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A népművészet iránti vonzódásom és a menteni a menthetőt gon-
dolata adta kezembe a tollat. S az a remény is írásra késztetett, hogy a mágikus 
praktikák varázsénekei és versei, a szokások rítusa, a népi imádságok költé-
szete még él valahol nálunk is, még összegyűjthető, lejegyezhető a régiek 
századokon át öröklődő üzenete. Szülővárosomban, Zentán egy ráolvasást, 
vagy ahogyan ott nevezik: egy ráimádkozást jegyeztem le, s ezt a múltat-
jelző szöveget szeretném ezúttal bemutatni. 

A ráolvasás nem más mint szavakkal történő varázslás, esetünkben 
gyógyítás. A nép a betegségek valódi okait nem ismerve, a betegséget titok-
zatos erők (betegségdémonok, halottak lelkei, állatok, természeti erők vagy 
Isten büntetése) rontó hatásának tartotta. A gyógyítást — ráolvasást — mint 
ellenvarázslatot alkalmazta, mert hitt a kimondott szó varázserejében. Ezzel 
akarta a rontó szellemet stb. rákényszeríteni a kérelem, a parancserejű fel-
szólítás teljesítésére.1 A ráolvasó szövegek hordozói kiválasztott egyének 
voltak. A gyógyító formulák szöveghű elmondása kötelező volt, néha titokban 
végezték, hogy maguk számára megőrizzék a varázserőt.2 A ráolvasó varázs-
szövegnél a gyógyítás a hasonlóság elvén alapult, mert azt célozta, hogy az 
egyszer már megtörtént esetet felidézve (az euráziai hagyomány szerint) 
az istenek sikeres gyógyítása a jelen esetben is történjen meg. A ráolvasás 
kezdeti pogány formáit az epikus jellegű biblikus hátterűek szorították ki. 
A mai ráolvasások tehát kettős eredetűek. A ráolvasó varázsszövegek áltában 
szerkezetűkben is kettősek. Az első az ún. epikus rész, amely felidézi a bibliai 
alaptörténetet, a másik rész a tulajdonképpeni varázsszöveg.3 Ez megfigyel-
hető a zentai ráimádkozás esetében is. 

Mikó az Úr Jézus a fődön járt 
Tanát jó gazdát, rossz gazdasszonyt, 
Vetett neki gyíkinyágyat, kűpárnát 
De néked vala nem ártott. 
Rút fekély, rút nyavalya! 
Tisztújj, pusztújj! 
Szentséges szent malasztoddal 
Jézus, Jézus, Dávidnak vére 
Könyörűjj rajta. 
Mint úton mellett vakon könyörűtél. 
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Ezt a ráimádkozást a Szent Antal tüze (orbánc), vagy ahogyan még 
nevezték: pokolkelet4 gyógyítására alkalmazták. A varázsige mondásakor a 
ráolvasó két kezefejét keresztben tartva a vörös duzzanat fölé tartotta. A 
ráimádkozást három egymás utáni napon meg kellett ismételni. A „gyógyító" 
soha semmit sem fogadott el érte, csak azt mondta, hogy bízni kell az imád-
ságban, mert ha valaki nem hisz a ráimádkozásban, akkor nem is fog használni. 

A ráolvasást Zentán 1979. febr. 4-én jegyeztem le. Elmondta Gulyás 
Lajosné Takács Kapitány Veronika, 73 éves varrónő, aki nagyanyjától, Bata 
Istvánné Farkas Veronikától (1864—1945) hallotta 1927-ben. A nagyanya 
mélyen vallásos asszony volt, és csupán emberszeretetből „gyógyított". 
Ellenszolgáltatást soha sem fogadott el, ellenkezőleg, ő volt az, aki adott. 
Állandó „szegényei" voltak, akik rendszeresen hetente felkeresték az ado-
mányért. A családban nem tudja senki, hogy kitől örökölte a „gyógyító-tudo-
mányt", és csak a véletlenen múlott, hogy ez a ráimádkozás is fennmaradt. 
Közvetlen környezete nem tanúsított iránta érdeklődést. Egyik unokája 
kíváncsiságból megfigyelte a ráolvasás varázslatát, s a szöveg valahogyan 
lerakódott emlékezetében. Régen nem gondolt már rá, de egyszer csak fel-
ködlött emlékezetében, amikor a régmúltat felidézte. 

Ismeretes a beteg is: Recskó Vincéné Körösi Ilona, szül. 1903, zentai 
háztartásbeli, aki 1927-ben „meggyógyult" ettől a ráimádkozástól. Ő a követ-
kezőképpen mesélte el az esetet 1979. febr. 4-én: 

„1927-ben a karom mégvörösödött, főkerestem a Vérka nénit, aki elősző 
rácsihelt, utána ráimádkozott és körösztöt vétet rá. Háromszó köllötl hozzá 
eménni, nem fogadott e érte semmit se. 

Ezt a betegsíget Szent Antal tüzinek nevezik vagy pokókeletnek. Azé 
Szent Antal tüze, mer ha valaki Szent Antal napján lisztbe belenyúl, akkó 
keletkezik rajta. Vérka néni még rácsihelt, és ráimádkozott, azé gyógyút még. 
Két kőt csihelt össze, szikrázott a karom fölött és szikrák hullottak :á. A két 
kő között tapló vót, ami pákábúl van, pörnyés vízbe mégáztatták, kigyúrták 
és mégszárították, asztán rátétték a kőre, hogy tüzet gyúccsanak vele." 

Kérésemre, hogy émlékszik-e még másik ráimádkozásra, gyógyításra 
— a következőket mesélte el: 

„A gyerek rít, tán mégverték szemmel — akkó három kaná vízzel még-
mosdatták, mégitatták —, ujbó mégmérték a vizet, akkó ha négy kanála lett, 
szémverésbe vót a gyerek. A vizet ajtó sarokvasára öntötték és méggyógyút 
a gyerék. Ha a víz nem szaporodott, akkó nincs szémverésbe a gyerék. 

A gyerék rít, a kézkönyökét az átellenes térddel mégmérték, hogy még 
van-é hibbanva. Ha nagyon sivalkodott, amikó mértük helre, akkó helre 
ment a keze vagy a lába." 

Visszatérve az idézett ráolvasás szövegére: azt tapasztalhatjuk, hogy 
bevezető részében megtalálható a kezdő szituáció — az istenség utazása, a 
jó gazda és rossz gazdasszony, a gyékényágy-kőpárna motívum. E szövegele-
mek eredetét Dömötör Tekla kimerítően megvizsgálta5 több történeti koron 
át, kezdve Ó-Egyiptomtól olasz és magyar változatain keresztül, genetikai 
összefüggésükben és esetleges egymástól független keletkezésükben. 

A ráimádkozás rítusát egy cselekményelemmel, a „rácsiholással" egé-
szítette ki Recskóné. Ez igen érdekes mozzanat, azzal lehet ta'án magyarázni) 
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hogy a tűz jellegéből eredően a keletkező füstnek tisztító és védekező hatást 
tulajdonítottak. Mert a füstölés is mágikus cselekmény volt a magyar nép-
hitben, célja az embernek ártó erők (gonosz, betegség szellem, ördög stb.) 
legyőzése.6 

Ebben a ráimádkozásban is, mint a legtöbb kereszténykori ráolvasásban, 
nem tisztán keresztény, nem is tisztán pogány hit és világszemlék t, hanem 
a kettő összekeveredve található. Pogánykori emlékeknek tekinthetők, ame-
lyek a kereszténység felvételével jobbára csak stilárisan alakultak át, ezt 
bizonyítja az Úr Jézus stb. említése, de tartalmuk és lényegük ugyanaz maradt, 
így ezeket a formulákat a régi magyar pogány hitvilág emlékeinek mondhatjuk. 
Fekete Lajos szerint7 a nép körében található népies gyógyászatot a régmúlt 
örökségének tekinthetjük, a régi magyar hit, a táltosok és jósnők szellemének 
hatásaként élnek tovább. 

Ugyanígy a vízvetés — a vízzel való gyógyítás — is ismeretes a magyar 
hagyománykincsben,8 a már egyszer megtörtént gyógyítás (kis Jézus beteg-
sége) felidézése, amelyet szemverés elhárítására alkalmaztak. A zentai mesélő 
nem emlékszik a szövegre, ami azzal is magyarázható, hogy nem mondták 
hangosan, csak magukban, hogy a szó varázsereje megmaradjon.9 

Az orbánc elleni ráimádkozás szó szerinti szövegét nem találtam meg 
sem Erdélyi Zsuzsanna, sem Polner Zoltán, sem Gyura Julianna10 gyűjte-
ményében. Pontosabban az epikus rész motívumaihoz hasonlókra rábukkantam, 
de más betegségeknél alkalmazták őket; aszóban forgó varázsige szövegéhez 
hasonlóra még eddig nem akadtam. Ugyanígy a „csiholással", ezzel az ősi 
tűzgyújtással mint ráolvasó rítussal sem találkoztam. 
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