
(Nem tudom, ismeretes-e, lejegy-
zem hát, hogy Einstein és legna-
gyobb hatású elméletének tiszteleté-
re 2005-öt a Fizika Évének nyilvání-
tották.)

�Nem vagyok különösebben
tehetséges, csak szenvedélyesen kí-
váncsi� � írta életrajzírójának, Carl
Seelignek. Szimbolikus mondat.
Frappánsan összegzi Einstein szem-
léletét. Azét a tudósét, aki
Nobel-díjasként � amit nem
a relativitáselméletért, ha-
nem a fény kvantumszerû
természetének fölfedezésé-
ért, illetve érdemdús mate-
matikai és fizikai kutatásai-
ért kapott � is képes belátni:
tévedett. Történt mindez
akkor, amikor Hubble ki-
mutatta, hogy a világegyetem tágul.
Ez pedig nem illeszkedett Einstein
addigi fölfogásába. Vallásos tudós-
ként ugyanis nem volt hajlandó elfo-
gadni, hogy Isten nem �kész� világ-
egyetemet teremtett. A tényeket
azonban � bármennyire nem tetszet-
tek neki � úgy tisztelte, hogy 1930-
ban egy kozmológiai dolgozatában
belátta, hibázott. Einstein ekkor már
kilenc éve volt birtokosa a fizikai
Nobelnek, s az egész világ ismerte
nevét, eredményeit. Annál is inkább,
mert egy olyanféle elmélet, amely-
ben az idõ gyorsul és lassul, a tér pe-
dig meggörbül, mindenkit magával
ragadott. Teóriája � máig tapintha-
tóan � komoly filozófiai jelentõség-
gel is bír. Einstein magatartása pedig

� lásd a fönti példát � példamutató
volt az épp a második nagy háború
poklaiba robogó világban.

Olyan idõkben maradt õ ember,
amikor kevesek. Népszerûségét, az
emberek szimpátiáját még öregko-
rában is �viselte�. S bár sokszor már
nehezére esett, akár grimaszolt is
azokon a fotókon, melyekre turisták
kérték föl. Albert Einstein sokkal

több volt, mint tudós. Föl-
jegyzéseinek, írásainak ez a
kitûnõ válogatása nagyon
sokat elmond minderrõl.
Istenbe vetett hitérõl, el-
méletérõl, humánumáról,
embertársainak és a tények-
nek föltétlen tiszteletérõl.
Mindazon tulajdonságai-
ról, melyek nemcsak a gon-

dolkodók, de az emberiség legna-
gyobbjai közé emelték.

DUKAY NAGY ÁDÁM

(Szerkesztette Székely László, fordította
Gerner József, Nagy Imre, Szécsi Ferenc,
Typotex Könyvkiadó, Budapest, 2005, 
442 oldal, 2150 Ft)

KKaannttéérrooss,,  llüüddéérrcc,,  rreekkeeggõõ
Hárompataki csángó 
hiedelemmondák

Nálunk minden népi hiedelemgyûj-
teménynek Ipolyi Arnold elõször
1854-ben kiadott munkája, a Ma-
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gyar Mythologia a �zsinórvezetõje�.
Hatalmas munkáját az akkori tudo-
mány elveinek megfelelõen, külföldi
példák nyomán, de hazai fogalmak-
kal alkotta meg a tudós pap: gyûjte-
ménye � bõséges adatolása miatt is �
lebilincselõ olvasmány. Mitológiája
nem kuriózumokra szûkített, perifé-
rikus világ: az �isten�, az �ünnepek�,
a �szertartások� vagy a �halál utáni
állapot� fogalmai ugyanúgy helyet
kapnak nála, mint az �ármány�, a
�szépasszony�, a �hetevény� vagy a
�ludvérc�.

Takács György három csíki falu,
Kostelek, Gyepence és Magyar-
csügés csángó hiedelem-
mondáit gyûjtötte össze
tudományos alapossággal
és fáradságos munkával
1991 és 1998 között.
Gyûjteményét hosszú ta-
nulmánnyal vezeti be;
megismertet a hiedelem-
monda-gyûjtés problé-
máival, és tanulságosan
kommentálja kötetének anyagát.
Fejezetcímei önmagukban is beszé-
desek: Szépasszonyok; Egy kosteleki
boszorkány; Elõfizetés papnál; Meg-
böjtölés, fekete böjt; Urszita, mint
sorsnemtõ; Kincs; Ördög; Betegségdé-
mon; Holtak; Tímár György túlvilág-
járása; Kísértet; Gonoszok meglövése
szentelt puskagolyóval; Tüzes ember.
E felsorolásból is kiderül, hogy Ta-
kács inkább a szokatlanra, a meg-
hökkentõre hívja fel a figyelmet,
ezért úgy tûnik, a tágabb szemléle-

tû népi hitvilág nála élesebben hatá-
rolódik el a hiedelmek világától,
mint Ipolyinál.

Tegyük hozzá: éppen ebbõl az
alapelvbõl következik a gyûjtemény
olvasmányossága.

Nehéz meghatározni, mit tekin-
tünk �mitológiának� vagy �hiede-
lemnek�. �A mitológiák a különbö-
zõ népek és nemzetek poétikai tuda-
tának emlékei� � állítja Hoppál
Mihály. Kérdéses azonban, hogy a
�poétikai� hogyan viszonyul a vallá-
sossághoz, a hithez, a megismerés-
hez vagy ahhoz a meggyõzõdés-
rendszerhez, melyet ideológiának

nevezünk. A hiedelemhez
� mai szóhasználatunkban
� mindig társul valami ke-
sernyés íz: nyilvánvaló,
hogy a boszorkányokkal
és kísértetekkel kapcsola-
tos történeteket felvilágo-
sult racionalizmusunk
szorította tudatunk peri-
fériájára. Ártatlan szem-

mel kell olvasni Takács gyûjtemé-
nyét, fenntartások és fennhéjazás
nélkül: történetei ekkor bontakoz-
nak ki a maguk hátborzongató ere-
detiségében. 

A �hiedelem� fogalma sem csu-
pán elbeszélt történetet takar. Egysé-
ges világról van szó, melyben az ér-
telmezés éppúgy helyet kap, mint a
praxis. �Ha valakit érdemtelenül ér
sérelem embertársai részérõl, meg-
lopják, megverik, megalázzák, általá-
ban három különbözõ válaszlépést
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tehet � írja bevezetõjében a szövegek
gyûjtõje és közreadója. � Elõször
megátkozza azt, akitõl a rossz, a baj
fejére származott. [�] Az átok ha-
gyományosan mindig »A jó Isten en-
gedje meg, hogy�« formulával kezdõ-
dik, ami arra utal, az átkozódó fel-
sõbb igazságtételt kér, nem pusztán
rontani, ölni akar szavaival. Mindez
még nyilvánvalóbbá válik, ha az átok
nem fogan meg, s a sértett ember
igazságának elnyeréséért böjtölni kezd
vagy az ortodox papokhoz fordul.� 

Lássunk egy példát: �Azt a ki-
lenc keddet megtartja, kibõtöli. Még
a macskát es megbõtölteti. Az sem
eszik, s a marhák sem, mikor
kibõtöli, mikor kitõtt az a bizonyos
üdõ. [�] S ha nem vagy hibás, kide-
rül. Itt van, ne, fejel a nagybátyám.
S õ hazajött, hát az még a Csau
idejibe� vót, itt a kommunista világ-
ba�, biz akkor kapott vót vagy nyóc-
van ezer lejt. Nyócvan ezer lej, az
nagy péz vót, kérem szépen. S bé-
ment, itt van alul egy magán bódé, s
oda bémentek a fiatalok, ott beszél-
gettek, ott micsináltak, még letette
ott, egy ilyen dzsekinek a zsebibe�
vót a pénz, s ott még ejsze táncra
kerû�tek, mifélle, s mikor hazament,
hát pénze nincs. Nincs, nincs. Elve-
szett. S osztá� mind csak így ment a
papokhoz, s fizettek, bõjtöltek,
imádkoztak, s nem tudom, mennyi
idõre megkapták a pézt, a kapu alatt
bé vót szurva. Megvót az egész.�

Ha olvasom vagy hallgatom (a
keménytáblás, tekintélyes kötet CD-

melléklettel jelent meg) Takács
György gyûjteményét, azt gondo-
lom, tényleg megvan: más és szokat-
lan, de a maga módján: egész.

PRÁGAI TAMÁS

(Magyar Napló � FOKUSZ Egyesület,
2004, 660 oldal, 4900 Ft)

AAzz  aaffrriikkaaii  ggyyóóggyyííttááss
mmûûvvéésszzeettee  

Az utóbbi idõben már-már hozzá-
szoktunk ahhoz, hogy sorra nyílnak
az izgalmas, egyedi anyagot bemu-
tató idõszaki kiállítások Budapest
múzeumaiban. Ezek közül is ki-
emelkedik a Semmelweis Orvostör-
téneti Múzeum kiállítása, amely az
afrikai gyógyítás mûvészetének kin-
cseit tárja a látogatók elé. Létrehozá-
sában Magyarországon közremûkö-
dött a Néprajzi Múzeum, valamint a
Pest Megyei Múzeumok Igazgató-
sága is. Nem véletlenül hangsúlyoz-
tam külön a magyarországi rendezõ-
ket, hiszen a kiállítás másik érdekes-
sége az, hogy a budapestivel egy
idõben hasonló címmel nyílt tárlat
Párizsban és Brüsszelben is. A há-
rom együttmûködõ, nemzetközi hí-
rû múzeum nem vándorkiállítást
szeretett volna rendezni; arra töre-
kedtek, hogy a három fõváros kö-
zönsége egyszerre, a saját városában
csodálhassa meg a mûtárgyakat.
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