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“ .... a jel, amelyben vallásos jelentõség lakozik, valamilyen abszo-
lútumot hordoz, és véget vet a viszonylagosságnak és a zavarodott-
ságnak. Parancsoló módon hírt ad magáról valami nem e világról
való üzenetként, ésezzel irányt szab, bizonyosviselkedést ír elõ.

Ha sehol sem mutatkozik jel, akkor az emberek elõteremtik azt.
Egyfajta ráolvasással élnek például, amihez az állatok segítségét
veszik igénybe; az állatok mutatják meg a helyet, amely alkalmas
szentély vagy falu alapítására. Ilyenkor olyan szent formák ésalakok
felidézésérõl van szó, amelyek lehetõvéteszika tájékozódást a homo-
gén térben. Jelre vágynak, amely véget vet a feszültségnek és az
iránytalanságból született félelemnek, vagyisabszolút támpontot te-
remt."

MirceaEliade
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Tanulásközben

A nyolcvanas évek végén olvastam a Nobel-díjas francia bio-
lógus, Francois Jacob kis könyvét: A lehetséges és a tényleges
valóság.Ekkor már találkoztamjóslásokkal, jósokkal; foglalkoztatott
a “ jövõ társadalmi termelésének” gondolata. Jacob fejtegeti: a
hominidák törzsfejlõdése során a különféle érzékszerveken át beér-
kezõ információk a térbeni-idõbeni világ olyan koherens képében
integrálódtak, amelyben amozgó tárgyakat látni, hallani, szagolni és
tapintani lehetett, és fõleg: mivel biztosítva volt a tárgyak idõbeni
állandósága, ábrázolásuk memorizálhatóvávált. Ez tettelehetõvé, hogy
az agy amemorizált képeket alkotó részeirebonthassa, ésúj helyzetek
eddig nem látott ábrázolásait teremtsemeg: hogy az ember megkonst-
ruálja, szavaival társadalmivátegyea jövõt. Jacob véleményeszerint a
beszédet nem annyiraacselekvési utasítások közlésében játszott szere-
pe, hanem szimbolizáló, kognitív képeket felidézõ szerepe, vagyisva-
lóságtermelõképességeteszi egyedülállóvá. Azember megteremtheti a
múltatésajövõt;kiléphetaténylegesbõl,ésmegteremtheti alehetségest;
beindíthatjaaztakulturálisevolúciót,amely történelmi léptékbenmérve
igen rövid idõ alatt elvezet a technikai evolúció beindulásához; ez
pedig...

Félelmetes. Engem azonban inkább az foglalkoztatott és az fog-
lalkoztat, hogy milyen paradoxont rejt magába az ember jövõ fele
fordulása. Ugyanis: minden,ami él, jövõt termel; Székely Jánosmegfo-
galmazásában: a világ nem elõre halad, hanem hátulról épül (Székely
1995:14). Deaz ember számot vet azzal, hogy ajövõ mindig máslesz,
vagyisnem olyan ésnem az, amit ma tudunk, ahogyan mamegsejtjük
(vagy ahogy szeretnénk, hogy legyen). “Haegy tudományosfelfedezés



valóban új, akkor elõzõleg per definitionem ismeretlen.” (Jacob
1986:129)

Mit tehetünk?Jacob válasza: “ Amikor képzeletünk felvonultatja
elõttünk alehetségesfolyton változó képét, ezzel aképpel vetjük szün-
telen összemindazt, amitõl félünk, ésamit remélünk. Ehhez a lehetsé-
geshez igazítjuk vágyainkat ésutálkozásainkat.” (Jacobu.o.) A csopor-
tok, közösségek, társadalmak is kitermelik, felmutatják a lehetséges
folyton változó képét; ezzel vetik össze mindazt, amitõl félnek, amit
remélnek.

Hogyan termelik? Hogyan forgalmazzák? Mitõl félnek? Mit
remélnek?Ésmindezeket: milyenkonkrét társadalmak,milyenkonk-
rét idõbeli-térbeli helyzetekben? Úgy gondolom, ezekre a lényeges
kérdésekreigyekszik válaszokat keresni az aszaktudomány, amelyet
tanulok, és erõm szerint eredményeit felhasználom: a
szociálantropológia; szûkebb értelemben pedig ennek egyik ága, a
nem csak az intézményes, hanem minden formájú vallásokkal, koz-
mogóniák és társadalmak viszonyaival foglalkozó vallásantropoló-
gia.

A kiváló angol szociálantropológus, Edmond Leach írja: “
...nem azért vagyunk emberek, mert lelkünk van, hanem azért, mert
felmerül bennünk annak a gondolata, hogy lelkünk is lehetne.” (Leach
1996:93) Milyen artikulációja, milyen társadalmi környezete, milyen
társadalmi szabályozottságavanennek agondolatnak - alélek,alehetsé-
ges,atranszcendens,atúlvilágigondolatának - azokbanaközösségek-
ben,ahol terepmunkámat végeztemésvégzem: errekelleneválaszt fogal-
maznom.

Igaz, hogy terepemen, a székelyföldi falvakban elsõ hiedelem-
gyûjtéseimet 1974-ben végeztem, de az ebben a kötetben található
írásaim az utóbbi három évben, 1995-1997 között születtek. A kez-
detektõl máig eltelt több mint húsz év hosszú volt, deegy szempont-
ból talán nem haszontalan: ráérõsen, körültekintõen alakíthattam ki
saját kutatási témáimra, akutatott társadalomraalkalmazott, a részt-
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vevõmegfigyelésre(participant observation) épülõmódszertanomat.
Ezzel kapcsolatos kérdéseket fogalmazok meg a kötet elsõ írásában
(Terepmunkáról, kapcsolatépítésrõl).

Kutatásaim során több olyan személlyel (mágikus aktorral:
tudóssal, jóssal) találkoztam,akik cselekedetekbenfogalmazták meg,
mutatták fel aközösségeiket foglalkoztató végsõ kérdésekreadott, a
hiedelmek szabályozta válaszaikat. Közülük kettõt mutatok be; tö-
rekvésem inkább a bemutatás, az egyéni életút vázolása, az ezzel
kapcsolatos kérdések megfogalmazása volt, és kevésbé a társadalmi
beágyazottság boncolgatása (A máréfalvi szentasszony; Ica).

Elõször 1984-ben, majd 1985-ben és1991-ben jártam Fenyõkú-
ton, ezen a híres-neves Korond községhez tartozó hegyi tanyán. Itt
végzett munkám eredményeegyrészt ahelyi közösség világteremtõ,
világmagyarázó kulturális mintáiról (cultural patterns) szóló írás
(Rejtezés Fenyõkúton); másrészt itt találkoztam elõször Horokály
Józsi bá jóslásaival, vagyis az “ezer telik, ezer nem” típusú hiedel-
mekkel, amelyekrõl egy másik írásomban próbáltam mint mai, szé-
kelyföldi paraszti közösségek történelem- ésvilágszemléletéreutaló
hiedelemrõl beszámolni (“Megmondtami volt, mi van, mi lesz”).

Kötetzáró tanulmányomat összegzésnek is nevezhetném - bár
legalább ugyanennyire jellemzõ rá, hogy azokat a kérdéseket igye-
keztemmegfogalmazni, amelyreatovábbi kutatásaimtámaszkodhat-
nak: igaz-e, hogy az 1940-es évek végén, az 1950-es évek elején a
Székelyföldön olyan társadalompszichikai krízis alakult ki, amely
messianisztikus, milleniarisztikus népi mozgalomban öltött testet;
értelmezhetõ-e ez úgy, mint a helyi társadalom paraszti identitását,
ennek az identitásnak ajövõjét megkérdõjelezõkommunistahatalmi,
modernizációs beavatkozásra adott válasz. (“Sokféle jel vót égen s
földön...)

Itt kell köszönetet mondanom mindazoknak, akik támogattak
kutatásaim során.

Hálával gondolok Mohay Tamásra, aki hozzásegített, hogy
1984-1985-ben folytatott munkám folytatásaként, az Illyés Alapít-
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vány támogatásával, terepmunkát végezhessek 1991-1992-ben
Korondon, Fenyõkúton, Pálpatakán.

Elmélyültebb kutatásokrateremtett lehetõséget, ésezért köszö-
nöm abizalmat, támogatást, amelyben PócsÉva részesített. Vezeté-
sével azMTA Néprajzi Kutatóintézetének MentalitáskutatóCsoport-
ja foglalkozik aboszorkányság jelenségkörének sokágú kutatásával;
megtiszteltetésszámomra, hogy acsoport munkájábaén isbekapcso-
lódhattam. Ugyancsak PócsÉva volt az, akinek meghívása lehetõvé
tette, hogy azengemérdeklõ témakörbeneddigelért eredményeimrõl
beszámolhassak az 1993-ban az alternatív tudati valóságokról (Extá-
zis-Álom-Látomás), majd 1995-ben ahalál- éstúlvilágképekrõl (Lé-
lek-Halál-Túlvilág), valamint 1997-ben az evilág-túlvilág együttes
társadalmi-kulturálismegjelenítésének módozatairól (Sors-Áldozat-
Divináció) szervezett konferenciákon.

Megerõsítést jelentettek számomraazok abeszélgetések, ame-
lyeket a mindkettõnket érdeklõ kérdésekrõl Dr. Grynaeus Tamással
folytattam; ezért, valamint a vonatkozó szakirodalom megszerzésé-
ben nyújtott segítségéért vagyok hálásneki.

Kutatásaimhoz a szellemi, anyagi feltételeket elsõsorban a
KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja teremtette
meg; ezért köszönetet kell mondanom itt dolgozó kollégáimnak.

Végül szólnom kell arról a két - hogyan nevezzem? - gondol-
kodóról, akik igen nagy hatással voltak rám. Az egyik ma már a
sivatagban, Ryadban él, de virtuálisan a világot beszövõ Internet-
pókháló közepén gubbaszt, onnan figyel többek között ránk is, kül-
dözgeti e-mail leveleit. Õ volt az, aki 1977-ben, Korunk-szerkesztõ-
ként négyszer íratta át velem, majd õ maga is lényegesen átjavította
elsõ, a hiedelmekrõl írt bátortalan cikkemet - mintegy beavatott
mindabba, ami ma érdeklõdési területem, világom. Aradi Józsefnek
hívják.

A másik, aki halott; akit az elmúlt ötven év erdélyi szellemiségei
közül a legjelentõsebb antropológusnak tartok, nohaezt tudományként
nem gyakorolta; költõként, prózaíróként, drámaíróként ismerték, õma-
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ga filozófus szeretett volna lenni, “ igazi becsvágyam a világ megér-
tése volt, nem kevesebb”; aki váltig hangoztatta, hogy a kultúra
elsorvad, a vers meghal, ezzel hangsúlyozva, hogy a kultúrák relati-
vizmusa milyen nagy gondja a szellemnek, az emberi társadalmak-
nak: Székely János.

Csíkszereda, 1997 október
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Terepmunkáról, kapcsolatépítésrõl*

Mindaz, amit ebben a könyvben bemutathatok, 1990 után
végzett terepmunkám eredménye. Ez volt ugyanis az az esztendõ,
amikortól intézményeskeretek között végezhettem hiedelemkutatást
aSzékelyföld falvaiban.

1993-tól, feladatomból adódóan, elsõsorban a hiedelmeket
mesélõembert kellett megkeresnem,hogy válaszaikat magnószalag-
ra rögzítsem. Azért léptem kapcsolatba az adatközlõkkel, azért pró-
báltam megnyerni abizalmukat, hogy szórabírjam õket. A beszélge-
téseket mindig én kezdeményeztem; ezeknek a beszélgetéseknek
kikérdezés-jellegük volt. Egyetlen, általam választott közösség kivé-
telével nem próbáltam tüzetesebben megismerni sem beszélgetõtár-
saim személyiségét, sem közvetlen környezetüket, mindennapi élet-
világukat. Egyik adatközlõvel sem töltöttem néhány órányi idõnél
többet; az említett közösség kivételével sehol sem töltöttem egy
hétnél több idõt. Találkozni találkoztam ugyan aa hiedelmekkel élõ
emberrel, deez aszerencsésvéletlen mûvevolt.

1993 elõtt is több-kevesebb rendszerességgel gyûjtöttem - be-
járvaaSzékelyföld különbözõ falvait, kistájait - történelmi éshiede-

12 Gagyi:Tanulásközben

* Egy hosszabb, kéziratban levõ tanulmány része.

A tanulmány aPócsÉvakezdeményezteÉlõ hiedelmek a

Székelyföldön kutatási program keretében készült.



lemmondákat, hiedelemszövegeket. Mindennek alegfontosabbered-
ménye, hogy kidolgozhattam a magam számára eredményesnek
mondható kapcsolatépítési, valamint terepkonstrukciósmódsze-
reket (1). Ez azt jelenti, hogy sok helyzetben találkozhattam hiedel-
meket mesélõ emberekkel; néhány, kivételesnek számító esetben
pedig megsejthettem, milyen isahiedelmekkel élõember. Ezalatt az
idõ alatt azonban kevéslehetõségem volt arra, hogy tájékozódjam az
erre vonatkozó szakirodalomban. Éppen ezért eddigi kérdésfeltevé-
seim, idevonatkozó válaszaim relevanciájaeléggészûkreszabott.

“...egy másik etnográfiát kell gyakorolni...”

Mindannak, amit ahiedelemkutató terepmunkáról sokáig gon-
doltam és tudtam, a revideálására késztettek Jeanne Favret-Saada
gondolatai. A franciaországi Bocage-ban végzett, boszorkányok és
boszorkányság utáni nyomozását, tereptapasztalatait összegezve fo-
galmazza meg: ha nem elégszünk meg azzal, hogy kikérdezünk,
hanem arontóésvédekezõ, gyógyítógyakorlatot akarjuk tanulmá-
nyozni ésmegérteni, akkor gyökeresen változtatni kell kutatási stra-
tégiánkon - és, ezzel párhuzamosan, aboszorkányság (általánosérte-
lembenis: azélõhiedelmek) jelenségének feltárhatóságára, terepenvaló
tanulmányozhatóságára, a boszorkánysággal és a hiedelemmel élés
ontológiájára vonatkozó elveinken. Tapasztalatai szerint nem lehet
ugyanolyan elõfeltevésekkel, ugyanolyan “gyanútlanul” rákérdezni a
rontásésavédekezésgyakorlatára,azaztágabbanértelmezve:mindarra,
ami avarázslattal ( franciául: sort, azaz: mágikus, általában szerencsét-
len hatás, amely varázslási mûveletekbõl /opérations de sorcellerie/
származik) kapcsolatos, mint bármi más, köznapi jelenségre.

Abban a pillanatban, amikor a mágikus ráhatás, a rontás és
gyógyítás lesz a téma, megváltozik a mágia körében élõ beszélgetõ-
társnak a beszédhelyzethez való viszonya - ugyanis megváltozik
magának a szónak a funkciója. Abban a környezetben, ahol mindez
atársadalmi valóságrésze, “boszorkányságról sosemazért beszélnek,
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hogy tudjanak, hanem azért, hogy hassanak / erõt gyakoroljanak.”
(Favret-Saada 1980:23). A “gyanútlan gyûjtõ” csak tájékoztatást
akar,aszónak számáracsak információsértékevan. Információ-szer-
zõ útja veszélyes kalandozásba csaphat át, ha nem tudatosítja, hogy
beszélgetõtársaabeszélgetésben való résztvételnek milyen új straté-
giáját választja abban a pillanatban, amikor a boszorkányságról,
rontásról esik szó. Észre kell vennie, hogy az adatközlõ “azt keresi
mindenekelõtt, hogy megállapítsa az õ (a kutató) stratégiáját, hogy
felmérje, milyen erõs, hogy kitalálja, hogy barát vagy ellenség, hogy
meg kell nyerni, vagy meg kell semmisíteni” (uo.) (2).

Mindez azért történik, mert aboszorkányságról az azt gyakorló
társadalmi környezetben sosem azért beszélnek, hogy informálódja-
nak. Vagy nem beszélnek egyáltalán, és örülnek annak, hogy nem
kell beszélni, mert ez azt jelenti, hogy idõlegesen nem szükséges,
hogy belépjenek az erõterébeannak atársadalmi aktivitásnak, amely
arosszat ésarossz elleni kényszerû, sokszor kéteskimenetelû harcot
jelentheti; vagy beszélnek, ésviselik aszavaknak minden következ-
ményét: a mágikus hatásokat és ellenhatásokat. Abban a világban,
ahol a boszorkányság hathat, mindenki, aki kiejti vagy hallja a szót,
hatalmat nyer vagy hatalmat visel el. Minél többet tud (minél több
szót képeskiejteni), annál erõsebb abennefelhalmozódó potenciális
mágikus fenyegetés, és ugyanakkor õ maga is potenciálisan annál
fenyegetettebb.

Tudnunk kell, hogy az avilág, ahol aboszorkányság hathat: az
a világ, ahol hisznek a boszorkányság-ideológiában. Gustav Jahoda
idézi Paul Bohannan szillogizmusát, mely szerint: fõ premissza: a
betegségeket boszorkányok terjesztik; alpremissza: abetegségterjed;
zárótétel: boszorkányok vannak jelen; ésezutánmár csak azonosítani
kell: kik is az illetõk (Jahoda 1975: 180). Attól, aki idegen, és nem
hisz aboszorkányságban, szokatlan megértési éscselekvési stratégi-
ákat követel ennek a világnak a megközelítése. Favret-Saada leszö-
gezi: nem lehet tanulmányozni a boszorkányságot anélkül, hogy el
ne fogadnánk: benne kell lennünk a szituációban (3), melyben az
megnyilvánul, ésadiskurzusban, amely azt nyilvánvalóvá teszi.
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Bizonyostársadalmakban nem isolyan nehéz ezt megtenni. Az
Evans-Pritchard tanulmányozta azandékról például elmondható,
hogy a szociabilitásnak, a szociális kapcsolatok megvalósulásának
szerves része a boszorkányságról való beszélés/tudás (Evans-
Pritchard 1937). Ha egy azande arról beszél, hogy õ boszorkányság
áldozata, ezzel kifejezi, hogy õ egy olyan társadalmi lény, aki ismeri
éshasználni tudjatársadalmának szimbolikuskódját. Egészen mása
helyzet azonban egy bocage-i, vagy közép- és kelet-európai paraszt
esetében.Megtörténik,hogy egy itteni isazt állítja,hogy boszorkány-
ság hatása alá került. Az európai kultúrákban azonban a rossz, a
szerencsétlenség értelmezésérehivatalos(orvosi, egyházi) teóriák és
intézményes gyakorlatok léteznek. A társadalmi “ rendet” , sõt a tár-
sadalmilag elfogadott “valóságot” szabják meg ezek. A boszorkány-
ság beismeréseszakításmindezekkel; annak akinyilvánítása, hogy
hiányzik atörténtek értelmezésérealkalmas, elfogadhatónyelve-
zetnek az ismerete.

A következmény: kizárkózásatársadalomból, bezárkózásatitok-
ba, abbaavilágba, ahol rajtakívül csak kevesek, a titkot szintén tudók
vannak. Ez avilág egyszerrefenyegetõ ésfenyegetett. Minden, ameg-
ismerésére vonatkozó, kíváncsi kísérlet, minden óvatos tudásszerzõ
szándék hatalomszerzõ igénynek minõsül. A kísérlet ami esetünkbena
terepen feltett kérdés, az elhangzott szó, amely nehezen talál válaszra,
amelyhez nehéz más szót társítani, mert veszélyes következményei
lehetnek: a szó igévé és igézõvé, a potenciális fenyegetettség aktívvá
válhat.

Mit tehet a kutató, aki társat keres a beszélgetéshez, és azt
tapasztalja, hogy szavait igékként értelmezik (4), és - jobbik esetben
- információk helyett a tudással együtt hatalmat osztanak meg vele?
Hogyan értheti meg avelemegosztott hatalom természetét?Ugyanis
világos: csak akkor kerülhet közel a megértéséhez, ha megosztják
vele. Ha ugyanis megvonják tõle a szót, akkor nem következhet a
megértés. A szó megvonásának legalább két formája ismert: az
egyik, amikor abeszélgetõtársak atémamegjelölést hallvaelhallgat-
nak, nem szólnak; elfoglaltságra, szomszédok “nagyobb tudására”
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hivatkoznak. A másik esetben kialakul a beszélgetés, de kerülgetik,
nem mondják ki a szavakat. Ez az az eset, amelyrõl Favret-Saada
beszámol, amelyet fennebb már említettem: a kutató “ tudását” , a
kutatónak mint “ tudósnak” az identitását méri fel az, akit kérdeznek,
deakivel szót nem váltanak.

A kutató legfontosabb feladata, hogy tisztában legyen akülönb-
ségekkel: abeszélgetésmikor 1. informálás, ésmikor 2. tájékozódás-
identitásbemérés, erõfelmérés. Az elsõ esetben hiábaispróbálkozna:
beszélgetõtársatörténeteket tudhat ugyan - devalójában nem hisz, és
így, kívüllevõként, nem ismeri annak avilágnak (amelyben abeteg-
séget boszorkányok terjesztik) a szavait. Megtévesztõ lehet, egy
pillanatig sem érdemesabeszélgetõtársdirekt kijelentéseire támasz-
kodni, mérlegelni a saját hitérõl vagy nem-hitérõl elmondottakat.
Közismert fordulat: “én nem hiszem, de az velem is megtörtént,
hogy...” . A második esetben azonban érdemes próbálkozni: megfe-
lelõ stratégiával el lehet jutni oda, hogy a tudásról/hatalomról lehes-
sen szavakat váltani.

Ezek szerint az effajta terepmunka alkalmával a legfontosabb
annak a felismerése, hogy a beszélgetõtársak közül ki informál - és
ki az, aki “ tudást” mér fel; ki az, aki csak hiedelmeket mesélõ ember
- és ki az, aki hiedelmekkel élõ ember. Mivel a hiedelmekkel élés
potencialitás - lehetséges, hogy a kutatóval való találkozásban, a
kutató hatására történik meg a váltás. Ezzel azt akarom mondani,
hogy valójában nem ilyen vagy olyan emberek vannak - hanem a
társadalomban elvárt vagy kényszerített ilyen vagy olyan szerepját-
szásvan. Bizonyosszerepeket bizonyosemberek sohanemjátszanak
el; mások eljátszanak,decsak nagyritkán; mígmegint mások egészen
könnyedén közlekednek aszerepek között. A terepkonstrukciósstra-
tégiának hatékonyságát az jelzi, haakutató minél hamarabb kideríti
aszerepek játszásának lehetõségeit éskorlátait, ésminél rövidebb idõ
alatt megvalósul a lehetségesszerepek mûködtetése.

Azt kell elérni, hogy aki tudhatja a szót, az tudja is; aki
mondhatja, az mondja iski.
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Jegyzetek

1. A terepkonstrukció kérdésének néhány elméleti vetületével bõvebben
foglalkoztam Terepkonstrukció. A kutató és a videokamera a terepen címû
tanulmányomban.

Tanulmányom középpontjába a konstruálás fogalmát helyeztem. A tár-
sadalomtudományokban Berger-Luckmann l966-ban megjelent mûve óta
polgárjogot nyert az általuk képviselt szemlélet. Ma már nem beszélhetünk
amindennapi interakciókbanérintkezõ/megnyilvánuló/kicserélõdõtudásról
úgy, hogy ne érzékeltessük annak dinamikus voltát, kontextushoz-kötöttsé-
gét. A társadalom tagjai interakciók sorozatában, akár elképzelt, akár
valóban megtörténõ találkozásokban léteznek egymásszámára.

A mindennapi élethelyzetekben a találkozások idõben elõrehaladva,
fizikailag egyetlen, tudatilag több irányba kiterjedve épülnek fel. Az idõ
mindig más; azonban a konstruálás elvei szerint, ha más idõben is, de
létezhet két azonos találkozás. Ha azonban arról beszélünk, hogy ezek a
találkozásoknemcsak idõfüggõek, akkor mindenképp indokolt akonstruálás
fogalmának használata: ugyanis éppen arra mutat rá, hogy az elvben
elgondolható azonosság a gyakorlatban sosem létezik. Aki konstruál, az
alkot. Egyrészt értelmez, magyaráz(construe); másrészt elgondolást, elkép-
zelést, megértést (construction) - azaztudást hozlétre. Mindezt természete-
sen tudatoscselekedeteksorozatában végzi el. Ezekneka tudatos(reflektált)
tetteknek mint konstruáló tevékenységeknek a lényeges vonása az, hogy
egyszerretörténnek ésjelentenek. Ami megtörtént, azobjektíve, fizikailag
létezõnek, ha szükséges, mûszerekkel regisztrálhatónak tekinthetõ. Nem ez
a helyzet azonban a jelentéssel. A jelentés mindig valaki vagy valakik
számára az, ami. Azaz: szubjektíve, tudatilag létezõ, és mint ilyen csakis
“ mesterséges” , azaz kontextus-függõ, vagyis a bevezetett fogalomnál ma-
radva: csakis konstruálás-függõ lehet. A jelentés a naturában nem létezik;
az emberi világban mint reflektált-konstruált helyzetek sokaságában a leg-
tágabb értelemben felfogott kapcsolatteremtés - azemberi kommunikáció -
jellegzetesvonásának fogható fel.

A kérdéskör egyik átfogó megalapozását az irodalomelmélet nevesorosz
szakértõje, jelentõs nyelvfilozófus: Mihail Bahtyin végezte el. Véleményem
szerint írásait haszonnal olvashatják azok is, akiket nemazesztétika vagy a
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nyelvelmélet, hanem a társadalomvizsgálat kérdései érdekelnek. Bár kevés
olyan passzus található írásaiban, melyben az antropológiára (tételesen a
filozófiai antropológiára) történikutalás,atársadalmi valóságlétrejöttérõl,
amegfigyelésrõl, amegértésrõl, amegértésdialogikusvoltáról, akutatónak
mint második szubjektumnak az “ ontológiájáról” ma is érvényes megálla-
pításokat tesz. Véleményeszerint “ azember fizikai tevékenységét megérthet-
jük mint tettet, de a tettet nem érthetjük meg az (általunk rekonstruált)
lehetséges jelszerû kifejezõdéseken ( a motívumoknak, céloknak, ösztönzé-
seknek, a tudatosság fokának, stb. kifejezõdésén) kívül. Mintegy beszédre
kényszerítjük az embert (megkonstruáljuk vallomásait, magyarázatát, gyó-
nását, beismerését, teljesen kifejtjük lehetségesvagy ténylegesbelsõ beszé-
dét, stb.).” (Bahtyin, l986:498).

Bahtyinszerint amegértésnemfeltételezfizikai kapcsolatot. A fent idézett
gondolatban a használt konstrukció, rekonstrukció fogalmak a lehetséges
találkozásokra is (sõt inkább azokra) vonatkoznak! A tudatos konstruáló
tevékenység nemcsak találkozás közben mûködik, hanem a találkozások
után, a találkozások között, amikor azazember, aki megérteni szándékozik,
nincsközvetlen fizikai kapcsolatban egy másik emberrel. Deaz, hogy vala-
milyen kapcsolat létrejöjjön, feltétlenül szükséges. Ahol nincskapcsolat, ott
nem beszélhetünk megértésrõl. Az embert nem lehet csupán természeti
jelenségként, dologként vizsgálni. Ember találkozik emberrel, de ez csak
magaatörténés.Ugyanakkor,ésafizikai találkozásokonkívül is,azemberek
által létrehozott és létrehozható jelszövegek lépnek egymással kapcsolatba.
Csak kapcsolatot kialakítva, tehát a találkozáskonstruálása közben képzel-
hetõ el a megismerésésa megértés.

Mindebbõl az következik, hogy a találkozás résztvevõiként, partnerek-
ként nemmaradhatunkki a jelentések, a jelentésgenerálókontextusokkonst-
ruálásából - még akkor sem, ha objektívnek éskívülállónak hisszük magun-
kat. Az emberinek és a társadalminak a vizsgálata csak a találkozásokban
létrejövõ dialógusként képzelhetõ el. A kutató partnere a “ beszédre
kényszerített ember” - azaz, a tudományos kutatás sajátos eseteként “ ön-
magunknak teszünk fel kérdéseket, és valami módon megszervezzük a meg-
figyelést vagy a kísérletet,hogy választ kapjunk” (Bahtyin l986:495). A
megszületõ tudás - a kutató által kialakított megértés- mindig konstruálás-
függõ.

2. Nem válik dicsõségemre, de be kell vallanom: évtizedeken keresztül
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jómagamis“ gyanútlan gyûjtõként” jártama Székelyföld falvait. Megjelen-
tem a falusi helyszíneken, feltettem a kérdéseimet, lejegyeztem vagy rögzí-
tettemazéppen elmondott szavakat - demagának azigazi, mert a probléma
(ti. a hiedelmek léte, hatása) megértését segítõ kapcsolatnak inkább a
rombolója, mint azépítõjevoltam.

1992-ben nyílt alkalmam arra, hogy a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemBölcsészettudományi Karán a KulturálisAntropológia szakot
látogató diákoknak tartott módszertani elõadássorozatra készülve, terepku-
tatással kapcsolatos tapasztalataimat összegezzem, továbbgondoljam. Szá-
mot kellett vetnema “ Lobow-félemegfigyelõi paradoxonnal” : a terepkuta-
tónak aza feladata, hogy megfigyelje, rögzítseéselemezzeazt, ahogyan az
emberek termelik a kulturális jelentéseket azokban a helyzetekben, amikor
nem figyelik õket.

A klasszikustársadalomkutatása paradoxont el nemismervea kulturális
jelentéseket eleve adottnak, leválaszthatónak (gyûjthetõnek) gondolta. Ho-
lott minden terepmunka alapvetõ vonása, hogy a leválasztás csakis az
interakcióban kialakuló, közösjelentéstermelésfolyamatában, azt követõen
lehetséges. Azok a kulturális jelentések, amelyekkel egy kutató találkozhat,
nemléteznekeleveadottként a terepen; mint ahogymaga a terep semlétezik
a maga “ naturális állapotában” , eleve adottként. A terep csak a kutató
számára lesz az, ami: egy helyzet, amelybe, amelyet megfigyelni indul. A
terepen eleve ottlevõk számára ez nem terep: “ csupán” az életük minden-
napi normális folyamata. Ezt a folyamatot (ha rejtetten, ha alig észrevehe-
tõen is) megzavarja a kutató gesztusa, amely tereppé változtatja a minden-
napi helyzetet. A tereppé változtatás - azaz mindazok az elgondolt vagy
önkéntelen viselkedésformák, szavak, gesztusok, amelyekkel a kutató jelzi,
hogy ez számára terep - egy folyamat, melyre reflektálni kell; a tereppé
változtatás tudása pedig minden kutatási módszertan központi kérdése.
Úgy gondoltam és úgy gondolom, hogy ha ennek a tudásnak a mibenlétét,
használható formáit, a vele kapcsolatos hiedelmeket nem tisztázzuk, akkor
mindaz az ismeret, amelyet a terepmunka során szerzünk, megfelelhet jól
kiépített tudományos paradigmáknak - de nem az történik, ami a cél: képet
kialakítani a valóságról.

3. Nemcsak ott kell lennünk; hanemelõfeltevéseket kell ismernünk; ha nem
is kell elfogadnunk, de reflektálnunk kell ezekre, interpretálnunk kell õket.
A kutató, aki idegen, ugyanúgy feszültségben van, mint a bennszülött; csak
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nem a titokzatos erõk hatása, hanem a helyzet téves interpretációjának, és
az ebbõl következõ téves cselekedeteknek a fennálló lehetõsége gerjeszti a
feszültséget.
4. Egyszer történt meg, hogy szavaimmal hatalmat gyakoroltam: egy tanít-
ványomnak jósoltam valamit - viccesen - az udvarlójával kapcsolatban.
Mivel jóslatom“ beteljesedett” , a lányhatalmamtovábbi gyakorlását, újabb
beavatkozást (azudvarló “ visszavarázslását” ) követelte. Azóta tudom: nem
lehet úgy belépni a hiedelmek erõterébe, hogy bármikor következmények
nélkül ki lehessen lépni onnan.
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A máréfalvi szentasszony*

Evilági éstúlvilági kapcsolatának egy formája: a kegyelem

“ Istenben hinni azt jelenti, hogy olyan valami szerint élünk, ami
nem e világban van, legfeljebb a jelenségek sokjelentésû nyelvében,
amelyeket a transzcendencia rejtjeleinek és szimbólumainak neve-
zünk.”

Karl Jaspers

I .
1949 február hatodikától kezdõdõen, mintegy fél éven keresztül

hirdette nyilvánosan Isten kõtáblára írt üzeneteit a falu és a környék
embereinek amáréfalvi “szentasszony” (atovábbiakban: Annanéni).
A román állami szervek többféleképpen próbálták szabályozni a
vidéket lázban tartó eseményt: igyekeztek megfélemlíteni Anna né-
nit; kiemelni õt a közösségbõl; végül karhatalommal, erõszakkal
oszlatták fel atömeget; Annanénit anagyszebeni elmegyógyintézet-
bezárták másfél évre,majdfenyegetésekkel rábírták acsaládját,hogy
otthon házi õrizetben tartsák, és minden újabb hirdetési kísérletet
drasztikusmódszerekkel megakadályozzanak.

Anna néni ma idõs özvegyasszony; gazdálkodó leányával és
vejével él együtt; mivel mindkét lába eltörött, majd rosszul forrt
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össze, nem tud jól járni, ezért csak a gazdálkodás ház körüli felada-
tainak egy részét végzi; nem jár akapunkívül társaságba, templomba
ma,az1989-esfordulat után(1) sem.Életét,az1949-benmajdkésõbb
történteket félelem és tartózkodásnélkül meséli (2).

Az Anna nénihez kapcsolódó eseményeket aközösség fiata-
labb tagjai egyáltalán nem, vagy csak alig ismerik. A kortársak,
idõsebbek, egykori résztvevõk közül is sokan kétkedéssel, lebecsü-
lõen beszélnek róla. Mindeddig nem bukkantam helyben, az esemé-
nyek idején készített írásos feljegyzésekre, noha készültek ilyenek
(3), de az események után ezeket a hatóságok, ha csak tehették,
elkobozták. A korabeli sajtó helyzetét ismerve, nem hiszem, hogy
információkat találnék az újságokat lapozva. A belügyi irattárakban
bizonyáravannak errevonatkozó adatok; ezek azonban maRománi-
ában kevésbé hozzáférhetõk. Így hát pillanatnyilag egyetlen forrás
áll rendelkezésemre, hogy rekonstruáljam és leírjam az egykor tör-
ténteket: a szóbeliség; mindaz, amit Anna néni magáról, viselt dol-
gairól elmesél; vagy amit Annanénirõl ésazeseményekrõl azegykori
szemtanúk ma elmondanak. Ennek a forrásnak azonban igen kis
részét sikerült csak befognom az eddigi kutatásaimmal.

I I .
1948-1949-ben erõsödött fel Romániában a magyar egyhá-

zak,elsõsorbanaMártonÁronpüspök vezettekatolikusegyházelleni
hajsza (4). Mindezt megelõzõen, a háború sújtotta családok, közös-
ségek között kialakult a segítség-, a csodavárás: 1946-49 között a
Székelyföld falvaiban (például Korondon, Atyhában, Szentegyhá-
zasfaluban, Lövétén, Homoródalmáson - de valószínûleg más hely-
ségekben is) valamint városaiban (Brassó, Székelyudvarhely) hívõk
tömegeinek jelent meg a helység bizonyos házainak ablakaiban Jé-
zus, Mária, a szent család (5). 1949-ben, valamint az ezt követõ
években szentasszonyok, rejtezõk, mondók jelentkeztek a székely-
földi falvakban. Eddig négy ilyen személyrõl kaptam hírt; hárommal
sikerült “ megismerkednem”. Az atyhai BalázsIstvánnéVassEszter
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“elrejtezett” , és az egybegyûlteknek az eljövendõ idõkrõl prófétált
(6). A csíkszentsimoni SzõkeMária1950-ben vagy 1951-ben, 12-13
éveskorában, “csodának” tartott körülmények között “mondott” (7).

Tanulmányomban a harmadik személy, Anna néni esetérõl
szeretnék részletesen beszámolni. Sem eddig végzett terepmunkám
eredményei, sem a vállalt terjedelem nem engedi meg, hogy az
egykori résztvevõk eltérõvéleményeit szembesítvemegpróbáljamaz
események tényszerûrekonstruálását.Ezért arravállalkozomcsupán,
hogy afõszereplõelbeszéléséremint kétségkívül szubjektív, denem
csupánegyik, hanemalegfigyelemreméltóbb,a magyarázathoz-ér-
telmezéshez a legtöbb alapot nyújtó interpretációra alapozva
vázolom a történteket.

Anna néni 1919-ben született Máréfalván. Apja családja,
rokonai román származásúak, aXIX. század közepén telepedtek lea
faluban. Anna néni a család hatodik gyereke; három éves koráig
beteges: “édesanyám kilencszer meszelt ahalálomra” , vagyiskészí-
tettea lakást abizonyosnak látszó temetésre. Hatéveskorában anyai
nagyszülei õt választják agyerekek közül segítségnek - azerdõn levõ
birtokra, az állatok mellé pásztornak: “Mikor hétéves voltam, negy-
vendarabmarháraügyeltemegésznap” . Iskolábanemjár,avizsgákat
a nagyszülõk ajándékainak köszönhetõen leteszi, de írni-olvasni
nem tanul meg. Tizenkét éveskorában megjelenik neki Isten,
és jelenti, hogy harmincéveskorában hirdetni fogja Isten igéjét (8).

Tizenhat éveskorában, állapotosan Szebenbeszökik késõbbi
férjével, anyai ágon rokonával. Szülés elõtt hazatér; fia csecsemõ
korában meghal; csak ezután házasodnak össze férjével. Édesanyjá-
val, majd férjével és férje rokonaival is sok konfliktusa van. Férje
fiatalabb korában keveset tartózkodik otthon: elõbb a román királyi
hadseregben szolgál, majd abécsi döntésután magyar királyi csend-
õr, 1944-1948 között szovjet hadifogoly. 1944-ben születik meg a
leánya. Már gyermekkorában megismerkedik, de az 1930-as évek
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végén kerül közelebbi kapcsolatba a szomszédos
Homoródkeményfalván lakó baptista (“hívõ”) asszonnyal.

1949 február 6-tól június 20-ig naponta az összegyülekezõ
embereknek hirdeti az “ Isten igéjét” (9). A házban körbe padokat
tesznek; férjeésanyósa, az õ beleegyezésével, próbálják megakadá-
lyozni a hirdetést, de nem sikerül (10). Egy idõ után a határban,
Rengõkõ nevû helyen folytatja a hirdetést a más helységekbõl is
tömegesen odagyûlõ embereknek (11). A belügyi szervek elsõ pilla-
nattól figyelik; atömegeshirdetésutánel akarják vinni,deafalu lakói
ezt erõszakkal megakadályozzák; ekkor Annanéni megkéri atársait,
hogy ne szegüljenek ellen (12); engedi elvitetni magát Marosvásár-
helyre; itt elmegyógyintézetbe,abolondok közézárják.Angyal,majd
maga az Isten szólítja, hogy szökjön meg (13). Hazafele egy csillag
vezeti; hazaérkezése nagy esemény; a falubeliek õröket állítanak az
utcába, hogy megvédjék. Mikor jönnek újra a belügyisek, az Isten
jelenti: hat hétig a pusztában kell bujdosnia (14). Ezalatt egy kicsi
madár táplálja. Végül, a hat hét letelte után, az Isten jelenti: a
szomszédközségnek, Zetelakának egy részemindenévbenleég; neki
odakell mennie, hogy ott elfogják, ésennek fejébenmegszabaduljon
abûntõl anép, sneégjen le többéafalurész (15). Valóban azetelaki
templombamegy az õt követõ emberekkel együtt, ott hirdet utoljára,
majd engedi magát elfogatni, elvinni.

Elõbb a székelyudvarhelyi Securitate-n tartják fogva, majd
Nagyszebenbeviszik. Itt másfél évet tölt azelmegyógyászati intézet-
ben, majd Fogarasba, sazután Brassóbahurcolják. Ez utóbbi helyen
megkínozzák, vallatják: árulja el, kikkel állt kapcsolatban a papok
közül, ki tanította arra, amit tett (16). Végül visszaviszik Székely-
udvarhelyre, oda hívatják a férjét is: hazaengedik azzal a feltétellel,
hogy alakásukat csak férjekíséretében hagyjael, közösségbe, temp-
lomba nem járhat (17). Azóta mai napig visszavonultan, férje, csa-
ládja állandó felügyelete alatt él. Ez a nemcsak félelembõl, hanem
féltésbõl is származó felügyelet az 1989-es változások, majd férje
1994-eshalálaután sokat enyhült.
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I I I .
Annanéni állításaszerint 1949 februárjaelõtt, az iniciáló talál-

kozást kivéve, egyszer sem került abbaaz állapotba, amelyben meg-
valósul a túlvilágival való kapcsolat. Ha ragaszkodik saját logikájá-
hoz, akkor nem is kerülhetett, hiszen elbeszélése szerint a tizenkét
éves korában történt elsõ találkozáskor Isten megszabja az idõpon-
tot-alkalmat: “harmincéves korodban hirdetni fogod az én ígémet” .
Ez az elsõ találkozás, Anna néni elsõ látomása (18) az õs-pillanat;
körvonalazódnak atranszcendenssel való lehetségeskapcsolat koor-
dinátái. Egyrészt kiderül, hogy Anna néni az, akit a földöntúli erõ
kijelölt üzenetének formábaöntésére; másrészt kijelöltetik afõ hely-
szín, ahol majdan ez a kapcsolat mások elõtt és mások bevonásával
megvalósul.Mikor elõször láttaIstent, atalálkozásutánegy nagy szél
elragadtaéselvitteafaluhatárának egy bizonyospontjára, “egy nagy
kõ s egy cserefa” mellé - ahhoz a Rengõkõhöz, ahol 1949-ben ezer
ésezer ember elõtt hirdet majd.

1949 februárjában egyik napról amásikraAnnanéni hirdetni
kezd. Ez azt jelenti, hogy “ jön a kegyelem” - Anna néni viselkedé-
sében, szavaiban megjelenik a transzcendens; majd a megjelenítés
elsõ, kezdeti formái gyorsan rögzülnek, kidolgozottá, rutinszerûvé
válnak (19). A továbbiakban a “kegyelem”-rõl, Anna néninek 1949
februárjától nyilvánosan istapasztalható, amidennapitól eltérõvisel-
kedéseirõl szeretnék - esetleg a fent elmondottakat ismételve, új
szemszögbõl vizsgálva - beszélni.

1. Az 1949 februárjától megfigyelhetõ, amegváltozott tudat-
állapotra (20) utaló viselkedésmód bizonyos elemei már jóval az
ismertetett események elõtt jelentkeznek. Házasságaleányszöktetés-
sel kezdõdik; hónapokig Szebenben élnek élettársakként; a faluba
visszatérveAnnanéni megszüli elsõgyermekét, aki nemsokárameg-
hal; ezután 1936-ban megesküsznek, de mivel az Anna néni anyja
ellenzi a házasságot, hozomány nélkül, szegényen kezdik házaséle-
tüket.Férjeelõbbarománhadseregbenszolgál acsendõrségnél,majd
a bécsi döntés után magyar királyi csendõr lesz; 1944-1948 között
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szovjet hadifogoly; házasságának elsõ tizenkét évében sokat van
távol. A kevésegyütt töltött idõ alatt is sok konfliktusvan közöttük,
kölcsönösen féltékenyek egymásra. Anna néni bátyja szerint húga
azótabeteg, mégpedig “szívbeteg” , amiótarajtakaptaaz urát, hogy a
fonóban másmenyecskékkel szórakozik; idõnként betegségi rohama
van, ilyenkor megmerevedik, “olyan, mintha halna meg”. A kiváltó
ok: uraújabb hûtlenségének ahíre.

Fontostudni azt is, hogy gyerekkorában Annanéni megismer-
kedik egy, a szomszédos Küküllõkeményfalván lakó baptista (“hí-
võ”) családdal. Az 1940-es évek elején a velük való kapcsolata
szorosabbra fonódik: a megözvegyült asszony közbenjár, hogy ne
ítéljék el, nezárják börtönbeAnnát kupeckedésért; élelemmel segíti,
és valószínûleg “ lelki táplálékkal” is ellátja. Ágnes néni beismeri,
hogy igen jóban voltak, és “mámám”-nak hívta ezt a hívõ asszonyt;
de tagadja, hogy az át akarta volna õt a saját vallására téríteni. Ez a
kapcsolat tette lehetõvé az írástudatlan Anna néni bibliai ismeretei-
nek bõvülését, ésalapvetõen befolyásolhattaprófétai elhivatottságá-
nak, öntudatának kialakulását.

1949 február elejétõl elõbb Anna néni lakásába, udvarára
gyûlnek összeakíváncsiak. A lakásbapadokat tesznek be; elõzõ nap
már megtudjamindenki, hogy mikor, hány órakor fog majd hirdetni.
A hirdetésnek háromállapota(fázisa) van: azének,atulajdonképpeni
mondás, prédikációésatudatvesztésállapota: megmerevedik,elesik;
ekkor támogatják, fogják, lefektetik. Amikor magához tér, újramond
vagy énekel. Azének, mondás, tudatvesztésfázisai addigváltogatják
egymást, amíg vagy kijelenti, hogy kifáradt, vagy elalszik. A kegyel-
mek közötti idõszakban úgy viselkedik, mint bármely más falusi
asszony: állatokat gondoz,amezõrejár.Azérdeklõdõknek azt mond-
ja, hogy az Isten, Szûz Mária vagy egy angyal mindig jelentik neki,
hogy lesz kegyelem, és hogy az mikor lesz, hogy õ tudjon erre
felkészülni.

A kegyelem idejealatt õnemtudarról, hogy mit tesz, mit mond.
Meghurcoltatásaközben isvallatják errõl, akkor iskitart álláspontja
mellett: a kegyelem az egy másik valóság, a transzcendensnek a
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valósága. Ahogy megfogalmazza: “ ... én úgy beszélök, hogy az most
nincs, én úgy beszélök rendesen...” ; éppen ezért mindazokban az
állapotokban, amikor nincs kegyelem, értelmetlen és hiábavaló azt
tõle kérdezni, számonkérni. Az egyetlen rezonábilis, elfogadható
álláspont: a kegyelem megjelenése, mibenléte az nem tõle függõ
jelenség és értelem: “Az Isten adta, amit montam. Maguk lehet,
hallották, én nem tudom, mit mondtam...” Ez a csoda az alapja
mindannak,ami veletörténik: írni-olvasni nemtud,deakegyelemben
az elõtte megjelenõ kõtábláról olvas le mindent, ami ének vagy
mondás (21).

Anna néni háza, udvara csak az elsõ hirdetések helyszíne. A
továbbiakban fokozatosan újabb ésújabb helyszíneken, újabb alkal-
makkor jön a kegyelem. Ágnes néni kinn dolgozik a mezõn; az arra
haladóasszonynak elárulja: kegyelmevan, majd leülnek és“elmond-
ja akegyelmet, ami jön neki” . Máskor Annanéni répapalántát ültet;
asszonyok, akik tudják, hogy aznap kegyelme lesz, segítenek neki;
munkaközben pontosan közli, hogy még mennyi idõ van akegyele-
mig; majd leülnek, jön a kegyelem, Anna néni olyan szépen és
hangosan énekel, hogy aszomszédos földeken dolgozók isodagyûl-
nek; aszemtanúszerint “mikor leültünk, voltunk tizenketten, smikor
felálltunk, voltunk ötvenketten” . 1949 tavaszán, az elsõ kegyelmet
követõen igen rövid idõ alatt ahatár helyei, ahol Annanéni megfor-
dul, a kegyelem lehetséges helyszínei lesznek; a munkaalkalmak,
melyekben Annanéni résztvesz, adott pillanatban akegyelem jelent-
kezésének alkalmaiváválnak. Mindazok, akik Annanénivel kapcso-
latbakerülnek: szemtanúi lehetnek akegyelem pillanatainak.

1949 májusában sor kerül arra a több napos eseményre,
amelyremár távolabbról isérkeznek résztvevõk, kíváncsiak. Ekkorra
már Annanéni tetteinek híre, mondásai-próféciái bejárják akörnyé-
ket; szükség van egy olyan helyszínre, ahol ezrek gyûlhetnek össze;
olyan alkalomra, amikor napokon át van kegyelem; amikor megtör-
ténik a csoda, és az emberek részesei a csodának. Ez az esemény
készíti elõ a helyi közösségben ismert, ide tartozó “mondó, jósló”
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asszonynak egy más valósághoz is tartozó szentasszonnyá való
átváltozását.

Egy patak völgyének felsõ részén, hegyoldalon van az a
kisebb kõszikla, melyet a helyiek Rengõkõnek neveznek. Ide vezeti
ki férjeÁgnesnénit, miután ez elmondja, hogy ezúttal magaaz Isten
jelentette, hogy nagy hirdetések lesznek, éskéri férjét, hogy vezesse
ki az erdõbe, hogy ne lássa, ne hallja senki. A sors azonban elkerül-
hetetlenül beteljesedik: férje ahhoz a kõhöz vezeti, ahová tizenkét
éves korában, amikor Isten elõször megjelent neki, egy forgószél
felkaptaéslevitte. Idenégyezer ember gyülekezik összemindenfelõl.
Ágnes néni a csorgó esõben énekel, hirdet (22); majd amikor meg-
merevedik, elesik, akkor kifogják, hanyatt fektetik; ahitetlenek meg-
gyõzõdhetnek róla, hogy nem teszi magát, mert “mentek többen s
megtapogatták, megmozgatták, segybemozgott” .

A Rengõkõnél való hirdetést követi amarosvásárhelyi ideg-
gyógyintézetben töltött rövid idõ. Az, hogy a hatóságok elviszik,
bezárják, a viselkedésével körvonalazott szerepnek szimbolikus
súlyt ad. Ezután már nemcsak egyszerû mondó asszony - hanem
olyan valaki, aki szenved azért, mert éppen neki van kegyelme, és
mert ezt a kegyelmet vállalja, és amit Isten reábízott, azt teljesíti.
Viselkedése ezután már egy sorsot jelenít meg: a próféta (és ilyen
értelemben a szentasszony) sorsát. Az Isten ezután nemcsak saját
szavait kölcsönzi neki, hanem cselekedeteit is vezérli, útját szimbo-
likus, de gyakorlati értelemben is kijelöli. Amikor megszökik az
elmegyógyintézetbõl, egy csillag vezérli a hazafelé menõ úton; az
emberek mindenütt tudnak róla, segítik, kísérik; õ elfogadjasegítsé-
güket, bizonyosértelemben hódolatukat; útjadiadalút (23).

Hazaérkezése után két nappal kezdõdik az utolsó nagy meg-
próbáltatás: jelenti az Isten, hogy üldözõi elõl negyven napig a
pusztábakell bujdosnia- ahogy Annanéni kihangsúlyozza: “mint az
Úr Jézus” . Igazi hívei bujdosásaközben isfelkeresik; ezeknek prédi-
kál, énekel; ugyanakkor hagyakozik, megáldja õket, mert készül a
végsõ nagy próbatételre. Ezalatt a negyven nap alatt nem vesz részt
a családja életében, sem a gazdálkodásban: a konkrét térbõl, idõbõl
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mintegy kiszakadva, a transzcendens térben és idõben létezik. A hat
hét leteltével - helyi arányokhoz igazítva - ugyanaz történik vele,
mint Jézus Krisztussal: egy közösség fel kell szabaduljon a bûnök
alól, sÁgnesnéni az, aki elfogatásával, szenvedéseivel felszabadítja,
mintegy megváltja õket. Ahogy utólag hangoztatja: Isten elfogadta
az áldozatot, azótanem büntetteazetelakiakat, ahol õ utoljáragyónt,
áldozott és hirdetett - nem büntette azzal, hogy leég a templomuk.
Igaz - tehetjük hozzá utólag - ez nem volt teljes áldozat; Anna néni
szenvedett, de életben maradt. Azonban egyik napról a másikra
fizikailag eltávolították aközösségétõl; halálhíre iskelt, deezt meg-
cáfolták; köztudott volt, hogy Szebenben a bolondok házába van
bezárva- Máréfalváról Szebenbeelszármazott emberek meg is láto-
gatják ott.

2. A zetelaki templomban való hirdetéssel lezárul amáréfalvi
szentasszony nyilvános szereplésének korszaka. Anna néni hazake-
rül, de családja házi õrizetben tartja. Ha jelentkezik a kegyelem,
szobábavagy, egyesek szerint, hideg pincébezárják; ilyenkor napo-
kig mellette vannak, a gazdálkodást is elhanyagolják a családtagok.
A kapura ma is látható súlyos zárakat szerelnek; valóban mindent
megtesznek, hogy Annanénit elkülönítsék ahelyi közösségtõl.

Ez az elkülönítéscsak részben sikerült. Szomszédasszonyok,
rokonok mindig is jártak hozzá; tudták, hogy továbbra is idõnként
vankegyelme. Ahogy telik az idõ, smegöregszik, fizikailaggyengül,
ugyanakkor atörténelmi helyzet isváltozik, lassan újra integrálódik
ahelyi közösségbe. Ennek aközösségnek az idõsebb generációjatud
a viselt dolgairól, de ezekrõl egymás között elvétve beszélnek; a
fiatalabbak számáraAnnanéni csak egy afalu idõsasszonyai közül.
Ezek közül a fiatalok közül is azok járnak hozzá, akiket Anna néni
gyógyítani szokott. Ugyanisezelõtt nyolc-tíz évvel kezdett “ fogdos-
ni” : kisgyerekek, felnõttek törött, kificamodott, megrándult kezét,
lábát helyretenni, kezelni. Állításaszerint ezt aképességét is kegye-
lemként kapta: amielõtt azelsõbetegmegjelent volna,azIstenjelölte,
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hogy fogdosson; s bár nem volt gyakorlata, mégsem utasította el a
hozzáfordulót. Mamár aszomszéd falvakból is járnak hozzá.

Anna néni ma is lelkileg erõs, céltudatos és merem állítani:
egykori hitét, intelligenciáját megõrzõ asszony. Elmondja, hogy an-
nak idején, amikor leánya fiatalasszonyként beteg volt, õ helyette is
végezte a házimunkát, a gazdálkodás teendõit, és amikor leánya
szenvedései miatt panaszkodott, megrótta: hallgasson, hiszen többet
kell kibírjon az ember, “mint egy ló, mint egy állat” . Ehhez az segíti
hozzá, hogy imádkozik - erõt kér Istentõl aszenvedéselviseléséhez.
Neki magának is sokat kellett szenvednie, de “az Isten erõt adott a
kegyelem mellé” .

Ma az esztendõnek két olyan idõszaka van, amikor Anna
néninek jön akegyelem. Ez maisszenvedéssel, bezárkózással jár: ha
a család otthon van, akkor õrzi õt, ajtót-kaput bezárnak; õ addig
imádkozik,énekel,amígmagánkívül nemlesz.Azért kell vigyázniuk
rá, mert ilyenkor hirdetni akar: igyekszik ki az emberek közé(24). Ez
akét idõszak:húsvételõtti nagyhét,valamintahalottaknapjaelõtti,utáni
napok.Úgy tûnik,ahalottak,ahalál szimbolikusközelségeajelenben
akegyelmi állapotnak agenerálója. Evilágéstúlvilágközött ekkor ésitt
a legvékonyabb afal.

A kegyelem érkezésének az év említett két idõszakán kívül
vannak más alkalmai is. Vasárnaponként Anna néni családja temp-
lomba megy; most már õ is mehetne, a hatóságok ezt nem tiltják;
amióta eltörött mindkét lába, nem tud jól járni; de nem ez a fõ oka
annak, hogy otthon marad. Amíg a templomban a mise tart, azalatt
idõnként kegyelmevan; haezatemplombantörténne,ezmegzavarná
amiserendjét (25). Azt, hogy nem tud templombajárni, szintén Isten
akarataként fogja fel: most arra van szükség, hogy anép nyugodjék
meg (26).

Azõt felkeresõkkel valóbeszélgetéssoránisidõnként vankegye-
lem. Anna néni igyekszik maga köré közönséget toborozni: üzen falu-
belieinek,hogy látogassák meg; hahívatlanlátogatóérkezik,akkor isúgy
szervezi megazegyüttlétet,hogymagukramaradjanak; ilyenkorabeszél-
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getést prédikációval, énekléssel szakítja félbe; ezeket is kegyelemnek
nevezi (27).

IV.
Összefoglalvaakegyelemrõl leírtakat, azt mondhatom, hogy a

kutató számáranyilvánvaló: a kegyelem az esetlegesen bekövetke-
zõ transz-állapotot ismagába foglaló megváltozott tudatállapot.
Adott történeti-társadalmi helyzetben, egy társadalompszichikai krí-
zisközepettegenerálójavolt egy tömegestranszcendens-élménynek
(28).

Másoldalról közelítvemegállapítható, hogy Annanéni szá-
máraakegyelem igen összetett jelenségként, valóságának szervezõ-
jeként mutatkozik meg. A beszámolók, megfigyelések nyomán a
konklúzióm az, hogy Annanéni számára

1. akegyelem szó: mindazt jelenti, amit Annanéni amegváltozott
tudatállapotban mond vagy énekel - tulajdonképpen ami “az Isten
szava” ;

2. a kegyelem szerep és képesség: a kegyelemben magáról, má-
sokról, avilágról éstúlvilágról,múltról-jelenrõl-jövõrõl látóként-jós-
ként hajlandó ésképesbeszélni Ágnesnéni;

3. a kegyelem sors: az a kereszt, mindaz aszenvedés, amely aszó
kimondójának, a képességgel felruházottnak részéül jutott; ezen a
világon egy közel-lét Istenhez, a túlvilághoz; aki megérdemli, aki
kiválasztott, csak annak van ilyen sorsa.

Akinek ilyen van, az magaahíd akét világ között, másképpen: ha
ilyen sorsnem lenne, akkor kapcsolat sem lenne.

A kegyelem ellenére Anna néni - az egyetlen történelmi
pillanatot kivéve - nem lett híressé, nem lépett ki a falu, a közösség
határai közül. Mivé nem vált Anna néni, azaz milyen közösségi
szerepei nem szilárdultak meg - errõl szeretnék befejezésként szólni.

Amint a bevezetõben már említettem, a máréfalvi szent-
asszony neve-tettei egy komplex társadalmi-kulturális jelenséghez,
az 1949-es székelyföldi társadalompszichikai krízishez kapcsolód-
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nak (lásd következõ írásaimban); ennek az idõszaknak a színpada
teremtette meg a szentasszony szereplésének lehetõségeit és
korlátait. Az alakuló romániai kommunista diktatúra elsõ tetteinek
egyike ennek és az ehhez hasonló, tömegeket megmozgató jelensé-
geknek a drasztikus felszámolása. Anna nénibõl, bár megtehették
volna, nem csináltak mártírt, hanem bolond asszonnyá degradálták.
Megfélemlített híveitõl csupán elkülönítették - és sikerült elérniük
legfontosabb céljukat: a hirdetés és az azon való tömeges részvétel
nem állandósult, Annanéni nem maradt szentasszony - végül isnem
vált szimbólummá. Személyessorsakegyetlenebb, szenvedéstelibb
volt, mint Csépe Kláráé, a hasznosi szentasszonyé (Varga 1961,
Jádi-Tüskés 1986). A hely, ahol hirdetett, nem vált ki a természeti-
társadalmi környezetbõl, atranszcendensegyszeri megjelenéserend-
kívülinek bizonyult, ésnem vált rendszeressé- nem épült itt kápolna,
mint például Hasznos-Szentkúton. Az egyháznak ekkoriban nem-
hogy arra lett volna lehetõsége, hogy megvizsgáljaezt anépi csodát
- hanem élet-halál harcot kellett vívniasaját fennmaradásáért akom-
munista hatóságokkal. A helyi plébános állítólag részt vett Anna
néninek az egyik hirdetésén, de nem foglalt állást az eseményekkel
kapcsolatban; a helyi plébánián még csak feljegyzés sem õrzi az
egykor ezreket megmozgató esemény emlékét.

Annanéni nemlett saját közösségének általánosanelismert tudós
specialistájasem: például nem lett rendszeresen gyakorlóhalottlátó (29).
Inkábbarról vanszó,hogyevilágéstúlvilág,életéshalál kapcsolódásának
egy archaikus,középkoriként felfoghatóhitétõl vezérelveélteleközössé-
gének sok más tagjával együtt életét. Artur Imhof említi, hogy aközép-
korban mindennapi volt a halott csecsemõ megkeresztelése - miközben
életjelt fedeztek fel rajta(például kipirult azarca) (30).El kellett követniük
ezt akegyescsalást, hiszenmindennél fontosabbvolt, hogy acsecsemõa
kereszt jelével homlokán kezdje meg vándorlását az örök életben, a
túlvilágon. Annanéni elsõ gyerekehatheteskorában úgy halt meg, hogy
sebtébenszervezték akeresztelõt neki,ésamikor akeresztvízalátartották
“háromszor ropogósan felkacagott”, ezzel bizonyítva, hogy él, hogy még
ideát van, deamikor atemplomból kiléptek vele, már megvolt halva.
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Csecsemõ- és kisgyerekkorában, mint már említettem, három
éven keresztül Ágnes néni “éppen csak megélt” , azaz éppen csak
életbenmaradt. Apjakilencvenegy évet élt - ésAnnanéni elbeszélése
szerint Isten csodát tett, mert nem meghalt, hanem a szó régi értel-
mébenmegboldogult (31). Vejeésleányaaharmadik feleségétõl, aki
nemjól bánt vele,szekérenelhoztamagukhoz; arokonságösszegyûlt,
ettek-ittak; eközben az apa sosem hallott szép éneket énekelt, min-
denkitõl elbúcsúzott, az arca kipirosodott, boldog és fiatal volt a
bekövetkezõ halál pillanatában.
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Jegyzetek

1. 1989 decemberében Romániában egyik napról a másikra megszûnt az
egyházakállami ellenõrzése,avallásosságjelenségeinekállamhatalmi szer-
vek (a Securitate) általi megfigyelése, a politikailag-ideológiailag nem
kívánatos jelenségek elleni nyílt és erõszakos fellépés. 1948-tól (a
görögkatolikus egyháznak egy tollvonással való megszüntetésétõl) kezdve,
a"proletárdiktatúra" éveiben különösen, de azután is a társadalomra befo-
lyással bíró egyházi személyeket és hívõ laikusokat egyaránt a rendszer
ellenségeivényilváníthatták.

2. Anna nénit elõször 1993 nyarán kerestemmeg. Azóta állandó látogatója
vagyok. Beszélgetéseinket hangszalagra rögzítettem; eddig több
videófelvételt is készítettem vele. 1994 õszétõl a helyi közösség tagjaival,
fõleg Anna néni kortársaival készítek interjúkat az1949-eseseményekrõl.

3. Annanéni egyikkortársa, KovácsAndrásamáréfalvi határban, Rengõkõnél
tartott hirdetésekrõl napontafeljegyzéseket készített: ahelyszínenjegyzetelt,majd
otthon, sokszor egész éjszaka dolgozva, szöveggé formálta jegyzeteit. Többen
kértéktõleezeketazírásokat: jórészüketelosztogatta,akisebbikrésztaházkutatást
tartóbelügyisekvittékmagukkal.

4. Az1949-escsíksomlyói búcsú azutolsó nagyméretû nyilvános, azegyház
szervezte tömegestalálkozásvolt; ezután 1990-ig minden egyházi szervezé-
sû, nyílt térben zajló tömeg-rendezvényt rendszerellenes megmozdulásként
kezeltek. Nem sokkal a csíksomlyói búcsú után elfogták és bebörtönözték
Márton Áront. A papokat mindenütt azúj, kommunista rendszer elsõ számú
ellenségeiként kezelték: megfigyelték, feljelentették, elhurcoltákazokat, akik
az igazuk mellett szót emeltek.

5.Többadatomvanarról,hogyezigazi tömegméretekbentörtént elsõsorban
a Kárpátokon kívüli, ortodox falvakban-városokban, deerdélyi román vidé-
keken is.
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6. A jelenségrõl több szövegben is beszámolnak a helybeliek - lásd: Atyhai
(volt Udvarhelyszék) hiedelemszövegek. (A Néprajzi Kutatóintézet Adattá-
rábantalálhatókézirat.) Azatyhai,máréfalvi jelenségeknekegyértelmezését
lásd “ ...sokféle jel vót égen s földön... ” (A krízis kulturális szerepe
székelyföldi falusi közösségekben) címû, ekötetben levõ tanulmányomban.

7. A lányra elõbb az iskolában, majd otthon jött rá a “ betegség” : megme-
revedett, öntudatlan állapotban Isten, Jézus, Mária üzeneteit mondta; lásd:
Csíkcsatószegi (volt Csík megye) hiedelemszövegek. (A Néprajzi Kutatóin-
tézet Adattárában található kézirat.)

8. Itt ésa továbbiakban, amikor különnemjelzem, Annanéni szavait idézem.
A szentanúk, egyfalusiak részletesbeszámolóit lásd a Szövegmellékletben, a
“ ...sokféle jel vót égen s földön...” , A krízis kulturális szerepérõl címû
tanulmányhoz tartozó részben.

“ A csordával voltam. Mentem a... ott egy kõnél, abba a helybe én es
elálmosodtam, leültema kõkert mellé, sahogy leültem, egy nagy fényesség,
deakkora fényesség támadt! Kinyitomaszememet, mi történik. Hát azIstent
láttam, saszmonja nekem: Anna, teharmincéveskorodba hirdetni fogod az
én igémet! Édes jó Istenem, hát seírni nemtudok, seolvasni nemtudok, hát
én semmit nem tudok, hát én hogy hirdessek? Sakkor aztán eltûnt...”

9. “ ... február hatodikán mondomLacinak: na Laci, nemjót láttammegint.
Hát mit láttál? Mondom: a Szûzanya lejött, saszmondta, hogy mától kezdve
harminc nap minden nap hirdeted az Isten ígéjét...”

1o. “ Mondom: tudod-emit? Aszmondja: mit? Anyósomat hívd le, mondom,
segy tiszta rongyot, ha jõ aza beszéd, tömjétek bea számat, nehallja senki.
Shátha akkor valamerreelmenyen. Érti, ugye?Na, aztán fel esment, slejött
anyám, a szájamat bétömték, deaszmondják, úgy megfeketedtemegy pilla-
nat alatt, mint a... Sakkor persze hogy kivették! Sakkor három napig nem
tudtam beszélni. S akkó megijedött Laci, hogy mosmá mit is mondjon a
népnek, se meg nem vert, se semmi. Saszmondta: édes jó Istenem, én nem
bánom, csakmégegyszer visszakapjadazt aképedöt, amilyenvoltál. Három
nap múlva jött vissza.”

11. “ Sakkor mondtamneki: teLaci, most nagyhirdetések lesznek, jelentötte
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az Isten. Vígy engemki azerdõbe, hogy nehallja senki. Dugj el engömet!...
El isvitt, ott a, azt nemmontam, amikor elõször láttam az Istent, akkor egy
nagy szél jött, sbévitt egy nagy kõhözscserefához, a szél, forgószél. Sakkor
asztán pont oda vezetett Laci engemet! A kõhöz s a cserefához... S ott
négyezer embörnek, me mire a hirdetés megkezdõdött, négyezer embör vót
ott, mindenfelölrõl. De én most is elmondom: azok honnét tudták, hogy én
akkor odamegyek? Akkor aztán jött a hirdetés...”

12. “ Akkor itt a falu, hogy ne vigyenek, úgy ki vót állva, mintha most is
látnám, ásóval, kapával, fejszével, innen a faluból ki nemengednek. Sakkor
én szépen kimentem az útra, s aszmontam: tisztelt nép! Nagyon örvendek,
hogy így szeretnek, s így felpártolnak. Deengeggyék meg, hogy menjek el a
pap termibe, s híjjanak össze maguk egy gyûlést, hogy a néppel értessem
meg, hogy én akarok menni kezelésre! Sakkor le, s fel a pódiumra, sakkor
a nép szépen összegyûlt, sakkor azt montam: tisztelt falumbeliek, engedjék
meg, hogy elvigyenek Vásárhelyre kezelésre, s megígérem, hogy tíz nap
múlva jelenkezem. Nesírjanak, ne féltsenek.”

13. “ Há mikor eljött a tízedik nap, azangyal jelenközött: útra kell menni! S
megrázta azágyat: keljek fõl, útra kell menni. Hát uramteremtõm, tízorvos
mellett. Ajtó, ablak, minden zárva, hát hol tudjak elmenni, hogy tudjak
elmenni. Smegint egykicsi idõ múlva megrázza azIsten maga azágyat: kelj
fõl s indulj! Hát uram teremtõm, hogy tudjak menni, minden bezárva, itt a
sokorvos.Azokkeztekkérdezni: mit látott?Hát azIstenmagaitt vót, smonta,
hogy induljak. Hát hogy induljak, ajtó, ablakzárva. Erõst ügyeljenekreám...
Megint megránt az Isten: indujj! Arra érkezik, hoztak egy súlyos beteget, s
azegészen azorvosok odamentek. Azablakot kiüttem, úgyelszöktem, a kicsi
ablakot. Aztán nem tom, hány métert estem, magas vót. De úgy repültem,
mint a szél...” .

14. “ Skét nap múlva jelenti a Jóisten, hogy jõnek s fognak el. Aszmongya:
hat hétig a pusztába kell légy! El kell menekülni, me a pusztába kell légy!
Mint a JézusKrisztus!”

15. “ S akkor rendõte a Jóisten, hogy nagy felhajtás lesz, me Zetelakán
Tófalamindenévbeleégett, snégyezer embert várszhat hét múlvaoda, hogy
felszabaduljon Tófala, me fel kell szabaduljon, te bemész oda... Na, aztán
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bé Zetelakára s ott gyóntam s áldoztam, s a rengeteg nép jött velem a
templomba, desokember... Valamelyiknap jutott eszembe, hogyazutánnem
is hallottam, hogy égés lett vóna Zetelakán... S akkor aztán bétettek a
kocsiba, vittek bé a Sziguranciára, akkor aztán hat hétig vótam a
Szigurancián...”

16. “ Akkor másik éjjel vittek egy szobába fel. Fel vót akasztva a kötél, ott
vót a puska, ott vót a levorver... Aszongyák: mondjammeg, hogy ki tanított
erre. Melyik pap, hívõ? Ki tanított? Mondom: engemsenki. Mondjammeg,
meakasztanak fel! Mondom: aj, dejó tennék, hogy azélettel végezzek! Ilyen
jót semmit setennének,meimmár elégvót aszenvedésembõl. Ilyenjót maguk
nem tudnak tenni. Álljon fel! Felállok, nyakamba vetik a kötelet, nem
nyuvasztottakmeg, egykicsit húztákvót, s: na, vall-e?Nemvallok, menincs
mit. Mit valljak? Mit tudjak vallani? Senkit a bajba nemhúzhatok bele, mit
tudjak mondani? Há mit? Akkor kapták le a puskát, hogy lõnek agyon.
Mondom: ha agyonlõnek, akkor legalább hamar végzek az élettel. Akkor
kapták le a másikat, a levorvelt... Nincs micsináni. Az Isten adta, amit
montam. Maguklehet hallották,énnemtudom,mit montam,énúgybeszélök,
hogy az most nincs, én úgy beszélök rendesen. Na. Hat éjjel s hat nappal
azon mentem keresztül. Hat éjön shat napon.”

17. “ Akkor írtakegynagykontraktus-papírt,hogynemszabadakapunkieresszen,
shavalami vanmégis,akkor ültessenmagamellé,hogynehogysenki közétudjon
jõni, mert meha valami baj lesz, azegészcsaládot elpakolják, napvilágot többé
nemlát.”

18.Lásdamai magyar népi szájhagyománybanmaisvirágzótúlvilági élmények-
kel kapcsolatbanGrynaeusTamástanulmányát (Grynaeus1993).

19. 1985-ben megjelent, nagy vitát kiváltott tanulmányában Richard Noll
javasolja a “ kultivált mentális képzelõerõ” fogalmát. Azt állítja, hogy
kulturális tradíciói vannak a képzelõerõ kultiválásának; következetesen
alakítva, a mentális képzelõerõ pontosabban körvonalazottá és jól ellenõr-
zöttéválhat; ugyanakkor teljesmértékben idomul a mágikus-vallási hagyo-
mányokhoz.(Lásd Noll, 1985)

20. Ezzel kapcsolatban lásd Bourguignon, Goodman írásait.



21. “ Mikor jön azazének, aki hallja, aztudja, hogy mit montam, deén nem
tudom. Meén seolvasni, seírni nemtudok, deakkor a kõtábláról jól tudom
olvasni le! Érti, ugye. Akkor a kõtábláról én le tudomolvasni.”

22. “ De egész nap esett az esõ, úgy csepergett, nem olyan nagyon esett, de
örökkéesett, hullott azér azesõ, úgy hogy azernyõt örökkéfelette tartották.
Segy kicsi izé vót rajta, kicsi ing s lajbi, s kicsi szoknya, sõ nem fázott, s a
többi népek úgy fáztak! Me hideg vót! Aszmondta: nyócat elvégezett, nyóc
fejezetet, sakkor aszmondja, a másik kettõt elvégezi délután, aszmondja, me
kifáratt, sokat mondott. Abba a helybe lefektették, me õ ugye valahogy úgy
elalutt, elszenderedett na.” (DénesFerencnéDávid Róza sz. 1920)

23. “ Egy csillag elõttem vót, egy csillag vezetett bé a törökbúza közi, s ott
aszmondta az angyal: vesd le a kórházi ruhát, itt van egy köntös, s vegyed
fel. Hajonfejt, mezítláb vótam. Ott vót egy piros, ujjas köntös, hamar
levettem a kórházi ruhát, felvettem a köntöst, jöttem tovább. Annál tovább
mindenütt a néppel teli vót az ucca. Mikor Farkaslakán keresztüljöttem,
onnan végigkísértek, egészen idáig kísért a sok nép, s közbe örökké énekel-
tünk, beszéltemnekik.”

24. “ Zárják akkor béa kaput, hogy nejöjjön besenki. Sakármilyen dolguk
van, egy örökké itt van mellettem. Nemhagynak engemszabadra olyankor,
mert én igyekszek a népek közé, aza baj... Azolyan ugye, hogy hát arról én
nem tudok, csak engem viszön, hát igyekszek ki a népek közé, hogy
beszéjjek...”

25. “ Vasárnaponként, misealatt, egy-egyénekadódikelõ. Tudja, misealatt.
Me asztán amikor jön, nem tudom megállítani, nem, hogy megállítsam...
Mikor elmennek a templomba, mindig megkérdik, hogy édesanyám, nemjön a
kegyelem? Sén úgyse mondom meg, hogy jön nekem! Smondom: nem, s õk
elmennek nyugodtan a templomba sakkor nekem jön:... (énekel). Na így jön.
Na, a kõtáblán leolvastam, ezvolt. Igen. ”

26. “ SkéremazÚrjézust sa mindenható Istent saSzûzanyát, bocsássameg
nekem, meén jószívvel elmennék, ha lehetne, deha már ezt akegyelmet adta
nekem, hogynemlehet... AzIstenejszeazért adta, hogyeltörjönmindakettõ
( t.i. mind a két lába), hogy a nép nyugodjék meg. Me azt nem lehetett
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mondani senkinek, hogy jön a kegyelem, me itt annyian volnának, Lacit
agyonvernék...”
27. Szemtanúként mondhatom: Anna néni hosszasan mesélteti társait; majd
válaszként õ ishosszasan, prédikáció-szerûen beszél nekik. A prédikációk a
társalgás éppen felmerülõ témáihoz csatlakoznak; az énekek szövegei is
ehhez kapcsolódó improvizációk. A prédikációk és énekek a résztvevõkre
láthatóan mély hatást gyakorolnak. Mindannak, ami ilyenkor történik, jól
begyakorolt technikája van, és túlzás nélkül pszichoterápiás kezeléshez
hasonlítható.

28. KelemenAndrásasamanisztikustevékenységekvizsgálatanyomán(lásd
Kelemen 1979) vonja le a konklúziót: a “ samanisztikus alapon gyógyító
ember ...túljutva a kezdeti krízisen, felismeri a közösség elvárásait, és a
csoport adta minták segítségével oldja fel az emberi lét alapvetõ filozófiai
jellegûkérdéseit.” Annanéni tevékenységében, fenntartásnélkül állíthatom,
szintén ezvalósul meg.

29. Ez nem jelenti azt, hogy a faluban nem ismertek olyan történetek
(különösen azok között a cigányok között, akik járnak Anna nénihez),
melyekben Anna néni halottakkal való találkozásáról van szó. Ugyanakkor
rokonoknak, közelállóknak ma ismesél a halottaikról.

30. Lásd Artur Imhof 1993.

31. Paizs Dezsõ értelmezése szerint: a “ boudug” -nak “ megkötözött, elva-
rázsolt, elragadtatott, extázisban levõ” volt az eredeti jelentése; a “ szent”
fogalomegyik megjelölõjeként is használták. Esetünkben: azapa éneklése,
fiatalodása a halál utáni boldog öröklét elõrejelzése; már a halál fizikai
beállta elõtt elragadtatásba kerül, mintegy átlép azöröklétbe.
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“Megmondta mi volt, mi van, mi lesz”
Az “ezer telik, ezer nem” típusú hiedelmekrõl; mai paraszti

közösségek történelem- ésvilágképérõl (1)

Székelyföld falusi társadalmában élnek azok a hiedelmek,
amelyekrõl írni szeretnék. Elõször összefoglalom tereptapasztalatai-
mat; majd arra a kérdésre keresek választ, hogy a bemutatott jóslók
tevékenysége, ajóslás-szövegek mögött, hipotézisem szerint, milyen
archaikusnak mondhatóvilágképre lehet ráismerni (2).

I .
Horokály Józsi bá, akire a jelenben mint jóslóra emlékeznek,

és akinek az alábbi jóslásokat (3) tulajdonítják, a 18. század
végén, a 19. század elején, a “ napóleoni idõkben” élt (ha ugyan
élt) Korondon. “Nem volt családja, vénlegény volt, úgy is halt
meg” . Tanult embernek tartották: “Olaszországba vót, apám azt
mondta, Olaszországba, hát elõbb itt tanult valahol, de végül
Olaszországba járta meg magát.” Amíg a napóleoni háború folyt,
kiköltözött a hegybe, hogy nehogy elvigyék katonának; házat
épített “ két bejárattal, hogy amikor az ellenség bejön az egyiken,
amásikon kimenekülhessen” . Kecskét tartott, vadászott. Öregkor-
ára megvakult, kisgyerekek vezetgették. A helyiek tudják róla,
hogy “megmondta mi volt, mi van s mi lesz” .

A jóslatok között van néhány, melyeket agyûjtés idõpontjában
a közösség apraja-nagyja jól ismer, és vannak kevésbé általánosan
elterjedtek. A szövegek tartalmuk szerint két nagy csoportba sorol-
hatók: egy részük a19. század végi, 20. század eleji technikai válto-
zásokra utal; más részük a 20. századi (és azutáni) nagy történelmi-
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társadalmi katasztrófákról beszél. Két olyanszöveget szeretnék idéz-
ni az alábbiakban, melyekben mindkét tartalmi rész jelen van:

“Horokály Józsi bávót, úgy hítták, Józsi bá. Már csak azt tudom,
aszmondta, hogy olyan világ jõ bé, hogy olyan kocsik lesznek,
elejikbe lovat nem ké fogni, anélkül mejen. Magától. S akkor
aszmondta, hogy olyan madarak lesznek, hogy repülnek, gépek.
Ezeket mondta. Akkor azt is, hogy avilágot béhúzzák cérnával, saz
egész világon tudnak beszélni egymással, szóval a telefon, õ ezt
magyarázta.

Aszmondta vót: ezer telik s ezer nem. Napkeletrõl egy
kicsikirály elindul, s az egész világon végigmejen. Akkor egy olyan
háború lesz, hogy mittudomén, milyen hidat mondott, azt felhányják
lópatkóval a lovak, amikor ott keresztülmennek. Mikor annak a
háborúnak vége lesz, annak aháborúnak, aszmondta: aki megmarad
még, valaki, mehet hét falun keresztül anélkül, hogy valakivel talál-
kozzék. Ha valakivel fog találkozni, még a forgácsot is meg fogja
csókolni, hogy ez az õsöké vót. Aztán még fog valaki egy kicsi jó
világot érni, denem sokat. Ezt magyarázta." (I.A.)

“Aszmondta, hogy olyan útak, vasútak lesznek, olyan szekerek
lesznek, hogy ha képes egy falu felülni, azt is viszi. S azt mi húzza,
Józsi bá, mondták a népek. A maga magát elhúzza! S honnan lesz a
vas, honnan szerzik bé, honnan kapják?Mikor annyi nem volt, hogy
a marhának a talpára tudjanak ütni, vagy a kerekekre, fakó kerekek
vótak, tudjanak tenni. Aszmonta, hogy akkor lesz vas, lesz az is, aki
megcsinálja. Asztán kérdezõsködtek: milyen lesz az a vasút, hogy
mejen rajta a szekér? Asztán mondta: olyan vasmadarak lesznek, s
avval, apámtól hallottam, az utolsó idõben annyi lesz, hogy amikor
felszállnak, a napot nem lehet meglátni tõlük, annyi lesz... Olyan
veszedelem lesz, hogy avégivel az utak mind bépázsitozódnak. Saki
megmarad, az egy bottal a kezébe a világból kimehet, nem mondja
neki senki, hogy hovamegy. Saszmondta, hogy avilág fejesei addig
mennek városról városra, a megegyezésre, hogy nem tudnak suhutt
megegyezni. Végül mégismegegyeznek, akkor kikiáltják, hogy béke
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és biztonság, akkor végül megfordul, az egész világ forradalommá
válik, ami menthetetlen lesz. Az egész világ.” (M.P.P.)

Szentegyháza város egykor különálló részének (Nagyoláhfalu
vagy Szentegyházasfalu) közössége ismeri Bálint Virág Károly bá
jóslásait.Azemlékezõk szerint az1950-esévek elejénhalt meg, “ régi
falusi ember” volt, akinek “különbözõ hóbortjai voltak” . “Huncut
ember volt, tökéletlen, szeretett tekeregni, nem dolgozni, volt ideje
erre ( t.i. a jóslásra)...” “ Más ember jól kaszált, s õ az árnyékban
olvasta a könyvet” ; “ ...rövidlátó volt, a szeméhez vette a könyvet,
úgy olvasott” ; “ Sok-sok könyvevolt, dea családjának nem maradt,
mert õ eladogatta kölcsön...” ; “Okos ember volt, azt is tudta, hogy
hány évvel visszafeléezen anapon milyen idõ volt...” .

Mikor látta, hogy a gyerekek a kenyeret eldobják, azt mondta:
“Megéritek, hogy felveszitek smegcsókoljátok, majdsajnáljátok ezt,
hanagy sort kell majdálljatok érte, smégsekaptok!” (P.Z.K.A.). Azt
jósolta, hogy “Tekenyõhátú út lesz, ezen az aszfaltos utat értette, s
lesz olyan idõ, hogy cédulával mentek a malomba” (K.J.B.M.).
“Lekacagtam, mikor azt monta, hogy négy évig fogságba lesznek...
hogy ólommadarak lesznek... kergettek engem isezek azólommada-
rak!” (B.G.) “Az utolsó idõkbe kutya se szeretnék lenni... S úgy
elváltozik a fiatalság, s lesz olyan idõszak, amikor agyermek szem-
beszáll a szülõvel. A nõk állatiakká válnak, rövid ruhát viselnek,
cigarettáznak, isznak, aszégyenfelüket mutatják,aférfiakat lekerülik
az ivászatban, elveszik a férfiaknak az öltözékét. A papok sepapok,
nemistenszolgái lesznek. Azasszonyok azt isbeszélték,hogy jósolta
az atombombát.” (M.D.M.J.) “Most három hetehallottam, amit nem
is tudtam soha, egy felszegi bácsitól: hallod-e Margit, hogy Károly
bácsinak igaza vót? Egyszer, amikor a templomból kijöttek, ott
monta: lesz olyan idõ, hogy ahalottakat látni fogjátok, shallani õket.
S bételt, az este a tévében is az a szinész volt, aki a földrengéskor
meghalt!” (K.J.B.M.)

“ Nagytatámon küjjel lakott egy ember, az jövögetett behozzá-
juk. Az ember bejött, kinyitotta az ajtót, nem kopogtatott, nem
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köszönt, csak leült a kályha mellé s szunnyadott addig, amíg a feje a
térdét érte. Akkor felvette a fejét és kezte mondani, hogy ezután
tekenyõhátúút lesz, ezt abetonútraértette, snegyvennégybevasmadarak
fognak repülni. Mondtaaz árvizekrõl, hogy mikor lesz, a szárazságok-
ról, hogy melyik hét esztendõbenlesz.Mindegyik úgy tartotta,hogy nem
épelméjû.” (K.J.)

Szolokmábanemlékeznek TõMinyabára, akinek Gábor Mihály
volt a becsületes neve: “Jósló vót s bétõtt. Nem is vót barna ember,
nem cigány volt, csak nem idevaló vót. Tudománya vót.” Asztalos-
sággal foglalkozott; az elkészített koporsóba faforgácsot tett, abban
aludt. Elsõsorban az idõjárást jósolta meg: nagy esõt, vihart. Ma is
tudják, hogy “mikor gyönyörû szép idõ van, itt (mutatja az ég egy
bizonyos pontját) egy felhõ felmutatkozik, azon a nap biztosan esõ
lesz. Aszmondják: a Tõ Minya bá felhõje... Édesapáméktól hallot-
tam, jött egy üstökös innen Kibéd felõlrõl. Na nézzétek meg,
aszmongya. Ha a csóvája lefelé tart, így a föld felé, akkor a földön
lesz háború! Hapedigacsóvájafelfeléáll, akkor égi háború lesz: sok
jégesõ, ilyen-olyan lesz. Még mondott ilyeneket. Aszmondta vót,
hogy ezerkilencszáznyolcvanegy, nyolcvankettõ, nyolcvanhárom,
nyolcvannégy, ebbe a nyócvanas évekbe kutya se szeretne lenni. S
vót es igaza. Most jelen pillanatba is éppen csak vagyunk...”
(GY.I.GY.E.) . Azt jósolta, hogy “eljõazaz idõszak, hogy csak annyi
ember marad a földön, hogy három szekér elviszi. Na. Nekik e vót
akkor amérõdolog,aszekér,mégvonat sevót, semmi.Asztat jósolta,
hogy annyi ember fogmegmaradni aföldön, hogy háromszekér lesz.
Hogy ez mikor lesz, hogy lesz, nem tudjuk, csak neki ez vót a
meglátása ...” (SZ.M.)

A Gyimesek vidékének félreesõ helyén, Hidegségfejében élõ
csángó közösség két olyan emberrõl tud, akik jósoltak. Az egyik a
vén Bezsán: “Járt házakhoz, jóslásokat mondott, s kiröhögték...”
(B.G.I.) “Az örökkémondott, deegyszer megzavarodott... belézava-
rodott. Berekesztették egy szobába, s az ablakon adtak neki enni.
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Írni-olvasni tudott, s a fiait is megtanította...” (D.K.) . Megjósolta,
hogy “bogárhátú út leszaHidegségben, ez atöltött út, vasmadarakon
sördögszekéren járnak.” (B.G.I.). “Megjeleztette, hogy akerteket el
fogják hányni, saztán jött isaz akollektivizálás, ugye... Aszmondta,
olyan háború lesz, hogy egy család egy árpacipót nem tud elfogyasz-
tani sazalatt lezajlik, megkezdõdik svége lesz.” (D.K.)

A másik jósneve: Húz Bence. Nem idevaló volt, csak átutazott
aGyimesekben: “ Körübelül száz éve, Magyarországról jött. Itt járt,
télen, lóháton, úgy fázott a keze, hogy a lóganéba belenyúlt, úgy
melegítette... magyarországi táltos ember volt, jósló. Eljött ide, be-
járta ezeket a hegyeket, s aszmondta: erõst szép tájak ezek, zöldek,
deévszázadokonkeresztül úgy elidegenedik,olyanészakisarkonvan,
hogy tökéletes nyár nem lesz, csak tél. Mikor kicsigyermek voltam,
akkor édesanyámmondta, smindennagyhajúöregmondta: õ jósolta,
hogy anémet átmegy itt Oroszországba, sa feketesereget kihozzaa
hátán.” (D.K.) “Vót itt egy jósló, Húz Bence. Megjósoltaanegyven-
négyes háborút. A német elindul, átmegy Oroszországba, s aztán a
fekete sereget a hátán kihozza. Jöttek is az oroszok, elfoglalták az
egész tájat. Mondták azt is, hogy olyan háború lesz, hogy Naskalat
lábába maradnak meg, ha megmaradnak, a hegyekben. Ki tuggya,
milyen nemzedék éri meg, hogy az egész világon egy pásztor lesz és
egy nyáj, ahogy õ jósolta.” (B.G.I.)

Több csíki faluban, Csíkdelnén, Csíkmenaságon, Csíkszent-
györgyön, Csíkbánkfalván és Csíkcsatószegen is tudnak errõl a jós-
lóról; itt Úz Bencének nevezik, ésúgy tudják, hogy az Úz völgyében
lakott; jóslatai aharmincasévekben egy katolikusnaptárban ismeg-
jelentek. “Aszmondta, hogy olyanvilág jõ, hogy olyankocsik fognak
futni az úton, hogy ló nem lesz elõtte. Ezt megjósolta, nannyó ezt
nekem gyermekkoromba monta... Akkor aszmonta, hogy a nagysá-
gos asszonyt a szobalánytól nem lehet megkülönböztetni, annyira
kicsíszolódnak, nyûgölõdnek, hogy a szolgálót nem fogják tudni a
nagyságosasszonytól megismerni,melyik másik.Ez isugyemegvan,
hát errefele tartunk. Saszmondtanannyó, hogy ezt megjósolta, hogy

46 Gagyi:Tanulásközben



ez így vót megírva, hogy ezer eltõtt s kettõ bé nem telik. No, ezzel
kezteamesét örökké. Olyan háború lesz, aszmondta, hogy aföldet a
hegyekkel egybeegyengetik, a sima területtel... S hogy az úr fut, de
senki nem kegyelmez neki. Na igen, aszmondta, olyan háború lesz,
így monta, hogy kõ kövön nem marad. Saszmondta, az Akókapunál a
csákót a vér elviszi, a vérben úszik a csákó. Hát asztán nõttünk s
borzongtunk tõle,mondtuk,hátnannyó,merrevanazazAkókapu,merre
van az az Akókapu? Hát õ nem tudja, aszmondta, s mi se tuttuk,
Akókapu... S aszmondta, aki megél, egy bottal megindul a földön, aki
megmarad.Snapokigfogzarándokolni,snemlesz,akihezszóljon.Csak
annyi marad ember, eztet jósolta. Elhihetõ-e? Eleget készülünk arra.
Békenincs.” (CS.I.)

Két olyan esetre is bukkantam, amelyeket itt megemlítek, és
amelyeket idõvel külön tanulmányban kell vizsgálnom. (4). Láthat-
tuk, hogy az eddig említett esetekben azok, akik jósolnak - férfiak: “
jóslók” , “ tudósok” . Atyhában egy olyan asszonyra emlékeznek, aki
1949-ben “elrejtezett” , és prédikált: “Hát ott voltunk, s hallgattuk, s
aszmonta, meglássuk, ez nem akollektív alatt vót, amásik évbemár
akollektív alakult meg,meglássátok,hogy nemacsûrökbehorgyátok
a gabonát. Azt is megjósóta.” (SZ.A.V.B.) “Akkor még nem volt,
akkor még itt csépeltünk aháznál, deaszmondta, szérüköt csinálnak.
Mindent elõre mondott! Azt is elmondta, hogy hát megfosztanak
titeket mindentõl. Állatokat is elveszik. Há nem igaz vót? Elvették!
Amiket mesélt, az mind bételt. Gyermekeitek elmennek a városba,
elhúzódnak, me nem tudnak itt megélni. Mindent elmondott az az
asszony, mindent!” (K.D.) Ezt az atyhai asszonyt, aki az 1949-es
események után elköltözött a faluból, éssohatöbbet nem hallottak a
helyiek róla, “ tudósnak” , “mondónak” nevezték - akárcsak azt az
ennél sokkal híresebb máréfalvi asszonyt is, aki 1949 tavaszán
sokezer embernek prédikált napokig a falu határában, és akit éppen
ezért avidékenmaisa“máréfalvi szentasszony”-ként isemlegetnek.
“Mindent, amit mondott, minden bétõtt. Minden. Ebbõl komoly baj
ne legyen, minden, minden... Akkor õ mindent valóságost mondott.
Igaz, hogy elhurcolták Vásárhelyré, ahajt az õrök õrözték, a lakat

Gagyi:Szakirodalom 47



leesett, s hazaszaladott. Eleget hurcolták, eleget hurcolták... Ugye
megmondta, hogy kollektív lesz, társulás lesz, szérûn csépelünk, s
azután csûrbe csépelünk, azután, hogy a földeket a nép visszakapja.
E mind bétõtt. E mind bétõtt. Egyebet nem tudok mondani, minden
bétõtt.” (M.M.?.ZS)

Mindeddig székelyföldi közösségek jóslóiról, a székelyföldi
falusi közösségekben ma is élõ jóslatokról esett szó. Ez utóbbiak
között olyanok is vannak, olyan jóslatokra is emlékeznek, melyeket
helyi, névtelen emberek fogalmaztak meg: az idõs nagyapó, aki a
porban játszik adédunokáival; egyszerû falusi ember: “Ferencbá, ez
valóság vót, itt olyan egyszerûen élt, sannyi mindent tudott, sannyi
mindent elbeszélt, hogy mi volt smi nem, smi leszsmi nem... Nahát
azt akarom mondani, örökké aszmondta, me mondtuk, hogy háború
lesz, hetvenbe snyolcvanba, s hogy kezdõdött ez a kommunizmus s
minden. S aszmondta: ne törõdjetek, elõbb várjátok meg, hogy ki-
lencven teljék el, s kilencvenegybe megkezdõdik, kilencvenkettõbe
kiszélesedik, kilencvenháromba megnehezedik, s asztán majd csak
kilencvennégy, a hoz mindent. Annyi ember amennyi megmarad a
földön, az egy-két kenyérrel mehet, hogy egy másik emberrel talál-
kozzék, olyan végpusztulás lesz aföldön.” (F.I.B.J.) Vagy: “Emlék-
szem, Péter nannyó nekem mit mondott! Vót egy Dancsfi András
nevezetû,sbement aszomszédasszonyának,nannyónak azannyához.
Shallgassameg, drágaszomszédasszony, ezaDancsfi mit jövendölt!
Mit na, ugyambiza? Hát aszmonta, hogy olyan világ jõ, hogy béjõ a
tarkaöltözék. S olyan háború lesz, hogy (Gyergyószentmiklósra) az
örmény templomhoz béjön a szarvas, s nem lesz, aki elhajtsa, nem
lesz olyan ember...” (P.I.) . Egy másik változat szerint a ditrói
templomhoz jönbeaszarvas; vagy “Ditróbanatemplomnál kinõegy
nyárfa vagy milyen fa, s az azt jelenti, hogy nem tudom mikor, a
templom ki fog dõlni...” (B.S.B.A.)

Máréfalván élt egy Suttog Pál nevû ember: “Édesapám beszélt
errõl, snagyapám. Egy embert úgy neveztek: SuttogPál. Hogy akkor
a gépjármûveknek még híre-nyoma se vót, hogy ilyent csináljanak.
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S az a bizonyos Suttog Pál megjósolta, hogy olyan kocsik lesznek,
hogy ló nem kell eleibe, s az úton halad. Olyan szekeret csinálnak,
hogy az emberek beleülnek, sa levegõbefelszállnak vele. Az embe-
rek récepajtákban tüzelnek, a kemencék helyett. Na, ilyeneket sokat
hallottamazöregektõl.Tehát ezabizonyosSuttogPál,azért nevezték
Suttog Pálnak, aszmonták, hogy nekik egy olyan angyala van, hogy
azt más nem látja, csak õ, s az súgja a fülibe, hogy ezeket mondja.”
(K.A.)

Vannak olyan szövegváltozatok is, melyeket, az emlékezõk
szerint, nem a közösség tagjai közül valaki, nem helyi emberek
fogalmaztak meg, deugyancsak avilág sorsára, nagy veszedelmekre
vonatkoztak. Az atyhai Sz. M. mesélte 1991 decemberében: “A
fogságba volt egy ember, baskir származású, együtt dolgoztunk...
Aszmonta: fiam, figyelj ide! A Jóistent kérjétek, hogy ötvenig (t.i.
1950-ig) menjetek haza, me aki ötven után itt marad, az itt van
maradva végleg. Lehet, hogy bételjesedett! Aszmonja az öreg: nyu-
gatonegy kicsi állammegfogmozdulni, sabból azegészEurópameg
fog bolondulni. S össze is bolondult, igaz? Majd amikor ez a kicsi
állammegzavarodik,elindúl, sezMagyarországvót ötvenhatba,ettõl
megbolydul az egész, lesz egy átváltozás, aszmongya, Oroszország
tizenhét államból áll, hetvenkét nemzet éli, így, nekem elmondta, de
azatizenhét állammindfel fogdarabolódni, úgy, hogy mindenállam
külön-külön lesz. Sugye, bevan teljesülve.”

A siklódi B. D. mesélte szintén 1991-ben: “Hanem Csíkszent-
királyon, ott már nekem fülembemontaegy öreg tanító néni... Mikor
jöttünk az oroszok felõl haza, akkor aszmondta: vitéz urak, a kaput
nehagyják el,maradjanak otthon,menincshovamenni.Gyermekeim
itthagytak, elmentek, de én megmondom, ez az elv addig megyen,
ahol megszületett, oda vissza kell térjen, akkor meghal. Addig nem.
Nincs hova, me a földrõl nem lehet lelépni. Na, én azt figyeltem.
Aszmongya: nyugat felõl hittel változik. Nem fegyverrel, hittel. Me
aszmondta, legkésõbben, asztán nem érdeklõttem én is, saszmondta:
legkésõbbRománianemegyezik egyáltalán, sfel fogják darabolni...”
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Végül pedig: több faluban is hallottam azt a rövid jóslást,
amelyet Korondkörnyékénazelsõként említett Horokály Józsi bának
tulajdonítanak: “Erdély vesz el legkésõbben s legszörnyûbben...” .

I I .
Igen röviden szólnom kell arról, hogy mindeddig, tudomásom

szerint, amagyar folklórkutatásmilyen figyelmet fordított abemuta-
tott hiedelemtípusra.Remélve,hogy ezutáni búvárlásaimeredménye-
sebbek lesznek, azt mondhatom, hogy csak elszórt közlésekre buk-
kantam; valószínûnek tartom, hogy találkoztak, találkozhattak vele,
de a gyûjtõk, folklórkutatót csak esetlegesen figyeltek ezekre a szö-
vegekre.

Az elsõ, aki figyelmet szentel a hiedelemkörnek: Kálmány
Lajos. Szegeden, 1893-ban megjelent könyvében említi, hogy “Ha-
gyományaink szerint tehát jön idõ, mikor evilág az emberekrenézve
elmúlik, seveszedelmet, mint másnépeknél, nálunk isatûz okozza.
Mikor fog ez az idõ bekövetkezni?Mibõl lehet megtudni, hogy nem
messzevan, vagyismelyek az elõjelei?Mi többféleelõjelt ismerünk
erre vonatkozólag. Ezek közt legelterjedtebb népünk közt az ‘Ezret
adok, ezret nem adok’ hiedelem, mi úgy magyarázható, hogy Isten
ezer évet adott az embernek, deamásik ezer évet Kr. u. nem töltheti
beaföldön, mert ezt nem adtameg (Egyházas-Kér).” Más, Kálmány
által említett elõjelek: acsillagok állásában bekövetkezõ nagy válto-
zás (“Mikor a Sánta Kata beéri a három Kaszást, akkor lesz vége a
világnak ” - Szõreg); a világ erkölcstelen lesz, a gyerekek nem
hallgatnak afelnõttekre(“Mikóazemberek nemtunnak mászégyönt,
agyer’ökök azapjuknak,anynyuknak nemengödelmeskönnek,hiába
mongyák nekik, hogy nepipájjanak; mikó mindenki pipál, akkó vesz
el a világ, mán majdnem ott vagyunk, mer a gyer’ökök is pipának
mán” - Egyházas-Kér); Illés és Jónás (máshol: Énok) próféták lejö-
vetele; az Antikrisztusszületése, tettei.

Kálmány munkájára támaszkodik a Magyar Néprajzi Lexikon
eszkatologikus mondák szócikke (írója Nagy Ilona). Ugyancsak õt
említi DobosIlonaegy kiscikkében, ahol megírjaazt is, hogy amúlt
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századvégeótakülönbözõSzibilla-jóslatok jelentek megnyomtatás-
ban; ezekbenolvasható, hogy azutolsó idõkbenakocsik lovak nélkül
fognak járni, és az emberi hang a föld egyik szélérõl a másikig fog
hallatszani. Véleménye szerint már a múlt században is közszájon
forogtak ezek a történetek, ésonnan kerültek beaponyvafüzetekbe.
Dobos Ilona megemlékezik, név említése nélkül, arról az
érsekvadkerti “öreg, írástudatlan palóc mesemondóról” , aki 1960-
ban neki Sába királynõjének Salamonnál tett látogatását mondja el,
és az elmondott történetben Sába királynõjét Szibillával azonosítja,
aki szerint “1914-ben nagy háború lesz, azután meg egy másik...
mérföldekre fog menni egy asszony, míg találkozik egy másikkal,
vagy valakivel. Éshatalál egy forgácsot, fölveszi éselsírjamagát: az
jut eszébe, hogy még ezt ember faragta...”

1980-ban Szegeden jelentek meg aCsongrád Megyei Könyvtári
Füzetek sorozatban Polner Zoltánnak a Tekenyõkaparóról gyûjtött
szövegei - az idetartozó hiedelmek elsõ, monografikus igényû gyûj-
teménye. Ez a Tekenyõkaparó “Csongrád megye szájhagyományá-
nak jellegzetes, máshol nem ismert alakja. Hozzá hasonló népi hõst
a magyar néprajzi szakirodalom nem ismer. Kétségkívül történeti,
valóságos személy volt.” - írja Polner Zoltán a bevezetõben. A
szegedi gyûjtõ a megye valamennyi helységét bejárta - “érdemes
felvilágosítást, anevéhez fûzõdõ történetet” azonbancsak 21helység
151adatközlõjétõl vett hangszalagra.Azadatközlõk véleményemeg-
oszlott: voltak, akik Tekenyõkaparót táltosnak tartották; mások sze-
rint cigány lehetett; vagy pákászféle vízi ember. Az életkorára való
utalásokból kiderült, hogy nem ebben a században élt. A
Tekenyõkaparónak, amint Polner Zoltán összefoglalja, különleges
jövendölõképességevolt: “Jóslatainak zömeaháborúról szólt.A világ
sorsát alakító, romlásbadöntõháborúkról. Beszélt atechnikafejlõdésé-
rõl is, a lõcs nélküli kocsiról (autó), a vasmadárról (repülõgép), s az
embert elpusztító szegénységrõl, anõk, aférfiak erkölcseirõl, azembe-
rekmagatartásáról;deleginkábbavilágvégét jósolta,azt anagy csatát,
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amely valahol itt Szeged környékén, aTiszaésaMaros találkozásá-
nál következik be.”

PénzásóPistáról, aTiszafüredkörnyékén ismert, aszázadelején
élt táltos jóslatairól Füessy Anikó számol be. Adatközlõi szerint
jóslataiban elmondásakor nem hittek, késõbb mégismind beteljesül-
tek. “Mindigprédikált azembereknek,azok megkörülülték... nagyon
sokat tudott, sok ember hallgattaszájtátva... Igaz vót, amit beszélt. A
háborút is megmondta... Mindig azt mondta, akkor lesz a világnak
vége,haafeketeseregvégigmegy avilágon.” “Borotválkozásközben
meséltenagyapámnak, erreúgy emlékszek, ahogy magát most látom,
még a fordulata is elõttem van, ahogy kaparta magát, oszt
férefordulvamondtanagyapámnak, jön majd, Imre, egy vereshadse-
reg, hát az ugye el is jött, de aztán jön egy fekete hadsereg, azután
nagyon rossz világ lesz, sok ember meghal. Kilóméterekrenem lesz
ember, az asszonyok meg felszedik aforgácsot is, oszt megcsókolják,
mert emberkézalkotta. Ekkor kutyaseszeretnelenni, deazutánhatéves
szeretnelenni.” Nemcsak amesszi jövõt jósoltameg, hanem aközelgõ
viharraisfigyelmeztetett: “ Mentünk kifeleahatárba, találkoztunk Pista
bácsival. Hogy van?Nem jól. Mi abaj, kérdeztük. Még ma lesz olyan
vihar, hogy kõ kövön nem marad. Pista bácsi, nem lesz abbúl semmi.
Deõ csak mondta, hogy vigyázzanak, akeresztet mind elhordjaaszél.
Tizenegykor fõzni kezdtünk. Még felhõ sevót az égen. Detizenkettõre
mán itt vót egy fekete felhõ, oszt lett olyan esõ, meg szél, hogy az
összehordott kereszteket mind széthordta.” (Füvessy Anikó 1988: 71-
72)

I I I .
Nem szeretnék elhamarkodott kijelentéseket tenni; az “ezer telik,

ezer nem” hiedelmek mai állapotának feltárása további intenzív
terepmunkát követel. Hipotézisem szerint Magyarországon is, a ro-
mániai magyar falusi közösségekben is élnek ezek a hiedelmek (5).
Ugyanakkor egyetlen olyan esetrõl tudok, amikor társadalomkutató
vizsgáltaegy jósnak (aTekenyõkaparónak) ésközösségének aviszo-
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nyát (6). A kérdésaz, hogy hol, milyen közösségekben kapcsolódtak
ezek a jóslások egy-egy élõ személyhez, aki halála után a helyiek
szájhagyományában mondai személlyéalakult át; ésmilyen mérték-
benkeveredtek az“ezer telik, ezer nem” valamint atáltos-hiedelmek.

Tizennyolc székelyföldi faluból vannak adataim errõl a jelen-
ségrõl; azt modhatom, hogy eddig minden olyan helységben, ahol
errerákérdeztem, ismerték az“ezer telik, ezer nem” hiedelmeket. Két
jóslótöbbhelységben,egy egészkistájonismert: Úzvagy HúzBence,
Horokály Józsi bá; többenegy vagy két helységben: TõMinya,Bálint
Virág Károly; vannak a megnevezett, de a falu közösségében jósló-
ként nemáltalánosan ismert emberek: SuttogPál, Dancsfi, Ferencbá,
valamint az atyhai rejtezõ asszony, a máréfalvi szentasszony ; és
vannak anévtelenek: nagyapák, nagyanyák, szomszédok, falubeliek,
idegenek. A megformálás más és más; hol egy, a közösség által
tudósnak elismert ember szájába adott eszkatologikus monda, hol
nagyszülõktõl származó mondatöredék, hol csak egy megjegyzés,
annak afelemlegetése, hogy azadatközlõhallottaegykor aszóbeszé-
det: “ezer telik sezer nem” vagy amit már említettem, sami Korond
környékén igen gyakori: “Erdély vesz el legkésõbben slegszörnyûb-
ben” . Mindezekkel kapcsolatban azt mondhatom, hogy:

1. székelyföldi falusi közösségekben széleskörben ismertek és
2. ma isélnek azok a hiedelemek, amelyek
3. egy archaikus, eszkatologikustörténelem- ésvilágszemlélet

létezésére figyelmeztetnek.

Tudjuk, hogy a világvégérõl szóló mítoszok számos népnél
megtalálhatók. Az archaikus társadalmak embere számára az idõ
ciklikus: véget ér,majdújjászületik.Azidõkezelésnek ezt amodelljét
a kozmogóniai mítoszok fogalmazzák meg; a társadalom számára
ebben a megfogalmazásban az idõ nem visszafordíthatatlanul és
végérvényesenmúlik el, hanemkezelhetõ, rítusokkal, ceremóniákkal
tagolható, megállítható, visszaforgatható lesz (7). Ez a világkép
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optimista: ha van is idõleges, de nincs teljes és végleges pusztulás:
az “utolsó idõ” ebben az értelemben egyszerre a pusztulás és az
újrakezdés ideje. Az archaikusembert, szemben amodern emberrel,
alapvetõen jellemzi az elmúlt dolgok ciklikus visszatérésének gon-
dolata - röviden az örök visszatérés mítosza (Eliade 1993: 132).
Lehetségesnek tartom, hogy atovábbi kutatáserrevonatkozóadatok-
kal is szolgál; jelenleg azonban úgy gondolom, hogy az “ezer telik,
ezer nem” hiedelmek gyökerét elsõsorban nem az örök visszatérés
mítoszában kell keresni.

Kálmány Lajos “világégésre vonatkozó hagyományainkat” a
mongol buddha vallás hasonló elemeivel veti össze. Konklúziója
szerint ezek a hagyományok keresztény hatásról is tanúskodnak
(Kálmány 1893:74; kiemelés tõlem). A vallástörténész Rudolf
Bultmann kozmikus és történelmi eszkatológia viszonyát elemezve
vonja le a következtetést, hogy a világtörténet ciklikus peri-
odicitásának elképzelésétõl, amely a mitikusgondolkodást jellemzi,
az iráni, görög, római ésfõlegaKrisztuselõtti zsidógondolkozásban
eljutnak a dualisztikus világszemlélethez és eszkatológiához. Az
üdvözülés korszakával szembeállítva egyetlen egységként jelenik
meg mindaz, ami avilág története.

A változásaSzentírásban jól nyomonkövethetõ: azószövetségi
próféták Isten ítéletét a zsidó népre mért csapásként, történelmi
válságként mutatják be; fokozatosan azonban azsidók sorsahelyébe
az emberiség sorsa kerül. Isten egyszeri ítélete, amely a történelmi
világot az ítélet utáni világtól elválasztja, olyan természetfölötti
esemény,amelyet kozmikuskatasztrófakövet.Bultmannmegállapít-
ja, hogy eszerint a világértelmezés szerint “minden hanyatlás-jelen-
ség, amely korábban aciklikusvilágfordulat elõtti periódust jelentet-
te, most abiztosvilágvégejele. Az apokaliptikusirodalom számít az
ilyen jelekre, és az ijesztõ természeti eseményeket, a háborút, éhín-
séget és járványokat a vég hírnökeiként értelmezi. Újra felbukkan a
végsõ események eredeti - természeti esemény - jellege, ésarendjé-
bõl kizökkent természet képe összekapcsolódik az ember erkölcsi
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hanyatlásának képével.” (Bultmann 1994: 36-38). Bernard McGinn
egész könyvet szentel a kereszténység két évezrede alatt kialakuló,
átformálódó eszkatologikus, azaz az utolsó eseményekrõl szóló né-
zeteknek (8). Az apokalipszis olyan szöveg, amely révén az isteni
világ üzenete eljut a hívõ közösséghez, a kinyilatkoztatott
(revelatorikus) irodalom mûfaja, egykor ahellenisztikusvilág egész
területén virágzott. Az apokaliptikus eszkatológiának, más néven
apokaliptikának, mely ezeken a szövegeken keresztül jutott el a
hívõkhöz, igen fontos társadalmi funkciója volt: “egy már kész
értelmezési struktúrával látta el a hívõket, amelyen belül fel tudják
dolgozni aválságokat, agonosz létezésének ésmûködésének tényét,
valamint az õket körülvevõ világban tapasztalható értelmetlenséget”
(McGinn 1996:30). Olyan értékeskulturálisfegyver ez, melyet érde-
mes idõk változtával is megõrizni, mûködtetni. Természetesen ez a
megõrzés, mûködtetésvalójábanátalakítvamegõrzés, ésatörténelmi
helyzetek, a “ felhasználó” társadalmi csoportok, rétegek szerint dif-
ferenciáltanmegvalósulómûködtetés. Nemtartomvéletlennek, hogy
az “utolsó idõrõl” , a“ végpusztulásról” szóló székelyföldi szövegek-
ben nem szerepel az Antikrisztusneve; Kálmány említi ugyan, hogy
tudomása szerint az Antikrisztus születését, tetteit is a vég elõjelei
közé sorolják - de ezek bibliaolvasó, mûveltebb emberek, falusi
református papok, tanítók lehettek. Eddigi tapasztalataim szerint ez
nem jellemzõ az “ezer telik, ezer nem” hiedelmekre.

Van azonban egy másik, szintén igen fontos társadalmi funkci-
ója a székelyföldi lokális közösségekben az “ezer telik, ezer nem”
hiedelmeknek. Ez pedig nem más, mint a közelmúlt és a jelen
politikai, társadalmi jelenségeinek az artikulálása. A közösség tagjai
azért emlékeznek a jóslatokra, mert ezek magyarázzák, közösségi
szintenértelmezik aközelmúltnak,ajelennek a nagyvilágbantörténõ
eseményeit. Ezekben a közösségekben, amikor az idõk végezetérõl
beszélnek, függetlenül attól, hogy megjelenik-e a beszédben az An-
tikrisztusvagy sem - egy történelem-értelmezésmûködik.

Az ókori apokaliptikus szövegekben találkozhatunk azzal az
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elvvel, amelynek neve: vaticina ex eventu. Ez azt jelenti, hogy a
szövegek szerzõi megtörtént eseményeket próféciaként adtak elõ.
Esetünkbenezkiemelt fontosságúváválik: aközösség tagjaival meg-
történt igazságtalanságok, az elszenvedett sérelmek a jóslat segítsé-
gével helyet kapnak a “saját történelemben” ; mintegy sorsszerûek
lesznek; vagyismindenekelõtt érthetõek ésértékelhetõek lesznek. Ez
amûködõ kulturálismintaezeket alokálisközösségeket visszaemeli
egy archaikuskorba: feloldja, eltávolítjatõlük a“ történelem rémüle-
tét” (Eliade1993:201); abekövetkezett vagy bekövetkezõeseménye-
ket úgy magyarázza,hogy eszkatologikusfunkcióval ruházzafel õket
(9).

Hadd ne soroljam most hosszan a fent bemutatott jóslatok ide
kapcsolható részeit; csak azt aGyergyókilyénfalván, devalószínûleg
a Gyergyói-medence más közösségeiben is ismert jóslatot említem,
mely szerint a vég jele: a veszedelem után a gyergyószentmiklósi
örmény templomhoz vagy aditrói nagytemplomhoz (mindenképp: a
környék legjelentõsebb, emberi kéz emelteépületéhez) bejön aszar-
vas, a ditrói templom mellett kinõ a nyírfa; vagyis a kistáj legjelen-
tõsebb, emberi kéz állítottaépületeit, aculturatanúbizonyságait újra
anaturaöleli körül.

A keresztények közössége a kezdeti eszkatologikus, a közeli
megváltást váró közösségbõl a történelem folyamán egyre inkább
kultikus közösséggé vált. Az egyház lett a megváltás intézménye; a
kultusz középpontjábaállított szentségek azok, amelyek közvetítik a
túlvilág erõit; az egyházba való belépés, vagyis a keresztség és a
kultuszban való résztvétel az, ami garantálja a túlvilági életet. A
várakozáscselekvések sorozatáváváltozott,arituálisszentségimádás
az, amelyben megtörténik az eszkatologikus esemény, a szakra-
mentális istentiszteletet pedig a szentségeket kezelõ, a túlvilág fele
tartó úton a hívekre felügyelõ tisztségviselõk végzik (Bultmann
1994:65-67). Midezeket végiggondolvaazt mondhatom, hogy a jós-
latok a szakramentális egyház kialakulása elõtti, majd megszilárdu-
lása után ezzel párhuzamosan létezõ világkép-elemekként is felfog-
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hatók. Az a tény, hogy azokban aszékelyföldi közösségekben, ame-
lyek évszázadok óta hitükhöz ragaszkodó katolikus, református és
unitáriusközösségekként ismertek, ma isélnek ezek ahiedelmek - a
hitvilág és a hiedelmek komplex szerkezetére, a világkép rétegzett-
ségére figyelmeztet. A parasztsággal foglalkozó antropológusok
egyetértenek abban, hogy a vallások paraszti változataiban mindig
érvényesülnek ahelyi közösségek “ földi” perspektívái, kérdésfelve-
tései és magyarázatai; ezeket elsõfokú jelentésértelmezéseknek le-
hetne nevezni, szemben a vallási specialisták jelentések mögötti
jelentéskeresésével, másodfokú jelentésértelmezéseivel, szimbólu-
mok ésrítusok intézményesített magyarázatával éstermelésével (lásd
Wolf 1973:438-441).

A magyarázat és a rituálé két rétegének egymásmellettisége
nem hordoz ellentmondást; sõt azt mondhatni, hogy egymást kölcsö-
nösen áthatják és kiegészítik. A paraszti közösségek vallása
szinkretikus; éppen ezért, véleményem szerint, ha kutatásaink során
a szinkretikus vallásosságra utaló jelenségekre bukkanunk, akkor
nem szükségesazonnal valami rendkívüliregondolnunk: mindebben
a paraszti világ életerõssége (“a hagyományok ereje”) mutatko-
zik meg.

Dobos Ilona megjegyzi, hogy “A világvége-várás gyökereit
kutatva elsõsorban a Bibliára hivatkozhatunk: a Jelenések Könyvé-
nek vízióira, MátéEvangéliumára, ÉzsaiásésJóel Könyveinek egyes
kitételeire.A Bibliapróféciái anagyrészt írástudatlanhívekheztemp-
lomi prédikációk közvetítésével jutottak el.” Alapos filológiai mun-
kát igénylõ külön tanulmány témája lehetne az a kérdés, hogy való-
jában honnan is származhatnak a hiedelemkör szövegei; milyen
közvetítéssel juthattak el a székelyföldi paraszti közösségek tagjai-
hoz. Én ez utóbbiak viselkedését helyezném ezalkalommal avizsgá-
lódás középpontjába: nem azt tehát, hogy mit is mondanak, hanem
azt, ahogyan viszonyulnak az elmondottakhoz.

Füessy Anikó említi Pénzásó Pistával kapcsolatban, hogy a
helyiek “ jóslatait késõbb konkrét eseményekhez kötötték, szavaira
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igazolást kerestek” . Véleményem szerint éppen ez az, ami meggon-
dolkoztató: a jóslatok utóélete, egyes jóslatok állandó aktualizálása
ezekben a falusi közösségekben. A gyûjtõ nem a jóssal - hanem a
jóslatokra emlékezõ, a jóslatoknak legitimitást adó közösséggel ta-
lálkozik. Kétségtelen, hogy aszékelyföldi jóslók szavainak, különö-
sen avilág végére( az “utolsó idõre” ) vonatkozó jóslatoknak ahitele
az idõ teltével nemveszett el; hogy maiselmondják ajóslókról, hogy
“ jóslóvolt sbételt” , amit mondott; hogy “megmondtami volt,mi van,
mi lesz” ; hogy elbeszélte “mi volt smi nem, mi lesz smi nem”. Sok
olyanmegjegyzést hallottam, amelyek arravonatkoznak, hogy akko-
riban, a jóslat elhangzása idején nem hitte senki a beteljesedést,
kikacagták a jóslót; majd kiderült, hogy õk tévedtek, a jósló igazat
mondott, éppen ezért az elbeszélõ önbírálatot gyakorol. Iskolázott,
közösségükben tekintélynek örvendõ, meggondoltnak ismert, életük
egy részét a falutól távol töltõ parasztemberek is visszatérnek a
kérdésre: “Valami van benne.” ; “Ez is, ugye megvan, hát errefele
tartunk.” ; “Elhihetõ-e?Eleget készülünk arra. Békenincs.”

Közismert, hogy a paraszti lakosságnak, amely évszázadokkal
ezelõtt egész Európa, ötven évvel ezelõtt még Kelet-Európa domi-
náns tömegét alkotta, elválaszthatatlan sajátossága volt a konzerva-
tivizmus: az újat óvatosan, bizalmatlanul és lenézéssel fogadta; élet-
formája teljesen arutinnak rendelõdött alá, látókörenagyon korláto-
zott volt; számáraaz intellektuáliskielégülést amegszokott ésismert
dolgok újra-meghallgatásajelentette. Mindebbõl egy számomraigen
fontos következtetést von le a középkori mentalitás neves kutatója,
Aron JakovlevicsGurevics: “A megismerésaközépkorban általában
leginkább az új információknak akorábban elsajátítottal való azono-
sítását jelentette, azaz mindenekelõtt afelismerést.” (Gurevics1987:
33) Véleményem szerint ez a kijelentés nem csak a középkorban
létezõ jelenségekre érvényes. Az érvényesség általánosabb kritériu-
ma az, hogy bizonyos emberi közösségekben milyen a szerepe a
szóbeliségnek; hogy az absztrakt, általános gondolatok mennyire
csak konkrét, képi megtestesülésekben feloldvaléteznek ezekben a-
középkori vagy jelenkori - közösségekben. A felismerés mint a
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megismerés legfontosabb formája iránti társadalmi igény termeli a
jósok és jóslataik iránti társadalmi szükségletet.

IV.
Egy jóslattal szeretnémzárni atanulmányomat: közelegazEurópa

keleti felébenegyretöbb illúziót felszámoló, egyretöbbszociális-eg-
zisztenciális feszültséget hozó posztkommunista korszak idõszámí-
tásának egy, csak látszatra konvencionális idõpontja: az ezredvég.
Kitûnõ alkalom lehet ez arra, hogy ezek a közösségek aktualizálják
az eszkatologikus jóslatokat.

Bizonyos vagyok abban, hogy ezek az aktualizálások megtör-
ténnek - ugyanúgy, ahogy megtörténtek a nyolcvanas évek végének
feszült politikai-szociálisállapotában is. Ezek aközösségek így arti-
kulálják ma is a maguk archaikus, középkorinak mondható módján
azt a történelmi helyzetet, melybe akaratukon kívül belesodródnak.
Nem véletlen, hanem igenis törvényszerû, hogy a Székelyföld mai
falusi közösségeiben a rossz bekövetkeztét a rossz fejedelme - az
ördög - vagy ennek követe jelenti be.

“Egy férfi ment a kocsival, vitte az árut valahová. Leintette a
kocsit egy lila ruhásfehérnép, meg isállott akocsi, beült a fehérnép.
Egyszer kérdi a férfi: hová tetszik utazni, dea fehérnép nem szólott.
Megint kérdi: hováutazik? Nem szól semmit. A férfi meglátta, hogy
a nõnek lólába van, vagyis patája, mint a lónak. Hamar kiszáll a
kocsiból, be a Miliciára, és mondja, hogy egy fehérnép nem akar
kiszállni akocsiból,éslólábavan.Hamar kimennek,ésmondják neki,
hogy szálljon ki, nem szól semmit, hová utazik, nem szól semmit.
Egyszer csak megszólalt, kivett az egyik zsebébõl egy marok búzát,
ésmondta; jövõben maguknak ennyi búzájuk lesz, amásik zsebébõl
kivett egy marék aluttvért, és mondta: maguknak két év múlva a
patakok ilyenbõl lesznek, vagyisaludt vérbõl. Ésamikor ezt elmond-
ta, eltünt aszemük elõl, ésnem látták többet.” (IX. osztályos tanuló,
1987. V. 21.)
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Jegyzetek

1. A tanulmány az1996 júliusában, Illyefalván, a VI. Néprajzi Szemináriu-
mon elhangzott elõadásátdolgozott változata.

2. Ezatanulmányeddigi munkámról azelsõ írott beszámoló; egy, számomra
igen fontos, és véleményem szerint mások számára is izgalmas kérdéskör
felvázolására tett elsõ kísérlet. Éppen ezért a folyamatban levõ terepmunka
eddigi eredményeinek bemutatása, valamint azértelmezés ishiányos, vitat-
ható. Szándékomban áll munkámat tovább folytatni, és az itt megfogalma-
zódó kérdéseket újabb, ezeket tisztázó résztanulmányokban kifejteni. Úgy
gondolomazonban, hogy nemhaszontalan már most azokat a hipotéziseket
megfogalmazni, amelyekre további munkámban támaszkodhatom.

3. A továbbiakban is, a helyi közösségek szóhasználata szerint, jóslónak
nevezem mindazokat, akik a világ, az emberiség jövendõjére vonatkozó
jóslásokat - vagyis tulajdonképpen próféciákat - mondanak. Ezek rendsze-
rint nemvégeznek a közösségeikben egyébként ismert, tárgyak segítségével
gyakorolt jóslásokat.

4. Mindkét, 1949-ben történt eseményrõl tanulmányokban beszámoltam
már: Gagyi 1993, valamint: A máréfalvi szentasszony. Evilági és túlvilági
kapcsolatának egy formája: a kegyelem- lásd ebben a kötetben. Minderrõl
lásd még “ ...sokféle jel vót égen s földön... ” (A krízis kulturális hatása a
székelyföldi falusi közösségekben) címû, szinténekötetben levõtanulmányo-
mat.

5. A VI. Néprajzi Szeminárium résztevõinek hozzászólásai megerõsítették
feltevésemet.

6. ImreAnnaszociológusfoglalkozott akérdéssel, a lokálistársadalomszer-
kezetekben a hiedelemésérték viszonyát vizsgálva.

7. A kérdésmindmáig egyik legjobb összefoglalója Mircea Eliade: Azörök



visszatérés mítosza avagy a mindenség és a történelem címû mûve; gondo-
latmenetemazott kifejtettekre támaszkodik

8. A könyv “az emberi gonoszság foglalatáról” , az Antikrisztusról
szól: “ ...az Antikrisztus-legenda az emberi gonoszság legfelsõ foká-
ról alkotott elképzelések kivetülésének illetve még inkább tükrözõ-
désének tekinthetõ.” (McGinn 1996:15). Számostörténész, teológus
vizsgálta még a kérdés különbözõ vonatkozásait, többek között:
Richard Kenneth Emmerson, Robin Bruce Barnes, Norman Cohn,
Katherine R. Firth, Paul Hanson, Kathrin Henkel, David S. Potter,
Eric Hobsbawn, TheodoreOlson stb.

9. Akárcsak aSzeged környéki Tekenyõkaparóról, Horokály Józsi
báról vagy Úz Bencérõl (aki Nyírõ Józsefnek köszönhetõen futott be
“karriert” ) sem lehet az adatközlõktõl egyértelmû véleményeket hal-
lani: Horokály Józsi báról például van, aki azt állítja, hogy vak volt;
hogy nem is tudott írni-olvasni.

10. Eliade véleménye szerint a kereszténység nem tudta kitörölni a
népi rétegek tudatából azapokaliptikusszemléletet (amely atörténelmi
személyiségekbõl példaadóhõst,atörténelmi eseménybõl pedigmitikus
kategóriát teremtett); deugyanígy nemtudtakitörölni amitikustanokat
vagy acsillaghitet sem (amelyek aszenvedésnek eszkatologikusértel-
met tulajdonítvaigazolták atörténelmet). (Eliade1993:205)
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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.

84 Gagyi:Tanulásközben



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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RejtezésFenyõkúton
Esetbemutatásésértelmezések

Ezerkilencszázhúszban ésaz ezt követõ években történtek azok
az események, amelyeket bemutatni, majd röviden interpretálni sze-
retnék. A helyszín: aKorond községhez tartozó egyik tanya: Fenyõ-
kút, Erdély keleti felén, a Székelyföldnek nevezett régió középsõ
részén, alegközelebbi várostól, Székelyudvarhelytõl 25 kilométerre.

1918 õszéig a Székelyföld Magyarországhoz tartozott. Ezután
mintegy két és fél évig tartó átmeneti állapot következett. Az elsõ
világháborút Kelet-Európának ezen afelén lezáró trianoni szerzõdés
megkötése után Székelyföld Románia része lett. 1919-ben, a román
királyi hadsereg bevonulása után elõbb a városokban, majd idõvel a
kisebb helységekben ismegvetette lábát az új állami adminisztráció.
Jogi-államigazgatási szempontból egy merõben új helyzetben találta
magát az itt élõ magyar lakosság.

Korond közbirtokosságaaSzékelyföld falvainak nagy részéhez
hasonlóan afalu körül találhatószántóföldekenkívül kiterjedt kaszá-
ló-, legelõ- éserdõbirtokkal rendelkezett. Az évszázadok folyamán a
lélekszám növekedésemagautánvontaagazdálkodásmindnagyobb
területre való kiterjesztését. Erdõirtással újabb kaszálókat, legelõket
alakítottak ki; az extenzív gazdálkodásaXX. század elején isdomi-
náló volt. Fokozatosan megépültek az anyaközségtõl hat-tíz kilomé-
terre a véglegesen ide telepedõk kialakította tanyák: Fenyõkút és
Pálpataka. A század elején, 1913-ban építettek Fenyõkúton iskolát;
aszázad elsõ harmadában épült az unitáriusésakatolikustemplom.
1966-ban652,1992-ben401volt alakosok száma; ezutóbbi idõpont-
ban 310 katolikus, 77 unitáriusélt itt.
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Fenyõkút lakói birtokukra gazdálkodni, Korondról kiköltözött
családok - általában örökségüket elfoglaló fiatal házasok - voltak;
vagy olyanok, akik máshonnan származtak, de itt vettek birtokot. A
helyi közösség tagjait rokoni szálak kapcsolták Korondhoz. A már itt
felnõtt legények szívesenhoztak “ lentrõl” feleséget; azsokkal ritkáb-
ban esett meg, hogy innen, a “hegyrõl” vigyék férjhez a leányt
Korondra. A tágabbértelembenvett helyi - korondi, pálpataki, fenyõ-
kúti - társadalomban két külön lokális identitás alakult ki az idõk
folyamán. A korondiak “hegyiekrõl” , a tanyák lakói “otthoniakról”
beszéltek, haamásik identitását kellett hogy megnevezzék.

Ezerkilencszázhúszban vagy huszonegyben, de az elsõ ese-
ményt követõen többször is, tehát idõben elhúzódva történt meg
Fenyõkúton az, amireaz egykori szemtanúk mint Tófalvi Andrásné
Ravasz Juliánna rejtezéséreemlékeznek. Az események fõhõsérõl
azt tudjuk, hogy 1903-banszületett Korondon; fiatalon, tizenhat éves
korában ment férjhez aFenyõkúton lakó Tófalvi Andráshoz. Katoli-
kusvallását elhagyva, férjeutánazunitáriusvallásratért át. Azalább
részletezendõ események után visszatért a katolikus vallásra. Férje
halálaután acsaládi birtokot öröklõ fiú hatásáraújraunitáriussálett.
Hetvenhét éveskorában, 1980-ban halt meg Fenyõkúton.

A ma is élõ kortársak és a fiatalabbak közül inkább azok
emlékeznek a vele történtekre, akik a közeli gazdaságokban laktak.
Élõszemtanúmár kevésakad.Ezek beszámolóiból fogalmazhatóújra
a fenyõkúti közösséget akkoriban igencsak foglalkoztató esemény-
sorozat.

“Minden este úgy siettünk, mintha virrasztóba mentünk volna,
hogy hallgassuk örökké, mit beszél.”

Nem sokkal az elsõ szülése után Tófalvi Andrásné beteg lett.
Hallucinációi, víziói voltak: “muzsikálnak a padláson” ; “Kendi
Pistánéafogason ül...” ; “Kendi Pistánéatehenet vezeti el...” (Kendi
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Pistáné akkoriban boszorkány hírében álló asszony volt Korondon)
(1). A férj elõbb a szomszédokhoz fordult segítségért. Ez a segítség
legelsõsorban az esemény közösértelmezésevolt.

Vélemények hangzottak el: mi is az, ami a feleséggel történt;
mérlegelték, mit iskell tenni ilyen esetben. A fiatal házasok életének
olyan kritikus pillanatáról, olyan krízisrõl beszélhetünk ebben az
esetben, amelynek elõzményeit pontosan nem ismerjük. Valószínû-
leg voltak családi elõzményei annak, hogy a férj nem vállalja, hogy
egyedül ítéljemeg ahelyzetet, egyedül döntseel, mi isa teendõje. A
szomszédokkal közösen mérlegeli: lehetséges, hogy felesége beteg-
ségét mágikus rontás okozza: valaki/valakik megcsináltatták. Az
utólagosan is elfogadott diagnózis felállítása és a kezelés azonban
nem a férj és nem a szomszédok dolga lesz. Valószínûleg a feleség
óhajára visszaviszik Korondra, a szüleihez. Mindaddig, amíg a
gyógyulás tart, ott tartózkodik - mintegy sugallva, hogy ez az ehhez
megfelelõbb környezet. Megtörténik a gyógykezelés: szekérre ülte-
tik, Mátisfalvára(kb. 40 km-re levõ faluba) viszik ahhoz agyógyító-
hoz, “ tudóshoz” , aki eleget tesz az elvárásnak: a szülõkkel közösen
megállapítja, hogy otthonKorondon, aszülõi háztól nemmesszelakó
tudományosasszonyok csináltatták meg annak avetélytársnõjének a
kérésére, akit a férj szüleinek a véleménye szerint a legény-fiuknak
el kellett volnavennieRavasz Juliskahelyett. A tudósmintegy csak
megerõsítette azt, amit a lány szülei amúgy is sejtettek: a lányuk
azzal, hogy fenyõkúti kérõjéhez, Tófalvi Andráshoz ment férjhez,
ellenségeket szerzett, nagy kockázatot vállalt. Õk most segítenek a
felgyógyulásában; újra visszaadják férjének, akinek kötelessége,
hogy ezután még jobban megbecsülje.

A mátisfalvi út után, a tudós adta gyógyszer meg a hosszas
szülõi ápolás hatására a fiatalasszony újraegészséges lett. Akárcsak
a megbetegedésnek, az ápolásnak talán egyik legfontosabb momen-
tuma: a szülõk és velük együtt a szûkebb társadalmi környezet újra-
ésújraértelmezi afiatalasszony helyzetét. Mi lehetett az okaabeteg-
ségének? Miért ilyen formában jelentkezett a betegsége? Hogyan
sikerült meggyógyulnia? Milyen viselkedési stratégiák segíthetik
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egészségemegõrzésében?Mindezannak amentalitásnak: aboszor-
kány-ideológiának megfelelõen, amely sajátjuk. Vagyis: kinek
használva, miért léptek akcióba a boszorkányok? Hogyan lehetett a
rontásra ellenvarázslattal (a rontó mágiára ellenmágiával) válaszol-
ni? Hogyan kell védekeznie ezentúl a boszorkányok tevékenysége
ellen?

A felépülés után a fiatalasszony szüleitõl, Korondról újra fér-
jéhez, Fenyõkútra költözött. Egy olyan idõszak következett ezután,
melynek hosszúságát, a szemtanúk mai beszámolói alapján, nem
lehet pontosan meghatározni. Valószínû, hogy éveken keresztül, ha
nemévtizedekenkeresztül alkalmanként Tófalvi Andrásnéújraelrej-
tezett. Közismert volt, hogy mi történt vele; és ami egyszer már
megtörtént, az könnyen megismétlõdhetett. Az egyszer eljátszott
szerep újabb megelevenítéseit is meg lehetett próbálni; várakozás,
ráfigyelésövezteezeket az újabb kísérleteket. Az egyszeri alkalmak
rendszerbe szervezõdhettek; az ismétlések, a sorozatossá válás
ritualizáltaaz eseményt.

Tófalvi Andrásné tehát “elrejtezett, nem tudott a világról. Hát
aztán az volt az érdekes, hogy el volt rejtezve. Smind amásvilágról
beszélt. Mégén ishallottam, volt egy ImreÁkos, akkoribanhalt meg,
legényül halt meg, s õ beszélt vele, õ a holttal. Én ott voltam, s õ
feküdt, shallottam, amásvilágon járt õ. Jaj, teÁkos, azt mondtaneki,
milyen furcsa a csizmád, milyen fényes a csizmád, hát még itt is ki
lehet pucolni?Hát ki pucoltaki?Smondta,hogy AndrásLina.András
Lina, itt egy asszony a szomszédban, meghalt volt fiatal korában...
Így fekvebeszélt, elaluva. Szemebéhunyva, saz ágyba feküdt. ”

Tófalvi Andrásné túlvilág-járásaközbennemcsak aközössége
halottaival találkozott, s így nemcsak ezek túlvilági sorsáról beszélt.
A szemtanúk beszámolói szerint “bibliai tájakon” járt: Jeruzsálem
kútjából ivott; megcsodálta az üstökös csillagot. Elmondta, hogy
milyen a pokol, kikkel találkozott ott, milyenek a bûnös lelkek. Egy
alkalommal ahalottak májából kellett ennie; ezután atúlvilág-járása
után állítólag sokáig nem ettemeg ahúst.
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A rejtezés-esemény kiemelkedõ mozzanatavolt atúlvilág-járás
befejezése. “Hazaérkezését” hosszas utazás elõzte meg. Elmondta,
hol jár, melyik szomszéd településen; mérlegelte, hogy haza, a szü-
leihez, vagy Fenyõkútra, a férjéhez térjen vissza; elmondta, hogy
éhes, jól esneazétel,amikor megérkezik.Részletezte,hogy akereszt-
utakat el kell hogy kerülje, mert ott lesnek ráaz ellenségei, aboszor-
kányok.Többször iskiáltottaazuranevét.Végül “ felébredett,sfelült,
s úgy el volt fáradva, meg volt izzadva” . Volt, amikor éppen csak
evett valamit, majd visszafeküdt, ésmegint elaludt.

Az események mindig Tófalvi Andrásné otthonában zajlottak.
Férjén kívül közelebbi-távolabbi szomszédok, a fenyõkúti közösség
több-kevesebb tagjaasszisztált. Az eseményre felkészültek: padokat
hoztak, ételt készítettek. A gazdálkodássorosteendõit iselhanyagol-
ták: aszájukat tátó gyerekeket küldték el, hogy az állatokat megetes-
sék. Közbeszóltak, kommentálták az elhangzottakat. Tanácsokat ad-
tak a férjnek, hogyan viselkedjen. Ha túlzó is a mottóban idézett
megállapítás, mely szerint minden este siettek, hogy “hallgassák az
elrejtezéseit” , de lényegében a valóságnak megfelelõ: az esemény
élénken foglalkoztatta, résztvételre sarkallta a közösség tagjait. Ha
valaki nem ült rendszeresen, minden rejtezéskor Tófalvi Andrásék
házában, vagy hacsak tudott az eseményrõl, desohanem vett részt -
akkor isállást kellett foglalnia.

Ebben az idõszakban elképzelhetetlen volt úgy élni ebben a
közösségben, hogy bárkiben, adott alkalmakkor, azesemény kapcsán
ne merüljön fel: mi is történik itt, az õ környezetében?Milyen okok
fogadhatók el? A rendelkezésre álló magyarázatok közül melyek az
elfogadhatók, melyek az elfogadhatatlanok? Az eseményekre való
reagálásnak csak egyik formája, hogy az egyén mérlegel, megért. A
másik formája az, hogy az egyén igazodik a társas viselkedéshez. A
világon túli másvilág, a valóságon túli transzcendens valóság került
itt a figyelem középpontjába. A szokatlan, furcsa, rejtélyesesemény
magyarázatokat követel - hogy aztán kialakulhassanak amegnyugta-
tó, mert mások által iselfogadott igazságok. Tófalvi Andrásnérejte-
zésekor, úgy tûnik, egy sorskerül afigyelem középpontjába. Valójá-
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ban azonban sosem az egyedi, hanem a közösségi sorsszerûség, a
mindenkirevonatkozó az, ami a társakat foglalkoztatja.

Tófalvi Andrásné rejtezésérõl ma már adatszerûen nagyon
keveset lehet megtudni. Tudomásom szerint mindeddig azokról a
rejtezésnek nevezett eseményekrõl, melyek aXX. századelején, köze-
pén Fenyõkúton vagy a szomszédos településeken (Korondon,
Pálpatakán, Atyhában) megtörténtek, nem készült sem vázlatos, sem
részletes feljegyzés. Idõben a mához legközelebb álló az az esemény,
amely a szemtanúk szerint 1949-ben Atyhában történt. Itt Balázs
Istvánné Vass Eszter nevezetû fiatalasszony rejtezett el, és “mondott,
többféleolyandolgot mondott, amik megtörténtek sbéváltak”; “deúgy
elrejtõzött, hogy õmagánkívül volt, sõúgy beszélte, ezazasszony. Az
ágybalevolt feküve, sõmondott mindent, mindent. (Ott volt magais?)
Hát hogyne, jöttünk amezõrõl haza,hallgattuk.Megmondtaelõre,hogy
holnap hány órakor, mikor fog beszélni, s akkor a mezõn a munkát
hagytuk ott, hogy hallám...” (2). Ugyanilyen “mondó”, “ jósló”, “szent”
asszony nyilatkozott meg a hallgatói elõtt ugyancsak 1949-ben a Szé-
kelyföldön a Székelyudvarhelytõl keletre fekvõ Máréfalván; valamint
1951-ben vagy 1952-ben a Csíkszeredától délre fekvõ
Csíkszentsimonban.

Keveset lehet tudni arról, hogy Tófalvi Andrásné rejtezésének
idején anépi hiedelmek milyen rendszereélt Fenyõkúton. A cseleke-
detét megnevezõ fogalmat ma is széles körben ismerik. Használni
ritkán, szûk értelemben használják: aki sokáig ésmélyen alszik, arra
mondják, hogy elrejtezett. Ismert egy helyi szólás is: “Ne rejtezz,
mint Pandi Bori” , mondják azoknak, akik nehezen ébrednek meg.
Ebben a használatában a szó elvesztette eredeti értelmét. Köztudott,
hogy a magyar néphit bizonyos, természetfeletti erõvel rendelkezõ
személyei - táltosok, tudósok, halottlátók - transzba, extázisbaesnek.
Ezt a túlvilági utazással járó cselekedetet nevezik révülésnek vagy
rejtezésnek. A moldvai csángóknál például a táltos, haaközönséges
emberek számára titkos dolgokat akarnak megtudni tõle, “mint ki
meg van halva, úgy elaludt, akkor úgy elrejtezett. Mikor felébredt,
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akkor mondott” , vagyis válaszolt a feltett kérdésre (Diószegi
l958:95). A csíkszentdomokosi tudósasszony, amikor valamit meg
akartak tudni tõle, “elaludt, elrejtõzött, akkor megjelentek a szelle-
mek, akik rábízták, hogy mondjon, hogy mondja meg azt, amit õk
mondtak neki” (Diószegi 1958:99).

A Csíkszentdomokostól légvonalban mintegy negyven kilomé-
terre, aSzékelyföld egy másik kistáján fekvõ Fenyõkúton az egykori
szemtanúk egyértelmûen nem úgy beszéltek Tófalvi Andrásnéról
mint tudósról, felkérésre a halottakhoz a túlvilágra utazó és azokról
hírt hozó látóról. Lehetséges, vogy voltak ilyen irányú felkérések;
hogy túlvilág-utazásai során ezeket az igényeket iskielégítette. Dea
szemtanúk szerint közösségenem erõsítettemeg ebben aszerepben.
Nem fogadták el mint tudóst, mint a halottakkal “szolgáltatásszerû-
en” kapcsolatot tartó halottlátót. Máshelységekbõl sem jártak hozzá,
képességeit így elismerve, felhasználva. Annyit megállapíthatunk,
hogy valószínûleg a tudós, látó, mondó szereprõl való tudás létezett
a fenyõkúti közösség társadalmi terében. Annyira mindenképpen
létezett, hogy a közösség tagjai különbséget tudjanak tenni aközött,
aki ezt aszerepet ismeri éselhihetõen játssza- vagy aki csak színleli,
hogy megvannak az ismeretei ésaszükségesképességei.

A fent említett szerep és a szerepmegvalósításhoz szükséges
tudás tapasztalható-látható, bizonyítható. A szerep vállalója fizikai-
lag jelen van a közösségben. Nem ez a helyzet azonban a magyar
néphit legközismertebb hiedelemlényének, a boszorkánynak az ese-
tében. Tófalvi Andrásnét boszorkányok csináltatják meg, név szerint
közülük a korondi Kendi Pistánét említi. Majd rejtezése közben is
többször beszél boszorkányokról, akik akadályozzák hazatértét -
különösen azt, hogy a férjéhez, Fenyõkútra térjen haza.

Akkoriban intenzíven, ma már rejtettebben él Fenyõkúton a
boszorkányság mint természetes filozófia (Pócs, 1983); valamint
ismert volt és ismert mais, hogy ki isaboszorkány, jobban mondva:
milyen jelekbõl, viselkedésrõl ismerhetõ fel az aszemély, aki termé-
szetfeletti képességeit felhasználvakárt okoz társainak. Jelenleg isél
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Fenyõkúton egy testvérpár, T. Vilmos és T. Zoltán. Feleségeik, T.
Ilona és T. Irma évtizedeken keresztül egymásnak nagyon jó sógor-
asszonyai ésszomszédai voltak. 1980-ban azonban összevesztek. T.
Irmakertjében, kertásásközben csinálmányt (rontást elõidézõ anya-
got) talált; úgy gondolta, és nyilvánosan is azt hangoztatta, hogy
sógorasszonya ásta el a kertben a csinálmányt, hogy õt megrontsa,
vagyis: “ rátartotta” T. Ilonára, hogy boszorkány. A sógorasszonyok
azótaisharagban vannak. Mivel T. Irmaahelyi katolikusgyülekezet
elõénekese, elõimádkozója, T. Ilona azóta nem jár templomba; ahol
ilyen álszent a hangadó, õ oda nem teszi be a lábát. A férjeik anyja,
közösanyósuk öt éven keresztül, haláláig ágyban fekvõ beteg volt T.
Zoltán házában, tehát T. Irma ápolta õt. Ezalatt T. Ilona egyetlen
egyszer sem látogattameg anyósát, nem segítettesemmiben sem azt,
aki õt boszorkánysággal vádolta. Az utóbbi években T. Irmaissokat
betegeskedett. Nyilvánosan is mondogatta, hogy a betegségének
csináltatás az oka; T. Ilona boszorkány, tudománya van, megcsinál-
tattaõt.

Személyesen is találkozhattam T. Ilonával. Ekkor figyelhettem
meg aszintén jelenlevõ T. Annának, T. Ilonamenyének aviselkedé-
sét. Amikor arról kérdeztem T. Ilonát, hogy kit tartanak atelepülésen
boszorkánynak,ésazasszony magát is- gúnyosan- ezek közésorolta,
akkor menye tiltakozott: õ nyolc éve jött ide férjhez, azóta együtt él
anyósával, és õ tanúsíthatja, hogy a vád nem igaz, az õ anyósa nem
boszorkány. Többször isvisszatért erreatémára, többször bizonygat-
taigazát. A vádat nemnevetségesnek, hihetetlennek, csupánmegala-
pozatlannak tartotta.Viselkedésébõl kikövetkeztetõvolt,hogy elkép-
zeléseszerint ebben aközösségben, melynek õ is tagja:

1. boszorkányok vannak;
2. azt, hogy ki a boszorkány, bizonyos jelekrõl, viselkedésrõl fel

lehet ismerni.
Ugyanakkor:

1. õ ismeri ezeket a jeleket, képesnek tartja magát arra, hogy
felismerje, ki aboszorkány;
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2. anyósanyolc év alatt semmi olyant nem tett, ami gyanút kelthet-
ne;

3. hiába állítják mások (különösképpen anyósa közismert ellensé-
ge), avád nem igaz, az õ anyósanem boszorkány.

Tófalvi Andrásné, aki elrejtezett, az érvényesértelmezésszerint
aboszorkányok áldozatavolt. A rejtezését követõ idõkbõl nincsadat
arra, hogy õmagavállaltavolna, hogy másokat gyógyítson. Nemvált
belõleolyan tudós, aki gyógyít, jósol, vagy, mint azt már említettem,
halottlátó. Nem tudnak arról a szemtanúk, hogy bármilyen negatív
vagy pozitív célú varázslást (mágiát) ûzött volna. A fentebb részlete-
zett rontás-történet, valamint más helyi tapasztalatok arra engednek
következtetni, hogy a fenyõkúti közösségben akkoriban is, jelenleg
islétezett éslétezik bizonyosjelenségeknek rontásként való értelme-
zése, és ennek a rontó személynek a felismerése: vannak boszorká-
nyok, van boszorkányság. Ugyanakkor létezett éslétezik az aszerep,
melynek elvállalója a rontás elleni védelmet, a rontás elhárítását
biztosítja tevékenységével. Ilyen közismert tudósok a Korond mel-
letti Árcsón lakó molnár; a Gyergyón túl lakó kalugerek. Tófalvi
Andrásnéval kapcsolatban azonban még csak a gyanúja sem merül
fel annak, hogy védelmet vagy elhárítást biztosító tevékenységet
végezne.Nemlehet tudni, hogy annak idejéntett-eolyankísérleteket,
amelyek azt célozták, hogy arontások ellenvédõ/gyógyítószerepét
magára vállalja. Utólag csak az állapítható meg, hogy bár több
emberöltõnyi idõalatt isegyedülállómindaz, ami itt Fenyõkútonvele
történt, közössége az események után nem tulajdonította neki ezt a
szerepet.

A továbbiakban azt részletezném, hogy Tófalvi Andrásnéegy-
kori rejtezésének milyen értelmezései léteztek a helyi közösségben.
Ezek mintegy válaszként nyertek formát arra a nagy jelentõségû
kérdésre, amely arejtezés-események idején minden, errõl tudomást
szerzõ helybeliben megfogalmazódhatott: mit is jelent, hogyan ért-
hetõ meg, hogyan értelmezhetõ ez a cselekedet, amely a világ rend-
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jére kérdez rá. Az elfogadott válaszok - azaz az értelmezések -
mintegy újrafogalmazzák arejtezésnek mint rendkívüli eseménynek
ahatásáraa figyelem középpontjábakerült problémákat:

1. a transzcendenst megjelenítõszemély szavahihetõsége,
2. a transzcendenst megjelenítõszerepjátszásokai,
3.azeviláginakéstúlviláginakaközösségszámáraérvényesviszonya,

4. azújrafogalmazódóközösségi világrendhezvalóviszonyulás.

1. Tófalvi Andrásnérejtezésekétségkívül ünnepi, rituálisvisel-
kedésmódként kezelhetõ. A rejtezõkiválasztjaaz idõpontot, cseleke-
detével kilép saját normális idejébõl. Az érdeklõdõ résztvevõk félre-
teszik otthoni elfoglaltságaikat; ahelyszínreérkezvekiépítik az “elõ-
adás” terét: padokat, székeket hoznak, csoportokban letelepednek.
Kiemelt jelentõségû arejtezéskezdete (tulajdonképpen nem az elal-
vás, hanem a“mondás” kezdete), valamint a rejtezésvége, ahazaté-
rés. Ebben amindennapitól eltérõ saját idõben és térben jelenik meg
mindaz, ami transzcendens.

A figyelem középpontjában az ágyban fekvõ, rejtõzõ személy
viselkedése, szavai állnak. Ezzel kapcsolatosan pedig a kérdések:
elhihetõ-emindaz, ami látható éshallható?Elaludt-e a rejtezõ, vagy
csak aszemevan lehunyva, halljaakörülötteülõk reakcióit, ésennek
megfelelõen beszél - azaz csak teszi magát?Vagy valóban transzban
van, egy megváltozott valóságveszi körül, ésennek amásik valóság-
nak a helyszínein jár-kel, az itt megtörtént eseményekrõl tudósít?
Vagyis, az elõzetes ismeretek alapján, egymás közvetlen reakcióit
figyelve kell dönteniük a jelenlevõknek: megtörténik-e mindaz,
ami megtörténhet?

Lehetetlen az akkori helyzeteket pontosan rekonstruálni. Az,
hogy ismétlõdött, arra utal, hogy mindig azok lehettek többségben,
akik elfogadták a felkínált kereteket, újra és újra részesei lettek a
túlvilág-járásrítusának. Ma megszólaltatott szemtanú szerint “De
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õmár el volt rejtezve, nemfurfangos,mert ezvalóbanel volt rejtezve.
Olyant nemlehet akarattal csinálni, mesélni...” . A hitelességet erõsíti
az is, ahogyan befejezõdik a rejtezés: “Felébredett, s felült, úgy el
volt fáradva, meg volt izzadva...” . A rejtezés idõintervalluma is
mitikus: “Mert már három napja volt, hogy el volt rejtezve” . A
résztvevõk bekapcsolódnak acselekedetbe: amikor a rejtezõ halkan,
hogy aboszorkányok nehallják, aférjenevét kiáltotta, akkor “mond-
ták az asszonyok: csak harmadikraszólj, András!” ; smivel hazauta-
zásközbenbejelentette,hogy éhes,éshogy jólenne,haétellel várnák,
az asszonyok “egy jó ételt csináltak neki” .

Úgy tûnik, megvalósul a rejtezõ és hallgatóság egymásrahan-
golódásaarejtezés-esemény alatt.Magaaközösenmegteremtett rítus
az, amely elhihetõvéteszi atörténteket. Lehetnek arésztvevõk között
olyanok is,akik pillanatokig,egy-egy momentumnál kételkednek.De
kétségtelen, hogy a rítus lezajlásakor nem ez az uralkodó érzés.

A rítusvégeztével a résztvevõk visszatérnek a kijózanító min-
dennapokba. Itt azzal a Tófalvi Andrásnéval találkoznak, aki nem a
valóságok között mediál - hanem ugyanúgy mezei munkát végez,
állatokat nevel, szomszédokhoz jár, családi életet él, mint a többiek
Fenyõkúton. A közösségi viselkedés helyi normái szerint történik
ennek amindennapi viselkedésnek amegítélése.

A szemtanúk, az errõl kérdezett helyiek vélekedésébõl kiderül:
a mindennapokban érvényes értékrend szerint Tófalvi Andrásné
nemhogy nem központi, hanem éppenséggel marginális egyéne
ennek a közösségnek. Több lefokozó elnevezése is közismert volt:
“álomfejtõ” , “nagy fosoló” , “erõsen nagy politikus” , aki “mindent
tud, leginkább azt, amit nem kellene” . “Okos asszony, mert tudja
kerülni amunkát.” Igaz azonban, hogy ezek aminõsítések férfiaktól
származnak. Valószínû, hogy a helyi férfitársadalomban Tófalvi
Andrásnéhatározottannépszerûtlenvolt. Valószínû,hogy azátlagos-
nál többet jött-ment, egyik asszonytól amásikig, híreket vitt, esemé-
nyekrõl számolt be, történeteket magyarázott-értelmezett. Lakásaaz
asszonytársadalom találkozási helye volt. Álomfejtõnek is azért ne-
vezték, mert asszonytársaival együtt azálmokhozhasonlóhiábavaló,
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mellékes eseményekrõl tárgyaltak állandóan; “hazugságokat” , a va-
lóságtól eltérõ értelmezéseket talált ki: “ ...valamelyik valamit mon-
dott, s õ arról aztán olyant szõtt, érti-e, hogy immár három tetõvel
adtabe, mikor aztán az ötödiknél vagy hatodiknál mesélte...” . Tuda-
tában volt annak, hogy ferdít, hogy valótlant állít: nem vállalta azt,
amit mondott: “Elmondta, hogy komámasszony, itt ilyen történt
ugye, s ott olyan történt, s ahogy ment el: de az én szóm ne legyen,
én nem mondottam semmit, ugye” . Mindenrõl kellett hogy tudjon,
ami a helységben történik: “Me ugye, az ilyen olyan volt: el kell
fussonkét percig, smegjárjamagát, hogy hallám,valami újságvan-e,
vagy mi acsuda...” .Azért volt “erõsennagy politikus” ,mert aszerzett
információkat mindig amagaelképzelése, fantáziája, amagaérdeke
szerint eltorzítva adta tovább; ezzel családi kapcsolatokat rontott
meg, emberek becsületén ejtett foltot.

Ebben az egyértelmûen férfi-dominanciájú társadalomban vi-
selkedésével nem illeszkedett az elvárt normákhoz. Ezért lehet azt
mondani, hogy a nagy eseményt, a rejtezését sem vették komolyan,
tudása csak az asszonyok, de nem az egész közösség elõtt tette
elismertté. A túlvilág-járásáról általánosan elterjedt vélemény, hogy:
“ ...igen,sannál egyébsemmi...” - azaz: hazugság,kitalációazelejétõl
avégéig. A rejtezés-eseményekrõl beszámoló szemtanúk állásfogla-
lásasem egyértelmû, õk sem tudják kivonni magukat amegszilárdult
közösségi álláspont befolyása alól. Egyrészt erõsítik, hogy “ ...aludt,
meg volt meredve az ágyban. Három kerek napig így volt! A nem
tette magát!” - másrészt elismerik, hogy “ ...ott voltam, leánka vol-
tam, hogy milyen hülyeségeket beszélt” ; “ ...odabolondította az em-
bereket...” . Ma már nincs olyan ember ebben a közösségben, aki a
kérdezõ idegennek egyértelmûenazt állítaná, hogy Tófalvi Andrásné
valóban transzcendensutazásra lett volnaképes; sõt, úgy gondolom,
hogy olyan sincs, aki valóban meg lenne gyõzõdve, hogy az egykor
történt eseménysorozat valóban rendkívüli, “csoda” lett volna.

2. A Tófalvi Andrásné cselekedeteinek mint a transzcendenst
megjelenítõ szerepjátszásnak többen többféle okait vélik felfedezni.
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Világosan elkülöníthetõ két domináns okmagyarázat. A bemutatot-
takból kiderül, hogy az elsõ eseményt az asszony szülei, rokonsága
egyértelmûencsináltatásként kezelik,ésennek értelmébencseleksze-
nek. Az õ felfogásukban az ok transzcendens: természetfeletti erõvel
rendelkezõ személyek mágikuscselekedete. Archaikusnak nevezhe-
tõ mentalitásuk (lásd Lévy-Bruhl l922, C.G.Jung l993) szerint ilyen
személyek léteznek, tevékenykednek. Az ellenük való védekezés, a
gyógyítás formái is ehhez a gondolkodásmódhoz illeszkednek. Em-
lítettük, hogy a“rátartás” (ráfogás), az, hogy akárt boszorkánysággal
magyarázzák, s hogy a károkozót boszorkánynak tekintik, ma is
tapasztalható Fenyõkúton.

A rejtezésszemtanúival, Tófalvi Andrásnékortársaival 1984 és
1992 között több alkalommal folytattam az eseményeket felidézõ, az
eseményeket magyarázóbeszélgetéseket. Legtöbbfejtegetésarejtezést
racionális, a helyi társadalomban közismert, máseseteket is ezzel ma-
gyarázható okra vezeti vissza. Tófalvi Andrásné szerepjátszásával azt
szerette volna elérni, hogy a férje megengedje, hogy õ visszatérjen a
katolikus vallásra. Ebben a szándékában támogatták õt szülei: “Nem
akarták aszülei, hogy unitárius legyen... sazért csináltaaz anyja, nagy
katolikusok, s azért hisztériáztak, hogy engedje meg az ura, legyen
katolikus...” .

Korondon és a hozzá tartozó tanyákon a lakosság mintegy
kétharmada katolikus, egyharmada unitárius. Gyakoriak a vegyes
házasságok. Két család rokoni szövetkezését, aházasságot megelõzõ
idõszakban, az udvarlás-párválasztás idején abban iski kell egyezni,
hogy milyen leszavallások együttéléseacsaládban. A hagyományos
kiegyezési mód: a házastársak megõrzik különbözõ vallásukat, az
utódok közül a fiúk az apa, a lányok az anya vallását veszik fel.
Vannak azonbankivételek is, amennyibenafelek máshogy egyeznek
meg. A fontosebben az esetben az, hogy akompromisszum mindkét
fél által elfogadott ésbetartott legyen.

A gyakorlatban a kompromisszumot a helyzeteknek megfele-
lõen újra és újra meg kell kötni. A családi egyezkedések a férj és
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feleségközötti pozícióharcszínterei lehetnek.T.Annakatolikus; apja
unitárius volt, anyja katolikus. Udvarolt neki egy unitárius legény,
szerették egymást. Anyja nem engedte, hogy összeházasodjanak.
Visszatért a fogságból egy katolikus legény, az is udvarolni kezdett
neki, az anyjaaférj véleményével isszembeszállva“ felpártolta” - és
így alánynak belekellett nyugodniaabba, hogy azanyjaáltal válasz-
tott katolikus legényhez megy férjhez.

A. Imrecsaládjaunitáriusvallású. Leányának 1992 májusában
volt az esküvõje, katolikus legényhez ment férjhez. Felvette a kato-
likusvallást. Ugyanakkor akét nagyobbik gyerek, akét fiú katolikus
feleséget hozott; feleségeik felvették az unitárius vallást. Az apa
ragaszkodott elvéhez: amennyiben nem egyvallásúak, az asszony
vegye fel a férj vallását. Ezt az elvet, a hagyomány ellenében,
érvényesíteni tudta.

VisszatérveTófalvi Andrásnéra: abeszámolók szerint aházas-
ság után férje nyilvánosan kérkedett azzal, hogy egy ilyen “nagy
katolikus” család lányát sikerült asaját vallásáratérítenie. A rejtezés-
cselekedet nyomán megfogalmazódó követelés, hogy feleségeálljon
visssza a katolikus hitre, a férj domináns pozíciója ellen indított
harc jele.

Rejtezés-szerepjátszásával Tófalvi Andrásnényilvánossátette,
hogy férje nem képes õt sem megóvni a rontástól, sem meggyógyí-
tani. A hiedelemtudat nyújtottaeszköztárat felhasználva, aközösség
hiedelem-konszenzusára támaszkodva, Tófalvi Andrásné fokozato-
san kiépített egy cselekvéssort. Ezzel megfogalmazott egy értelme-
zést asaját ésacsaládtagok viszonyáról: ki isaz, aki õt betegségében
támogatja, a gyógyulását segíti; ki az, akit tudása a családban társa
fölé emel. Ezt elfogadtatva, sikerült megerõsítenie a saját vezetõ
pozícióját a családban. Ugyanakkor a helyi társadalom egy része, a
helyi asszonytársadalom számárasikerült ideig-óráig líderréválni. A
rejtezés oka lehetett az, hogy vallást akart változtatni; de a rejtezés-
cselekedetek funkciója egyértelmûen az volt, hogy átszervezzevele
a családi dominancia-viszonyokat. Emlékeztetni szeretnék itt a
rejtezés-esemény egyik, a szemtanúk által kiemelt momentumára: a
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hazaérkezésre. Ebben felidézõdött a családi alaphelyzet: neki lehet-
ségesválasztani szülei ésférjeközött; férje legyen hálásneki, amiért
most is, újraõt választja.

Célját elérte: neki volt döntõ szavaacsaládban egészen addig,
amíg gyerekei át nem vették a gazdaság vezetését. Köztudott volt,
hogy “betegesnek tartottamagát” ,éserrehivatkozvaakkor dolgozott,
amikor akart, ésannyit dolgozott, amennyit tetszett neki.Kivételezett
helyzete akkor szûnt meg, amikor felnövõ gyerekei egyre inkább
háttérbe szorították; férje halála után kényszerítették, hogy álljon át
újra az õ vallásukra. Ez, mint a bevezetõben említettem, meg is
történt.

3. Egykor is, ma is mindazok számára, akik Tófalvi Andrásné
rejtezésérõl beszélnek vagy csak gondolkoznak, megkerülhetetlen a
transzcendens létének éselét megnyilvánulási módjainak akérdése.
A legracionálisabb okfejtéseket produkálók számáraisnyilvánvaló a
problémakettõssége: abban, hogy Tófalvi Andrásnérejtezésközben
a túlvilágon járt, a kérdéses Tófalvi Andrásné szavahihetõsége, va-
gyisaz, hogy nem lehetett éppenõaz, aki erreképes; atranszcendens
nem ilyennek nyilatkozik meg. Ugyanakkor: mindez nem atagadása
annak, hogy transzcendenslétezhet. Deakkor milyenként létezhet, és
hogyan lehetségesavelevaló kapcsolatteremtés?

Az evilágit és a túlvilágit összekapcsoló viselkedés az emberi
kultúrákban a megváltozott tudatállapot (altered state of conscio-
usness) eredménye. Ezt aviselkedésmódot/állapotot nevezik transz-
nak, extázisnak, elragadtatásnak, víziónak vagy rejtezésnek. Az így
létrejövõ,amindennapitól eltérõ,másik valóságtársadalmi ténysze-
rûségetagadhatatlan (Bourguignon 1973, Goodmann 1988).

Ezek a társadalmi tények azonban sokféle kulturális minta
szerint szervezõdnek. Amit elmond az, aki elrejtezik: a látomásnak a
közösség számára érthetõnek és elfogadhatónak kell lennie. Hiszen
a rejtezõ túlvilága - az õ túlvilága is. Oda távoznak az egykori
rokonok, ismerõsök, akik mamár halottak. Ez atúlvilág tehát az élet
utáni állomás. Topográfiailag nem is nagyon távoli, nem is nagyon



ismeretlen avidék: Jeruzsálem kútjapéldául, ahol avilágháborúalatt
hadifogolyként falubeliek ismegfordultak.

A rejtezés alatt produkált látomás a másik valóság újraszerve-
zése. A kérdésre, hogy milyen isamásik valóság, egy konkrét válasz.
Ez a válasz egyeseket kielégít, másokat nem. Ebben az egyéni,
csoportpszichikai tényezõk is szerepet játszanak. Utólag azonban
újra és újra átbeszélve az eseményt, kialakul a válaszok közösségi
elfogadottsága: hagyományhoz-illesztése, átértelmezése. Ehhez je-
lentõs mértékben hozzájárul a hivatalos vallásgyakorlat rítusainak
hatékonysága, valamint amindennapokban az evilág-túlvilág kérdé-
seire választ keresõ mikrogyakorlat: az álmok elmondása, magyará-
zása.

A transzcendenskülönleges, rituálisnak mondható megjelenítése
volt egykor Tófalvi Andrásnérejtezése. A mai szkeptikusállásfoglalá-
sokat hallgatva sincs okunk kételkedni abban, hogy akkoriban Fenyõ-
kúton sokak számáraátélhetõvolt a rítusnyújtotta valóság, elfogad-
ható volt a rejtezésben elmondott víziók megjelenítette túlvilág.

4. A történelmi változások többször is kialakítottak aSzékely-
földön olyan helyzeteket, amelyekre a helyi közösségek fokozott
pszichikai készültséggel,mintegy krízissel (3) válaszoltak.Két világ-
háború során három államhatalom-váltás következett be. 1948 után
a társadalom átpolitizálására, diktatórikus irányítására, valamint a
paraszti, “ földhöz kötött identitás” mesterségesátformálásáratörtént
egy mindeddig példanélküli, negyven évig tartó kísérlet.

Úgy gondolom, hogy a krízis jelei voltak azok a rejtezések is,
melyekremaisemlékeznek az itteni, említett közösségekben. Hiszen
ezek a jelenségek 1920-ban és az azt követõ években, valamint
1949-benkövetkeztek be,amikor atörténelmi fordulatok eredménye-
képpen a kisközösségi, egyéni sors vált bizonytalanná az eddigi
világértelmezés nyújtotta támpontokhoz képest. Éppen akkor nem
lehetett elõre látni a “ jövõt” , amikor erre a legnagyobb szükség lett
volna. Mindenképp a helyi közösségek fokozott szociálpszichikai
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érzékenysége, a hasonló jelenségekre való ráfigyelése áll az esemé-
nyek hátterében.

Ugyanakkor figyelembe kell venni Fenyõkút sajátos történeti
helyzetét is. A XIX. század folyamán egyre többen költöztek ki
Korondról a“hegyre” . Ezek acsaládok fizikailag gyorsan kialakítot-
ták környezetüket: erdõt irtottak, szántóföldet hasítottak, tanyát épí-
tettek. Egy nemzedéknyi idõ alatt egy család az erdõbõl agazdálko-
dásához, megéléséhez szükséget teret hasított ki, tagolt át és meg-
kezdteennek beélését. A fizikai-gazdasági élettér kialakításával nem
volt párhuzamosatársadalmi-szellemi élettér kialakítása. Mindenek-
elõtt azért nem, mert a tanyák fizikailag is messze estek egymástól.
Ugyanakkor a kiköltözöttek egykori közösségük tagjainak tudták
magukat, szocializációs, rokoni, kisközösségi kapcsolataik oda fûz-
ték õket. Gyakorlatilag azonban egyre kevesebb kapcsolattartási
alkalmon vettek részt; eltávolodtak éselmagányosodtak. Ezzel az
elmagányosodási folyamattal párhuzamosanindult beaszomszédok-
kal, új, egyelõre inkább fizikai közösségük tagjaival való kapcsolat-
keresõ, kapcsolattartó formák kialakítása, mûködtetése. A fizikai-
gazdasági világteremtést követniekellett a társadalmi-szellemi érte-
lembenvett világteremtésnek, azúj, általános, demégishelyi világ-
rend kialakításának. A fizikai természetnek kultúrtermészettévaló
átalakításával párhuzamosan, az eddigi kapcsolatok, ismeretek mellé
új kapcsolatokat kialakítva, új ismereteket szerezvekellett megfogal-
mazni a fenyõkúti közösségi világrendet: meg kellett teremteni a
helyi élet szimbolikus alapjait. Ha igaz az, hogy az ember és az
embercsoportok legfontosabb tulajdona az életüket szervezõ, vilá-
gukban eligazító szimbólumok (Geertz 1994: 76), akkor legalább
ennyire igaz, hogy ezeket a szimbólumokat újra és újra kell fogal-
maznunk. Normális esetekben a mindennapi élet apró karbantartó
rutinjai, az ünnepek díszes ceremóniái, valamint aszocializáció cél-
irányos folyamatai végzik ezt. Krízisállapotban azonban, amikor a
rendezetlenség és elõreláthatatlanság mentális stresszeket okozhat,
elsõdleges fontosságúvá válhat minden újraértelmezõ egyéni vagy
közösségi tevékenység.
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Értelmezésem szerint Tófalvi Andrásnérejtezéseahelyi közös-
ség számára a világban eligazító szimbólumok újrafogalmazásának
kiemelt alkalmát jelentette. Élõk ésholtak, fenyõkútiak éskorondiak
kerülnek egyazon közösségbe. Fizikailag, újraésújra, természetesen
csak fenyõkútiak, élõk, a rejtezés-esemény résztvevõi: mindazok,
akik eljönnek, mert hisznek, ugyanis hinni akarnak a csodában; de
virtuálisan-potenciálisan holtak, egykoriak, távollevõk is.

A csoda alkalmat teremt a résztvevõk számára, hogy az isme-
retlen és az elviselhetetlen formát nyerjen, és így ismerõssé és elvi-
selhetõvé váljon. Mert végül is a közösségi világrendnek nem a
milyensége, hanem a káosszal szembeni rend-szerûsége a fontos. A
kételkedõket is elsõsorban ez gyõzi le: hinni akarják, hogy létezik a
(valamilyen, olyan-amilyen) rend.

Fenyõkútiak, hívõk és hitetlenek elsõsorban nem azért gyûlnek
“minden este, mintha virrasztóba mentünk volna” a rejtezõ Tófalvi
Andrásnéköré, hogy látomásait hallgassák. Ott, akkor világuk rendjé-
vel szeretnének kapcsolatot teremteni,hogybizonyságot nyerjenek.

Haelhihetõ, amit látnak éshallanak, akkor megtörténik mindaz,
ami megtörténhet.
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Jegyzetek

1. Lásd a Szövegmelléklet e tanulmányhoz tartozó részében a Tófalvi
Andrásnéról, valamint máshelyi rejtezõkrõl szóló beszámolókat.

2. Lásd az ezt bemutató szövegeket a Szövegmellékletben, a “ ...sokféle jel
vót égen sföldön...” A kríziskulturálisjelentéseszékelyföldi falusi társadal-
makban címû tanulmányra vonatkozó részben.

3. A krízis fogalmának értelmezésére, kulturális, társadalmi szerepének
meghatározására vonatkozó kísérletemet lásd a kötet következõ tanulmá-
nyában.
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“... sokféle jel volt égen sföldön...”
A kríziskulturálisszerepérõl

Ha egy korszakot háború, járvány, gazdasági válság zavar meg,
sha a félelema nyomorúsághozvagy a létbizonytalansághoz társul,
máris mindenhonnan elõbukkannak a félelmetes szörnyek. Minden
ilyenzavarosidõszakban, amikor avégletekig fokozódikazérzékeny-
ség és a hiszékenység, az élet nehézségei összefonódnak a csodák
iránti szükséglettel..."

Pierre Marnoni

Egyén, csoport, helyi közösség ésaz emberi társadalom mindig
is szembekerülhet globális, magát a létét fenyegetõ veszedelemmel.
A közeli éstávoli múltban mindenképpafélelem uraltaazembert, és
bár sokan az ellenkezõjét állítják, masincsmásképpen.

Carl Gustav Jung véleményeszerint modern világunkban nem
az éhínség, nem is a földrengés, nem a mikrobák és nem is a rák,
hanem az ember jelenti az emberre nézve a legnagyobb veszélyt,
mégpedig azért, mert nem rendelkezik kellõ védelemmel azok ellen
apszichésjárványok ellen, amelyek alegnagyobbtermészeti kataszt-
rófáknál issokkal pusztítóbbak. Otthonát, vagyonát, egészségét sok-
kal inkább meg tudja védeni az ember és az emberiség, mint egy
évszázaddal ezelõtt - deidentitását, pszichikus-kulturálisénjét sokkal
nagyobb veszély fenyegeti: erõsebbek, szofisztikusabbak - mert
rejtettek, közvetettek - lettek a befolyásolás, rombolás, manipulálás
technikái, lehetõségei.
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Sokszor gondolok egy 1914-ben született szolokmai asszony
kijelentésére: “ ... ezelõtt sokféle jel vót égen s földön is, sokféle jel
vót, me akkor valahogy adatott az emberiségnek. De most már
nincsen jel egyéb, csak aSzentírás...” (1).

Az univerzumban - a valósból ésképzeletbelibõl kialakított
emberi univerzumban - való eligazodásról van itt szó; és ennek a
falusi közösségben is alapvetõen megváltozott feltételeirõl. Isten az
õ számára, társai számára ma is van, hiszen olvashatja a Szentírást;
de Isten elrejtõzött. Ma is alakíthatja az életét a Szentírás szavai
szerint - de éppen abban nem biztos, hogy jól olvas, hogy helyesen
értelmez. Az ég és a föld ma már nem ugyanaz - úgy kell kitalálni,
megépíteni, szimbólumokkal-jelekkel ellátni; éslehet, hogy olyanok-
nak is, akikkel egy közösségben él, ezek a jelek nem mondanak
semmit, éppen jelekként nem léteznek.

A jelek csak akkor léteznek, ha “adatott az emberiségnek” a
felismerésképessége. Azezredvégegyik paradoxona: abetût ismerõ,
olvasó társadalmak embere számára égen-földön egyre kevesebb a
jel. Az egyrenagyobb individuális, fizikai biztonsággal együtt egyre
nagyobb a jeleket keresõ, de a jeltelen eget-földet megtapasztaló
ember bizonytalansága,szorongása.Sokkal könnyebbélni - éssokkal
nehezebb megélni: megérteni, felépíteni, elfogadni azt az életet,
amelybõl egyre inkább hiányzik a transzcendens. Jobban mondva:
égen és földön továbbra is létezik az Ismeretlen, amelyet az ember
még nem tárt fel, nem mért meg, nem adott nevet neki; deegyretöbb
új nevet, új elvet kell keresni az Ismeretlen befogására; egyre nyil-
vánvalóbb az éppen aktuálisRend sérülékenysége, mert az amegne-
vezett transzcendens, amely a Rend szerves része és a Kozmosz
építõeleme, az már képtelen jelekként befogni ésfelmutatni az égen-
földön ma is és mindig is látható-tapasztalható jelenségeket, vagy
legalábbisezek jórészét.

Tanulmányomban az emberi szorongásról, félelemrõl, bizony-
talanságról, azellenük kulturáliseszközökkel folytatott küzdelemrõl
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szeretnék írni, hogy majdennek értelmében meghatározzamatováb-
bi munkám soránközponti jelentõségûnek tekintett krízis-fogalmat;
majd egy történelmi eseményt - nem-mindennapi esetek sorozatát -
szeretnék bemutatni és röviden értelmezni.

I .
“...mostanság mindenféle varázslatok és ördögi üzelmek oly

mértékben megszaporodtak... ”

A szorongásésfélelem viszonyáról, ennek társadalmi vetülete-
irõl igen fontos észrevételeket tesz A félelem Nyugaton címû köny-
vében Jean Delumeau (Delumeau 1986: 25-39). A modern pszichi-
átriahatározott különbséget állapít megazegyéni pszichéemlített két
állapotaközött. Az ijedtség, rettenet afélelem körébetartozik; míg a
szorongásszinonímái anyugtalanság, aggodalom, melankólia. Alap-
vetõen különbözik azonban a két pszichés állapot kialakulásának és
megszûnésének mechanizmusa, tehát a két állapot kezelhetõsége
(terápiája).

A félelmet az ismert, a szorongást az ismeretlen váltja ki az
emberbõl (2). A félelemnek körülírható okavan; az ok megszûnésé-
vel megszûnik a félelem. A szorongásnak nincs megnevezhetõ oka,
tehát ha már kialakult, megszûnése bizonytalan. A szorongást az
egyén úgy éli meg, mint egy várakozást egy olyan veszély megjele-
nésére, amely annál is inkább fenyegetõ, mert tulajdonságokkal nem
jellemezhetõ. A szorongás: a globális bizonytalanság állapota, tehát
olyan állapot, amely sokkal nehezebben elviselhetõ, mint a félelem.

A szorongás csak az emberre jellemzõ. A szorongás kialaku-
lásában ugyanis fontos szerepet játszik az egyén képzelete: mindaz,
ahogyan az egyén átszûri, értelmezi avalóságot, vagy éppen magá-
ban felépíti annak “egyszemélyes mását” . Éppen ezért a valóságos
fenyegetések beépülhetnek ebbe az egyszemélyes világba, és ez
lehetõvé teszi, hogy a reális veszélyt jelentõ külsõ körülmények
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megszûntével isfennmaradjonaszorongás. Másképpfogalmazva: az
állati és emberi félelem egyaránt biológiai - az emberi szorongás
elsõsorban kulturális meghatározottságú jelenség (3); ahogy
Delumeau fogalmaz: “az ember természetes vonása, evolúciójának
motorja” (Delumeau 1986:31).

Önmagában, kontextusból kiragadva az, hogy tapasztalható,
nem értelmezhetõ sem pozitívnak, sem negatívnak. A szorongás
abban az esetben, ha még bizonytalan, de reális és realizálódó ve-
szélyt megelõzõenjelentkezik,aszervezet készenlét-helyzetét alakít-
jaki, éspozitívnak, afennmaradást segítõnek minõsíthetõ. Ugyanak-
kor kialakulhat olyan állapot is, amikor elbizonytalanodik, magába
zárkózik az egyén, ésaképzelet elburjánzik: ennek akár önpusztítás
is lehet akimenetele.

A meghatározatlan, sokáig tartó, hullámzó szorongás állapota
az egyén belsõ egyensúlyát veszélyezteti. Ennek megszüntetésére
alakult ki egy kulturálisan kódolt mechanizmus: az ember átalakítja,
“ tagolja” aszorongást valakitõl vagy valamitõl valókonkrét félelem-
mé. Ebbenigennagy segítségérevanazegyénnek aközösség, amaga
történetileg kialakult kulturális mintáival: a szocializáció arra is
megtanít, hogy ki és mi a tényleges vagy potenciális ellenség, kitõl
ésmitõl is kell félnie a gyereknek. Delumeau szerint egy civilizáció
- például a késõ középkor, kora újkor eretnek- és boszorkányüldözõ
nyugati civilizációja- ugyanezt tette: egy kollektív szorongáshosszú
idõszaka alatt újra és újra legyõzte a szorongást oly módon, hogy
körvonalazta, megnevezte, szimbólumokba sûrítette az egyénreés
a közösségre leselkedõ veszélyeket - megnevezte a félelem okait,
megszabtaa lehetségescselekedeteket.

Wolfgang Behringer az egyike azoknak a történészeknek, akik
aklímaésagrárviszonyok változásainak atársadalomtörténetregya-
korolt hatásait vizsgálták (4). Behringer Dél-NémetországXV-XVII.
századi klímaváltozásait veszi szemügyre abból kiindulva, hogy az
agrártársadalmakban az idõjárás kiemelkedõ szerepet játszik: a ter-
méseredmények határozzák meg emberek ésállatok táplálkozását; a
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táplálkozásbefolyásoljaabetegségekrevalóhajlamot; azpedig,hogy
aszületések, halálozások arányahogyanalakul, befolyásoljaazegész
társadalom helyzetét. A XV-XVII. században egész Nyugat-Euró-
pában egy “kis jégkorszak” köszöntött be. Többször sorozatosan,
évekenkeresztül kemény,hideg, hóbangazdagtél, kései tavasz, majd
hûvös, nedvesnyár; 1587-ben júliuselejéighóvolt, majdszeptember
közepétõl ismét összefüggõ hótakaró borítottaÉszak-Svájc, Dél-Né-
metország völgyeit; 1588 az évszázad legcsapadékosabb éve. Növe-
kednek a gleccserek, télen több hónapra befagynak a nagy alpesi
tavak. A tavaszi idõszakraamindaddig nem tapasztalt méretû áradá-
sok jellemzõek. Az élelmiszerárak növekednek; járványok, ismeret-
len betegségek tizedelik a lakosságot. Éhség és betegség: együtt
jelentkeznek Nyugat-Európaolyan távol esõ helyein, mint Skóciaés
Bajorország; és együtt jelentkeznek a társadalom szorongást oldó
válaszreakciói is: az okok, okozók azonosítása, az ellenük való ag-
resszív fellépés.

Behringer kortárs krónikaírókat idéz: a német térség XVI.
századi legnagyobb boszorkányüldözés-hulláma a trieri választófe-
jedelemségben1585-1592között zajlott; ahogy írják: “Egy érsek sem
kormányoztaazérsekséget olyannagy panaszok éselégedetlenségek
között, mint János... Egész kormányzása idején gabonahiány, az
idõjárás szeszélye és rossz termés mellett kellett alattvalóival kitar-
tania. Hiszen a tizenkilenc év közül csak kettõ volt termékeny, 1584
és1590... Mivel mindenki úgy gondolta, hogy atöbb évig tartó rossz
termést a boszorkányok és istentelenek ördögi gyûlölete okozza, az
egészvidék felkelt aboszorkányok kiirtására...A vádlottak közül alig
egy-kettõ kerülte el a kivégzést. Még Trier városának elõkelõit sem
kímélték...” A XVII. század legnagyobb német boszorkányüldözési
hulláma1626-1630 között történt: a frank területeken, aRajna-vidé-
ken többezer ember volt a boszorkányperek áldozata. A krónikaíró
szerint: “Anno 1626 májushó 27-én a frank tartományban Bamberg
és Würtzberg püspökségben mind elfagyott a szõlõ, ahogy a drága
gabona is, amely éppen elvirágzott. Minden elfagyott, ilyent ember
emlékezet óta nem látott senki, és nagy drágaságot okozott... Erre
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nagy könyörgésbeéskérlelésbekezdett az egyszerû nép, hogy miért
néznénk tétlenül oly sokáig, hogy a varázslók és istentelenek a
termést elpusztítják, mire õ fejedelmi fennsége készen volt az ilyen
szörnyûséget megbüntetni, tehát ebben az évben vette kezdetét (a
nagy boszorkányégetés)...”

Behringer figyelmeztet: a klíma zordsága, rossz termés - és a
boszorkányüldözési hullámok között korántsem létezik automatikus
összefüggés. A fizikai körülmények nehezedésével közösségekben,
majd egész társadalmakban beindul a magyarázatok keresésének,
valószínû, majd a közvélekedésben bizonyossá váló ok-okozati lán-
colatok felállításának kulturálisan szabályozott folyamata. A közös-
ségek, a társadalmak, sõt, ebben az adott esetben, egy egész (a
nyugat-európai) civilizációkeresi adiagnózist, hogy ennek felállítása
nyomán lehetõvé váljon a terápia (5). Mind a diagnózis, mind a
terápiaalapvetõen “közösségi” : amentalitástól, gondolkodásmódtól,
vagy ahogyanmár említettem: arendelkezésreállókulturálisminták-
tól függnek. Behringer véleményeszerint aXVI. századi Nyugat-Eu-
rópában az erõforrások beszûküléseamentalitásátalakulását, arene-
szánsz életszemlélettõl való elfordulást hozta; a társadalmak olyan
dogmatikus, egyházi-vallási és aszketikus, túlvilágira irányuló gon-
dolkodás- és magatartásformákat részesítettek elõnyben, amelyek a
kétségesnek tûnõ helyzetben szilárdságot ígértek. Emberek, csopor-
tok bezárkóztak önmagukba; az intézmények a fanatikusnormatisz-
telet, az ellenszegülõk eltiprásának szolgálatában álltak. Behringer a
törvénykezési mániát, apéldátlanul brutálissáváló igazságszolgálta-
tást említi: ez nemcsak mágikus bûntettek felett ítélkezett, hanem
90%-ban erõszakos, vagyon és erkölcs ellen vétõ bûnösöket ítélt
halálra: “Békeidõben törvényesen soha, sem elõbb, sem késõbb nem
végeztek ki annyi embert kegyetlenül, mint 1560 és 1630 között.”
(Behringer 1990:372).

Az agrárválságtól sújtott évek és a boszorkányüldözések egy-
beesésének hátterébenkörvonalazódik azamentalitás, azakulturális
mechanizmus, amely az értelmezést nyújtó, a szorongást félelemmé
átalakító, artikuláló szimbólumok kidolgozását, megerõsítését elvé-
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gezte. Hogy csak néhány, nagyon nyilvánvaló, a történészek által
megfigyelt jelenségre utaljak: a válságidõszakokban növekszik a
démonológiával foglalkozó könyvek száma; heves elméleti vitákat
vált ki a kérdés, hogy lehetséges-e, hogy a boszorkány-szervezetek
(mivel erre egy boszorkány önmagában gyenge!) varázslással befo-
lyásolják az idõjárást (6); a helyi törvényhozásban megszaporodnak
aboszorkánytörvények.

Igen fontos az is, hogy a per-folyamatokban való közvetlen
részvétel hogyan befolyásolta a kor elitjét, értelmiségét, hiszen pél-
dául Délkelet-Németországban aboszorkánypereken való részvétel,
az ítélkezési eljárásban való valamilyen fokú implikáltság minden
uralkodó, fejedelem, nemes, jogász és teológus tevékenységéhez
hozzátartozott (Behringer 1990:39). Leírható, hogy mennyire járul-
tak hozzá a boszorkány-fenyegetés képének árnyalásához, majd ho-
gyan kezdtek el kételkedni elõbb az alkalmazott eszközök hatásossá-
gában, majd az érvényes teológiai és jogi dogmákban - azaz fokoza-
tosankivonták magukat amagyarázószimbólumrendszer hatásaalól;
végül politikai-katonai-jogi eszközökkel hogyan akadályozták meg
elõször aboszorkányok halálbüntetését, majd aboszorkánypereket.

“... kicsinyhitû pogány vótál smegtértél...”

A szorongás átalakítása félelemmé: a szorongás értelmezése.
Ezenazt isértem: értelmessététele,attól aszándéktól vezérelve,hogy
elviselhetõ legyen: “Sok minden, talán minden elviselhetõ, ha van
értelme.” (C.G.Jung 1996:8); és mindig az adott kultúrán belül, az
adott csoport, az adott egyén számára létezõ értelemmel, azaz jelen-
téssel való felruházása.

Clifford Geertz írja A vallás mint kulturális rendszer címû
tanulmányában, megkísérelve a vallásnak egy definiálását: a vallás
“kialakítja a létezés általános rendjének koncepcióit” (Geertz
1995:66). Ugyanarról van szó: az ember életképessége attól függ,
hogy miképpen tudjakezelni azolyanesemények halmazát, amelyek
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nempusztánértelmezésrevárnak,hanem értelmezhetetlenek (Geertz
1995: 76): a rejtélyest, a váratlant, a véletlent. Úgy gondolom, nem
szókép csupán ebben az esetben az életben maradásért való harc:
küzdelem azért, hogy mindenrekiterjesszeazoknak aszimbólumok-
nak az érvényességét, amelyek világunkban - égen és földön - eliga-
zítanak. Éppen annak a megtapasztalása vezethet aggodalomhoz,
szorongáshoz, hogy az élet egyik vagy másik aspektusával szembe-
sülve ezek a szimbólumok használhatatlannak bizonyulnak. A szo-
rongás értelmezése: a szimbólumok hatókörének kiterjesztése; a vi-
lág rendjének - ahitnek, hogy van rendjeavilágnak - amegerõsítése.

Két példával szeretném a fentieket illusztrálni, értelmezni; az
egyik egy “klasszikus” , a másik saját terepmunkám tapasztalata. Az
archaikusember címûelõadásábanJungrészletesenelmeséli anappal
látott hangyász esetét. A hangyász Afrikának azon a vidékén, ahol
Jung terepmunkát végzett, egy gyakori, közönséges- de természeté-
bõl eredõen rendkívül félénk, éjszakai állat. Ha valaki nappal meg-
pillant egy hangyászt, akkor megjegyzi a helyet, ahol az ürege van;
“mozgósítják a szomszédos falvakat, és a hangyászt roppant fárad-
sággal kiássák ésmegölik. Ezutánazállatot elsõnek megpillantó férfi
anyai ági legidõsebb nagybácsikájának egy bikát kell feláldoznia. A
szemfüles férfi lemegy agödörbe, ésõ kapjameg az elsõ darab húst
azállatból.Majdanagybácsi ésaceremóniatöbbi résztvevõjeiseszik
belõle.” (Jung 1993:57).

Egy véletlen találkozásból - falvak embereinek egész napos
munkája, ceremóniájakerekedik ki; bikát - nem kisértéket - “áldoz-
nak” , majdaszemfülesférfit szüntelenül dicsérvelakomáznak.Miért
olyan fontosnekik mindez?

Jung interpretációjábanabból indul ki, ami atalálkozót jellemzi:
avéletlenbõl. Az esemény ahelyiek számára igen természetellenes,
éséppen ezért megdöbbentõ, aggasztó; Jung hasonlataszerint olyan,
mintha mi felfedeznénk egy olyan patakot, amelyben a víz hegynek
felfelefolyik. Mivel tudjuk, hogy akontinenseket mekkoravíztömeg
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veszi körül, könnyen elképzelhetjük, mi történne, ha a víz így visel-
kedne; a néhány elgondolható közvetlen következmény félelmet, az
esemény maga, globális érvényességével, szorongást váltana ki: a
világ rendje sérült, a lét biztonsága vált veszélyeztetetté. Ugyanez a
helyzet abennszülöttek esetében. Õk nagyon jól ismerik ahangyász
szokásait, éjszakavadásszák, éshanappal látják, akkor sincssemmi
közvetlen okuk a félelemre - csakhogy: mi történik, ha az egyszeri
rendkívüli eseménynek társai lesznek, a rendkívüli sorozattá válik.

A bennszülöttnek “arról fogalma sincs, hogy mi annak a
hatásfoka,haahangyászavilágrendjét hirtelenáthágja” ; ami adódik,
az avallásuk-hitük nyújtottamagyarázatok: ahangyász megjelenése
jel, földöntúli erõ üzenete; ez az erõ, ez a fenyegetés ismerõs, hiszen
máskor ismegjelent már; éppenezért ennek azüzenetnek azértelmét,
az üzenõ szándékát kell megérteni, és ezen túl, az engesztelés és
hódolat gesztusait kell megtenni. Mindez sürgõsen meg is történik;
ezzel megszûnik a félelem oka, újravisszaáll avilág rendje.

Egy falusi családról, annak harmadik gyerekérõl szól az én
jelenkori történetem (7). Az anya, amikor hat hónaposterhes, “meg-
ijed” - ésmár ekkor megjósolják, hogy agyerek “hat hetesvagy hat
napos vagy hat éves” korában beteg lesz. Hat hónapos korában a
gyereket “úgy elévette ez a szívbaj, hogy nem bírtunk vele” ; a
kórházbannemtudnak segíteni rajta; ezért húsvét elõtti hétenelviszik
egy közeli településre, a román paphoz. Ott a gyereket leteszik a
templom közepébe, olvasnak reákönyvbõl, amisén résztvevõk kör-
bejárják, átlépnek rajta; így megy ez egy hétig minden nap; a hét
végén, amikor jönnek el, apap keresztet vet akisgyerek fejére, ésazt
mondja: “kicsinyhitû pogány vótál s megtértél” ; azóta, hogy így
“megtérítették” , sohanem volt beteg; manõs, családosember.

A fenyegetésagyermeket mégazanyjahasábanéri; világrajötte
után küzdelem folyik az elbeszélésben meg nem nevezett rosszal
(halál, sátán), aki a gyerek életére tör. Az elsõ terápia - a kórházi -
csõdöt mond; ennek így kell történnie, hiszen olyan esetrõl van szó,
amely nem orvosilag, hanem kulturálisandiagnosztizálhatóéskezel-
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hetõ eredményesen. A gyógyító tudásáról (hatalmáról) ismert román
paphoz viszik, aki a megfelelõ rituális magatartás (ördögûzés) után
megjelöli az immár végleg ehhez aföldhöz-éghez kötött gyereket, és
kimondjaa(mágikuserejû, valóságot teremtõ) szavakat: kicsinyhitû
pogány helyett, aszertartásután, egy keresztény tér visszaaz életbe,
vagyisegy olyan ember, aki életben maradt, mert sikeresen mûködõ
szimbólumrendszer segítette, és “õrködik” ezután is fölötte; ugyan-
akkor a családnak a világ - számukra adott - rendjébe vetett hite is
megerõsödik.

Mondanom sem kell: a gyerek élet és halál között, jobban
mondva: agonosz birodalma, az elkárhozás, tehát az õt érhetõ legna-
gyobb veszteség felé tartó úton van mindaddig, amíg meg nem
“térítik” : meg nem történik a kulturálisminta szerinti megszületése.
Az anya félti gyermekét; és fél attól, hogy nem találjameg amegfe-
lelõ idõben a megfelelõ eszközöket gyereke megmentésére; de nem
fél attól, hogy egyáltalán nincsenek ilyen eszközök. Jung példájában
is egyértelmûen kiderül: a veszély elhárításához szükséges rítust
ismerik, és habozás nélkül, a sikerben bízva végre is hajtják. De
mindkét esetben: veszélyekkel,varázslatokkal teli,aracionálisember
számárahamis, elfogadhatatlan világban élnek, ami legfõképpen azt
jelenti, hogy mása véletlen, a fenyegetõ, a bizonytalan kulturális
kezelési módja; ahogy Jung fogalmaz: az archaikus embernek más
premisszái vannak. Ennek következtében: más, mert másjelekkel teli
az ég és a föld; egy más világban él. Az igyekezet azonban mindkét
részrõl közös: az archaikus és a modern ember is hatalmas erõfeszí-
téseket tesz annak érdekében, hogy eligazodjon a- saját - egén-föld-
jén, és lehetõleg bebiztosítsa a saját premisszákból adódó legjobba-
kat: halhatatlanságot vagy hosszú, aktív életet, lelki avagy fizikai
gazdagságot, bõséget.

I I .
“ A hatalmi vákuum vagy a szélsõséges hatalom nyilvánvalóan a

társadalmi bizonytalanságelõidézõje.Atársadalomtagjai ezzel azûrrel
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vagy túlzással szembesülve, megfosztva megszokott fogódzóiktól, tö-
kéletesen ki lesznek szolgáltatva szorongásaiknak, és ez a krízis jele.”

Pierre
Marnoni

Az egyéni életeket, mint afentiekbõl iskiderült, aközelmúltban
és ma is érik olyan fenyegetések, melyek nem orvosi, hanem kultu-
rális (szimbolikus) kezelést igényelnek, a fenyegetett emberek ilyen
kezelésben részesülnek. Ezekrõl az esetekrõl adatok gyûjthetõk, so-
rozatuk tanulmányozható; ezesetbenazonbanazegy egyént ésennek
szûkebb közösségét, a családot érintõ eseményekrõl beszélhetünk.
Azt ismondhatom, hogy mindennapi esetekrõl van szó: nem lesznek
ismertek széleskörben; rövid idõ alatt megoldódnak; nem váltják ki
külsõ intézmények beavatkozását; ésami alegfontosabb: nemállítják
kisebbvagy nagyobbközösségek figyelmének elõterébeazértelmezõ
és terápiás szimbólumok (Geertz fogalma: bajt megállapító szimbó-
lumok: diagnostic symbols) ésszimbólumrendszerek használatának,
“erejének” , érvényességének kérdéseit, valamint az értelmezõk és
terapeuták személyét.

Vannak azonban nem mindennapi esetek, események. Ezek
1. rövid idõ alatt nemcsak egy közösségben (egy faluban), hanem

szélesebb körben ismertek lesznek;
2. az elsõ események után hosszú idõ iseltelhet, ésmég mindig a

közfigyelem elõterében állnak az idevonatkozó események;
3. kiváltják az elit, az állami intézmények figyelmét, valamilyen

beavatkozását;
4. a fõszereplõ, fõszereplõk szintén szélesebb körben ismertek lesz-

nek;
5. ezek az események a közösségek legfontosabb értékeire, az

egyén és közösségének a transzcendenshez való viszonyára kérdez-
nek rá, életképességüket teszik valamilyen formában próbára.

Ezeket az eseményeket egy szóval én krízisnek nevezem.
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A tekintélyesInternational Enciclopediaof theSocial Sciences
CRISIS szócikkének (8) elején ez áll: “A ‘krízis’ fogalom számos
jelentésemiatt nemszokták használni atársadalmi jelenségekrõl való
‘szisztematikus ismeret’ kialakítására (...in building ”sistematic
knowledge „about social phenomena).” Ez persze nem azt jelenti,
hogy történészek, szociológusok, politológusok éskatonai szakértõk,
de közgazdászok, valamint pszichológusok is ne használták volna
saját elképzeléseiknek megfelelõen, nem is beszélve arról, hogy az
orvosi szaknyelv egyik alapfogalma; ez utóbbi azért fontos, mert ez
a jelentés (a krízis: fordulópont a beteg szervezet állapotának
rosszabbravagy jobbratörténõváltozásában) kivetül atársadalomtu-
dománybanhasznált jelentésárnyalatokrais. A szónak aköznyelvben
a legelterjedtebb értelme: az a (veszély)helyzet, amikor sürgõsen
intézkedni, határozatot hozni kell - tehát ebben az esetbenahangsúly
a nagyméretû, emberi életeket is veszélyeztetõ fenyegetésen, a ren-
delkezésre álló idõ rövid voltán, a cselekedet halaszthatatlanságán
van, éséppen ezért adöntést meghozók felelõsségét emeli ki.

Számomra most az a fontos, hogy mindazok, akik a krízis-je-
lenségek összetevõ elemeinek leírásával foglalkoztak (9), egyaránt
megállapítják: akrízisállapot feszültséget termel; nem véletlen, hogy
atársadalomtudósok akrízisszinonímájaként kezelik apánik,stressz,
katasztrófa, szerencsétlenség fogalmakat. A krízisaktivizál, mozgó-
sítjaarejtett tartalékokat; negatív következményeazonban afeszült-
ség, frusztráció, rosszindulat, félelem, szorongás: egyszóval egzisz-
tenciális bizonytalanság. A krízis olyan egyéni és csoportos (társa-
dalmi) viselkedéseket eredményez, amelyet patológiásnak, deviáns-
nak, rendkívülinek nevezhetünk: bûnbakképzés, agresszió, önpusztí-
tás.

A fentiekben csoportok (vagy intézmények, szerkezetek, rend-
szerek) krízisérõl van szó. Olyan állapot ez, amely emberi közössé-
geket jellemez. Ezek a közösségek reálisveszélyek (például termé-
szeti katasztrófa, háború) vagy elképzelt fenyegetettség (például
boszorkányrontás, zsidóvilágösszeesküvés) eseténegzisztenciájuk-
ban fenyegetettek, vagy úgy értékelik a helyzetet, hogy az egzisz-
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tenciájukban fenyegeti õket - ez akülönbség aválaszként létrejövõ
reakciók szempontjából elhanyagolható.

A krízisaz az állapot, amelyben aválasz-reakciók kialakulnak,
lezajlanak, ésaz állapot megszûnéséhez vezetnek. Az emberi közös-
ségekben a krízis alapvetõ funkciója: sürgeti a helyzet megértését,
diagnosztizálását, ésaválaszcselekedetek, a terápiabeindítását.

A krízis olyan (az ünnepekhez hasonló) rendkívüli alkalom,
amelynek során megtörténik az emberi közösségek életképességét
megadó szimbólumok és szimbólumrendszerek felülvizsgálata, át-
alakítása, megerõsítése. Mindezt a mindennapi használattól eltérõ
erõpróbaköveteli meg.

A krízisek eminens módon a szorongás megszüntetésének, a
“ félelemgyártásnak” az állapotai: amikor bekövetkeznek a félelem
kirobantottaagresszív, aténylegesveszélyekkel dacoló,azellenséget
vagy önmagát elpusztító tettek, akkor ezek már akrízis feloldásának
tekinthetõk (10).

Geertz megállapítására támaszkodva mondhatom: a krízis
olyan cselekvéssorozatot jelent, amelynek révén “kifejezhetõvé,
a kifejezés révén megfoghatóvá, a megfoghatóság révén pedig
elviselhetõvé” válik a fenyegetés(Geertz 1995:82).

I I I .
“...az Anna nyelvével beszél az Isten...”

A II. világháború befejezése után négy évvel, 1949-ben a
Székelyföldön, Atyhábanegy asszony “elrejtezett” (11). A templom-
ban történt vele ez meg elõször: transzba esett, és önkívületben
beszélt.Ezutánnaponta,elõremegadott idõpontban,aházáhozössze-
gyûlt embereknek prédikált és jósolt. Csodák történtek, mert amit
mondott, beteljesedett: a száraz fa kivirágzott, a villám az általa
megjelölt helyre csapott, a néptanács épületének ablakain megjelent
Mária képe. A börtönben nem adtak enni neki, és mégsem éhezett.
Jósolta, hogy az elkövetkezõ években az emberek nem a csûrükbe
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hordják agabonájukat. Végül családjával együtt elköltözött afaluból
(1).

Ugyanebben az idõszakban (1949 elején) történt egy másik
székelyföldi faluban, Máréfalván, hogy egy asszonynak “kegyelme
volt” és“hirdetett” az összegyûlteknek (13). Ez az esemény mintegy
fél évig tartott; az asszony házánál kezdõdött, ahová elõször csak a
helybeliek gyûltek össze; az esemény csúcspontját jelentõ napokban
azonban már több ezer ember “Mintha búcsúba mentek volna,
Csíksomlyóra, mikor zarándokolnak” ; “Almásról sHáromszékrõl az
emberek gyalog zarándokoltak három-négy napokat, keresztül a he-
gyeken” ; “Szekérrel jöttek, gyalog jöttek messzünnen”; “a világ
minden részérõl voltak” . Úgy tudták a környéken, hogy “megjelent
egy próféta” . A falu határában levõ Rengõkõnél gyûlt összeatömeg:
az asszony “hirdetött” , “prédikált” : “neki jött, hogy az Úrjézusáltal,
õ mongya ki, amit az Úrjézus diktál” ; “õ amiket mondott s amiket
mutatott, azt mind láttuk” .

A “hirdetés” elõtt, közbenésutániscsodák történtek (14).Beszéd
közben idõnként “megmerõdött” : karját kitárva, kereszt alakban meg-
merevedett; ilyenkor amellette levõ férfiak “felemelték, megmutatták,
hogy meg van meredve”; “Úgy megmerõdött, hogy a karját béhajtani
nem tutták”, hiába próbálták erõs férfiak ezt megtenni. A környéket
körülzárta a katonaság; a tömeget feloszlatták, egy kis részüket egy
napra a közeli falu iskolájábazárták, majd utánaelengedték; a “szent-
asszonyt” elfogták, másfél évigelmegyógyintézetbezárták; majdhaza-
engedték, amegfélemlített családrabízva, hogy neengedjék nyilváno-
san szerepelni. Az asszony ma is él; a falu egyik ismert “ jóslója”,
“ tudósa”, gyógyítója.

Egyértelmû számomra, hogy a felsorolt események az illetõ
falusi társadalmak kríziséreutalnak. Mi váltottaki, mi tápláltaezt
a krízist? Milyen fenyegetés érte ebben az idõszakban ezeket a
székelyföldi lokális társadalmakat, hogy - a maguk eszközeivel -
válaszolniuk kellett erre akihívásra? (15)

Sokkal könnyebb lenne a válasz megfogalmazása, ha makro-,
illetve mikro-szintû folyamatokat bemutató, elemzõ tanulmányok,
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netánmonográfiák soránát atörténészek feltárták volnaezt akorsza-
kot - a szovjet segítséggel történt romániai kommunista hatalomát-
vételnek, a kommunista hatalmi berendezkedésnek, a helyi hatalmi
struktúrák átalakításának, a gazdaság feletti pártállami ellenõrzés
kialakításának korszakát.Erreazonban,sajnos,mégvárni kell.Éppen
ezért a fenyegetés természetére vonatkozó hipotéziseim igen korlá-
tozott érvényûek; nem másból, mint saját tapasztalataim átgondolá-
sából származnak.

Szeretném elõbb összefoglalni, mi is történt 1949 tavaszán a
Székelyföldnek ezen a részén.

1. Két faluban (de valószínûleg nemcsak itt) a közösség egy-egy
(nõi) tagjaa transzcendenssel kerül kapcsolatba.

2. Ez a kapcsolatteremtés többször, több napon (heteken-hónapo-
kon) keresztül megismétlõdik.

3. Az események során az asszonyok hirdetnek, prédikálnak (azaz:
az evangélium szavait mondják, Jézus történetét elevenítik fel), és
jósolnak (azaz: aközösség, avilág eljövendõ sorsáról beszélnek).

4. Az esemény során csodák történnek (a száraz fa kivirágzik, a
szentasszony vékony ruhábannemérzi ahideget, miközbenatöbbiek
fáznak, az ellenség képtelen meglõni aszentasszonyt, stb).

5. A (katolikus) papok mindkét faluban elutasítják a jelenségek
értelmezését; nem vesznek részt bennük. Azt lehet mondani, hogy az
egyháztól függetlenül létezik ez amozgalom.

6. A falvakban (nemcsak azokban, ahol az asszonyok élnek) a
középületek ablakain Mária, Jézus, aszent család jelenik meg.

7. Az eseményeknek nagyszámú résztvevõjevan.
8. Az eseményeket a hatóságok rendszerellenes megmozdulásnak

minõsítik; erõszakkal felszámolják; a fõszereplõket megfélemlítik.
Mindezt akrízis látható oldalának, másképpen: megjelenítésé-

nek lehet nevezni. Mindebbõl kiderül: valami olyan történik ezeknek
a lokális közösségeknek a világában, amely nem csak az egyén létét
veszélyezteti, hanem aközösségek létére tör:

1. identitásukat megadó;
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2.életképességüketmegadó,világértelemzõszimbólumaikat fenye-
geti.

A székelyföldi lokálisközösségekben az 1990-ben elkezdõdött,
ma iszajló földosztás(földvisszavevés, földfoglalás, földújraosztás)
jelenségei hívják fel atársadalomkutató figyelmét arraakvázi-archa-
ikusmentalitáselemre, mely meghatározza, hogy amaélõ közép- és
idõs generációknak a föld szimbolikus értéke fontosabb, mint a föld
gazdasági értéke (16). Körvonalazható, hogy mi az, amit az új föld-
tulajdonosa(lehetõlegahatár ugyanazonarészénkimért, tehát “õsi” )
földdel együtt visszakapni vél: a föld megmûveléséhez kapcsolt
egykori tudás érvényessége; a földbirtoklásból származó egykori
társadalmi státusz visszaállítása; egy egykor ismert világ újbóli fel-
támasztásának, az egykor abban elfoglalt, öröklött és biztos hely
újbóli elfoglalásának a lehetõsége. Egyszóval: mindannak a vissza-
vétele, amit egykor erõszakkal, akarata ellenére, “ földhöz/birtokhoz
kötött” múltját, identitását megsemmisítveelvettek tõle.

A mostani, kárpótlást keresõ “ társadalmi gesztikuláció” (konf-
liktusok, perek, akár emberölés is) intenzitását figyelve talán nem
túlzás, haazt mondom: 1948-49-ben az afenyegetés, hogy “elveszik
a földet, elveszik az állatokat” , és ezzel együtt szétszaggatják az
identitást adó szimbolikus szövedéket, nagymértékû egzisztenciális
szorongást, bizonytalanságot szült. Ehhez hasonló az elmúlt ötven
évben csak az annak nyomán kialakult állapot lehetett, amikor, a
diktatúra szempontjából logikus, következõ és utolsó lépésként,
1987-ben Ceausescu bejelentette falurombolási terveit (lásd ehhez a
10. számú jegyzetben írtakat).

Az egzisztenciálisszorongásátfordítását végezteel ez akultu-
rális értelmezõ mechanizmusokat mozgásba hozó krízis: a rejtett
szerepeket, folyamatokat láthatóvá formálta; tisztázta, hogy milyen
frontvonalak vannak, kik melyik oldalon állnak, ki kinek az ellensé-
ge.

Többek között egy, az ókortól ismert értelmezési minta is
aktivizálódott: az Emberi Gonoszság megtestesítõje, az Antikrisztus
igázza le a világot; de uralma rövid lesz, mert egy végsõ csata után
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hatalmát a Jó megtöri majd (16). A máréfalvi szentasszony
“megmonta, hogy meglesznek anagy díszkapuk. Aszmonta. Denem
fogunk örvendezni benne. Feltámadnak a sátánok, s minket azok
irányítanak, akit tudnak.” ; “Aszmonta, hogy aMária-koszorút békell
tõteni, mehanem, mindenestõl elveszünk. A világnagyon leromlott,
smeg kell térnünk, azt beszélgette.” “Eljõ az idõ, hogy egy akol lesz
segy pásztor...”

Az eseményekben a lokális közösségek számára a Jók: akik
követik az asszonyokat, részt vesznek a rejtezésben, hirdetésben -
akik hisznek nekik. A Rosszak: a hatalom emberei, akik szavaikkal
és viselkedésükkel kétségbe vonják, tagadják a hirdetett transzcen-
densértékeket, valamint amegjelenítõk érdemeit.

Vannak azonban a lokális közösségekben olyanok, akik nem
sorolhatók egyértelmûenegyik kategóriábasem.Elsõsorbanapapok-
ra gondolok, akik egyrészt elhatárolták magukat az eseményektõl, a
szereplõktõl; jogosan, hiszen volt az eseményeknek egy olyan értel-
mezése, hogy az asszonyok olyan funkciókat láttak el, amelyrecsak
az egyház legitim képviselõi alkalmasak; az asszonyok közvetlenül,
azõmegkerülésükkel közvetítettek ahívõk ésatranszcendensközött;
amáréfalvi szentasszony “apapokat ismegkeztemár kerülni...” (lásd
ehhez a14. számú jegyzetet).

Másrészt apapoknak el kellett ismerniük, hogy az események-
nek a vallásgyakorlásra mozgósító hatása is van. Igaz, hogy a temp-
lomban nem engedik prédikálni az asszonyokat “Measzmonta, hogy
hamis próféták támadnak, s nem szabad...” ; de tudomásul kellett
venniük, hogy “A templomok megteltek, gyóntak, áldoztak anépek,
úrvacsorát vettek...” . (18)

Voltak a résztvevõk között is olyanok, akiket nem ragadott
magával a szimbolikus gesztikuláció lendülete, akik kételkedve
szemlélték az eseményeket. Akadt egy falubeli, aki jegyzeteket ké-
szített a prédikációk alatt, majd otthon a jegyzetekbõl rekonstruálta
azokat. A leírt szövegek nagy részét elkérték tõle; kis részét a
Szekuritáté emberei vitték el, amikor házkutatást tartottak. Utólag a
jelenségek racionalizálóértelmezését meséli: “aháborúutáni idõkbe,
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azemberek annyiraösszevótak törve,mindennek hittek” ; “Eleinmég
én magam is hittem, késõbb gyanakottam...” ; “Messze földrõl eljöt-
tek ide, hoztak betegeket, hogy gyógyítsa meg. Hát a szerencsétlen,
hogy gyógyítsameg, haõ maga isbeteg vót?” (19).

Egy másvalaki, aprédikáció után hazatérve, azt ismételgette a
családjának: : “Assetuggyaaz ember, hogy vétkezik: hahiszen neki,
vagy ha nem hiszen neki” . Ez annak az embernek az esete, aki nem
egy “eszme” fanatikus elkötelezettje, vagy a hatalom kiszolgálója,
mint a “kommonisták” ; akit nem köt az elitbe való szocializálódás,
azintézmény dogmatikája,mint apapokat; ésaki - akárcsak Ginsburg
friuli molnárja,Menocchio- nematömegvéleményét ismétli,hanem
inkább a saját fejével gondolkodik. De mindezen túl: az idézett
gondolat azért is említésre méltó, mert a szorongó egyén választási
helyzetét rajzoljaelénk: melyik szimbólumrendszer, melyik viselke-
désaz igazi, célszerû?

Aki hisz a szentasszonynak, az bekerül a krízis teremtette
világértelmezés határain belülre; aki “minden” hitet elutasít, az a
hatalom ateista-marxista világmagyarázatát fogadja el; aki a katoli-
kus egyház dogmatikáját vallja, és intézményes vallásgyakorlás
résztvevõje, az egy harmadik - az elsõhöz elemeiben közelálló, de
annak ahelyzetmagyarázatát el nem fogadó - világmagyarázat híve.

Hogyan lehet elkerülni a legfõbb fenyegetõ rosszat: hogy
tudatosan vagy tudtán kívül, devétkezik, ésezért életében éshalálá-
ban bûnhödni fog ?

Az új, agresszív, térítõ hatalom kiváltotta egzisztenciális bi-
zonytalanság másik tápláló eleme ez: követelték, hogy valahova
álljon, valakikkel társuljon az egyén: “aki nincs velünk, az ellenünk
van” . Új karrierlehetõségeket, új világértelmezést ígértek, új menta-
litást, új viselkedésformát követeltek. Egyének és közösségek élték
megazerkölcsvesztettség, erkölcsi relativizálódásokoztaszoron-
gást.

A bemutatott események: demonstrációk voltak egy bizonyos
világmagyarázat, bizonyos erkölcsi értékek mellett; tömegjellegük-
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nél fogva pedig valóban a berendezkedõ hatalmat fenyegették. A
megtorlás, az alkalmazott módszerek egyszerre voltak a hatalomra
jellemzõek ésahatalom logikájaszerint szükségszerûek.

IV.

Kulturális értelemben az 1949-es székelyföldi jelenségek a
helyi társadalom krízisének nevezhetõk. Természeti katasztrófák,
társadalmi konfliktusok (háborúk) nyomán kialakuló hasonló -
társadalompszichikai - jelenségeket többen megfigyeltek, leírtak
(20). Társadalomtörténeti értelemben nem mondható, hogy paraszt-
lázadáslett volna: mégkísérlet semtörtént valamilyen, ahatalommal
szembeni fegyveresellenállásra.

Az antropológiai szakirodalomban a hasonló társadalmi jelen-
ségeket revitalista mozgalmaknak nevezik; a jeleséget pedig revita-
lizációnak (revitalization). Más, ugyanakkor több mindenben az eu-
rópai kultúrkörben ismerõsmessiásvárással, amillennium eljövetel-
ének várásával egyezõ jelenségeket tapasztaltak a primitív társadal-
makban. Egyik legismertebb: a Melanéziában és Új Guineában a
század elején virágzó Cargo-kultusz: a bennszülöttek õseik civilizá-
ciósjavakkal megrakott teherhajókon(innenacargoszó) valóvissza-
térését, atársadalmi igazságtalanságmegszûnését,afehérek elûzését,
és így az aranykorszak eljövetelét várták. Marvin Harris fejtegeti
(21), hogy a gyarmati hódításra, az intenzív osztály- vagy etnikai
kisebbség-ellenes cselekvéssorokra reakcióként alakulnak ki a Föld
különbözõ társadalmaiban a közvetlen életkörülmények megvál-
toztatására, a túlvilági ígéretek evilágon való megvalósítására
törekvõnépi mozgalmak. Harrisarevitalizációt összefoglaló termi-
nusként használja Wilson Wallace nyomán: a világ számos pontján
a tizenkilencedik, huszadik században számos nép, népcsoport
résztvételével kibontakozó nativista, revivalisztikus, millennarista,
messianisztikusmozgalmakat érti alatta.

Úgy gondolom, hogy mindaz, amirõl beszéltem, ebbe a társa-
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dalmi jelenségcsoportba tartozik: a székelyföldi falusi, paraszti kö-
zösségekben tapasztalt 1949-eskrízistársadalomtörténeti szempont-
ból messianisztikus, millennarista népi mozgalomnak nevezhetõ.
Kétségtelen rokonság fedezhetõ fel a dél-európai messianisztikus,
millennarista mozgalmakkal (22): itt is a világ vége, a Gonosz
uralomrajutásaéssok szenvedésutánazÚrjézuseljöveteleaközponti
gondolat (Hobsbawm 1974, Iuso 1997).



Jegyzetek

1. Szolokmai hiedelemszövegek, MTA Néprajzi Kutatóintézetének Adattára; a
továbbiakban szintén a MTA Néprajzi Kutatóintézetének Adattárában levõ
atyhai valamint máréfalvi hiedelemszöveg-gyûjteményeket használom; a Szö-
vegmellékletben levõ szövegek is itt találhatók.

2. Delumeau itt G. DelpierreLaPeur et l’etrecímûmunkájára támaszkodik.

3. A Kirkegaard kidolgozta filozófiai értelmezés szerint a szorongás a
(modern) ember sorsának szimbóluma, metafizikai elégedetlenségének kife-
jezõdése. Felszabadulni annyit tesz, mint elvetni a biztonságot, vállalni a
veszélyt. A szorongás tehát az emberi lét jellemvonása, és egy olyan lény
specifikus tulajdonsága, aki szüntelen teremti magát.

4. Behringer említi tanulmányában azangol H.H.Lamb, a francia Fernand
Braudel és Emanuel Le Roy Ladurie valamint a svájci Christian Pfister
munkáit.

5. Adiagnózis-terápia fogalompárt JeanneFavret-Saadahasználja: a meg-
rontott egyén egyszerre keresi a gyógyítónál a magyarázatot (diagnózist),
vagyis azt, hogy megnevezze az okot, okozót, tehát szorongását félelemmé
változtassa - valamint a terápiát: azt, hogy a gyógyító a félelem okait
eltávolítsa, megszüntesse, kiiktassa (Favret-Saada 1980:17). Véleményem
szerint eza fogalompár termékeny lehet azegyénin túli, társadalmi jelensé-
gek megragadásában, leírásában is.

6. A reformációt követõ elsõ nagyobb németországi boszorkányüldözési
hullám 1562-1563-ban volt; 1563-ban Jülichben a kor négy teológusa,
Naogeorgus esslingeni prédikátor, Albert stuttgarti fõlelkész, Johannes
Brenz württenbergi szuperintendáns és Johann Weyer irénius protestáns
vitatkozott a boszorkányok idõjárást megváltoztató képességeirõl
(Behringer 1990:387).
7. A Csíkszereda mellett, Csíkdelnén lakó Csilip Fülöpékrõl és harmadik
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gyerekükrõl van szó. A történet az anya, Csilip Fülöpné Balázs Mária
elbeszélésében a Szövegmellékletben 1. számalatt olvasható.

8. Az1968-ban kiadott enciklopédia 510-514. oldalán
.
9. AKrízisszócikkbenvanszóróluk: Wiener-Kahn, 1962, Miller-Iscoe1963.

10. Hipotézisem: a kríziselmúltával a felhasznált értelmezõ mechaniz-
musok mintegy “elfelejtõdnek”, “tartalékba” kerülnek. A gondolat alá-
támasztásáraszeretnémelmondani akövetkezõ tapasztalatomat. 1987 tava-
szán Csíkszeredában és környékén több alkalommal, több változatban,
többen meséltek el igaz történetként egy hiedelemmondát. A történet lénye-
ge: az emberek elõtt megjelent és jósolt egy lólábú asszony - vagyis ennek
képében azördög. A hiedelemmonda jelenléte igen intenzív volt: napokon
keresztül a kisközösségekben (család, munkahelyi közösség, vagy ahol én
voltam: iskola) hol egyik, hol másik beszélgetõtárs kezdeményezte az ezzel
kapcsolatos vélemények elmondását. Az elterjedtséggel kapcsolatban nin-
csenek tapasztalataim; csak annyit mondhatok, hogy Csíkszeredában,
Vlahicán, Kápolnásfaluban, Lövétén (tehát a Csíki-medencében és a
Kishomoród-mentén) ismerték a történetet. Így csak azt tudom mondani:
ezekben a helységekben, ezekben a közösségekben (de lehetséges, hogy
máshol is Székelyudvarhely környékén, a Székelyföldön) egy hívatlan ven-
dég bukkant fel az árnyékból, és körvonalazódott a társadalmi nyilvános-
ságban, nyilatkozott a jövõrõl: a Gonosz.

Igen sajnálatos módon akkoriban nem rögzítettem hangszalagra, nem
jegyeztem le a hiedelemmondát. Visszagondolva az akkori helyzetre, azzal
próbálom menteni magam, hogy olyan sok helyen, sok embertõl hallottam
mindennapi beszédhelyzetbenis,hogyfel semmerült bennem: évekmúltával,
ha alkalom adódik, ha újra kíváncsi leszek rá, akkor nem tudom majd több
változatban összegyûjteni. Fel sem tételeztem, hiszen ellentmondott addigi
tudásomnak, tapasztalatomnak, hogy ez egy olyan szöveg, amelyet el lehet
felejteni.Éppenezért mintegymellékesdologként kezeltem,ésnéhányakkori
tanítványomat, 14-15 éves vlahicai diákokat kértem meg rá, hogy miután
többenisazosztályelõtt elmondták,hogy“ mit hallottakerrõl avárosban/fa-
luban” , írják lea történetet. Ígymaradt meg rögzített formában a hiedelem-
monda. Egy variánst a Jóslók a Székelyföldön címû tanulmányom végére
illesztettem; egy másikat itt közlök:
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“ Egyszer egy asszony leint egy luxuskocsit. Fölveszi a sofõr selindulnak.
Egykisidõmúlvaazaszonyazt mondja, hogy: a tavaly jópityókatermésvolt.
Azidén jó gabonaterméslesz, éskivett egypár szemgabonát a zsebébõl. Aztán
azt mondja, hogy jövõbe nagy háború lesz és kivesz egy csuha aludt vért a
zsebébõl. Amikor ezt mind elmondta azasszony, egyszerûen eltûnt a kocsiból,
a sofõr észresevette.”

1990-ben többször ispróbálkoztam, hogy a hiedelemmondát hangszala-
gon rögzítsem. Legnagyobb elképedésemreolyanok is, akik elmondták (kö-
zöttük rokonok, akikkel bizalmasviszonyban vagyok) nem emlékeztek arra,
hogyezt a történetet hallották, meséltékvolna! Természeteseneznemjelenti
azt, hogy ezutáni munkám során ne bukkanhatnék rá a hiedelemmonda élõ
változataira (mint ahogy alább ezt jelzem). Az a jelenség azonban, hogy
bizonyosemberek, egy közösség bizonyoshelyzetekben mesél egy történetet,
majd ugyanazok az emberek, ugyanaz a közösség nem emlékszik rá - tehát
a kontextushoz, a társadalmi szituációhoz kötöttség - már akkor, 1990-ben
igen meggondolkoztatott.

Utóbb egyetlen esetben bukkantam hasonló hiedelemszövegre: Keszeg
Vilmos említette a Sors-Áldozat-Divináció konferencián, hogy a mezõségi
magyar közösségek ismert hiedelemalakja, az õsz ember jósolt hasonló
módon. Az 1986-os adat szerint, amelyért köszönettel tartozom Keszeg
Vilmosnak,nemrégtörtént egymezõségi faluban,hogyéjfélkor harangoztak,
ésa templomba érkezõket azõszöregember fogadta, aki egy nagy könyvbõl
olvasott, ésmegjósolta, hogy a következõ hónapokban özönvíz, nagy véron-
tás lesz.

11. A rejtezéssel, ennek Fenyõkúton megtörtént esetével a Rejtezés Fenyõ-
kúton címû, ekötetben olvasható tanulmányomban foglalkoztam.

12. Három, azelrejtezõ asszonyról szóló beszámolóból idézek hoszabban a
Szövegmellékletben (2., 3., 4. számú szövegek).

13. Valószínûnek tartom, hogy a Székelyföld máshelységeiben isakadtakaz
említett kettõhözhasonlóesetek; ezek felderítéseazezutáni kutatásfeladata.

A máréfalvi szentasszonyról annak alapján, amit õ saját életútjáról az
1993-1996 között készített interjúkban elmond, külön tanulmányban írtam
(A máréfalvi szentasszony. Evilági és túlvilági találkozásának egy formája:
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a kegyelem); ezért ezúttal az események egykori résztvevõinek visszaemlé-
kezéseibõl közlök a Szövegmellékletben (5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. szövegek).

14. A gyûjtött szövegekben elmondott csodák egy része ismert vándormotí-
vum: például az, hogy a szent helyet valaki meggyalázza (odapiszkol a
Rengõkõre), ésemiatt isteni büntetésben részesül: nyomorék gyermekelesz;
vagy hogy a szentasszony a vadonban, medvék és farkasok között bujdosik,
és nem lesz bántódása, és hogy az autónak, amelyik el akarja vinni, nem
indul el a motorja, ezért gyalog hurcolják el a hatósági emberek. Ugyanak-
kor egyesfalusiak iscsodaként értelmeznekbizonyos, azasszonyhozvagyaz
eseménysorhoz kapcsolódó történetet: az “ evangéliumot” olvassa, pedig
nincskönyv elõtte; “ negyven napig” bújdosik a havasban, közben a vadál-
latokat magához szelidíti - a kicsimadár a tenyerébõl eszik; az idõs, testes
emberek is könnyen haladnak a hegyen felfele, a nagy sárban, miközben a
hirdetéshelyefeletartanak; testvéreinek, akiknemhisznekneki, megjósolja,
hogy sokat fognak szenvedni - és a jóslat betelik; a milicisták üldözik, s “ õ
csak kiáltott, hogy segítség, selrepült, mint a madár” .

Az általános felsorolás után egy csodatételrõl szóló rövid beszámolót
szeretnék bemutatni: a hivatalos - egyházi, világi - hatalomhoz való viszo-
nyulás boncolgatásakor szeretnék majd utalni erre a történetre. Atyhában
mesélték 1994-ben a máréfalvi szentasszonyról a következõt:

“ Õneki megjelent vót, õ vót pakulár, ilyen major vót azapja, sa juhokkal
járt. Akkor neki megjelent az az élet, hogy õ hirdetni fog. És õ fémejen az
égbe. Aszmonta a pap: no, ha olyan nagy tudományod van, kiment egy pap
hezza, ha olyan nagy tudományod van, menny fé az égbe! Sment fé! A pap
megijedett, jaj, összevertea kezit, s visszahúzta: hiszem, hiszem! Na. A pap
azé vót megijedve, hogy mosmár õtöt leteszik a tudományról, mer mosmá
többet tudezazasszony,mint õ!” (BarabásImrénéMiklósErzsébet sz.1913)

15. Azokra az igen fontosés izgalmaskérdésekre, hogy milyen rejtezés-hi-
edelmek élnek ma is; milyen fajta tudósok teremtik meg a transzcendenssel
a kapcsolatot; milyen artikulálása valósul meg ennek a transzcendensnek
ezekben a lokális közösségekben - egy másik tanulmányban kísérlek meg
választ fogalmazni.

16. Lásd ezzel kapcsolatban “ Földhözkötött” mentalitáscímû írásomat.
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17. Lásd Bernard McGinn könyvét.

18. A máréfalvi események miatt azunitáriushomoródalmásiak követelték,
hogy a papjuk osszon úrvacsorát; több mint hétszázan, a falu felnõtt unitá-
rius lakossága majdnemteljesszámban vett úrvacsorát.

19. A“ racionalizáló” visszaemlékezésteljesszövegét aSzövegmellékletben,
12-esszámmal közlöm.

20. Lásd ezzel kapcsolatban Christian W.A. Jr., Otto Meinardus, Marco
Fincardi tanulmányait. Remélem, hogy az elkövetkezõkben alkalmam lesz
az ide vonatkozó esetbemutatásokat, szakirodalmat behatóbban megismer-
ni.

21. Lásd Harris1988, 470-745. oldal.

22. Lásd Eric Hobsbawm könyvét a primitív lázadások XIX., XX. századi,
dél-európai (spanyolországi, olaszországi) jelenségeirõl. Amillennarizmus,
messianizmuskülönbözõ (nemcsak keresztény) társadalmakban felbukkanó
jelenségeirõl készült esetbemutatásokat, szakirodalmat ezután szeretném
behatóbban tanulmányozni.

130 Gagyi:Tanulásközben



Szövegmelléklet

RejtezésFenyõkúton
Esetbemutatásésértelmezések

Az alábbi, rejtezésre emlékezõ szövegek közül az elsõ hármat
1984-ben, a következõket 1991-ben gyûjtöttem Fenyõkúton,
Pálpatakán,Korondon- többmás,ajóslásra,boszorkány-hiedelmek-
re vonatkozó szövegekkel együtt. A hiedelemszövegek a Magyar
Néprajzi Múzeumadattárában találhatók.

1. (Tófalvi Andrásnéról beszélgettünk amúltkor...)
Az, az, aki elrejtezett vót!

(Pontosan emlékszik arra, hogyan történt?)
Én mindenre igen, szóról szóra, me leánka vótam, s úgy

összegyûltek a népek, mint a halottas háznál, padokat raktak,
mindenki összegyûlt, hogy hallgassuk, hogy miket beszélt. Sén is
ott hallgattam, deengemküldögettek béédesanyámék: eiggy, aggy
enni a disznóknak! Kaluppban futtam, s attam, s ahogy lehetett,
futtam vissza megint, mer gondoltam, hogy addig sokmindent
elmond, s én nem leszek ott. Futtam vissza hallgatni a beszédit.

El vót rejtezve. Mind azt állították az unitáriusok, meunitárius
vallásúak vagyunk, és õ is unitáriushoz ment férjhez, s nem akarták
aszülei, hogy unitáriusvallású legyen, snem is lett az, saszmonták,
azér csinálja az anyja, nagy katolikusok, s azér hisztériáznak, hogy
engedjemeg az ura, legyen katolikus.

(Fiatal asszony volt?)
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Fiatal bizony, akkor születtek agyermekei. Aztánmeg isengette
az ura, hogy legyen katolikus. Deagyerekei unitáriusok.

(Emlékszik arra, hogyan kezdõdött?)
Leges legelõlrõl emlékszem. Úgy, hogy a legközelebb lakott

Tófalvi Sándor, s az édesapám Salamon, s ott ahol az unitárius
templom van, ott most lakik Bajusz János, Tófalvi Jánosék, de ez a
másik ez András vót, s a másik János. Ott van a fia, a boltos is. Na,
legelõször úgy kezdõdött,hogy immánemtudom,azt hallottam,hogy
este mikor feküttek le urastól s vetkezett le, ángyómnak hívták, me
közeli rokonunk vót, aszmondja: jaj te, hogy muzsikálnak apadláson,
hogy szól amuzsika! Nebeszélj, Juliska, én nem hallom. Háhogyne,
te. S nézd meg, aszmongya, Kendi Pistáné, aszmongya, Kendi
Pistáné, vót egy öregasszony, itt benn Korondon, aztat mondogatták,
hogy boszorkány, ilyen babonásdolgokat csinát, atehen tejit elvette,
vagy visszaadta... Kendi Pistáné, aszmongya, ott üldögel a fogason.
Súgy megijedett azura, hogy félrebeszél, hogy azeszehibázik, hogy
már a csizmáját is lehúzta az az ember, de gyorsan felöltözött s
szaladott, legközelebbSándor bátyámlakott, NyakasSándor, Tófalvi
Sándor. Sándor bátyám, jöjjenek ki, Juliska megbolondult, jöjjenek
ki! S jaj Istenem, ne beszélj! S azok felöltöztek, svissza mind, shát
úgy félrebeszélt, hogy olyant a világon nem lehetett látni. Kendi
Pistáné a tehenet vezeti ki, s Kendi Pistáné... Úgy megijedtek ezek
mind, gyorsan béfogták alovakat, srögtönhazahozták Andrásnét ide
aszüleihez, Ravasz Lajosvót az apja, itt laktak közel né. Shát akkor
micsináljanak vele, smicsináljanak, selvitték...

(Itt iséppen úgy beteg volt?)
Igen, félrebeszélt mindig. Sakkor elvitték szekérrel, úgy hívták,

Mátisfalán vót egy ilyen, elvitték Mátisfalára, sott aszmonták, hogy
megvancsinátatva,boszorkányosan,vagy tudjaafrancmit még,ezek
aztánvisszajövet azt okozták mind, hogy itt vót egy menyecske, hogy
nem azt vette el az ura, hogy azok csinátatták meg, me ott es olyan
tudományos asszonyok laktak, kereken, s na, avval megcsinátatták.
Sakkor azt okozták,akkor azt mondták azok,ott aki orvosságot adott,
hogy a kapun senkit be ne engeggyenek, amíg használja ezt az
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orvosságot. Aztán a szekéren énekelte hazafelé, mikor hazafelé jöt-
tek, hogy: ablakombahárombokor muskáta, muskátavirágna, smost
vagyok három asszonynak a rabja. Ezt énekelte a szekéren az
asszony. S akkor itthon lefeküdt, itt orvosságokkal kezelték, s a
szomszédasszonyt nem eresztették be, ennek a Kendi Pistánénak a
rokonai laktak ott, smég azokat is, hamentek bé, nem eresztették bé,
nehogy egy forgácsdarabot elvigyenek.

Na, aztán ebbõl kigyavult az asszony, annyira-mennyireki vót
gyavulva. S elment ahegyre, smegint dógozgatott, mi, shát megint
elrejtezett, nem tudott avilágról. Hát aztán avót az érdekes, hogy el
vót rejtezve. Smindamásvilágról beszélt. Feküdt azágybaszüntelen
s beszélt. Még én is hallottam, vót egy Imre Ákos, akkoriban halt
meg, legényül halt meg, sõ beszélt vele, õ aholttal. Én ott voltam, s
ott feküdt, s hallottam, a másvilágon járt õ. Jaj, te Ákos, aszmonta
neki, milyen furcsa a csizmád, milyen fényes a csizmád, hát még itt
is lehet pucolni? Hát ki pucolta ki a csizmádat? S aszmonta, hogy
AndrásLina. AndrásLina, itt egy asszony aszomszédba, meghalt vót
fiatal korába. SAndrásLinapucoltaki. Így monta: AndrásLina. Így
fekve beszélt, elaluva. Szeme béhunyva, s az ágyba feküdt. Sokan
ültek már kerekenanépek,meitt mátudtuk,hogy bolondokat beszélt.

(Tehát az emberek, havolt idejük, odamentek õt hallgatni?)
Odaesténként, hallgatni abeszédeket. Sakkor õt aztán, naÁkos

õt vezetgette, mondta, hogy jaj, tehovaviszel engem, aszmongya. Sez
üstököscsillag?Szóval amitcsakõmondott,csakazthallottuk,detudtuk
amást abból, amit felelt. Sez az üstököscsillag?No, hallottam azelõtt
apáméktól, hogy van üstökös csillag. Na igen. S ez az a kút, ezt is
valamilyen kútnak monta, nemtomminek. Sebbõl igyak én, nebeszélj
te, ebbõl igyak?Nahát, akkor iszok. Sakkor nyelt, minthaivott vóna.

Saddig vittevalahova, hogy sok halotthoz értek, ski vót szedve
a májuk, a halottaknak. S a májból muszáj egyem, sén nem eszem,
én meg nem eszem ezeket a májakat. Jaj, ne beszélj. S muszáj
megegyem? S úgy csemcselt, mintha enné. Úgy hogy aztán mikor
meggógyúlt vót, azután sokáig nem ette meg a húst. No, aztán
csemcselte õ amájat, mindig csemcselte.
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Na, aztán azomban jött haza, õ amásvilágon vót, aztán jött haza
ideõ. Azt ishallottam, mefuttam elé, s futtam vissza, leánkavótam.
Jött haza, mosmá jött haza Fenyõkút felé. Monta: na, mosmár térek
haza. Térek haza. Vóna nekem Korond fele is, me a szüleim
Korondon laknak, de jövök Fenyõkút felé, de úgy el vót fáradva,
jövök Fenyõkút felé, csak jõne András elémbe, s kerülném el a
keresztes utakat, me a keresztes utakban elémbe állnak a boszorká-
nyok, s akkor én nem tudok haladni. Hol kerüljem meg? Megyek
ÁdámLináék felé. Há, szuszogott. Há, málátomakicsi erdõnköt. Me
egy erdõ vót mellettünk. Má látom. Úgy el vót fáradva. De azok az
asszonyok kereken ott ültek! Me már három napja, hogy el vót
rejtezve. Még nem is ett vót. Jaj, csak valami ételt András tudna
csinálni. Saztán az asszonyok... Sõ kiáltottahalkan, hogy aboszor-
kányok nehajják meg: András! Sakkor mondták az asszonyok: csak
aharmadikraszójj,András! A népek,meott másisbeszélgetett, tudja,
ha-ha-ha, Istenem-Istenem!

Apósoméknak beszétem el, s úgy szidtak apósomék, mint a
bokrot. Monták: huncutok vótak a szülei, ezt mind azért csinálták,
hogy engedjék vissza katólikusnak! Dehát aztán... De ilyen nem
létezik, ilyent nem tudnak csinálni! Nem létezik, hogy úgy meg...

Nahát, a harmadikra, me suttogta: András! S monták: csak a
harmadikra szólj! Na, akkor a harmadikra szólt. S akkor felült. Jaj,
hazajöttem. S akkor András bátyám csókolta: jaj, Juliska, drága
Juliska! Jaj, csak hazaérkeztem. Úgy fétem, tudod-e te András! Hát
egy jóételt csináltak neki, evett, jóllakott, visszafekütt, smégesment
másnap folytatta. Hogy miket, azt má nem is tudom. Lehunyta a
szemit, s már mondta es megint valamiket. S megint aztán, azután a
szomszédok aszmondták, hogy bézárt ajtó vót, de az mese kellett
legyen. S õ aludt, me aztán András bátyám is végezte a dolgát,
aszmondták, hogy az ablakon is néztek be, hogy aludt, s András
bátyámaszmonta, hogy õahaját iskeresztbetette, vagy nemtudom...
A hajamásképp vót, saztán másképp lett.

Apósomék aszmonták: mind bolondok vagytok, mind bolondok
vagytok, az egész Fenyõkút, memind hisztériavót, hogy engeggyék
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meg, hogy legyen katolikus. De az nem lehetett, ilyen hisztériát
csinálni. Az eszibe lehetett ugye neki meghibázva. Ilyent nem lehet
akarattal csinálni, mesélni. Aszmonta, mikor Pálfalára elért, a más-
világról jött haza, hogy nekem van, akihez mennyek, a szüleim
Korondon vannak, ez betegen, fáradtan, sokáig ment, ennyi idõ, de
nem menyek arra, hanem a kicsi házunk fele menyek, hogy András
havárna,csak tudnámelkerülni akeresztesutakat,meaboszorkányok
elémbeállnak, Kendi Pistánéék, memindig Kendi Pistánét okozták,
hogy azahibás... Énott vótam, amit afülemmel hallottam, azt tudom
mondani, meazt mindenki hallotta. Mindenesteúgy siettünk, mintha
virjasztóbamentünk vóna, hogy hallgassuk örökké, hogy mit beszél.

(MolnosÁkosnéTófalvi NyakasLina, sz. 1910, Korond)

2. (Volt itt egy öregasszony, aki lefeküdt selaludt, sakkor ami a
túlvilágon volt, azt látta.)

Há igen, de az elrejtezett. Úgy mint János jelenéseibe, ahogy
írja a Biblia. Szellemileg. Õ maga aludt, de szellemileg beszélt.
Szellemileg el vót rejtõzve, úgy mondott az az asszony. Ez aTófalvi
Imrének, abodegásnak az anyjavót.

(Maganem volt ott,nem látta?)
Nem voltam ott, én csak hallani hallottam. Õ rendesen mindent

mondott, hogy hogy vannak, mindent elbeszélt, hogy pokol, kit látott
ott, ott vannak arossz lelkek, samásik ugyeott vót... A szemebévót
hunyva, s azt rendesen monta. Ezt aztán sokan hallgatták, csakhogy
úgyes, ezt mámonták, aztán akkorjában haragudtak, habeszéli vala-
ki. Hát ez igaz vót, met aki ott vót, hallotta.

(Honnan volt ez a tudása, honnan tudott õ látni?)
Azt mondják, hogy Isten akit szeret, az ilyennek bémutatkozik,

úgye, a népének, a bûnös népnek, ugye. Emberek, hírt adok, ezáltal
tudást adok, hogy üdvözüljetek. Én ezt tudom. Ez ritka, me
aszmondja: elrejtõzik. Elrejtõzik, így vanmondva. Elrejtõzik, beszél,
deatestepihen, deszellemilegazmegmutatódik aszentek által, hogy
ugye ne, ezek fognak lenni, mint ahogy János mennyei jelenéseiben
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isírjaaBiblia, hogy mik fognak lenni azutolsó idõkbe, hogy tényleg,
mikor...

(Vári Gyuriról hallotta-e, hogy elrejtezett?)
Tudja a Jóisten, hallani hallottam, de az övét egyáltalán nem

vettem igénybe... Hát igaz vót-evagy nem-e, nem tudom. Csakhogy
ez az egy, vén Tófalvi Andrásné, ez igaz vót, valóságos, vén Tófalvi
Andrásné.

(István Feri báról hallotta-e, hogy õ is elrejtezett? Itt lakott vala-
hol...)

Itt lakott. István Ferinek az eszement vót el. Õ már ugye, arossz
szellemek elvitték vót az eszit. Õt vitték aztán ugye, itt vót egy tudós.
Ezt a rossz szellem megcsinálja. Me itt sok minden megtörténik az
életbe. Vannak azok a boszorkányok, olyanok, érti-e, hogyha én meg-
haragszok magára, vagy maga rám, én elmegyek a tudóshoz, s úgy
elveszik magának az eszit, hogy nincs teljesen esze. Csináltatás,
aszmongya.

(Hajdó KatonaMárton, sz. 1910, Fenyõ-
kút)

3.(Tófalvi Andrásné rejtezésérõl hallott-e?)
Jaj, igen, avénasszony, igen igen.

(Az is ilyen tudósvolt.)
Az is. Nagy fosoló. Deaztánolyanvót, hogy ahírt vitteinnet oda,

smindenütt mondta, hogy na, aztán az én szóm nelegyen. Az én szóm
nelegyen. Elmonta, ugye, hogy komámasszony, itt ilyen történt ugye, s
ahogy ment el: de az én szóm ne legyen, én nem mondottam semmit,
ugye. Aztán monták, hogy jön az álomfejtõ, úgy hívták, hogy az álom-
fejtõ.

(Hozzámentek az asszonyok, hogy fejtsemeg az álmaikat?)
Nem, hanem úgy odamentek, valamelyik valamit mondott, sõ

arról aztán olyant szõtt, érti-e, hogy immár három tetõvel adta bé,
mikor aztán ötödiknél vagy hatodiknál... Ilyen fosos, fosoló ugye,
elmondja, hogy itt e történt sott a történt. Mindent tud. Meugye, az
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ilyen olyan vót: el kell fusson két percig, s megjárja magát, hogy
hallám, valami újság van-e, vagy mi a csuda. (Mondták róla, hogy
okosasszony, mert tudjakerülni amunkát.)

Ez a, ez a tudás! Erre is tudáskell. Erõsen nagy politikusvót.
(Mondták róla, hogy a túlvilágon járt, s találkozott ezzel-azzal...)

Igen, igen, sannál egyéb semmi. Hát miért hitték el neki?Ugye,
akkor nem vót meg ez a tudás.

(Tófalvi Jancsi György, sz. 1914, Fenyõkút)

4.(Tófalvi Andrásnéelrejtezett. Arról mit tud?)
Hát azt is elmondom magának. El. Õ állítólag aszmonta, hogy

katolikus lány vót, s lett unitáriusbelõle, sazér lett vót neki ez.
(Dehogy történt?)

Édesapámék beszélték. De bizony Isten úgy vót, ez igaz vót.
Ment édesapám oda, saszmonta, menjetek, sén nem tudom honnat,
ha valami fûzfát el nem hoztok, akkor én nem élek. S akkor elvitték
Máréfalába, ott vót egy tudós ember. Máréfalába. S aszmonta az az
ember: szerencséjük vót, hogy balogkezû ember, valaki balog kézzel
csinált egy szekeret, savval vitték el keresztanyámat. Menekemédes
keresztanyám vót!

(Akkor jól ismerte, s tudja, hogy mi történt vele.)
Hát mondom, én ott születtem. S sokszor elmonta, hogy õt

amikor elvitték, úgy hogy... Én nem tudom. Aszmontavót édesapám
mindörökké, hogy elrejtezett vót, súgy beszélt félre. Ó, hát ejsze az
idegek. Nem az csinálta?Vagy akkor nem voltak ilyen idegesek?

(Másbetegségenem volt?Munkabíró, rendesasszony volt?)
Nagyon ügyes asszony vót. Nagyon ügyes, jó darab asszony.

Nem ilyen kicsi, mint én. Deneki lett egy betegsége.
Hát ez aBalázsJánosnéisel vót rejtezve, ez az asszony. Ezelõtt

huszonöt évvel ez isel vót rejtezve. Egésznyáron, meg-megebredett,
s akkor össze-vissza beszélgetett, s akkor újból aludt tovább. Ez az
idegbetegség csinálta, aszmondom. Õ most es bolondkodott. Egy
csomó pirulát bészedett, s alutt két éjjel, két nap. S akkor kolontolt
félre. S aszmongya a lánya, hogy hát édesanyám, maga esment úgy
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csinál, mint ezelõtt huszonöt évvel? Huszonöt évvel ezelõtt is így
csinált, kolontolt. Akkor is valamit bészedett, s kacagtatta magát.
Jártak odacsodájára.

(Levolt feküdve, sközben beszélt?)
Igen, s aztán amikor megebredett... Egy darabig aludt, s aztán

akkor õ hezzafogott, segy darabig beszélt, hogy milyen álmot látott.
Ezt az embert látta álmában így, s a másikat... S BalázsLajos bácsi,
aszmonta, hogy a másvilágon olyan csúnya kertben van, hogy nincs
semmi suhutt, s ott assincs, amit megegyék. Aztán meg es gyûlölte
az az ember úgy, hogy többet nem beszélgetett vele.

(Szóval többen megharagudtak rá?)
Megharagudtak, meg. Aztán Szász Ferinek mit mondott?Hogy

a sasok szedik ki a szemét, hogy... Én nem tudom na, ilyen bolond-
ságokat.

(Ésakkor azon anyáron õ nem dolgozott?)
Fekütt, smondom, jártak, mentek beszélgetni, nezték, hogy na,

senem él, senem hal, mer õ olyan élõhalott vót, desokáig... Sakkor
õ aztán megebredett, s akkor kellett valamit egyék. Hát aztán Márta
rendezte, ügyesen. Akkor megebredett, smonta, hogy õmilyenálmot
látott, sújból alutt vissza.

(Molnár SándornéTófalvi Margit sz. 1929, Pálpataka)

5. (Hallott arról, hogy valaki elrejtezett?)
Olyan vót. Három nap is aludt. Édesanyámnak a testvére is

olyan vót, hogy meg vót csinálva neki a nyújtópad, s a ruhája
elészerelve,hogy na,öltöztessék. Igen,deszuszogott örökké.Amikor
megjött aztán harmadik napra, felébredett, beszélte, hogy õ mennyit,
hogy õ hovajárt. Hogy ott mik vannak. Itt egy olyan ember vót, hogy
a teheneket lopta el. Vitte Gyergyóba, s adta el. S aszmonta: ez a
Suszter Laji egy szürkebutatehent vezet örökkéapokolba,vagy hogy
mondjam, no. A túlvilágon. De nem veszi meg senki tõle. Örökké
vezeti, s kínáljamindenkinek, denem veszi meg senki. Olyanokot...
Saszmonta, aki nem imádkozott rendesen, annyit állt térden, hogy a
mohaodabéfogta. Ilyeneket hallottam, hogy beszéltek.
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(A bátyjának már elõ volt készítveahely, hogy lefeküdjön?)
Igen. Igen.

(Akkor tudták, hogy neki ez aszokása.)
Igen, körübelül.

(Hogy hívták abátyját?)
Fábián Gergely, ez vót édesanyámnak az édestestvére.

(PirosTamásnéFábián Rozália, sz. 1908, Fenyõkút)

6. Vót. Úgy hívták, hogy Gáspár József, ott benn Korondon. Mü
úgy montuk, hogy elrejtezett. Hát az három napig alutt. Aztán az
beszélgetett aztán, hogy hogy ésmint, ésmit látott.

Itt vót egy hatalmasnagygazdaember, itt Korondon, saztán itt
isvót birtokaPálpatakán. Deõ vót a legelsõ gazdaember Korondon.
Vót egy leányasegy fia, smindkettõ meghalt. Ketten marattak, akét
öreg. Tudja, olyan fösvény vót méges, hogy annyi vót nyárbaatúró,
a sajt, s asse tutta mi, amit el kellett adni, rengeteg. Így szombaton-
ként, itt ahetipiac szombatnap van, hát akkor vót két üzlet Korondon
ott benn. Vót lépcsõ, s oda kiment az árujával, s ha valaki egy kiló
sajtot megvett, bár haegy falattal nagyobb vót, az anagygazdaazt is
kivágta, annyira fösvény vót. Pedig ketten vótak maradva, mert a fia
atizennégyesháborúbameghalt, saleányaitthon halt meg, scsak ez
a két gyerekük vót. Hatalmas, azt se lehet tudni, hány száz holdas
birtokuk vót. Nagy vót, irtó. Úgy hogy saját kabalacsordája, öt-hat
csitkóskancájavót, sazok csitkóztak.

Na, de azt akarom ebbõl kihozni magának, hogy az a rejtõzõ
elalutt vagy micsoda, meghalt. Aztán várták többen, mit mond álmá-
ban. Sokan, szomszédok s mások. Azt az embert, azt a nagygazda
embert látták, immár megvót halva, sel vót temetve, látták, hogy egy
nagy terített asztal elõtt le van ülve. S eleibe, immá meg ne botrán-
kozzék, nem vót semmi olyan terítés az asztalon, hanem egy tálban
lószar. Már bocsánatot kérek, de avvót eleibe téve. Ezt így sokan
látták, errõl a nagygazda emberrõl. Aztán az a Gáspár Józsi bá,
amelyik meghalt, e vót, de e nem vót meghalva! S aztán amikor õ
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felebredett, sok mindent elbeszélgetett, hogy mit látott. Na, aztánúgy
montuk akkor, hogy õ elrejtezett. Három napig alutt.

(KovácsLajossz. 1907, Pálpataka)
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“...sokféle jel vót égen sföldön...”.
A kríziskulturálisszerepérõl

Az itt következõ szövegeket 1993 és 1996 között gyûjtöttem a
Székelyföld különbözõ falvaiban. A gyûjtések anyagából összeállított
hiedelem-szöveggyûjtemények az MTA Néprajzi Kutatóintézetének
Adattárában találhatók.

1. “Hát nemennyünk messzébb, nekem vót, smost ismegvan a
harmadik fiacskám, most Udvarhelyt van. Hathónaposterhesvótam,
amikor megijedtem, s monták, hogy amikor õ hathetes vagy hathó-
napos vagy hatéves lesz, akkor õ is beteg lesz. S akkor amikor a hat
hónapot betõtötte, akkor úgy elévetteez aszívbaj, hogy nem bírtunk
vele. Bévittük Szeredába, harmadik gyermek vót, jaj, mit tudjunk
csináni, sodabeaz orvosok setudtak semmit csinálni. Azon anapon
is háromszor lett rosszul, amikor hoztuk el, pedig egy hónapig bent
vót.

(Férje: Mikor én bémentem utánuk, hogy hozzam haza, ide
Szeredából, ott vót a gyermekkórház, a sarkon ahogy az állomásról
megyünk bé, afelüljáró felétér el az út, samásik az állomásfelé, ott
a kenyérüzlettel szembe... Csiszér fõorvos vót, még vittem neki
ezt-azt, mondom, doktor úr, valamit lehet-e? Aszmondja: semmi
egyebet nem tudunk csinálni, aszmodja, hogy ne sírjon, ne ijedjen
meg, egyáltalán ne sírjon, ügyeljünk rea. Na, hazavittük, aztán az
asszony mondja tovább...)

Na, sakkor anyósom a Bükkbe (Gyimesbükkben) vót férjnél.
Saszmonja: Mariska, ünnep elõtt vót, jöttek anagyhetek, shozd el a
román papokhoz, csináljanak valamit, na. Én felöltöztettem a gyer-
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meket, s magamat es, ott háltunk, s nagyhéten mindennap bévittük
reggel, mikor miséztek. Bévittük, s ugye ott nem úgy van, mit a
katolikustemplomba, hogy székek smik vannak,hanemapapszépen
elvetteaharanglábaknál agyermeket,énfiatalasszony vótam,hát úgy
fétettem, nem attam vóna semmiért. S elvette s elvitte, s úgy ahogy
mibe, pólyábavót agyermek, letetteatemplom közepibe, sahányan
vótak a misén, õ olvasott rea a könyvbõl, s ahányan vótak a misén,
mindenki ment körbe s imádkoztak, de ugye, én nem értettem, mit
imádkoznak.

(A gyermek körül...)
A gyermek körül így körbe, saztán mindegyik agyereken így

keresztüllépett, keresztülment, sakkor elmenet vissza, visszaléptek.
(Éssokan voltak?)

Ó, sokan, sokan, olyan vót, harminc, negyven, még ejsze
ötvenen isvótak. Ez így vót minden reggel.

(Férje: Egy hétig ott vótak édesanyámnál odale, saztán mindennap
kellett levinni...)

S akkor még adtam a papnak is pénzt, hogy ne, még csak
misézzen úgy látatlanba...

(Férje: Misérevalót attál...)
Smikor jöttem el, aszmondta, desohanem felejtem el, keresz-

tet vetett agyermek fejire,súgy monta, féligmagyarosan: kicsinyhitû
pogány vótál smegtértél! A pap ezt mondta ...

(A román pap?)
A román pap.

(Magyarosan?)
Igen, magyarosan. Aszmondja: kicsinyhitû pogány vótál, s

megtértél. Hazahoztam, jó órában legyen mondva (lekopogja), soha
desoha többet ettõl anaptól sohasevót beteg.

(Férje: Nem vetteelé többet...)
Soha, ez abetegség nem vetteelé...

(Férje: A doktorok nem tuttak, egyáltalán nem tuttak segíteni...)
S a román papok ennyit csináltak, hogy megtérítették a gyer-

mekemet.
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(A gonoszt kiûzték?)
Kiûzték, meígy monta, keresztet vetett rea, örökkéanyósomat

vittem, meén féltem na, sakkor örökkémonta, hogy namenyünk, na
gyere, sígy súgy. Shogy anagyhétenezt elvégezték, jóórábalegyen
mondva, kopogjam le, azóta soha de soha semmi baj nem vót. Hát
mostmán nagy, me jövõre lesz harminc éves. Úgy hogy nõs ember,
gyerekei vannak. Úgy hogy ennyi, ezt tudom mondani."

(Csilip FülöpnéBalázsMáriasz. 1939, Csíkdelne)

2. “Balázs Feri bácsinak a testvére a Lázról nõsült, Pistának
hívták... A felesége a Lázról jött, az itt van né, Küsmõd mellett,
Széppatak vagy milyen patak mellett, nem messze. Aztán az is
elrejtõzködött. Aztán mondták na, me mentek oda, sokan mentek
aztán. Voltunk atemplomba, smindahányanvoltunk, mindodamen-
tünk az udvarára... S le vót feküve, nem ült, le vót feküve. S én az
ajtóba álltam, az udvar felõl. S aszmondta, hogy menyjetek ki, s
nézzétek meg, a száraz akácfa kivirágzott. S néztük, a teteje ki vót
virágozva, három virág vót a tetejin! Vót itt isolyan.

Aztán sokat cirmólták, sokat. Igen. Akkó mondta, hogy
mennyenek, nézzétek meg, hogy máma délután a Jóisten nyila, a
villámlás belécsap a templomotokba, a templom mellé, a templom
mellé! Sbelé is, délután két órakor, nagy fa, akkor isolyan nagy vót,
belécsapott! Nem kõrisfavót, zádogfa! Az iskolamellett, ahol vanaz
a kõkereszt, ma is látszik, hogy levan égve. Belé iscsapott, jött egy
jóerõsidõ, sbeléiscsapott avillám, pedigatemplomonvillámhárító
sminden ott vót, smégis anagy fábabelécsapott.

(Az egész falu ott állt shallgatta?)
Hát ott vótunk, s hallgattuk, s aszmonta, meglássátok, ez nem

a kollektív alatt vót, a másik évbe már a kollektív alakult meg,
meglássátok, hogy nem a csûrötökbe hordjátok a gabonát. Azt is
megjósolta. Megjósolta. Aztán tuggyaaz Isten, az ember el is felejti.
Pedigott azajtóközött vótunk, sminden, sasok ember ténylegbenn,
az udvar teli, minden.

Akkor aztán licitálták bé, a néptanácshoz, hivatták örökké bé.
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Sott ismegkérdezték, hogy honnét beszél. Sõaszmondta, hogy azok
aszózatok jöttek neki is, azt kell mondja. Õ nem válogatta, hogy jaj,
kivel beszél skivel nem, ami neki jött, azt monta.

(Nem volt beteg, nem volt orvosnál?)
Én nem tudom, én azt nem hallottam. De amit mondott, az

beteljesült, amit mondott, az biztos! Merajtam ismegtörtént!
(Mit mondott magának?)

Az történt rajtam is, hogy elvoltunk az urammal fakészíteni. S
annyi eper vót! Annyi eper vót a tisztáson, hogy egy vedret meg
lehetett volna tölteni. Még az uram csináta, hogy a fáról az izét
lehúzta, s csinált olyan tölcsérszerûséget, s szedett a gyerekeknek, s
aszmondta, hogy holnap eljövünk s leszejük! S másnap mentünk a
fazekakkal, hogy szejük le az epret. S õk közvetlen ott dolgoztak az
út mellett, me fiatalasszony vót, ott dolgoztak. S nem mentünk
messzebb, mint kétszer ide az iroda, olyan távolságra, s mondom az
uramnak: elégfiatal asszony, sközél azerdõhöz,mér nemmegy epret
szedni, velem szedeti az epret?Elmentünk arraahelyre, mer azuram
jól ismerte az erdõt, s ott lapi nem vót összemászkálva, mer ahol
szednek mégis epret, ott a lapit letapossák, na. De ott nem vót
összemászkálva. Skérem, nem kaptunk, egy csiporral sem kaptunk!

(Közbeszólás: Igen, mer mondta ez a látnokasszony, hogy hozza-
nak egy csuporral neki is!)

(Szóval beszélgettek?)
Hogyne, beszélgettünk, smonta, hozzunk egy csuporral neki is.

S akkor elmentünk, olyan távolságra egymástól, mondom az uram-
nak: jó fiatal, közé van az erdõ, s szedjen! S kérem, nem vót! Mi se
szedtünk! Ez megtörtént rajtunk!

(Közbeszólás: Ésaz irodánál?)
Jaj, az irodánál. Béjött az irodához vagy béhivatták, nem tudom

biztosan, deannyi népvót, teli vót néppel az irodaelõtt. Saszmondta,
menyjetek ki, s nézzetek az ablakra, meglátjátok Jézust, fel van
feszítve, s Máriát, s a szentképeket az ablakon meglátjátok, ott fog
tükrözni. Smind néztük, mind néztük, még Mózsinéisbémentünk, a
szomszéd asszonyhoz, néztük. S abba szobába fenn lakott a jegyzõ,
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akkor még jegyzõ vót, az úgy félt! Nézett az ki, s mit látnak,
aszmondja, engemet, engemet látnak! Az asszonyok, az emberek
mondták: húzzabéaz ablakot, lássunk valamit! Deaz úgy tükrözött,
s azon Jézus s Mária, azon minden vót, az biztos! Na. Aztán úgy
megijedett az ajegyzõ, hogy aztán az el isköltözött abból alakásból.

Aztán annyira híkálták bé, a milicista, ide az irodára, az
asszonyt, hogy elköltöztek. Elmentek Temesvár mellé, Rékásra, el-
költöztek vót."

(Szász AntalnéVeresBertasz. 1922, Atyha)

3. “Ez tartott pár napig. A templomban jött rá, aztán hazavitték.
S tudott õ menni, de aztán mondom, mindig a vallásos dolgokról, s
imádságokról, s Úr Jézusról, nem tudom, magát érdekli-e... Ezekrõl
beszélt.Ésaszmonta,amikor énláttam,detöbbenvótunk,aszmondta,
hogy vessünk keresztet, és imádkozzunk. Hát mondtam, vagyis én
nemmondtam, devótak ott nagyobbak, tudósabbak: hámit imádkoz-
zunk? Aszmonta: eccer aMiatyánkat, saztán az Úr Jézusszenvedé-
seit. Akkor még feltetteakezit avállára, hogy most viszi az Úr Jézus
a keresztet. Így kezdett õ aztán beszélgetni. S akkor aztán mindegyi-
künk, hát komolyan vettük a dolgot ugye, hát nem gyerekek vótunk,
néztük, hogy ebbõl mámi jõ ki, vajon normális, vagy mi lesz vele?Hát
õ úgy, ahogy mutatom, úgy vót a lába, az mégis egészen szembe vót
velünk.Ott aztánmondta,hogyazÚr Jézusmennyit szenvedettakereszt
vivésivel. S mennyit kínozták õtöt, amíg keresztre feszítették. S õ ezt
mind elsorolta. S aztán jött az este, me délután vót, vasárnap, s akkor
eljöttünk,meugyemindegyikünknek vót egy kicsi állatunk,akkor még,
smindegyik igyekezett hazamenni. De aztán másnap megint kezte, s
megint folytatta.

Éppeg kapálásvót, mondom Gergelynek, az uramnak: én nem
menyek, hát akapálásaz elsõ, hát tudjaaJóisten, mi lesz ebbõl. Hát
õ kimenyen, aszmondja. Hát jó, menyjél. Akkó mondta, hogy
térgyepeljenek mindenki le, s vessenek keresztet, s imádkozzanak...
S akkor mindenki letérgyelt, engedelmeskedtek neki, hát ugye Iste-
nem, rosszat nem mondott! Például katolikusok vagyunk, ugye, hát
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rosszat nem mondott! Na, akkor én elmentem kapálni, s az uram
kiment oda.Háaszmongya,szépenfolytatta,beszélt, folytatta,ezeket
adolgokat, hát énnemtudom, aszmongya, hogy tud így beszélni, egy
egyszerû asszony.

Na, aztán akkor odakerût ahelyzet, hogy elment Máréfalára, az
asszony. Hogy kivel, kivel nem, me vót neki egy leánya is. Vótak
szülei Pálfalába, s ez itt az elsõ férje vót. S itt élt egy ideig, miután
idejött, mielõtt egyszer csak így járt vóna. S akkor elmentek
Máréfalvára, me aszmondták, ott van. S még zászlókkal skeresztal-
jával mentek innet többen. Nadeaztán amiliciakeztezaklatni, nem
hagyta... Aztán eztet még tudom tisztán, hogy elvitték Udvarhelyrea
börtönbe.

(Ezt aBalázs Istvánnét?)
Igen, ezt a Balázs Istvánnét. Akkor ott vót három napig, nem

adtak semmit, semmit neki, éheztették, hogy térjen magához, hogy
mi lesz ennek avége?Akkor még ott vót abörtönbe, smegtudtaneki
azédesanyja,pálfalvi vót, innet aszomszédfaluból.Azvitt neki túrót,
kenyeret. Evett abörtönõr, deneki nem adott. Akkor megint bément
aleányaonnat Pálfaláról, skérte, hogy engedjék ki az anyját, hánem
követett el semmi rosszat a törvény ellen, há mér tartják vissza? S
aszmondta a börtönõr, hogy õ kiengedné szívesen, de nem az õ
hatalma, hogy kiengedje. Akkor odament megint az édesanyja, s
aszmondta, hanem engedik ki, akkor õ jelentést teszen, hogy hát mit
követett el rosszat, hogy így bébörtönzik.

Na, akkor kiengették, s aszmondták, hogy mostmár menyjen
haza, s ha még megtudják, hogy még evvel foglalkozik, akkor bizo-
nyára, hogy a börtönbekerül. Kérdezteaz édesanyja, hogy hát Irma
fiam, enned nem attak? S aszmondta: nem. S há nem vótál nagyon
éhes? Én egy cseppet se, nem vótam abszolut éhes. Aszmondja: hát
az hogy létezik, hát egy nap, két nap nem eszünk, há hogy hiányzik
nekünk! Aszmondja: én nem tudom, édesanyám, de engemet egyál-
talán nem érintett az éhség. Úgy hogy mégiscsak valahogy a vallás
által, smint ahogy itt isprédikálta, az Úr Jézusszenvedéseit követte.
Bizonyára az Úr Jézus megerõsítette, én úgy gondolom, az én buta
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eszemmel. No de aztán mégis, még elvitték Szebenbe, de ott se
találtak semmi hibát benne, s hazaengedték. Hogy aztán itt még
mennyi ideig vót, azt én nem tudnám megmondani, hogy hogy vót a
sorsa.

(Miután hazajött, volt olyan, hogy elájult?)
Nem. Nem. Denemisment sokat atemplomba. MeaztánBalázs

Gergely plébános vót itt, s õ aszmondta, hogy mindent nem ké
felvenni, me ki tudja, hogy milyen elmével beszél õ. No dehát az
emberek ishelyesnek találták, measzmondták, hogy semmi ellenke-
zõt, semmi rosszat nem mondott. Há mondom, mikor én kimentem,
akkor én láttam, úgy vót a lába, s mégis így vót, egészen fenn, az
ágyból...

(Nem talált ki saját énekeket?)
Nem. Csak az imádkozást, amit a nép is ismert, s ott együtt

folytattuk, s folytatták, akik még mentek, mekét-három napig itthon
vót, deaztán elvitték, hogy anép többet nemenyjen oda, memunka-
idõ van, sne tartsa fel anépet, aztán elvitték Udvarhelyré, sott bé is
zárták...

(A tudományát honnan kaphatta?)
Hát a templombaérteutol, lelkem, a templomba. Úgy hogy ott

vót amisén, smikor mentek vónaki, akkor õ ott rosszul lett, elesett.
Na,akkor elvitték aplébániára,sakkor aszmontaBalázsGergely pap,
vigyék a lakására, ide ne hozzák, az én lakásomra! S akkor elvitték
az õ lakására, a férjihez. S hogy aztán ott... Ez délelõtt misén vót,
vasárnap délelõtt, amisén... “

(ImreGergelynéPálfalvi Erzsébet sz. 1911, Atyha)

4. “Jaaj! Az ott van most Temesváron, az urameghalt.
(Igen?Mert úgy tudom, innen aLázramentek el.)

Igen, aLázra.
(Ésél még Irmanéni?)

Irma, Irma. Smeg ismonta! Õmegismondtaaztat, hogy milyen
világ lesz, hogy az õ lányai férjhez mennek, mind a kettõ, sofõrhöz
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mennek férjhez, shogy õk agazdasághoz mennek, fejnek. Ott isvót
Irma, dePistabácsi õ meghalt.

Aszmondta, hogy kivirágzik az akácfa. Olyan száraz vót, lel-
kem, az az akácfa, mint ez a szék, ne. Aszmondta, kivirágzik, s
kacagtuk. S imádkoztunk. Mentünk, Szekeres Pista, õ bement vót,s
nézte, de nem csinált egyebet, a szeme bé vót hunyva, s beszélt. S
reggelre kivirágzott az akácfa! Na. Hát ez, most Isten tudománya
vót-e vagy mi vót, nem tudom. S akkor szegényt elvitték bé a
miliciára, smegverték.

(Udvarhelyen?)
Nem tudom. Udvarhelyen vagy hol, de megverték. S akkor az

ura hazajött. S akkor aztán elmentek Temesvárra. Aztán ott is foly-
tatta, de aztán neki az Isten amit kijelölt, hogy hogy lesz, úgy lett, s
most nincs baj véle. Nem is mondta vóna meg maga, hogy õ tudós
asszony, hogy õvalamit tud. Csak egyszeribereajött, délután, sakkor
bement aszobábas lefekütt, sakkor elrejtezett. Rejtezõ vót!

(Kik ezek a rejtezõk?)
Az, amelyik elalszik, súgy beszél. Rejtezõk.

(Amikor felébredt, Irmanéni mit csinált?)
Akkor nem tudott semmit. Kérdezte, hogy mért vagyunk ott

annyian, micsinálunk. Nem tutta, hogy mi õtöt hallgassuk. (Hallgat-
ták, hogy mit mond, miközben aludt?)

Bent vót egy illetõ, aki izélte... De mikor mondta, hogy a fa
kivirágzik, akkorán kiáltott, hogy mi is meghallottuk az ajtónál. Ott
álltunk az ajtónál ne. Kettõ benn vót, hallgatta. De csak aludt, nem
csinát egyebet.Akkómikor fékelt,nemmondtavónamegmaga,hogy
beszél! Õ nem tutta, hogy mit beszél, mikor kérdeztük tõle. Õ nem
tudott semmit. Irma néni, mi vót? Õ nem tud semmit. Csudálkozott,
hogy annyian ott vótunk....

(Emlékszik-e arra, hogy Balázs Pistáné mondta, hogy miket lehet
látni az ablakokon?)

Most isvan olyasmi.
(Szóval nem csak õ mondtaezt?)

Nem. A templomon, az irodán, mindenütt. Olyan vízözönök,
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olyan csíkok, olyan szivárványok. Deakkor jött be, amikor õ kezdett
beszélni, addig nem láttunk olyasmit. Akkor jött be. Templomba,
mindenüve. Most is van, templomba lehet látni. Most is van. Mária,
minden megjelent az ablaküvegen. Jézus, minden. Akkor jelent meg,
amikor õ kezdett beszélni.

(Barabás ImrénéMiklósErzsébet sz. 1913, Atyha)

5. (Emlékeznek arra, hogy az hogyan kezdõdött?)
(Közbeszólás: Én egyébre nem emlékszek, csak híresztõték, hogy

Annajósol. Én nem jártam arraahelységre, ahol õ felment ahegyre,
Rengõkõnek hítták azt a helységet, ahova õ felment, és sok-sok
faluból zarándokoltak oda.)

Az uram isvót.
(Közbeszólás: Õ ott hírdetött. Õ ott hirdetött, deén helyszínrenem

jártam. Nekem családom vót, nekem idõm nem vót, hogy én õt ott...
Sem a házához nem jártam. Én, egyidõsök vagyunk,
tizenkilencbéliek, mikor találkoztunk, beszélgettünk, hogy vagy,
egyidõs, micsinálsz, dekülönben nem házaltunk, egymásnak aházát
nem látogattuk.)

De evvel a megmerõdéssel, õ mondta, hogy rosszul lesz, ettõl
aperctõl pedig, nézték azórát, scsakugyan, mikor... Smegmerõdött,
sõmikor magához jött, akkor õelmondta, hogy... Mégazt esmondta,
hogy díszkapu fog lenni Máréfalvának azegyik felibe! Sigaz-e, hogy
díszkapu vót! Megjósolta, hogy díszkapu fog lenni. S még miket es
jósolt, jusson eszembe.

Na, de az sokat megtérített. Annyian gyóntak, tuggya-e, hogy
abba, avallásosbaúgy belénevelte. Sátalmentek aztán atemplomba,
sott fogták el...

(Tófalán?)
Igen! S lesték! Ez vót, erõsen...

(Közbeszólás: Õ nem járt a templomba! Õ nem járt a templomba!
Hogy mért nem , azt nem lehet tudni.)

(Azelõtt se járt, mielõtt letiltották volna?)
(Közbeszólás: Nem.)
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S nem vót ideje se. Onnat nem tudott menni a templomba me
öregek vótak, s nem vót ideje, s mikor má akkorát nõtt, tizenhat,
tizenhét esztendõs vót, mikor Laci elszöktette. Úgy õ se, nem tudott
lány se lenni szegény, nem tudott, me... szóval gyengébb vót, na. Õ
nemtudtamagát rendezni,ahogy kellett vóna,megyengébbvót,nagy
strapa, állatokat tartottak anagyszülõk...

(Közbeszólás: Onnan hozta be a tejet, vitte ki az élelmet, ott
tanyázott õ es, deõ a fiataloktól el vót zárkózva...)

Aztán az ura elszöktette, s aztán együtt hazajöttek, s egy ilyen
vallásos, aszmondták, Kadicsfalván egy ilyen asszonya vót, attól
tanolta azokat aszentírás-dolgokat.

(Nem Keményfalván?)
(Közbeszólás: Keményfalán vót egy hívõ asszony! Keményfalán,

egy nagy barnaasszony...)
Na, akkor Keményfalán. Aszmondták, hogy odajárt valami

hívõ... Nem tudom, de nagyon vallásos, nagyon tudott jósolni, min-
den... Én úgy jártam oda... Én nem vótam elragadtatva, egyáltalán.
Hát elmonta a Nílus folyót s minden, de valahogy így. Én is ezeket
olvastam, sazér nekemnemvót olyanfeltûnõ, na. Sígy aztánakkor...
Akkor õ úgy utazott, akkor veszítette el a gyermekét. Ebbe a prédi-
kálásbasebbe az utazásba. Sakkor elveszítetteagyermeket, sevvel
akislányával maradt.

(Miremondták, hogy az õ utazása?)
Ez, hogy oda öszegyûltek, oda Rengõkõhöz, s átalmentek a

templomba, ebbeaztán... sok minden...
(Mondják, hogy hat hétig bújdosott.)
(Közbeszólás: Hát úgy beszélték, beszélték, de én úgy különben

nem tudom. Nem tudom. Különben ismessze laktunk egymástól.)
Azt tudom, hogy én nagyonvótam, terhesvótam aleányommal,

ésazér nem mentem, nagy hassal vótam, augusztusbaszületett meg,
ésõnyáronbeszélt. Nodenagyonhitt, ment esatemplomba, sgyónt,
minden, serõsen jól lelkiesen... Felemelték, megmutatták, hogy meg
van meredve, na. Ahogy õ levót feküve. Eddig apercig, aszmondja,
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meg tudta mondani, ennyi percet mondott, megnézték az órát, s
felemelték, meg vót merõdve.

Sokan jöttek. Én esadtam még szállást azoknak, akik jöttek.
(Közbeszólás: Szekérrel jöttek, gyalog jöttek, messzünnen...)

Idõs emberek. Olyan vót, mind, mondjuk aztat, az Úrjézushoz
ahogy jártak. Úgy lehet mondani. Annyi sokan, annyi nép vót, hogy
rengeteg, a faluban... Bévitték aztán amiliciára...

(Közbeszólás: Aszmonták, egy pincéjük vót otthon, vót akét szoba
között egy kamra, sonnan vót egy lejárás, sott menekült meg akkor,
akkor a törvényváltozáskor, magyar világ, sez amásik világ jött...)

Az igaz, hogy ezt megjósolta, hogy ez a, mifélekaput mondott?
(Közbeszólás: Díszkapuk.)

Díszkapu is vót, Betlenfalván is vót. Többet jövendölt, csak
most nem jut eszembe. Neked se jut eszedbe?

(Nem mondták, hogy rosszat csinált, olyan tudományavolt?)
Nem. Nem.

(Közbeszólás: Aszmondták, hogy az Istentõl nagy kegyelmet ka-
pott, hogy õ így tudott jósolni, s elhalt, s még vissza is jött. S újra
megéledt.)

(Simon GyörgynéPálfi Ágnessz. 1919, Máréfalva)

6. (Emlékszik arra, hogy Annanéninek acsodálatosdolgai mikor
kezdõdtek?)

Nagybeteg vót egyszer, azt tudom.
(Azelõtt isvolt beteg?Mert Feri bácsi azt mondta, hogy aszívével

volt beteg.)
Az igaz, igaz.

(A szívével volt baj?)
Tiszta igaz, na lássa-e! Az ember nem még emlékszik vissza,

me má rég vót. Rég vót. Aztán akkor mondták vót, hogy: na, Anna
néninek megjelenései vannak! S Anna néninek jelenései vótak, s
minden! Shazakerült, sakkor itthon es. Jaj, Annanéni miköt beszél,
smit mond... Megint kezdõdött.

(Volt ott, amikor aháznál hirdetett?)
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Nem, aháznál nem. Nem. A házhoz nem nagyon lehetett akkor
menni,meõt hamar felügyelésalávették,nemakarták hagyni.Õcsak
akkor, amikor a Jóistentõl kapta a kegyelmet, õ csak akkor beszélt.
Õ nem törõdött akárkivel. Deõ tartózkodott attól is, hogy õmiattane
kerüljön senki bajba. Aztán mikor kiment odaamezõre, sott beszélt,
hát õ, jajistenem... Mi nép vót, úristen, hát soha el nem tudom
felejteni, soha! Mi népvót! Másfalukból, városokból, mindenünnen,
érti-e,hát annyianjöttek,hogy szörnyû,annyianjöttek.Sokan,sokan,
erõsen sokan. Mentünk ki... Azelõtt a sok esõs idõ lejárt, a fõdeken
sok lágyságok vótak, s úgy ahogy mentünk ki a krumpli sorokon
mindenütt keresztül, ó, süjjettünk belé, denemszámított, úgy tuttunk
menni ki azon, úgy haladtunk, hogy... No, mondom, lássátok-e, a
Jóistennek hatalma van, me az õ akaratától tudunk haladni így.
Édesapám, százkilósember vót édesapám, száztíz, ebbe, eközött vót,
ski tudott jönni õ es. Annyit csodákoztunk, hogy hogy tudott kijönni
oda, mikor otthon es alig tudott jönni-menni, s ki tudott jönni oda.
Akkor csak vót aJóistennek hatalma, ugye. Kellett legyen.

Egyesek akkor is, hogy hát így, shát úgy... Én nem bánom, de
õ amiket mondott, samiket mutatott, azt mind láttuk!

Megmontaközbe, így ahogy az evangéliomot felolvastakönyv
nélkül, semmi sevót elõtte, az semmit, úgy olvasta, minthakönyvbõl
elolvasta vóna. S akkor eccer leült, megpihent, s aszmondja közbe:
na, aszmondja, fiaim! Én most, aszmondja, meghalok, aszmondja,
megmerõdök. Dehát azt honnat tudta?Na. Deengem, aszmondja, fel
fogtok mutatni a nép elõtt, hogy higyjenek. S há nem-e, egy olyan
félóra múlva, ahogy meg vót merõdve, úgy a férfiak megfogták s
felmutatták. Érti? Hát a csuda ölt meg minket. Hát mondom: a
Jóistennek ha hatalma nem vóna, hát akkor ezt hogy tudná megcsi-
nálni?

S akkó megint magához jött, esment, s akkor aszmondja: na,
aszmondja, jön most egy ellenfelem, aszmondja, aki velem szembe,
egy gonosz lélek. Így mondta. Fegyverrel, aszmondja. Megakar lõni.
De a Jóistennek hatalma van. Há nem-e jött? Zetelaki születésû,
erdészvót, ment, súgy meglövöm,aszmondja,mint akutyát.Deabba
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a helybe a Jóisten megállította, nem engedte közé hezza, no! Nem
tudott tovább menni! Nem! S akkor aszmondta Anna néni, mikor
elment, hogy meglássák, mekkoranagy kár fogjaérni. Sazonahéten,
vót két nagy tehenye, jó fejõs tehenyei, s nem tudom, borjú-e, mi-e,
s mind a három elpusztult még azon a héten! Hát mondja meg, hát
akkor valami csak kell legyen...

(Papok nem mentek odaki?)
Nem, nem, hát ellenezték, a törvény nem engedte, nem szaba-

dott, hát mondom, még õt isszemmel kísérték... Nem. Nem lehetett,
egyáltalán nem.

(Máshol ilyen helyrekápolnát építettek...)
Hát ide még nem terjedt ki, úgy hogy nem tudom. Aztán

elfogták, Zetelaka felõl jöttek a rendõrök, milicisták, s elfogták, s
békísérték Zetelakára.

(Láttaamilicistákat?)
Én nem. Nem hallottam, azt nem hallottam, lövöldözni, egyál-

talán. Me aztán ugye, mikor lejárt minden kegyelme, mi jöttünk be,
me se kenyeret nem vittünk, se semmit, éhösök vótunk, megyünk
hazana...

(Egész nap tarott?)
Sokáig tartott, hát nem tartott egész nap, me délelõtt tíz órától

délután négyig ott vót.
(Hogy volt erejehozzá?)

Ezt mondom! (Ujjong.) Na! Ezt mondom! Mégiscsak aJóisten-
nek van hatalma. Õáltalakellett hogy csinálja! Hát akkor aztot hogy
mondtameg nekünk... Vagy hol ismondtameg aztot, hogy õ kimegy
apusztábanegyven napig..

(Elvitték Vásárhelyreközben?)
Igen. Na lássa. Onnan is, a börtön megnyílott, s elszökött,

hazaszökött. Hát ha nem lett vóna a Jóistennek hatalma, akkor azt
hogy tudta vóna csinálni? Õtet nem eresztette senki onnat ki, na. S
akkor aszmonta, no, igaz, hogy kimejen negyven napig apusztába. S
ki óhajt, bár akárki, nyugodtan fölkeresheti. S fel is kerestük, kijár-
tunk mi es. Me én is kijártam az egyik unokahúgommal, s akkor a
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másik barátnémmal együtt, kimentünk! Reggel idejibe kimentünk,
hogy kapjuk el, hátra, ó édesJóistenem...

(Tudták, hogy milyen iránybamenjenek?)
Hát igen, met magyarázták, me idevalók vótak ott is kaszálni,

olyankor vótunk, szénacsinálni vótunk, s mondták, hogy látták, s
füttyögtetett, savval egyik kenyeret adott,senni attak,sélelmet vittek
ki neki. Sno, aztán mentünk mi es. Sez az egyik barátnõm, annak az
apjáék ott kaszáltak nem messze, sez alány tudta, hogy milyentájba
van. Hámentünk is, menekünk isott van, abbaaz iránybaegy nagy
területünk, ilyen fenyõs, kaszáló is vót, de most, aszmondja a fiam,
ottjártak valamelyik esztendõbe, hogy a csemeték úgy felfogták,
hogy nem lehet kaszálni egyáltalán, egészen fenyõserdõ lett. Hát ott
van egy hektár, két hektár. Osztán ebbeaz iránybavót Annanéni.

Osztán tudtuk ajárásokat, meabbaaz idõbeavadak nem jártak
úgy, mindmost, mentünk bátran, nem törõdtünk. Manem mennék én
semmiért abbaanagy erdõbe, énnem! Sztán füttyögtettünk, meörökké
aszmondta: füttyszó a jelszó! Shameghallja, õ akkor vissza. Súgy es
vót. Füttyentöttünk, sa jelszót adtavissza, smentünk abbaaz irányba,
s ott es vót. Vót egy posztóujjasa neki, s egy ruha rajta, s asse tudom,
mezítláb vót-e, úgy hiszem mezítláb vót. Deahogy meglátott minket, a
posztóujjasát terítettele, na, mindenki üjjön rea. Igen. Hámondjameg!
Hánem lehetett, meazután is, ahogy hazakerült, akaput kellett zárják,
nem engettek senkit bé, állandólag, a templombaseengették... Osztán
most pedig, hogy ilyen változás lett, nemigen jár. Lebetegedött, közbe
eltörött alába, felment azudorba,hogy vessenszénát,súgy leesett,hogy
alábaeltörött. Aztán sokat kezelték, sígy aztán otthon rekedt...

(Azt láttamaga, hogy amadárkaa tenyerébeszállt?)
Én a két szememmel láttam. Hát ott vótunk mind, amikor

odamentünk, saposztóujjasraleültünk,abbaaszent helybe...Müúgy
hívtuk a madarat: leánkamadár, olyan madár vót. Na. S aszmondja:
ez nekem a barátom, aszmondja. Ez a barátom nekem. A kenyeret
elévettük, s: add csak ide azt a kenyérbelet, aszmondja. Innen a
kezembõl mind megeszi. Odaadtunk egy darab kenyérbelet, akezibe
elmorzsolta, s a madár reaszállott, s onnat megette. Mü láttuk a
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szemünkkel, mü hárman vótunk. Láttuk ezt, má eccer biztos, hogy
láttuk.

(Éjjel isott volt?)
Ott vót. Kérdeztük tõle: hát Anna néni, éjjel hol aluszik? Itt a

fa tövibe, aszmondja. Az ujjasra reafekszem. S nem fázik? Én nem,
aszmondja. Ez eccer százszázalékos.

(Nem énekelt?)
Nem énekelt. Hanem amikor az isteni kegyelem megjött neki,

akkor elmondta, ami aszentírásba... Demondom, úgy mondta, mint-
ha füzetbõl vagy könyvbõl olvasta volna. Anna néni, ezt honnét
olvassa? Nekem, aszmondja, súgják, aszmondja. Olyan vicces vót
örökkéAnnanéni. Ez vót.

Én hittem benne, ez eccer biztos. Én hittem benne. Mehanem
lette vóna igaz, akkor mindenféle nem történt vóna meg rajta. Nem.
Ugye Zetelakáról is megszabadult, bezárták, s megszabadult. Hát
akkor hogy jött vóna haza, mondja meg? Csak a csuda ölt meg. Ki
kalauzolta õtet hazaolyan messzirõl?

Sél, jól bírjamagát. A férjemeghalt, deõ jól bírjamagát.
(Van olyan, hogy most ismond, vagy a jövendõrõl jósol?)

Hát nem szabad. Õ most es, mikor van kegyelme, így mondják,
me én nem jártam bé, me ugye félünk na, félünk. Õ megyen be a
pincébe, s máskor a konyha ajtaját bezárja, s õ otthon elmondja
magába, hát nemmagába, mehangosan, sahogy akarja. Denemlehet
na, ugye nem lehet, az ember saját magát is bajba hozza... Habár...
Mondtuk neki, hogy misére mér nem jön el legalább vaegyszer. Há,
fiam, nem megyek el. Hánem... (suttog). Hánem megyek el fiam, én
otthon imádkozom. Ügyes asszony, biztosan. Pláne fiatal korába,
mikor mi fiatalok vótunk, sszeretött minket, a végtelenségig.Örökké
hogy hát... jaj, Laci hahazajönne, hogy lássa, hogy vívom magamat!
Pedig õt nem izélték, egyáltalán, férfiakkal, abszolút egyszer se,
sohase. Nem, egyáltalán. Csak így viccelõdött afiatalokkal, nem vót
olyan...

(Sokat szenvedett...)
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Az, az. Hát monták, abbaaz idõbemég nem tudom hány helyt
vót ilyen...

(A háború után?)
Igen. Egy olyan, én nem tudom, férfi vót-e vagy nõ, hogy az

oldalából avér savíz folyt...
(Itt akörnyéken?)

Nem, nem itt, nem. Nem tudom, melyik országba.
Aszmondták, vót vagy nyolc vagy kilenc ilyen prédikátor. Azt hal-
lottam.

(Azt nem hallotta, hogy akútból Máriaemelkedett ki?)
Hát az lehetett... Ugye, én nem emlékszek ilyenre... Hát ugye

ez el is jött, háború iseljött, dehogy még mi fog jönni... Allesz aztán
anehéz!

(Azt ki mondjameg, hogy mi jön ezután?)
Ezt állítólag, aszmongyák, hogy van egy olyan füzet, hogy meg

van írva, a szentírásba meg van írva... S máskülönben is, a közmon-
dásba sokszor mondjuk, s sokszor monták az öregek es, hogy ezer
tõtt s ezer nem telik. Ugye, ebbõl ki lehet venni mindent. Úgy hogy
má ott vagyunk az utolsó ponton. Bármelyik percen... lesznek
földrengésök, villámcsapások... Közbeaz Úr Jézusel fog jönni, sfog
ítélkezni felettünk, úgy aholtak felett, mint az élõk felett. Úgy hogy
aki megéri, megéri, s aki nem... Ez eccer meg van jövendölve, ez
százszázalékos. Ezer tõtt sezer nem telik. Settõl tovafelebármelyik
percben várható. Hogy mikor lesz, azt nem tudjuk. Állítólag, én nem
tudom, olvasták vagy hol... aszmondták, hogy kilencvenkilencbelesz
teljesnapfogyatkozás... Akkor jõ el a...

(Sötétség?)
Sötétség s földrengés. Úgy hogy ezer tõtt s ezer nem telik. Mü

ehhez vagyunk hozzatartózkodva, aztán hogy mi lesz avége... Az jó
nem lesz, az eccer biztos... Az jó nem lesz... megérjük-e, túléljük-e,
nem-e, de...

(Vajon Annanéni kiáll-emegint az emberek elé?)
Hihihi... nem hiszem.

(Azóta itt akörnyéken nem történt ilyen csoda?)

156 Gagyi:Tanulásközben



Nem, nem, nem. Abba az idõbe aszmondták, hogy még Anna
nénivel együtt kilencen vótak. Falukba, városokba, hol vót, tuggyaa
Jóisten... Olyan isvót, hogy az egyik férfiúnak az oldalából vér svíz
folyt. Hát ott van ugye, hogy Jézusképének es, hogy rajtavan, hogy
vér svíz folyt.

(Mihálykó LajosnéPéter Terkasz. 1927, Máréfalva)

7. (Amikor Annanéni prófétált, járt ott?)
Minden, amit mondott, minden bétõtt. Minden, minden. Ebbõl

komoly baj ne legyen, de minden, minden... Akkor õ mindent
valóságost mondott. Igaz, hogy elhurcolták Vásárhelyré, ahajt az
õrök õrözték, alakat leesett, shazaszaladott. Eleget hurcolták, eleget
hurcolták...

Ugye megmonta, hogy kollektív lesz, társulás lesz, s szérün
csépelünk s aztán csûrbe csépelünk, s aztán, hogy a földeket a nép
visszakapja. E mind bétõtt. E mind bétõtt. Egyebet nem tudok mon-
dani, minden bétõtt.

(Hogyan kezdõdött ez?)
Neki, az Isten kegyelmet adott neki. Keresztaljával odamentek

ki Rengõkõhöz, s amit mondott, hirdetett, a nép, a milicia eleget
hurcolta, eleget üldözte, dehát... Amit mondott, minden bétõtt. Me
müesjártunk oda. Egy máréfalvi ember aRengõkõrereapiszkolt, na,
aszmondta, annak olyan gyermekelesz, Gyímesbevót olyan, ezelõtt
száz évvel. S olyan is vót! Pedig csak még két hónapos vót akkor a
felesége! Nem tom melyik fiammal vót egy, egyszerreszültünk.../

(Nyomorék lett?)
Nyomorék, nyomorék! Úgy hogy senkinek meg nem mutatták,

egy pap megkeresztelte, s... Õ meg is mondta, hogy milyen lesz, s
olyan is lett. Olyan es lett. A bábaasszony járt oda, s járt hezzánk...
Megmonta, hogy olyan lesz, hogy akkora két szeme lesz, mint egy
ökörnek, füle lesz, mint amarhának, sakeze-lábaolyan lesz, mint a
pipének, a lúdnak, s a szája mint a nyúlnak... Mindent megmondott,
srám ismit mondott, bételjesedett (t.i. két fiameghalt, aharmadikkal
haragban vannak). Há ugye, rokonság is, idejött, beszélgettünk, s
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Isten adott kegyelmet neki, na... Rosszat nem szabad mondani, meõ
most tudja, hogy mit mondunk.

(Én ha elmegyek hozzá, akkor elmondja, hogy mi itt mit beszél-
tünk?)

Nem mondjamagának el, csak õ mátudja, nem mondjael, csak
tudja. Ugyeakapu örökkébévót zárva, nem lehetett senki bémenjen
oda, éjjel havalaki, deamiliciaörökkéleste. Na. Valamelyik eszten-
dõbe úgy megbüntették vót, hogy gyalog bé kellett menjen százszor
avárosbashaza. Örökkéamilicián kellett jelentkezzen. Demokrácia
alatt! Na.

Testvéreveszekedött, hogy nehirdessen. Saszmondta: tevelem
nefoglalkozzál, eddig seddig beteg leszel, teérd meg amagadéval...

(Ez Sándor volt?)
Sándor vót a sógora, a testvére pedig Margit. Ugyeaz apja, az

öreg is megházasodott, õ aztán megházasodott, az apját hozta el
onnat, egy hétig gondozta, shalt ismeg. Máugyekilencven, mennyi
vót az öreg. Nem ártott senkinek, imádkozott. Amikor magyar világ
vót, azurakatona, izé, katonának elvitték vót, jártunk fonókba, akkor
es így a kegyelmet megkapta vót, úgy hogy nem tudott semmirõl
semmit, az eget nézte, shirdetteaz evangéliumot.

(A rengõkõi hirdetéselõtt volt ez?)
Azelõtt, magyar világba! Aztán mikor magához tért, akkor

örvendett, hogy ott vagyunk.
(Mondta, hogy tíz asszony együtt járt fonni.)

Ugyemondta?Hazugságok nincsenek. Amit mondott, minden
bétõtt. Aki rendõrök is mocskosok vótak véle, azokat is az Isten
elrendezte. Elrendezte. Nem tudom, jóból kérdezi-e, nem-e, én a
valóságosat mondom. Eleget hurcolták... Szenvedett biza sokat, so-
kat. Ugyeagyonverték... Sazõrök aszmondták, mikor alakat leesett,
ugye bezárták a börtönbe: innét mi távozunk! Ez ki tudja, hogy kia,
mia. Gyalog hazajött Vásárhelyrõl, nem tudom, mondta-e.

(Mondta.)
Ugye, nem hazudok.

(Mondta, hogy egy ruhát kapott...)
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Igen, igen. Hát jöttek Vásárhelyrõl, s mindenünnen, amikor õ
hirdetett. Mindenünnen vótak, Csíkból s Gyimesbõl... Ugye neki
nem szabadott aztán olyanokot mondjon, ami igazságos, semmi se
vót szabad. Itt a, Kadicsfalván akié vót a nagy malom, az édesanyja
idejött, me a leánya elment Bukarestbe. Az urával összevesztek,
Annus néni, van két fia, Mihály Feri, s a másikat nem tudom, hogy
hívják. Meha, sírt kegyetlenül.Saszmondja: most nemtudok semmit
mondani, me most nincs kegyelem. Amikor... Idejött, aszmondta:
jöjjenek ide! Menyjenek el Bukarestbe, ideside, ebbeavendéglõbe,
smegkapjaaleányát. Ekkosekko. Meg iskapta, úgy hoztahaza. Hát
õ itt vót! Mégistudta, hogy hol van, pedignemisismerte. Ez így van!
Valóságosan! Anna néni... Még máig él avénasszony. Azt írta vót a
levélbealeány, mekeresték, hogy úgysekapják suhutt meg, deugye
megkapták, az édesanyja. Az urakatonavót, aszékely hadosztályba.
Most amalmot visszakapták, az épületököt visszakapták...

A testvérinek aszmondtaAnnanéni: tene foglalkozz velem, te
érd meg a magadéval. Neki mikor jött a kegyelem, akkor is kellett
hirdessen! Nem lehetett, aszmondják, eltitkolni! Csak bevót zárva, s
nem tudott senki se... Amit mondott, mind jót mondott.

(Amikor fiatalok voltak, sfonóbajártak, akkor õ elõrebejelentette,
hogy lesz kegyelem?)

Nem. Egyszerre csak jött. Akkor a két kezit kitárta, mint az
Úrjézus,saszemefel, skezdett hirdetni.Azutánasztán,mikor elment
akegyelem, örvendezett, hogy ott vagyunk.

(Nem kérdezték, például mikor valakinek halottjavolt...)
Akkor nem vót. Most van olyan. Akkor nem vót ez.

(Õ a túlvilágot látja?)
Csak mindig. Me én mondjuk, én ha odamennék, s megkapná

akegyelmet, énmegkérdezném. Nekemkét fiammeghalt, édesapám,
édesanyám, hogy hallám atúlvilágon hogy vannak. Smegmondaná.
Azt is megmondaná, hogy mit izennek. Me az egyik fiamat a cigá-
nyok agyonütték nyócvanba, Szászkézen, a másik ide bé lakott,
három gyermeke, nyócvankettõbeleesett aszekérrõl, az ismeghalt...
Maradt a felesége három gyermekkel... S ennek a másiknak pedig
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nem vót, huszonhét évesvót, anagyház meg vót épülve idebé, akart
nõsülni, s gyilkos kezet kivették... Õ nem vót hibás! A cigányok! A
bakter is aszmondta: õ nem vétett senkinek. Csak részegek voltak a
cigányok, egy akkó szabadult a börtönbõl, s aszmondták, amíg egy-
nek az életit ki nem oltsák, nem feküsznek le. Három napjavót, hogy
ittak... Olyan áldott fiam vót! Nem kénedógozzunk, haõ élne...(sír).

Hát vót olyan, hogy atestvéremnek az apósament az erdõbe. S
mondta: menyjetek utána, ne menyjen az erdõbe, mondjátok, me
szerencsétlenség történik, s az is történt. A fát ahogy húzatta, a
felhöngörödött, s mind a két lába eltörött, na. Akkor ugye erõsen
szigorították, hogy nehogy valakinek valamit mondjon. Most aztán
ejszenem bajlódnak. Ugye.

A Jóistenmegsegítette, adott szenvedést es, türelmet es, jó leánt, jó
vejet... Nincs mit csinálni. A leánya mindennap megy a templomba,
áldozik. Igaz,gyermek nincsen,meaJóistennemrendõt,derokonságvan
elég...

Õ, sugalljaaz Isten, hogy mit mondjon, saz angyalok. Hamaga
meglátná, milyen értelmesen beszél...

(Sokszor beszéltem én vele...)
Nem az, hanem amikor jön a kegyelem. Vagy magának nem

volt kegyelme?Nem?Memikor nincsnek otthon, csak akkor... Attól
függ. Most ugye, halottakkal lehetne beszélni, me jön a halottak
hónapja. Esetlegha, magaha, havannak halottjai, hát akkor magának
megmondaná, hogy hogy vannak, jól vannak, mit izennek. Nehogy
megmongya, hogy én montam... fel van véveoda?

Nekem öt apró gyermekem vót, s egy mostoha, az uramnak a
testvérének afiát neveltem, smindenszentekkor aztán örökkéidejött
s megaprószentekelte. A testvére ide le lakott, Mariska, velem egy-
idõs, saz aztán örökkéa rokonságokat, merokonok vagyunk, felke-
reste. Megaprószentekelte. Erõsen-erõsen szerettearokonokat, min-
denkit, mindenkit...

(Mihálykó Mártonné ?Zsuzsannasz. 1926, Máréfalva)

8. Rengõkõnél, igen.
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(Ott volt?)
Igen, ott. Olyan terhes vótam, hogy omlófélbe, kötszer a

zsebembevót, mindenféle, ami kellett legyen, mehat gyermekemnek
én vágtam el aköldökét... Itt bábaasszony sevót. Aszmondta: négy-
ezer ember vanott! Annyianvótunk,õmagamonta,Annanéni. (Anna
nénit ismerte?)

Komaasszonyom! Egyik leányomat keresztelte. A nagyobbik
leányomnak õ a keresztannya, me váltig egyidõsök vagyunk. Õ
tizenkilences, én húszas. S együtt vótunk, leánkakorunkba isegyütt
barátkoztunk, s minden. Amikor Szebenbe vótunk ott es együtt, me
õk elszöktek, menem akarták hezzaadni ahhoz a legényhez. Sakkor
aztán eljöttek Szebenbe, jelzem, mi isott vótunk, svasárnap délután
mentünk oda náluk. Me õk egy szobát fogadtak, s onnat jártak
dolgozni, sott örökkévasárnapdélutánelszórakoztunk selbeszélget-
tük azotthoni dolgokat... Aztánazutánhazajött, meott vót neki, hogy
öröklött, s hazajöttek. Aztán má beleegyeztek, me muszáj vót bele-
egyezni, aszülõknek...

Aztán, mikor aRengõkõnél, ott esott vótam.
(Az hogy történt?)

Egyszer csak, egyszer mondták, hogy kegyelem jött neki, s
akkor hallottuk beszélni...

(Deaz a faluban mással nem történt meg?)
Nem, nem. Nem, csak õ. Egyszer mentem, itt ösveny vót fenn,

sakkor ott vót egy földje, kapát, sbeszélgetni keztünk, saszmondja,
egy kicsit maradjak ott! Még vót egy leány velem, az ment az
esztenához, pásztor vót, major az apja s a bátyja, s vitte az ételt. S
aszmondja, kicsit maradjak ott. S ottmaradtam, s aztán aszmondta:
van kegyelem, kegyelmet kap. De én asse tudtam, de én úgy meg-
ütõdtem, leültünk egy bokor alá, de õt akkor má zavarták örökké, s
én olyan idegesvótam, hogy ahajt valaki meglát, shát õ ott beszél, s
ott elfogják. Sokmindent mondott, de én nem tudtam megjegyezni
semmit, annyiraidegesvótam, hogy nem tudtam semmit megjegyez-
ni.Sakkor õelmondtaakegyelmet,ami jött neki,azt elmondtanekem
ott, demondom, én nem tudtam megjegyezni.
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Eccer megint itthon vót ahúgom Temesvárról, saszmondja, el
kellene menjünk Anna nénihez. S há mondom: menjünk. Itt a réten
felmentünk, a földön kinn vót, ültette a répapalántot, emlékszem,
éppen ilyen tavaszi idõbe vót, s ültette a répapalántot, s vótak nála
ejsze olyan három-négyen, akik mentek oda, akik ejsze tutták, hogy
ott van. Mindenki ültette a répát. Odamentünk, köszöntünk, mi se
montunk egyebet semmit, fogtuk a palántot s ültetgettük. Egyszer
aszmondja: na, mégvanöt percünk. Denemnézett seórát, sesemmit,
aszmondja: mégvanöt percünk.Mégszúrjuk apalántot, saszmondja,
ott az idõ, menjünk az árnyékba. Mentünk egy faárnyékába, aztán õ
ottan sokat-sokat énekelt, szép ilyen szent énekeket, mindenfélét, s
ott magyarázott, meolyan hangjavót, még atúlsó határbaismeghal-
lották sodajöttek. Mikor leültünk, vótunk tizenketten, smikor feláll-
tunk, vótunk ötvenketten. A kapások mind odaösszegyültek, ahang-
ját ahogy meghallották, olyan messze hallott a hangja. Na, ekkor
kétszer vót találkozásom, sakkor aRengõkõnél.

(Ez elõttevolt?)
Elõtte, igen. Ugyeaztán Rengõkõnél rengeteg nép volt. Sott is

ezeket afejezetököt ahogy mondtael... Deegésznapesött azesõ, úgy
csepergett, nem olyan nagyon esett, de örökké esett, hullott az esõ,
úgy hogy az ernyõt örökké felette tartották. S egy kicsi izévót rajta,
kicsi ing s lajbi, s kicsi szoknya, s õ nem fázott, s a többi népek úgy
fáztak! Mehideg vót!

Aszmondta: nyolcat elvégezett, nyolc fejezetet, s akkor
aszmonta, a másik kettõt elvégezi délután, aszmongya, me kifáradt,
sokat mondott. Abbaahelybelefektették, meõ így valahogy elaludt,
elszenderedett. Fektették le, amikor a fejezetnek vége vót. S felkelt,
s aszmondja hogy: elvégezem a másik két fejezetet, aszmondja, me
mádélutánháromórakor jönértemegy megfizetett lélek Zetelakáról.
Nohát osztánmikor elvégezteafejezeteket,erõsenkérteanépet,hogy
távozzanak el, menjen el mindenki. Igendesenki sement! Mindenki
kíváncsi vót arra, hogy ki jön érte. S tényleg, mikor három óra lett,
jöttek. Jöttek onnat Zetelakáról, az a férfiú, hát az jött, puskát hozott
akezibe, erdész vót, vadõr! Aszmondta: lelövi, mind akutyát! Igen,
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de nem vót mersze... Szóval aszmondják, a puska így járt a kezibe,
reszketett akeze. Úgy hogy aztán nem bántotta, egyáltalán. Deaztán
megjöttek arra, úgy hogy... Megjöttek, úgy hogy a népet zavarták
széjjel erõsen amiliciák...

Jöttek a hegyen keresztül, hogy hát fogják el. De nem tudták
elfogni! Aszmondták, hogy ott ahol vezették õt el az emberek, hát
nem látták, nem látták õt, hogy hol van. Pedig ott vót az emberek
között, mevezették. Úgy hogy aztánanépeket zadarták szerteszéjjel,
hogy nelegyenek sokan...Aztánúgy mentünk szanaszéjjel.Mondom,
ekkor hallgattam végig a beszédet. De vót még künn õ az erdõn
sokáig. Odanem tuttunk menni, menem is tudtuk, hó van. Desokan
azt is tudták, és oda is elmentek, messze oda hátra Virgóba. Az
emberem ott kaszált, aszmondja, hallotta, hogy egész nap mondnak,
mondnak, denemtudta, hol, csak hallottaabeszédet. Mondtak. Segy
ember ott elment mellette, s aszmondta: nem láttad az ökrököt?
Közbe nem az ökrököt kereste az ember, hanem keresteAnnát. Saz
énemberemnek aszmondta,hogy keresi azökrököt.Saztántudtameg
vót, saszmondja: nem hogy megmondjanekem, hogy mit keres, me
a kaszát én es otthagytam vóna, s elmentem volna. Me oda es, az
erdõre issokan felmentek vót.

Anna néni beszélt, sokat beszélt, de nagyobb része mind igaz,
mind bétõtt. Így apránként. Nem egyszerre, így apránként, amit õ
megmagyarázott, mind bétõtt. Aztán most, nem tudom, hogy azután,
nemengeték,otthonisörökkézárták béakaput,hogy nemenjensenki
be. El ishurcolták vót, elvitték, Vásárhelyt vót, saszmondják, mikor
Vásárhelyrõl jött haza, atalpánmindel vótak vágvaazerek, mezítláb
jött haza... Na, akkor itt vót az udvarhelyi kórházba, s ott vót még
egy embör, s az embör hazajött, s aszmondja: na, meghalt Úrfi
Laciné! Nameghalt, aszmongya.Hát közbe,õt ki esvitték vót ahideg
házba! Mikor még mentek ki azután, nem tom mér, akkor hát imád-
kozik! Úgy hogy õ nem halt meg! De itt, aszmodják, mind elvágták
az ereket, lábán, s mindent. Úgy hogy akkora vót az isteni hatalom
nála, hogy nem halt meg. Deõ sokat szenvedett na, sokat szenvedett.
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Úgy álltak a kocsik sorba ott nála, s õ ellett. Neki megjelent,
szóval megjelentették, hogy jönnek utána, skiment Kövespatak közi.
S aszmondja, egy bokor alá lefeküdt. Mi ott küjjel arattunk, s jött a
milicia, s aszmondják, hogy jöjjek bé. Akkor is egy kicsi csepergõ
vót, sík vót, hát még jól elestem. Hát hogy láttuk-eAnnanénit, hova
lett el. Én nem láttam, mondom, mi arattunk, én nem láttam senkit.
Aztán elmentek ki azon, s ahajt künn le vót feküve, egy bokor alá,
úgy magyarázta õ azután, s a kutyákkal mentek, s közbe egy nyúl
kiszökött a bokorból, s a kutyák elfuttak a nyúl után, s akkor nem
kapták meg, megmaradt ott a bokor alatt. Úgy hogy sokat, sokat
hurcolták, még Zetelakára isátalvitték vót.

Vót egy sógorasszonya, az aztán nagy ellenségevót, szóval az
urának a testvére. Amikor kocsival jöttek, még bélökte a kocsiba.
Biza-biza, mégneki esjutott elég! Aszmondta: haõmégegyszer Úrfi
Lacinak a felesége lesz, akkor a népnek baj lesz. Hát elég nehéz es
vót... Micsinájjunk... Az ura nagy erõs ember vót s meghalt, s õ
megmaradt. Az állásról leesett, egyszerre mind a két térde eltörött.
Akkor negyven napig benn vót akórházba, húzatták alábait, menem
tudták akkor se gipszbe, me reumával teli vót a lába, s meg kellett
gyúgyuljon. Mekkorafájdalom vót! Azutánmegint azudvaronment,
ment bé oda a nyári konyhába, éppen, nem es tudom, aprószentek
napján vót-e, s akkor eltörött a keze... Úgy hogy sokat, sokat
szenvedött õ életibe. Most mákéccer isüzentevót, hogy menjek, de
nem tudtam vót felmenni, úgy hogy nem találkoztunk.

(DénesFerencnéDávid Rózasz. 1920))

9. Teccett-e ott járni?Az az én sógorasszonyom.
Hát én amikor mentem az uramhoz, hát én nem is ismertem, én

vótam máréfalvi, s az uram zetelaki. S annyira öntudatos vót, õ es
annyira érezte vót, hogy édesanyámat odahívta, s aszmondta neki,
pedigénnagyonfiatal lány vótam,memég, tizenhét, tizennyócadikba
vótam, hogy aszmondja: Jula néni! Meaz én édesanyám saz õ férje
elsõ unokatestvérek.

(Laci bácsival elsõ unokatestvér?)
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Igen. S aszmonta: Jula néni, maga arra gondóljon, Juliska
férjhez mejen ebbe az évbe! Aszmondja: ne beszéljen, Anna néni!
Ilyent ne mondjon! Sze nem lehet, aszmondja, még leánka, hova
menjen? Nem lehet! S nem tõtt, õsszel udvarolni kezdett, tavasszal,
májusbamegvót az esküvõ. Ennyi az egész.

(Mihály bácsi emlékszik, hogy Zetelakán mi történt?)
(Férj: Igen, de akkor én katona vótam, újra a román hadseregbe,

ötven, negyvenkilencbe történt, negyvennyócbabehívtak.)
Mi történt vót akkor Zetelakán?

(Annanénit ott fogták meg!?)
(Férj: Nem ott fogták meg, hanem...)

Gázménbe fogták meg! Gázméntõl hozta el a milicia, õrözte,
én még...

(Férj: Ott az Úrfi Sándorékén lejjebb...)
Ott, Gázmén patakába, há ott vótunk, én es ott vótam, édes-

anyám isott vót...
(Az nem bent volt Zetelakán?)

De ott es vót, Zetelakán, Tófalába, vót, vót, vót! Me attól
eltekintve, õ amikor idejött, akkor már három napja vót, hogy õ
odavan.Úgy hogy nemtudtak róla.Azalatt az idõalatt vót Zetelakán.

(Férj: Én nem vótam otthon, katonavótam aromán hadseregbe, de
még ott ishírevót, akatonaságnál.)

Aszmondtaazédestestvérinek azura, hogy: egy asszony, mikor
mentünk Gázménpatakába,ki oda,mikor õprédikált ott, saszmondta
atestvérinek azura,hogy ennyi,egy asszony ennyi bolondot el tudjon
bolondítani, ennyi népet el tudjon bolondítani, aszmondja, s úgy
megnémult, többet sohaseszólott senkihezazazember. Azon anap!
Soha, sohanem szólott senkihez. Erõsen erõsen....

Szóval én édesapámtól hallottam, hogy õ gyermekkorába na-
gyon megijedt vót. Gyermekkorába nagyon megijedt vót. S az úgy
bennevót, hogy az bennefokozódott, az az idegbetegség, saz a... ez
egy olyan, hogy mondjam, olyan átmeneti betegség vót neki, hogy õ
nemártott senkinek,nemfoglalkozott senkivel, csak avallást, örökké
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avallással foglalkozott. Ugye, akommonistavilágbaállandóan hur-
colták, állandóan. Itt a nagy iskolába, mondom, mondtam az uram-
nak, hogy leánkák vótunk, nem is leánkák, me asszony vótam mán,
mikor az iskolába csinált egy nagy összejövetelt, úgy mondta, hogy
lesz egy búcsúest, viszik el õt snemtommi. Shárom mentõ vót, itt az
iskolánál megvótak állva.Hogy na,búcsúzott anéptõl,hogy naviszik
el. De nem tudták elvinni! Neztük. Feltették a mentõre, milicia,
minden ott vót, s nem tudták elvinni! Leszálltak, s mentek gyalog, s
mentek a mentõk. Hogy milyen hatása vót, hogy vót, mint vót, azt
nemlehetett tudni.Hogy nemakartaasofõr,hogy menjenamentõvel,
azt má csak õ tudja. De gyalog vitték el, ez biztos. Négy milicista
kísérte, mintha rablót kísértek vóna, vagy nem tom mi...

(A falu között milicisták kísérték?)
Ezt én aszememmel láttam! Édesanyám is!

(Hát akkor õ nagy ellenség volt!)
Hát a kommonisták nagyon ellenkeztek, a vallással nagyon

ellenkeztek. S állandóan, amíg a vallást tiltották, a kapojok mindig
bé vót zárva. Oda nem szabadott, csak kimondottan rokonság ment
oda, ezek nem... Nem szabadott odajárni, nagyon nagyon tiltották,
me õ a vallást hirdette örökké. Nem foglalkozott senkivel, sem a
törvénnyel, sem senkivel, s csak Istenbe bízzunk s higyjünk s meg-
segít. S igaza isvót. Igaza isvót.

(Honnan volt ez aképessége?)
(Férj: Hát ez az elõérzete, hogy mibõl származott, azt nem lehet

tudni...)
S az én leánkám is, aszmongya, mikor beteg vót, hogy nézze

meg, meggyógyul. Neki van egy olyan elõérzete, hogy olyan nagy-
beteg vót az uram, hogy tökéletesen, hittük, hogy meg es hal. S
aszmondja: meglátja maga, hogy megjön. S megjött! Neki is olyan
elõérzete van.

(Mikor prédikált, mit lehetett látni?)
Õ elmondta a szentírásnak egy cikkit. Akkor õ egyszerre úgy

eresztette el magát, hogyha nem kapták el, elesett. Akkor letették,
önmagától helyrejött, felállt, kezdett egy cikket, megint elmondott.
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De a milicia közbe õrözte, hogy nehogy valaki... Me mondom, a
törvénnel soha nem foglalkozott, soha! Csak a vallással. S aztán
amikor elmondtaazövét,amiliciaösszefogta,svitték bé,assetudom,
merrevitték, nem láttuk, deakkor anépbomlott fel. Annyianvótunk,
mint Csíksomlyón, mikor a búcsún vótunk, hogy az embernek a
szemenem fogta be, itt esannyian vótunk. Így igaz.

(Õ hívtaaz embereket?)
Valahonnan kiszivárgott, hogy õ... Hát mondom, ekkor is,

amikor õ prédikált ott Gázménba, akkor es három nap, harmadik
napra valahonnat szivárgott ki, hogy õ ott prédikál. Anélkül, hogy a
népet hívta vóna, vagy mi, mindenki rohant bé, minden felölrõl,
ahonnat egyszer csak tudtak jõni, mindenünnen jöttek....Õ tuggya,
amit mi elbeszélgetünk. Lehet, hogy a következõ alkalommal el-
mondja, amit mi beszélgettünk. De például most, most nem hiszem,
hogy nincsen, mepéldául most avallást nem tiltják... Õ nem jár most
se sehova, me nem is tud, me már idõs asszony. Teccett járni nála?
Õ nagyon, sa leánya isnagyon vallásoscsalád, õk nem ártanak még
alégynek se, sohasenkivel sefoglalkoztak, soha. Amit kellett, ugye,
megcsinálták, osztán... A vallást senki se tudta úgy, mint õ, de a
sógora reafizetett, me aszmonta, hogy egy asszony ennyi népet bo-
londít...

Szegény édesanyám olyan fulladós vót, éppen mint az uram,
szívaszmája vót. S mentünk ki, úgy csorgott az esõ, úgy féltem, hoy
édesanyám elesik vagy valami. S én ugye mentem elõl s neztem,
édesanyám jön-e. Mennyen elõl, édesanyám, lássam, hogy menyen!
Úgy tudott menni, úgy tudott menni, hogy hogy hogy... Úgy tudott
menni, az nem nyuvadozott, se nem semmi. Meredek út vót, s azon
a meredek ösvenyen úgy mentünk, mint a virág, semmi, semmi baj
nem vót senkivel. De mint a keresztalják, úgy mentünk ki az
ösvenyen.... Megmondta: meglesznek a nagy díszkapuk. Aszmonta.
De nem fogunk örvendezi benne. Mer az egy olyan idõszakot hoz,
amit nem esgondolunk.

(Férj: Vót elég díszkapu a Csau idõbe, örökké csináltuk a díszka-
put...)
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Feltámadnak aSátánok, sminket azok irányítanak, akit tudnak.
Memi, ezek akorabéliek, minket nem igen tudnak máirányítani, így
van-e?

(Amikor Anna néni így elszédült, akkor nem mondta, hogy a
túvilágon járt, shalottakkal beszélgetett?)

Ezt nem hallottam, me minden további nélkül ugye, amikor
háromszor isrosszul lett, lefeküdt akkor ssemmit secsinált. Magától
helyrejött, tovább nem vót semmi baja. Csak amikor jött az abetegség
rea, akkor megkellett fogják, mekellett leessen. Úgy hanyatág leeresz-
tették, sakkor magától helyrejött, nemvót semmi.Gyermekek vótunk...

(Férj: Nem,máleány vótál! Hát hallgasside,negyvenkilencbevót!)
Akkor leány vótam... harmincháromba születtem, s negyven-

négy esztendeje, negyvenötödik, hogy asszony vagyok.
Deaz egy olyan rokonszeretõ asszony vót! Örökkéúgy szerette

édesanyámat, me ugye fiatalasszony vót, s jött a templomba, me mi
ott laktunk, ott vót a szülõi ház a templom mellett, micsinál, Jula,
hogy van, micsinál, ez mind érdekelte. Nagyon ügyes valaki vót.
Szeretteanépet, avallást...

(Férj: Elvitték Vásárhelyre, saztán egy ingbehazajött! Hahaha...)
Édesapámmal, nyugugyék, jöttünk amezõrõl. S ahogy jöttünk

amezõrõl, szántani vótunk,sott Mállok elõtt jöttünk leédesapámmal.
Sén aszekéren üldögeltem, sédesapám jött amarhák elõtt. S láttuk,
olyan szürkület vót, hogy valaki olyan fehérben jõ felazon. S hát
mejen édesapámnak: hogy van, sógor bácsi! Haha... Istenem!
Aszmondjaédesapám: szintejött, hogy megijedött, hogy valaki meg-
látja. S akkó engem is megpuszilt, s ment haza. Kérdöm, hogy hát
maga mivel jött? S aszmondja, hogy hát, mivel, fiam, amit az Isten
teremtett: alábaimmal! Na.Deazvalamilyenkor érkezett, valahogy...
Édesapám, szegény, nyugugyék, szintemegijedett, aszmondja, ez az
Annahogy jön, aszmongya. Deeljött!

(Mihály LajosnéPéter Juliánnasz. 1933, Máréfalva)

10. Hogy mi vót vele, smi történt?Kegyelemvót-e, beszédvót-e,
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meg vót-e merevedve, nem lehet tudni. De annyit tudok mondani,
hogy ezerkilencszáznegyvenkilencbe. Én vótam fenn a Hargitán, s
hazajöttem onnan egy nyári nap, saszmondták, hogy no, beszél fenn
Rengõkõbe. Mentem fel, de körübelül mikó vótam olyan négy
kilóméter távolságra, úgy hallott abeszédje, minthaott lettünk vóna!
Úgy hallott a beszédje. Mentünk, s összegyûltek, annyi nép, elkép-
zelni nem lehetett. Vót egy nagy-nagy kõ. A kõrefelállott. Sakõúgy
látszott, mintha perzsával be lett vónahúzva. Pedig nem vót semmi,
csak az amoha.

S akkor õ egy darabig beszélgetett, s akkor elájult, neztem, s
akkor hanyatág leeresztették a földre, s pihent, s akkor felkelt, s
megint kezdett beszélgetni. Hogy ott milyen vót, azt elképzelni nem
lehetett, kegyelem vót-e, mi-e, hát úgy beszélt, mind egy pap, hát
ugye pap, gyûlölték a papok! Má ugye mind odamentek, az õ
beszédjire!

Sakkor amikor, máez megtörtént, sakkor odament egy erdész.
Idevaló vót, Máréfalán született, egyszerû ember vót, de az Isten
felvitte vót a dógát, nagy kommonista vót, lett belõle brigadér. S õ
meg akarta lõni. Deaz Isten nem engedte! Nem tudtameglõni!

S akkor elment arra bé Zetelakára, Zetelakán bément a temp-
lomba, ott prédikált, sakkor õtet onnanelvitték. Elvitték Vásárhelyre
akkor. Vásárhelyt próbálták, hogy öljék meg inyekcióval, de nem
sikerült. Sõt, osztán hogy sikerült, hogy nem, õonnat eljött. Éjjel úgy
eljött, hogy senki se tudta, hova lett el. Õ mesélte! Jött hazafele, s
akkor bément egy töröbúza közi. Adtak neki ott egy köntöst, piros
köntöst. A pirosköntösbe jött hazafelé, sMáréfalvárahazajött, ide. Itt
akkor, akkor nem prédikált, hanem hogy is vót csak... Itthon vótam. El
akartákfogni.Vótegyeste.Egyestekijöttek ideUdvarhelyrõl,egymilicia
kocsi. Nemmiliciakocsi, teherkocsi.Vótak rajtavagy húszancsendõrök,
ezek a szekusok, mindenféle. S akkor a nép... Akkor elkiáltotta magát,
hogysegítség! Ezszázszázalékos! Mentünk fel azúton,ott vót asokpolic,
akkor hamar...

Õ eltünt. Õ akkor eltünt. Úgy eltünt, hogy senki se látta, hova
lett el. A policok keresték, sakit elkaptak, azt jól megkenték, anépet
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elverték, egyiket erre, amásikat arra. Észrevettük, mánem mentünk
oda, pucolni kell, többen vótunk, fiatalemberek.

Akkor õ azután beszélteel, hogy atemplomkerten felül elment,
keresték, de nem kapták meg sehogysem, s vót egy rokonsága, a
másik utcába, s oda a kemencébe bébújt. De ezt nem tudják, nem es
kell beszélni, me... Keresték, s nem kapták meg sehol se. S akkor
negyven nap bújdosott... negyven nap bújdosott az erdõn. Aszmonta,
me beszégettünk, me én jártam oda beszélgetni, medvék között vót,
farkasok között vót, semmi nembántotta.Semmi nembántotta.Aztán
azután hazakerült, denem vót szabad neki elmenni hazórról egyálta-
lán. Meg vót szigorítva, hogy a lakást elhagyni nem szabad,
hezzamenni senkinek nem szabad, idegen embernek egyáltalán nem,
idegen embernek. Hogy ez kegyelem vót-evagy beszéd...

Aztán aszmondta, hogy ebbe az évbe, ha megérjök, a búzát
mindenki hazahordja, otthon csépöl mindenki. Aztán itthon csépöl-
tünk! Jaj de osztán törvény vót-e, parancs vót-e, honnan tudta, de
itthon csépöltük. Nagy feltünésvót! Itthon csépöltük.

(Mondta, hogy akövetkezõ évben mi lesz?)
Nem. Azt nem. Aztán hogy mi történik... Aztán megint nem

engedték, hogy a búzát hazahozzuk. Nagy cécó vót, sokminden
bételjesedett, amit õ mondott, így õ, úgy õ, bolondul beszélte, de
féltek a miliciák tõle, nem engedték, hogy beszélgessen, egyáltalán,
nem hagyták, hogy beszélgessen. Hazulról nemenjen el, senkivel ne
tárgyaljon. Segyáltalán, csak akapun belül. Nemenjen senki hezzá,
nem esjártak aztán... Féltek, aférje, aveje, féltek, nehogy kellemet-
lensége legyen. Ez így vót abbaaz idõbe...

(Mit mondott tulajdonképpen?)
A mind a vallásról beszélt, mind a vallásról. Senkit se sértett

meg avval. A vallásról beszélt, mindenképp. Isten van, s Isten lesz, s
törvén... Aszmondta örökké: a törvénnek eleget kell tenni. Ezt belé-
mondtamindenképp: törvén van, törvén van, a törvénnek eleget kell
tenni. Senki nevonakodjon atörvéntõl, atörvénnek eleget kell tenni.
Ezt mámindig mondta, ezt nem hagytaki, egyáltalán.

(Lajosbácsi mit mondott?Hát ott voltak az emberek az udvarán...)
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Nem az udvarán... Hát amikor õ elszalatt, há bé nem mentek,
az úton vótak, senki se járt bé az udvarra, õ csak kiáltott, hogy
segítség, s elrepült, mind a madár. Odajöttek a szekusok, a sok
miliciák,motorral jöttek ki,hánemvót suhuttse,keresték mindenfelé,
denemtalálták megsuhuttse.Eltûnt,mint akámfor.Úgy hogy õ(Laci
bácsi) aszmondta, õ nem avatkozik beaz egészbe, õ nem tudja, hogy
mit mond, mit nem, õ, aszmondja, nem foglalkozik vele. Õt nem
hurcolták egyáltalán.

(Ilonka István sz. 1918, Máréfalva)

11. Hát én ahogy tudom. Én úgy tudom, mer én akkor ott laktam
fenn... sakkor az õ uraodavót a fronton.

(Igen, fogságba isvolt.)
Fogságba isvót. Sakkor neki közbeszületett egy leánya, most

isél, ez az egy van, Aranka. Azt tudom, hogy nagyon sokat üldözték,
ezt tudom. De én úgy tudom, hogy az ura a háborúba, szóval a
fogságbavót na, fogságbakerült. Sakkor itthonvót neki egy testvére,
Zsuzsika, Olosz Józsefné, az annyira üldözte Annát, komámasszo-
nyosok vagyunk, annyiraüldözteAnnát, hogy õel kellett menjen, me
õ nem bírta tovább, hanem ideáltal, ideKeményfalán, vót egy Máris
néni. S akkor õk jól vótak, azzal az öregasszonnyal, s akkor õ oda a
leánykával átalköltözött. Azé, mehogy közbene felejtsem el, az ura
is hitvány vót, me az ura küldött egy búcsúlevelet, megírta a búcsú-
levelet, s küldte a búcsúlevelet egy embertõl, aki jött a fogságból, s
az aszmondta, hogy Laci meghalt, meLászlónak hítták az urát.

(Igen.)
Laci meghalt, na! S akkor még jobban üldözték. Denem halt

meg, nem vót igaz, hogy õ ezt mér tette, mér csinálta, azt nem lehet
tudni. Akkor asztán komámasszony elbúsulta, süldözték akkor aztán
már, na, hogy úgy tudta a család, a testvérek, hogy tényleg meghalt
Laci. S akkor aztán õ oda, tényleg, átalköltözött.

Közbe hazajött komám, s akkor ott a lakásban, ott ültek az
asztalnál, a testvérök smég aszomszédok, minden, ittak no, annak a
tiszteletére, hogy hazajött Laci! Körül vótak ülve. Közbe komám-
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asszony nem tudta, hogy itthon van, itt jött, itt ment sitt jött ahegyen
keresztük. A hegyen keresztüljött, s hallja, hogy olyan zaj van a
házba. Mikor bément, s meglátta Lacit, hogy az asztalnál, s ott van,
hát akkor õ rosszul lett. De én akkor ott voltam! Rosszul lett! No
osztán ott ecetet s kékszeszt s minden, súroltuk, minden, s aztán
helyrejött. Me mondom, attól meglepõdött õ, hogy látta, hogy tény-
leg, itthonvan,mehótt hírejött.Akkor nagy baj vót,meaztánkomám,
õ felháborodott, ez a Zsuzsika s Árpád s a testvérei mind ott voltak,
sCicelle! Fogtaa litresüveget, súgy odavágta, hogy a litresüvegnek
a nyaka leszakadt, s neki így, most meg nem mondom, nem tudom,
melyik ujját, ezt ejsze, elvágta. Úgy hogy az mámeg vót bénulva, az
az ujja, örökké, amíg élt. Akkor aztán nagy baj vót, me verekedésre
került a sor. A testvéreit mind elhajtotta, hogy mét hazudtak neki,
hogy a feleségeelköltözött, denem monták meg, hogy mér, na.

Sakkor aztán ebbõl kezdõdött neki ez abetegsége, na. Sakkor
aztán õ negyvenháromba, ha jól gondolom, akkor lett beteg... nem
igaz...

(A háború után?)
Nem! Nem, a háború elõtt! Nem mondom jól. Mer amikor õt

üldözték, s õ elment, akkor az ura nem is vót itthon, amikor õ
Szebenbe vót az elmegyógyintézetbe, no! Aztán megzavarodott.
Akkor aszmondták, hogy Márisnén, Márisnén, nem tudom, milyen
vallása van, elfelejtettem, hogy mondják azt, s attól zavarodott meg
Anna. Denem attól zavarodott meg, hanem az üldözéstõl.

Smondom, akkor azután amikor az urahazajött, aztán õ kezdett
mondani. Jósolt. Javasolt. Samit mondott, igaz vót, bétõtt. Naakkor
Rengõkõnél, fenn az erdõn, akkor ott õ prédikált. Elmondta, hogy....
Ott vótam, Rengõkõnél. Messzevan az, Telekság...

(Hívta õ, vagy maguktól mentek?)
Hívta! Hívta!

(Közbeszólás: Ki vót hirdetve, egymást anép hívta.)
Denemúgy vót hírdetve, hanemazõemberei. Jöttek smondták,

hogy ne, ekkor s ekkor Anna Rengõkõnél prédikál. S akkor ott
vótunk, selmondta, hogy díszkapukat fognak csinálni, sminden.
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(Közbeszólás: Hát igen, meg isvót!)
S hát ugye meg is csinálták, díszkapukat, me ugye teccik

emlékezni, Betlenfalán is, na. Selég ahezza, hogy akkor õ elmondta
eztet, elmondtaezt is. Akkor õ...

Deközbeaz urahazajött. Sakkor is, mentek amezõre, jött egy
ember tarisnyával, aszmondja, itt a falu véginél találkoznak, s
aszmondja: bácsi, maga térjen vissza! Ne menjen, me magának a
tarisnyájába pénz van! Menjen vissza, aszmondja, me a nagyerdõn
elfogják magát sapénzét elveszik!

(Közbesszólás: Deolyan igazat mondott, hogy aszavadbaszójjak,
nem tudom, hogy afiatal bácsi ki az, nem idevalósi, igaz-e... Elég az
hozza, csak annyit akarok mondani, szavadbaszóljak,énisott vótam,
amikor prédikált...)

Rengõkõnél.
(Közbeszólás: Akkor nagy terhes vótam, vártam a bubát.

AszmondjaBéni, hogy Udvarhelyrõl, a férjem mondta, annyi orvos,
minden vót, érti-e. S mondta, hogy õ most ki van merülve, s le kell
dõlni egy kicsit, de tizenöt perc múlvaújrabeszél.)

Ott nem vót egy orvosse, te Bözsi.
(Közbeszólás: Devót, Béni beszélt vele.)

Nebeszélj!
(Közbeszólás: Vót, vót!)

Hallgass ide. Az még, az ura má itthon vót, akkor jött haza az
ura. Akkor õ beteg vót, nem olyan beteg, deaz ágybavót. Rengeteg,
me megüzente, hogy menjenek sokan, sokan, met õ prédikál, ez vót
egy szombat este. Na, akkor felállott azágyba, skiterjesztetteakezit,
smondtaaz olyen isteni...

(Közbeszólás: Nem énekölt? Me jósolt nekem isotthon aháznál!)
Azt azután jósolta. Elég a hezza, hogy az ura ült mellette.

Egyszer aszmondja: teLaci! Ne tagadjátok meg, vedd elé, meneked
békell rukkolni, neked abéhívó akezedbevan. Úgy hogy mégakkor
Laci itthon vót. Bé kell rukkolni, me a kezedbe van a béhívó. S
mindenki csudálkozott.

No én terhesvótam, s neki a testvére, Margit, Csíki Sándorné.



Én terhesvótam Annókával, úgy vót, õk keresztelik meg, aztán hogy
megbetegedett, nem tudta. Elég a... van-e idejemagának?

(Hogyne lenne!)
Elég a, hogy valaki adott neki, me tele vót a tornác, s az utca,

minden. Valaki adott neki egy piros almát. Aszmondja: Laci, vágd el
ezt azalmát kétfelé, meitt vankét terhesasszony, sezt azalmát odakell
adni nekik. Hát Margitot még, me az egyik édes testvére vót, dehát
engöm nem, nekem nem tudta, még akkor nem vótunk komásak. Há
elégaz,aszmondja, MiklósBélánéjöjjön,meazelsõuramután,Miklós
Béláné jöjjön ide, aszmondja, hogy nehogy megkívánjaezt az almát, s
Margit, te is! Odamentünk, s az almát ideadta, a fél almát, de hogy õ
lázas vót-e, vagy meleg vót a kezébe, hát meleg vót az alma, s én úgy
megundorodtam, hogy én benem tudtam volnafalni az almát! Elmen-
tem vissza a helyemre, fogdogaltam az almát. Aszmondja: Miklós
Béláné egye meg azt az almát, ne utálja, Margit má megette. Hát én
aszgondoltam, ott összeesem. Hát honnan látta õ, én milyen messze
vótam, smennyi nép vót!

(A szobában körbeültek az emberek?)
Nemültek, így álltak, így álltak, egy nagy tornácvót, sígy álltak,

mindenki, na. S akkor eccer aszmondja... de az óra hátul vót s fenn.
S aszmondja, ahogy õ így feküdt, me aztán lefeküdt, aszmondja na:
öt perc múlva tizenkét óra. Ne haragudjanak, nekem most le kell
feküdjek, s bé kell forduljak, me nekem most jön az óra. Met,
aszmondja, reggel korán fel kell keljek, a tehenyeknek...De nem
tudott dolgozni! A tehenyeköt megkell fejjemskell menjek amisére.
Igendeel vót tiltva, nem vót szabad menjen amisére!

Akkor eljövünk haza, de õ mindenkitõl elbúcsúzott, aludjanak
jól, s jó éjszakát, én reggelre meg leszek gyógyulva, aszmondja. Öt
órakor fékell kejjek, sa tehenyeket meg kell fejjem, skell menjek a
misére. Na, hazajövök, hazajövünk...

(Közbeszólás: Deén mondjak egy példát, velem történt meg.)
Namondjad.

(Közbeszólás: Mikó minket elárultak vót, az akit ma eltemettünk,
PapZolti, hát teljesen, ugyetisztacsórénmaradtunk, egy nagy szekér
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bõrt elvittek, még kötõrúddal kellett megkötni, annyi vót. Õ járt oda
hozzánk varrni, Zolti, s mindent látott, mindent tudott. Nohát kétel-
kedtünk, kételkedtünk, sénmondtamazuramnak: Béni, hát másnem
árult el, csak Zolti sPapAnti. Õk eccer biztos. Na, azt javasolta, hogy
mamával, anyósommal ketten menjünk fel Annához. S fel is indul-
tunk, de én úgy megijedtem, me fel se értünk az õ kapujukhoz, csak
azalsó, ahol Hajniék laktak, Urszuj Antiék, azõk kapujukigelértünk,
s hát a kapun má jön ki Anna, s inti, tudom, hogy hozzám jöttök, de
ne gyertek, Bözsi, me most nincs kegyelem, most ne gyertek,
aszmondja. De hónap ilyen s ilyen tájt, ekkor sekkor, shány órakor
menjünk.Meazt istudom,hogy métt jöttök.Nahát honnat tudtameg?
Nahát én olyan ideges lettem, s a mama is, anyósom, idõs asszony
vót, hogy hát ez honnat tudta, hogy megyönk felfeléaz úton, shogy
hozza indultunk. Érted-e? S úgy megrestelltem magamat, én többet
nem mentem oda.)

Elégahozzá, hogy... Devalami baj nem lesz-eebbõl?Noosztán
elég a hezza, hogy mi onnat este tizenkét órakor eljöttünk, vagy
tizenkét óra elõtt öt perccel, de fordult is bé, s mi jöttünk el. Nohát,
jövünk lefelé, saszmondjaazuram: teAnnus,hát tegondolod-e,hogy
Annamost jobban lesz, vagy reggelremeghal. Hámondom: én nem
tudom, én nem tudom, hogy mi lesz vele. Aszmondta, ha a Jóisten
kegyelmet ad, akkor jobban lesz. Aszmondja az uram: te Annus, én
nem tudok nyugunni, én reggel felmegyek, jól voltunk ugye, én nem
tudok nyugunni, hogy mire telik ez. Meghal vagy tényleg megfeji a
tehenyeket, nem... El seképzölöm, aszmongya.

Nahazajövünk, stûnõdünk, sreggel felkelünk korán, smenyen
az uram! Elig vártam, hogy jöjjön vissza. Mikó jön, aszmondja:
Annus, be kár vót, hogy én odamentem. Mi te, meghalt Anna?
Aszmongya: nem halt meg. Két nagy csizmaa lábán sasajtárral jött
elõ a pajtából. Megfejte a tehent. S mikor én bémegyek a kapun, s
meglátott, aszmondja: no jöjjön, Béla. Mondom, akkó még nem
vótunk komások. No jöjjön, Béla, memagaarrakérteaJóistent, hogy
ingöm vegyen el, nekínlódjak tovább, aszmonja. Hát, aszmondjaaz
uram, te Annus, én úgy megszégyelltem magam! De aszmondja: ne
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szégyellje magát, me én meg kell köszönnyem magának, me maga
úgy akarta, hogy én ne szenvedjek többet, de hálistennek jobban
lettem. No.

Aztán ugye az urát elvitték, s ez azelõtt vót. S akkor üldözni
kezték, s akkor oda átalment, s mikor ide hazajött, hogy valamit
vigyen átal, s az ura itthon vót. De aztán akkor olyan dolog vót,
tudja-e, hogy mindenki menekült, aki ott vót! Laci úgy felháborodott,
hogy afeleségét mér üldözték el! Met ez az õ testvére, Úrfi Zsuzsika,
Olosz Józsefné, ezt maga, nem hiszem, hallott róla, nem hallott...

(Ez valamilyen DemokratikusNõszövetség itteni vezetõjevolt...)
Úgy hívták, hogy Póker Anna.

(Pauker Anna?)
Úgy hogy valamilyen demokratanõ vót. Saz üldöztea legjob-

ban, az üldözte. Örökké jelentettea miliciának smindenüve. Sógor-
asszonyavót, az ura testvére.

Na, elég a hezza, hogy akkor, na visszaköltöztette a feleségit
gyermekestõl, mindenestõl együtt visszaköltöztette. Noosztánakkor
aztán jól vótak. De akkor õ kezdett mondani, jósolt. Jósolt. Jósolt,
olyan igazakat mondott, hogy tiszta igazakot.

Elmejek oda, s jaj, aszmonták, hogy Anna jósol. Saztán közbe
az én uram odamaradt aháborúba. Miklósvót az elsõ uram. Smond
azokról is, meüzennek ahalottak, sõk, memegholt ott, süzennek a
halottak. S én is elmejek oda, s mondom, akkor még nem vótunk
komások, mondom: Anna! Hallám, mondja meg, nekem is Béla mit
üzent, mondom. Measzmonták, akõtáblárafel van írva, sarról olvas.
Hámondom: vegyeeléazt akõtáblát, most nézzemeg, hallám van-e
üzenve valami? S aszmondja: nem úgy van, Annus, aszmondja. Me
nekem mikó jõ az a kegyelöm, nincs nekem semmi kõtáblám, mikó
jõ az a kegyelöm, megjelenik az a tábla, s arra arany betükkel az
üzenetök fel vannak írva. De aszmondja, fogja össze a kezit s adjon
hálát a Jóistennek, hogy Béla nem üzent semmit. Na ennyi vót az
egész.

Aztán akkor ugye jött a milicia! Jött a milicia éjjel! Mentünk,
me hivatott, mentünk, hogy mentsük meg, aki vele együttérzett, na,

176 Gagyi:Tanulásközben



hogy magyarázzam. Mentünk éjjel tizenkét órakor. Hát ott a szállá-
sokba elszállásoltunk, sötét vót, de bizony Isten, így ahogy én mon-
dom, így vót mindvégig, amit én láttam, én csak azt tudom mondani.

(Igen, igen.)
Hát én ott az egyik helyt, egy olyan kicsi szobavót, sott iscsak

egy asszony lakott egyedül, s bémentem oda, hát az az asszony
szegény vót, me annak vót egy olyan kicsi ágya, s ilyen szõnyeggel
vót az az ágy leterítve. Nahát ott beszélgettünk, minden, s eccer hát
egy nagy teherautó megáll, meaz az asszony ott lakott, nem épp pont
szembe, kicsit úgy, egy kicsi utca van s úgy le, az elsõ házba. Hát
futunk, megyünk mind. Naolyan sötét vót, így akert mellett megyek
fel, s látom, hogy egy férfi, me a nagy teherkocsi feljebb vót, s egy
férfi vót megállva, s futok, smegfogom hamar amarkát, smondom:
ahajt te megjöttek? S meg, azt a kutya ilyen-olyan istenit, románul!
Miliciavót! Hát én megfordultam sén úgy elfuttam onnét, én vissza
odaahol vótam,apokrócalá, arongypokrócalá! Deaztánmindenki..

De aztán akit megfogtak, azt megverték, a milicia, sok milicia
vót. De aztán azután reggel monták meg, me aztán bémentek, me
akkor mégnemmentek vót bé, csak megérkeztek. Bémentek, sazura
egyedül vót az ágyba. Felébresztették, aludt, hol az asszony? Há
aszmongya, fogtam a kezit, lefeküdtünk, fogtam a kezit, itt együtt,
nemtudom, hovalett! Elment hátraki, az izébe, akert, mekijár akert
a mezõre, elment oda. Hát az úgy elment, hogy Zetelakáról a temp-
lomból hozták vissza. Na. Ott aztánõaszmonta, hogy võlegényevan,
s meg kell esküdjenek, Zetelakán a nagytemplomba, s akkor ott
elfogták s elvitték Szebenbe az elmegyógyintézetbe. S egy nagyró-
zsásköntösbe, azt énnemláttam, csak így mondták, hogy onnat tiszta
gyalog hazajött, nem tudom, mennyi ideig. Ott adtak egy nagy, ilyen
rózsáspongyolafélét, na, sabbaérkezött haza. Így hazajött!

Akkor aztán letiltották, nem vót szabad neki többet a kapun
kijönni, nem vót szabad mondani, nem vitték, többet nem büntették
semmit, csak akapun nem vót szabad kijönni, sodasenkinek nem vót
szabad bémenni, deazér mégismentek, meakkor ismondott, akkor is
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mondott! De aztán az ura letiltotta. De aztán amikor az ura nem vót
otthon... Aszmongyák, hogy még a mai napig is mond! Még a mai
napig is mond, na!

(Õ üzen valakinek, hogy most neki kell mondjon, vagy mennek
hozzáhivatlan?)

Nem! Nem! Mennek hezza, s kérik, hogy hallám mondjon, s
akkor, ha van kegyelem, õ úgy mondja, kegyelem. Nem örökké
beszélget. Most például mehetnõnk, nincs kegyelem, nem mond
semmit. De megyek én olyan alkalomkor, hogy van kegyelem, s
akkor apincébebézárkózik, aszmondják, amikor azuranincsotthon.
Me mosmá veje is van, leánya is, mikor azok elmennek a mezõre,
mikor valaki mejenhezzabezárkoznak apincébesott mond. Nagyon
igazat mond!

Még akkor nem vót semmi baj, még háború elõtt vót még. Egy
alkalommal álmomba azt láttam, hogy odajõ nálunk. Akkor én lent
vótam, lent a szövetkezetnél. Azt láttam, hoy odajött álmomba, s
hozott egy fekete szvettert. Letette így a pad karjára, s aszmondja:
Annus! Ezér a fekete szvetterér eljõ egy oláfali ember, s azt maga
adja neki oda. De, aszmondja, hogy jõ húsvét. S tényleg jött! Jön
húsvét, de maga húsvét elsõ napján nehogy kimenjen ezen a kapun!
Vagy hazóról nehogy elmenjen! Olyan rettenetes ítéletidõ lesz!
Olyan rettenetes ítéletidõ lesz, dörgés, villámlás, nehogy maga ki-
menjen akapun!

Sjött, dörgött, villámlott, csattogott, rettenetesidõ vót! Memég
felírtuk, menem tudommennyi idõvót húsvétig, két vagy háromhét.
Elmegyek aszomszédasszonyhoz, itt lakott abarátnõm, smondom:
né mit láttam. S na, aszmondja Mancika, Annus, írjuk fel, hallám
ugyanbiza! Sbétõtt,mit gondol! A feketeszvetter utánnemjött senki.
De ez az ítéletidõ, így ahogy mondta, bétõtt. Na annyit tudott róla.
Amit nem láttam, azt nem mondhatom, csak azt tudom, amit láttam...

(Nem mondta, hogy milyen veszedelem lesz?)
Nem mondtaaveszedelmet komámasszony. Nem monta. Csak

aszmondta, hogy eljön az idõ. De örökké aszmondta, hogy a
törvénnek fejet kell hajtani. Ne ellenkezzék a törvénnel senki se,
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aszmonta. Meeljõ az az idõ, hogy egy akol segy pásztor lesz! No ezt
hallottam én, mikor monta. Örökké mondta, hogy a törvénnek fejet
kell, neellenkezzék atörvénnel senki. A törvénnek fejet kell hajtani.

Aszmondta: háromcsokor. Hogymongyák csak... Nemcsokor...
vagy igen, csokor. Három csokor lesz, virágból három csokor lesz.
Ez azt jelenti, hogy avilág három részrefog szakadni. Három csokor
lesz. De kettõ eltûnik, s csak egy fog megmaradni s ez az egy azt
jelenti, hogy egy akol segy pásztor. Naígy mondtaõ. Naez így igaz.
Naezígy igaz. Így pontosan.Deazt hallottam,hogy egyebütt isvótak,
másik, ilyen... Aztán vótak akik hittek neki, vótak akik nem hittek
neki, de akiknek nem mondott, azok aszmondták, hogy így s hogy
úgy, deamit mondott, mind igazat mondott. Ez tiszta beszéd.

(Csíki Gáspárné? Anna, sz. 1917, Máréfalva)

12. Még maisél egy asszony, velem egyidõs. Ezanegyvenöt-negy-
venhat, a háború utáni idõben vót, az emberek idegileg annyira össze
vótak törve, hogy mindennnek hittek. Ez fellépett, ez az asszony,
prédikált, jósolt, sok mindenfélét elmagyarázott. Leírtam, amit beszélt.
Vót egy dûlõ,úgy nevezik,Telekság,odacsõdítetteösszeazembereket.

(Ésaz emberek odamentek?)
Oda! Több ezeren!

(Olyan volt, mint egy gyûlés?)
Ó, nagyobbvót, mindegy gyûlés! Hát egy nagy kõmellett állott,

állott ott sbeszélt. Az evangéliumból, úgymond, szemelkélt. Decsak
szemelkélt. Sokan borzalmasan hittek, má még azt is híresztelték,
hogy Telekságba templomot építenek, búcsújáró hely lesz, satöbbi.
Eleinmégénmagamishittem, késõbbgyanakodtam.Aztánmeggyõ-
zõdtem egy Lombrozo Cézár elméletbõl, hogy ez az asszony beteg.
Ez az, amit úgy neveznek: gramafománia.

Aztán prédikált, jósolt. Aztán ilyenkor a hiedelmek borzalma-
san terjednek. Messze földrõl jöttek ide, hoztak betegeket, hogy
meggyógyítsa. Hát a szerencsétlen, hogy gyógyítsa meg, amikor õ
maga isbeteg vót?Ugyeaztán akkor lépett fel ez avallásellenesség,
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ezakommunistarendszer.Hát lesték! Elvitték azt azasszonyt.Máma
is él, máma is beszél, csak nem nyilvánosan... Csak otthon, van egy
kör, akik neki szentül hisznek. De nem valósult be a jövendölésbõl
semmi. Ugye aztán megtámadta a politika, elfogták, elvitték Vásár-
helyre. Volt egy bizonyosidõ, amikor elaludt, egyszerûenérzéstelen-
névált. Aszhitték, teszi magát. A talpát elvágták, meaz ugyenagyon
érzékeny, a talpsérülés. Nem tért magához, nem rándult meg.

(Nem mondták róla, hogy elrejtezett?)
Nem. Ezt úgy könyvelteel az akkori hatóság, hogy megfizetett

személy, a szocializmus ellen beszél s lázít. A hivatalos tudatba az
állt fenn. A néptudatbapedig sokaknak élt, hogy az Úristen irányítja,
sáltala, tehát az Annanyelvével beszél az Isten..."

(KovácsAndrássz.1919, Máréfalva)
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A csoportok, közösségek, társadalmak kialakítják, fel-
mutatják a lehetséges folyton változó képét; ezzel vetik
összemindazt, amitõl félnek, amit remélnek.

Hogyan alakítják ki? Hogyan forgalmazzák? Mitõl
félnek? Mit remélnek? És mindezeket: milyen konkrét
társadalmak, milyen konkrét idõbeli-térbeli helyzetek-
ben?

A kiváló angol szociálantropológus, Edmond Leach
írja: “ ...nem azért vagyunk emberek, mert lelkünk van,
hanem azért, mert felmerül bennünk annak a gondolata,
hogy lelkünk is lehetne” . Milyen artikulációja, milyen
társadalmi környezete, milyen társadalmi szabályozott-
sága van ennek a gondolatnak - a lélek, a lehetséges, a
transzcendens, a túlvilági gondolatának - azokban a
közösségekben, ahol terepmunkámat végeztemésvégzem
- errekelleneválaszt fogalmaznom.

Megjelent:
* Változásban?Elemzések a romániai magyar társadalomról

* Elvándorlók?VendégmunkaéséletformaaSzékelyföldön

* Egy másmellett élés (A magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról)

* Elmentünk?Székelyföldi életutak

* Így élünk - Elszegényedési folyamatok aSzékelyföldön

* Biró A. Zoltán: Hétköznapi humorvilág

Elõkészületben
* Tanulmányok aszocializmusról
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