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varázslóval szemben / 398 Szekérküzdelem a levegõben szomszéd 
varázslóval / 399 Pap mint ellenséges idõvarázsló / 400

Garabonciás / 401
Születése, tulajdonságai / 402 Elviszik, elragadják (a garabonciások, 
szellemek) / 403 Megjósolja a zivatart / 404 A szélben, zivatarfelhõben van,
a jégverést irányítja / 404 Tejet kér, enni kér – nem kap: zivatart küld / 406
Kígyóját, sárkányát eteti, elõhívja, megnyergeli – viaskodik, zivatart, 
jégesõt hoz / 407 Könyve van – felkantározza a sárkányát – zivatarfelhõben
repül, jégesõt visz / 410 Könyve illetéktelen kezekben / 412
Utazás a zivatarban: „falu–erdõ ” / 413 Sárkánnyal vív / 413
Csata a felhõkben, felhõk csatája / 414 Varboncáscsapatok a felhõben / 417
Harangozás zivatar ellen / 418 Megmondja a kincs helyét / 419
Garabonciástól véd a karácsonyi cérna / 421

Táltos / 423
Születése, testi sajátságai, általános jellemzõi / 424 Születéskor megszólal,
sokat tud / 425 Könyve van / 426 A foggal született táltost elviszik; eltûnik,
hamar meghal / 426 Tudománya Jézustól származik / 428 A táltos 
átváltozásai – állatalakok / 429 Halálakor zivatar, forgószél támad / 429
A táltos meghatározza a sorsot / 429 Jósol, prófétál, lopott tárgyról, 
halottakról tudósít: álomban, transzban, tükörrel / 430 Elásott kincs helyét
megmondja, õrzi a kincset / 433 Segítõállata: ló, kakas / 434 Segítõállata:
kígyó, sárkány / 436 Zivatart jósol / 437 A táltos a szélben zivatart hoz,
küld, csinál / 437 Utazás a zivatarban: „falu–erdõ” / 439 A vándor 
táltos tejet kér – kap, nem lesz zivatar vagy más baj / 439 A vándor táltos
tejet, tojást, lángost kér – nem kap, zivatar lesz / 440 A táltos könyve 
illetéktelen kézben / 441 Viaskodás, birkózás: erõpróba, párbaj – ember 
alakban / 442 Viaskodás, birkózás: erõpróba, párbaj – állat alakban / 444
Viaskodás: erõpróba, párbaj – felhõ alakban / 446 Erõpróba, párbaj: 
csoportos viaskodás szélben, felhõben, felhõ alakban / 447 Viaskodás
idõjárásért: zivatar, jégesõ csinálása, elûzése felhõ és bika alakban / 447
Viaskodás zivatar, jégesõ ellen – sárkánnyal/sárkányon / 449
Táltoscsapat viaskodása esõért / 450 Viaskodás esõért – láng alakban / 450
Viaskodás kincsért – bika alakban / 451

Tudós / 455
Születése: foggal, burokban, hetedikként; megszólal csecsemõkorában / 456
Tudását családjában örökli / 458 Tudományszerzés: próbák kiállása, 
éjféli misén, keresztúton, varázskörben / 459 Tudományszerzés: álomban,
rejtezéssel; elragadják, megbetegszik / 460 Tudományszerzés: istentagadás,
szentséggyalázás; „kutya–virág” példázat / 461 Tudományszerzés: 
fõzése, megevése, csontjának felhasználása / 462
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Tudományszerzés: boszorkánygyûlésen / 462 Sikertelen tudományszerzés / 463
Tudománya különbözõ tárgyakban / 464 Tudománya: könyvben / 466
Halála nehéz; tudományának átadása kézfogással, seprûvel, 
a békájával / 466 Halála: koporsója könnyû, temetésén vihar, ördöge 
megjelenik / 468 Kétlelkû: teste nem hal meg, halála után visszajár / 469
Segítõi: különbözõ állatok / 469 Segítõi: kis emberke, ördög, spiritusz, 
ludvérc / 472 Képességei: érti a madarak beszédét, állatoknak parancsol / 473
Állatalakot ölt / 474 Közlekedése: nagyon gyors, rostában repül / 475
Munkája magától elvégzõdik / 476 Lát, jósol, álmot fejt / 476
Megköti, akadályozza és újraindítja a közlekedést / 477
Megköti a lakodalmasokat / 478 Megköti a tolvajt / 478 Azonosítja 
és megrontja a tolvajt / 479 Párokat összevarázsol, elválaszt, a nem kívánt
partnert megöli / 480 Embert ront leszórt dolgokkal, ördög vagy béka 
küldésével / 482 Tehenet, juhot ront, elveszi a tejet / 484 Megbízásból ront, 
rontószerrel, ráböjtöléssel: csináltatás / 485 Köt és old; ront 
és visszavonja/gyógyítja saját rontását / 487 Vetélkedik, viaskodik másik
tudóssal, boszorkánnyal, annak szellemeivel / 488 Másik tudóssal 
kölcsönösen akadályozzák egymás közlekedését / 490 Azonosítja a rontást,
rontót / 491 Azonosítja a rontást a rontó házhoz idézésével / 492
Kényszeríti a rontót, hogy feloldja a rontást / 493 A rontást visszaküldi 
a rontóra / 493 Rontást gyógyít, tanácsot ad: rontó tárgy eltávolítása / 494
Feloldja, gyógyítja az emberek megrontását, tanácsot ad gyógyításra / 496
Feloldja, gyógyítja a tehénrontást, tejhaszon elvételét, tanácsot ad 
gyógyításra / 498 Rontást gyógyít – a rontó gátolni akarja 
a gyógyítást / 501 Ügyfelérõl mindent tud: ismeri ügyfelei szándékát; 
az õt kicsúfolónak, kételkedõnek nem segít / 501 Megköti azt, aki kételkedik 
a tudományában vagy megsérti / 503 Kincsre vezet, zárat nyit / 503
Varázstrükkök: vizet áraszt, növényeket, állatokat varázsol / 504
Varázstrükkök: ételt-italt, utazást varázsol / 504 Varázstrükkök: tárgyakat
mozgat, táncoltat távolból / 505

Halottlátó / 510
Tudásszerzés baleset, betegség révén / 511 Tudásszerzés álomban, transzban
(rejtezéssel) / 512 Halottak hívják el, avatják be / 514 Kézfogással, seprûvel
örökíti tovább tudását / 515 Ügyfelei a halottakat meghívják 
a temetõbõl / 515 A halottak ellenségeskednek a látó ügyfeleivel / 516
A halottlátó nem szolgálja ki a hozzá vezetõ úton õt kigúnyoló, káromkodó,
szellentõ ügyfeleket / 517 A látó álomban, transzban lát, felébredve tudósít 
a másvilágról / 518 Kommunikáció a halottakkal: meditáció, 
önszuggeszció / 519 A halottlátó mint médium, a halott hangján beszél / 520
A látó Jézussal azonosul látás közben / 520 Vízbe nézéssel látja 
a halottakat / 521 Lélekben a balesetet szenvedett haldoklóhoz megy / 521
A halottak megidézése / 522 A halottlátó ügyfelei szembesülnek/nem 
szembesülnek a halottakkal / 522 A halottak felkeresik a látót, üzennek 
az élõknek / 523 Tudósít a halál, temetés körülményeirõl, közvetíti a halott
ezzel kapcsolatos üzeneteit / 524 Tudósítása a halott túlvilági sorsáról / 526
A halott üzenetei: siratás, ima, alamizsna, mise / 527 A halott ruhát, 
ételt kér / 528 A látó eltûnt emberrõl, katona sorsáról tudósít / 529
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A látó halált jövendöl / 530 A látó tanácsot ad lelki, vallási ügyekben, 
halállal kapcsolatban / 531 A látó rontást orvosol / 531 A látó a megidézett
halottól rontás felõl tudakozódik / 532 A látó megmondja a kincs 
helyét / 532 A látó híres embernek mond a halottakról / 534
A látó és a rendõrség / 534

Jós / 536
Tudományszerzés Szent György-napi páfránnyal / 537 Kígyói vannak / 537
Jósol, néz / 538 Felfedi a tolvaj kilétét, megmondja a lopott holmi 
hollétét / 538 Tükörben látja meg a tolvajt, rontást, ügyfelei 
életkörülményeit / 539 Babvetéssel jósol / 540 Megmutatja 
a vízlelõhelyet / 540 A rontást orvosolja, visszaküldi a rontóra / 541
Nem jósol az útközben õt gúnyolódóknak, szitkozódóknak / 541

ORVOSOK / 543

Gyógyító, javas / 543
Születése / 544 Mesterségét másik gyógyítótól tanulja; „kutya–virág”
példázat / 544 Tudását családban örökli, haldoklótól veszi át / 545
Halála elõtt nem adja át tudását, nehezen hal meg / 546 Tudása Istentõl,
Szûz Máriától / 546 Mesterségét álomban, önkívületben tanulja 
(elrejtezett) / 547 Mesterségét varázskörben, keresztúton tanulja, megtagadja
az Istent / 547 Képességeit Szent György éjszakáján szedett páfrányvirággal
szerzi / 548 Segítõállata, könyve / 548 Képességei: béka, kutya alakjában
jelenik meg / 548 Képességei: érti a növények beszédét, tudja mások 
gondolatait / 549 Gyógyít és ront / 550 Megmondja, ki a rontó, gyógyítja
a rontást / 551 Gyógyít: öntéssel, méréssel / 551 Gyógyít: távolból, beteg
odavitt ruhájával, imával, ráolvasással; a szenvedést átveszi a betegrõl / 552
Gyógyít: fürdõvel, gyógyfüvekkel; vízzel elviteti a betegséget / 553
Jósol a betegség kimenetelérõl / 554 Ismeri ügyfelei szándékát, viselkedését; 
tud róla, ha ügyfelei nem hisznek, kicsúfolják / 554 Ha nem tartják be 
az elõírásait, nem gyógyul a beteg / 556 Szembenállás másik gyógyítóval:
viaskodás, küzdelem / 557 Szembenállás másik gyógyítóval: a másik ügyfelét
közlekedésében akadályozza / 558 Szembenállás másik gyógyítóval: 
megrontja a rontót / 559 Szembenállás másik gyógyítóval: az erõsebb rontást
nem tudja gyógyítani / 560 Eltûnt, távol levõ emberrõl tudósít / 560
Megbénítja a tolvajt / 560

Bába / 563
Mint sorsasszony / 563 Tudományszerzés / 563 Alakjai / 564
Boszorkánymulatságon vesz részt / 564 Elcseréli az újszülöttet / 565
Megrontja a szülõ nõt, szoptatós anyát, csecsemõt, kisgyereket / 566
Ront – megállapítják a rontást/rontót – helyrehozzák a rontást / 566
Embereket megront, lóvá tesz / 567 Ront – a tudós megpatkoltatja / 568
Védekezés a bába rontásától / 569 Gyógyít / 569 Ront, majd gyógyítja 
saját rontását / 570 Gyógyítja a rivális bába rontását / 572
Vetélkedése a rivális bábával, megrontja a rivális bába kliensét / 573
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Veszettorvos / 576
Tudása: öröklés, tanulás, átadás / 576 Szót ért a kutyákkal, parancsol 
a veszett kutyáknak / 577 Megveszíti az állatokat / 578
Kutyává változik, kutyaként a nyájra támad / 578 Veszettséget okoz 
anyagi érdekbõl / 579 Veszett kutyát küld haragosára / 579
Diagnosztizál, gyógyít / 580 Rivalizálása, viaskodása 
másik veszettorvossal / 581 Rivalizálása tanult orvossal / 582

SZENTEMBER, PAP / 585

Szentember / 585
Elhívás, tudásszerzés Istentõl, szentektõl / 586 Másvilági segítõi,
õrangyalai / 587 Túlvilági lények inspirációja álomban, transzban / 588
Önsanyargatás, stigma / 589 Csodák történnek vele / 590 Jövendöl a
közösség ügyeiben / 590 Jósol egyéni ügyekben, eltûnt dolgokról tudósít / 591
Szûz Mária felé közvetít / 592 Túlvilágról, halottakról tudósít, 
közvetít / 592 Viaskodik halottakkal / 594 Gyógyít / 595
Ördögöt ûz / 597 Tud ügyfelei körülményeirõl, szándékáról / 597
Ígéretét nem teljesítõ vagy õt kigúnyoló ügyfél büntetése / 598

Tudós pap / 600
Látja a boszorkányt, rossz lelket / 600 Átokmisével nem foglalkozik / 601
Ördöngös, varázsol / 601 Zsidó rabbi 601

Román pap / 602
Tudománya, böjt, ima / 603 Misét mond házi áldás, családi béke, 
jó házasság érdekében / 604 Ördögöt ûz / 605 Jósol, tudósít, 
diagnosztizál / 606 Rontást azonosít / 607 Eltûnt emberrõl, állatról,
tárgyról tudósít / 608 Tolvajt azonosít, büntet – lopott holmi visszakerül,
a tolvaj bevallja tettét / 609 Gyógyít, a rontástól megszabadít / 612
Rontást közvetít, átokmisét tart – megbízásból / 614 Rontást közvetít, 
átokmisét tart – megbízásból: tolvaj, gyújtogató ellen / 616
Rontást közvetít, átokmisét tart – megbízásból: hûtlen szerelmes, házastárs,
családtag ellen / 618 Rontást közvetít, átokmisét tart – megbízásból: 
falubeli haragos, ellenség ellen / 620 Megrontja bosszúból saját 
ellenségeit / 621

MESTERSÉGEK TUDÓSAI / 624

Tudós pásztor / 624
Tudományszerzés keresztúton, temetõben, „kutya–virág” példázat / 624
Tudomány öröklése, átadása halálakor / 626 Nyáj mágikus õrzése / 627
Idegen nyáj megrontása, szétkergetése / 629 Ellenségeskedés, viaskodás 
idegen nyájjal, idegen pásztorral / 631 Tej elvitele idegen nyájtól, tej 
visszaszerzése / 632 Állatoknak parancsol, döglött állatot feltámaszt / 635
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Farkasok nem bántják, farkastól védi a nyájat / 635 Nyájtolvaj 
megkötése / 636 Bosszúállás feljebbvalón, az állat gazdáján / 636
Állatot ront, rontást azonosít, gyógyít / 638 Embert ront, gyógyít / 639

Tudós kocsis / 641
Tudományszerzés, segítõszellem szerzése varázskörben, próbákkal / 642
Segítõszellemei / 643 Varázstárgyai / 645 Ördöngös kocsizás: emberfölötti
gyorsasággal, levegõben, jég tetején / 646 Döglött lóval utazik, döglött lovat
feléleszt / 648 Más lovát megállítja, elindítja / 650 Viaskodása a kocsiját
megállító ellenféllel / 651 Viaskodása a kocsiját megállító tetõáccsal / 653
Védekezés ördöngös kocsistól / 657 Patkányoknak parancsol / 657

Ördöngös vadász / 658
Tudományszerzés keresztúton, felemelkedõ kórón / 658 Ördögszövetség, 
szentostya meggyalázása / 660 Bûvös lövés / 660 Bûvös lövés kereszt, 
szentostya meggyalázásával / 662 Mások lövését meghiúsítja / 662
Nyulakat varázsol / 663 Megszólaló sült nyúl / 663 Vízbõl jósol, távoli
eseményeket meglát / 663

A patkányküldõ és az ördöngös molnár / 664
Patkányküldõ / 665
Ördöngös molnár / 668

Más tudós mesterek / 669
Tudós méhész / 670

Méheknek parancsol / 670 Megköti a tolvajt, közlekedést / 670
Mások méhét megrontja / 671

Tudós kovács / 671
Tudós hajós / 672

Ördöngös muzsikus / 673
Tanulás, hangszer megszerzése / 673 Segítõszelleme, könyve / 676
Megvarázsolt hangszer: magától szól, megnémul / 677 Hamis mulatság;
csónak-menyecske / 679 Farkast szelídít zenével / 679 Varázstrükkök:
árvíz, növény / 680

Hatvani professzor / 681

BIBLIOGRÁFIA / 683

FÖLDRAJZI MUTATÓ / 697
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17

ELÕSZÓ

Kötetünk elsõ tagja egy szöveggyûjtemény-sorozatnak, amely elsõsorban a néphit,
népi vallás, vallásos folklór szöveganyagát van hivatva közreadni, részint a folklo-
risztika hagyományos kategóriarendszerében, mûfaji beosztásában, részint az ak-
tuális kutatások új kategóriáinak megfelelõen. 

A tervezett szövegkiadások szorosan kapcsolódnak a PTE Néprajz–Kulturális
Antropológia Tanszékén folyó kutatáshoz, amely a népi vallás és hiedelmek kora
újkori és modern kori forrásainak feltárásával, archiválásával és publikálásával, vala-
mint a jelenkori gyûjtések eredményezte gazdag adatanyag feldolgozásával kapcso-
latos. E kutatás egyik fontos bázisa a Magyar Néphit Archívuma.1 Itt közölt szöve-
geink nagy részét az archívumban található kéziratos gyûjtéseknek, valamint a
publikációknak az archívum számára másodlagosan szétrendezett anyagából válo-
gattuk. A ma mintegy 150 000 tételt tartalmazó Néphit Archívum legkorábbi ada-
tai – kevés, korábbi idõszakból származó kivételtõl eltekintve – az 1870-es évekbõl,
az akkor induló Magyar Nyelvõr Babonák címû rovatainak anyagából származnak.
Ha nem is valamennyi, de talán minden fontos hiedelempublikáció anyaga bekerült
az archívum rendszerébe. Méltó értékelés helyett legalább felsorolásszerûen említsük
meg azokat a gyûjtõket, akiknek a leggazdagabb anyagot tartalmazó néphitközlé-
seket köszönhetjük, az 1890-es évektõl kezdve: Kálmány Lajos, Jankó János, Gön-
czi Ferenc, Berze Nagy János, Luby Margit, majd az 1960-as évektõl Fehér Zoltán,
Bosnyák Sándor, Polner Zoltán, Barna Gábor, Jung Károly. Nem maradhat említet-
lenül a Diószegi Vilmos kezdeményezésére és buzdítására az 1960-as években indult
hiedelemmonográfia-sorozat, amely egy-egy község teljes néphitanyagának korsze-
rû (bár akkor még nem magnetofonos) felgyûjtését és publikálását tûzte ki célul. Az
elsõ volt a sorban a magam zagyvarékasi kötete, amelyet Diószegi Vilmos buzdítá-
sára mintegy mintául készítettem. Ezt legalább tíz, eleinte a Hoppál Mihály szer-
kesztette Folklór Archívum sorozatban megjelent kötet követte, közöttük például
csak Bosnyák Sándornak négy gyûjteménye.2

Az 1990-es években megnyíló határok lehetõvé tették számunkra a gyûjtést a
magyar nyelvterület több, addig kényszerûen mostohán kezelt térségében is. A Ma-
gyarországról a legkeletibb népcsoportokhoz látogatók közül Takács György pub-
likált többkötetnyi, felülmúlhatatlanul gazdag hiedelemanyagot, de e helyeken ter-

1 Az archívum a szolnoki Damjanich János Múzeumban fél évszázada létesült. Alapját saját
Szolnok megyei hiedelemgyûjtéseim, valamint néhány válogatott hiedelemtémának a Néprajzi
Múzeum Ethnológiai Adattárából kimásolt anyaga jelentette. Szolnokról az archívum a Magyar
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetébe (akkor még Néprajzi Kutatócsoportba) ke-
rült, majd a Pécsi Tudományegyetem említett tanszékén helyezték el.

2 Pócs 1964; Fehér 1975; Bosnyák 1980, 1982; Fejõs 1985 stb. 
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mészetesen a helyi szakemberek is igen sokat tettek a néphitgyûjtés és -kutatás új
lendületbe hozásáért. Az erdélyi gyûjtõk közül a legtöbbet köszönhetünk Keszeg
Vilmosnak, Csõgör Enikõnek, Gagyi Józsefnek, a Vajdaságban Jung Károlynak.3

Végül Magyar Zoltán nagyszabású, az egész nyelvterületet behálózó gyûjtését kell
megemlítenünk: az õ sorozatosan megjelenõ mondagyûjteményeinek4 mindegyi-
kében méltó teret kaptak a hiedelemszövegek is: munkálkodása révén számos, ed-
dig fehér foltnak számító területrõl is kerültek be adatok archívumunkba.

Az archívum – és a jelen szöveggyûjtemény – anyagának ugyanilyen fontos
forrását jelentik a kéziratos gyûjtések. A magyar néphit 20. századi adatainak na-
gyobb része kézirattárakban vagy magángyûjteményekben rejtõzik, anélkül, hogy
publikálták volna. A Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárából, valamint a debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének gyûjtéseibõl is sok
anyag került be, noha e két kézirattár ilyen szempontú feldolgozása korántsem
mondható teljesnek. Diószegi Vilmos saját gyûjteményébõl halála után jutott az ar-
chívumba nagy mennyiségû szöveganyag, felesége, Morvay Judit jóvoltából. Dió-
szegi nemcsak Szibériában, hanem itthon is fáradhatatlan gyûjtõ volt, az országnak
szinte minden területét bejárta. Eleinte láthatóan két, táltoshiedelmeket feldolgo-
zó könyvéhez gyûjtött adatokat, majd késõbb egy-egy falumonográfia, és azzal
együtt egy országos néphit-összefoglalás elképzelésével kezdett el foglalkozni. Kü-
lönösen a mitikus lények vonatkozásában köszönhetünk neki igen gazdag, válto-
zatos – mostanáig publikálatlan – néphitanyagot. Ugyancsak Diószegi volt az, aki
Barabás Jenõvel „kitalálta” a Magyar Néphit Topográfiát. Ez a magyar néphit atlasz-
jellegû feldolgozása lett volna, kérdõíves gyûjtések alapján. Õ maga, mintegy pró-
baképpen, belekezdett egy Észak-dunántúli néphit atlasz elkészítésébe. Ezt nem pub-
likálta, aminthogy az országos terv sem valósult meg ilyen formában (az anyag nem
bizonyult „térképezhetõnek”). Viszont a kezdeményezés hatására a Néprajzi Kuta-
tócsoportban intenzív országos kérdõíves néphitgyûjtés folyt 1970-tõl több mint
négy évig.5 Más, hasonlóképpen országos, de kisebb volumenû, egy-egy témára szo-
rítkozó kérdõíves gyûjtések anyaga is került az archívumba: a Luca-napi hiedelmek
és rítusok,6 valamint a lidérc hiedelemalakjának vonatkozásában.7 Említsük itt meg

18

3 Vö. Csõgör 1998; Keszeg 1999; Jung 1985, 1990. Gagyi József nagyszabású székelyföldi
gyûjtéseibõl csupán keveset publikált (csak mintegy illusztratív anyagként tanulmányaihoz;
lásd például: Gagyi 1998), de udvarhelyi, csíki néphitgyûjtésének jelentõs része a Néphit Ar-
chívumba került. 

4 Magyar 2001, 2002, 2003, 2004 stb. 
5 A Néphit Topográfia kérdõíveinek nagyobb részét én magam, kis részét Hoppál Mihály, illet-

ve Németh Imre fogalmazta meg, s havonta több száz kérdõív ment ki az ország minden részé-
be. Tanítók, tanárok, papok, téeszelnökök, agronómusok, tehát a falusi, mezõvárosi értelmiség,
de olykor parasztok is, voltak a rendszeres válaszadók.

6 Diószegi Vilmos kérdõíve, melyet az Ethnológiai Adattár gyûjtõhálózatának küldött ki
1962-ben.

7 Pócs Éva kérdõíve a szolnoki Damjanich János Múzeumból, 1965-ben.
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még azokat a folklórkutatókat, akiknek kéziratos anyaga közvetlenül, ajándékkép-
pen vagy csekély gépelési költség térítése fejében, illetve Diószegi Vilmos, valamint
Dömötör Tekla hagyatékával került a Néphit Archívumba. Grynaeus Tamás és
P. Madar Ilona gyûjtését kiváltképpen gazdag anyag képviseli, s kisebb mennyiségû
adat származik Dömötör Tekla és Eperjessy Ernõ, a legújabb idõkben Gagyi József
gyûjtéseibõl.

Végül még egy fontos adatforrásra kell kitérnünk. Az 1960–1970-es években
Dégh Linda vezérletével nagyszabású hiedelemmonda-gyûjtés folyt az akkor induló
mondakatalógus-munkálatok keretében. Nagymértékben ezen alapul a Bihari Anna
szerkesztette részleges hiedelemmonda-katalógus,8 amely mintegy folytatása volt
Körner Tamás korábbi, csak a halál és halottak narratívumait feldolgozó kataló-
gusának.9 Ennek a cédulaanyagnak a Néprajzi Kutatóintézetben õrzött ömlesztett
példányából válogattuk ki – Nagy Ilona jóvoltából és segítõ közremûködésével10

– a néphitarchívumban addig még nem szereplõ szöveganyagot, amely így ennek
részévé lett. Az ily módon birtokunkba került adatok legfontosabb, legtöbb adatot
eredményezõ gyûjtõi: Dégh Linda, Nagy Ilona, Katona Imre, Mándoky László,
Körner Tamás, Vámos Mária. Végül, de nem utolsósorban említsük meg a pécsi
egyetem egykori néprajz szakos hallgatóit, akik egyebek mellett a néphitarchívum
anyagát gazdagítandó, illetve a tervezett néphit-enciklopédia hiányait pótlandó
végeztek célgyûjtést több erdélyi faluban: Derjanecz Anita, Graf Orsolya, Gyõrfy
Eszter, Györgydeák Anita, Hesz Ágnes, Jankus Kinga, Mondok Ágnes, Muzsai Nó-
ra, Vidák Tünde, Varga Attila; és itt már a jelenhez érkeztünk: az archívum gyara-
podása – a jelenleg is folyó terepmunkák és új publikációk révén – folyamatos.

E szöveggyûjteményünk párhuzamosan készült egy magyar néphit-enciklopédia
megírásával (amelyet egy-két évvel e kötet után tervezünk megjelentetni), és
egyebek között ahhoz is mintegy példatárul, illusztrációul kíván szolgálni. Az itt
közölt hiedelemszövegek a folklór, illetve hiedelmek gyûjtésének intenzív megin-
dulásától napjainkig tartó mintegy száznegyven éves idõszakot reprezentálják.
A magyar néphit egy kiválasztott szeletét képviselik: a majdani néphit-enciklopé-
dia legnagyobb tematikus csoportját, az ún. hiedelemlényeket illusztrálják. 

A néphit a néprajztudomány terminusa a hagyományos (elsõsorban paraszti) kö-
zösségek hiedelmeinek múltbeli rendszerére. A fogalom az etnográfia tudományá-
nak 19. századi kialakulása során jött létre, a nemzeti romantika múltba forduló,
a magyarság keleti gyökereit keresõ, õsvallást, illetve magyar mitológiát rekonst-
ruáló törekvéseivel karöltve. E törekvések egy keresztény vallástól elválasztott,
elsõsorban a pogány gyökerekkel, nem keresztény vonásokkal jellemzett néphit-
fogalmat hívtak életre. Hasonló törekvések hasonló fogalom- és terminológia-
készletet hoztak létre Közép- és Nyugat-Európa sok országában. A Voklsglaube
(német), folkbelief (angol), folktro (svéd) stb. terminusok mindenütt a keresztény
vallás ellenében, az attól elválasztott, nem keresztény, illetve kereszténység elõtti,
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8 Bihari 1980.
9 Körner 1970.

10 Amelyért itt hálás köszönetemet fejezem ki. 
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pogány hagyományokat, babonát jelentették. Hogy a kifejezõ német terminoló-
giával éljünk: a néphit a Glaubéval szemben az Aberglaube, a középkori egyház
superstitiója, amelyet az elit kultúra írásos megnyilvánulásaitól is elválaszt alapve-
tõen szájhagyományozott, folklorisztikus jellege. Önálló kategóriaként való hasz-
nálata általános volt a 19–20. századi európai néprajzi kutatásban. Azonban a val-
lástól független néphit kategóriája mesterséges konstrukció eredménye. A nem
keresztény hiedelmek és akár a pogánykori hagyatékok is egy tág antropológiai
(nem a kereszténységre szûkített) vallásfogalom kereteiben értelmezhetõk: mint a
természetfeletti lények/hatalmak felé irányuló hit és gyakorlat. A kereszténységet
és a népi hiedelmeket egyetlen, komplex világképadó és viselkedésszabályozó
normatív rendszernek tekintjük, amelybe egy szinkretikus, vallásos/mágikus vi-
lágkép és kozmogónia, a lélek, halál és a túlvilági lét transzcendens nézetei, a ke-
resztény és nem keresztény mitikus lények, a szentek és a szellemvilág, az embe-
riséggel ellenséges démonvilág éppúgy beletartozik, mint a keresztény Sátán, az
ördögök és angyalok; a vallásos kultusz és rítusok mellett a szakrális kommuniká-
ció, istenítélet és divináció; a magán- és közélet, valamint a gazdálkodás mágiája
csakúgy, mint az egyházi mágia, vagyis a szentelmények, imák és vallásos tartal-
mú ráolvasások mágikus használata; a gyógyítás és rontás, boszorkányság és min-
denféle természetfeletti képességekkel rendelkezõ mágikus/vallási specialista:
varázslók, látók, jósok, szentemberek tevékenyesége.11 A magyar néphit fent em-
lített enciklopédiája ezt a teljes képet kell, hogy elénk tárja majd. Azonban úgy
döntöttünk, hogy e kötetben – terjedelmi okok miatt, és mert az elbeszélések leg-
gazdagabb anyagát a hiedelemlények mondái és egyéb elbeszéléskategóriái jelen-
tik – nem egy teljes magyar néphitet képviselõ szöveggyûjteményt adunk közre,
hanem csak a hiedelemlények gazdag és színes – és legtöbb kutatási kérdést felvetõ –
világát próbáljuk meg minél teljesebben, minél több színárnyalatában prezentálni.

A bemutatott szöveganyagnak a tartalomjegyzékben megjelölt kategóriái nem
jelentik a magyar néphit vagy egy feltételezett magyar mitológia koherens rend-
szerét, csak a szöveganyag egyfajta, a hiedelemvilág funkcionális csomópontjai
mentén kialakított elrendezését. Ez többé-kevésbé a magyar néphit közlésének
hagyományait is követi, amely szerint általában egy világkép, egy mitikus lények/hie-
delemalakok (egy kvázi-mitológia) és egy cselekvési rendszer (kultuszok, rítusok, mágia,
varázslás) csoportot vagy réteget szoktak megkülönböztetni. Az 1960–1980-as
évek fent említett hiedelemmonográfiái is – különbözõ variációkban – erre a hár-
mas csoportosításra építenek, és ezt a beosztást követi a magyar néphit elsõ, Dö-
mötör Tekla által írt összefoglalása,12 majd a Magyar néprajz címû kézikönyvbe írt
fejezet13 is. Ami a mondagyûjteményeket illeti, a közlõk ritkábban az adatközlõk

20

11 A vallás és a hiedelmek, a mágia, a kereszténység és az európai néphit viszonyáról, illetve
mindezek kutatástörténetérõl és módszertani kérdéseirõl lásd magyar vonatkozásban: Keszeg
1999b; Pócs 2008; Hesz 2008. 

12 Dömötör 1981.
13 Pócs 1990.
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rendjében,14 általánosabban a hiedelemalakok köré csoportosítva publikálják a
mondatípusokat, illetve memoratokat, többé-kevésbé a hiedelemmonda-kataló-
gus rendszeréhez igazodva.15 Ez nagyjából megfelel a mi csoportosításunknak. 

A létezõ (vagy az archívumban is fellelhetõ) gazdag szövegvilághoz képest talán
soványnak tetszik a kiválasztott témákra vonatkozó adatanyagnak csak mintegy
10%-át felölelõ gyûjteményünk. Több kortárs kutató hiányolhatja benne majd az
általa fellelt új típusokat, érdekes szövegvariánsokat. Aki a „teljes” szövegkor-
puszra kíváncsi egy-egy téma esetében, annak közvetlenül az archívum szövegei-
hez kell fordulnia, amelynek részletes mutatórendszere hamarosan elektronikus
formában fog a kutatás rendelkezésére állni. 

A hiedelemlények bemutatása során kompromisszumos megoldással kellett él-
nünk: a mitikus vagy természetfeletti lényeknek lényegében csak a hagyományos nép-
hit kategóriájába esõ részét képviselik szövegeink, illetve ezt csupán a keresztény
ördöggel egészítettük ki. (Az ördög a néphitalakok sok vonását is viseli, és Európá-
ban mindenütt jelen volt a néphitközlésekben is, a „népi démonok” között.) Termé-
szetesen – a fent taglalt tág vallásfogalom jegyében – a keresztény mitikus lényeknek
is helyük lenne kötetünkben. Azonban a Jézusra, Szûz Máriára és a szentekre vonat-
kozó hatalmas terjedelmû legendaanyag, a keresztény csoda- és látomástörténetek
külön, e gyûjteményhez hasonló terjedelmû közléseket igényelnek.16 Ebben – némi-
leg húzódozva ugyan – a fentebb tévesnek ítélt kutatási hagyományainkat is követ-
jük, már csak azért is, mert – ugyancsak a téves múltbeli kutatási attitûd következ-
tében – archívumunk sem tartalmaz (az angyal és az ördög narratívumain kívül)
a hagyományos néphit kategóriáin kívül esõ szöveganyagot. E kompromisszumos
megoldásokat tetézendõ, még kihagytuk az angyalokat is, sajnálatos mesterséges ha-
tárt húzva az angyal és az ördög között, és kihagytuk a visszajáró halottak gazdag cso-
portját, és ezzel – kényszerûen ugyan, de – elválasztottuk õket az általánosabb kísér-
tetfogalomtól, amelyet gazdag elbeszélésanyag képvisel kötetünkben. (Ez utóbbi
leválasztásnak az az oka, hogy a halál és a halottak, továbbá a lélek- és túlvilághit
szövegei egy szintén készülõfélben lévõ külön mûben fognak megjelenni.) E ponton
ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy gyûjteményünkben nem kívánjuk a magyar
néphit/népi vallás mitikus lényeinek koherens rendszerét, „mitológiáját” nyújtani,
pusztán egy illusztratív segédkönyvvel szeretnénk szolgálni a hiedelemvilág néhány
kulcsponti alakjának megismeréséhez és tanulmányozásához.

Ami kötetünk szövegeinek formai kategóriáit és jellemzõit illeti, meghatározásuk:
vallásos elbeszélés, avagy narratívum a természetfölöttirõl. A hagyományos folkloriszti-
kai kategóriák szerint ez lehet monda, legenda vagy akár mítosz is, és – akár mint a
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14 Lásd például: Balassa 1963.
15 Lásd például Magyar Zoltán fent említett mondagyûjteményeit; vagy az Új Magyar Nép-

költési Gyûjtemény sorozatában megjelent köteteket (például: Szabó Lajos 1975). 
16 Ezek közül már megvalósult egy látomásszöveg-gyûjtemény, melynek második kötete is

készülõben van (Keszeg–Peti–Pócs 2009), és tervbe vettük a kegyhelyekhez fûzõdõ szövegek,
illetve a csordatörténetek gyûjteményét is. 
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monda/legenda alkategóriája, akár mint önálló mûfaj – jelen van még sok más is:
példázat, álom- és látomáselbeszélés, illetõleg olyan, az európai szövegfolklór-vizsgá-
latokban csak újabban elõtérbe került kategóriák, mint például a családi történet,
élettörténet, hír, pletyka, tanúságtétel, oktató történet, magyarázat, tréfás vallásos elbeszélés
(vagy ál-hiedelemmonda).17 Megjelent egy látszólag új mûfaji kategória is: a beszél-
getésekbe szõtt történet, illetve a Dégh Linda terminusával polifón (több különbö-
zõ, pillanatnyi beállítottságú – hívõ, kételkedõ, indifferens stb. – interpretátor be-
szélgetése során formálódó) elbeszélés, amely sokszor az (elbeszélés transzcendens
világában való) hit, kétely vagy hitetlenség tanúságtételeként értékelhetõ.18 Ezek-
bõl a polifón szerkesztésû szövegekbõl kiviláglik, hogy mennyire fontos a szöveg-
kincs alakulásában az elbeszélésszituáció, a beszédkontextus, a gyûjtõ kérdéseinek
irányító, szövegalakító szerepe. 

A magyar folklórgyûjtések tükrében úgy látszik,19 hogy az elbeszélések a termé-
szetfelettirõl a múltban (a gyûjtések idején vagy a gyûjtõk által megkonstruált
múltban) a folklór ún. hagyományos elbeszélõ alkalmain hangzottak el, amikor
szokás volt mesélni; illetve azt sugallják a folklórgyûjtések, hogy ezek és csakis ezek
az – ilyen közegben elbeszélt – narratívumok voltak a szájhagyományozás tárgyai.
Vannak olyan gyûjtési taasztalatok, amelyek szerint az eredetmondákat elsõsorban
férfiak mesélték a családi ünnepek alkalmain, a vallásos legendák, haláltémájú tör-
ténetek elbeszélõi pedig inkább nõk, akik búcsúkon, betegágynál, haláleset alkal-
mával mesélték ezeket.20 Ami azonban a mai helyzetet illeti, úgy látszik, döntõ túl-
súlyban vannak a gyûjtõvel való beszélgetésekbe, valamint kis csoportok (család,
vendégség, baráti társaság, szomszédok) beszélgetéseibe szõtt, illetve a beszélgetõk
által közösen kialakított elbeszélések, továbbá a szomszédok, vendégek, egymással
találkozó ismerõsök híreibe, pletykáiba integrálódott történetek. De a legfonto-
sabb modern kategória: a gyûjtõ számára – sokszor az õ szája íze szerint – interpre-
tált elbeszélés.

A magyar kutatási terminológia – ellentétben több európai nép szóhasználatával
– megkülönbözteti a vallásos mondát (legenda) és hiedelemmondát (monda), e könyv-
ben azonban nem élünk ezzel a megkülönböztetéssel. Úgy véljük, az elbeszélések a
vallás és a hiedelmek közös transzcendens világának reprezentációi. Lévén a szöve-
gek a legritkább esetben mondák/legendák, kerüljük – néhány speciális esettõl el-
tekintve – a legenda és hiedelemmonda terminusok használatát. Nem jelöljük a
jegyzetekben a fent említett hiedelemonda-(rész)katalógusok jelzeteit sem, hiszen
szöveganyagunknak legalábbis az újabb gyûjtésekben megjelenõ része csak töredé-
keiben sorolható be a nemzetközi mondakatalógusokhoz igazodó magyar rendszer-
be. Ez nem a katalóguskészítõk „hibája”: a kor, a múlt század közepén érvényre jutó
európai kutatási irányok kívánalma volt nemzetközileg koordinált mondakatalógu-
sokat létrehozni. Legkevésbé éppen a hiedelemmondák esetében lehetett egy egysé-
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17 Lásd például: Dégh 2001, 97–103, 400–406.
18 Dégh–Vázsonyi 1976.
19 Mint ezt gyimesközéploki vizsgálatom során megállapíthattam (Pócs 2008).
20 Salamon Anikó szûrte le e tapasztalatokat gyimesi gyûjtése alapján (Salamon 1987, 249).
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ges európai, és egyúttal egyidejûleg számos nyelvterületen, népcsoportnál érvé-
nyesíthetõ rendszert teremteni. A hiedelemszövegek igen nagy százalékban a helyi
hiedelmek tükrözõdései valamely szinten, igen változatos, helyhez kötõdõ szöveg-
anyaggal, amellyel kapcsolatban ritkán beszélhetünk mondaszövegek – a katalógu-
sokban elõnyösen érvényesülõ – fabulat fokozatáról, a szó sydow-i értelmében. Az új-
kori, hiteles, beszédkontextust, szövegkörnyezetet is figyelembe vevõ gyûjtések
tanúsága szerint a helyi hiedelmek legalább olyan mértékben jelennek meg „mû-
fajidegen” kontextusban – például pletykákba, családi történetekbe ágyazva –,
mint nemzetközi vándormondák motívumaiként; szinte azt mondhatjuk, hogy a
kutatói elvárással szembehelyezkedve „nem akarnak” katalógusszámokkal ellát-
ható, szabályos szüzsékbe rendezõdni. Nem látszanak érvényesülni a monda/fabu-
lat–memorat–dite/hiedelemközlés kategóriák sem, amennyiben azokat fokozatoknak
tekintjük a helyi hiedelmek tükrözõdésének mértékére.21 Szövegeink egyes formai
kategóriái nem a hitértéktõl szövegértékig tartó skála mentén rendezõdnek: a hitérték
memorat és fabulat között elhelyezkedõ fokozatainak elképzelése szintén a terep-
munka kínálta tanulságokat mellõzõ kutatói konstrukciónak látszik. Már e kategó-
riák elsõ használói, köztük Lauri Honko22 is, figyelmeztettek arra, hogy ugyanaz a
szövegkategória, sõt egy szó szerint azonos szöveg is lehet különbözõ interpretátorok
elõadásában „hitt” vagy csak „érdekes” szöveg (szórakoztató elbeszélés). E vonatko-
zásban figyelembe kell venni az elbeszélõ személyén és személyes attitûdjein kívül
még az interpretáció általános körülményeit, az elbeszélésszituációt, és egyáltalán, a
beszédkontextus teljességét is. Világos, hogy ugyanaz a történet többféle kommuni-
kációs funkciót is betölthet egyszerre, és különbözõ beszédszituációkban mást és
mást jelenthet.23

A mitikus lények, hidelemalakok helyi szerepe, a hiedelmekbe, vallási tényekbe
vetett hit szempontjából tehát nem látszik perdöntõ kérdésnek a szövegek mûfaji,
illetve formai kategóriája. Az egymásba könnyen átcsúszó mûfaji kategóriáknál szi-
lárdabbnak látszanak a funkcionális egységek. Nem rajzolódik ki a természetfelet-
tirõl szóló hagyományos mondatípusok rendszere, illetve az egyes hiedelemalakok-
ra vonatkozó elbeszéléskincs nincs organikus kapcsolatban a mondagyûjtemények,
legendagyûjtemények kutatói rendszereivel. Ezzel szemben a kontextuális vizsgá-
latokkal bizonyos funkcionális csomópontok mutathatók ki; a vallás és a hiedelem-
világ jelenségei a szentek és a démonok szöveges reprezentációinak paradigmatikus
tengelyei körül rendezõdnek. Ilyen funkcionális egységek például: az istenségek,
akik létrehozták a világot; a szentek, akik büntetnek; a démonok, amelyek az em-

23

21 Amely kategóriák relevanciáját egyébként is egyre általánosabban kétségbe vonják. Már
C. W. Sydow memorat és fabulat kategóriáinak általános bevezetése idején is felmerült a módosí-
tások szükségessége (lásd például: Honko 1962; Pentikäinen 1968), majd több vonatkozásban
szóba kerültek a monda–memorat kategóriák, vagy a memorat–fabulat megkülönböztetésének ne-
hézségei (lásd: Dégh–Vázsonyi 1976; Honko 1989). Összefoglalóan a folklorisztika régi és új
monda/legenda kategóriáiról: Dégh 2001, 23–97.

22 Honko 1962, 135.
23 Vö. Dégh 1995.
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bert megtámadják; a szentek, akikkel imádságban kommunikálunk; a „kétlelkû”
lények, akik átváltozások révén a természet világában is otthonosak; a démonok,
amelyek megszállnak; a démonok, amelyek betegséget okoznak; és így tovább.
Ezekbõl rajzolódhat ki egy-egy helyi szövegkorpusz émikus rendszere, amely
azonban jelen kötetünk vegyes módszerekkel gyûjtött, különbözõ helyekrõl, elté-
rõ idõszakokból származó szövegkorpuszában természetesen nem érvényesíthetõ.
Az émikus rendszerek kikövetkeztetéséhez helyi mélyfúrással, jelenkori terepmun-
kával el kell készítenünk egy-egy Diószegi Vilmos megálmodta hiedelemmonog-
ráfiát, illetve annak helyi vallásba ágyazott modern változatát. Majd ezekben és
ezekre alapozva vizsgálhatjuk a hiedelmek Voigt Vilmos által megkonstruált „para-
digmatikus és szintagmatikus tengelyének”24 gyakorlati valóságát, a vallásos, illet-
ve hiedelemelbeszélések tükrözte vallásos-mágikus világkép, cselekvési rendszer és
a szövegvilág valódi, állandó változásban lévõ viszonyát, valamint a szövegvilág en-
nek függvényében kiakított tartalmi, funkcionális és formai/mûfaji kategóriáit.

A gyimesközéplokiak vallási életére és hiedelemvilágára vonatkozó, még befe-
jezetlen kutatásom során terepmunkám egyik célja éppen e kategóriák kipuhato-
lása, a vallás és a narráció viszonyának a feltérképezése: a közösség beszélgetés- és
elbeszéléskultúrájában hogyan él a természetfeletti, hogyan tükrözik a helyi val-
lás egyes mozzanatait a narratívumok különbözõ típusai. Vajon a szöveg a vallás
vagy hiedelmek „hitt” lényeirõl beszélõ, emotív funkciót is betöltõ, hit aktualizálta
szöveg, vagy elsõsorban csak informatív, kognitív funkciót betöltõ, illetve szórakoz-
tató narratívum? Az ilyenfajta vizsgálatokhoz sok indítékot adtak – és adhatnak má-
soknak is – Keszeg Vilmos egy-egy hiedelem- illetve rítustémára (lidérchiedelmek és
a vízbe nézés divinációs rítusa) sarkított elemzései. Õ a „beszélés etnográfiájá-
nak” Dell Hymes által kidolgozott módszereit alkalmazva a szövegek szemantikai
interpretációjába beépítette a szöveg létrejöttének, használatának, a szövegnek mint
eseménynek, cselekvésnek, viselkedésnek a kontextusát; megállapítva, hogy az el-
beszélés társadalmi térben, emberek között jön létre, és jelentése közösségileg elfo-
gadott normák szerinti értelmezés eredménye. Ennek értelmében a textusról a
kontextusra, a szöveg megkonstruálására, hátterére és indítékaira, közvetlen meg-
valósulására és a hiedelemrõl szóló diskurzusra helyezte a hangsúlyt.25 A mezõsé-
gi lidérchiedelmekrõl szóló tanulmányában például a lidérc által megszállottak
személyes élményeirõl szóló elbeszélések létrejöttét mutatja be, teljes társadalmi
kontextusában, a lidérctõl való félelemtõl, elhárító és engesztelõ rítusoktól a lidérc
által kiváltott emóciók viselkedést, emberi viszonylatokat meghatározó, átrendezõ
szerepéig.26 Ilyen mélységû helyi vizsgálatok elvégzése után tudjuk majd talán a mû-
fajok, szövegkategóriák és hiedelmek viszonyának tanulságait általánosabb szinten
is érvényesíteni.

24

24 Voigt 1976.
25 Hymes 1975, 1979; Keszeg 2002a. 
26 Keszeg 2002b.
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Addig azonban, ha nem is tudtuk e kötetben a magyar néphit funkcionális
rendszerét a szövegekkel reprezentálni, fontosnak tartottuk, hogy a kutatói konst-
rukciók szerint válogatott, azoknak alárendelt, sokszor csak háttéradatként hivat-
kozott vagy a kutatói elõítéleteknek megfelelõen valamilyen irányban magyará-
zott, eltorzított, megcsonkított adatok helyett lehetõleg beavatkozásmentesen,
mintegy elsõdleges forrásként kínáljuk fel a kutatás számára a szövegeket, és ezek
bemutatása során legalább bizonyos mértékig hagyjuk a hiedelemvilág valóságát,
émikus kategóriáit érvényesülni. 

A válogatás igyekszik minden fontos témát, résztémát, sõt, minden érdekes
egyedi esetet is képviselni; a vándormondaként, típusokban élõ elbeszélések eseté-
ben lehetõleg minden fontos típust, altípust reprezentál néhány szöveg. A témák
funkcionális fontosságát a szövegek számarányával igyekeztünk jelezni. Legtöbb
szöveg a különbözõ természetfeletti képességekkel megáldott szentembereket, tu-
dósokat, látókat, boszorkányokat, gyógyítókat, jósokat képviseli: feltûnõ túlsúly-
ban vannak a par excellence mitikus lényekhez képest. Ezen belül is feltûnõ a
boszorkánynarratívumok óriási számbeli fölénye a többi hiedelemalak szövegeihez
képest. Ez feltehetõen a 20. századi néphit valóságát tükrözi, vagyis a vallás és má-
gia mûködõ laikus specialistáinak újkori közösségeinkben is betöltött fontos funk-
cióját jelzi, szemben a (kísértetek kivételével) kihalófélben lévõ szellemvilággal.
Mindez nem vonatkozik a keresztény szellemvilágra, amely nem mutat ilyen ha-
nyatló tendenciát, de mindenesetre igazolódni látszik a szövegek mennyiségében
is az a már Dömötör Tekla által megfigyelt tény, hogy a „magyar […] néphitben
sokkal nagyobb szerepet játszottak a mitikus lényeknél a tudományosok, a külön-
leges tudással, erõvel felruházott élõ emberek”.27

Ami kötetünk szerkezetét illeti, egy-egy hiedelemlény egy-egy önálló fejezetet
kapott (a nagy terjedelmû fejezeteket még alfejezetekre is tagoltuk az áttekint-
hetõség kedvéért). Nem alkotnak e lények egyértelmû, tiszta rendszert, hiszen
térben-idõben változóan, a helyi funkciótól, a rokon hiedelemlények változó kon-
textusától függõen más-más fénytörésben jelennek meg ugyanazok az alakok a
más-más vidékeken, különbözõ idõszakokban végzett gyûjtésekben. Nem akarván
erre a cseppfolyós és változékony hiedelemanyagra semmiféle rendszert ráerõltetni,
megpróbáltuk áttekinthetõ csoportokba rendezni úgy, ahogy az anyag „adta ma-
gát”. Sokszor volt nehéz meghatározni egy-egy hiedelemlény határait: számos ösz-
szefolyásnak, kontaminálódásnak lehetünk tanúi; nem mindig állapítható meg,
hogy rokon tulajdonságokkal rendelkezõ, különbözõ lényekrõl van-e szó, vagy egy
lény különbözõ helyi variánsairól.

A fejezetcímek (maguk a hiedelemlények) általában a bevett kutatói kategóriák
(boszorkány, tündér, helyek szellemei), amelyek vagy egyeznek az általános vagy helyi
„népi” terminológiával, vagy (annak hiányában) nem. Adott esetben többletként
– kurziválva – tartalmazza a cím a helyi/népnyelvi terminusokat. Amikor a helyi
terminusok egy önálló hiedelemlénynek tekinthetõ alakot írnak körül, akkor szö-

25

27 Dömötör 1981, 72.
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vegei önálló csoportot, alcsoportot kapnak, de e téren is számíthatunk idõbeli vál-
tozásokra, eltolódásokra, helyi különbségekre. Az egyes hiedelemalakok köré szö-
võdõ fejezeteket rövid bevezetõ nyitja meg, a téma ismertetésével, az idevonatko-
zó szövegek jellemzésével (milyen típusú, mennyiségû, táji megoszlású szövegeket
képvisel a közzétett anyag). Az egyes témák kutatási kérdéseire, a hiedelemalak
történetére, földrajzi elterjedésére, nemzetközi párhuzamaira e rövid bevezetõk
csak néhány fontos esetben, igen exponált témák esetében, szûkszavúan utalnak:
mindennek bõvebb kifejtése a készülõ néphit-enciklopédia feladata lesz.

Az eredetinek feltételezhetõ elterjedési képhez igyekeztünk a szövegek váloga-
tásával igazodni, illetve területileg arányos szövegtérképeket bemutatni (minden
nagyobb tájegységrõl képviseli egy-két szöveg az ott honos jelenségeket). Töreked-
tünk az új, hézagpótló gyûjtések révén megváltozott régi néphittérképek revideá-
lására, átstrukturálására (e téren elsõsorban az új erdélyi, moldvai, valamint eseten-
ként a felföldi gyûjtések hoztak változásokat). Mindez természetesen – terjedelmi
okok miatt – nem jelentheti minden eltérõ, helyi elbeszélésvariáns közlését: csak a
fõ tartalmi mozzanatok/eltérések megjelenítésére szorítkozhattunk.

Fontos szempontunk volt, hogy minden gyûjtéstípust bemutassunk; válogas-
sunk szövegeket a néprajzi gyûjtés minden korszakából; legyen képviselve min-
den jellegzetes gyûjtõmódszer, -technika. Egyik célunk kétségkívül az olvasható,
„jó” szövegek közzététele volt, hiszen olvasmányul is kívánunk szolgálni, nemcsak
tanulmányanyagul. Emellett azonban a néprajzi gyûjtés módszertani és technikai
fejlõdésének egyes fázisait képviselõ, különbözõ okokból rosszul lejegyzett, cson-
ka, lerövidített szövegeket sem hagyhattuk ki, hiszen a magnetofon elõtti jó száz-
éves idõszakból jószerivel nincs is más birtokunkban. A 19–20. század fordulóján
még szinte meg sem fogalmazódott az abszolút szó szerinti lejegyzés igénye a folk-
lórgyûjtõk körében. (Kivételt jelentettek a verses, illetve a rövid, könnyen leje-
gyezhetõ mûfajok, mint a közmondás vagy a találós kérdés; a hiedelemszövegek
közül ilyenek lehetnek a tiltások, az elõjelek vagy a ráolvasások.) Nagyjából a 20. szá-
zad közepéig szinte mindig a gyûjtõk által különbözõképpen tolmácsolt, valami-
lyen módon átírt szövegekkel van dolgunk. Találkozunk feltételezhetõen hosszú
mondaszüzsék/cselekmények két-három mondatosra rövidített verziójával épp-
úgy, mint túlságosan is kikerekített, gyanúsan szabályos szövegekkel. Természete-
sen kihagytuk a megszépített, túltökéletesített szövegeket, noha nem mindig ta-
láltuk meg bennük a gyûjtõ/publikáló önkéntelen és önkényes beavatkozásainak
nyomait. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a leleplezett szövegszépítés eseteiben
nehéz a határt meghúzni a még használható és a már használhatatlan, hamisítvány-
nak minõsítendõ szövegek között. Hajlamosak vagyunk úgy ítélni, hogy a nagyon
kerek szövegek nem hitelesek, pedig minden gyûjtõnek lehettek hibátlanul, min-
dig ép mondatokban, fölösleges töltelékszavak nélkül beszélõ adatközlõi is.28

26

28 Egy lábjegyzet erejéig talán megtehetjük, hogy konkrét bizonyíték híján is megnevezzünk
két gyûjtõt, akiknek publikációiból származó, archívumunkban elhelyezett egyes adatait meg-
engedhetetlenül hamisnak, hiteltelennek, ezért közölhetetlennek ítéltük: Szûcs Sándor és
Timaffy László.
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A gyûjtés elsõ ötven évében igen ritka még az élménytörténetek, memoratok
elsõ személyû, szó szerinti visszaadására való törekvés, ez csak kivételesen, olyan
kiváló gyûjtõk, mint például Kálmány Lajos esetében fordul elõ. Az is igaz, hogy
hiába lesz általános a hiedelemszövegek szó szerinti lejegyzésének igénye már az
1950-es években, amikor Diószegi Vilmos megkezdte gyûjtõmunkáját. Az 1970-es
évekig, a magnetofonos gyûjtés általánossá válásáig a legjobb gyûjtõi szándék mel-
lett sem kerülhetett sor eredeti hiedelemszövegek szó szerinti lejegyzésére. A gyûj-
tõ írássebessége ugyanis sohasem érte utol a beszélés sebességét, az adatközlõ
kényszerû lelassítása, megállítása mindegyre elvágta a beszéd természetes folya-
mát, illetve számolnunk kell a gyorsírással lejegyzett szövegek torzulásaival is. Az
a legmodernebb igény, hogy egy-egy hiedelemadatot ne önmagában, hanem a be-
szélgetés kontextusában, tehát legalábbis a gyûjtõ kérdéseivel, más jelenlévõk
közbeszólásaival együtt adjunk vissza, már csakis a magnetofonok és egyéb hang-
rögzítõk általánossá válása után érvényesülhetett. 

Az összevont, egymondatos gyûjtõi közlésektõl a kutató és az adatközlõ párbe-
szédébõl álló szövegekig mindenféle gyûjtéstípusú szöveget közlünk, tematikus
teljességre irányuló fõ törekvésünknek alárendelve. Mindebbõl végig lehet kísérni
a gyûjtési módszereknek, valamint a szövegek kezelésének, publikálásának, a ku-
tató és a kutatott szövegek viszonyának a változásait. Kivételesen, amikor egy-egy
téma bemutatásához nélkülözhetetlen láncszemet képeznek, közlünk olyan szö-
vegeket is, amelyek a gyûjtõ nyers adatokból összevont általánosító – adott esetben
költõi, „színes” – megfogalmazásai, sokszor egy-egy – adatközlõitõl vett – beleszúrt
idézettel. (Ez a technika például Gönczi Ferencre vagy Luby Margitra jellemzõ29 –
elõbbi hitelesebbnek tûnõ, szikárabb, utóbbi túl színes szövegeket közöl, de ez csak
saját, kissé túlfûtött stílusára, nem tartalmi hamisításra vonatkozik.)

Fontos törekvésünk volt, hogy minél többet közreadjunk az archívum néhány gaz-
dag, kéziratos, eddig még nem publikált anyagából: például Diószegi Vilmos, Dégh
Linda vagy Grynaeus Tamás gyûjtéseibõl. Igyekeztünk viszont elkerülni a másutt
már valamilyen másodlagos kontextusban közölt vagy többször publikált szövegek
közlését, ám volt néhány kulcshelyzet – például a csak egy-két, „agyonpublikált”
adattal képviselt fontos jelenségek esetében –, amikor ezt nem tehettük meg.

A nyelvjárási szövegeket az akadémiai szabályzatnak megfelelõ átírásban közöl-
jük, tehát csak a köznyelvben nem jelentkezõ (de a köznyelvi betûkészlettel leír-
ható) hangtani sajátságokat jelöljük. Nem jelöljük a köznyelvinél nyíltabb és zár-
tabb e hangokat, a rövid („palóc”) á, a hosszú a és e hangokat, és nem jelöltük a
precíz nyelvészeti lejegyzést alkalmazó gyûjtõk (pl. Hegedûs Lajos, Balassa Iván)
által használt egyéb mellékjeleket, valamint a diftongusok többlet félhangzóit.
Az ly és j írása egységesen a köznyelvi helyesírás normái szerint történik, mivel az
ly ejtésének már igen kis súlya van a mai nyelvben (csak néhány moldvai és palóc-
földi szövegünk utal feltételezhetõen ly hangra). Ezért úgy döntöttünk, hogy e
hangtani különbséget nem jelöljük a néhány biztos esetben sem. A gyûjtõk által
olykor – tévesen – lj-vel jelölt ly-t is természetesen ly-nal írjuk. Hibalehetõséget
jelentett az írógéppel írt gyûjtések hosszú, illetve rövid magánhanzóinak rekonst-

27

29 A magam zagyvarékasi kötete is tele van ilyen adatokkal (Pócs 1964).
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ruálása; igyekeztünk e vonatozásban a közismert nyelvjárási sajátságokhoz is iga-
zodni (például a Mezõségen vagy a Nyugat-Délnyugat-Dunántúlon feltételezhe-
tõ magánhangzó-rövidüléseket figyelembe venni). 

Átírási normáinkat – az egységesség és olvashatóság érdekében – kiterjesztettük
a különbözõ írásmódokat és jelölési rendszereket alkalmazó régi gyûjtõk archivális,
kéziratos anyagára és a publikációkból származó szövegekre is. Bár a hangok jelölé-
sén kívül semmiféle szövegváltoztatást nem eszközöltünk, sem archivális, sem pub-
likációkból származó szövegeink nem tekinthetõk szöveghûnek, csak feltételesen
használhatók közvetlen idézetként.

A szövegek gyûjtésének helyeként a földrajzi nevek mai változatát és mai területi
beosztását (Magyarországon és Romániában a megyét, Ausztriában, Szerbiában,
Szlovéniában, Ukrajnában, Szlovákiában a járást, illetve körzetet) adjuk meg, ma-
gyarul. A mai határokon kívül esõ helyek esetében országmegjelölést is közlünk.
A szlovák, román, szerb, német, ukrán és szlovén helynévváltozatokat, valamint a
helységek esetleges eltérõ, régebbi területi beosztását a kötet végén található hely-
névmutatóban közöljük (a régi nevet és beosztást az 1913-as helységnévtár alap-
ján jelöltük). Számos, egykor önálló település ma már egy másik község vagy
város része. Ilyenkor a gyûjtés idején érvényes falunév csak a helynévmutatóban
található meg, ahol átutalunk a mai névre. Tettünk azonban néhány kivételt:
mégpedig a nagyvárosok (Budapest, Pécs, Szeged, Miskolc) által bekebelezett fal-
vak, illetve bányatelepek esetében. Ezeknél kettõs jelöléssel élünk a szöveg közlé-
se után: az eredeti falunév is szerepel a mai nagyvárosi helymegjelölés mellett. Így
például megjelöltük Kálmány Lajos néhány valamikori híres gyûjtõhelye közül a
ma már Szegedhez tartozó Tápét is. Ugyancsak kettõs helymegjelölést alkalmaz-
tunk a Bukovinából, Moldvából a múlt század derekán áttelepített lakosság ese-
tében: ilyenkor az új telephelyet és a származási helyet egyaránt megadtuk. A kö-
zeli tájakról, szomszéd falvakból beköltözött, beházasodott személyek esetében
viszont már csak a jegyzetekben közöltük az eredeti lakóhelyet. 

A gyûjtés idejét minden archivális adat esetében igyekeztünk feltüntetni. Ennek
az évszámnak a hiánya az eredeti forrás hiányosságait tükrözi, olykor az Ethnológiai
Adattárban regisztrált „év nélküli” adatok esetében is. A nyomtatásban már meg-
jelent szövegeknél más a helyzet: itt csak akkor közöltük a gyûjtés idejét (az erede-
ti közleményben esetlegesen megadott adat nyomán), ha az jelentõsen eltér a pub-
likáció dátumától (tehát ha valaki például 1980-as gyûjtését 2002-ben adta közre);
ha a két idõpont közel esik egymáshoz, a gyûjtés idõpontjának közlése nem látszott
szükségesnek. 

Archívumunk rendszerében az elsõdleges adatok magyar anyanyelvû adatköz-
lõktõl származnak, csak a magyar szövegek közé be nem rendezett másodlagos
csoportokban szerepel a hazai nemzetiségektõl vagy a szomszéd országok nem
magyar nyelvû lakosaitól esetlegesen bekerült anyag. Szöveggyûjteményünkbe
mindebbõl természetszerûleg csak a magyar törzsanyagból válogattunk. Azonban
az anyanyelv, illetve a szöveg nyelve mint kritérium (a moldvai, mezõségi vagy
akár szlovákiai, ausztriai adataink esetében is) sokszor ingadozó, változó határvo-
nalat jelent. A magyar szövegekbe beszúrt szlovák, szerb, német, román szavak
mellett elõfordulnak – kötetünkben is – szinte kétnyelvû elbeszélések is, elsõsor-
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ban a moldvai csángóktól származó gyûjtések esetében. Ezek a narratívumok a két
nyelv közti kölcsönhatások, a nyelvkeveredés, illetve a nyelvromlás, nyelvvesztés
különbözõ fokozatait jelezhetik, és talán nem is mindig minõsíthetõ magyar anya-
nyelvûnek az esetleg csak a gyûjtõ kedvéért magyarul megnyilatkozó személy.
E fokozatok minõsítése azonban nem a mi feladatunk. Elvünk az volt, hogy az akár
csak félig magyarul elmondott hiedelemszöveg is a magyar néphit tartozékának te-
kintendõ, és szöveggyûjteményünk részét, olykor igen fontos, figyelmen kívül nem
hagyható részét képezheti. Mégis csak néhány kevert nyelvû szöveget közlünk, az
olvashatóság, érthetõség határain belül, a jegyzetekben a megfelelõ magyarázatok-
kal, fordításokkal ellátva. Hasonló szómagyarázatokat a magyar szövegek nem köz-
érthetõ tájnyelvi szavai, hangtani, mondattani sajátságai esetén is adunk. Sajnos
mintegy tucatnyi, minden igyekezetünk ellenére megfejthetetlen szóalakzat ma-
gyarázat nélkül maradt.

Tiszteletben tartottuk a szövegek adatközlõinek, a gyûjtõk beszélgetõtársainak
személyiségi jogait a régi gyûjtések és publikációk esetében is. A szövegek közlé-
sekor nem írtuk ki nevüket, csak nemükre és életkorukra utaltunk (amennyiben
ezek az adatok birtokunkban voltak). Mindössze olyankor tettünk ez alól kivételt,
mikor egyes, nagy térségben híres gyógyítók, szentemberek neve már úgyis pub-
likus volt. A nyomtatásban megjelent szövegek esetében hasonlóképpen jártunk
el. Ezek kapcsán változó helyzetek adódtak: a szerzõk vagy nyilvánosságra hozták
adatközlõik adatait, vagy nem, és ha igen, ezt különbözõ utakon-módokon tették.
Sokszor egyenesen átvehettük az adatokat közleményükbõl, máskor bonyolult
úton kellett azokat kikövetkeztetnünk, olykor pedig még ez sem sikerült. Ezért az
adatközlõk megjelölésében, egységesítési törekvéseink ellenére, következetlensé-
gek, hiányosságok tapasztalhatók. 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik e kötet létrehozásá-
nak hosszú ideig tartó, szerteágazó munkálataiban segítettek. Az archívum gyara-
pításában, rendezésében segítõ, volt és mai egyetemi hallgatók és régi-új munka-
társak hosszú sora (köztük Tóth G. Péter, Farkas Judit, Kis-Halas Judit) után
köszönet illeti azokat a gyûjtõket – Eperjessy Ernõt, Bosnyák Sándort, Gagyi Jó-
zsefet, Hesz Ágnest, Derjanecz Anitát, Jankus Kingát –, akik az archívumba beke-
rült, de még nem publikus anyagukat rendelkezésemre bocsátották. Gulyás Judit-
nak és Balatonyi Juditnak a szövegválogatás gondos szakértõi munkájában való
részvételt, Zombory Andreának gépelési tevékenységét, Iancu Laurának a román
fordításokat köszönöm. Balatonyi Judit szinte minden munkafázisban részt vett fá-
radhatatlanul, a szövegválogatástól és gépeléstõl a szövegellenõrzésig, a tájnyelvi
szavak jelentésének kereséséig, az átírás problémáinak megoldásáig. Külön köszö-
net illeti õt a földrajzi nevekkel kapcsolatos ágas-bogas feladatok megoldásában és
a földrajzi mutató elkészítésében nyújtott sok segítségéért. Helfrich Juditnak, a Ba-
lassi Kiadó lelkiismeretes szerkesztõjének köszönöm, hogy végtelen türelemmel
volt segítségemre a szöveggondozás számos nehéz feladatának megoldásában.

2012. június 4. Pócs Éva
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MITIKUS LÉNYEK

ÓRIÁSOK 

Az óriások az elbeszélésekben és tudósításokban a távoli múlt hatalmas termetû mitikus
lényeiként jelennek meg, akikkel korunk embere már nem szembesülhet: nem tartoznak a
néphit tisztelt vagy félt lényei közé. A népmesék óriásaival csak kevés közös vonásuk volt.
Úgy látszik, hogy már az elsô, 19. századi folklórgyûjtések idején1 is elsôsorban az erdélyi, par-
tiumbeli és moldvai magyarság által ôrzött hagyományról volt szó; a mai napig csak szórványos
adataink vannak rá az Alföld déli, keleti részébôl. Az óriások teremtésérôl csak moldvai
elbeszéléseket ismerünk,a többi jellegzetes motívum viszont – például a hegycsúcsról hegycsúcs-
ra lépô vagy három lépéssel másik országba jutó óriás, az óriáslány kötényébe felvett, boga-
raknak nézett apró emberek, a hatalmas sziklákból várakat építô óriás – mindenütt ismert, ahol
óriásokról tudnak. Hasonlóképpen elterjedt motívum, hogy bizonyos földrajzi helyek: hegyek,
dombok, völgyek létrehozását óriásoknak tulajdonították, és az is, hogy nagyméretû ôskori állat-
csontleleteket az óriásokkal hoztak kapcsolatba. Sok helyen tudnak az óriások kincsérôl, kincset
ôrzô óriásokról is. (A kincsek szellemei között is vannak hatalmas termetû, kísértetszerû lények.)
A legtöbb adatot az új erdélyi, szilágysági, moldvai hiedelem-, illetve mondagyûjtéseknek,
legkivált Bosnyák Sándor és Magyar Zoltán közelmúltbeli gyûjtéseinek köszönhetjük.

Emberek elôtt élt óriás termetû lények

[…] Akkor óriások vótak, s hány háború s hányféle. Ó, az Isten tudja, mikor vót.
Azt mondják, hogy tizennyolc millió éve… Ilyeneket, amilyent kapnaka most,
tizennyóc millió éve elsüllyedt edényeket, dolgokat kapnak meg, még az óriások
elõttrõl… Olyanok vótak az óriások, hogy azt mondják (már mese, legenda?),
olyanok vótak az óriások, hogy mentek… egyet léptek a Borgányáig, van ott egy
hegy, úgy mondták, hogy Borgánya, innet elment az óriáslány szitáért a Borgányára,
a szomszédba. S egyet lépett addig, s egyet vissza. Két lépéssel járta meg, hogy hozta
a szitát, hogy szitálják a lisztet. Ilyeneket mondtak… (Tordatúr, Kolozs megye,
Románia)2

Éltek itt ezen a vidéken is régen óriások. Mesélték, hogy az az óriás olyan nagy vót,
hogy innen a gyalui Várhegyrõl egészen Vásárhelyig lépett, Gyerõvásárhelyig.
Egyik hegyrõl a másikra, olyan nagy ember, óriás vót. (Nagykapus, Szeben megye,
Románia)3

A régi idõkben, amikor még itt a Gyimeseken nem es vótak emberek, mihozzánk
hasonló emberek, mondták az öregek, hogy ezt a tájat óriások lakták. Hogy azok
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oly nagy emberek vótak, hogy innét a Hosszú-havasról átlépett a Naskalatra,
onnét a Pogán-havasra, s onnét meg bé Csíkba, Somlóra,a hogy a bucsun a szent-
misét meghallgassa. (Barátos, Kovászna megye, Románia)4

Az óriások, így hallottam, meg tudják enni a követ, kõvel es tudtak étkezni, és akko-
rát léptek, hogy a Csendes-óceánt három lépésbe átlépték, akkora emberek vótak.
(Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)5

A Horgas-tetõrõl a másik oldalra, a Küküllõ túloldalán lévõ Horgas-tetõre lépett az
óriás. Az öregek úgy magyarázták. (Küküllõpócsfalva, Maros megye, Románia)6

Vízözön lett, úgy lehet, s õ azt a rendet elsodorta. S az Isten azután teremtette ezt a
második rendet. Ami mü vagyunk. (Kostelek, Bákó megye, Románia)7

Az óriások akkora emberek vótak, hogy ahol mentek, a csillagokat felérték a fejik-
vel, s a másik emberek csak semmik vótak közöttük, akkorák vótak, mint a hangya.
Õk nagyon nagy emberek vótak, egyszerre megettek egy marhát, levágták, és
megették egyszerre, de egyebet nem tudok. (Mekényes, Baranya megye [Klézse,
Bákó megye, Románia])8

Így szokták mondani a régi öregek, apámnak az apja, hogy olyan nagy emberek
vótak itt minálunk, hogy a szitáért, ha szita kellett nekik, szitálni, akkor hármat
vagy négyet léptek Magyarországig, szitát hoztak onnan kölcsön, s avval szitáltak.
(Egyházaskozár, Baranya megye [Magyarfalu, Bákó megye, Románia])9

Óriások csontja

A Temetõ utcán csináltuk, s att ástuk az oldalakat le, olyan nagy csontvázakat kap-
tunk,b lábszárcsantakat, ami embernek nem volt megfelelõ. Att, ahogy mind att
dolgoztunk, egyházi munkát. A református temetõre mikor tettük fel… a váraljai
református temetõre, mika csináltuk meg az utat, hagy att lehessen kijárni a halot-
tal, s olyan lábszárcsontokat, hagy ami nem létezik mast. Most nem létezik. Olyan
hosszúak vótak… S fejeket, nagy fejek…, emberfejek vótak, olyan nagy fejek, hagy
nagyabbak vótak, mind a mostani. Att, ahagy széllyesítettük meg, att mindig
temetõ lehetett rég is. (Szinérváralja, Máramaros megye, Románia)10

Kislány voltam, jártam a nagymamával. Ott a régi világban óriástemetõ volt.
S mondta a mamám, hogy itt mekkora szárkoncokatc kaptak.d Oda voltak te-
metkezve az óriások. (Kakasd, Tolna megye [Andrásfalva, Szucsáva megye,
Románia])11

a Csíksomlyó (Hargita megye, Románia)
b találtunk
c lábszárcsontokat
d találtak
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Így beszélték az öregek: régen az emberek sokval nagyobbra nõttek, mint a mü
korunkban, amit az es bizonyít, hogy hatalmas, magas emberek lehettek, hogy így
sírásás közben ástak ki csontokat, ami azt mutatta, hogy hatalmas, magas emberek
lehettek. Olyan lábszárcsontot találtak egyszer a mü temetõnkbe, hogy egy közepes
nagyságú embernek az övéig ért. (Csátalja, Bács-Kiskun megye [Andrásfalva,
Szucsáva megye, Románia])12

Emberek az óriás kötényében, zsebében

Azt halltam, hogy óriásemberek vótak, lehet, ezer esztendõt es éltek. Egy lány
elment a mezõre, s aztán a mezõn szántott egy ember két ökörvel, s az a lány fel-
szedte õket a kötényibe. Akkora lány vót, s hazavitte, megmutatta az apjának,
azt mondja: – Nézze, apám – azt mondja –, mit kaptam én! S akkor azt mond-
ja: – Lányom – azt mondja –, te hazahoztad, de visszavigyed oda, ahonnét elvetted,
mert mü elveszünk, s ezek fognak lenni, ezek az emberek. S akkor a lány elvitte
vissza, és nem es sokára lett az özönvize, s akkor vesztek el az óriások. (Szárász,
Baranya megye [Diószén, Bákó megye, Románia])13

Emlegették az óriásokat. Hogy egy ember az óriás idejibe szántott két ökörrel, s arra
járt az óriás, szépen megfogta, és betette a zsebibe. (Küküllõvár, Fehér megye,
Románia)14

Aztán van még egy, legenda az inkább… hogy óriások laktak, az inkább mese, gyer-
mekmese volt az, hagy óriásak laktak ott, s az óriás ült fenn a várban, van fenn egy
lapály fenn, ült fenn a várban, s mossa a lábát a patakba. S kinn a Karlátba, egy
határrész, határláb, att szántott egy öreg paraszt, két ökörrel, egy pár ökörrel.
A királykisasszony, óriáskisasszony meglátta, s feltette a surcába, a ruhájába, s elvit-
ték az apjának, s kérdezte: – Miféle bogarak ezek? S azt mondta: – Vidd, fiam, tedd
ada vissza, me ezek miatt kell, hagy elvesszünk a föld színérõl!

Csak mese. Hagy ezek miatt kell mi, hagy kipusztuljunk. Tehát az óriások miat-
tunk kell hagy kipusztuljanak. Így van a legenda, aztán hagy… (Gógán, Maros
megye, Románia)15

S vót egy leánykája annak az óriásnak, s akkor elment a mezõre virágászni, hogy
gyûjtsön virágokat, így tavaszval, mikor szántnak az emberek. Akkor elé addig uriá-
sok vótak, nagy emberek vótak. S akkor meglátta az a lányka, hogy û mind virágá-
szott, hogy egy ember szántott hat ökörvel. Õ nekifogott, s mekkora pendelye vót,
ingalja, õ nekifogott, s bérakta a hat ökröt s az embert es, az ekét es bérakta oda a
pendelyibe, s hazavitte. Mikor hazavitte, akkor azt mondja az édesapja: – Á, kicsi
leányom – azt mondja –, ezeket vidd vissza – azt mondja –, tedd le oda – azt mond-
ja –, ott, hul vótak, mert immár ezek kell éljenek, mük többet nem élünk. (Klézse,
Bákó megye, Románia)16
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Óriások földrajzi helyei

Ezt a helyet úgy hívták, hogy Jablonka-völgy. Oszt Betlérbe írja az a krónika, hogy
valamikor óriások laktak erre, hogy méteres vót a lábnyomuk. Hogy méteres vót a
lábnyomuk. Hogy megvan a lábnyomuk. De itten meg is vannak nevezve bizonyos
helyek, völgyek nevezve: Mélyláb, Mélyláb-tetõ. És azt ott is írja a krónika benne, szó-
val azokat a neveket, amiket használtak az erdõ körül, minden részt, azt ott ki lehetett
szedni. És hogy innen áttaposott a másik völgyre, ahol van Pelsõc. Pelsõc végére az
óriáskisasszonyhoz áttaposott udvarolni. Az óriásúr. És hogy ott is megvan a lába
nyoma. És ott is megvan egy hely, amit így Lábnak hívnak. És akkor onnan áttaposott,
ahol a vár vót, a murányi vár, oda, és a murányi várban udvarolt az óriáskisasszony-
nak. Oszt hogy igaz-e, nem tudom. (Jablonca, Rozsnyói járás, Szlovákia)17

Az óriásokat, igen, emlegették. Azt mondták, hogy van itt egy hegy. Így mi neveztük:
Hegyes-hegy. Ott ült az óriás, így mesélték az öregek. A lábait mosta a Küküllõbe.
Osztán ott lejjebb van egy olyanforma, mint egy sír. S aszondták, ide vót temetve az
óriás. A hosszó teste s a feje. Azt mondták, hogy oda van temetve az óriás. Mi mikor
még gyermekek vótunk, jártunk oda dógozni, nekünk vót ott fõdünk is arrafelé, és
már mind bámultuk: – Na, látjátok, mekkora vót az az óriás! Aztán hogy igaz vót,
nem vót, de mesélték. (Magyarpéterfalva, Fehér megye, Románia)18

Ott a legelõ felé. Hogy ott az óriások lepucolták a sarkukról a sárt a csizmákról,
s abból maradtak ott azok a dombok. (Küküllõvár, Fehér megye, Románia)19

Az itt is vót, emlegették az óriásokat. Mer a hegy alatt, a hágóba van három domb.
És azt mondták a három dombnak, hogy azér maradt ott a három domb, hogy az
óriás leült a hegyoldal-tetõre, s a bocskoráról levájta a fõdet, levette, s ledobta oda
az aljba, s azér lettek olyan kerek dombok. Mer olyan kerek, teljesen kerek. Úgy van
oda ledobva három domb. Egy küsebb, kettõ nagyobb. (Magyarsáros, Maros
megye, Románia)20

Egyszer mondta vót édesapám, az Isten boldogítsa, hogy oda le, ahol laktunk mü,
velünk szembe egy nagy-nagy lapos kõbe látszott egy óriásnak a nyoma. No de hát
én nem láttam, nem jártam ott. (Kostelek, Bákó megye, Románia)21

Nálunk ott a Hegyes-hegynél felültek a Hegyes-hegy tetejére az óriások, s a
Küküllõbe mosták a lábaikat. Így mondták, hogy azért vót ott az a Hegyes-hegy, s
most is megvan. S hogy olyan nagyok vótak, hogy leért a Küküllõre, a Kis-
Küküllõre a lábaik, s ott mosták a lábaikat. (Magyarpéterfalva, Fehér megye,
Románia)22

A váron ült az óriás, hanem van egy másik legenda, lenn a Vögyeken, csak egy ilyen
mese. Meg van csúszva Magyarósana alól, meg van csúszva egy helyt a föld, s azt
mondják a mesébe, így mandja a mese, hagy az az óriásnak a lába nyoma. Mikor

34

a Feltehetõleg félrehallás: Magyaró (Maros megye, Románia).
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jött át Örményesrõl,a átlépett a hegyen, s a sarka megnyomta, és azér csúszatt meg
ott a hegy. Ez ilyen mese. (Gógán, Maros megye, Románia)23

Az óriások várat építenek

Vad György, a falucska néhai ura – nyájak, erdõk, kincsek birtokosa – várat épít-
tetett a Várhegyen. A munka javát jobbágyai végezték, de kivették részüket a
munkából az óriások is. Õk szállították a Várhegyhez a Szamos medrébõl a hatal-
mas köveket. Ezeknek egy részét felhasználták a vár építésénél, a másik részét pedig
a vár körül szerteszét hagyták. (Magyargyerõmonostor, Kolozs megye, Románia)24

A régi emberek mondása szerint óriások építették, mégpedig, hogy az óriásleány az
egyik lábát tette a mai Bálványos-hegynek az ódalába, s a másik lábát pedig túlfelõl
a Pászkó-hegy ódalába, és úgy hajolt le õ a patakba, és onnat adogatta fel a követ a
vár építéséhez. (Torja, Kovászna megye, Románia)25
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ÖRDÖGÖK

A néphit ördöge a keresztény Sátánnak számos nem hivatalos, laikus vonással gazdagodott vál-
tozata, amely az egyébként sem homogén és az idôk folyamán sokat változott, zsidó-keresztény
– ószövetségi és újszövetségi – tanok1 mellett a néphit számos démonikus lényének,valamint nem
keresztény mítoszok, mesék, mondák szereplôinek helyi vonásaival is gazdagodott az egész
európai folklórban. A magyar néphit kutatása is számon tart egy ilyen sokszínû ördögalakot.
Ennek fô vonásait a keresztény Sátán alakja szolgáltatja, amely már a középkor folyamán több
kihalt, elhomályosult nem keresztény démonikus lény sajátságait olvasztotta magába; más hiede-
lemalakok fennmaradtak, de az ördög nevét vették fel. A keresztény ördögbe vetett hit, a
félelem az ördögi kísértésektôl, az élôk bûnre csábításától, rossz halálra, kárhozatra vezetô
befolyásától és az ördöggel kapcsolatos vallásos rítusok, gesztusok a modern korban is sok
helyen együtt éltek egy szinkretikus mágikus-vallásos világkép részeként a hiedelmek színes
ördögalakjával és a folklór változatos ördögtörténeteivel.2

Mindezekbôl következik, hogy a magyar folklórgyûjtések a 19. századtól napjainkig gazdag,
változatos és igen heterogén ördöghagyományt tartalmaznak. A válogatásunkban megjelenô
elbeszélések nagy része az egész magyar nyelvterületen, vallási különbség nélkül ismert volt, de
némelyik motívum (pl. a halállal, haldoklással, túlvilággal kapcsolatos történetek, valamint a
kísértô ördög alakja) elsôsorban a katolikus lakosságnál dokumentált.

Ami a fô elbeszéléstípusokat, illetve -motívumokat illeti, a bibliai ördög alakjával kapcsolatban
vannak csakis a magyarság keleti csoportjainál végzett újabb gyûjtésekben megjelenô témák; így
például a bukott angyalok, az ördögök pokolbeli hiererchiája és tisztségei a moldvai magyarságtól
ismertek. A feltehetôen bogumil eredetû dualisztikus teremtésmítoszok teremtô ördögét3

gazdag elbeszélésanyag képviseli, amelynek egyik különleges, ritkaságszámba menô darabja a
tengerbôl felhozott homokból való világteremtés elôször Kálmány Lajos által publikált
története.4 A tabusértésekre biztató vagy tabusértéseket büntetô ördögök, a bûnösök nevét a
templomban állatbôrre felíró ördögök, valamint az öngyilkosságra csábító és a halálos ágynál az
angyallal a lélekért viaskodó ördögök a középkori és kora újkori írásos egyházi kultúrából szár-
mazó ponyvaolvasmányok legendáiban is megjelenô alakok. A viselkedési szabályokkal kapcsolat-
ba hozott ördögalakok között van egy sajátos, csak Erdélyben és a bukovinai székelyek körében
ismert figura: a kártyásokat rosszra csábító kuli.Az ördögnek lelküket eladókról, az ördöggel földi
javakért szövetkezôkrôl szóló elbeszéléseket a Faust-legenda (és keleti elôképei:Theophilus-
legenda, Cyprianus-legenda) irodalmi és ponyvaváltozatai, valamint a kora újkor boszorkány-
üldözô egyházi demonológiája egyaránt inspirálta; ezek a történetek az egész magyarság
elbeszéléskincsébe bekerültek (a boszorkány hiedelmeit és a tudósok, ördöngösök elbeszéléseit is
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gazdagították). A testet-lelket megszálló ördög alakja – a hozzá tartozó papi vagy laikus
ördögûzô, tisztító rítusokkal – inkább a nyelvterület keleti részérôl dokumentált.

Ami a különbözô hiedelemlényekhez vezetô rokoni szálakat illeti, az ördöggel kapcsolatos
természetmagyarázó hagyományok a természeti szellemek és az óriások hagyományaihoz kap-
csolják a bemutatott ördögnarratívumokat. Az embereket támadó, elcsábító, „elvezetô”,
elragadó démonként (sokszor állat alakban) megjelenô ördög figurájában az Újszövetség
kísértô ördögének hagyományai ötvözôdnek többféle hiedelemlény, így a boszorkány, a
kísértetek, tündérek, állatemberek vonásaival. A törpék alakjával való kontaminációk a kincseket
ôrzô, valamint a zenélô-táncoló csapatokban megjelenô, sok helyt pirossapkásoknak, veressap-

kásoknak nevezett ördögök alakjában mutatkoznak. A csapatosan zenélô, mulatságot tartó
ördögök tündér- és boszorkányvonásokkal rendelkeznek. Az ördög és a nem keresztény
démonikus lények, illetve halottak közötti átmeneti kategóriák a kísértetek, elkárhozott lelkek
csoportjába sorolt rosszak, illetve a kötetünkben önálló kategóriát alkotó tisztátalanok. A li-
dérc/lüdérc/ludvérc önállóan is gazdag narratívumanyaggal rendelkezô csoportjának minden vál-
tozatához ismerünk ördögi, ördögként is megnevezett párhuzamot. Ezek közül különösen a
távol lévô szerelmes vagy házastárs képében partnerét megrontó, megszálló ördögszeretô,

valamint a segítôszellemként megjelenô, keleten paratikának, máshol spiritusznak, piritusznak,
a nyugati magyarságnál földiördögnek is nevezett segítôördögök (részben a segítôszellemek cso-
portjába sorolt) alakjai rendelkeztek általános ismertséggel és változatos elbeszéléskinccsel az
egész magyar nyelvterületen. A segítôördögök, ördögszolgák alakját a nem keresztény
segítôszellemek és a Faust-legenda lélekért cserébe gazdagságot ígérô ördögének képzetei
egyaránt inspirálhatták. A segítôördögök – mint gazdájuk sajátos, ambivalens tudásának biz-
tosítói – a tudósok, gyógyítók, boszorkányok hiedelmeinek is fontos részét képezik.

Az Ószövetség ördöge

Mindcsak az tette rá Évát,a hogy elvesztette a fõdi mennyországot. De az ördög
kígyó képiben felment a fára, s azt mondta: – Ha ti ebbõl az almából esztek, a
mennybe felmentek. S akkor Ádám megragadta a kígyó farkát, de Éva beléfalt
vót. S aztán még mondják, hogy a titkos alma lett vóna, mert a kevélység nem
volt rendelve e fõdre, nem volt rendelve a gúnya, csak ilyen lett lenne, szemnek
maradott lenne a testünk. Nem lett volna kevélység, nem lett volna dusmánság,b

fõdi mennyország lett volna. Elvesztettük a kígyó mián. Ez a pakatul
sztramoseszkc Ádámtól s Évától maradott, de Éva tette rea Ádámot. S azért
vesztettük el a fõdi mennyországot. Így halltuk mi. (Pusztina, Bákó megye,
Románia)5

Illyés próféta a tüzes szekérvel megy, s lövi az ördögöt. Az ördög, ahová száll, oda
lõ. (Szárász, Baranya megye [Pusztina, Bákó megye, Románia])6

37

a õ tette azt Évával
b ellenségeskedés (román duúman)
c eredendõ bûn (román pácatul strámoúesc)
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A teremtõ ördög, az ördög teremtményei 

Az Isten õszentsége és az ördög ketten dolgoztak. Akkor az ördögöt leküldte az
Isten õszentsége a tenger fenekire, hogy hozzon fel fõdet. Hát fõdet markolt õ lent
a tenger fenekin, de amíg felért a víz színire, addig kimosta a víz a markából. Hát
nem tudott hozni. Akkor megint leküldte, megint leszállott a víz fenekire, és
markolt fõdet, de nem tudott akkor se hozni. Hát harmadszor, mikor feljött, akkor
se tudott hozni. Akkor es kérdezte az Isten õszentsége az ördögöt, hogy: – Hát
hoztál-e fõdet? Azt mondja: – Nem tudtam hozni, mert kimosta a víz a markom-
ból. – Jól van – azt mondja –, méges hoztál, piszkáld ki a körmeidet, mert ott a
fõd. Akkor kipiszkálta a körmeit szépen, valamennyi fõd a körmei közi beragadott,
akkor azt szépen kipiszkálta. Hát addig gyúrták, Isten õszentsége addig csinálta,
amíg hat nap alatt akkorát csinált, hogy egyik lábával rálépett, hát akkor, mikor
rálépett egyik lábával, akkor azt mondta, hogy megpihennek. Lepihentek. S mikor
lepihentek, újból hat nap alatt az a fõd nõtt, megnõtt akkorára, hogy õk le tudtak
mind a ketten feküdni. S amikor lefeküdtek este, hát akkor az ördög elkezdte
lökdösni az Isten õszentségit, hogy essék bé a vízbe, hogy merítse el a víz. Akkor
õ nem tudta lelökni a fõdrõl, hanem amennyit lökte Isten õszentségit, annyit nõtt
a fõd arrafelé. Nagyon nagyot nõtt azon az éjen a fõd. Reggel mondta az Isten
õszentsége, azt mondja: – Hát mit csináltál? – azt mondja. – Egész éjjel lökdöstél!
– azt mondja. – Hát – azt mondja –, nem bírtam pihenni, hát olyan rosszul
feküdtem – azt mondja –, nem bírtam pihenni. – Na, jól van, látod-e, most már
nagy a fõd. Nagy vót a fõd, hát most kell valamit teremteni erre a fõdre. Azt
mondja: – Teremtsünk! – Hát teremtsél! – azt mondja. Az ördögnek mondta az
Isten õszentsége. Hát akkor megrúgott az ördög egy gallyat, lett belõle egy béka.
Hát a béka elkezdett ugrálni. – Na látod – azt mondja –, hogy én tudok teremteni.
– Jól van – azt mondja –, de embert es kell teremteni. Hát akkor az Isten
õszentsége megrúgott egy gallyat, akkor lett egy ember belõle. Az az ember
elkezdett beszélgetni, és így lett ember a fõdre. Így mondták a régiek. (Klézse,
Bákó megye, Románia)7

Az ördög fogadott az angyalval, hogy õ vizet kapa a szárazföldön es. S az angyal
megindult vele, hogy lássa, hogy hol kap vizet a szárazföldön. Ezért köpni nem
volt szabad, ha jött a forgószél, mert akkor az ördög megnyerte volna az angyalt.
S még most es keresi az ördög a forgószélben a vizet. (Nagyvejke, Tolna megye
[Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])8

Mikor az ördög embört akart teremteni, kiformázta az embört, de nem bírta talpra
állítani; akkor oda mönt az Isten, mögrugta a talpát Ádámnak: – Kelj föl, Ádám!
Ádám mögmozdult. Mögén mögrugta, Ádám fölült. Harmadszó mögrugta:
– Kelj föl, Ádám! Ádám fõkelt. (Egyházaskér, Észak-bánsági körzet, Szerbia)9

a talál
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Mikor az Isten a világot megteremtötte, az ördög az Istentül a részög embör lelkit
kérte, aszondta, hogy amölik embör egyször mögrészögszik, annak a lelke lögyön
az üvé. Az Isten látta, hogy a részög embör a halálos ágyán mögtér, nem egyezött
bele, hanem aszondta, hogy ha egy kötél homokot fölhoz a tengör fenekirül, akkor
odadja neki a részög embör lelkit. Az ördög le is mönt a tengör fenekire, de nem
bírt homokot fölhozni; így osztán nem is kapta mög a részög embör lelkit.
(Magyarszentmihály, Közép-bánsági körzet, Szerbia)10

Az ördög kérte volt az Istentõl, hogy adjon neki egy olyan fát, melyik az esz-
tendõben leghamarébb virágzik s legkésõbben termik. S akkor az Isten nekiadta
a somot. S az virágzik a legelébb, s az érik a legkésõbb. S az az ördög fája.
(Somoska, Bákó megye, Románia)11

A pokolbeli ördögök

Hát, ugye, Karaockita Szent Mihály fõangyal kergette vót a pokolba, Lucifert.
Õ kergette vót meg, Szent Mihály fõangyal. Szent Mihály fõangyal, õ az Úrnak
bajnoka, õ a legnagyobb angyal az egészek között. Mikor az Úrjézus Krisztus
leszállt a pokol tornácára, a lelkeket kihozta, Ádámot az ölibe vitte fel. Akkor
Szenmihálynak odarakta õköt. Mihálynak adta átol õket mind. Mihály gondojza
õköt. Mihály nagy, az nagy… õ a mennyország vezére. Az Úr bajnoka, uram,
méghozzá. Ugye, három fõangyal van. Ugy lehet elképzelni, mind a minisz-
tereket. (Magyarcsügés, Bákó megye, Románia)12

A legmagasabb pozícióban Liciper van, a pokolban. (Halásztelek, Pest megye
[Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])13

Azok az ördögök hárman vannak, úgy mondták az ezelõttiek. Lucsifer, Drumuj s
Karocki. Itt, Kosteleken es, mikor az elsõ bodega, korcsoma megnyílott vót, más-
nap hajnalban már egy fehérnép a falára írta, hogy „Itt lakik Karocki”. (Kostelek,
Bákó megye, Románia)14

Az ördögnek vasvilla van a kezibe, s tüzelnek, s a rossztevõket égetik, döfödik,
forró szurokval leöntik, így kínozzák a bûnösöket. (Dunántúl [Istensegíts,
Szucsáva megye, Románia])15

Az ördög, a sánta, örökké keverget egy nagy bográcsba, azok ott fõhetnek, azok
nem juthatnak bé a mennyek országába, amit a mennyei atya készített a nép
számára. (Kakasd, Tolna megye [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])16

Az ördög fekete, nagy lábai vannak, szõrös, nagy farka van, és van két szarva, és
vasvillája van, s a vasvillának a hegye olyan, mind a nyíl.

39

a a Sátánt (román Scaraoöchi)
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Látta valaki?
Látták a kísértetet, vagyis az ördögöt. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)17

Eszkatologikus hagyományok

Igen. S a szeredaia húgom, az meg azt mondta, hogy az anyósa azt mondta – együtt
voltak az anyósával. Az anyósa azt mondta, hogy: – Tartsák figyelemmel ezt a szót,
amit én mondok! Azt mondja, hogy: – ’88-ba lesz a kommunizmus bukása.

Mikor mondta ezt?
Az anyósa még élt.

Meddig élt?
Hát, rég meghalt, hát már a húgom se él. S azt mondta Irén, a húgom, hátra-
hagyta, hogy figyeljétek meg ezt az évet. Aztán azt álmodta, hogy az ördög… az
ördöggel beszélt az Úrjézus. Az ördög beszélt az Úrjézussal, s azt mondta, hogy:
– Add nekem a 2000. évet. 2000-ig hagyjad, hogy én uralkodjak, azt mondta az
ördög. S azt mondta az Úrjézus, hogy: – Elégedjél meg 1988-cal. Aztán megtu-
dod, mi lesz. Nekem vették volna el a belsõmetb is, mindent, fel lett volna túrva
Jenõfalva, mert azt mondták, jó helység ez blokknak,c ez a helység, s minket tet-
tek volna be a Regátba. Karcfalvátd két-három blokkba belétették volna. […]

S hallott még Róza néni ilyet, hogy valaki még megjósolta a forradalmat elõre?
Nem, nem hallottam semmit. Azt mondta az ördögnek az Úrjézus, hogy eléged-
jen meg ’88-cal. Az Irénke anyósa megmondta, s hátrahagyta õ is, s Irénke is
hátrahagyta nekem. Hogy figyeljem én ezt.

És Róza néni ezt mondta azelõtt valakinek?
Hát, hogyne, mondtam, igen. Mondtam én itt már többnek, hogy 1988-ban lesz
a kommunizmus bukása, s a forradalom gyõzelme. […] S így tudtuk, s rendesen
számot tartottam hozza. S vártam, hogy: – Jaj, édes jó Istenem, vajon megenge-
ded-e, hogy itt az országútját bévágják ide? Itt volt a piros jelzés a kertem mel-
lett, hogy itt megy keresztül az országútja, ott tovább, s a belsõket keresztülszag-
gassa… (Csíkjenõfalva, Hargita megye, Románia)18

Természetmagyarázó hagyományok

Ott van egy nagy lyuk. A Som-hegynek a Kovácsie felé esõ részén van egy nagy-
nagy lyuk. Azt Csengõ-lyuknak hívják. És az volt, hogy abba a lyukba tanyáznak
az ördögök. Hát azelõtt a nép ilyen hiszékenyek vótak. (Dernõ, Rozsnyói járás,
Szlovákia)19

40

a Csíkszereda (Románia)
b belsõségemet (belsõ telek, a ház körül)
c Az 1988-ban tervezett „falurombolásról” beszél (a falvak helyett blokkházak építése a váro-

sok körül). 
d Csíkkarcfalva (Hargita megye, Románia)
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A Budó kapuja mellett a hegyet úgy hívták, Kamara. Oda leánka koromban
mindig féltem kimenni a tehenekvel, mert azt mondták, hogy ott ördögök van-
nak. Ástak is ott egy mély lukat, mert többen is pénzt kerestek a harmincas évek-
ben. (Egyházaskozár, Baranya megye [Magyarfalu, Bákó megye, Románia])20

Az ördög és a rossz idõ

Azt mondják, a forgószélbe az ördög meg a felesége jár. A régi öregek mondták.
Beledobják a kést is, és ha eltalálják az ördögöt, a forgószél elmegy. Az ördög veri
a feleségét, akkor kerekedik a forgószél. (Tiszasziget, Csongrád megye)21

A forgószél egy ördög, egy sárkány, rosszat csinál. Ha efog,a s nem érted magadat,
hogy leköpd háromszo vagy kilencsze, imádkozzá: – Istenem, segíts meg, ne hagyj
el! Akko má nincs ereje, elér hozzádig, megfacsar, de má nincs ereje. Ha alszab

vagy nem érted magadat, megnyomorít, megöl. Az Isten vigyáz rád. (Detre-
hemtelep, Kolozs megye, Románia)22

1: Kicsi leányka vótam, s ilyen nagyüdõc vót, itt es Dánfalván, minden faluba vót,
most nem harangoznak. Mondta az ördög, hogy õ Csíknagyboldogasszonytd nem
tudja megközelíteni, mert a csíknagyboldogasszonyi bikáke úgy szóltak, hogy õ
közel nem tudott menni.
2: Igen, mer […]

Hogy az ördög mondta, hogy…
1: A harangok úgy szóltak… hogy az ördög nem merte megközelíteni.

Aha, mert a viharral jött az ördög, vagy hogyan?
Hallgasson ide. Volt nekem egy anyatársam, meghalt. Székely Klári. S õ azt
mondta nekem, […] mindenkinek a maga igazát. A Jóisten, az rosszat nem is
tudott, a rosszat mind az ördög csinálja.

Aha, és akkor a nagyidõt is.
A nagyüdõt es az ördög hojza. S a nagy jégveréseket s azokat mind az ördög csinál-
ja. 

Ühüm, igen, igen.
Egyik esztendõbe olyan vót, hogy én már 82 éves vagyok, de ilyent még nem
értem. Soha életembe. […] (Csíkjenõfalva, Hargita megye, Románia)23

Úgy hallottam, mondják, hogy egy likból eresztik ki az ördögök a szelet, csapon,
húzzák ki a csapot, mikor úgy akarják, aztán szúrják vissza. (Klézse, Bákó megye,
Románia)24
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Mikor az a pokolszél van, abban a gonosz menen, ördög menen, kereken sirül-
sirül,a annak azt mondják, pokolszél. (Mekényes, Baranya megye [Klézse, Bákó
megye, Románia])25

Embereket ijesztõ, megtámadó ördög 

Egyszer is ementek tollat fosztanyi. Egysze csak aszondja édesanyám: – Nízzetek
– aszondja –, ott mi megy! Ollan egy fehér, nagy kutya futott a fõdön. Szinte
elosont mellette. Aztán az az illetõ, az ott allú, nem látta. Hát, hogy: – Hol? – Hát
éppen itt megy! Nízd meg! Hát az nem látta meg. Idesanyám meg látta. Sokszor
beszéte ezt. (Vasvörösvár, Felsõõri járás, Ausztria)26

Apámnak is volt szûre, eljárt legeltetni az erdõre. Télen fagyöngyöket ettek az
erdõn. Vót olyan nagy fájuk, ami alá minden legeltetõ lefeküdt, aszt elmondta,
hogy az ördögfiak ráültek a szûrre. Felébred, akar fordulni, hát nem tudja felemel-
ni se jobbra, se balra. Osztán kimászott a lyukján, akkor oszt fel tudta emelni a
szûrt; mikor kimászott, akkor elmentek. (Karád, Somogy megye)27

Egyszer egy öregasszony el volt a tanyán kukoricát fosztani. Ment haza a fosztás-
ról, és az ördög kísérte õt. Az öregasszony mondta az ördögnek: – Ne gyere
közelembe, mert megbaszlak ezzel a csutkával! (Ismertem ezt az öregasszonyt
még én is!) Az ördög meg mondta neki: – Majd beléd nyomom én a csutkát. És
az ördög meg úgy „megihesztette” az öregasszonyt, hogy hömpörögveb jött haza.
És az öregasszony, mire hazaért, négykézláb ment a „fabalján”,c úgy megrontotta
az ördög, aki azután a házajtón sem engedte be. Az öregasszonyok kiáltoztak az
udvaron: – Segítség! Sok ördög összeszaladt a „segítségre”. Az öregasszonyt össze-
vissza nyomkodták az udvaron a „segítségre”. A házbeliek mentették meg az
öregasszonyt az ördögöktõl. (Galgamácsa, Pest megye)28

Azt mondja egy ember: Te, mikor én fiatal voltam, és kocsis voltam, azt mondja
nekem a gazdám: – Reggel menjünk az erdõre, a kolcsházid erdõre. Mindig éjfélkor
indultunk, és másnap jöttünk haza csak. Nagyon messzi van. Minaj alatt volt egy
nagy tábla lóherés. Reich uraságnak. Mit csináljak én? Fogta magát a lovakkal, és
kiment oda a lóherésbe. De valahogy a kerülõ észrevette, hát elment. De a zsidó
temetõ körül volt véve gladicsakáccal, és õ bement oda a lovakat jól tartani. És
ahogy bement, mint a katolikusoknál, keresztet vetett, és oda letette a fejét. Hát õ
elaludt. Egyszer arra ébredt fel, hogy két nagy fekete kutya borzasztóan marja
egymást mellette. Nem mert megmozdulni, hogy mi lehet az? Hát azt mondja,
hogy: – Istenem, mi lehet ez? Ott, ahol neki ki kellett jönni, ott marták egymást.
Szólt a lónak. Hallgatózik, mert az éjbe a ló rág, hát nagyon messzi elhallatszik a
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rágás. Figyelt nagyon, de nem hallatszott semmi. Egyszer egy nyílást látott, hát õ
arra ment aztán. De ez a két kutya ott marta egymást. Akkor õ fogta magát, és sza-
ladás! Azon a résen õ kiment. Kereste a lovakat, de nem tudta sehol se meglelni.
Ahogy megyen, az ember ott feküdt a kukorica szélinél. Guba volt rajta, az
emberen, és õ hát odamegyen. – Te Pista, nem láttad erre a lovakat? Az meg rávi-
csorított. Û akkor felugrott, elibe ugrott. Kis veressapkás ördög. Ott vicsorított
neki. A bot nála vót, megütötte visszájáról. Olyan szél kerekedett, hogy az az
ember, aki eztet sorolta, alig tudta magát megvédeni. Egy fához állt. Az ördög
mindig a nyomába volt. (Bodrogkeresztúr, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)29

Á., az iskolába, amikor felelni kellett, akkor az ablakban vótak az ördögök, és haza
kellett hozni az Á.-t. S akkor egy nap itt tanult minálunk, mer ha otthun vót, ott
mindig vitte az ördög. Na, nálunk tanult, nálunk volt egész nap. Nem nagyon
szeretett nálunk, de akkor maradt. Az anyjáék biztos rábeszélték. S akkor este,
mikor megy haza, nem volt egész nap semmi baja, este ment hazafele – én
kísértem haza, hogy hát útközbe nehogy valami baja legyen, aztán meg mi
legyünk a hibásak –, s képzeld, ahogy belépünk az ajtón, kifehéredett. Én nem
hiszek az egészbe, de az biztos, hogy amilyen sárga lett, meg elkezdett mosolyog-
ni, néha kiabálni, meg hogy itt jön, meg ott jön. Kibújt az asztal alól, be az asztal
alá, a szekrény mögé, ide-oda. Az apja meg próbálta lefogni mindenféleképpen,
de nem tudta. S akkor én meg bámultam egy darabig, akkor M. ángyóa meg
elkezdte az ajtóba a kést dobálni, meg ide-oda, meg… hogy húzza a nadrágját,
meg hogy fojtogatja, meg… hogy, hogy… De csak Á. látta egyedül. Más senki
nem látta. (Kárásztelek, Szilágy megye, Románia)30

Apám is találkozatt. Ment az erdõn, me tanyán lakatt. Aztán elejibe állt, mind egy
fekete kutya. Ment az útan, s ebbõl a martból a másikba szökett, elõtte. Úgy
csinált.

Mit kellett csinálni?
Azt mondta, hogy csinált keresztet a nyelvivel háromszor, s aztán elment.
(Köbölkút, Beszterce-Naszód megye, Románia)31

Mámikab azt mondta, hogy ment a pajta hijáro,c hogy dobjon szénát a tehe-
nyeknek. És az ördög ott csinált fészket, hogy aludjék. És ott vót neki a bundájo,
mindene ott vót. És elment, hogy dobjan. És mámika, ahogy szedte a villávol a
szénát, hogy dobja le, beleszúrta a lábába a villát. És akkor a… az ördög ordítatt,
és mámika megijedett, s lefutatt hamar a laj-… laj-… a létrán. És mikor lefutatt,
elment tátihaz,d hogy mondja meg, hogy: – Nem tom, valami nyivagatt itt a
szénán. – És aszmondta tátika: – Há, csak ábrándoztál. Aszmondja: – Nem, me
igazán nyivogatt valami. Aszmondja: – Lehet vaj egy egér. – Nem, me erõssen
nyivogatt. És elment tátika. Kés vót a kezibe, me akkor vágta a tehenyeknek a
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répát. És elment a késsel a kezibe, és mind kotorászta, há ott vót az ördög. Nagy
szarva, fekete vót, még tátika is megijedett. Jött nekije tátikának az ördög. És
mikor jött tátikának az ördög, akkor táti mind ment hátro, és leesett, a pajta
hijáról, le a szénáro. És akkor leesett, s az ördög mászott mind utáno. S tátika
akkor elõvett egy nagy karót, és mind ütette. És az ördög elfutott egy ember felé.
Ott a kerítésen átszökte Pista bátynál. És még, még az az ember is látta, mikor
futott… És bément a Kõbe, és másnap tátika is ment a tehenyekkel, s még mind
ott vót az ördög. Fogta a galambokat, melyik csinálto a fészket a sziklábo, s a csó-
kákat. És elment oda, és vette ki a fiókákat, és sütette meg, s ette meg az ördög.
És tátika mind ment, és nézte a Kõ szélin, me ara futatt az ördög. Há ott vót, nézi,
mind csúful kiábált az ördög. És másnap mind, mikor mentek, ijesztette meg a…
hogy is mondjákakat, az asszonyokat, fiúkat, meg kicsi fiúkat, melyik mentek a
tehenyekkel s a juhokkal. S ijesztette meg õket. És azotától mindig mondja táti
– mikor elsõ osztályos vótam, mind mondta –, hogy: – Ne menj a Kõ szélire, me
ott van az ördög, és béhúz, s megesz, maj beléfullaszt a víz alá. Aztán bément
az erdõbe, és ott többet nem látszatt a fák közül. (Tordatúr, Kolozs megye,
Románia)32

2: Múltkor álmomba látom, menyek ki a templom martján,a ide a szép, zöld fûbe,
sarnyúba.
1: Az jó, mer reménység.
2: Mondom, ne, milyen jó kis sarnyú van, mondom, s menyek, menyek, ott
eregelek,b de nem az úton. A sírokon elõbb menyek, s hát egyszer, ahol ki vannak
a kõkeresztek rakva a kerítés mellé, hát onnat egy csúf fekete állat, ilyen hosszú
farka volt, két lába volt, s úgy kinyújtotta a nyakát. Megijedtem, nézem, nézem,
s igyenesen a József keresztjihez áll. De én, úgy tudja-e, én még most is félek még
a kereszthez is menni.

Na de milyen állat volt?
2: Úgy nézett ki, mint egy kakas.

Igen? És négy lába volt?
2: Kettõ.

Ja kettõ!
2: Hosszú farka volt, ki vót, nekem pont egy olyan kakasom vót feketébe, csak
szép piros nyaka. Én abba a helybe kakassá váltam.

Ez mit jelentett, ez az álom?
2: Hát dejszec az ördög járkált, vagy mi, én nem tudom, mert én nem szeretem
izélni, foglalkozni az ilyenekkel. Ezt én se felejtem el.

És a kakas volt az ördög?
2: Kakas volt, mert így a feje es olyan vót, olyan kakas feje, akkor így hosszú nyaka
kinyújtva, futott, s pont a keresztnél, a Józsefnél eltûnt.
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Ott eltûnt?
2: Ott eltûnt. S aztán megint a temetõbõl álmomba jöttem elé, s hogy jövök úgy
a hátsó felirõ, menyek a sír felé, nézek, s hát keresztje mellett úgy körbe van
feküve az a fekete állat. Én el haza, s kivittem a szenteltvizet, s megszenteltem.
Mondom, de hát, Istenem, nem merek, pedig hát most csináltam most es, nem
merek menni a keresztjökhöz menni közel. Olyan irtózatos az a fekete állat, ott
körbe vót feküve.

És mit jelentett ez az álom, hogy ilyen rossz volt?
2: Hát én nem tudom, nem mondtam aztán másnap senkinek, csak én magamba
megállapítottam, hogy az ördögök jártak. De onnat a templom mellõl bújtak elõ.
(Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)33

Vilma, õ hallott valamit egyszer. Mit is hallott?… Azt hiszem, valami zenét hal-
lott, vagy mit.

Hol?
Nem tudom.

Gyerekkorában?
Gyerekkorában milyen jelenetje volt! Jaj! 4 éves volt. Akkor odalenn laktunk,
ahol […] tanár úr lakott, akkor odale volt belsõnk,a aztán eladtuk, és ide belétet-
tük az árát. Megvettük Mihály családjától, Mihály királybírótól. S gyerekkorától
azt beszélte, hogy… egy fényes szemû kecskegidát látott. Egy égõ szemû
kecskegidát. De égett úgy a szeme, hogy csuda! S azt mondja… Édesanyámat
felköltötte: – Jaj, édesanyám, jaj, úgy félek! Úgy félek, hajtsa el azt a kecskegidát.
Fel akar falni engem. Már akkor tudta az ördög, hogy belõle nagy szent lesz.

S az ördög volt?
Az ördög volt. Az ördög volt.

És ezt éjszaka látta?
Éjszaka. Éjszaka, s 4 esztendõs volt. Meg volt ijedve, s édesanyámat felköltötte.

És miért volt fényes szeme?
Hát, miért, biztos csak az ördög volt, azért.

S az ördögnek fényes a szeme?
Fényes a szeme. Az égéstõl. Az ég! A teljes testek ég. Hát, borzasztó, hogy mik-
tõl megmentette. Hát, a zárdai személyekb felelõsek, hogy õk mik lesznek…
A megmentés. Õk meg kell mentsék az emberiséget. Azt mondták, már eddig
világvége lett volna, ha a zárdai személyek nem lettek volna. (Csíkjenõfalva,
Hargita megye, Románia)34

Vót egyszer Felsõlokon, úgy hívták, Bacsi Péter. S akkor az ördög oda kezdett
járni. S akkor olyan vót azelõtt, hogy nem füttõk vótak, hanem szabad tûzhelyek,
kürtõk. Akkor odatették az üstöt puliszkának vízzel a háziak, s akkor feljelrõl
eresztette belé a mocskot a kürtõbõl. S akkor oda hánta belé. Ha éjjel lefeküdtek,

45

a belsõ telkünk
b apácák, akik imádkoznak az emberiségért

hiedelemjo.qxd  8/9/2012  11:32 AM  Page 45



akkor úgy lódigáltaa õköt jeges kövekkel. S ottogyon, mikor ettek, kért örökké,
hogy adjanak neki es, de nem látták. Soha. Pálinkát ittak, s azt es kért, adtak.
S akkor elvették az üveget, s a pálinka megvót, az hitték. S akkor aszondta: – Ne
igyátok meg, me a pálinkát megittam, s beléhugyoztam. S akkor mondták, hogy
menjenek, s vigyék oda a papot, hogy távolodjék el. Amikor a pap után mentek
szánval, akkor feldõtötte, s feldöltek. S mikor a [pap] megszentelte a lakást, õ
akkor sem távozott el, hanem aszondta: – Menjetek el, s a kolostoromba fizessetek
tizenkét misére valót. Ezt megadták, s akkor úgy távozott el, hogy a háztól egy
kecske elindult, s Románia felé ment, átol a hegyen. Aztán többet nem ment visz-
sza. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)35

És mi volt ez, ami nyomta õt?
1: Valami szellem vót, ördög, nem egyeb lehetett.

És akkor keresztet vet, vagy még mivel?
2: Keresztet vet, kérték a Jóistent, hogy támasztassa, tudjon megmozdulni. Édes
jó Istenem, õröjz meg! Engem es nyomott, mikor gyermekágyba vótam, bizony-
isten. Édesapámék elmentek otthonról, s éppen hazajöttem vót a szülészetrõl, s
aszondják, hogy ne ótsam le, lámpa vót akkor még, lámpát ne fújjam le, csak
hújzam el, s nehogy féljek. Egyszer há hallottam azt es, hogy az ajtón béjött vala-
mi, s há lépik elé az ágy elébe. Há egyszer valami úgy nyom, nem tudtam
megszusszani se, kezemet felemelni se, csak késõre keresztet vettem, Miatyánkot
elmondtam, s akkor leszállt rólam, de nem láttam semmit, csak eltûnt, még azt
es hallottam, az ajtón kiment. S többet, hál Istennek, sohase.

És mi volt ez, mi lehetett?
2: Há ki tudja. Mondom, semmit se láttam, de olyan vót, hogy nem tudtam
megszusszani se. Éreztem, meg kell haljak. S akkor a kezemet se tudtam emelni,
hogy vessek bár egy keresztet. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)36

Ördögmulatság

Hát én éccaka idején mentem arra, valamikor, ugye, nem gyütt ide vonat is, és
Csurgóru gyüttem. Mostan ilyen 9 órakor. Hát, ugye, összeb má este 9 órakor…

Sötét van.
Sötét van. S há micsinyállak én? Hát hova menjek? – mondom. Kihõ menjek én?
Szépen a Jézus nevébe elindultam, és gyalog haza a gyékényesi állomásru. Mast
odaérek a Veréb-árokho, ugye, ara mentem.

Asszonyvárba.
Odaérek a Veréb-árokho, hallom ám, hogy csörög valami. – Mi az Isten-csuda
csörög? Hát má körülbellü oan fél 11 lehetett. 

Igen.
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Mi csörög! Megállok. Csak csörög. Mind a kis csikók, mikor csönög a csengö.
Akkor eszembe gyutott, hogy a bodogult édesapám szokta mondanyi, mer õ látta. 

Igen. 
Hogy itt a Veréb-árokná vótak oan pirossapkások. Ördögök. – Hü! – mondom. –
Ha? De ugy néztem ám, annyira néztem. Mondom, ha meglátom, akkor meg-
ijedek. Biztos megijedek. 

Hát persze.
De a csöngötü nem ijedtem meg. Mer nem láttam semmit, csak csöngött. Csak
csöngést hallottam. 

Igen.
De aztán, mikor én má ekerütem a Veréb-árkot, el is hagattak a csöngésse… Csak
akkor csöngöttek, amikor én mentem, igy körösztü azon a… szóval igy vót az ut
mellette, itt vót a Veréb-árok, aztán ott csöngettek abba mél árokba. Mikor én
elhaladtam má onnajd, akkor eláta a csöngés. 

Érdekes. 
Akkor má többet nem csöngettek. Szóval hát ilyen sok, tudja, és… (Õrtilos,
Somogy megye)37

[…] Miko a Miklós apja megnõsült, akko vettek házot. Itt a Cigányódala alatt, és
aztán itt még laktak öreg emberek is. Aztán mondják, hogy az öregasszony, a
Gyula anyja, Pais Anna… mentek diskurálni, esténként ültek össze az öregek.
Egyebet nem diskuráltak, csak az ördögeket, és látták az ördögöt, hogy ment itt
Légen felölnõ a hegy élin, szikrázvo, és látták a lakodalmi csoportot, mulatozó cso-
portot… Az ördögök mulatoztak a hegy tetejin. Na. (Magyarpalatka, Kolozs
megye, Románia)38

Hamis mulatság – lópatás ördög

Egy leánynak nagyon csinos võlegénye volt. Meghívta, hogy jöjjön el erre és erre
a helyre, hogy nagy összejövetel lesz. Meg fogja látni, hogy ott minden milyen
szép. Elment. Rengeteg vendég volt. Nem volt eljegyzés, hanem csak egy össze-
jövetel. Amikor már 11 óra volt, odajött egy ember, egy úr, hatalmas fekete
könyvvel, sétabottal és cilinderrel. Azzal jött, hogy mindenki írja alá a nevét. Azt
mondta a kislány, hogy õ majd késõbb írja alá a nevét. Közben pedig valami
leesett neki. Lehajolt, és látta, hogy võlegényének patái vannak, nem csizma, sem
cipõ. Nagyon megijedt. De a võlegénye ezt nem vette észre. Azt mondta neki,
hogy írja alá. Azt mondja a leány: – Azonnal aláírom! És aláírta: – Názáreti Jézus,
a zsidók királya. Saját vérével kellett aláírni. Amikor ezt leírta, minden besöté-
tedett, és nem lett ott senki, mindenki eltûnt. Õ pedig ott maradt ebben a sötét-
ségben egészen reggelig. Reggel kíváncsi volt, hogy mi van ott. A poharak
lópaták voltak, az élelem pedig lógombóc. Azt mondta: – Az Isten szerelmére,
mennyire megsegített az Isten, hogy megszabadultam ettõl a võlegénytõl. A võ-
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legény maga az ördög volt. Amikor hazajött, ráhajolt az asztalra, és keservesen
sírva fakadt: – Hagyjatok békén. Én ma lefekszem, és gondolkodom a dolgokról,
mert azt hittem, hogy meghalok. És utánna elmondta nekik, hogy mi történt vele.
Akkor azt mondták: – Látod, látod! Ez egy Isten tudja, honnét való ember volt, a
faluban pedig egyiket sem akartad. Most látod, hogy milyenek az emberek.
(Bezenye, Gyõr-Moson-Sopron megye)39

Kísértõ, bûnre csábító ördög

Nagyanyám mesélte, hogy neki volt itt nagybátyja, Mikó bácsi, aki nagy
káromkodó volt, rossz ember volt, nagyanyámnál élt kegyelemkenyéren, mert a
lányával nem jött ki. Egyszer elaludt, ébresztgetik, nem ébred, azt hitték,
meghalt, de meleg volt, meg odatartottak az orrához egy tollpihét, az mozgott.
Aztán három éjjel-nappal egyfolytában aludt. Mikor felébredt, azt mondta: – Mi-
kor megadik az ötvenet! Elmesélte, hogy egy helyen volt három bíróval meg egy
pappal. (Ebben az idõben halt meg három bíró.) A bírók azt mondták, hogy rántsa
ki a keresztet a pap kezébõl. A pap két kézzel fogta a keresztet, magában imád-
kozott, és nagyon reszketett, még a feje is, nem szólt egy szót sem, csak ingatta a
fejét, hogy nem, ne vegye el a keresztet, de a három bíró nagyon ráparancsolt,
úgyhogy kivette a szegény pap kezébõl. Amint kivette a pap kezébõl a keresztet,
hát a bírók azon nyomban rávették magukat, és széttépték ízekre. A bírók
ördögök voltak, és addig nem volt hatalmuk a pap fölött, míg a kereszt a kezében
volt, el sem vehették tõle. Mikó bácsi ekkor nagyon megijedt. A bírók meg
elkezdtek beszélgetni: – Mit érdemel ez az ember, százat, ötvenet? – Nagyon
megijedt, hogy mi lesz akkor, ezzel is ébredt föl álmából, hogy: – Mikor megadik
az ötvenet! Akkor még azt is meg kellett neki tenni, el kellett vinni egy hatalmas
ekevasat a kovácshoz, de nagyon nehéz volt. Ott meg egy kis fekete kutya mérge-
sen rácsapta az ajtót a sarkára, úgy, hogy majd lerogyott. – Mikó bácsi ekkor nem
is élt, mert az ördögök elvitték az elméjét, hogy kivegye a szentséget a pap
kezébõl. – Azután nem káromkodott soha, csak sóhajtozott. Nagyanyámék féltek,
hogy jaj, mi történik, ha meghal Mikó bácsi, hátha jönnek érte az ördögök. De
csöndesen halt meg. (Szava, Baranya megye)40

Az ördög meg akarja nyerni [az embert], hogy térjen el a hititõl s a Jóistentõl,
hogy szolgáljon nekije. Hogy legyen olyan rosszféle, s olyan ördöngös, mind õ
amilyen. Azér. S mennyinek benne van a lelkibe, a szívibe az ördög. Például mind
ez a gyilkas is, né… itt, az iskolánál. Aztat is az ördög geminálto.a Így mondják:
az ördög küldte, hogy ezt csináljod. Me ha valakibe tiszta lelkiismeret van, nem
teszi meg, hogy azt a két szerencsétlen gyermeket megölje. (Tordatúr, Kolozs
megye, Románia)41
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Tabusértésre biztat, tabusértést büntet

Errül is hallottam, hogy vót egy rossz erkölcsû fiú. Oszt nem járt templomba, az
Isten házába… Pünkösd napgyán is kérte az anyja, hogy mönjön el a templomba.
Meg is fogadta, de elmönt a kocsmába. Hát osztán beállított egy jóképû, csinos
fiatalembör, oszt mondta, hogy ki lösz az, aki ma pünkösd napgyán fölül az õ hin-
tójára, oszt körüldanolja a falut. Annak õ annyi bort fizet, amennyit csak meg tud
inni. Hát ez vállalkozott rá. Mindjá hozatott neki bort, ittak. És úgy látta, hogy a
másik is iszik. Hát osztán, mikor már möntek vissza be a kocsmába, az ördög,
amint hajtotta be a lovakat, odafordult hirtelen a Jancsihoz, és úgy odavágta a
kapufélfához, hogy szétloccsant a feje. Hát ez történt, mert pünkösdkor a jóknak
elküldi az Úristen a Szentlelket, a rosszaknak meg az ördögöt. (Somogyudvarhely,
Somogy megye)42

Csütörtökön nem jó mutollálni, mert egy házná mutolláltak, oszt az ördög bevág-
ta nekik az ablakon az orsókat, oszt mindön orsóra három szálat fontak, oszt
kivetötték az ablakon. Akko mondták odakinn: – Ha-ha-ha! De mögcsaltalak
bennetöket, hanem köszönjétek, hogy az én fonalamat mögfonytátok, mer mai
estén mind kétségbeejtöttelek vóna bennetöket. (Tiszasziget, Csongrád megye)43

Minden háznál van ördög. Ha pogányok, nem imádkoznak, megjelenhetik, hall-
szik szekérzörgés, ostor, lehet látni a képit, vagy férecsavarhassa az ember száját.
Ez Detrén is megtörtént. (Detrehemtelep, Kolozs megye, Románia)44

Olyanra nem emlékszik Teréz néni, hogy régebb esetleg mesélték, hogy mentek éjszaka az
erdõben, s valami érdekeset hallottak vagy láttak?

Dehogynem. Azt mondta volt öregapám, hogy egyszer erdõbe volt télen. S hát, jõ
haza, s felborult a szánja. S azt mondja, hogy káromkodott – különben is öregapám
káromkodott sokat. Káromkodott, azt mondja, s míg fel tudták, azt mondja,
valakik jöttek, s felállították. S, azt mondja, elindult hazafelé, s, hát, azt mondja,
a fa véginél meggyúl egy lámpa. S azt mondja, hogy õ kezdett gondolkodni, hogy:
– Szent Isten, az a lámpa hogy került oda? Mikor õ felállította a szánt, akkor a
lámpa nem volt ott! Hát, hogy került oda? S azt mondja, hogy õ szépen megállt,
s hátrament. S azt mondja, hogy egy olyan gyertyaszerûség ott égett a fa végibe.
De – azt mondja – hogy az honnat került – azt mondja –, még a mai napig se
tudom. Gondolom – azt mondja –, az ördögök gyújtották meg, hogy többet ne
káromkodjak. [nevet]

És aztán mi történt azzal a gyertyával?
Azt mondja, mikor ért be a falu közé, a gyertya elaludt. Hogy aztán tényleg a
gonoszak voltak-e, sokat káromkodott, ki tudja? Mondom, nagyapám így beszélte
nekem. Én aztán úgy irtóztam! (Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)45
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Az ördög a templomban lóbõrre, bivalybõrre írja a bûnösök nevét

Vót egy pásztorgyerek. A falutól messze lakott. Nem ismert az se ördögöt, se
angyalt. Nem tudott imádkozni se. Templomba sem volt soha, azt se tudta, hogy
milyen a templom. Egyszer aztán bement a faluba, és bement a templomba. Látja,
hogy az ördög megy befele. Visz egy nagy bõrt magával. Lóbõr vót. Az ördög írt
a lóbõrre, ha valaki nevetgélt. Ha tele vót, húzta, nyújtotta, hogy a többi is ráfér-
jen. A gyerek elvágódott a templomban. Õt is felírta. Mikor ment haza a temp-
lomból, az õ csizmája is sáros lett. Többet nem is ment templomba. Azt mondta,
ott elkárhoznak. Addig, amíg nem ment oda, soha nem lett sáros a csizmája.
(Nyírtura, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)46

Hát az úgy vót, én es úgy hallottam, nagyapámtól, nagyanyámtól legjobban, így
esténként, amikor így esszegyûltek a fonóba, vagy így elmentünk a szomszédba,
hát elbeszélgettek ilyen-olyan beszédeket, s közbe osztá ez es egy olyan… Egy
pásztorgyerek, õ es el akart menni a templomba, s bé es ment oda hátul, s megál-
lott õ es ott a kórus alatt. Látta, hogy ott egy nagy fekete ember a sarokba, s egy
nagy bivalybõrt ott nyújtogat, irkafirkál fel mindenkit, aki hátranéz vagy kacag,
vagy nem úgy viselkedik, ahogy a templomba kellene. S má annyira bétõtt vót a
bõr, hogy nem fért, há a lábával realépett, s a fogával meghuzintotta. S a lábától
elszabadult, s jól orrba vágta. Elkacagta magát, s õt es abba a helybe felírta. S töb-
bet õ se látta má az ördögöt. (Magyarcsügés, Bákó megye, Románia)47

A kártyások ördöge (kuli)

Édesapám éjjel ment haza. Kártyáztak, mert õ is nagyon szerette a pálinkát.
S akkor azt mondta, mentek haza: – Te, jön a kuli! Azt mondja a barátja: – Ki az?
– Hát nézd meg – azt mondja –, hogy jön utánunk! S egyszer csak látták, hogy
jön egy nagy, szõrös természetû ember, eleikbe került. S akkor mondta az én édes-
apám: – Na, most merre meneküljünk, most itt lesz a vesztünk! S eleikbe állott
az az ember. S akkor édesapám nekiszökött oda egy kertnek, kihúzott egy nagy
karót. S akkor õk ottan avval viaskodtak. De négyszer állott eleikbe, ameddig
hazamentek. S akkor úgy viaskodtak, ameddig hazamentek, hogy tiszta vizek let-
tek. S mikor az utcaajtón mentek be, akkor kiáltotta: – Na, megálljatok, mert én
vagyok a kuli, de holnap este elintézlek benneteket! Nem tudták, hogy ezt úgy
kell csinálni, hogy balkézt üssék, sõt mindig jobbkézt ütötte, s annál inkább ter-
jedt az ereje. Mikor elõször eleikbe állott, nem volt olyan nagy. Amikor negyedik-
szer eleikbe állott, hát olyan volt, hogy irtózatos volt, nem is ember. (Méra, Kolozs
megye, Románia)48

Voltak kártyások, aztán esténként egybegyûltek, és kártyáztak éjfélig, késõig.
S egy, amikor ment haza, a nagy kuli megmutatkozott. Lólábval volt, szõrös volt,
s farka es volt. S az akkor szaladni kezdett, s az ajtón béesett, úgy megijedett.
(Székelyszabar, Baranya megye [Józseffalva, Szucsáva megye, Románia])49
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Ment haza a kártyázásból, és a vasúton mikor átlépett, a közepire ért, akkor
lehúzták oda, nem látott senkit, csak nem tudott elmenni onnat. S aztán el kellett
menjenek, és a papot odavigyék, és felszenteljék ott azt a helyet, úgy tudott
megszabadulni a vasúttól. De nem látott senkit, hogy ki volt, mi volt. Mindig kár-
tyázott, kártyázott. A nagy kuli volt. (Hidas, Baranya megye [Istensegíts,
Szucsáva megye, Románia])50

Öngyilkosságra csábító ördög

Egy fiatalember felakasztotta magát. Levágták, oszt kijózanodott, nem mondom
meg, hogy ki vót, mert még máma is él. Elíg az hozzá, hogy kérdeztük tülle, hogy
mit érzett akkor. Azt mondta, hogy úgy látta, hogy három ördög vasvillával
szúrni akarta ki a szemit. (Sarkadkeresztúr, Békés megye)51

Tudja mit: aki felakaszti magát, az már nem tud felállni, mer má a pirossipkások
ott vannak körülötte, már nyomik le. Hallotta maga, hogy felakasztotta magát a
kilincsre? Volt nem is egy. Õ mán feláll, de nem tud, mert nyomik le, ott állnak
körülötte. És egy fiú nálunk, szolgált nálunk, és az próbálta. Ott álltunk négyen
körülötte, éjszaka, kötte a kötelet így… – Mit láttál? – Hát egy ember, egy piros-
sapkás mellettem állt! Lekaptuk ügyesen – másképp õ már felállni nem tud, mer
nyomják le, bizony. (Torna, Kassai kerület, Szlovákia)52

Ariszikát…a Hogy ahhaz is úgy hozzáközeledett a prikolics vagy Sátány, mi az,
hogy szegény asszany a ruháit mind letépte magáról, s kivitte az udvarra, és meg-
gyútatta. S a kemencét, né, egyedü fevette, s kivitte az udvarra. Olyan erõt adatt
neki a Sátány, és aztán azután nekifogatt, és benzint dobatt bé a házba. S meg-
gyútatta. Õ oda bément a tûzbe. Mind összeégette magát. Hát hozták az orvos-
haz, mind össze vót égve, tiszta anyaszült csurdén. Hozták az orvoshaz, úgy, csur-
dén, szekérbe vót téve, csak úgy le vót takarva egy gézzel, juj, énekelt. Olyan
kínas vót, még énekelt kínjába. De tiszta olyan eleven hús vót. Aztán mire
odaértek a kórházhaz vele, meghalt. El vót égve. (Mezõbodon, Maros megye,
Románia)53

Borzasztó, hogy aki a Sátán hatalmába kerül, nem tud kimenekülni belõle. Ön-
gyilkos kell legyen, aki egyszer arra teszi magát. Erõssen, hogy akit az ördög
egyszer körülveszen, öngyilkos kell legyen. Viszi. Hát azt mondták, nem olyan
régen történt, két vagy három éve, hogy egy olyan nagygazda, Gyurászi Jóskáné,
Kováson laknak, nagygazdák vótak, járta a külföldeket, legelsõül az õ fiának vót
kocsija, s nagygazdák vótak – hát úgy akasztotta fel magát. De lássák – ott ka-
szások vótak, s a kaszások ott béültek, s ettek, s a kaszások mentek ki, hogy két
hatalmas holló úgy verekedik, sas a levegõbe, hogy egymást ölik meg. S lezuhan-
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tak oda a csûrhöz, s nem vót egy fél óra, és az asszon, az övivel, a bõrkabátja övi-
vel felakasztotta magát. Egy gazdag asszon. Akkori idõbe hetvenezer leje vót
csekken s minden. Úgyhogy Isten õrizzen az ördög hatalmától. Azok a sasok biz-
tosan azt jelentették. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)54

Az ördög az embereket éjjel kihívja, elragadja, meghordozza

Salomvárra hordták a templomnak tégláját. Salomvárra hordták el innejd.
Szilvágyru, aztá abbu bivalyistállót csinyátak. Aztán akkor hordták a izékke, biva-
lokke, vagy mi az istennye. Evve, hát, bivalokke hordták. Aztán hogyan hordták,
hát mindig a Csutora meg a Répási. Hát e is ollan mese vót-e, vagy mi a rosseb
vót-e? Aztá, mikor leértek oda a szentegyházi hídho, vagy kerittésho, ott akkor aztá
elordétotta magát a bival, mind ahogyan szok a bival. Akkor aztá, mer meg-
rakodtak ott tégláva, vitték a téglát föl oda, abbu csinyátak ott izét, bivalistállót.
Hát aztá, de a Répásit meg Csutorát evütték az ördögök, mikor má megkészût az
istálló, azutánn. Aztá egyszer a feleséginek mondták, hogy nem-e szeretné látnyi
az urát élve? Aszondja, szeretné. Akkor rávágtak, hogy: – Kifognyi, Répási, a
hámbu! – Akkor kü, akkor ember lett. Akkor rám vissza, akkor bele a hámba.
Aztá aszondta, többet sose kivánja látnyi az urát. E is régi dolog vót. Aztán igaz
vót-e, vaj nem vót igaz? (Becsvölgye, Zala megye)55

Édesanyám maga látta az ördögöt az ablakban. Azt mondta a bácsinak: – Bácsi,
én nem tudom, de én az ördögöt láttam az ablakban. Azt mondja a bácsi: – Mit
beszélsz hülyeséget? – Bácsi, én nem beszélek hülyeséget. Én láttam. Zöld sapká-
ja, piros ruhája és patája volt. Másnap a bácsi elment a kocsmába. Amikor hazafelé
jött jó részegen, akkor az ördög a ház mögé vitte a gyalogútra. Hazajött a bácsi,
és mondta: – Én is láttam az ördögöt, belém akadt. Édesanyám elkezdett remeg-
ni. Azt mondta édesanyám: – Én is láttam, maga is látta. Vigyázzon magára,
nehogy valami baj történjék. – Ne félj, engem az nem bánt. A bácsi megintcsak
elment. Elsõ éjjel nyugodt volt édesanyám. Sem ma, sem másnap nem jött a
bácsi. Akkor édesanyám mondta édesapámnak: – Sándor! Itt valami nincs rend-
ben. Elmentek, és keresték a kocsmákban. Hegykõn volt. A kocsmáros azt
mondta, hogy a bácsi ott volt, de fél 1-kor hazament. Nagyon be volt rúgva.
Amikor édesapám hazafelé ment, látta, hogy a tóban, a vízben valami feketéllik.
Édesapám megnézte, és ott volt a Bokori bácsi. Belefulladt a vízbe és sárba. Édes-
anyám azt mondta, hogy az ördög vitte oda és nyomta a vízbe, hogy belefullad-
jon, mert soha sem imádkozott. (Fertõhomok, Gyõr-Moson-Sopron megye)56

A zalaszentiványi faluba vót egy igen-igen goromba, igen káromkodós ember.
Igen.

Aztá mondták neki: ne káromkodjon, mer majd egyszer csak az ördögök eviszik.
Nini! Hát ûtet az ördögök? Olyan ördög nincs ezen a világon. Aztá fuvarozó
ember vót. Kövecset hordott. Gyütt haza. A zalaapáti úton, mikor gyütt, ottan
megállétották. Egy drótos. Aztán… Nem, üveges. Megállította. Aszondja neki:
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– Az anyád ere, ara, iszen az üveged eltörik a kocsin! – Ne félts te! Csak áa meg!
Megát. Nem akart megánnyi, de meg köllött neki áni. Fölül, akkor megy odább,
akkor fönt mellette egy drótos vót, meg egy üveges. Kétfelû. Az ember középenn
ût. Há mindent beszétek neki, de egyszer csak igen káromkodott, hogy szállanak
le a kocsijáru. Mentek odább, akkor meg egy kotlóstyúk ment a csirkéivel ögyütt.
Az egyenest, mind nem is állította meg, az csak mind fõröpût a kocsijára. Na,
akkor, mikor beértek má a zalaszentgyörgyvári határba, ott meg két disznó futott
a lovak elejbe, azok meg egyenessen hátsó, tiszta legháttú ugrottak fö a kocsijára.
Két fekete disznó. Hát az ember akkor má akkora méregbe vót, akkor aztá
elkezdett fényi az ember.

Akkor már félt?
Fét. Akkor aztán annyira teli lett a kocsija má, annyi minden vót a kocsiján, hogy
a lovak nem tudtak hogyan mennyi. Hazaértek, mind a két ló fõdhö vágta magát,
azok egyszerre, szegények, megdöglöttek, az ember meg nyitja be a szobaajtót,
ottan beesett, onnaj húzták el, ott meghat. Evütték az ördögök. (Õrtilos, Somogy
megye)57

Olyat tetszett-e hallani, hogy kihívta, ilyen hang hívta éjjel? Hogy éjjel hívták ki.
Hogyne hallottam vóna, errül nagyon sokat hallottam, még a szüleimtül is. Azt
mondta édesapám, hogy valaki, mert van, hogy rendesen hangot ad. Hallja, hogy
menjen ki. Na, itt kezdõdnek azok, tetszik-e látni, még visszaemlékezek. Ott
kezdõdik az, amit tetszett mondani, hogy… hogy elviszik. No, ezért nem szabad
kimenni, mikor éjjel hívja valaki, hogy menjen ki. Rendesen kopognak, és hívják.
Na szóval, nem szabad kimenni, mert aztán akkor az elméjit úgy elveszik, hogy
valahova elviszik. Ezt hallottam.

Hogy az elméjét?
Az esze.

Veszik el?
Hogy igen, akkor úgy megzavarodik, hogy valahol valamelyik erdõn vagy mezõn,
vagy valahol ott tér magához. Elmenyen azokkal, azok a rossz szellemek. Na, errõl
hallottam. Ugye, nem jut így eszembe, de ha tetszik kérdezni, akkor mindjár visz-
szaemlékszek, hogy ha valamit hallottam. Na, errül hallottam.

És olyat, hogy az ördögök jöttek érte? Ördög jött érte?
Hát azok azok.

Ezek ördögök?
Azok, az…, akik elviszik a rossz…, az az ördögök a rossz szellemek. Azt hallottam.
Na, errõl meg így ennyit hallottam. (Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)58

Petkó Miklós hogy járt: fiatalember vót, s állandóan, mikor a pap misézett,
prédikált, ott az oltár elõtt hallgatkozott. S akkor ment, s a pártnak árulta be.
Vót egy fiatal lelkészünk. S akkor egy alkalommal, így nyári idõbe, kiment, itt,
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ne, a Bitkóa oldalába kaszálni. S hogy este nem jött bé, jó idõ vót, s oda lefeküdt.
Lefeküdt õ oda, s nem aludt el, csak lepihent, s nagy erõst-erõst setét volt.
S amikor egyszer ott – ki tudja, akkor es miket gondolkozott, mit lehet tudni –,
hát egyszer meglátta, hogy az ég megnyílt. S, ugye, Szent Miklós nagy szent
ember vót: az égtõl oda hézzáig, ahol õ feküdt a szénába, odáig mind angyalok
röpdöstek. S azt látta. S, ugye, ott még õt es meglegyintették. S õ nézte, nézte,
hogy ez mi is lehet? Egyszer osztán felveszett: – Azt a […]! – csúful kárinkodott,
szídta az Istent. – Hagyjatok békémet! – aszondta, elcsapkodta onnat az angya-
lokat, széjjelverte õköt. S azt mondta, szinte érezte a kezivel is, amikor õ ütte-verte
széjjel õköt. S mikor szépen esszecsukódott az ég, a világosság eltûnt, s nagy setét
lett. S akkor egy nagy fekete odament: az az ördög vót. Õt megfogta, s ott béhoz-
ta a nyárolón,b a fák hegyin. Béhanyította oda a meénkre, a verõfénybe. – Hû –
aszondta –, hát én hogy kerültem ide? S akkor osztán felkapta, s onnat megint
behozta; itt ébredett meg, ne, a Béla csûrén küjjel. S akkor ejsze valamennyire
Istent említett, s hazament. De osztán hamar meg es hótt. Itt a homlokán jól lát-
szott, hogy a fákhoz ütõdött hézzá. (Gyimesfelsõlok, Hargita megye, Románia)59

Az embereket pokolba viszi, saját magát pokolba fuvaroztatja

[…] Valamikor az ördögök fiakkeren jártak. Egyszer egy bûnös pap ment, a stóla
a nyakában lógott. A pincébe menekült a hordók közé. Jött egy hintó, egy embert
hoztak magukkal. Mondták az embernek, hogy a stólát meg a keresztet vegye le
a pap nyakáról, sok pénzt kap. A pap hiába tiltakozott, az ember a pénzért levette.
Akkor aztán megfogták a papot, föltették a hintóra, és elvitték az ördögök.
(Kacsóta, Baranya megye)60

Osztopánban történt, az egyik fuvaros részegen azt mondta a kocsmába, hogy
még az ördögnek is elmegy fuvarba. Egyszer csak odament két pirossapkás ember,
mondják neki, úgy hallották: – Maga az ördögnek is elmegy fuvarba, vigyen el
minket is! Az ember elment haza, befogta a lovakat, odaállított a kocsmához.
A két pirossapkás ember felült. Ahogy mennek az úton, látja ám, hogy két
feketeség megy a lovak elõtt. Hamarosan odaértek egy kapuhoz. A kapun nagy
lakat volt, a két feketeség kicsukta a lakatot, bementek az udvarra, belül egy nagy
ház volt. Amikor beértek az udvarra, megálltak a lovak, leszálltak az emberek, és
mondták neki, hogy menjen be velük a házba. A házban van egy ember, ez a
maguk papja volt. Ennek a nyakából vegye ki a stólát. Mert ha nem veszi ki, akkor
nem kísérik vissza, egyedül pedig nem tud visszamenni. Megijed, mert ahogy
kiértek a faluból, nem látott egyebet, mint azt a két feketeséget, ami a kocsi elõtt
ment. Kivette a pap nyakából a stólát, pedig a pap forgatta ám a fejét, hogy ne
vegye ki, de nem akart ott maradni. A papot azon nyomban széjjeltépték, utána
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pedig hazakísérték, a falu végén eltûnt a két feketeség, egyenesen a kocsmához
hajtott, mert ott már várták az emberek. Elbeszélte, hogy mi történt vele a pokol-
ba, mert ott járt. (Osztopán, Somogy megye)61

Ördögnek ígért családtag

A régi világban volt egy rendes család, jól viselkedtek. Jól éltek, jól viselkedtek,
de egy ördög akart valami rosszat tenni közöttük. És nem sikerült az ördögnek
három éven keresztül valamit csinálni. De egy raffinált vénasszony, hát az csinált
valamit. Megígérte az ördögnek, hogy ennyi és ennyi pénzért az egyiknek az
életjit a kezibe adja. Hát odamegy este a fiatalasszonyhoz, mondja neki: – Hogy
vagytok, mint vagytok? – Jól – azt mondja. – De még jobban is lehettek! – azt
mondja. – Csak egy hajszálat vagy egy szakállszálat – azt mondja – vágjál le a
fejedrõl borotvával, tedd a közeledbe, annál jobban szeret téged. Örült a fiatal-
asszony. Az öregasszony elment a falu végére, mikor a férje jött a kocsival az
erdõbõl, megállította: – Te Lajos – azt mondja –, figyelj, mert a feleséged le akar-
ja vágni borotvával a nyakadat! Az ember csak megborzolódott: – Hát mi lesz itt!
Hazament, nem szólott semmit. Mikor lefeküdt, a pisztolyt maga mellé tette.
Akkor mind mondja az asszonynak: – Feküdj le, feleség, feküdj le! – Mindjárt,
mindjárt, még ezt elvégzem. Látta a feleség, hogy az ülöget. Egyszer csak elaludt
az ember, tette magát, elõvette a borotvát, hogy levágja a szakállát, hogy jobban
szeresse. De az észrevette, vette a pisztolyt, agyonlõtte. Azóta es, még ma es, egy
vénasszonyban kilencvenkilenc ördög van, nem egy. Így van, amit egy ördög nem
tud megcsinálni, megcsinálja egy vénasszony. (Aparhant, Tolna megye
[Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])62

Megszálló ördög

Az ördög rossz lélek, szóval ha valakit megkísért, csak bajba kerülhet, aki az ördög
kezire kerül.

Hogyan?
Hát ha rossz hajlamú, mindenbe gonosz, ezt mán megszállta az ördög. Hiába
mondanak neki szépet, jót, arra nem hallgat, csak arra, az õ maga rosszaságára.
(Karancskeszi, Nógrád megye)63

Kárásztelkin a határõr elfogott két román fiút, amint szõlõt loptak. És elvette tõlük
a szõlõt, amit… amit egy darabig szedtek, s elhozta haza, s a fiúkat elküldte utána,
mindegyiket, hogy menjenek világgá. S utána, ezen idõpont után, minden este,
ugyanabban az idõpontban, õneki vissza kellett menni arra a tettszínhelyre. Nem
kellett ott csináljon semmit, csak odáig elmenjen, ottan megálljon, utána békével
jött õ szépen hazafelé. S elkövetkezett az az idõszak, amikor hát… ez ment egy
darabig – körülbelül két hónapig –, s akkor – úgy gondolom – karácsony elõtt disz-
nótor… Disznótorba az egész család, a bácsika, az vette vóna megint a subát, és
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eredj ki a határba! Nem sikerült elmenni, mert a család lefogták, disznótorban, ne
menjen már el, ott hagyja az egész családot. S akkor lefogták. Betették a ágyba,
mert azt mondták, hogy beteg, hát ez nem folytatódik így tovább. S a jelenlévõk
azt látták, hogy mint hogyha a bácsit valami fojtogatná a nyakán, fogta volna a
nyakát, és egyszerûen fulladozott. Azonnal a papért küldtek, mert azt mondták,
hogy ez pár órán belül kinyiffan, meghal. És a pap, mielõtt bement volna a házba,
megszentelte az ajtó négy sarkát, s akkor Miatyánkkal együtt, ahogy mondta a
Miatyánkot, úgy lépett be a szenteltvízzel, szentelte meg a házat. S akkor a jelen-
lévõk azt látták, hogy akik fogták a bácsit, mint hogyha valami fölszállt volna, és
a nyakáról is eltûntek a fojtogatási nyomok. Akkor azt mondták, hogy az ördög
elszállt róla. S ennyi volt, utána aztán nem kell… nem ment többet a határba,
megszabadult az átoktól, és eztet így mondták el. (Kárásztelek, Szilágy megye,
Románia)64

Ott, mikor voltunk a papnál, mert ott megvan, hogy pénteken és szombaton lehet
hozzá menni. Amit ott láttam, hát megiszonyodtam, hogy azt mondtam, hogy én
többet nem megyek, kész, nem megyek oda. Normálisan mentek el az emberek.
És õ, ahogy a kereszttel ment el valaki mellett, akiben benne volt az ördög, mert
aztán magyarázták az emberek, mert Szucsáváról, Bukarestbõl, mit tudom én,
honnan, szóval rengetegen voltak, kiválasztotta az embereket, úgy, ahogy ment el
mellettük, csak rosszul lett az illetõ. De valósággal látszott, hogy ilyen köhögés
meg mit tudom én, mi fogja el. És akkor elõrevitte, és kiabáltak, meg a földön
fetrengtek. Szóval olyasmit láttam, hogy valósággal megiszonyodtam. S akkor
kiabálta, hogy… – az egyik ember, hát egy ilyen 35 év körüli fiatalember volt –, és
mikor a keresztet a pap a fejére tette, akkor kiáltotta, hogy: – Vedd le a keresztet,
mert nem mehetek ki belõle! Mert a felesége csináltatta meg,a és: – Én benne kell
maradjak, és ne imádkozzál, mert rosszul vagyok, hogy imádkozol! Szóval ennyire
beszélt belõle az ördög. És utána megint, mikor megszentelte, és mirhával
megkente, akkor megint normális volt az ember. De aztán jöttek úgy periódusok,
hogy négykézláb mászott a földön. Meg, mondom, fetrengett, hogy alig fogták le
az emberek, hogy ki akart futni, mikor már a pap ment felé a kereszttel. Egy fiatal
pap, ilyen hosszú hajú és szakállas. A falu papja Kornesten.b (Szucság, Kolozs
megye, Románia)65

Hét ördög bébújik az ember lelkibe, ott van a lelkibe, s nem megy ki az ördög,
amíg õ meg nem bánja a bûneit, s ki nem gyónja, s ki nem imádkozza. S mikor az
ember megtér, imádkozik, akkor az angyal odamenen, s tüzes seprûvel kisepri a
hét ördögöt. (Kéty, Tolna megye [Hadikfalva, Szucsáva megye, Románia])66

Ez Déván történt, beszélte nekünk a pap, azt mondja, hogy ez háznál panaszt tet-
tek, hogy az ördög megszállta a házat, menjenek és ûzzék ki az ördögöt. El es
hívták a püspököt, meg õ ment a püspökvel, és vitték a szent keresztet, és amikor
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bémentek, letették az asztalra a szent keresztet, a szent kereszt majdnem fél méter
magasságban felemelkedett, és nagy recsegés-ropogás között eltávozott a Sátán.
Ezt nekünk a pap beszélte, hát nem mondott hazugságot. (Nagyvejke, Tolna
megye [Józseffalva, Szucsáva megye, Románia])67

Az angyal és az ördög küzd a halott lelkéért

Édesanyámtól hallottam, hogy egy ember haldoklott, s nagyon kétségbe volt
esve. Akik ott voltak, látták, hogy a haldokló mellett ördögök vannak, s eszrevet-
ték, hogy a lélek szeretett volna eltávozni, de mindig visszahúzta magát, mert fél
az ördögöktõl. S azt a hangot hallották: – Ugorj a mejjire, s nyomd ki a lelket
belõle! S egy, azok közül, akik ott voltak, azt veszi észre, hogy a füttõneka a tete-
jin egy angyal szomorkodott. (Csátalja, Bács-Kiskun megye [Istensegíts, Szucsáva
megye, Románia])68

Pokolba vitt lélek: könnyû koporsó

Sápi tiszteletestõl azt hallottam, hogy Víg János bácsi vót a csikós, meg a fia. Hát,
aszt ott õrzötték a gulyát is, meg ott õrzötték a csikókat is. Hát osztán, egyszer
osztán, éjféltájban egy borzasztó nagy felleg kerekedett Gyarmat felõl. Hát az a
nagy fekete felleg lett egy gyönyörû szép fekete hintó, hat szép fekete ló benne.
És azok osztán megálltak a túlsó víz szílin, a csikósok is ott vótak. Olyan szer-
számjuk vót, hogy a csillogástól nem látszott, oly gyönyörûség vót, azt kérdezték
az emberektõl: – Hány száz, meddig él? A víz vót, kengyelig ért, a jószág kétszáz
darab vót; ezek felelték: – Kétszáz kengyelig – ezek meg oszt azt mondták. Oszt
kérdezték a csikósok: – Hová mennek az urak? A sápi tiszteletes holttestét akar-
ják elvinni, akik oszt kivitték abban az idõben, Víg János bácsiék, mondták, hogy
hát csupa üres is vót. Nagyon könnyû vót a koporsó, mert elvitték annak elõtte.
Azok – a hozzátartozója – nem tudta aztat. Az ördögök fejedelme vót az a
tiszteletes. A kûkoporsó azért van, hogy el ne vigyék a holttestét, de hisz el van az
már lopva, még a ravatalrul, a gangrul. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)69

Az apám testvérgyinek a napab a kishárságyi pusztán lakott. És az öregasszony
olyan rossz vót, hogy senkinek nem adott semmit se. A kódusok is elátkozták, a
túrót eldugta a kászlic alá, ott mögkukacosodott, mégse adott senkinek se. De
mikor hogy meg akart halni, kocsizörgést hallottak, de semmit se láttak, csak egy
nagy fekete kutya ment be az asztal alá. Mikor temetni akarták, hat embör
mögérte kivinni a csontját, pedig csak girhes öregasszony vót, csak csont és bõre
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volt. Akkor abba az idõbe voltak igen erõs belga lovak, és a temetõig hatszor
elállták az utat, habosak lettek, akkora habok potyogtak róluk, mint az öklöm.
Mikor a temetõkapuhoz értek, húzik a koporsót, hát tiszta üres vót. A fia mond-
ta a papnak, hogy ne engedje megnézni, mer õ tudja, hogy az õ anyja nincs a
koporsóban. A pap nem engödte megnézni, hogy nem löhet, el köll temetni. Mer
az ördögök a temetõkapuban elvitték a koporsóból. A fiának vót hat süde[je],a és
attul estétül fogva hét südõ ette a moslékot. Ütötték, vágták, de nem tudta elhaj-
tani a kerítésbû. Röggelre mindég csak hat südõ vót. Ez volt egy hétig. Akkor
misét szolgáltattak érte, így maradt el a hetedik südõ. Hát ez való igaz volt.
(Kálmáncsa, Somogy megye)70

Az ördögök elviszik a halott bõrét

Egy vajszlói embörrel történt, a Kakas borbéllyal, nagyon bûnös embör vót.
Amikor meghalt, kérte, hogy ha eltemetik, õriztessék. Egy embör vállalkozott is
rá. Odaült a sír közelébe, aszt váratb húzott maga köré. Éjfélkor aztán gyüttek az
ördögök, kiájtákc a borbélyt, aszt mind, ahányan csak vótak, nekiestek, lenyúzták
a bõrét. De az embört, aki a várban ült, nem látták, az meg, mikor nem figyeltek,
a botjával behúzta a borbély bõrét a várba. Ugye, oda az ördögöknek nem vót
hatalmuk. Mindönt ígértek neki, ha kiadja a bõrt, de nem adta. 2 órakor pedig az
ördögök ideje lejárt, elmentek. Az embör meg fogta a bõrt, és hazavitte. Otthon
kitömték, és felakasztották a katolikus templom padlására. Ezzel megmentette
a borbélyt, nyugodtan pihenhetött. Két asszony is van a faluban, aki látta a bõrt
a templom padlásán. (Lúzsok, Baranya megye)71

Vágyakozással megidézett hasonmás (lidércördög) 
– távol lévõ vagy halott férj, gyászolt rokon képében

Meghalt egy asszonynak az ura. Nyolc napig majd beleõrült az asszony, úgy si-
ratta. Kilenc napra felvidul, kacagott, mindenkinek elmondta: – De bolond
voltam, hogy sirattam. Nem halt meg az én uram, velem van az mindig, ott ül a
lócán. Végül úgy elélte az asszonyt az ördög, aki az ura képibe állandóan vele volt,
hogy csak csont és bõr lett. Akkor kaptak észbe az atyjafiai. Elhívatták a papot.
Az az evangéliumból imádkozott ott valamit, és többet nem jött a gonosz. Mert a
rossz volt az, az ura képibe! (Szatmár megye)72

Egy asszonynak el vót az embere menve a háborúba, s õ erõst sírt, hogy az embere
bent maradt a háborúban, verekedésben, s örökké búsulta, örökké búsulta, hogy az
embere nem jön haza a verekedésbõl. Az embere meghalt, s az embere képiben oda
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fogott menni az ördög. Odament egy éjen, megcsánta a szerelmeket az asszonyval,
ettek, ittak, de setétben. Az ördög bíztatta, hogy ilyen s ilyenkorra viszi el õt, hogy
viszi oda, ahol õ van, s erõst jól él. Hát fogott fogyni az asszony, úgy el fogott
fogyni az asszony, hát minden éjen hazament az ördög oda hozzája. Az asszony el
fogta mondani a testvérének. – Jaj, testvér – azt mondja – nezd meg, hezzám – azt
mondja – haza fogott jönni az emberem, minden éjen haza fog jönni, s úgymond
ilyen s ilyenkor el akar vinni. Hát azt mondja a testvére: – Te tudod, magad – azt
mondja –, fogd neki, s mondd, holnap este, mikor hazajön, hogy erõst beteg egy
ökör, s milyen orvosságot bírna õ hozni, hogy meggyógyítsuk azt az ökröt, s te – azt
mondja –, mikor õ hazamenen, s úgy akar szeretgetõdni, akkor te tapaszd a lábait,
hogy milyenek a lábai, mikor lefekszik az ágyba. Mikor menen, még megverte az
ablakot: – Eressz bé! Béereszti az asszony. Mikor lefeküsznek az ágyba, az asszony
tapasztotta a lábait. Ennek kecskelábai vótak. Akkor az asszony megijedt, hogy ez
az ördög: – Ember, tudja – azt mondja – ulyan beteg az ökrünk, döglik meg – azt
mondja –, s vajon mit tudnék én – azt mondja –, addig el nem bírok menni kend-
vel, ameddig nem hojza urusságot, hogy meggyógyítsam az ökröt. Azt mondja:
– Holnap este ilyenkor – azt mondja – várj, mert én jövök, s akkor én hozom az
urusságot, és meg fogjuk gyógyítani. Reggel felkelt az asszony, s mondja a test-
vérének, azt mondja: – Eljön az éjen, s hozon urusságot, hogy az ökröt meggyó-
gyítsuk. Akkor azt mondja az asszony: – Kell fõzni – azt mondja – az éjen valami
feredõt, mikorra jön, te – azt mondja – bé fogsz ülni a feredõbe. Úgy tettek. Hát fõzi
a feredõt, s kérdi: – Milyen dudóbólb fõzöd? Mert az ördög vitt vót, hintett valami
hamut, s a hamuban nõtt két csontamanda virág, s abból feredõt fõztek, hogy az kell
az ökörnek, fõzték az asszonynak a feredõt. Mikor másik este ment az ördög, hogy
menen oda, akkor feredett a feredõbe az asszony. S akkor: – Eressz be, asszony!
– Nem bírok – azt mondja –, most feredek. S akkor mondja az ördög: – Az ördög
es ördög, hétszer ördög, de te még tizenketszer ördögebb vagy! S elfutott. (Klézse,
Bákó megye, Románia)73

Meghótt egy unokatestvérem, s maradott tíz árva, s úgy sajnáltam, s úgy busú-
tam az árvákot, s annyira sajnáltam, aludni se tudtam, s ha elaludtam egy kicsit,
há látom álmomba, hát ne mondjam, hogy nem álmomba vót, de… azt is mond-
hatnám, hogy nem aludtam, hogy mintha azon az ablakszemen béjött. Észre-
veszem, hogy az ablaknak a túlsó nyílója megnyílt. S hát az ördög jõ bé. S tudtam,
hogy a gonosz, mert annyira csúf vót… Öreg vót, s szõrös vót, s sovány, s ráncos,
szõrös vót a talpa, s arcképe, s minden. Nagyon csúnya vót. De olyan csúf vót, s
olyan sovány, s olyan nagy szája vót, s ahogy húzta el a száját, ahogy beszégetett,
sok-sok ránc vót a szája végin… Szakállas, csúnya vót, emberképje vót, de nagyon
csúnya vót. Béjõ, s leül egy székre, ide, s én ott feküdtem az ágyba, s… mondom
neki: – Mit keresel itt, te gamatság?c S azt mondja: – Éngem kérdezel, mit kere-
sek? S én merész vótam… hogy szidni kell… csúful kell beszélni vele, mert el
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tudod szidni, hogyha lássa, hogy csúful vetted, s nem félsz: – Takarodj ki – mon-
dom – innét! Erre is fordult a székvel, s a másik felé is: – Éngemet küldsz ki? Én
menjek ki? Olyan erélyesen beszégetett, mintha õ lett volna a gazda. Meg azután
es, hogy özvegyen maradtam. Nem es mondtam nálunk valóknak, mer az embert
lekacagják. Lefeküve vettem észre, hogy hallok olyan nagy koppanásokot, ami
rendetlen vót. S gondoltam, mondtam es magamba: – Eltakarodj inné, mer ki-
megyek, hozom a fészit, s darabocskákra váglak! Osztán vettem a szenteltvizet,
megszenteltem, ahol béjövögetett. S még vót úgy, hogy koppantott, s este így
nyílt szemvel láttam, hogy úgy jõ, mint egy nagy panka, felém. S mondom neki:
– Nehogy ide jere! Nehogy ide jere, me felkelek, veszek egy szálfát, s darabocská-
ba törlek! Osztán… eltávozott. Jóisten õröjzön! Mert azt mondják, hogy a gonosz
egy olyan merész gamatyság, hogy ha egyedül vagy, bébátorkodik. A Jóisten
õröjzön! Isten õröjzön! S így mondta, hogy azt mondják, hogy ha megkísért a
gonosz, csúful kell venni. Imádkozz, az imádság nagyon jó, de osztá úgy, hogy
osztán meggyõzi, meggyõzi. Vedd csúful, s szidjad el, s osztán a Jóisten megsegít,
s megszabadulsz tõle. (Kostelek, Bákó megye, Románia)74

Ördögszeretõ

Ezt is édesapámtól hallottam: Gyuri bácsi mindig kanász volt, volt neki egy jó
bojtárja. Nyáron nem hajtottak haza, hanem kinn maradtak a kunyhóban. Azt
mondja egyszer Gyuri bácsi: – Elmegyek vacsorázni. Mikor visszajön, és a bojtár-
nak is hoz vacsorát, annál egy szép nõt talált. – Ejnye, Pista, nem is magad vagy?
– Nem magam. – Persze nem is hoztam több vacsorát, csak neked. – Hát odanéz
Gyuri bácsi a nõ lábához, megismerte, hogy nem olyan teremtés, lólába volt.
Letette a kosarat, és mondja: – Gyere, Pista! Azzal kimentek, két nyirfacsihartb

metszettek. Aztán gatyamadzaggal bekötötte a gunyhó ajtaját. – Pista, el ne
vétsd, de üsd, mindig azt mondd: – El ne vétsd, te is egy, én is egy! Minden ütésre
kell ezt mondani. Nekimentek, ütni kezdték, lett abból minden, söprõ, kígyó,
macska, béka, kutya, folyton változott. Mikor annyira megverték, kidobták a
gunyhó elejibe, az pedig ezt kiáltotta vissza: – Köszönd az élõ Istenednek, na-
gyobb ördög vagy, mint én, mert ha ezt nem tudjátok, ha ezer lelked is van, széj-
jeltéptelek volna. (Cserszegtomaj, Zala megye)75

Valamikor eljártak este fonyni még éjfélig is. Összementek lányok, gyerökök. Hát
aztán mindönkinek ott vót az udvarlója, csak egy lánynak nem. Hát ez nagyon
szomorú vót, hogy hát mindenkinek van udvarlója, csak nekije nincs. Amikor épp
12 vót, nyillott az ajtó, hát egy szép fiatal embör ment bé, szépön odaût e mellé a
lány mellé. Nem szót egy szót se, többiek se szótak semmit, nem mertek szóni,
csak vártak, hogy maj mi lesz. A lánynak a pörgõjirû leesött a madzag. Hát, amint
lehajót, teszi rá a pörgõre a mazzagot, hát láti, hogy lólába van neki. Hogy mi lett
aztán tovább, nem tudom. (Okorág, Baranya megye)76
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Egy szomszéd fiú udvarolt egy léánynak. De a fiú szülei nem engedték, hogy elve-
gye, kerítettek egy gazdag léányt, azt el is vette, megnõsült. Ez a léány úgy vágyta,
hogy aztán minden este, mind egy rúd,a járt hozzá a fiú képibe kísérteni az ördög.
Ahogy odaért, átváltozott, olyan lett, mind a fiú. Úgy megkínazta, hogy másnap
nem is tudatt dógozni, olyan fáradt vót. Én gyermekkoromban hallottam ezt a
beszédet, úgy tanácsolták, hogy egy villát szúrjanak a fõdbe, akko lekötözik evve az
ördöget, s többet nem tud elszabadulni. Nem még jön, hogy kísértse. Akko a léány
is megtudta, hogy nem a fiú járt hozzá, csak az ördög. Meg is érdeklõdték, hogy a
fiú mindig otthon vót, nem ment e otthonró. (Mezõszopor, Kolozs megye).77

Há vót egyszer egy léány, és a szülei nem engedték, hogy férjhez menjen az után
a fiú után, s õ annyira megbúsulta magát, hogy megromlatt a feje. S akkor a
Sátány járt hozzájo. Na, má annyira gyötörte a léányt, hogy nem még tudták,
hogy hova legyenek. Olyan beteg vót. S ejött egy ember a falubó, s az azt mond-
ta, hogy a Sátányt õ megcsinálja, ne még jöjjenek a léányhoz. Na, a léány kibon-
tatta az egész haját, úgy tanítatta az ember, hogy bontsa ki a haját, és füsülköd-
jék. És ide tett egy nagy kupa kendermagat. S akko õ ott ette a kendermagot, s
mondja a Sátánynak, miko béjön az ajtón, hogy tetût esze.b S a léány akko úgy is
csinált. Kibontatta a haját, s füsülködett, s ette a kendermagat. S miko meg-
érkezett a Sátány, kérdezte, hogy: – Mi csinálsz? S azt mondja, hogy: – Eszem a te-
tûket. Füsülödekc s eszem a tetût. S õtet annyira megutálta a Sátány, azt a léányt,
hogy többet nem még akart hozzá jönni. Meg az az ember, aki õtet tanítatta, ott
vót az udvaran, az udvar közepin csinált egy nagy-nagy kört vasvillávo. S beléállott
a körbe. S miko a Sátány kiment, megkérdezte: – Hol jártá? S a Sátány elmondta,
hogy hol járt, de addig kérdezte, egész hajnalig, hogy a Sátány addig kellett felel-
jen neki, amíg má hajnal vót, s addig kérelte az embert, hogy: – Engedj, hogy men-
jek, me má virul ki, s engem nem szabad, hogy elkapjon a napvilág! De az az ember
nem engedte semmiképpen, addig ekérdezte, honnét jön, s hová menyen, s hányan
vannak, s mér jár ilyenekbe, annyira ekérdezte, hogy má nem még vót mit feleljen
a Sátány, s akkor ott, mikor látto, hogy virrad, kirepedett, s meghót. Széjjerepedett,
s meghalt. (Mezõbodon, Maros megye)78

Halott szeretõ képében megjelenõ ördög sírba csalja a lányt

Egy lovas katona elhívta magával az egyik lányt. Mindig csak azt mondta neki:
– Gyere velem, nem bánod meg! Nagyon sokáig mentek, csak a hetedik határ
temetõjében állottak meg. Ott a katona a lovát egy fejfához kötötte, akkor látta
a lány, hogy lólába van, nagy félés jött rá. A katona beugrott a sírba, mondta a
lánynak, hogy adogassa le a ruháit. Az meg darabonként adogatta, hogy tovább
tartson, mert nagyon félt. Ez volt a szerencséje, mert azalatt megvirradt. Hát,
kedvesem, sok darabból állott ám az a régi viselet! (Szaporca, Baranya megye)79
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Vót egyszer egy jány. Nem vót neki szeretõje sose. Oszt azt mondta, hogy vagy az
Isten, vagy az ördög adna már neki egy legényt. Fonóházba jártak. Egyszer, ahogy
ott fonnak a jányok, mindegyik lánynak volt szeretõje, csak neki nem. Ahogy ott
ülnek, bejön egy szép bajuszos legény, leül mellé. Ahogy fonnak, egyszer csak le-
ejti az orsót, lehajol érte: észreveszi, hogy a legénynek nem rendes lába van.
Mondja este a gazdaasszonynak – hát, ugye, olyan özvegyasszony volt a házi-
asszony –, hogy õneki milyen legénye van. Azt mondta neki az öregasszony, hogy:
– Este amit fonsz – mert bunda volt a fiatalon –, hogy észre ne vegye a legény,
szépen a bunda szõréhez fond hozzá a fonaladat. Ahogy elmegy a legény, csak
szépen az orsódról ereszd utána. Úgy is történt. A leány úgy csinálta. De már a
másik este, mikor ment a legény, mán tudva tudta mindenki, mán a legényeknek
is mind meg volt mondva, hogy hát milyen legény volt õneki. Osztán, mikor a
legény ment, nem engedték be a többiek. Oszt ez a lólábú legény bekiáltott az
ablakon: – Jól jártál, te átkozott, hogy be nem engedtél, mert diribokra-
darabokra szaggattalak volna. Oszt a lány annyira megijedt, hogy belehalt. Se a
kapun, se az ajtón nem vitték ki a halottat, mert a lólábú legény azt mondta, hogy
még a föld alól is felkaparja. Osztán a halottat az ablakra tették ki. Mikor eltemet-
ték, elment a legény minden ajtóra: – Hun vitték ki a halottat? Oszt mondták:
– Nem tudom. Osztán elment a legény, a lányt meg eltemették. (Zagyvarékas,
Jász-Nagykun-Szolnok megye)80

Aszondták, hogy… régen vót fonó. Osztán a legények is jöttek, a fiúk, s akkor
aszondták, hogy jött egy fiú, aszondták, hogy annak lólába vót. Lólába vót.
S akkor aszondták a leánynak: – Ejtsd le az orsót! Leejtette az orsót, akkó be-
akasztotta a lábába a fonalat, hogy lesse, merre megy a fiú. S a temetõbe ment a
fiú. Csak ló képibe vót a lába. Halott vót. Onnét tudta meg, hogy a temetõbül jött
ki. Akkor már nem beszélt tovább a leány véle, mert akkor már tudta, félt tõle.
(Kiskapus, Szeben megye, Románia)81

Ördögidézés

Az idõsebb emberek szokták mondani, ha valaki fon egy lucaszéket, szerez egy
fekete macskát és egy fekete kakast. Ezekkel az állatokkal kimegy egy út-
keresztezõdéshez, ott leül a székre, és az állatokat az ölébe veszi. Könyvet kell
olvasni, de sosem szabad fölnézni. Éjfélkor jönnek az ördögök, azok kérik a két
állatot, de nem szabad odaadni. Az ördögök megmérgesednek, és dobálnak, de
sosem találnak el. Mikor megunják a dobálózást, akkor aranyat ígérnek. A kakast
és a macskát nekik lehet adni. (Komlósd, Somogy megye)82

Szatmárcsekén Bozsányi Jánosné Volgu Bori cigányasszony elmondja, hogy van
neki egy piritusos bátyja. Ez az ördögi tudományában bízva kifeküdt Szent
György éccakáján a keresztútra. Ott fordul meg akkor minden rossz. Meg is látta
az ördögöt, fertelmes volt. (Szatmárcseke, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)83
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Ördögszövetség

Az egyik szegény ember volt nagyon. Azt mondja, hogy õ nem bánná, ha az ördög
elvinné is, csak neki egész életjin keresztül jó sora lenne. Aztán megjelent nála egy
ördög. – Na – azt mondja –, a kívánságod teljesül. Negyven évig – azt mondja –
nagyon jó sorod lesz, de negyven év után – azt mondja –, akkor elviszlek.
Beleegyezel? Azt mondja: – Bele. – Na, akkor rendben van, a saját véredbõl – azt
mondja – írd alá a nevedet, a szerzõdést! Akkor aláírta a nevét. Attól kezdve az
embernek nagyon jó sora lett. Semmirõl nem kellett neki gondoskodni, ha csak
gondolt valamire, mindjárt megvolt neki minden. Nagyon gazdag ember lett
belõle. Na, aztán mikor a negyven év letelt, akkor elment érte az ördög. De õ
kívül feküdt az istállóban. Megfogta az ördög, kivitte a ganajra, ott szétszaggat-
ta, aztán ott hagyta. (Nógrád megye)84

Aki arra adja magát, egészen biztosan az ördögvel szövetkezik, megtagadja
akkor az Istent, és az ördögnek a szolgálatába adja magát. Kiment, s valamilyen
igéket mondott õ, kimondhatatlan igéket, és akkor õ megnyerte azt az ördögtõl,
hogy tudott olyasmit csinálni, ami csodával határos volt. Holdtöltekor, s csakes
keresztútba, hogy így es út volt, s úgy es út, s a keresztútnak a közepin csináltak
egy karikát botval, s abba beléállt, s abban mondta el ezeket az igéket. (Nagy-
vejke, Tolna megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])85

Segítõördög megszerzése

Néha többen mennek a fõdiördögök fölfogadására. Kiket pénzzel s „kiegyezisse”
is megszerezhetni a fõdiördögös emberektõl. Csak egy pénzzel szokják venni: az
az egy pénz aztán lehet kevesebb vagy több értékû; egy-, tíz-, húszfilléres, egy
korona stb. (Salomvár, Zala megye)86

N. V., somogyviszlói lakos elmondja, hogy õ látott ilyet. Nem neki volt, hanem
nagybátyjának, aki pásztorember volt, kanász. A fõdiördög három kis kopasz egér
volt. A tulajdonos a csodalényeket fõdiördögnek nevezte. Az eredetükre nézve
adatközlõ annyit tud, hogy a tulajdonos úgy vette õket. Hogy mit adott, illetve
mit fizetett értük, nem tudja. Azt azonban tudja, hogy kb. tizenöt-húsz év múlva
eladta, olyan jó pénzért, hogy két göbéta tudott rajta venni. Amikor eladta õket,
és tõle elkerültek, a volt tulajdonos hamarosan sertéskan áldozata lett, meghalt.
Ezt kapcsolatba hozták a fõdiördögök eladásával. Alakjukra nézve, mint fentebb
is kitûnik, kis kopasz kölyökegerekhez hasonlítottak, de mégsem azok voltak,
mert tizenöt-húsz évig voltak csak ennél az egy gazdánál, és mindig ugyanolyanok
voltak. (Somogyviszló, Baranya megye)87
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Novák György etesi parasztnak a bicskájában volt a földiördöge. […] Novák
György a bicskáját nem vitte magával, hogy Losoncra ment csizmát vennyi,
hanem a lajbija zsebibe tette, oszt aszondta a feleséginek, hogy állandóvan figyel-
je, a lajbija szárnya lebeg-e, amibe a bicska vót. Az asszony állandóvan leste a
lajbit, hogy a szárnya mozog-e. Jó estefelé egyszer csak megállott a lajbi lengési.
Az asszony elsivalkodta magát, de má indoltak is az urát keresnyi. Meg is tanáták
a Võgyfõ puszta gödribe, ahol a vízbe vót befojtva, oszt a csizma is a vállán, amit
Losoncba vett. (Karancskeszi, Nógrád megye)88

Fekete jérce elsõ tojássát a hunyada alatt kötsd ki, kilenc hétre kibújik belõlle egy
fekete ördög, olyan bogár. Odateszed egy gondolatra, hogy mire akarod használ-
ni. – Csobánb legyek! Vagy: – Huszár legyek! Vagy: – Olyan lovag, amilyen több
nincs! Kec adj nekije egy dógat. Ha nem, éjje megkínaz. (Detrehemtelep, Kolozs
megye, Románia)89

Kádárék mondták, tudom, hogy vótak… vót egy embernek ördögik. Az öreg-
asszony beszéte, hogy egy asszony ment az uton a vásárba. Elõtte ment egy
öreg, s egy nagy szép zsebkendõ le vót vetve az útra. A fejérnép szépen felvette,
nézi: s hát kicsi feketék mozognak benne. Mind velik vót, oszt esszejárta
Bukarestet, dógoztatta õköt. De azokat dógoztatni kell. (Magyarcsügés, Bákó
megye, Románia)90

Segítõördögnek ígért családtag

Nyikuláj Gyicának a testvére, a huga, az is tart [paratikát], me mindenki tudja,
hogy van. Itt Románcsügésbe van az. Leánnya férhez jött ide egy özvegyember-
hez. Vót egy olyan leánnya, hogy amikor õ állapotos vót a leánnyával, a kisebb
leánnyával, akkor odaigírték ezeknek a paratikáknak, hogy az övék lesz annak
a gyereknek a lelke. Ma is ugy tartsa a leán, hogy õt az anyja eladta azoknak a
paratikáknak. Me ugy mondják, hogy paratika. Férhez jött ide, egy özvegyem-
berhez. […] Na, de osztán nem tudtak itt ülni. Mesélte ez a sógorasszonnya.
Aszmondta, hogy odament ez a sógorasszonnya, amelyik Románcsügésbõl jött,
hozza. – S hát jõ utána – aszmondja – egy törpe, nagy orru, nagy szakállu. Jött az
ördög utána. Tiszta igaz – aszondja. Ugy megijedtem, aszondtam: – Te, ne, mi jõ
utánnad! Akkor aszmondta: – Hát, ezek visznek el engem utoljára is, me anyámék
eladtak vót, még akkor, amikor állapotos vót anyám. Aztá szépen az ember is el-
csapta, el kellett jõjön. Elment. Mondom: – Te láttad? – Én láttam, Rózsika néni.
Nagy szakálla vót, törpe, nagy, csunya orra. Csuful nézett ki. A küszöbig eléjött,
s többet nem láttam: – Te, mi jött utánnad? S: – Hát az ördög biztoson! – aszond-
ja. (Gyepece, Bákó megye, Románia)91
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Gazdájának segítõ ördöginas

Ezt a nagymamám mesélte, hogy volt nekik egy rokonyuk, egy ilyen gazdag
rokonyuk, és nem tudták, nem dolgoztak sehun se, de nem tudták, hogy honnan
gyün neki a gazdagsága. Mindig volt neki mindene, amit el tudott képzelni, min-
dene. Volt neki jó földe, mindene volt neki, de soha nem dolgozott. És azt mond-
ják, hogy kilesik, hogy mit csinál. És mit gondolnak, hogy mit csinált az az ember?
Vagyis ez az ember meg az asszony is, azt mondják, hogy a kéményben tartott
ördögöt. Ilyen ördögöt, és azt etették, vagy mit csináltak vele, ilyen étellel.
A legjobb ételeket hordták fel a pallásra, be a kéménybe, ilyen szabad kémények
voltak, és akkor ilyen nagyok voltak a palláson, és ilyen ajtó volt rajta, és akkor
oda hordták be az ételeket, és a lány minden kívánságukat teljesítette. Az az
ördög. Úgyhogy azt a házat nem tudták eladni sohase, úgy el is rongálódott, hát
mert azt nem vette meg senki.

Miért, mert nem mertek odamenni lakni?
Persze nem mertek idemenni lakni, mert, ugye, aztán kitudódott, mert egyik is
kileste, másik is kileste, így utóbb aztán kitudódott minden. Mindenki tudta,
hogy mi volt abban a házban. Amikor gyerek voltam, aki az ördögöt kéri, hogy
segítse meg, azt megsegíti. És annak mindene lesz.

Na és mit kell neki ezért adni?
Hát biztos a lelki üdvösségit. Hát biztos csak azt kéri. Mást nem kérhet. (Dávod,
Bács-Kiskun megye)92

Így hallottam arról, hogy van ördög, s az, az csinálja…a Aszmondták, hogy szol-
gáltak Kolozsvárt. Aszmondták, hogy vót egy uraságnak egy inas… egy nagy
grófnál egy inas…, ahol õ takarítatt, mindig olyan fényes vót, még szebb nem
lehetett. És több cselédség vót, látták, hogy ez csak menyen egy legyen… amivel
a legyet hajtják, s: – Minden tiszta legyen! Minden szép legyen! […] S aval ment
végig a lakáson, s minden tiszta lett, minden szép lett. Fénlett úgy, hogy mindig
azt mondták az urak: – Na, nézzétek meg annak, ahol takarít! – Hát az könnyen
takarít, me csak veszi a legyezõt, mejen velle, s megvan minden. Aszmondták,
hogy az ördög [segít neki]. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)93

És még vót nekem egy ángyóm,b az miko ett, az az elsõ falatat ledobta a fõdre.
Kellett etetni az õ vendégeit. Így, hogy mük nagyon meg vótunk sértõdve ezér, s
elég szomorú vót. Öcsém tartotta õt e. Az, kérem, véghezvitt mindent. Pedig
olyan szigorú édesanyánk vót, és nagyon jó háziasszony, mindenünk vót, s az,
kérem szépen, mindent ezsarolt.c Mindent, mindent, mindent. Me az ördögek
segítették õtet. Nála vót az erõ, nálunk nem vót semmi.
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Hallottam, hogy az ördögnek mindig dolgot kell adni.
Persze. Az adott is nekije. Me három testvére vót, s azok mind avva éltek,
tudománnyal. Mind úgy mentek férhez, erõszakkal. Én legalább aztán nem látom
helyesnek, hogy valaki úgy menjen, erõszakkal menjen valakihez, erõszakkal. Ha
nem is kellek. Hogy tudok én ott valakinek kényszer lenni? (Andrássytelep, Maros
megye, Románia)94

Vót egy román ember, az én unokatestvérem, az ott szolgált nála, és ennek család-
ja nem vót, családtalan vót. Ez az ördögnek adta magát, az ördögök mindig hoz-
zámentek éjjel segítségnek. Ez kiment a határba, vadászpuskája vót, leült, s a vad
eleibe ment, nem is kellett, hogy õ szaladgáljon érte, a vad eleibe jött. S elment ki,
elengedte a jószágot, egész éjjel mászkaltak a gabonákban, és reggel hazajöttek.
S õ ezeknek az ördögöknek minden este édestejet kellett öntsön. Vót egy edény
fent a padláson, és oda kellett neki öntsön tejet, két-három litert. Hogyha
véletlenül kifelejtette, és nem öntött, akkor álmában már annyira kénozták, akkor
kelt fel, és ment, vigyen tejet nekik. (Lábnyik, Bákó megye, Románia)95

Megszabadulás a segítõördögtõl

Egy vaspöri embernek hegyea volt Mihálfán. Egyszer ment hazafelé, hát úgy föld-
höz vágták az ördögök, hogy csuda. A Majer Naca második ura volt. Mikor
Körmendre ment a vásárra, nem boldogult az ördögökkel másként, mint hogy
egy gyufaskatulyába tette õket, és beledobta a Rábába. Amikor hazaért, az
ördögök már a kemence hátán muzsikáltak. Nem tudott nekik munkát adni,
megint a földhöz verték. Mikor föléledt, hazahozatta velük a házhoz való deszkát.
Hossziföldön ganyét terítetett velük. Összekeverte a hamut homokkal, azt is
gyorsan kiválogatták. Józsi bátyja azt tanácsolta neki, hogy rostával meríttesse ki
velük a kutat. Ezt nem tudták megtenni, megdühödtek, és ott hagyták. (Vaspör,
Zala megye)96

Édesapám egyik barátjánok vót ördöge. Az elsõ falatat, az elsõ pohár pálinkát bé
az asztal alá. Ha efelejtette, éjje megkínazta. – Há mié? – Muszáj, Sándor, inkább
ültem vóna le a seggemre, kellett nekem is. – Há hogy? – Há így. Éjje úgy ver oda
mindenhová, hogy öl meg. Most má nem tudak szabadulni tõlle. Egysze egy
vénasszany megszólítsa. – Én megmentlek, ha jól fizetsz. – Én hogyne. Azt mond-
ja: – Varrass ki egy szép zsebkendõt éjje, kösd belé a bogarat, másnap vidd e a
vásárba, s azt lopják e. S akko megmentõdsz. – Bémenyek egy csoport léány közé.
A zsebkendõt csak félig dugtam bé a zsebembe, lógatt ki. Így fél szemme néztem,
egy szép léány ellopta. Erre én ki az emberek közül. S megszabadult.
(Detrehemtelep, Kolozs megye, Románia)97

66

a szõlõje

hiedelemjo.qxd  8/9/2012  11:32 AM  Page 66



Vót olyan is, hogy Bükkbe az én mostohaanyámnak az anyja elment Bükk-
palánkáraa férjhez. S annak az öregnek vót hét ördöge. S azt mondták, hogy az
ördögök egész éjen egy vagyont hordtak mindenünnen, esszeharácsoltak min-
dent. De hét évre az ördögöket el kell adni. Ha hét évre az ördögöket le nem tudja
adni, megölik. Aszondták, odamentek valakik meszelni, s azok persze egy ládába
voltak, az ördögök. S azt mondta az öreg: nehogy a ládához hozzányúljanak!
Ugye, a meszelõk gondolták, hogy vajon mi lehet benne, hogy ahhoz nem lehet
hézzanyúlni – mostohaanyámnak az anyja ott vót –, akkor azt mondták, hogy
kíváncsiak vótak, hogy mi lehet benne, hát õk belenéztek. S az ördögök ki! Szinte
megölték õköt, hogy az öreg alig tudott beszökni, hogy lecsillapítsa õköt. De hét
évre el kell adni. De aszondják, hogy azok egész éjjel, mint a méhecske, úgy hord-
nak, ami kell, mindent. De ha hét évre nem tudja eladni, a gazdáját rögtön meg-
ölik. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)98

Hallottam, hogy ördögöt vett vót. S dolgoztatta. S aztán már dógot már nem
tudott adni, s akkor vett egy véka mákot. Elment, s egy zúgó patakba béhintette,
s azt mondta: – Míg minden szemit ki nem szeditek, vissza ne jertek! S akkor úgy
elmentek, mert azt nem tudták kiszedni. A víz elvitte azt a mákot. Úgy szabadult
meg az ördögöktõl. De aszondták: tényleg neki ördöge vót. (Gyimesközéplok,
Hargita megye, Románia)99

Eljöttek ide, régen itt egy nagy fakitermelés vót, megszünet, Bukovinából ma-
gyarok. Azok közül egynek ördöge vót otthon. Direkt azétt jött el, mert meg akart
szökni tõle. Akkor eljöttek ide, bészállásoltak egy helyre, s itt dolgoztak. Mielõtt bé
nem szállásoltak, az ördög mán itt vót elõttik. Milyen alakban, azt nem tudom.
Akkor itt es tovább kínozta õt. Azt mondta az ördög: – El akartál szökni tõlem,
ugye? De tõlem elszökni nem tudsz, ha nekem munkát nem adsz. Addig kísérellek,
hogy csak elviszlek. Akkor erre okos vót az ember, aszondta: – Na, adok én neked
munkát, csak távojz el tõlem! Akkor elvitte ki Fekete-Hagymásba, ahol az egész
hegy kõbõl áll, s aszondta: – Na, mikor ezeket a köveket divób nagyságba
összetöröd, akkor visszajöhetsz. Azótától még most es töri a követ. Olyan apróra
õröli, s olyan sok van befolyva, mint annak a hegynek a fele, ne! Balahányosnálc most
es látszik. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)100

Hallottam. Egy keresztkomám, az enyim. Elment be, ott, az ország belsejibe, vitt
anyagot. Egy vénasszonynak ördöge vót. Õ beszélte. S akkor az a vénasszon
három lejért az ördögöt nekiadta. Há nem tudta, hogy õ a három lejet mé adja, de
hát az öregasszon nem tudott az ördögtõl megválni, csak ugy, ha eladta pénzé. Ez
megvette, érti-e? Aszmondja, olyan vására vót, hogy olyan sohase vót! Mindenki
ment, az anyagját eladta. Vett, amit kellett, jött haza. Jó könnyen hazajött. Itthon
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beszélte a családdal, hogy milyen jó útot csinált õ. Akkor az ördög megszollant,
aszmondja: – De én es ott vótam! Az ember vette magát, s visszament. Az öreg-
asszonnak az ördögöt visszaadta. Õ beszélte. Ha hazud, én es hazudok.
Keresztkomám vót. Kereszteltünk neki. Nem tudom, nem láttam azt se.
Õ beszélte. Hát, azt hiszem, hogy még vaj egynek van, meta minden ember nem
törõdik a lelkivel, hogy még a Jézust meglássa a mennyországban. Akármit
elkövet a fõdön, csak élhessen. Há nem úgy van, fiam. Kell gondóljon az ember
még másvilágra es. Igy, fiam. (Kostelek, Bákó megye, Románia)101
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UFÓK

A New Age vallási jelenségeivel összefüggésben a közelmúlt folklórgyûjtéseiben is megjelentek
a földönkívüliekrôl, illetve repülô csészealjakról szóló tudósítások. Az ufóhit voltaképpen
modernizált démonhit: részben azon a feltételezésen alapszik, hogy léteznek olyan jó- vagy
rosszindulatú lények, amelyek bántalmazzák, elrabolják vagy éppen segítik az embert (például
különleges képességekkel ruházzák fel). Ezek a lények új színfoltot jelentenek a szent vagy
démonikus égi lények sorában: a tüzeslidérc-észlelésekkel párhuzamosan, azokhoz hasonló
kontextusban jelennek meg az elbeszélések között.

Nemrégiben nálunk izélték, hogy járnak ezek a muffok [sic!]. Hogy azok
lementek Komáromba, hogy három vagy mennyi, hogy rendesen, mint a csil-
lagok, úgy izéltek belõle. És hogy beszéltek is vele, kiabálták, hogy csoda történt,
vagy hugyan is, hogy abba a Komáromba, tán két éve, és hogy szépen beszéltek,
és hogy a holdbúl gyüttek le. Hogy sugárzott a… micsoda, és aszondták, hogy
mennek Amerikába… és hogy gyógyítottak. Hogy mennek Amerikába, hogy
õket ottan várják. Majtán Böske beszélte, ottan van neki két jánya. És hogy az ura
tán látta, úgy tudom, úgy beszélte. (Pográny, Nyitrai járás, Szlovákia)1

Itt láttam két éccaka olyan fényeset. De az elmúlt, itt, ne, a szélén, a fõdön. Úgy a
hajlás táján. Én itt vótam, mint most, kivel kigyüttem, hát lehetett olyan 10-11
óra, akkoriban beszélték ezeket az ufókat. De az igaz, hogy az valami vót. Úgy lát-
tam, mikor az egyik felszállt, erre egész a szõlõk felé. Ott szállt el, a másik meg
amarra ment. Meszes fele. Kettõ vót. Oly kis gép. Akár egy gép, olyan vót. De oly
fényes vót, hát hogy a Napba lehet nézni, de arra nem lehetett ránézni, oly fényes
vót. Azt az ufókokat mondták. Ezt nem beszélték, hanem ezt én láttam.
(Rakacaszend, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)2

Mondják, a Bácsi-torokba szállt le csészealj. ’70–75-be. Emberformák voltak benne.
Mikor közel mentek hozzájuk, eltûntek. Igazság vót. (Magyarvista, Kolozs megye,
Románia)3

1: A csészealjak is léteznek, mert léteznek, mert emberek, szemmel látták.
2: Igen.
1: Akkor már, ugye, annyit mutatnak a tudományos mûsorokba, hogy léteznek
ezek a…, ööö, más é…, földrõl jött, ööö, alkatok. 

Ühüm.
1: Olyan emberi lényhez hasonlóak, csak hát nem tökéletesek, nem olyanok, mind
mi, viszont egy túlokossággal vagy mi a fenével rendelkeznek.
2: Okosabbak, mind mi?
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1: Hát igen. Hát okosabbak. Sokan azt tartják, hogy egy más bolygóról irányí-
tanak minket, mi pedig azokat imádjuk, mint istenek. Tudomány szerint sokan
már ilyent is mondtak a televizióba be.

Igen? Hm!
1: Hát az ilyen, azt, azt nem tudja senki. (Csíkszenttamás, Hargita megye,
Románia)4

JEGYZETEK
1 Magyar 2002, 167.
2 Magyar 2001, 543.
3 Magyar 2004, 478.
4 37 éves nõ (1), 42 éves nõ (2); Derjanecz Anita és Muzsai Nóra gyûjtése, 1998.

LUCA

A néphit istennôvonásokkal is rendelkezô alakja, akinek jószerével csak nevében van köze a
katolikus Szent Luciához. Naptári napjához, december 13-hoz sok, házasságot és halált jósló,
valamint baromfivarázsló rítus és hiedelem, szerelmi mágia fûzôdik, továbbá csoportos énekes
köszöntôkkel egybekötött termékenységi rítusok. Az utóbbiak során Luca – vagy a lucák

– fehér, halottmaszkos megjelenítése is szokásos volt, és a Luca asszonynak adott áldozatok
csökevényes formái (lucalepény, lucapogácsa) is elôfordultak. Ez a nap a Julianus-naptár hasz-
nálatának idején az év legrövidebb napja volt; ezzel kapcsolatosak a hosszú Luca-éjszakához
fûzôdô, az ilyenkor az emberekhez látogató halottakkal, támadó démonokkal, boszorkányokkal
kapcsolatos hiedelmek, valamint a démonvilággal kapcsolatot teremtô rítusok (lucaszék).1

A naphoz fûzôdô tiltások Luca mint szankciólény alakjához kötôdnek: ô bünteti a tilalmak be
nem tartóit, azokat a nôket, akik december 13-án fonnak, varrnak, mosnak, kenyeret sütnek,
vagy más házimunkákat végeznek, esetleg kiadnak valamit a háztól.

Bár a Luca-naphoz fûzôdô némely tiltás, illetve rítus (pl. a lucaszék) hagyományai a magyar-
ság északkeleti, keleti csoportjainál is ismertek voltak, a hiedelmek és rítusok jórészt csak az
Alföldön és a Dunántúlon, valamint a magyarság északnyugati csoportjainál voltak intenzí-
vebben megélt és gyakorolt hagyományok. Luca alakja korunkban sehol sem volt olyan hitt
lény, akivel kapcsolatban személyes élménytörténetek is keletkeznének. Kivételt jelentenek
ez alól az Alföld néhány településén gyûjtött, disznó alakjában támadó Luca kísértetrôl szóló
történetek, valamint az északkeleten ismert, embereket durván megtámadó Luca elbe-
szélése. A narratívumok egyébként csakis a büntetô Luca szankcióiról szóló példázat-
szerû elbeszélések. E három szövegcsoportból közlünk válogatást; a büntetô Luca elbeszélé-
sei természetszerûleg a nyelvterület nyugati részérôl származnak. Adataink tetemes hányadát
Diószegi Vilmos intenzív gyûjtésének köszönhetjük.2 (A lucaszékhez fûzôdô hiedelmeket és
rítusokat a boszorkány fejezetében mutatjuk be.) 
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Luca-napi tilalmak és szankcióik – mosás

Vót egyször egy gazdasszon, és nem vötte figyelömbe, hogy Luca naptya van.
Efelejtötte, aztán lúgzott. Egész nap lúgozta a ruháját, hát estefelé gyütt egy asz-
szony, egy batyuval. Bemönt a konyhára, odaát rakni a tüzet, egyöt se szót, letötte
a batyuját a sarokba, s rakta a tüzet, rakta, hogy má az egész konyha lángba borút.
Hítta a szomszédasszonyát, mer nagyon mögijedt, kétségbeesött. Mondta: – Szom-
szédasszon, mi van itten, gyüjjön csak átal, mer gyütt egy asszony batyuval, és
annyira raki a tüzet, hogy agyonlúgzi a ruhámat, má annyira fórali. Akkor a szom-
szédasszonyom aszmondta: – A batyuját dobgya ki, és az ajtót zárgya be! Mikor a
batyuját kidobta, az asszony meg utánaugrott. Aztán aszondja: – Köszönd az Is-
tenödnek, hogy kidobtad a batyumat, mer másképp az életödet is ellúgoztam
vóna. Tudd mög, hogy a batyumba van az erõm, és tanúd mög, hogy Luca nap-
tyán ne lúgozz! S a ruhája mind elfoszlott, úgy agyonlúgozta. (Szebény, Baranya
megye)3

Balatonkeresztúron ezen a napon egy asszony éjjel mosott, hogy senki meg ne
lássa. Egyszer megjelent elõtte valaki, s azt mondta neki: – Mit csinálsz, te asz-
szony? Nem tudod, hogy ma Luca napja van? Az asszony azt felelte: – Csak li-
csegjen, lucsogjon. Erre nagy süvítés hallatszott, és a fazék, amiben a ruha volt,
fölborult. A néni nagyon megijedt, és beszaladt a szobába, befeküdt az ágyba,
még a dunyhát is ráhúzta a fejére. Három napig egyfolytában aludt, nem tudták
felébreszteni. Három nap múlva kelt csak föl, és nagy félelemmel mesélte el, hogy
hogyan járt. A környéken azután hosszú ideig még a szomszédban sem mertek
mosni. (Balatonkeresztúr, Somogy megye)4

Lucakor nem szabad kenyeret sütni, se fonni, se lúgzani. Lucakor egy háznál
lúgzottak. Lucca meg odament nagy zöld mentébe, és mindig öntözte a forró
vizet a ruhára. Egész éccaka öntözte, szétlúgzotta a ruhát. (Karancskeszi, Nógrád
megye)5

Luca napján nem szabad varrni, de mosni se. Volt egy asszony, szóval az egyszeri
asszony, nem hitt Luca-babonában, mosott. A barátnéja kérdezte is tõle, hogy
nem fél Luca napján mosni? Azt felelte: – Míg a Luca pucákodik,a addig én
kimosok. És nem bírta kimosni a ruhát, nem haladt a munkájával semmire.
(Kiskundorozsma, Csongrád megye)6

[Luca napján] Mosni nem szabad, mert ha mosnak, akkor éjfélkor jön a szellem,
és felborítja a lúgzót, és mire kimennek, újra vissza van állítva a lúgzó, és a
fehérnemûk piszkosak, mert a szellem bepiszkolta. (Bátya, Bács-Kiskun megye)7

Mosni sem volt szabad, de azt mondta a szomszédasszony, hogy mire Luca-puca
megtudja, a ruhát le is lúgozza. De a ruhát addig nyomta bele a fõzõlébe, hogy
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feljött a forró víz, oszt a hasát leforrázta. Mondták is a szomszédasszonyok: – Na,
így verte meg a Jóisten. Nem is mosott oszt többet aszt Luca napján. Karádon
ennek a történetnek már csak a mondókája maradt fenn: 

Luca-puca megtudja,
a ruhát ki is lúgozza!

(Püspökladány, Hajdú-Bihar megye)8

Luca-napi tilalmak és szankcióik – fonás

Nem szabad fonni, mert Luca asszony orsót dob be az ablakon. (Varga, Baranya
megye)9

Nem volt szabad fonni, mosni, sütni, mert Luca akkor bajt hoz a házra. (Uri, Pest
megye)10

Fonni sem volt szabad, mert a szálakat Luca úgyis elvágja. (Szécsény, Nógrád
megye)11

Nem szabad fonni, mert Luca felmotollálta az orsót. (Bodony, Heves megye)12

Mikor fontak, besenderült Luca, és a ház közepére bedobott egy csomó orsót,
mentek utána, de nem láttak senkit. (Bodony, Heves megye)13

Fonni nem szabad, mert Luca véres orsót dob be. (Bogács, Zemplén megye)14

Luca-napi tilalmak és szankcióik – kenyérsütés

Aki kenyeret sütött Lucakor, annak a kemencéje szájába odaült a Luca, és
megfenyegette, megijesztette, hogy máskor ne süssön kenyeret, aszt nem mert
odamenni. (Sárosd, Fejér megye)15

Ilyenkor tilos volt sütni, mert Luca bajt okoz. (Tés, Veszprém megye)16

Kenyeret sütöttek Luca napján. Reggel a szenteltvíztartóba megjelent a Luca. És
akkor nem mert dagasztani. A kovász se kelt meg. Luca-napkor a lángos össze-
csomósodott a sütõlapáton. Mind csupa hamu lett. Nem tudták a lángost bevet-
ni a kemencébe. Akkó nem mertek Luca napján kenyeret sütni. (Bátya, Bács-
Kiskun megye)17
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Kijárási, munka- és egyéb tilalmak, illetve szankcióik

Luca éjjelén nem feküdtek le, hanem kiültek a fára, mert azt tartották, hogy a
Luca asszony beleült a párnába. (Sármellék, Zala megye)18

Nem mehettek a legények a lányokhoz, mert a lucák elkapják az embört.
(Bogyiszló, Tolna megye)19

Féltek a Luca boszorkánytól. Nem mertek kimenni a mezõre vagy erdõbe. Még
inkább vadászni. (Tiszapüspöki, Jász-Nagykun-Szolnok megye)20

A második esetet édesapám mesélte el, Luca napján valamit vésett [asztalos volt],
és a vésõ nekiugrott a tenyerének, és annyira felhasította, hogy a rossz orvosi
kezelés miatt csaknem amputálni kellett, amikor találkozott Egerbe régi ezred-
orvossával, aki kikezelte. Hat hónapig nem tudott dolgozni véle, akkor megfo-
gadta, hogy soha többé Luca napján nem dolgozik. (Járdánháza, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)21

Aki Luca napján dolgozik, ahhoz eljõ Luca, és megfenyíti. Ha eljõ, be kell menni
elõle a szobába, az ajtón a seprût keresztbe kell fektetni, benn pedig olvasónál
imádkozni. (Bezdán, Nyugat-bácskai körzet, Szerbia)22

Luca megtámadja, bántalmazza az embereket és állatokat

A Luca a gonosz, a rossz, a gyerekeknek fát, szenet, követ tesz a cipõjébe. A Mikulás
jó. (Garamdamásd, Lévai járás, Szlovákia)23

Kiment a konyhába Lucakor, mer nem akart hinni a Lucának. És akkor õtet is
megszúrta. Látta is: olyan fehér homály volt. (Sükösd, Bács-Kiskun megye)24

Martinus Sándor kisdobronyi lakos ártatlan tinaját a Luca-gonosz meglovagolta.
A „megkínlasztott” jószág reggelre megdöglött. (Kisdobrony, Ungvári járás,
Ukrajna)25

Józsa István kisdobronyi lakos szobájának ajtaján a kulcslyukon a Luca asszony
átbújt, belopózott a szobába, s gyermekének kitekerte mind a két lábát. (Kis-
dobrony, Ungvári járás, Ukrajna)26

László János eszenyi legénynek a Luca asszony egészen a füléig húzta a száját, hogy
rútsága miatt ne kapjon feleséget. (Eszeny, Ungvári járás, Ukrajna)27
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Luca disznóként kísérti az embereket

Ha Luca napján éjszaka kint járnak az utcán, utánuk megy a „fekete disznó”, és
„megrontja” az illetõket. Nem szabad hátranézni, mert akkor kezdõdik a rontás:
nagy kelés nõ a nyakán. (Tápiószentmárton, Pest megye)28

Volt a tápiószentmártoni néphit szerint a Malac-hegyben egy öregasszony, Ver-
cung Luca, aki megrontotta a szomszéd öregembert. Áthívták Luca nénit, aki egy
nyúlós kenõccsel bekente az öreg nyakát, majd felemelkedett a plafonra nagy
morgás közepette. A bácsi elterült a földön, mintha meghalt volna, fél óra múlva
feleszmélt, és semmi baja sem volt a nyakának. Egyébként ez a Luca néni nemcsak
disznónak, hanem csikónak, kutyának, sõt szalmaszálnak is átalakult. (Tápió-
szentmárton, Pest megye)29

[Luca napján] Egyik legény este hazafelé tartott, mikor egy disznó, aminek a
farkán láncon lógott, csörömpölt egy bogrács, kezdte zavarni. Szerencse, hogy jól
futott a legény, lélekszakadva rontott be otthon a kapun, de a csizmája sarkát csak
leharapta a disznó: – Szerencséd, hogy nem értelek utol, megtudtad volna,
hogyan kell csúfolni a Lucát! (Dávod, Bács-Kiskun megye)30

JEGYZETEK

1 A Luca-napi hiedelmekrõl és rítusokról lásd: Diószegi 1963; Dömötör 1974, 62–78;
Pócs 1982; Pócs 1990, 572–576. 

2 Korai halála akadályozta meg abban, hogy az általa eltervezett nagy Luca-monográfiát
megírja. 

3 Várnai József gyûjtése; P 74/1958.
4 Diószegi Vilmos gyûjtése, 1962.
5 Nõ; Pócs Éva gyûjtése, 1966.
6 90 éves férfi; Luby Margit gyûjtése, 1953.
7 Pócs Éva: Lidérc-kérdõív, 1965.
8 Nagyivánból (Jász-Nagykun-Szolnok megye) beköltözött, 66 éves nõ; P. Madar Ilona

gyûjtése, 1963.
9 Diószegi Vilmos gyûjtése, 1963.

10 Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1962.
11 Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1962.
12 Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1962.
13 Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1962.
14 Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1962.
15 51 éves nõ; B. Sergõ Erzsébet gyûjtése, 1963.
16 Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1962.
17 Pócs Éva: Lidérc-kérdõív, 1965.
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18 Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1962.
19 79 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1961.
20 Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1962.
21 Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1962.
22 Bellosics 1896, 182.
23 75 éves nõ; Bíró Friderika gyûjtése, 1963.
24 Nõ; Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1962.
25 Férfi; Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1963.
26 Férfi; Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1963.
27 Férfi; Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1963.
28 Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1963.
29 Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1963.
30 Diószegi Vilmos: Luca-kérdõív, 1962.

KEDD ASSZONYA

A büntetô Luca magyarországi alakjához hasonló, a keddi nap tiltásait be nem tartókat bün-
tetô nôi démon. A magyar folklorisztika román hiedelemlényként tartotta számon.1 Mezô-
ségi és bihari adatok arról tanúskodnak, hogy – román hatásra – a magyarok hiedelmei kö-
zött is megjelent.

A kedd asszonya megpofozza azt, aki kedden és vasárnap dolgozik. (Nagy-
szalonta, Bihar megye, Románia)2

Az oláh asszonyok azt tartják, hogy aki kedden este varr, akkor ahhoz elmegy a
kedd asszonya, és tûjével összeszurkálja. (Nagyszalonta, Bihar megye, Románia)3

Kedd este nem szabad a szemetet kidobni, mert aznap éjjel meglátogatják a házat
a rossz szellemek. (Nagyszalonta, Bihar megye, Románia)4

Aki kedd este fonókába megy, még éjjel elviszik a boszorkányok. (Nagyszalonta,
Bihar megye, Románia)5

JEGYZETEK

1 Ennek neve: Marþolea. Lásd Szabó Imre magyarországi románoktól gyûjtött adatait;
továbbá Katona Lajos, majd Róheim Géza írásait, akik Szent Anna alakjával is kapcso-
latba hozták (Szabó Imre 1910; Katona 1905; Róheim 1913).

2 Szendrey 1914a, 323.
3 Gyarmaty József gyûjtése; EA 503, 2.
4 Szendrey 1914b, 342.
5 Szendrey 1914b, 342.
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A TERMÉSZET DÉMONAI, DÉMONIKUS ÁLLATOK

SZÉLDÉMON

A hiedelemgyûjtések tanúsága szerint a forgószél valamely démonikus lénynek (leginkább
tündérnek, szépasszonynak, boszorkánynak, ördögnek) a gyakori megjelenési formája, illetve a
táltost, garabonciást viharos szél ragadhatja el, vagy abban közlekedik, a sárkány pedig maga
a viharos szélben megjelenô, zivatart hozó démon (lásd e lények fejezeteiben). A magyarság
keleti csoportjainál olyan nézetekrôl is hallunk, hogy a forgószélben „valaki” rejtôzhet, a for-
gószél mintegy megjelenési formája valami rossznak. Mindezeket nem tekinthetjük egy
határozottan körvonalazódó széldémon mint önálló hiedelemlény manifesztációinak, legfel-
jebb valamiféle határozatlan elképzelésnek a forgószél démonikus természetérôl. Egyedül az
Ormánságból pubikált Kiss Géza 1937-ben egy ott szelesnek nevezett démont, amelynek
emlékét még fél évszázaddal késôbb Zentai Tünde is megtalálta.

Árt az útjába kerülõ embernek, állatnak, szénának

Édösanyámék voltak, mikor mentek fáért a mezõre, hogy legyen télire, szóval
voltak, na, fáért. Vályogvetõ cigányok voltak akkor a falu végén. Halli édös-
anyám, hogy mondi az embör az asszonynak: – Takard bé a túrót, mert gyün a
szeles Miska, az telefúji szeméttel! Látom, a kemsei erdõnél gyün. Olyan embör
volt, aki meglátta. Vertikeia embör volt a cigány. Azt mondi egyszer édösanyám-
nak: – Zsuzsikám, kapaszkodj a vállamba, mindjárt Vajszlóban leszünk, de nem
lát ám meg senki! Édösanyám nem mert. Má az is boszorkányféle volt. (Lúzsok,
Baranya megye)1

Mit beszélnek a forgószélrõl?
Arrú meg mondták, hogy: – Gyün a szeles, ni! Azt még itt is, Kemsében is hal-
lottam. Az apósomtú. Én meg nevettem. Délben, mer leginkább délben szokott
gyünni, amikor ottan ebédõtünk kinn a mezõn, hát, ugye, forog, viszi föl a
faleveleket meg a mindönt, éppen aratáskor, kéröm, még a kévét is megforgatta,
aszt fölvitte, hát utóbb arrébb meg leesött. Aztán nem lett abbú semmi se. De azt
mondta, hogy, haj, aszondja, a szeles, aszondja, há nem jó ám annak, aszondja, az
útjába kerülni, meg így, meg úgy, mer ilyen lesz, ez lesz, az lesz.

Mi lesz?
Hogy… hogy aki… nem tudom, és annak az útjába kerül, aztat maj megrontja,
maj örök életére nyomorék lesz, meg mindön. Én meg hát mondtam, én bátran
oda merök menni, akár annak a kellõ közepibe, semmi bajom se lesz.
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Hogy nézett ki a szeles?
Így nézett ki, mondom, forgott a szél.

Nem volt abban valami alak?
Nem vót abban soha semmi. Hát azt mondják, hogy boszorkány van benne, de
nem vót abban, hát az egy természetes tünemény. (Kemse, Baranya megye)2

Jaj, azt mondták, hogy… hogy is mondták? A forgószél… Ember hozza a
forgószelet. Mert jártunk Magyarországra. Nem éppen Magyarországra, ide Ta-
másiba, Magyarország mellett, jártunk mindig aratni. S osztán az ember, akinek
vótunk aratni, odatette a kaszáját a csûrjibe. S akkor û vót a forgószél, az az ember.
S akkor a kaszával elment, eljött itt, erre, s mit tudom én, olyan szél vót, hogy
a baglyákat mind elszórta. S akkor vót egy ember, mikor ott úgy vitte a szél
a baglyákat, nála vót a kasza, kaszált, s akkor belécsapta a baglyába a kaszát, s
akkor elment. S mikor más esztendõbe elmentünk aratni, az ember azt mondta:
– Nízzük meg a lábát! Mer abba csapta belé. Mer û vót a forgószél, belécsapta ez
a valkai ember, belécsapta a kaszát a baglyába, s az û vót. Így vannak ilyen
emberek, hogy ûk a forgószél. Hogy mennek, s pocsékolnak el mindent. Csak
nagyot néztünk. (Magyarvalkó, Kolozs megye, Románia)3

Az a forgószél, az tisztátalan dolog… S az mondják, ha félti a feleségit, vagy aki
félti az urát… A férfi ne féltse az asszonyt, csak a forgószéltõl, és az asszon ne féltse
az urát, csak Iliésa prófétától. Jaj, hogy félti az a feleségit! Ne féltse, csak a
forgószéltõl, ne féljen egyébtõl, ne féltse. Jaj, milyen asszony, né, hogy félti az urát!
Hát kitõl? Ne féltse, csak féltse Ilyésb prófétától. Az alyan embereknek, aki bûnös,
vagy sokat csinált,c a temetésén erõs szél van. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)4

Átment rajta a forgószél. S átváltoztatta. Pedig olyan szép gyermek vót. Teljesen
szõrös vót. Nem is nõsült meg soha. S mind gondolták, hogy mi okból, hogy ez a
gyermek nem sír. Me másko szokott sírni. Örvendtek, na, hogy hadd e, vigyük ki
ezt a pászmát.d Ahogy szokták mondani, hadd e, jó, hogy hallgat. Hát amiko
elmentek, neki a fél feje nem vót, s szõrös vót. Sokat jártak aztán.

Hogy nem volt a fél feje?
Azt mondják, átment rajta egy rossz szél, egy forgószél. Átváltoztatta. Úgy
mondták. Mondta az én nagyanyám, hogy a bátyámat érte, de aztán visszaalakult
a feje, de az egyik karja nem. De sokat járt. Nagyon sokat járt az én anyám, amed-
dig helyrejött valamennyire. (Magyarborzás, Beszterce-Naszód megye, Románia)5
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Szélbe dobott éles tárgy – valaki megsebesül

Iskolábú leszátam má.a Abba az idõbe a szõlõki dûlõbe nagyon jártak a szelesök.
Édösapám, mög a bácsámb éppen ott kapátak. Gyün ám egyször a szeles, kapi
magát a bácsám, belevág a kapáva. Az édösapám féreugrott, de valahugyon
belépött. A szeles emönt. Hanem úgy enyomorodtak mind a ketten, bácsám is,
édösapám is, hogy kocsin kellött értik emönni. Sokáig úgy forgatták ûket az
ágyba. Mikor otthatták az ágyat, akkor is két cságlánc tudtak csak járni. De még
mennyi ideig! A bácsám – lád mindég jókedvû vót – mondta is édösapámnak, jó
ínökös vót édösapám: – Ke csak emöhet ínökös kúdúsnak, de énbelüllem mi lösz?
Evittünk javoshó az ingiket, mög a hajikbú egy-egy csipetöt. Mikor mögöntöttee a
bácsám ingét, mindjá mondta: – Mér vágott kapáva a szelesbe? Mondtunk neki,
hogy: – De hát édösapám nem vágott bele. – A, édös gyerököm, ammögf belelépött
a tálikba.g Ilyen hatalom volt a szeles, vagy szoknyás asszony. (Ormánság)6

Azt mondják, hogy a forgószélbe van egy ember. Mert magyarázták a vének, hogy
jütt egy ember sántikálva. Azt mondja: – Há má sántítsz? – Há né, a másik belém
dobta a bárdot. Belédobta a bárdot a forgószélbe, s ennek evágto a lábát. – Há hol
a nyavalyábo vótál? – Ahol vótam. – Hová dobtad a bárdot? – A forgószélbe. Evágta
a másiknak a lábát. Hogy igaz, nem tudam [kacag]. (Felsõdetrehem, Kolozs
megye)7

A forgószél ment. Ment a forgószél, és ez az ember, õ es ment az úton, de ment a
forgószél es. És a forgószél, hát ment neki. Õ belevette a faragóbaltáját abba a
forgószélbe. Hát a forgószél elment, de baltát nem találta meg többet sehol. Ha
akkor eljött az üdõ, hogy elment az egyik szomszédjához, hát ott vót a balta.
Aszmondja: – Hát te, szomszéd – aszondja –, hogyha belém vágta vóna akkor,
mikor belém dobta – aszondja – a baltát – aszondja –, akkor most nem lenne –
aszondja. És akkor visszaadta a baltát, de õ többet nem dobott semmit a forgószélbe.
(Egyházaskozár, Baranya megye [Klézse, Bákó megye, Románia])8
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1 Kb. 76 éves nõ; Zentai 1983, 79.
2 Kb. 73 éves férfi; Zentai 1983, 79.
3 Magyar 2004, 429.
4 Csõgör 1998, 60.
5 Kb. 51 éves nõ; Keszeg 1999, 332.
6 Kiss Géza 1937, 136–137.
7 Kb. 60 éves férfi; Keszeg 1999, 331.
8 Moldvából betelepült, 65 éves férfi; Bosnyák Sándor gyûjtése, 1968.

DÉLIBABA

Egyedül Göcsejbôl tudunk a gabona hullámzásának megszemélyesítésérôl, félelmetes
démonként való elképzelésérôl, Gönczi Ferenc gyûjtésébôl. Az ô adatai gyermekijesztô
lényként is megjelenítették a délibabát, amely elvileg a déli kísértetek Kelet- és Dél-Európa
több pontjáról dokumentált sorába illik.

A vetés rengése, gabona hullámzása nyomában látott feketeségekre rá szokták
mondani: „Nini! Gyün a délibaba!” Hogy merre járt, mit csinált, azt körülménye-
sen nem lehetett megtudni. A délibaba, ha észrevették õt, csak megállott, nem szólt
semmit. Azért mondják most is annak, aki egyenesen, egy helyen áll: „Na, ne áll,a

mint a diélibaba!” Az emberek nagyon féltek a délibabától. Egy asszony annyira
megijedt tõle, hogy meghalt. A nézõ elõl különben egyszerre csak eltûnt:
„elemedett”. Félelmetes volta miatt rémítgették a gyerekeket ilyféle mondásokkal:
„Ne menj e, miérb a délibaba meghajt vaskarikáve!” (Göcsej)1

JEGYZET

1 Gönczi 1914, 179–180.
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SÁRKÁNY

A sárkány a magyarság minden csoportjánál közismert lény. (Ótörök eredetû neve arra vall,
hogy a magyarság már a honfoglalás korában is ismerhetett ilyen nevû idôjárásdémont.) Óriási,
szárnyas, gyíkszerû alak, amelyet az elbeszélések általában egy fejjel jelenítenek meg. A múlt
századi folklórgyûjtések a legjellegzetesebb sárkányhiedelmek és -elbeszélések általános, egy-
séges elterjedtségét jelzik; a legutóbbi idôkben – úgy látszik – a róla szóló narratívumok legnép-
szerûbbek a magyarság északkeleti, keleti csoportjainál. Legfontosabb jellemzôinek egyike a
vízzel való kapcsolat.Vízi állatokból, hüllôkbôl, leginkább kígyóból keletkezik, vizes helyeken, mo-
csarakban, tavakban, patakokban vagy föld alatti vizekben, kutakban (másrészt barlangban, föld
alatti lyukakban) él. Mint zivatardémon, a „felsô vizekkel” tart kapcsolatot: a patakból, tavakból
felemelkedve vihart támaszt, vagy ô maga jelenik meg a viharos szélben, zivatarfelhôben. Sôt,
elterjedt nézetek szerint a zivatarfelhô maga a sárkány, az alázúduló esôfüggöny a sárkány
farka. Fôleg a székelyföldi, gyimesi, bukovinai magyarság körében volt képviselve az a hie-
delem, hogy a sárkány mintegy a víz körforgásával együtt mozog az „alsó vizekbôl” a „felsôkbe”,
és vissza: a tóból, folyóból felemelkedik a felhôbe, majd a felhôszakadással „leesik”.A zivatarfel-
hôben viaskodó vagy a felhôbôl leesô sárkányok elbeszélései a Tiszától keletre ismertek.

A kozmikus katasztrófát okozó sárkányokat a magyar néphitben kevés adat képviseli. Fôleg
felföldi adataink vannak a föld alatti vizekben élô, mozgásával földrengést okozó sárkányra;
gyimesi és moldvai adatok árvizet hozó sárkányról beszélnek. Néhány ritka adat a napba hara-
pó, és ezáltal napfogyatkozást okozó sárkányt állítja elénk (míg az égitestrabló sárkány nálunk
csak mesékben jelenik meg).1

A sárkány a néphitben mint a garabonciás hátasállata, segítôje, alteregója is közismert;
ugyanezt a szerepet a táltos alakjával kapcsolatban is betöltheti. (Lásd errôl e két hiedelemalak
fejezeteit.) Az archaikus zivatardémon-sárkánytól elkülönül a keresztény sárkányharclegendák
(például Szent György, Antiochiai Szent Margit) sárkánya, csakúgy, mint a többfejû mesei
sárkány. Ez utóbbi két sárkányváltozat – bár a falusi közösségek elbeszéléskincsében is
megjelenhetett –, nem tartozott a néphit hitt, félt démonikus lényei közé.2 Alábbi szövegeink
a legendák és mesék sárkányát nem, csak a hiedelmek zivatardémon-sárkányának legfontosabb
vonásait illusztrálják.

Keletkezése, külseje, tulajdonságai

Ez oly kígyóból, sárgyíkból,a […], rák-, bika-, vadruca- vagy kakasból, némelyek
szerint bármely állatból lesz, amelyet hét évig ember nem látott. (Göcsej)3

[…] a sárhidai nép hiedelme szerint gyermekbõl is lesz sárkány, ha arra születik.
Sárhidán egy leány két foggal született. Ha kellõ idõben ki nem húzzák, biztosan
sárkánnyá vált volna. Az ilyen gyermekeket a sárkány magához elviszi, s fölneveli.
Midõn valakit vagy valamit magához vesz, esõ, jég esik. Ha rákot visz (mellyel
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sokat veszõdik, mert ez mindig hátrafelé akar menni), buzogány alakú jég esik,
mely egészen elvágja a vetést. Ha sárgyíkot visz, gömbölyû jég esik. A sárkány a
jeget rendesen kínjában csinálja. (Sárhida, Zala megye)4

Hát arró mesét édösanyám, hogy hétfejû sárkány vót, tüzes láng gyütt a száján, és
hogy ez a föjhõbe járt. Mikor olyan nagy föjhõ vót, hogy akkor abba járt a sárkány.
(Okorág, Baranya megye)5

A sárkány kígyóból van. Amék kígyó úgy el tudja magát rejteni, hogy hét évig
nem látja ember, akkor û 7 éves korába felszáll, akkor ü tud repülni. (Tiszacsécse,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)6

A sárkányt a levegõ szívja fel a tengerbõl, de sárkány lesz abból a kígyóból is, mely
társát megeszi; az ilyen kígyó elrejtõzik, s csak ötven év múlva kerül elõ mint
egyfejû sárkány, s ez idõtõl kezdve minden száz esztendõben még egy feje nõ.
(Nagyszalonta, Bihar megye, Románia)7

Az ilyen kígyó, aki sárkány akar lenni, az hét évig úgy el kell bujdokoljan a földbe,
hogy ne lásso semmi emberi lélek, és mikor a hetedik évnek utolsó napja már kezd
betelni, akkor õ úgy fel kell másszék az égbe, hogy ne lásso senki, mert ha
meglátjo valaki, akkor visszaesik, és akkor legtöbb meghal. De ha úgy esik, hogy
nem lesz semmi baja, akkor más hét évig kell várjon, ameddig megint fel tud
menni az égbe, s ott sárkánnyá tud változni. Nagymamától hallottam. (Tordatúr,
Kolozs megye, Románia)8

Sárkány volt a régi világban, Szent György lovag es megölt egyet. A sárkánynak
van két szárnya, két lába és hosszú, vastag farka. A feje hasonlít a krokodiluséhoz.
Lángot fúj ki az orrán s a száján. A teste pikkelyes, mint a halé. Barlangokban,
kutakban és erdõkben él. (Nagyvejke, Tolna megye [Istensegíts, Szucsáva megye,
Románia])9

Égi jel

Hallottam, hogy emlegették: sárkány vót a fõdbe. Nyáron zivatar jött. Miko jött
a világháború, akko is sárkányt láttak az égen, meg üstököst. (Haraszti, Nyugat-
bácskai körzet, Szerbia)10

Sárkány a föld alatt

Lippai gödörbe van egy nagy lyuk, kábé átmérõje oan öt-hat méter széles. És
mikor nagyanyám akkora vót, mind én, oda jártak õriznyi teheneket. És sok botot
összekötöztek, hogy megnézze a fenekét. De nem értek feneket. Má aztat sokan
próbáták megnézni, hogy megmérik, és nem taláták neki feneket. És aszmondják,
hogy abbul gyütt ki valamikor a sárkány.
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De most már ez a gödör nincs meg?
Nem tom. Tavaly még megvót. (Kaposvár)11

A nagyapám beszélte, hogy valahol Feketehagymás hegyin ulyan fû vót, hogy
nagyon sikódott,a mü úgy hívjuk, hogy szõrcse. Ami nyárba sík. Egy pásztor-
legény megsikódott, s egy lyukba elesett be. Olyan mély lyuk vót, mikor bele-
esett, hát ott egy sárkán. Hét évig vót odabent a legén. Nem kaptákb meg se a
szülei, senki. Hét év múlva a sárkán reakondorodott a farkával, s kihozta. Nem
ette meg, ott tartotta hét évig. A sárkán hordott neki ételt. (Gyimesfelsõlok,
Hargita megye, Románia)12

Sárkány a kútban 

A szálláson törtínt, anyámnak a testvérjiékné. Kint laktak a szálláson. Ecce egy
reggerec csak úgy folyt a kútbú a vér. Hát akkó mi lehet az, mi lehet az? Nem
tudták. Összementek ott a szomszédok, az emberek. És látták az emberek, hogy
olyan a szeme, mint a kutyának, oszt hét feje vót, s aszondták, hogy az hétfejû
sárkány. Be is temették, de a szálláson aztán nem lakott senki se. Nem mertek ott
maradni. (Csantavér, Észak-bácskai körzet, Szerbia)13

A trencséni vár mély kútjában is volt egy óriási sárkány, mely a vizet vérré változ-
tatta. Ennek a feje a kútban, teste a város alatt, farka pedig a Vágban volt.
(Trencsén, Trencséni járás, Szlovákia)14

A gyermekeknek szoktuk mondani: – Ne menj a kúthoz, mert ott van a sárkány,
s békap. (Halásztelek, Pest megye [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])15

Sárkány a vízben 

Az említett állatoknak szárnyuk nõ, s kész sárkányok. A kifejlõdött sárkánynak a
feje tetején taréja van, s teste vörös pikkelyekkel födött. Födött helyeken: gyepük,
levágott, ledõlt fák alatt, partoldalakban levõ lyukakban, kútban, de fõleg mo-
csárban tartózkodnak. Kisszigeten némelyik ember most is hiszi, hogy az ottani
posványos rétben sárkányok tartózkodnak. A Babosdöbréte határában fekvõ
Sárkányrét is az ott tartózkodó sárkányok után nyerte volna nevét. Ha ugyan nem
a híres Sárkány család után, mely család e vidék földesura volt. (Göcsej)16

Itten, Szilice felé van egy forrás, a Lófõ. Nohát ezt idõszakos forrásnak nevezték
el, mert idõközönként megduzzad a víz benne. És úgy néz ki, hogy idõközönként
egy sárkány lövell ki magából vizet. Mégpedig ez úgy történt, hogy annak idején
a régi idõkbe Jósvafõ, mint ilyen, a község települése ilyen völgykatlanban van, és
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annak idején ez ilyen mocsaras terület volt. Az emberek a hegyoldalban épít-
keztek, és mivel Jósvafõ vízben gazdag volt, itt több malom volt. És a molnárok
itten dolgoztak, és a molnároknak a családjából szaporodott el a község. Most
abba az idõbe félelembe éltek az emberek a sárkánytól. Hétfejû sárkány, így
nevezték. Féltek tõle, mert az elpusztítja az embereket, satöbbi, satöbbi, és abba
az idõ járt erre egy vándor, és érdeklõdött, hogy mi újság a községben. Mindenki
ezzel a panasszal jött, hogy félnek a hétfejû sárkánytól. Ez a vándor azt mondta:
– Na, majd én megpróbálom felvenni vele a harcot! Úgy is volt, föl is vette vele a
harcot, úgyhogy annyira viaskodott vele, hogy be is szorult a sárkány félelmében
egy szikla alá, ahol már a szikla alatt már nem tudott vele micsinálni a vándor. Hát
bejött a lakosságnak a segítségét kérni, hogy: – Jöjjetek ki, aztán toljuk le a szik-
lát, oszt az alatt majd megsemmisül a sárkány! Úgy is vót, kiment a lakosság,
rátolták a sziklát. És a legenda úgy maradt fenn, hogy valószínû, hogy a sárkány
nem pusztult el, és idõközönként, szóval teleszívja magát vízzel, és idõközönként
dühében, dühében lövell ki magából vizet, és így húzza fel a forrásnak a nagyobb
mennyiségû vizet. (Jósvafõ, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)17

Vannak a patakok, s aztán, mikor az a nagyüdõ a jõ, hát az a sárkán valahol a pata-
kokba oda el van húzódva, s mikor az a nagyüdõ lesz, akkor jõ a vízvel, hojza, s a
vizen elúszik. Vicsog a sárkán, s a vizen menen. (Gyimesközéplok, Hargita megye
Románia)18

Elég a hezza, hallgassa meg, hogy mikor jött a nagy zivatar, akkor én tényleg hal-
lottam a sivítást. Úgy hallszik a sivítás, mint a füttyszó, egy vékony-vékony
füttyszó. S akkor, ahogy höngörög a víz, s hord mindent magával, ahol legbõvebb
a víz, ott van õ. A sárkány. Egy akkora tó van, e, akkora, mint ez a ház, s õ a
közepibe van. De az Isten õrözzön meg, hogy akkor õelõtte ne legyen se állat, se
ember, se ház, me amit az ott ér, aligha…, mondtam, nem nagyobb mintegy más-
fél méternél a víz, de mégis, az amit ér, azt seperi. Azt seperi. Azzal, tudja-e, hogy
mondom, hogy ott sokan látták, s mondták az odavalók, hogy látták, hogy Sza-
lamáson lejött. Me métt? Tulajdonképpen a sárkán a kõsziklába ül. Itt nálunkfelé.
Annyira megrájza azt a kõsziklát, hogy muszáj akkor onnat kiinduljon. Neki
akkor muszáj megindulni. S akkor, ahogy a kõsziklából az a víz folyik bé abba a
hasadásba, akkor neki onnét menekülnie kell. S aztán, mikor menekül, akkor õ
menekít mindenkit. Úgy néz ki, mint a kígyó. Rendesen olyan feje van, csak a
testje kerek, olyan, egy kicsikét hosszúkóbb, s a nyaka olyan vékony, a feje olyan,
mint a kígyóé, s igyenesen feltartsa. A nyelve négyhasábos, s egyenesen feltartsa,
s úgy sivít, mint a síp. Azt látták rendesen. S mondom, hogy nekem es megmu-
tatták vóna. (Gyimesbükk, Bákó megye, Románia)19
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Vízbõl felhõbe emelkedõ, embert, állatokat felszívó sárkány

Egyszer eda nagy zivatar után, ahogy a juhokval kimentem, hát csak elrémültem,
amikor a gyepen meláttam a sárká testji nyomát. Borzasztó nagy farkával, testji-
vel úgy felszántotta a gyepet, mintha ed nagy cséplõgép kazánját húzták vóna hat
ökörvel, kerekek nékû a gyepen. Ed nagy szakadék szélyin húzódott a nyoma jó
darabon, majd oszt befordult a szakadékba. (Karancskeszi, Nógrád megye)20

Kapáltunk a Nagylázba, a kispaládi erdõ alatt. Szikszó Bálint tagjába vót egy juh-
hodály. 300 darab juh vót a hodályba. És feljött egy nehéz idõ,b és eljött egy
sárkány, és alábújt, és egy jó puskalövésnyire tette le a hodályt. 11 éves vótam.
A hodály fél végi nyitott vót,c ott vágódott be alá. A sárkánynak szárnya vót, meg
farka. Hosszas alakú vót, barna vót. (Nagyhódos, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)21

Jánosfalván egyszer nagy felhõ látszott. Hát a Körösbõl egyszer csak egy sárkány
emelkedett fel. Olyan formája volt, mint egy óriáskígyónak. Megindult az égen
nagy viharral, s amerre ment, mindent elpusztított. Máskor már früstökkor nagy
felhõ kerekedett a Körös felett. A felhõbõl kivált egy kígyó, lehetett vagy tizenkét
méter hosszú. Amerre kígyózott a víz felett, a kövek a Körösbõl egy-egy hajítás-
nyira kijöttek utána. Lassanként feljebb szállt, végre a felhõk sötétjébe eltûnt.
(Jánosfalva, Bihar megye, Románia)22

Sárkány a zivatarban

[…] mit, a jégesõt, vihart, azt nem õk csinálják, hanem a sárkánykígyó. Ez aztán
már igaz, most tavasszal, mikor a nagy jégverés volt, is látták Siklóson, gyer-
mekkoromban magam is láttam, mikor apám a postára küldött, farkával csak úgy
söpörte a port, csaknem a fejemet érte, de féltem ám, nem is mertem jól megnézni.
Lett is utána irtózatos jégverés. (Harkány, Baranya megye)23

Hallott-e sárkányról?
Hát hogyne, csináltunk mi is sárkányt, papírbú. Aztán föleresztöttük a madzag-
gal.

És az igaziról?
Igen, szállt a levegõben. Ilyent hallani hallottam beszélni, hogy állítólag mikor
jégverés jött, hogy ott a sárkány van benne a fölhõben. De hát aztat nem látta
senki se. Nem hiszöm, hogy azt látta vóna. (Kemse, Baranya megye)24
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Mikor zengés van, szokott gyünni sárkán. Ilyenkor nagy csapásokat szokott
csinálni. Amerre ment, kukoricák, gabonák romba mentek. Ötven éve mondták
ezt. Megcsóválta a farkát, nagy csapásokat csinált. (Galgamácsa, Pest megye)25

Vót mán rá arra is eset, hogy a szemünkkel is láttuk, mikor nagy zivatar vót, hogy
a sárkány kapaszkodott a levegõn, és az esõ úgy ömlött, mintha hordóval öntöt-
ték vóna lefele a fõdre. (Ramocsaháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)26

1800-as években történt, ’73–’75 körül. Idõs Lukács Ferenc látta, amikor leesett
egy óriási nagy sárkány a viharfelhõbõl a Hosszú-rétre. A nép odajárt ki csodál-
kozni a rétre. Három napig volt a nagy szörnyeteg sárkány a rétben. Akkor
megint jött egy nagyidõ, nagy orkán viharral, ez felkapta és elvitte vissza a vihar-
fellegekbe a sárkánt. (Pátroha, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)27

Idõnkint meg szokott jelenni, mikor az a borzasztó nagy viharok szoknak lenni,
nyáron. Hogy jön egy nagy borulat és egy nagy fekete felleg. A felleg pedig úgy
hömpölyög, és akkor úgy megnyúlik, mint egy nagy zsák. És akkor az a sárkány
farka. És az szok nagy károkat okozni, háztetõn, búzakereszteket elhordott egyik
éven is. Vízbe, Taktába, mindenfele belehordta. És olyankor a sárkány csinálja a
kárt. Ez ellen nem lehet semmit se csinálni. Ez csak keresztülszalad a falun és váro-
son. Mikor merre. És ez nem soká tart. (Taktaszada, Szabolcs-Szatmár-Zemplén
megye)28

Egy nagy állot, ami fenn lesz a levegõbe. Ha nem lásso meg senki, nagy felhõsza-
kadásokat csinál. Olyan, mind egy bornyú, csak hosszú, farka van. Olyan hosszú,
nagy teste van. Tanítattak a szüleink, hogy kiátsuk, hogy: – Né, a sárkány, né, a
sárkány! – s akko nem lesz felhõszakadás. Miko kinn vótunk a tehenyekke, má vár-
tuk, s kiátottuk: – Né, a sárkány, né, a sárkány! Hogyha leesett, nem tudatt töb-
bet fekelni. (Detrehemtelep, Kolozs megye, Románia)29

És arról hallott a néni, hogy a felhõkben lennének valami lények? A viharfelhõkben.
Én a tavalyelõtt, tavalyelõtt, érti-e, a mezõrõl jöttem hazafelé. S így az erdûrûl eljöt-
tünk, s így olyan hosszú úton el kellett jönnünk. A férjemmel vóltunk. S túlfelõl,
ugy, mint egy emberalak, érti-e, ugy ment a felhõ. Ugy. De zúgott ugy. Mintha ha
tizenhat repüllõ jött vónna, s asse zúgott vóna ugy. Ugy zúgott az a felhõ. S azt mon-
dom az uramnak: – Te, nezd meg azt a felhõt, ne. S aszmondja: – Menj e, menj e.
– Na – mondom –, nézd meg, tiszta sárkánfelhõ. Nézd meg! Tiszta sárkánfelhõ,
csak menyen ottan! Hát nem havat vetett? Nem havat? Meg jeget. Egy csomót.
S minket ott má nem ért, s eléjöttünk egy kétszáz méterre, s ott elért. Érti-e?
De minket ott má nem ért ott hátra. S ment a harang, a harangszó verte el a
hogyhívjákot.a (Csíkjenõfalva, Hargita megye, Románia)30
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Harmincban, 1930-ban olyan felhõszakadás lett, hogy egy sárkány szállott le.
Olyan víz lett, kérem szépen, hogy itten a népet szinte megölte. A sárkány a ten-
gereken lakik, s a tengerbõl a felhõ felvitte, felment a levegõbe. S akkor, hogy jött
azokkal a felhõzésekkel, leereszkedett, itt a vizen lement, s vót egy malom idele,
s megtért vissza, s malomkerek alatt. Többen látták, több ember, szóval nem
akarták hinni. Aztán többen odaszadgáltak,a hogy nézzék meg a sárkányt. De
ahogy mentek, vicsorodott a sárkány, ahogy ütték a fák, kérem, és körül, min-
denféle. Aztán lement Palánkán, visszament a Dunába. Vége lett az esõzésnek
akkor. A felhõ, mikor összenyomulásban van, akkor lejut a fõdre, akkor van a
nagy víz. A hegyrõl lefutása van valami olyan völgyön, mer ahogy a víz leloccsan,
õ leereszkedik, mert a felhõ is leereszkedik, s akkor azon a völgyön lecsúszik.
Akkor õ mindenáron, hogy a kisebb víz a nagyobba ömlik, lecsúszik, addig, míg
visszamegy a Dunába, a tengerbe. Felfelé úgy megy, hogy a felhõ felveszi, az a
nagy, nehez, vizes felhõ. A sárkányok, az ilyen veszedelmes dolgok, a tengerekbe
tenyésztõdnek, s a Dunába. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)31

Van eset, hogy ilyen felhõszakadásval jönnek ezek. Úgyhogy valahol van neki egy
fészke, és van egy ilyen felhõszakadás, és az onnat kizavarja, és akkor jönnek.
A sárkány jön a vízvel, õ es menekül akkor a vízvel, a vízvel jön õ es. (Gyimes-
középlok, Hargita megye, Románia)32

Mikor nagyüdõ van, akkor a sárkány van ott, a sárkány zavarja az üdõt, még a
fákat es kiszedi a földbõl. (Nagyvejke, Tolna megye [Istensegíts, Szucsáva megye,
Románia])33

A sárkány felszípja a békát, kégyót a felhõkbe, s aztán nagy esõ alkalmával onnan
lehullnak. (Nagyvejke, Tolna megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])34

Zivatarfelhõbõl leesõ sárkány

Apám mesélte, hogy valamikor itt, Szabolcsban történt, nagy vihar volt, hogy egy
sárkány, olyan, mint egy óriási kígyó, lehetett vagy hat feje, és a fellegekben
repült, valahogy nem bírt repülni, vagy pedig valami történt vele, és lezuhant.
Akkor kirendelték a tanyavilágot, az embereket ásóval, kapával, mert már olyan
szaga volt. És lehetett vagy harminc méter hosszú, és olyan hosszú árkot ástak.
Abba aztán valahogy nagy nehezen belehöngörítették, és eltemették azt a
sárkányt. (Nyíregyháza)35

Egyszer kiáltották: – Ni, a sárkány! Ni, a sárkány! Mikó odaníztek, há ment,
lógott le a nagy fekete farka. De hosszú farka vót, mint hogyha egy nagy…,
mintha egy kétszeres lú fityegett volna. Olyan nagy, s mind csapkodott, mint a
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kígyó, mikor csap a farkával. S aztán elõl látszott két lába. De a feje, afféle, nem
látszott ki a fellegbül. És aztán türdõttéka ott a románság a kezeket, hogy kérték
a Jóistent, hogy vigye, vigye, mer azt mondták, hogy az, ahol leesik, ott aztán egy
tó lesz, mer olyan az a felleg, ott elsüllyeszti a helyét. Az ritkán kél fel a vízbül.
Nem lehet azt, kell tán húsz esztendõ is, meg száz is, hogy egyszer megtörténik,
hogy azt meglássa valaki. (Szék, Kolozs megye, Románia)36

Megjött a Szeret, kiöntött a mezõkre. Ott vót egy sárkány leesve. Én odamentem
a nénémmel, õ csinált egy botot fûzfából, kifordította a sárkányt. Nagy szája volt,
mint a récének, mint egy féléves borjúé. Minden fekete volt teljesen. Egyik oldala
ki volt likadva. A farka olyan volt, mintha ki lett volna vagdalva. A lába olyan
volt, mint az emberé. Betolta a vízbe, de a víz nem vitte. Büdös volt. Az az ember
azt mondta, hogy sárkány. Az a juhász mondta, aki õrizte ott a juhokat.
(Egyházaskozár, Baranya megye [Moldva])37

Zivatarfelhõben verekedõ sárkányok

Egyszer két sárkán a levegõbe összeverekedett. Borzasztó nagy zivatar vót. És úgy
megverték egymást, hogy az egyik leesett egy nagy rétbe. És majd másnap, reggel
hajtottak kifele a pásztorok, és látták, hogy ott mozog valami. Mán a vizet ki is
csapkodta a nagy sárkán. Mer annak nagy tehetsége van. Hát majd odamentek,
és nézték, hogy mi az. Mindenki elszaladt, marhát, mindent ott hattak, elszalad-
tak. De borzasztó súlyos vót a sárkán. Majd kimentek az összes város meg a
községek. Nézték. Meg vót dögölve a sárkán, mert nagyon megverte a másik
sárkán. És alig tudták eltemetni ott annak azt a pocsék húsát, mindent. Mer elfer-
tõzött vóna mán tülle az összes falu, olyan büdösség vót. (Ramocsaháza, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye)38

Még gyerek voltam, mikor Csaholy határában láttam a sárkányt. Nyolc-tíz méter
hosszú volt. Egy nagy fekete fellegben volt, és viaskodott egy másik sárkánnyal.
Emlékszem még most is rá, hogy két felleg összeért, nagy zivatar keletkezett, és a
környéken mindent elmosott az esõ. A sárkány színe olyan köves színû volt. A do-
log délután két óra tájban történt. (Kocsord, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)39

Ezzel teljesen megegyezik az a bánáti hiedelem, mely szerint az égben több
sárkánykirályné van, akik minden évben egyszer csatát vívnak, és közülük a leg-
gyengébb elpusztul. Ahová az ilyen királyné leesik, azt a mezõt hét éven át min-
den évben elveri a jég. (Bánát)40

Verekednek a sárkányok, mikor nagyidõ b van. Mikor nagyidõ van, aszmondják,
hogy az égen kelet felé s nyugat felé két nagy farok van, és az nem más, mint a
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sárkányoknak a farka. Azok elkezdenek verekedni. S ha valaki meglátja, hogy az
égen vannak, akkor a sárkány behúzza a farkát, s eltûnik. De ha nem látjo meg,
akkor nagy víz árosztja el a területeket, lehull, leesik egy felhõbül egy darab.
S akkor az a sárkány, amelyik nem erõteljes, és a másik legyõzi, az le fog esni a
földbe, s akkor az egész világ kárbo megy, az egész világot elviszi a víz. (Tordatúr,
Kolozs megye, Románia)41

Emberevõ sárkány

Van egy sárkányvár Csengõd felé is a vízben, gazdája odaviszi az elrabolt
embereket, s vérükbõl fürdõt csinál magának, hogy erejét megõrizze. Valami
varázserõvel felmelegítik a vizet, melynek szaga odacsalja a gyermekeket; ezeket
falja fel. (Nagyszalonta, Bihar megye, Románia)42

Állatot raboló sárkány

A kanászokkal történt. Kijártak akkoriba még hizlalni. Aztán vót két bojtárja, és
azok õröztek, ez meg számadó vót, az öreg kanász. A bojtárok panaszkodtak, hogy
a disznók mindig fogynak. Vót ott egy patak lenn, és annak a partján vótak fûz-
fák. Az egyik tövibe lakott a sárkánykígyó. Kérdezte a bojtárokat: – Hun veszitek
észre, hogy veszik el? Mer észrevették, hogy megfogta a szájába. Mondta a két
bojtárnak, hogy majd megfogja. A számadó odament a gödörhöz, azt leült. A fó-
kaa arra ment, a kígyó kiment, akkor a számadó a hóna alá fogta. De a bojtárok
elszaladtak. Akkor a kanász átkarolta a kígyót, aszt elvitte mind a disznókat.
Akkor aztán kérdõre fogták a bojtárokat, hogy hol a kanász. Föladták. Akkor
odament a vadász, odahajtották a fókát, és amikor a kígyó kijött, a vadász meg-
lõtte. (Egyházasrádóc, Vas megye)43

1925-be lehetett. Az öreg Kazári elhíresztelte, hogy krokodil van a hegyekbe.
Elveszett vagy három-négy disznó. Elterjedt, hogy krokodil van, az eszi meg a
teheneket. Kazári vót a kondás. Vót olyan disznó, hogy a bõrit megtalálták.
A csendõrök itt várták. Kazári azt mondta, hogy õ kétszer is látta, hogy a krokodil
a falu szélén várja a disznókat, seggen ül. Éjjel is õrizték a lovakat kinn. Annyira fél-
tek kint, akik a lovakat õrizték, hogy éjjel a róka – elszedték a kölykeit – ugatott,
sivalkodott, megijedtek, hogy a krokodil az, és hazaszaladtak. Megtudták, hogy
nem a krokodil vonított éjjel, hanem a róka. (Nagybátony, Heves megye)44

A juhász megöli a sárkányt

Itt is vóut az erdõübe sárkány. Várlapánál, erre van ez Pétervására felé, ez a nagy
erdõü. Egy juhász ott hevert a juhval, oszt mellette a sárkány aludt. No, a juhász
megbátorodott, a réizbáltáját, ím, belevágta. A sárkány felébredt, oszt elrepült.
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Majd a juhász egyszer elment a Mátrába. Valamellik faluba, ahol a juhászok
vásáron összementek, bementek a kocsmába. Egy pedig a másik juhásznál lát egy
baltát a kocsmába. Hát nézi, hát az õ nevi vót benne. Kérdezte, honnan van.
Akkor oszt elmondta, hogy egy nagy rakás csontba tanálta ezt a baltát. Erre a mi
juhászonk elmondta a történetet, hogy vágta bele a baltáját a sárkányba. Így oszt
a baltát a mátrai juhász visszaadta a gazdájának. A sárkány ott döglött meg a
Mátrába, attu vót az a sok csont. Nagyapámtu hallottam ezt. (Kissikátor, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)45
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KÍGYÓ

A kígyót a néphit szent és egyidejûleg démoni, illetve mennyei és egyúttal alvilági vonásokkal
ruházza fel. Szent vonásait legvilágosabban a kígyó életével és halálával kapcsolatos képzetek
és elpusztításának tiltásai állítják elénk. Démoni, alvilágias lénye az ördög egyik megjelenési for-
májaként, valamint kincsôrzô szellemként mutatkozik meg (lásd: kincsek szellemei). Mint ártó
démonikus lény, a kígyó, különösen a taréjos/tarajos kígyó, az embert megtámadja; egy másik
hiedelemcsoport szerint az emberbe bele is bújik, vagy az állatokra támad, és elveszi
(kiszopja) a tehenek, juhok tejét. A kígyó szent–démoni ambivalenciáját képviselik a ter-
mészetfeletti tudás, látóképesség, gyógyító tudás szerzésére utaló motívumok. Ezek nagy
része sajátos kígyóra: gyémántfejû kígyóra, kígyókirályra, vagy Szent György-napi/nap elôtti
kígyóra vonatkozik. A magyarság minden csoportjánál ismert a kígyókövet fújó kígyók és a
kígyókô, valamint a kígyóbôr, kígyófej varázserejének, gyógyító hatásának a motívuma.

A hiedelmek egy másik, nyomokban az egész magyarság körében ismert csoportja a kígyót
lélekképzetekkel hozza kapcsolatba: elôfordul a kígyó mint a testtôl függetlenedô szabad lélek
alakja, mint élô személyek „külsô lelke”, alteregója, segítôszelleme (errôl lásd a garabonciás, tál-

tos, tudósok és a boszorkány elbeszéléseit), továbbá mint az ôsök lelkét megtestesítô háziszellem

(lásd a házikígyó fejezetében). Mint alteregó/segítôszellem a garabonciás sárkányával is kapcso-
latban van, az tudniillik az általános hit szerint kígyóból keletkezik. A kígyógyermeket
hiedelmei az állatemberekkel rokonítják.1

Halála

Ha valaki lát egy kígyót, azt üsse agyon: ahány kígyót agyoncsapott, annyi lépcsõ-
vel halad felfelé az égen. (Súr, Komárom-Esztergom megye)2
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Volt olyan pásztor, aki meg tudta csinálni; a bottal lenyomta a kígyót, és ahogy táto-
gott a szájával, a kalap szélét belenyomta a szájába. A kalap szélébe maradt a foga.
Akkor elbocsátotta. Az tovább nem élt, naplemente után megdöglik. A kígyó,
ha agyonütik, akkor is naplementéig él. (Nagybátony, Heves megye)3

A kígyó nem hal meg, csak ha a nap lemegy, még ha elvágják es mozog mind a
két fele. (Atyha, Udvarhely megye, Románia)4

1: Hát a Jóisten tudja, honnét jön, de van. 
Na most, hogyha a kígyót mondjuk így megütik, ahogyan akarják ütni, meghal az?

1: Az estig, amíg a nap le nem megy, addig nem, addig mind fickándozik. Ha
akármilyen sokba darabolja fel, akkor is az mindég mozog. Ameddig a nap le nem
mén, ezt, tiszta igaz, mük is láttuk! 
2: Én is láttam egyszer, menyecske vótam, kapátunk, s amikor kapálunk ott a fir-
jemmel, hát vót egy nagy krumplitû,a lehajolok, hogy gyomláljam meg, hát ott
vót egy összetekeredve. Elvisítottam magam: Jaj – mondom –, ni, a kígyó! Azt
mondja az uram: – Fussál el! – azt mondja. Akkó felveszem a kapám, hogy még
fussak e,b összevagdaltam apróra. S benne vót, s mozgatt, feltette egy darabját egy
málészárrú,c a kapájával, s tudjátok, estig, amíg le nem ment a nap, az mind moz-
gott, egész nap mozgott. Ez tiszta igaz vót! (Szék, Kolozs megye, Románia)5

Szent György-nap elõtti kígyó

Tavaszkor az elsõ mögfogott piros pillét és Szent György-nap elõtt fogott kígyó
fejét, gyík fejét és farkát tögyük a bukszába: szöröncsét hoz. (Becefa, Baranya
megye)6

Szent György-nap elõtt fogott kígyó nyelvét, ha pénztárcában hordják, az ille-
tõnek sok pénzt hoz. (Drávagárdony, Somogy megye)7

Szent György elõtt a kígyót meg kell fogni és megsimogatni, aki ezt teszi, hasznos
lesz a keze. Terhes asszonynak nem szabad megfogni, mert rágondol, és kígyó-
szemû lesz a gyereke. (Nyíri, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)8

Különleges kígyók, kígyókirály

Kisdörgicsei hiedelem szerint igen veszedelmes, gyermekre, felnõttre egyaránt a
„tarés”d kígyó is. Rendszerint fa odvában búvik meg. Ez megteszi azt, hogy ha
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támad, szájába veszi a farkát, karikába merevedik, és guruló abroncsként üldözi,
kergeti háborgatóját. Ha utoléri az elõle menekülõ embert, kivágódik, és szíjos-
torként csap végig a hátán. Azt mondják, hogy a tarés kígyó sípol. Ha kétfelé
vágják, amíg a nap le nem nyugszik, mozog. (Kisdörgicse, Veszprém megye)9

Valamikor mondták, igaz, hogy ott a kenderföldek fölött vót olyan nagy kígyó, hogy
szállt. Hogy füttyentett hármat, ha nem ment az ember, hát szállt, repült. Az
megtámadta az embert, azt hallottam. Pista is mondta, hogy elmenekült egyszer
elõle, ment utána. Itt a kenderföldek fölött vót. (Körtvélyes, Rozsnyói járás,
Szlovákia)10

Letkésen mondják, hogy a kígyókirálynak aranykorona van a fején. Egy füttyen-
tésére ezrével tódulnak hozzá a kígyók, hogy megmentsék, ha bajban van, vagy
parancsait vegyék. A kígyótojásokat nem szabad elszedni, mert különben fel-
gyújtja a házat a kígyókirály. (Letkés, Pest megye)11

A Csákány-kútban egy gyémántfejû aranykígyó lakik. Aki ennek a fejét levághat-
ná, s tömjént és fokhagymát tenne belé, az mindent meglátna. Egyszer egy terhes
asszony a mezõn, ott, közel a kúthoz, elaludt. Azt álmodta, hogy egy kígyó te-
kerõdzött rá. Felébredt, és igazán alatta volt, tányérformára tekerõzve, a mezítelen
combja alatt az aranykígyó. Visítására eléjött az ura, az apósa. Kaszákkal nekiestek
a kígyónak, de semmit sem árthattak neki. Eltûnt, mintha ott sem lett volna.
(Szucság, Kolozs megye, Románia)12

Kígyófej

Kígyófejrül hallottam, hogy azt beletötték az erszénybe, hogy mindig lögyön
pénzük. Igön emlékszök, szögény anyám tartotta az erszényiben, de nem sok
szerencsét hozott neki. (Szabadszállás, Pest megye)13

Kígyókõ

Gyerekkoromba láttam, vót tán ötven kígyó is egy kazalba, olyan vót, mint egy
fotballabda. Még meg is rémültem tõle. Azt mondják, hogy azok fújják a kígyó-
követ, azaz a gyémántot. (Szenna, Somogy megye)14

Összemönnek a kígyók gyémántküjet fújni. Eccör egy ember elyenkor közibik
hajtotta a kocsikereket, a gyémántot mög ellopta. Visszamönt osztán a kerékér.
A kerék küllõjébe beletekerõdött egy kígyó. Ezt nem vötte észre az embör. Nyakába
vötte a kereket, a kígyó mög megfujtotta. (Kákics, Baranya megye)15

Gyerekkori saját hiedelmem, de hallottam már másoktól is. Kígyók kora tavasszal
rakásra bújnak, úgy fújják a kígyókövet, és a monda szerint az szivárványszínû.
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Akinek szerencséje van kígyókövet találni, az mindent tud. Csalásra is fel-
használták, a cifra színû gömbölyû követ titokba árusították. Láttam is, Nagy
Guszti bácsi vett drága pénzé, de mikor meggyõzõdött róla, hogy nem igazi, csak
üveg, akkor az unokájának adta. (Karácsond, Heves megye)16

A Karancsba, mikor fújt, volt olyan is, aki követ fújt, össze voltak gyûlve a kígyók,
fújták a követ. Az drága volt, az a kõ, ha el bírta tõle venni. Kígyókõ volt a neve. Ha
el akarta volna venni, megmarta volna. Oldalvást kellett menni, de se befele, se
kifele, aki el akarta venni a kígyókövet. Egyszer gyöttem én a hegyen, sok-sok kígyó
volt, a feji mindnek eggyûa volt, fújták a követ. (Karancskeszi, Nógrád megye)17

Egy ember ement legeltetni. Eccer bésüllyedt a lába. Hát egy nagy üreg vót. A két
sarkában két kígyó vót, középen egy nagy fényes kõ. A kígyók azt nyalták, s mentek
vissza. Az ember is megnyalta, há nem vót éhes. Amég a második jött ki, az ember
az aranykalapácsot kellett tartsa. Ameddig felfelé kell menni, addig az állát ke ütni.
A követ aztán nem kapta meg. Gyémánt vót. (Detrehemtelep, Kolozs megye,
Románia)18

Kígyógyerek

Egyszer egy házaspár utazott. Fiatal házasár. Hát osztán azoknak is volt ollyan gyer-
mektyük ugy. Osztán autón mentek. Osztán, ahogyan mennek, le vót téve egy kis-
gyerek. Osztán aszmondja a férje: – Jé, itt egy kisgyerek van. Kiszátak az autóbó, és
fövették a gyereket. Hát a gyerek keresett, éhes volt. Na, az asszony adott neki,
szóva, tejet, saját tejibül. Anyatejet. De a gyerek annyira szopta azt az asszont, nem
tudta levenni a mellirû, akárhogyan akarta. Ollyan nehezen vette le, hogy borzasztó.
No, osztán úgy gondúták, éhes a gyerek, ki tudja, hogy miúta nem evett. Osztán,
ugye, közbe, utközbe bementek egy kocsmába, osztán fõbontották a kisgyereket.
Osztán hogy fõboncsák, megnézik. Hátú fele kígyó vót! Egiszen derektú lefele kígyó
vót a gyerek. No, hogy osztán hova tették a gyereket, azt nem is tudom. Na, szóva,
orvos vette el a mellitû. A gyereket evütték biztosan valahova mutogatni. (Alsóõr,
Felsõõri járás, Ausztria)19

Állatok beszédének megértése kígyó segítségével

Egy öreg pásztor mesélte, igaz volt, vagy nem, nem tudom. Vót egy juhász, szegény
legény vót. Nem volt neki, csak egy szegény édesanyja. Déli órába, mikor a juhok
megállnak delelni az erdõségbe, hallja, hogy a völgybe nagy gyerekkiabálások van-
nak. A jószágot a kutyára bízta, õ meg elment. Õ azt látta: egy szép kis ügyes száraz
kígyót akartak a gyerekek agyonverni. Mire a juhászlegény azt mondja: – Adjátok
ide, tíz forintot adok érte. Adott is, a kis kígyót megfogta, megsimogatta, azt be-
tette a zsebibe. Mire visszamegy a juhászlegény a nyájához, azok ott delelnek,
megszólalt a kis kígyó: – Te juhászlegény, megmentetted az életemet, jó tett helyébe
jót várj. A kígyókirály fia vagyok, vigyél haza. Eltévedtem. A fekete várhegy alatt
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lakunk. A juhászlegény fogta magát, elindult arra. Mikor közelgetünk a sziklához,
sok nagy kígyó lesz, de én majd kicsavarodok, akkor engem látnak, tehozzád nem
mernek nyúlni. Ne fogadj el mást, egy karikagyûrû van a falon, csak azt kérd el. Az
a legnagyobb érték. A kígyók nem bántották. Bement a barlangba, ott letette a
kígyót. Jött egy nagy kígyó. A fia elsorolta, hogy mi történt. Az apja kérdezte: – Mit
kívánsz? – Nekem nem kell semmi, csak ez a gyûrû. A kígyó aranyat akart adni.
Végre odaadta a gyûrût. Akkor megmondta: a terenyedbe [tenyeredbe] belehajtod
a gyûrû fejit, akkor minden állat nyelvit érted. Megörült a juhász. (Nagybátony,
Heves megye)20

Ha valaki fehérkígyó húsát megeszi, az indiánok is így tartják, megérti az állatok
beszédét. Csak az nagyon ritka, meg kell fõzni, úgy lehet megenni. (Sárrétudvari,
Hajdú-Bihar megye)21

11-12 óráig beszél a fehércsúszó, az is meg tudja tanítani az embert tudományra,
amelyre kívánkozik. Elmondja neki, hogy mit kell, hogy kell csinálni. (Tiszacsécse,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)22

Megszopja a tehenet

Van itt egy román ember a Fogarasiék házakba. A havasból került ide, aztán innen
hordta töllünk a tejet. Aztán mondta, hogy õ járt az erdõbe. Azak így az erdõbe jár-
tak a marhákkal, és aszmondja, hogy egy tehén csak mindég tünt el. Nem tudták,
hogy hova megy. Vot neki egy olyan bokros helye, ahova csak tünt el a tehén, s ment
oda bé magáro. És akor meglesték, hogy mér mindig mejen õ oda. Mintha ott lett
vona neki a bornyuja, ugy ment a tehén oda. És látták, hogy a tehén megáll ott, s
kezd a tehén ott brümmögni, brümmögni, s akkor jött a kígyó, hozzáment, s szop-
ta. Na, akkor elhagyták, amíg elvégezte, s akkor ledobta magát, leereszkedett a
tehén csicsitõl, akkor aztán fõbe verték. Votak kövek, s vótak fák otan, s fõbe verték.
Ez több ideig ment, amíg õk rájöttek, hogy mi van, hogy mér mejen el a tehén.
(Tordatúr, Kolozs megye, Románia)23

Az új tehént, ha az ólba viszik, jól körül kell ott nézni, hogy nincsen-e kígyó. Mer
ha a kígyó megszopja, többet nem ád tejet, csak valami véreset. Rajtunk törtínt:
bement a kígyó, mán szopta, mikor anyám ment fejni… Le kellett vágni a
tehínt… (Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar megye)24

Emberbe bújik

Na és hogy mesélték? 
Hát úgy mesélték, hogy egy lány elaludt, és belement a szájába a kígyó. Na és a
lány fogyott, mindig soványabb vót, soványabb vót. Hát mit csináltak vele? Más
orvossága nincs, má nem tudták, hogy mi, de õ, a lány mindig azér teltebb vót, de
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soványnak is nagyon sovány, de mindig a hasa nõtt, a gyomor, és akkor mit csinál-
tak vele… Forraltak fel sok tejet, és akkor fölkötötték a lányt, szájával lefelé, és
rátartották a tej gõzjire, és akkor kigyütt… Kigyütt már többedmagával. Ezt hal-
lottam… de nem láttam! Csak hallottam… (Dávod, Bács-Kiskun megye)25

Mondta E., hogy Kolozsvárt történt. Mások aztán mondták, hogy nem, me
Ludasan.a Vót egy kicsi léánko, külön szobábo aludt, s nem akart alunni, mond-
ta, hogy minden éjjel menyen bé az ablakan egy ilyen hosszú, né, szürke, mászik
bé az ablakan, ül a mejjire, szíjja, s szorítsa a nyakát. Az anyja bément velle egy
este, lefektette, s megverte, me nem akart alunni. A fáradtságto vagy mitõ,
ealudt.b Akko aztán éjje az anyja hallatta, mindha úgy egy kicsit sírt vóna a
léánko, de nem ment bé hozzá. Regge, miko ment dógozni, megnézte, meg vót
halva. Itt a nyaka egy kicsit meg vót csípve, sáppadt vót, nem vót egy csepp vér
se benne. Mind kiszítta a vérit. Meg is kaptákc a kígyót. Ilyen rugós kanapén aludt
a léánko, abba vót, a ruha alatt. Blokkbad laktak, az alsó emeleten. Nállunk azt
mondták, hogy görény vót. (Detrehemtelep, Kolozs megye, Románia)26

Tabusértés büntetõje

Hogy az asszony elment újholdvasárnap regge korán, a kendert mosnyi. Ki az árokra.
Aztán jött egy koldusember, ott megát, aszondja: – Asszony, micsinyász? Aszondja:
– Mosom a kendert. – Tudod-e, mi van máma? – Tudom – aszondja –, de azér együt-
tem mise elõtt – aszondja –, hogy regge megcsinyállam, hogy ne mise alatt csinyál-
lam. – Más nap – aszondja – nem lehetne ezt megtennyi? Aszondja: – A másik napra
meg elázik a kender. – Hát mondd meg, mit szeretné jobban? Gyereket szoptatnyi,
vagy rögtön meghanyi? Há megijedt az asszon: – Hát – aszondja –, akkor inkább
gyereket szoptatok. Mind asztán azt kimondta az asszon, az árokbu kigyütt a kígyó,
és a derekára tekeredett, és a mellét szopta a kígyó. Ezt ott meg a Naca néni e tudja
mesényi. Ottani, bisztricei templomná ilyen csoda, mindenféle ott ki van téve. És ez
az asszon, ez járt így a tömegbe, mutogatta mindenkinek. Fölhúzta az ingét, és
mutatta, hogy: – Nézzenek – aszondja – csodát! Rólam tanuljanak! Hogy ünnep
és vasárnap – aszondja – ne dógozzanak! Én eztet csinyátam, és nézzenek – aszond-
ja –, a Jóisten hogyan megbüntetett! Papok imádták.e Misét szógátattak érte, de nem
tudták leimádnyi róla. (Õrtilos, Somogy megye)27
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JEGYZETEK

1 A kígyóhiedelmek legteljesebb összefoglalása: Erdész 1984.
2 Kurucz István gyûjtése; MNT 28. 
3 77 éves férfi (kondásszámadó); Diószegi Vilmos gyûjtése, 1956. 
4 62 éves nõ; P. Madar Ilona gyûjtése, 1968.
5 Hoppál 1976, 5.
6 Berze Nagy 1940, III. 317.
7 Béczy József gyûjtése; MNT 28. 
8 Horváth Jónás gyûjtése; MNT 28. 
9 28 éves férfi; Mészáros Gyula gyûjtése, 1986–1987.

10 Magyar 2001, 552.
11 Versényi 1895, 232.
12 Versényi 1901, 220.
13 67 éves nõ; Sándor 1976, 226.
14 Szekszárdról beköltözött, 67 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1952. 
15 Kiss Géza 1937, 157.
16 Berényi Árpádné gyûjtése; MNT 28.
17 Fejõs 1985, 116.
18 Kb. 95 éves férfi; Keszeg 1999, 199.
19 Gaál 1988, 381–382.
20 58 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1946. 
21 63 éves nõ; P. Madar Ilona gyûjtése, 1963. 
22 72 éves férfi (pásztor); Diószegi Vilmos gyûjtése, 1956. 
23 52 éves nõ; Csõgör 1998, 58.
24 Sándor 1976, 226.
25 Grynaeus Tamás gyûjtése, 1967.
26 Kb. 65 éves férfi; Keszeg 1999, 347.
27 74 éves férfi; Eperjessy Ernõ gyûjtése, 1963; EA 7258.
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GYÍK

A gyík szent és démoni természete, gyógyító és varázsereje a kígyóéhoz hasonló; erre
vonatkozó adataink szórványosan a magyarság minden csoportjánál ismertek. A gyíkok kö-
zött hangsúlyos szerepe van a Szent György-napi, illetve Szent György-nap elôtti gyíknak.

A Szent György-napkor vagy elõtte letört gyík farka szerencsét hoz. (Karancs-
keszi, Nógrád megye)1

Aki gyíkot megsimogat Szent György-nap elõtt, az jól tud varrni és lopni.
(Ipolyszög, Nógrád megye)2

[Szent György-nap elõtt] Neveletlen ujjával háromszor ha megsimítja a gyíkot, az
bármiféle betegség gyógyítására alkalmas, hasznos lesz. (Csitár, Nógrád megye)3

Hogy aztat, ha Szent György-nap elõtt fog gyíkot, és annak megkeni a torkát…
Igen… Mivel?

Ujjaival…
Melyikkel?

Hát evvel a két ujjával… vagy három ujjával… megkenyi a gyíknak a torkát,
akkó annak a keze használ, hogy akinek megfájdul a torka, vagy torokgyíkba van-
nak gyerekek, és csak annak a torkát megkeni, az a keze használ. 

Igen… Értem. (Dávod, Bács-Kiskun megye)4

A tavasszal elsõként talált gyík hasával megdörzsölték a torkukat, hogy ne
legyenek torokgyíkosak. A gyíkot nem pusztították el, mert torokgyíkos lett
volna valaki a családban. (Csanádpalota, Csongrád megye)5

Az a gyík, aki Szent György-nap elõtt kibújik a fõdbül, azt mondták, az én apó-
som azt megfogta csipeszve így [mutatja]. Megsimogatta a gyíknak a nyakát.
Végigsimította. És ha valami, mint nekünk most, hogy fáj a torkunk, az û keze
olyan hasznos vót, hogy ha û aztat megsimogatta, meggyógyult. Ezt hallottam az
uramtul is, hogy ez úgy vót. (Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar megye)6

Aki megfog tavasszal egy gyíkat, s megkeni a [gyík] hasát, abba az évbe a keze
szerencsés lesz, tud gyógyítani. (Detrehemtelep, Kolozs megye, Románia)7

A gyík naplementéig él, akkor is, ha le van vágva. (Atyha, Hargita megye,
Románia)8
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JEGYZETEK

1 Petróczy Gyula gyûjtése; MNT 28.
2 Papp Lászlóné gyûjtése; MNT 28. 
3 Bárdos Ferenc gyûjtése; MNT 28.
4 Grynaeus Tamás gyûjtése, 1967.
5 Asztalos P. Kálmán gyûjtése; MNT 28. 
6 Kb. 70 éves nõ; Punykó 1993, 273.
7 Kb. 65 éves nõ; Keszeg 1999, 347.
8 72 éves férfi; P. Madar Ilona gyûjtése, 1968.

ERDEI SZELLEMEK

A magyar néphit kevés természeti szellem alakját ôrizte meg a 20–21. századig. Ezek közül a
legtöbb adatot az erdei lényekre vonatkozóan találták a gyûjtôk. E démonikus lények közös
sajátságai, hogy a természet világában élnek, a természet jegyeit viselik: növényies vagy állatias
külsôvel képzelték el ôket. A rájuk vonatkozó hiedelmekben az emberi kultúra és a ter-
mészet ellentéte fejezôdik ki. Az erdôbe, vízbe: a természetbe csalogatják az embert,
ugyanakkor az ember a kultúra tárgyaival szelídíti ôket magához. Ritkán támadóak, inkább
közömbösek az emberek irányában, természeti birodalmuk megsértése esetén azonban
kiengesztelô, áldozati jellegû gesztusokkal kell közelíteni hozzájuk. A vadöreg, vadember

gyûjtésekben ritkán elôforduló alakja mellett a vadleány és az erdôk anyja alakja jelenik meg
jellegzetes erdélyi (különösen gyimesi és székelyföldi) erdei szellemként a gyûjtésekben (a leg-
gazdagabb anyagot Salamon Anikó, valamint Magyar Zoltán publikálta).

A vadleány, erdei leány, víg leány néven ismert vad külsejû lény erdôben él; narratívumainak
nagy része emberek általi megszelídítésére vonatkozik, lábbelivel, étellel-itallal, gyermekének
leborotválásával. Természeti helyek névadójaként, idôjósként is szerepel az elbeszélésekben,
olykor az emberek elcsábításának, „meghordozásának” tündérvonásait is viseli.

Az erdôk anyja adatai a szorosabb magyar–román együttélés területeirôl származnak.
A román mámá pádurii magyar megfelelôje: az embereket éjszaka ijesztgetô, nagy termetû,
visszataszító öregasszonyként elképzelt lény.
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VADLEÁNY

A természet alakítója, névadója

A moldvai Diószegen az 55 éves Juliska Györgynek az édesanyja mesélte, hogy
régebb a Diószeg és Szõlõhegy közötti dombon állt a Vadleány-lika nevû barlang:
ebben tartózkodott a szõrös testû, emberektõl õrözködõ vadleány, akinek egy
anyamedve hordott húst. A falusiak is vittek neki tányérban a barlanghoz eledelt.
Idõváltozáskor szokott kijönni. Rossz idõben sírt, jó idõben nevetett. Ágya mo-
hából volt, amikor a vadászok rátaláltak. Haza is vitték, helyrehozták, felöltöztet-
ték. Kõkitermelés folytán a barlangnak ma már nyoma sincs. (Diósad, Szilágy
megye, Románia)1

Ma es megvan az ozsdolai erdõn a kút, amelyik mellett jártunk elé, mikor gyer-
mekek voltunk. Kérdeztem nagyapámot, miért nevezték el Vadleány-kútjának.
Azét, met ide valamikor vadleányok jártak, meztelen, hosszú hajjal. Itt voltak
kaszálóterületek. Egyszer egy ember jött a kúthoz, hogy igyék, s hát két vadleány
fürdik benne. Ahogy az embert észrevették, elszaladtak. Így ragadt rá a kútra,
hogy Vadleány-kútja. (Ozsdola, Kovászna megye, Románia)2

Azok régen vótak. A nagyapó beszélte, a Jóisten boldogítsa, hogy léteztek itt a
Hagymásokon, a Hargitán ezekbe a tovább való más területeken, de azok kihal-
tak. Nem cselekedtek õk semmi rosszat, õk mentek, virágokat szedtek, virá-
goskerteket tartottak; Hagymáson most is megvan egynek a virágoskertje. Csak
nem tudom, milyen hellyen van. De mindenfajta virág van. (Gyimesközéplok,
Hargita megye, Románia)3

Mások még úgy is mondták, hogy abba a sziklába a régi idõkben itt létezett
vadleányok hagyták vót nyomikat. Már lábnyomikat. Hogy ott es jártak, s a szik-
lába beleléptek. Mikor a kõ még lágy vót. (Gyimesközéplok, Hargita megye,
Románia)4

Idõjárást jósol, csinál

A régi emberek azt szokták mondani, hogy amikor nagy szél indul: – Na – azt
mondják –, a vadleán elvette az ujját a likról. Amikor a szél megcsendesedik:
– Na, visszaszúrta az ujját a likba. (Gyimesfelsõlok, Hargita megye, Románia)5

A vadleányok megérzik az üdõt elõre, azelõtt egy napval. Ha jó üdõ van, akkor a
vadleányok sírnak, mert tudják, hogy jó üdõ után rossz következik, viszont ha
rossz üdõ van, akkor örvendeznek és énekelnek, mert tudják, hogy rossz üdõ után
jó üdõ jön. (Nagyvejke, Tolna megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])6

Volt egy öregasszony, s az örökké mondta nekem: – A vadleány azt mondta vót,
hogy: 
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Tej, tej, édestej, 
be sok kicsi gyermeknek édesanyja vótam, 
csak az enyimeknek nincsen. 

Me nincsen édesanyjik, ki ad nekik…? Me a vadleányt megfogták vót az izék…,
a majmucáka az erdõben, melyikek mennek fel a fára, s otthon kicsi bubacskája
volt a vadleánynak. S a vadleány ezt mondta: – Mikor rosszat érsz, ne búsulj, mert
rossz után jõ a jó. S mikor jó lész, ne hidd el magadat, mert jó után jõ a rossz. No,
ez az öregasszony így nekem elrendezte, hogy a vadleány hogy mondta. A vad-
leány olyan volt, mint mü es, csak õ félt a világtól. (Pusztina, Bákó megye,
Románia)7

Külseje, tulajdonságai

Vót egy régebbi kalibab Királykúton, egy kaszálókertbe, akkor a juhok kimentek
oda, s ment a leányka, a testvérem a kaliba felé vissza. S akkor a kalibaajtóba
meglátta, hogy állott a vadleány vagy vadember, asszony-e, vaj ember. Olyan vót,
mint egy szürke juh, olyan gyapjas alakba vót. Csak keze s feje vót, látszott, hogy
ember alakba vót. Neki vót támaszkodva a kalibaajtónak, vigyázkodottc ki onnét.
S akkor a leányka megijedett, s futott, s nagy sóhajtva bészaladott a szállásra a
szüleihez, s osztán mentek ki, de mán eltûnt vót, nem mutatkozott meg, elhúzó-
dott vót. Azelõtt ott még látták. Azon a helyen látták, Békás tartományba, egy
võgyön, úgy híják, Királykút. De azt mondják, hogy gyéren szaporítnak.
(Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)8

Szintén Szárazajtán a 64 éves Sennyes Péter, aki juhászattal foglalkozott, öregek-
tõl hallotta, hogy régebb a Tekse-erdõn egy pásztor bement a borjakért a sûrûbe.
Látja, hogy a borjak valamit néznek. Egy mogyorófa tövében ült egy meztelen
leány. Testét elõl hosszú haja takarta, s a háta szõrös volt. (Szárazajta, Kovászna
megye, Románia)9

Úgy mondták azt e helyet: Csekefalvi puszta; vót egy út és egy rossz híd. Örökké
hallották: úllyan szépen énekel valaki. A helynek egy nagy emelkedése vót, s az
út alatta vót. S a fehérnép ott ment. Nézik, s egyszer hát egy nagy sárga hajú leán,
egész bokáig ért a haja, s há énekel, s menen fel. Ezt hallották. Beszélték édes-
anyámék. De onnat mán rendesen irtóztak az emberek. Az a Vadleán útja. Oda
osztán ténleg keresztfát es tettek annak a helynek a tetejire. S û alatta járt, az a
fehérnép. (Kostelek, Bákó megye, Románia)10

a majmok
b szállás a hegyi legelõn
c figyelt
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A vadleány csak úgy tudott beszélgetni, hogy: – Hu-hu, hu-hu. Édesapám, amíg
élt, vadászember vót. Járták a havasokat, éjjel ott háltak, s látták a vadleánt.
Elément a tûzre. Õk a tûz körül le voltak feküve, s nem szóltak egyet se. Szépen
melléjik eléorozkodott,a füttõzni akart a tûznél. Valamelyik ember megmozdult,
meglátta, s akkor elfutott. Valóságos embernek látták, csak a haja akkora, hogy a
fenekin alol ér, s lomos,b akkora szõre van, mint a gyapjas juh, olyan szõrös. Az
erdõn élnek, ott születnek. Valamikor rendes emberek lehettek, s aztán elvadul-
tak. (Nyújtód, Kovászna megye, Románia)11

Kicsike vót még, s egy leány elment málnászni. S a medve megfogta. De nem ölte
meg. Egy ilyen bakmedve vót, s elvitte oda a barlangjába, s ott tartotta. S élt úgy,
mint a férje, s õ úgy, mint a feleség. S oda hordott neki enni, s aszondta édes-
anyám, hogy úgy rendesen bétámogatta a barlang ajtaját, mikor elment a medve,
õ, a medve, hogy nehogy elmenjen, vaj valami. S aztán sok idõt vót ott, s úgy lehet,
boccsa es lett, gyermek es lett. S akkor valami vadászok reátaláltak vóna, a medve
nem vót a szálláson, ott a barlangnál. De a lány már úgy félt az emberektõl, nem
tudott állni meg, vaj félt, hogy a medve megtalálja. Megfogták, s hazavitték.
S nagy pompában részesítették otthon. S a medve, amikor elément, a nyomikon
végigment. S nem mert közel menni, oda a házhoz. Az valami szép nagy hely vót.
S aszondták, hogy oda egy dombra lefeküdt, s ott megdöglött a medve. Hogy
aztán igaz vót-e? Úgy láttam, mint most. (Gyimesközéplok, Hargita megye,
Románia)12

Megszelídítése tejjel, csizmával

Na, vót egyszer egy vadleány. Megfogták, de csak úgy tudták megfogni, hogy a
vadászok elmentek az erdõre, s mikor meglátták, a fõdre leütte magát, lebújt,
s mikor lebújt, akkor látták, hogy emberi lény, nem lõttek rea. Mikor odamentek,
s megfogták, senkinek se szólott, csak a szemit dugta el s hunta bé. S akkor meg-
fogták, s hazavitték, három napig mindennel kínálták, de semmit se fogadott el.
Mikor az édestejet odaadták, akkor azt mondta, hogy: 

Jaj, tej, tej, 
mindenkinek anyja, 
hát az én fiamnak 
ki az édesanyja? 

Akkor az a gazda, akinél vót, azt mondta, hogy: – Ha visszajössz, és visszahozod
a kisfiadat, akkor nem bántunk, s ha nem, akkor nem es tudjuk, hogy mit fogunk
csinálni. Jesztette,c hogy hátha visszahozná, s visszajönne. S akkor õ azt felelte,

a odaosont
b bundás
c ijesztette
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hogy ha õ vissza nem jõ, vagy vissza nem hozza a kicsi fiát, akkor az a bûn verje
meg, amekkora bûn, amikor a körmöt levágják pénteken, kedden s a vasárnap.a S
akkor õt elengedték, s aszondták, adnak ruhát, s aszondta, nem fogadja el a ruhát,
me a kicsi fia akkor nem fogadja magához. Így elment, s mikor negyednapja vót,
akkor éjjel visszajött. S akkor, mikor visszajött, az ajtóba sírni kezdett az asszony,
me a gyermek nem akart semmiképpen bémenni. Félt a gyermek, s akkor a gazda
kiment, s szépen hívogatta, s hívogatta, szépen beszélgetett neki, s bévitte.
S három hétig, így mondták az én régi nagyszüleim, három hétig szépen beszél-
gettek neki, s szépen megmosakodták, megberetválták, s akkor a gyerek es
megszelídült. S aztán akkor én többet nem tudok ennél. Ott maradtak abba a
faluba, ahova vitték. Nekem nagyanyám csak ennyit beszélt. (Gyimesközéplok,
Hargita megye, Románia)13

Bélafalván a 67 éves Orbán Lázártól hallottam, hogy az esztelneki erdõn is élt
vadleány. Csak úgy tudták megfogni, hogy télen, amikor fázott a lába, egy nagy
csizmát tettek ki neki. A vadleány mindkét lábát beledugta, s így nem tudott el-
szaladni. (Bélafalva, Kovászna megye, Románia)14

Esztelneken a 90 éves Csavar Máté mesélte, hogy a vadleány az erdei Boldog-
asszony-kútjához járt, ahova óriások is jártak inni. Meg is fogták a kitett csizmá-
val. Itt még azt is tudták, hogy kinek a házához vitték a megfogott vadleányt,
ahol a sod lábáhozb kötötték. Nem akart megszólalni, míg véletlenül a fõvõ tej
kifutott. Ekkor azt mondta: 

Téj, téj, édestéj,
hát az én gyermekem mivel él? 

Akkor tudták meg, hogy a vadleánynak gyermeke van. El is engedték. Késõbb
felkeresték a gyermekét. Megtalálták egy fekvõ fa mellé hengeredve, de a kígyó
már belémart. (Esztelnek, Kovászna megye, Románia)15

Mikor kicsi gyermek voltam, akkor itt az erdõben fogtak vadleányt. Volt egy nagy
kõ, s ott megfogták. Látták, jõ ki, s menen vissza az esztenánál.c Letettek egy
csizmát oda, hol õ járt volt. Beléhúzta az egyik lábát, belé a másikat, s nem tudott
elmenni. Tartották három napot, adtak neki enni, de nem ett. Akkor adtak neki
édestejet. Mondta: – Tej, tej, gyermekemnek édesanyja…, ha három naptul éhen
nem vesztek… Mondták: – Mük téged eleresztünk, hogy elmenj a gyermekeid-
hez, akkor visszajössz-e? – Visszajövök, megesküszöm. Verjen meg a vasárnapi
szitálás, sóval sótörés, lábbal lábmosás, ha vissza nem jövök. Amikor visszajött,
bészólt az ablakon: – No, visszajöttem. Visszajött, de megtért, s többet nem es
ment. (Cserdák, Bákó megye, Románia)16

a A helyi hagyomány szerint e napokon nem volt szabad körmöt vágni.
b kemencelábhoz
c juhkarám a havasi legelõn
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Elfogták a vadleánt, s tettek kicsi csiprot s nagy kanalat. De nem beszélgetett.
S akkor azt mondta: – Én Uram-Istenem, kicsi csiprot s nagy kanalat sohase lát-
tam! (Gyimesfelsõlok, Hargita megye, Románia)17

ERDÕK ANYJA

Na még egyet mondok: jöttünk húsvétkor haza Sárdról Kádár Zsigával. A sárdi
erdõn keresztül. Ezt nem is mondtam. Szegény Zsiga meg vót halva, úgy zúgott
az erdõ, s olyan fényesség került, megállottunk egy helyt. Nem tudtunk egy
lépést elõremenni. Egyszer csak egy zuhogás átment, s akkor, mikor az ember fel-
rémlett, mert olyan legények vótunk, nem éppen gyermekek, aszondta, hogy:
– Ti mért jártok éjfélkor az erdõben? De hogy mi vót, nem tudom. Akkora asz-
szony vót, fehérnép, mint egy királynõ. Aszondták a románok: az erdõ királynõ-
je, románul mama paduri. (Vajasd, Fehér megye, Románia)18

Maga olyanokat mond, hogy én kell rendesen feleljek. Errõl is tudok valamit.
Például… Mégpedig. Ezt még elmondom, doktor úr, hallgassa meg. 

Jó.
Nyócvannyócba, amikor ezt a szénaboglyákat takartuk, amivel a lábam leszakadt,
két nappal azelõtt raktuk a buglyákat össze. Egy olyan forgószél jött, hogy a har-
madik buglyánkat belõl, mi mind a három buglyát akkor felraktuk, amikor a
lábam leszakadott, a belsõ buglyát, a többieket is megmarcangolta, de a legbelsõ
buglyát felvette, s itt vót egy tetõn, ideát, ez, úgy felszedte a buglyát, hogy felit
felvette, s így a levegõbe sirítette, s vitte. Ott vót egy rokonom, Szita Sándor bácsi,
s az nagyon babonás ember. Aszmondja nekünk: – Jaajj, ügyeljetek, mer ez
elviszen tükteket is!– Jaj, hát ez miféle, miféle, kezdtünk renyeskedni,a s asz-
mondja: – Ez az erdõk anyja, vigyázzatok, me elvisz! Na, hát, azt a buglyát fel-
vette onnan. Aszmondja: – Ez veszélyt jelent. Tudjátok meg: nagy veszélyt jelent
valakikre. Átvitte hegysarokra, átvitte egy másik hegyre, azt a szénabuglya-hul-
ladékot, átvitte szembe velünk egy másik hegyre, s a hegyen felvitte, mit gondol,
úgy mondják, Aklos, hallhatott róla… 

Igen.
Tehát az Aklos irányába elvitte azt a szél. Úgy neztem utána, mintha tényleg
éreztem vóna, hogy tényleg az veszély, de hát ki gondóta, hogy a reám is szól! De
hát itt indult nálunk meg. Namosmár. Ez vót két nappal azelõtt, s harmadik napra
mentünk a szénáér, s amikor a lábam leszakadt, csütörtöknap, augusztus negye-
dikén. Szombaton, itt vót egy csángó legény, úgy hítták, Bilibók… nem, László Vil-
mos, traktorista vót. Azzal a heggyel szembe, ahova a szél kivitte vót, kiment a trak-
torral, s hát a traktor eldõlött, s azt összetörte apróra, azt az embert. Szombaton jõ
sógorasszonyom látogatóba, bé a kórházba, sírtam nagyon, mer hát én hogy milyen
lábbal vótam, Isten õrözzön. Aszmondja: – Ne sírj! Mer reád van mérve, reád van
mérve, de egy szomszédodat idehozták – aszmondja –, s össze van a csontja törve.

a töprengeni
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– S ki a? – S ez a fiú, a traktorista. A traktor eldõt, s összetörte. Áljon meg, ez vót
szombaton. Eltelt szombat, s jött vasárnap, s hétfõ éjjel, tizenegy órakor, a nagy-
kórházba vótam Szeredába, kinn a tetõn, hát olyan futkosás van, olyan szaladgálás,
a villanyokot felgyújtották. Csudálkoztunk, mi van, mi van, mi történt? Hát feltûnõ
lett, olyan szaladgálás van. Aszmondja a nõvér, hogy hát, aszmondja: – Mit gondó-
nak, egy autó bédõlött egy patakba, egy hídról, s az embereket maga alá nyomta,
s hozzák ide a sebesülteket. S azér gyújtottuk fel a villanyokot, hogy készülünk az
eleibe. S orvos, mindenféle, jöttek mindenféle luxusokkal, az egész odajött, me akik
fennjáró betegek vótak, nezték, hogy az orvosok mind odajöttek. Na û aztán el […],
egy óráig olyan zaj vót. Egy órakor jön a nõvér, s leóltsa a villanyt, s: – Há – mond-
juk, hogy – mi a, mi történik, hozták-e? S: – Nem – aszmondja –, me közelebb van
ott egy kórház, mind ez a kórház, s hogy az emberek életjit tudják megmenteni, hát
viszik a legközelebbi kórházhoz a sebesülteket, s nem hozzák ide. S az ott vót, az a
baleset! Tehát a szél végigvitte azon a vonalon. Csütörtök, szombat, hétfõ. Tehát az
a szél, a forgószélbe is van… (Kászonfeltíz, Hargita megye, Románia)19

Egy alkalomval az egyik faluban járt apám, és estére jutva egy erdõn keresztül kel-
lett mennie. Ahogy ment az erdõ közt, egyszer a lova csak megáll. Biztatja: – Gyi,
te, gyi te! De a ló nem mozdul. Megint eszibe jut, hogy valami nem tiszta dolog,
s a sötétben felpillant az égre, s hát látja, hogy egy hatalmas öregasszony áll elõtte.
A feje a legnagyobb fák közül es kilátszott. Õ ijedtében köszönt: – Jó estét, öreg-
anyám! Erre felelt az a hatalmas, nagy asszony: – Áldott szerencséd, hogy öreg-
anyádnak szólítottál, másképpen most izzé-porrá törnélek, mert én vagyok az
erdõk anyja. De így megengedem, hogy hazamehess. (Nagyvejke, Tolna megye
[Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])20

VADEMBER

Ezelõtt sok évvel a favágóknak könnyû dolguk volt. Kimentek az erdõbe, ettek-
ittak, heverésztek, és aludtak. Egy darabka húst és egy csepp bort egy fa alá tet-
tek a vadöreg számára, ki azt megette, megitta, és a falvágók nehéz munkáit estig
elvégezte. De idõvel hamis lelkûek lettek a favágók, és a vadöreget bosszantották,
és vizet tettek neki bor helyébe. Megbosszankodott tehát, és Kalotaszegen
elpusztított minden szõlõskertet; azóta nincs már szõlõnk. Mondá: – Ha vizet
adtok nekem bor helyébe, igyatok hát ti is vizet! De a víz mellett is még mindig
dolgozott, ámbár a favágók õt mindinkább bosszantották. Egyszer, egy borús,
hideg, téli napon a falvágók tenyerükbe fúttak. Kérdé a vadöreg: – Miért fúttok
tenyeretökbe? Mondák a favágók: – Hogy felmelegedjenek! Délbe levest fõztek,
és a forró levest fútták. Kérdé a vad öreg: – Miért fújjátok a levest? Mondák:
– Hogy meghûljön. No, már dühös lett a vadöreg, és kiáltá: – Egyszer fúttok,
hogy meleg legyen; máskor fúttok, hogy hideg legyen! Engem bolonddá nem
tesztek, várjatok csak! S elment a vadöreg, és nem segít többé a favágóknak, sõt
üldözi is õket. Azért mondjuk, ha embert megüt erdõben egy fa: – Megrázta õt a
vadöreg! (Jegenye, Kolozs megye, Románia)21
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Mamáma mondta, hogy ment a Nagyorotásba vízétt, s egy csóréb embert látott,
valóságba vadember vót. – Hö, hö – kiabált, s õ úgy megijedett, alig tudott
visszafutni a kaszásokhoz! Aszmondja, tiszta szõrös vót, akkoriba, az õk idejökbe.
Mikor mámám ide férjhez jött, akkor a falu csak idáig vót, s be Simonpatakáig,
akkoracska vót, a Cekend alatt még vót két ház. 

A vetéskapu itt vót Ilonka Istvánéknál e helyt…
A vetéskapu ott vót, a falu nem vót ilyen nagy…

Ezt a vadembert még nem hallottam a faluban mesélni…
Na, eztet mámám sokszor elmondta. Ugye, ott künn, Nagyorotás, egészen a
Karély alatt, ott katonák vannak… 

Igen, a repülõtér…
Ott van egy válú, most a katonák kivezették onnét a vizet, s aszmondja, ért vóna
oda, nem messze vót, s az ivott biztosan, me onnat futott el, s tiszta csóré, de jó
szõrös vót, aszmondja, keze, minden, mejje, minden, szembe látta jól. Megijedt
tõle, mondom, me aztán az odabõdült neki. S aztán Nagyorotás nem messze van
attól, ahol kaszáltak. Sikótott, s futtak a kaszások a kaszával: – Mi van, mi van? S
akkor mondta mámám, jaj, mit látott, egy embert csórén, egy embert, s tiszta
szõrös! Úgyhogy akkorjába lehetett hallani, hogy vademberek járnak, de mos már
nem… (Máréfalva, Hargita megye, Románia)22

Tankó Péterné mondta, hogy fenn a hegyen Királykúton meglátták a vadembert,
hogy egy kertre rea vót könyökölve, s nézte õköt. Ember alakba vót, gyapjas vót
egész teste, nagy szakálla vót. Aztán nem tudom, õk futtak-e el, de mások is lát-
ták, hogy akkor jártak vót vademberek. (Gyimesközéplok, Hargita megye,
Románia)23
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VÍZISZELLEMEK

A magyarság hiedelmei a 20. századi folklórgyûjtések tanúsága szerint nem túl gazdagok
víziszellemekben.Már az elsô rájuk vonatkozó összefoglaló áttekintésében Róheim Géza is csak
kevés és heterogén anyagát tudta felmutatni a tavak, folyók, ritkán patakok vagy tengerek
démonainak.1 Ezt az anyagot az újabb gyûjtések sem szaporították fel túlságosan: az új adatok
elsôsorban ruszin–magyar vagy szlovák–magyar kapcsolatok révén hozzánk származott
hiedelmekre utalnak. A változatos nevû vízilények elbeszéléseinek legfontosabb motívumai:
a víziszellem halottak, legkivált vízbe fúltak lelkébôl keletkezik, halálba csalja, vízbe húzza
áldozatait. A halászok ellensége: hálójukat kioldja, megfullasztja ôket, áldozatot kell neki
adni a szerencsés halfogásért. A gyönyörû nôk külsejét öltô démonok énekükkel csábítják
vízi halálba a férfiakat.

VÍZIEMBER

Folyóban lakik, a fürdõzõket ijeszti, az embereket vízbe csalja, húzza, fojtja

Édesanyám még azt is mesélte nekünk, hogy há abban az idõben, ugye, a víziem-
ber kijött a vízbõl, eljött a henteshez, vett húst magának, és akkor visszament.
Bement a vízbe, oszt tovább nem látták õt… A vízbõl kijött, lucskos vót, persze,
természetes, ugye, hogy csak csurgott a víz belõle. És ott, ahol a hentesné állt, hát
ott is, ugye, vizes vót a hely, ahol, ugye, állt. És mikor elment a víziember, akkor
utána persze nézték, és akkor csudálkoztak, hogy mi és ki lehetett ez, ugye. Õk
ilyen jövevényt még nem láttak. (Letkés, Pest megye)2

A Tisza fenekén lakik a vizek királya, és ott valami nagyon nagy fényes palotája van.
És onnan szokott feljönni a nagyon szép huszár, a tiszai huszár, de annak jégbõl van
a sarkantyúja, de még nyáron sem olvad el, hogy a fürdõzõ népséget elrabolja. És
akit elrabol, hajnalra visszaviszi a saját vackára, ahol õneki aludni kellene, de annak
már gyereke többet sohasem lehet. (Tiszaalpár, Bács-Kiskun megye)3
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A víziember olyan, mint a rendes ember. Régi idõben árult szalagokat, pánt-
likákat. Arról lehetett megtudni, hogy víziember, hogy a szûrujjából csepegett a
víz. Olyan, mint az ördög, befojtja az embereket a vízbe. (Újbars, Lévai járás,
Szlovákia)4

A Latorcában volt egy forgó. És ott ült a toponyec, piros sapkája volt, és ült a
Latorca fenekén. De nem mindenkit húzott le, volt, akit kidobott. A forgó… ott
volt a toponyec. A klastrom felül,a lehúzattuk magunkat az örvénnyel. A sárga
kocsmánál mindenki félt a toponyectõl. (Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)5

Ha valaki belefullad a vízbe, akkor ott nem szabad fürödni, mert megfog minket,
és behúz a vízbe. (Ipolydamásd, Pest megye)6

A másik meg az vót, kérem szépen, hogy aszmondja, az illetõ – nem mostani, régi
– aszmondja: – Mentem a Dunához, és jöttem vissza a Dunától. És aszondja:
– Nem is vettem észre, hogy megfordútam, és – aszondja – azt vettem észre,
hogy… hogy térgyig a vízbe vótam. Kölletett kísérnyi azt a szellemféle izét…
Csak ölég az azon, hogy õ már jött föl, és – aszondja – azt se vette észre, hogy
kísérte azt a micsodát… Mind ahogy vótak azok a szugerálók. Úgy megizéte õket,
szugeráta, hogy észrevétlenû cselekedni kellett neki, és azt vette észre, hogy tér-
gyig a Duna vizibe van… Aszondta, hogy csak szellemféle lehet, valami ilyesmi,
ugye, csak olyasmi lehetett. Mer ezt mondom, élõ szóval merem állítanyi, hogy az
illetõ ezt mondta. Az öreg Fehér bácsi, nyugodjon! (Szob, Pest megye)7

Három legény volt, az én bátyám meg két másik gyerek. Lementek az Ipóra,b

hogy majd fürödnek. S amint mennek a vízbe, látják, hogy egy nagy hajú ember
morzsolgatja a kavicsot. És akkor rájuk nézett, és akkor megzavarta õket, a három
suhancot. Egészen az Ipó széléig szaladt utánuk. Pont dél volt. De a partra nem jött
ki. És akkor lelketlenül futottak haza. És elmesélték, hogy mit láttak. Mondták,
hogy víziember volt. Már akkor az apám is látta. (Letkés, Pest megye)8

A túloldalon, a Dunának a túloldalán dolgoztak, sok ember, valami tíz-tizenkét
ember… Itt, Szobbal szembe. És az a tizenkét ember, mikor elfáradt, estefelé, hát
szabad ég alatt aludtak, és egymás mellett sorba aludtak, egymás mellett. És
egyszer csak, vót olyan, hogy mikó má elaludtak, vót olyan csobogás a vízbe, hogy
valaki mintha megfürdött vóna, és kiugrott a vízbõl. Valóba úgy történt. Arról vet-
ték észre, hogy reggere egy ember hiánzott. A szélirõl. A legutolsó. A legszélsõ. Hát,
csodálkoztak rajta, hogy hogy lehet az, mint lehet az? Akkor megin második éjjel,
megin hiánzott egy ember a szélirõ. Következõbe megin hiánzott. Má nem tudták,
mit csináljanak, nem tudtak micsinálni, a megmaradt ember. Egyiknek eszibe

a felõl
b Ipolyra
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jutott, hogy egy kört alkotnak. A fejeket összerakják, a lábak kifelé, és senki nem
lesz szélsõ, és így a többi má megmaradt. Gyütt megin valami, ami csobogott. Hát
állítólag aszmondták, hogy ez a víziember, rájöttek, hogy víziember. És odamegy,
megy körbe a lábak körül, a lábak mögött, és ezt má õ valahogy tótú mondta, asz-
mondja, hogy: – Moc hláv, moc noh.a Az. És kereg, körög, forog körbe, de má nem
tudott evinni egyet se. Így menekût meg a többi ember. (Szob, Pest megye)9

Felfejti a halászok hálóját

Éjjel halásztak… Az öreg úgy mesélte, egy karácsonyéjjel történt ez. Aztán mikor
már megfogták a hálónak a végét, húzták ki a vízbõl, aztán kiszóltak a jég alól:
– Kössem vagy oldjam? Azt felelték vissza, hogy hát oldja. Kérem szépen, az
összes hálót egy szál cérnának kihúzták a vízbõl. Egy szál cérnát húztak ki háló
helyett. (Siófok, Somogy megye)10

A Tisza szélin a halász a gunyhóba, és möntek azok a bûbájosok bandaszóval fönt,
azt kurjantották: – Ódjunk-e, vagy kössünk? A szögény halász azt kurjantotta:
– Se né ódj, se ne köss, eredj utadra! Röggel, mikó fõviradt, a hálóba esszömb

csomó sincs, mind ki vót ódva, hogy ne halászhasson szögén. (Tápé [Szeged],
Csongrád megye)11

Kincsre vezet

A nagymamától hallottam, hogy kifogták a víziembert. Hogy kiforgatták a
víziembert. A halászok, a Luczenbacherék mondták, hogy hát milyen nagy
kunszt lesz ez, hogyha õk ezt kifogják, és hogy õk megmutassák a népeknek.
Hogy valóban van a víziember. Halásztak éjszaka, és kifogták a víziembert, és
mondta nekik, hogy engedjék vissza, hogy megmutassa nekik, hogy hol van a
kincs, és hogy õ megjutalmazza õket. És hogy utána azok visszaengedték, és utána
tényleg, valóban meg is találták azt a sok kincset, aranyat egy vasfazékba. És aztán
abból lett nekik, ami vót. (Szob, Pest megye)12

Vízi halált jelez

Ezt a Holik sógor bácsi, a mamám testvérinek a férje mondta, hogy Esztergomba
a papok, akik vótak, hogy mindig vót egy pap, aki ki szokott menni sétálni
a Duna-partra, mielõtt ebéd vót. Ilyen idõsebb pap… És ahogy járkál végig a
Duna-parton, hallotta, hogy a vízbû gyütt hang, hogy: – Az óra itt van, de ember
nincs! És õ körülnéz, és nem látott senkit. És akkor, hogy újra hallja, háromszor.
S akkor látta, hogy egy férfi messzirû rohan arra, de má kabátot, má mindent

a Sok fej, sok láb (szlovák).
b egy szem

hiedelemjo.qxd  8/9/2012  11:32 AM  Page 110



111

dobát le magárú. És a pap megállította itet,a hogy várjon. Aszondja: – Nem.
Õneki fürdeni köll nagyon gyorsan. Aszondja: – Barátom, ne fürödjön meg! És
akkor aszmondta neki: – Utána elmehet fürödni, csak gyüjjön be velem, és gyón-
jon meg! És hogy bevezette itet a templomba, és ahogy a szentõtvíztartóhoz értek,
belenyút a férfi a vízbe, hogy keresztet vet, abba a pillanatba összeesett, és
meghalt… Ez Esztergomban történt, és hogy az újságok is hozták… Ez vót abba
húszas évekbe… ahogy a férfi belemártotta az ujját a szentõtvízbe, szóval… hogy
hát ezt úgy vették, hogy víz által köllött vóna meghalni, de nem fürdött, ahogy a
vízhöz ért a keze, ott halt meg mindjá. (Szob, Pest megye)13

Apám beszélte, hogy az û édesapja mesélte neki, hogy a víz mellett vótak.
Elmentek halászni. És a vízbõl három szózat hallatszott fel: – Letõtt az óra, nincs
ember. Hát csak megint várnak még egy percet, kettõt, és újból szózat hallik:
– Letõtt az óra, s nincs ember. Hát egyszer csak lássák, hogy egy huszár vágtat
arrafelé, és aztán hamar megállítsa a víz partján a lovát, és bele akar ugrani a vízbe.
De a halászok nem engedték, megfogták. – Nézzenek, emberek, bár csak annyit
engedjenek, hogy ujjamat mártsam a vízbe. Hát annyit megengedtek neki. És a
huszár rögtön meghalt. Osztán nagyon meglepõdtek az emberek, hogy mégis
igaz, hogy a víz megszólalt. A halászok feljelentették,b hogy mi történt, aztán
eltemették az embert. (Hidas, Baranya megye [Andrásfalva, Szucsáva megye,
Románia])14

Vízbe fúlt szelleme: fullasztó

Tibáról jöttek Pinkócra fürödni… és a legelsõ tibai gazdának a fia eljött, az édesanyja
mondta: – Ne eridj te, fiam, nem tudsz te úszni! Õ elment, beugrott a vízbe, és nem
jött ki többet. A szüleit értesítették estére. Négy nap, de nem lelték… Majd rá vagy
két hétre a pálóci hídnál kifogták. És õ, kérem szépen, járt mint fullasztó… Vásár
volt Ungváron, ment Tibáról egy ember. Egyszer köszön neki: – Adjon az Isten,
Pista bácsi! Az ember néz széjjel, és nem lát semmit, csak hangot hall. – Ugye nem
lát, Pista bácsi? – Nem látom. Kihez van szerencsém? – Nem ismeri az elsõ tibai
gazda fiát? Én vagyok, a Jani! – Mondja, hogy hát kinek… – Mondja meg az édes-
apámnak és az édesanyámnak, ne sírjanak, énnekem nagyon jó dolgom van… Igaz,
hogy még inas vagyok… Fullasztani megyek be egy kocsist… Egy nagyságos úr
érkezik Ungvárról, és nekem azt a négy lovat kell befullasztani. Nem fog senki se
látni, csak maga, Pista bácsi. Tessék a hídra állni… Engem senki sem fog látni…
A híd pillére alatt leszek… õ oda fog menni a lovakkal, és akkor én, mikor õ jön…
én homokot dobok rá… Senki sem fogja látni, csak ketten. Az ember iparkodott,
elvégezte a dolgát… Kíváncsi volt… Megnézi az óráját… Jött egy kocsi. A kocsis
bement négy lóval, megfürösztötte, és jött ki. Akkor õ a pillér alól beugrott a
hídra… Az a szellem fogta a homokot, és rádobta a lóra. – Ejnye, a fene egye meg,
olyan szépen megfürösztöttem õket, és megint homokosak! Fogta, visszahajtotta

a õt
b bejelentették
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õket. Mikor visszahajtotta, akkor õ utánaugrott. Utánaugrott, és összekötötte a
lónak a lábát, és ott megfulladt. És akkor az ember megirtózott, és elindult hazafelé.
Utolérte õket, és mondta: – Ne féljen, Pista bácsi, nem bántok senkit. Csak mond-
ja meg a szüleimnek, hogy ne sajnáljanak, mert jó dolgom van. (Bodrogkeresztúr,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)15

Nekünk azt mondták, úgy meséték, hogy a vízbe fút lelkek nem üdvözülnek.
Merhogy a vízben az fogva tartsa az embereket… Na most, állítólag, hogy vízbe
fút egy fiatal lány, szép és fiatal lánka vót. És akkor gondóták õk, a víziember meg
a felesége, hogy ezt befogják takarítani… De vót egy kamra, amibe mondta, hogy
ott is le kõ porógatni. És hát, hogy nem szabad egyik köcsögöt se megfogni. Na
most, ez a lánka így többször törûgetett. Egyszer ilyen törûgetés alkalmával meg-
billent neki a köcsög. Érdekes, hogy a köcsögöket lekötötték ilyen marhabélle,
vagy mive, régen. És megbillent a köcsög, és õ megijedt, fõhúzta, és aszondja a
köcsög, hogy: – Dicsértessék a Jézus Krisztus! A lánka körûnéz, néz, hát nincs ott
senki… A lánka mondta, hogy: – Mindörökké! Na most akkor, másik alkalom-
mal, megint. Próbágatta, hogy hát érdekes, mikor õ ideért, erre a pócrészhõ, itt,
itt megin vót valami. Hogy hát, hátha megbillenti a köcsögöt, hátha szól. Megin
mondta, hogy: – Dicsértessék a Jézus Krisztus! És aztán, hát gondóta, hogy…
hogy késõbb, mikor má ementek ezek a…, valahova a víziember meg a felesége,
akkor azt gondóta, hogy õ bemegy oda, és megkérdezi, hogy: – Mi van? Mer
nagyon furcsa vót az neki, hogy az a köcsög köszönt. Megpróbálja a egyiket meg-
billenteni, az is aszondja, hogy: – Dicsértessék a Jézus! Megbillenti a másikot, az
is aszondja. És akkor megkérdezte, hogy: – Kik vattok ti? S akkor aszmondta: –
Mink vagyunk a vízbe fúlt lelkek, minket nem enged ki a víziember, és mink nem
üdvözülhetünk, mer õ tart fogva. És akkor gondóta a lánka, hogy õ kiengedi õköt,
hogy üdvözüljenek. És sorba leszedte a köcsögrû azt a marhabélt, vagy mit tudom
én, és mind köszöntek neki, ahányan kiszátak, mind: – Dicsértessék! Köszönjük,
hogy üdvözülhetünk! Hát ennyit tudok. Oszt hogy mi lett a lánkáva, vagy mi
nem lett? Én csak ennyit tudok. (Szob, Pest megye)16

VÍZILÁNYOK

Ezt hallottam régi öregektü, hogy pünkösdnap éjjel, akkor ki köll mennyi a
tópartra, és akkor hallanyi, hogy milyen szépen énekõnek. A vizbe. De köze nem
szabad menni, mert aszondják, hogy elkapná az embert, és bevinné. A vizbe. És
aszondja, hogy olyan gyönyörûen énekõnek benn.

Látni nem lehet?
De, látnyi is. Látnyi is ollyant. Ollyanyok, mind a valódi ember. Asszonyok. És
aszondja, kötnek is, és ilyen kézimunkákat, aszondja, csinyának. Így hallottam.

És táncolni nem szoktak?
Hát azt nem mondták, hogy táncónak, csak illyen, hogy aszondja, nagyon szépen
tunnak énekelnyi, és, aszondja, kötnek szépen, ilyen kézimunkát csinyának.
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Ilyen hálószerû dolgot?
Igen.

És akkor? Hát a férfiakat nem csalogatják be oda? Nem hallott errõl?
De, hallottam azt is, hogy csalják. Csalják a férfiakat oda. Ugy, ahogy a víz partjára
odamegy valaki, és akkor szépen elfoggyák,a és elviszik a vízbe. (Szentmihályhegy,
Somogy megye)17

Meg halászgatott is, emelõüvel. Az egyik alkalomkor, hogy betette éjfélkor az
emelõüt, mer titokba kellett neki ezt csinálni, mer a báróué vóut a Karcsab is, ha
megfogták vóuna, megbüntették vóuna a tiltott halászatért. Hát jóu ideig benn
vóut mán neki az emelõüje. – Na, mán veszem ki – azt mondja –, hátha van
benne! Hát bizony nem bírta az emelõüt meg se mozdítani. Húzta, húzta, hát egy
nagy kû vóut az emelõüjébe. Hát azt mondja, hogy nem tudja, hogy ki tehette
belé, de azelõütt éccaka, ahogy arra járt, igen mosott két menyecske a Karcsán, a
Magos-parti tisztáson. Õ meg odament, oszt: – Adjon Isten, jóu reggelt – köszönt
nekik –, de hamar felkõüttetek, hugaim! Akkor bevágóudott a két menyecske a
vízbe nagy nevetéssel, és hozzáfogott tapsolni. Hát biztosan – azt mondja –, õ úgy
gondolta el, hogy amiért azelõütt éjjel megszóulította õket, azért tették neki bele
a nagy követ az emelõüjébe. De mikor a követ ki akarta belõüle venni, hát
összeesett az ijjedségtûl, mer olyan vóut, és jajgatott az a kû, mikor õ hozzá,
megmarkolta, hogy kivegye az emelõüjébûl. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)18

TENGERI SELLÕK

Tengeri jányt láttak a nagyapámék a tengerbe. Énekelt, félig nõ volt, félig hal, és
hosszú haja volt. Trázsákc vótak a katonák közt, azok látták. Hét évig volt katona
nagyapám. (Tokaj, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)19

Vót itt valahol egy tenger, úgy nevezték, hogy Dardellák. Olyan halak vótak,
hogy olyan emberforma fejik vót, hangjik olyan vót, hogy olyan föld tetejin, a föld
kerekségin semminek se vót. Este, amikor a nap szentült le,d akkor lehetett õket
látni, gyûltek ki a víz szélire, s énekeltek. Rendes hangot énekeltek. De hogy
milyen teremtmény vót, Isten teremtménye vót, az tudni való. Azt mondta
nagyapám, a nagyapó járt arra, õ azt saját fülivel hallotta. (Gyimesközéplok,
Hargita megye, Románia)20

a elfogják
b a Karcsa-patak
c õrök, õrségben
d lement
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HALÁL

Az egész magyar nyelvterületrôl ismerünk adatokat – elég szórványosan – a megszemélyesített
halálra, amely láthatatlanul vagy a kísértetekre jellemzô árnyékként, fehér, fekete vagy óriás
termetû emberként, illetve ôsz öregemberként jelenik meg az élôknek, különösen a halálhoz
közel álló betegeknek, öregeknek. Csakis rá jellemzô alakváltozat a kaszát hordozó csontváz.
Megjelenése a küszöbön álló halált jelzi, vagy egyenesen azért jön, hogy az élôket elragadja,
magával vigye. A narratívumok leggyakoribb témái: hívásra megjelenik; elragadja, magával
viszi az élôket; (az északkeleti területeken) hátukon viteti magát az élôkkel. Néhány szöve-
günk szól az ellene való védekezésrôl, a bekövetkezendô halál elhalasztásának lehetôségérôl.

Láthatatlanul jön

A halált senki nem láthatja. (Cún, Baranya megye)1

Vót egy eset nálunk, ezt nagyon tudom. Egy ember, olyan 50 éves lehetett, sétál-
gatott a faluba az onokájával, ebéd után vótak. Elmentek ott a faluba egy ház
elõtt, és egyszer csak kivágódott a Tercsi néni kerti ajtócskája, aztán mondta is
nekem ez az ember, hogy: – Én nem hiszek semmit, de ebbe megremegtem.
Mondta, hogy még az iskolához sem értek, már annak a Tercsinek a lánya szaladt
ki nagy jajveszékelve, hogy meghalt az anyja. Abban a pillanatban vágódott ki az
ajtó, amikor meghalt. Nagyon nem mondta másnak, csak nekünk itt, az utca-
bélieknek, hogy akkor gyött be oda a halál. Nem is régen, most tavasszal vót ez.
(Vicsápapáti, Nyitrai járás, Szlovákia)2

Az én lányomnak meghalt egy kisfia. Éjféltájban már a két szeme nyitva maradt,
a vész beállt. Az anyja azt mondta, hogy valami elsuhant a házban, hogy az vitte
el. Másnap este a lányom mellé feküdtem, mert azt mondta, hogy: – Igen, az
megint eljön. El is jött. Én magam felállottam, odamentem a koporsóhoz, de az
megint eltûnt. Én abban voltam, hogy a macska szaladt el róla, rajta ült a mellén
a kisfiúnak. (Gulács, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)3

Sógorom meghalt most két éve, s én odaki vótam a hegyen. S azelõtt úgy egy
hónappal lehetett, odaki vót a szomszédba két öreg. Az ember néma, s az asszony
jól tud beszélgetni. S én odamentem reggel nálik, s azt kérdezte az asszony tõle,
hogy: – Jula, ki járt nálatok az éjen? S te mit kerestél a szénáshiuba?a S mondom:
– Há, mé? S ott egy világosság ott jött-ment, ott kereskedett – aszondja –, s le-
jött onnét, s még bément az istállón belõl, s ott a kerbe, s a kalibátb megkerülte,

a szénapadláson
b nyári lakóhely a hegyi legelõn
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mindenhová, s mi lehetett az? S mondom: – Nem tudom. S aszondja: – Biztosonn
a halál vót! – Mondom: – Hát akkor mé nem keresett ingemet benn, hát én benn
az ágyba vótam, métt keresett künn? Azután rea egy évre kimentünk az uramval.
Na de rea egy hónapra meghalt a sógorom. Rea egy évre kimentünk az uramval,
tettük el a sarjút. S én dolgoztam a sarjúval ide elé, raktam a helyire, s az uram
hordta. S mikor jött elé a kalibán küjel,a aszondja: – Te, ki vót a kalibába? S mon-
dom: – S há, métt? S aszondja: – Azétt, met a kamaraajtót valaki úgy nyitorgat-
ta s zopogtatta.b – S én nem tudom, fiam, me én itt vagyok most, látod-e, hogy
hol vagyok. – S aszondja: – Hát, bizonyisten, valaki ott járt, az nem létezik, hogy
nem te vótál. Mondom: – Én igaz, nem! S rea egy hónapra néném meghalt.
Lehetséges, hogy jelengette magát a halál. Eléjelentés. Azt mondják, hogy a halál,
na. Eléjelenti magát. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)4

Hát aki hallotta, hogy hívják õt ki éjjel?
Jaj, vót egy keresztapám nekem, s meghalt a felesége, azt mondja, éjjel ropog
örökké a paplan. […] s azt mondja, hogy mért ropog, nem tudja egyáltalán, […]
jõ a halál, s elviszi. (Csíkjenõfalva, Hargita megye, Románia)5

A halál, az éjszaka jön, de látni nem lehet, csak dörömbölést vagy zördülést, vagy
ilyesmit lehet hallani. (Nagyvejke, Tolna megye [Istensegíts, Szucsáva megye,
Románia])6

Láthatatlanul jön – állat érzékeli

Azt már megérzi az állat is, hogy halál van, a ló csak úgy nyerít, meg a tehén is
bõg olyankor, vagy a kutyák is vonyítanak, amikor meghal a házba valaki. (Lédec,
Illavai járás, Szlovákia)7

Vót olyan, hogy a kutya nagyon vonyított, mikor vitték ki az apósomat; gondót-
tuk, hogy a halál szagját érzi, a halált látja az a kutya. (Zsére, Nyitrai járás,
Szlovákia)8

Határozatlan emberalakként, árnyékként jön

Huszár Róza beszélte: Az anyja árva gyermek volt. Az anyjok meghalt. A vén
Huszárné volt a gyermekek közül a legidõsebbik. Õ éjszaka ébren volt. Egyszer
csak anélkül, hogy az ajtó megnyílt volna, bement egy alak, odament az ágyhoz,
ahol a két kisebbik gyermek volt, ezekre rálehelt. Ekkor õhozzá ment, hogy rá is
ráleheljen. Õ felkiáltott: – Édesapám, édesapám! Õrá az alak nem lehelt rá.
A másik kettõ másnap vagy harmadnap meghalt. Neki az volt a szerencséje, hogy
felkiáltott. (Beregdaróc, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)9

a kívül
b nyikorgatta, rázta
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Fehér alak, fekete alak

Édesanyám beszélte eztet el, hogy nyárban ezelõtt a fiatalok kinn aludtak. Így az
udvaron szalmát hordtak, és ott laktak öten-heten egy udvaron, mikor még û lyán
vóut. Egyszer az történt, 12 óurakor igen ugat a kutyák, de annyira, hogy bor-
zasztóu. De õ olyan ébren alvóu vóut mindég. Egyszer megy be egy fehér ruhába
felõtözve, olyan fehér alsóusona hozzábujva huzóudott be a kutyáktul, mert telje-
sen ették meg a kutyák. Hát mikor eltirhultakb a kutyák, kihuzóudott az a fehér
nagy alak, oszt elment le a kert fele. A kert végin ott lakott, kert végi fele ott
lakott egy asszony. Hát hajnal fele halja, hogy sírnak. Hát bizony meghalt a
kislyány ott. Hát mindég azt mondták, hogy a halál ment akkor érte. Oszt akkor,
mikor gyött is vissza, megint ugatták úgy a kutyák, faldosták, oszt ment felfele a
temetõü fele. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)10

No oszt még a falu végin [Zsarnón] meghalt ott egy ember az éccaka. Ott áll a
kapuba feketébe szerelkezve… Mondom: – János bácsi, maga az? Szót nem szólt,
semmit. Azon éccaka, akkor halt meg. Gyütt érte a halál. Egy nagy fejsze vót a
kezébe, mondom: engem le akar vágni… (Torna, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)11

Meszeltem, aztán gyomorgörcsöt kaptam, lefeküdtem, a gyereket meg ringattam.
A ház végibe volt egy pajta. A bácsi húzza le a csizmáját, kinéz az ablakon, hát egy
fekete alak lép el, fehér mellénnyel. Sírt, és rám borult, úgy féltünk. Meghalt a
Vatay fia akkor. Egy másik fiú is látta, hallotta, hogy csörömpölt. Biztos a halál
volt. A feje már a háznál magasabb volt. Nem volt nála semmi. Azt mondják, ez
hosszú életet jelent, meg aki repül álmában. (Tokaj, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)12

Gál József egyszer látta a halált. Magas, fehér alak volt. (Tiszaszentmárton,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)13

Kocsordon az egyik lány látta a halált. Barta Zoltánéknál egyik éjjel kirontottak
a disznók az akolból. Az egyik lány kiment, hogy behajtsa õket. Amikor kiment,
látja, hogy az utcán egy fehér lepedõs ember megy, a fején egy fehér süveggel. Út-
közben állandóan hajlongott és imádkozott az alak, közben a kezét összekulcsol-
ta. Az arcáról sugárzott a fény. A lány nézte, hogy hová megy az alak. Bement a
szomszéd házba, ahol az öregasszony lakott. Egy kis idõ múlva már jött is vissza.
Másnap reggel az asszony már halva volt. Csak addig volt benn a fehér ruhás alak,
míg az asszony gyertyáját kioltotta. (Kocsord, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)14

a fehérnemûben
b elhúzódtak
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Kisgyerek, magas ember, õsz öregember

Édesapám mesélte, hogy halászott az Ipolyon, ladikbó, és akkor egyszer látja,
hogy egy fehér gatyás egy…, egy ötholdas réten átlípett. Aztán õ beszélgette,
hogy hát: – Ej, de nagyot tud lípni az az ember! Igen. Osztán azután emlegette,
hogy hát, hogy hát halál vót. És hogy aki eztet meglátja, az hosszú ideig él…
Mikor ezt meglátta, hát nem gyõzte a halat szedni ki az Ipolybó. A hálóbó.
Mindig, ahányszor emet,a mindig teli vót a háló… Aztat nem mondta tovább,
hogy miér van, csak, csak ugye õ is egondókozott rajta, hogy akkor gyüttek a
halak a legjobban, mikor ezt látta. (Ipoly mente, Nógrád megye)15

Egy sajószentpéteri asszony három hónapos gyermekével feküdt az ágyon.
Éjféltájon egy öreg, õsz ember lépett a házába, s egyenesen az ágy felé tartott, hol
az asszony feküdt a gyermekével. Az ágyán áthajolva a falnál fekvõ gyermekét
akarta felvenni, de az asszony nem engedte, s férjét hívta segítségül. Mire az õsz
ember eltûnt. Majd még kétszer jelent meg, s harmadszori megjelenéskor sikerült
is neki az alvó gyermeket megérinteni, minek következtében harmadnapra
meghalt a gyermek. Az õsz ember a halál volt. (Sajószentpéter, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)16

Szomszédasszonyom meg haldoklott, de nem tudtuk. Osztán hát forgottb a kutya.
Oszt én meg azt mondom, hogy: – Gyermekem – mondom –, eridj mán ki, vegyél
egy botot, osztán üsd itt agyon. Hát fog itt nekem az ajtóut itt ütni egész éccaka?
Azt mondja a fiú: – Megálljon, édesanyám, a szalmához huzóudok – aszondja –,
oszt adok én neki! Odamegy a fiú a szalmához, én meg lefekszek, hát soká van. De
e semmit nem üt. Egyszer gyön be nagy ijedten, olyan fejér. Mondom: – Mi lelt,
fiam? Megijedtem én is, leugrok: – Mi lelt, fiam? Aszondja: – Édesanyám, a Ha-
miék eresszébûl, eme Hami eresszébe gyött egy 12 éves kislyány. De olyan szépen
fel vóut õütözve, de az nem is kopogott, édesanyám, úgy ment. – A, fiam, csak
káprádzott a szemed! – Dehogyis – aszondja –, dehogy káprádzott. Mondom:
– Gyere csak, oszt én megnézem. De nem jött a fiú. Mondom: – Gyere, kisfiam,
megnézzük. Hát nincs ott semmi. Hát mi? Úgy lehet, hogy egy kutya szaladt ott.
– Ejnye, édesanyám, hát mi vagyok én? – aszondja. – Hát tudom tán? Hát nem
aludtam, nézek. Én meg kimegyek, û csak õütözik le, hát kiállok a kapuba; mon-
dom, hát mi lehetett az, Istenem, hát most ez a gyerek nem fog merni kimenni.
Hát hallom, hogy a szomszéd azt mondja, hogy: – Gyere, Pista, mer édesanyád
meghalt. Hát így meglátta a gyerek, hogy ott járt. (Karcsa, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)17

Zsarnón meghalt ez a Bubenka, már 1940-be. Igaz vót. Hát én ott aludtam, mer
tudja, hordtuk a termést, inas vótam, segítettem hordani. Szûcs Pista bácsival

a emelt
b forgolódott (és ezzel felébresztette a házbelieket)
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együtt. Hát így aludtam, de fela vótam éppen: hát egy nagy ember nyújtózkodik.
Ilyen nagy, hosszú keze vót, hát... – Pista bácsi, ott egy nagy ember nyújtózkodik,
nézze! Nem aludt. Aszondja: – Én is látom. Én is látom. Én bebújtam a pokróc
alá, inas vótam. Reggel meghalt Bubenka János bácsi. Gyüttek érte. Ez azt jelen-
tette. (Torna, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)18

Csontváz, kaszás

A halál kaszás. (Adorjás, Baranya megye)19

Még azt is emlegették, hogy a halál jár kaszával, egy öregember kaszával, és le-
vágja… De azt csak ahogy a képen látták, de látni valójában nem látta senki. Vagy
megtörtént, hogy egy-egy beteg azt álmodta, vagy látta úgy rémálomban, ébren
is, mikor már magánkívül vót, hogy látta, hogy egy öregember vagy öreg gyer-
mek, vagy purdé gyermek ott van a sarokban, és híjja, hogy menjen vele.
(Gyerõvásárhely, Kolozs megye, Románia)20

A halál nem valami gyönyörûséges látvány. Egy csontváz, egy fehér lepedõvel van
béborítva, s kasza a keziben, s ahol megjelenik, onnan viszi, akinek a gyertyája
kiégett. Oda viszi, ahová érdemes, elsõsorban a tisztítóhelyre, akik nem bûnösök,
a gyermekeket a tisztítótûzön egyenesen a mennyországba, s az elkárhozottakat a
pokolba. (Nagyvejke, Tolna megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])21

A halál fehér lovon jár, kaszával, s akit a kaszájával érint, azt viszi magával.
(Nagyvejke, Tolna megye [Lábnyik, Bákó megye, Románia])22

Szent Mihály kaszával jár, virágot es, kórét es, fiatalt es, öreget es lekaszál. Csak
csontja van, semmi bõr nincs rajta, s fogja így a poharat a kezivel, s a kasza is a
keziben van, megy az emberhez. Mikor megy az emberhez, hamarabb adja a
poharat, a keserû poharat, hogy igya meg, s akkor vágja el a nyakát. (Egyházas-
kozár, Baranya megye [Lábnyik, Bákó megye, Románia])23

Emberrel viteti magát

Ezt is apácska mesélte, és azt mondta, hogy ez igaz, hogy, ugye, jártak régen fonni
az asszonyok, és a gyerekeket is vitték, mán akinek nem akart aludni a gyerek, hát
a gyerek is elment. Õ is ott vót. És akkor az egyik asszonynak a kisfia mondta,
hogy megy ki pisilni. Hát kiment, de olyan sokáig vót az udvaron. – Hát hol van
már az a gyerek? Megijedtek, hogy hol van az a gyerek. Az anyja kiment, nincs
sehol a gyerek, nincs, nincs, nincs. Hát aztán csak fontak tovább az asszonyok,
fontak, és hogy mennyi idõ, hogy egy óra telt-e bele, vagy még több is, csak egy-

a fenn
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szer a gyerek elõjött, nagy ijedten beugrott, és ahogy olyan ijedt vót, és akkor
ahogy bement, akkor összeesett. Mindjárt, ugye, a gyerekkel foglalkoztak az asz-
szonyok, hogy hát: – Mi van veled, mi van veled? – Jaj, hát úgy elfáradtam. Akkor
mondja, hogy õ kiment az udvarra, és leguggolt pisilni, és akkor aztán egyszer
csak valaki a nyakába ült. Nehéz vót. – Jaj – azt mondja –, nehéz vagyok? – az a
valaki kérdezte. Azt mondja, hogy: – Nehéz. No akkor aztán úgy megkönnyeb-
bült. Majd aztán azt mondja: – El fogsz engem vinni, majd én mondom, hogy
hova – mondta az a valaki, de nem vót látható, nem fogta õ meg, szegény, meg is
vót ijedve. Úgyhogy õ a vállán vitte azt el, azt a valakit. Ment (Vizsolyban vót ez,
mert apácska is Vizsolyba való vót), és ott a Hernádon keresztül mentek, hát
ment, ment, ment. Õ mondta mindig, hogy hova menjen, és Garadnánál, a leg-
szélsõ háznál mondta, hogy oda menjen be. És akkor bementek a szélsõ házba, oda
bement, oda bevitte az ajtóba. Az bement, az õ hátáról lement, és bement oda.
Hát mondták az asszonyok, hogy ez a halál vót biztosan, biztos, hogy az vót, mert
mindig, ha mondta, hogy: – Nehéz vagyok? Hát mondta, hogy: – Nehéz. Hát ak-
kó mindig megkönnyítette magát. De aztán: – Na, most nem vagyok nehéz?
Akkor mondja, hogy: – Nem! S akkor olyan nehéz lett, hogy majd leült. Aztán
érdeklõdtek rögtön ezek az asszonyok, aztán rohantak, biztos meghalt ott valaki.
És tényleg, abban az órában, ahogy a gyerek mondta, tényleg meghalt ottan egy
asszony, ahova bevitte. (Boldogkõváralja, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)24

Megint legény vót. Osztán, mikor mentek a lyányoktúl el, este 11 órakor vagy
mikor, hát a bokorba mindig hozzáfogott vergõdni egy tyúk. Hát egyszer ezt
mondja: – Gyertek, nézzük már meg azt a tyúkot! Mért vergõdik az, vagy mi-
csinál ott? Amikor fürdik a kotlós a csibével. S aszondja a sógor: – No, fogadjunk,
hogy én elmegyek! Oszt mikor nyújtotta a kezét, így, hát akkor rávágtak a sógor-
nak a kezére. Hát azt mondja: – Jaj, én nem fogadok, nem megyek sehova se!
Akkor azt mondja egy másik fiú: – Mit? Tán félsz? No, fogadjunk! Az fogadott.
Elment oda… – Gyere, gyere, már régen várlak, végy fel a hátadra! Oszt vót egy
öregember, beteg. – Vigyél ide meg ide, de az ablakon be ne nézz, me akkor
meghalsz! No hát, õ letette az ajtóba, de a sógorék, a többiek kísérték a kapuig.
Akkor osztán õ már nem gyõzött várni, hát benézett az ablakon: akkor vágta
síkálóvala fejen. A halál vót. Hozzáfogott szaladni, kiment a kapun. – Hova sza-
ladsz? – Jaj – azt mondja –, most ütötte fejen a síkálóval a halál! Akkor haza-
mentek, hazaszaladtak a legények; mikor a küszöböt áttaposta, a fiú meghalt.
Másnap harangoztak az embernek is, meg a fiúnak is. Hát azelõtt ilyenek történ-
tek. (Zsarnó, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)25

a sodrófával
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Védekezés a haláltól

Ha valaki meghal, ha meglátja a fehér alakot, ha meg tudja ütni, akkor sokáig él.
(Vál, Fejér megye)26

Mikor a halál mönt az utcán, oszt a kutya mögugatta, az embör még uszította a
kutyát, oszt a kutya lészödte a ruhát rula. Mikor visszamönt az embör, a halál
beszólott az ablakon: – Ha az életödnek akarsz örülni, neköm az üngömet elho-
zod a temetõbe, oszt a körösztre kösd! El is vitte, úgy oszt nem lött baja. (Szõreg
[Szeged], Csongrád megye)27

A nép hiedelme szerint magas küszöböt csináltak, de nem a konyhaajtóra, hanem a
szoba ajtajára, azért, hogy ha jön a halál, felbukjon benne. Legtöbbször megijed
a magas küszöbtõl, s elszalad, de ha mégis bemenne, hát belebukik a saját kaszájába.
Utána nem kell félni, meggyógyul a beteg. (Tiszaalpár, Bács-Kiskun megye)28

Ha érzed a halálod közeledését, akkor tegyél az ajtód elé egy seprût, hogy ha majd
jön érted a halál, felbukjon a seprûbe, így hosszabb lesz az életed. (Köröstarcsa,
Békés megye)29

Fehér lepelbe, kaszával a halál sokszor megjelenik, különösen ha úton mennek.
Ólmos botot mindig visznek magukkal, és szentelt krétát. Ha jön a halál, és emeli
a kaszáját, akkor ólmos bottal ütik, ha meg a kaszáját leereszti, akkor gyorsan
fehér krétával kört húznak maguk körül, hogy el ne vigye a szellemek birodalmá-
ba. (Bükkaranyos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)30

Megjelenik, ha hívják

Egy öreg, beteges asszony, akinek nem volt senkije, elment az erdõbe, hogy gyûjt-
sön egy kicsi száraz ágat. Gyûjtögetett egy kéve száraz ágat, esszekötötte, de nem
bírta felemelni a hátára. Próbálgatta egyszer, kétszer, de nem tudta felemelni. Erre
elkeseredik, s azt mondja: – Ó, te halál, hol vagy, mért nem viszel már el? Erre
abban a helyben megjelenik a halál, s azt mondja: – Itt vagyok, mért hívtál? Az
öregasszony megijed, s azt mondja: – Csak azért, hogy vesd fel a hátamra ezt a
száraz ágat, mert magamtól nem tudom felvenni. Hát nem mondta azt, hogy
vigye el, mert az ember keservibe akármit es kíván, azért nem szüvesen hal meg.
(Nagyvejke, Tolna megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])31

A sokgyermekes anya és a halál

Aszondja a Jóisten a halálnak, hogy menjen el, vigye el a lelkit egy szép özvegy-
asszonynak. A halál elment. Mikor odaért, az ablakon benézett, és a szép öz-
vegyasszonynak a mellén két kisbaba hevert, szoptak. Hát megsajnálta a halál,

121

hiedelemjo.qxd  8/9/2012  11:32 AM  Page 121



hogy: – Uram, Teremtõm – most így magába –, nem viszem el, mert hová lesz a
két kicsi akkor? Mikor visszament a halál, a Jóisten mondta neki, hogy: – Hoztad-
e a szép özvegyasszony lelkét? – Uram, Teremtõm, nem hoztam, mert két kicsi a
mellén feküdt, megsajnáltam, hogy mi lesz belõlük. – No, menj, számûzlek elõlem,
harminc esztendeig elejbem se gyere! Hát elment a halál, vándorolt, dolgozgatott,
elállt cselédnek. A gazdája beruházta mindennel. Elmentek a vásárra, hogy majd
csizmát vesznek a halálnak. Útközben egy forrásvíz mellett mentek el. Aszondta a
gazda, hogy itt megpihenünk. Megszomjazott, lehajolt a forrásvíz fölé, hogy majd
iszik. A buksza meg leesett a vízbe. Azt mondta a gazda, hogy nem tudom, hogy
lesz csizma véve, de majd eladjuk a lovat, azt úgyis árulom. A ló meg nem kelt el.
Jöttek visszafelé. Mikorra visszaértek a forráshoz, a halál megállt, és aszondta, hogy
neki letelt a harminc esztendõ. A gazdája térgyepüljön le, imádkozzon, mert elviszi,
meghal. Az meg aszondta, hogy ne vigye, õ még fiatal, ne haljon még meg, még élni
szeretne. A halál azt mondta, hogy: – Elviszlek, meg kell halnod! Meghalt az ember,
elvitte a halál. Letelt a harminc esztendõ, ment a Jóisten elejbe, aszt megmondta
neki: – No, most már megérkeztél, hát oszt szót fogadol-e? Aszondja a halál neki:
– Uram, Teremtõm, elviszek mindenkit, mindegy, ha kicsi, ha öreg, ha fiatal, akár-
milyen, mindenkit hozok, akit parancsolsz, mert többet nem akarok számûzetésbe
menni. (Jászdózsa, Jász-Nagykun-Szolnok megye)32

Volt egy asszony, volt neki két kisbabája. S akkor a kisbaba szopott a csicseibõl,
szopták a kicsikék, s akkor a halált elküldte az Isten, hogy az asszonyt vágja el.
S akkor a halál megsajnálta a gyermekeket, s akkor visszament, s azt mondta:
– Nézd, atyám, én nem vágtam el az asszonyt, mert két kicsi babája van. – S akkor
azt mondta neki a mennyei Atya: – Most menj le a tenger fenekire, ott van egy
kõ, s hozd fel azt a követ! – A halál a követ felvitte. Akkor azt mondja: – Ezt a
követ törd fel! S a halál a követ eltörte. Abban volt egy kis hernyócska. Akkor azt
mondta az Úristen: – Erre a kis hernyócskára es gondom van nekem, nemhogy
azokra a gyermekekre ne lenne. S akkor a halál elment, s az asszonyt elvágta.
(Kakasd, Tolna megye [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])33
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KÍSÉRTETFÉLÉK

A kísértetek változatos fajtáiról és alakváltozatairól, az emberek velük való találkozásairól szóló
tudósítások a folklórgyûjtések 19. századi kezdete óta a mai napig igen domináns részét képez-
ték a hagyományos közösségek elbeszéléskincsének. A történeteket a lélek halál utáni éle-
tébe, a halottakból lett jó- vagy rosszindulatú szellemekbe vetett hit táplálta és tartja életben
sok helyen korunkban is; jellemzô módon egyaránt léteztek keresztény és nem keresztény kí-
sértetfajták, illetve ember–kísértet kapcsolatok.

A kísértet a meghaltak megnyugodni még nem tudó, vagy túlvilágra még el nem jutott szelle-
me, amely visszajár az élôk közé egy e világ–másvilág közti átmeneti helyrôl vagy a keresztény
purgatóriumból; egyes esetekben félig még élô holttestként kikel a sírjából. A befejezetlen
sorsú, státus nélküli halottak: idô elôtt, kereszteletlenül, temetetlenül meghaltak visszajárnak
sorsukat kitölteni, életüket mintegy befejezni, vagy az életükben elmaradt átmeneti rítusokat
(keresztelôt, temetést) megkapni, hogy elnyerhessék a halotti státust, illetve a túlvilágra jutás
lehetôségét. Mások saját, vagy a közösség velük szemben elkövetett normaszegéséért vezekel-
nek (szabálytalanul meghaltak, öngyilkosok, nagy bûnösök, akiket nem temethettek megszen-
telt földbe), és mint státus nélküli halottak nem nyerhetik el végsô túlvilági helyüket. Egyes faj-
táik csoportosan, a halotti ünnepeken (például halottak napján vagy a karácsony és újév körüli,
télközépi idôszakban) térnek vissza közösségükbe. Az élôkkel mintegy csereviszonyban vol-
tak a halottkultusz, halotti áldozatok különbözô formái révén; voltak jóindulatú, közösségüket
pártfogoló, valamint rosszindulatú, az embereket támadó démonokként megjelenô változataik.

A kísértetekkel való találkozások elbeszélései a természetfeletti világ démonikus erôitôl
való félelemnek és e félelem levezetésének a kifejezôdései is lehetnek, máskor a kísértetek
megváltásáról szólnak az átmeneti létbôl. A narratívumok szerves részét képezik az idevo-
natkozó általános európai elbeszéléskincsnek, és nagy részük ismert az egész magyar nyelvte-
rületen.1 Több helyi elterjedtségû kísértetfajtáról, témáról, szövegmotívumról is tudunk. Ilyen
Erdély középsô tájain a kincsôrzô szellemként is ismert fehérember, a gyimesi, hárompataki2

„kirekesztett halott”, a rekegô, vagy a szintén a keleti peremvidékeken ismert visszataszító,
gusztustalan lények, amelynek határozott név nélkül gerjesztenek rettegést a velük találkozók-
ban (a külön kategóriába sorolt tisztátalanok rokonai).

Egyes kísértetfajták átmenetet jelentenek a természeti szellemek, tündérek felé, és sokszor kí-
sértetként (is) definiálhatók az embereket támadó démonok, mint a nora, a lidérc, a tisztálanok,
vagy az éjszaka támadó démonikus boszorkány; a várak, épületek kísérteteinek rokoni szálai a
helyek szellemei felé vezetnek.

A kísértethiedelmek és -narratívumok minden teljességre törekvô hiedelemgyûjtemény
fontos részét képezik. Igen gazdag anyagból válogathattunk; de ebbôl is ki kell emelnünk gaz-
dagságuk okán Magyar Zoltán új gyûjtéseit, és legkivált Takács György hárompataki szöveggyûj-
teményét. Kötetünk nem tartalmazza a személyesen ismert, egyéni, családi visszajáró halottak
adatait,3 alábbi szövegeink csak a személytelen, egyéni arcukat elvesztett kísértetek általáno-
sabb fogalmát világítják meg.

Többféle kapcsolattal rendelkezô, egydimenziójú rendszerbe nehezen besorolható témáink
közül elsô csoportunkban mutatjuk be a kísértetek alakváltozatait. Ezek közül legjellegzete-
sebb a láthatatlan és a tüzes, fényes megjelenés, a fehér és fekete szín, a zörgô, csörömpölô
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hangok, valamint az állatalakok változatos sora. Az elbeszélések gyakran éjszakai „talál-
kozásokról”, álom- vagy látomásélményekrôl szóló beszámolók, amelyek a természetfelet-
titôl való rettegést fejezik ki. Ezután a kísértetek aktivizálódásának jellegzetes idôpontjait
és helyeit illusztráló szövegek következnek.

A második csoportunkban bemutatott, átmeneti térségekben bolyongó, vezeklô, bûnös ha-
lottak közül korunkban is eleven a „hibásan” földet mérô mérnökök kísértetalakja és az álom-
elbeszélésekben is manifesztálódó magzatgyilkos anya. Az önhibájukon kívül köztes lényként
tengôdô halottak közt a mai napig élnek a harctéren meghalt katonák kísérteteinek elbeszélé-
sei.Utóbbi kísértetek legfontosabb csoportját a kereszteletlen csecsemôlelkek jelentik, akik az
ôket átmeneti létükbôl kiváltó keresztelésért sírnak az élôknek.

A vezeklô lelkek jellegzetes keresztény változatai a misézô, búcsút járó kísértetek. Gyako-
riak az álom- vagy látomásélményként elmondott narratívumok, amelyek egyben az élôk halá-
lát megjósló hiedelmek szerepét is betölthetik.

Az utolsóként közölt, embereket megtámadó kísértet adatai a természetfelettitôl való féle-
lem legjellegzetesebb manifesztálódásai, egyben a legelterjedtebb kísértetelbeszélések a ma-
gyar nyelvterületen (és egész Európában).

EMBEREKNEK VÁRATLANUL MEGJELENÕ, KÍSÉRÕ, 
RETTEGÉST KELTÕ KÍSÉRTET

Fehérség, feketeség

Én megyek, ereszkedünk le azon a kis partocskán, hogy gyüvünk. Na, mikor a
gesztenyefát elhattuk, na, kérem szépen, onnajfelü az a kis pince vót, innejdfelü
meg ez a hosszu pince. Na, ott látom az út közepibe, látok egy akkora fejérséget,
mint egy közönséges szita. Mer a nagy szita, van ekkora is, mind ez a szék. De kö-
zönséges szita. Nekünk van ollan kicsi szitánk, ollan közönséges szitánk. Ott van
egy fehérség. De má nekem félelmet adott az a fehérség. Mondom az uramnak:
– Te, apja! Nézd! – mondom. Látod, ollyan… – mondom –, a pince háta mögött,
ippen az út közepibe – mondom –, a két pince között – mondom –, egy kicsit lej-
jebb, az meg föllebb. Mondom: – Nézd, a hosszú pince sarkáná – mondom –, sar-
ka iránt, az út közepibe, ott van egy fehérség. – Csak gyere – aszondja –, ne jár-
gyon a szád – aszondja – ennyi sokat – aszondja. – Én nem látom. – Te, öreg! Te
nem látod? Én meg látom. – Hát bizo én szorongattam az én uramnak a kargyát
magamhó. – Jaj, te – mondom –, én nagyon félek! Mi az a fehérség? – Hát, lehet
– aszondja –, hogy valami, valakinek a macskája. Odaérünk, talán olyan messze,
mind a kályha. Ugye, kályha ott az a zõd? Mer ezze szememme látom, hogy zõd.
Odaérünk, akkor kezdett így gurunyi. Szépen gurul elõttünk. Mondom: – Nézd,
milyen szépen gurul! Ez nem macska – mondom –, olyan szita alak. – Én nem lá-
tom. De én csak szorongattam az uramat. Így megkarótam, így csak szorongatom
én magamho az uramnak a kargyát. – Én nem látom. – Hát nézd! Háromlépés-
nyire. – De az ollyan lassan gurult, hogy háromlépésnyire vót tölünk. Hogy
egésszen nem értük e, de én nem is akartam elérnyi, mer én az uramat…

Félt.
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…fogtam vissza. Õ nem látta. Na, én aztá, mikor, ez csak lassan gurut, ippen,
mind a szita. Mind a szita. Szépen gurut. Mikor odaértünk, má elhagytuk a pin-
cét, odaértünk, ahol, ugye, az a öreg horgos ara megy, a másik vége meg a teme-
tõ felé, egyik meg hát gyün ere, ere mifelénk.

Igen.
Ere mifelénk. Hogy oda akarunk érnyi, akkor nem azon gyütt, elöttünk az uton,
hanem ugy mindjá attu az almafátu, mindjá ara tartott. Be abba az öreg horhos-
ba,a és tudja, hogy micsoda pattanyás vót ott? Mintha lovak futottak vóna. Ugy
tördete azt a…, azt a…, azt a ágokat, ami, ami hát benn vót abba a horhosba.
Mondom: – Hallod, öregem, a ropogást? Aszmondja: – Ezt hallom. Én mondom:
– Azt a fehérséget nem láttad? Aszmondja: – Azt nem. Hát látja, ez meg énraj-
tam történt. (Szentmihályhegy, Somogy megye)4

Túlfelõl, román részen van egy ház. Ott lakott egy ember. Czövek Miklósnak hit-
ták. Czövekek-féle románcsügési ember vót, onnat származott vót fel ide. Ide
megnõsûlt, s itt vótak. Éjjel jöttek, el vótak Gáborval vasaltatni Kostelekbe, s ak-
kor egyik a mást megvárták, hát éjjel vót, késõ vót, aszmondja, körûlbelõl olyan
11, fél 12 lehetett az óra. S jöttek haza, s Gábornál puska vót. S amikor jöttek,
hogy kiértek oda a Finánc-kutnál, hát lássák, hogy egy olyan nagy fekete, mind
egy medve, ugy az uton keresztûl van egészen. Gábor aszmondta, õ nem látott
egyebet, hanem egy fekete valami vót, ilyen hosszu vót, s ugy látta, hogy halad a
patak felé keresztül az uton, elõttik. S akkor õ bétõtötte a puskát, aszmondta:
– Lövök hézza! S akkor a másik megfogta: – Jaj, nehogy hézzalõjj! Há ki tudja, õ
hogy látta. – Nehogy hézzalõjj! De õ ugy megijedett, hogy aszmondta Gábor,
hogy ugy könyörgött, hogy: – Gyere velem fel, Gábor! Gyere, ott menjünk túlfe-
lõl fel! S aszmondja: – Há Miklós bá, mé menjek ott? – Há én kiabálok, hogy hol
van, s én mejek az uton, s maga es ott hazaér. S õ kiájtotta es feszt,b hogy: – Hol
van, Miklós? Ér-e haza, Miklós? S aszondta, hogy nem tudja, hogy mit látott lesz,
me õ sose tudta megkérdezni, hogy milyen formába, mit látott, hogy az ugy meg-
ijedett, hogy osztán ugy lebetegedett, többet felkelni nem tudott. S ugy beléhalt
abba. Hogy õ milyen formába látta? Me aszmondta, hogy megfogta a kezit, hogy:
– Jaj, nehogy odalõjj! De aszmondta Gábor, hogy õ nem látott egyebet, mind egy
jó setét árnyék, egy ulyant. Látta, hogy így halad keresztül elõttik, de õ nem lá-
tott egyebet. (Gyepece, Bákó megye, Románia)5

Fehérember 

Még édesanyám látta is! Azt mondja, hogy lány korában kimentek ide a hegyre,
ott vót borsó vetve. Mentek a lányok vasárnap délután, hogy szedjenek borsót.
Lopták, mert nem az övék vót. Ki tudja, kié vót, milyen gazdag emberé. Mentek
a lányok, azt mondja édesanyám: – Elmentünk, fiam, ki a hegyre, s néztünk széj-

a (vízmosta) mélyútba 
b váltig
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jel, nem láttunk senkit, bementünk a borsóba, hogy na, szedjünk egy zsebkendõ
borsót. Mikor legjavában szedték, akkor néztek fel, hogy nem jû-e az ember, akié
a borsó, akkor látták jó messze, hogy jû a fehérember. Hajókázik. De hát édes-
anyám mindig mondta: – Olyan nagy vót, hogy û olyan magosat sose iletibe nem
látott! De tiszta fehér vót! Csak mintha egy nagy fa, oly lett vóna, s hajókázott
eleikbe. Akkor ûk megijedtek, elvisították magukat, drága, s akkor szaladtak a
hegytetõn. Mikor a hegytetõn vótak, addig sose néztek vissza. Mikor megálltak,
s visszanéztek, nem láttak õk már semmiféle fehérembert. De már nem vót ked-
vek többet visszamenni. (Magyarvalkó, Kolozs megye, Románia)6

Hát úgy emlegették, hogy olyan vót, hogy négy méter magos, tiszta fehér ember,
fehér… Há itt Köves-hegyen vót egy vackorfa, ott minden esztendõbe meg lehe-
tett látni a fehérembert. De az nem bántott senkit, az a fehérember. Az is kísér-
tetféle, mert négy méter magossan vót. Tiszta fehér vót, minden. Vót itt egy,
szomszédba, most meghótt az apja, a fia él, kihajtotta a bivalyt, s esett az esõ, s le-
kuporodott oda, hogy ne ázzon. S egyszer eleibe állott ez a kísértet. Fehérember,
nagy szakállas. S azt mondta: – Vistába még kõ kövön se fog maradni! Azt ma-
gyarázta neki. Megijedt az ember, s eljött haza. Mondta, hogy ki állott elejibe. Azt
mondta, hogy eljön az idõ, hogy Vistába kõ kövön nem marad. Még idáig nem
tõtt be. (Magyarvista, Kolozs megye, Románia)7

1908–1910-es években Golyó Gyurka ment haza a fonóházból. Amikor érke-
zett a templom közelébe, látott egy nagy fehérembert jõni le a temetõn. Gyurka
ment a templom kerítésén kívül, a fehérember bejül. Amikor Gyurka megállt, az
is megállt, amikor õ elindult, az is elindult. Tél volt, Gyurkának fázott mindene,
de a vére tán meg is volt fagyva, s a nagy félelem közepette nem tudott menni
sohova, megállt egy helyre: nézte, mindaddig nézte a fehérembert, míg egyszer el-
tûnt elõle. (Mákófalva, Kolozs megye, Románia)8

Fények: lámpás, gyertyás, tüzesember, permonyik

Apám mesélte, hogy õ is szömélesen látott egy tüzesembert. Amint a rétön gyütt,
valami világosságot látott, mindig gyütt feléje. Aszondja, kicsit be volt piázva, ná-
la volt egy pintes üveg, hozzá akarta dobni. Akkor, amint hozzá akarta vágni, a
kezivel, legalább egy kilométer távolságra elvágódott tõle a sárga fény. Amikor
beért, hazaért, mondta nekik: – Na, most gyüjjetök ki, ha tüzesembört akartok
látni. És ez a lámpa erre-arra látszott, amerre a levegõ hordta. Ez, kérem, eddig
tartott. (Darány, Somogy megye)9

Öcsémék elmentek egyszer krumplit lopni. Nagy láng csapott fel a földbõl, éppen
nem messze tõlük. Õk tüzesembernek hitték, el is szaladtak. Másnap elmentem
megnézni, ahol mondták. A föld egytenyérnyi szélesen meg jó hosszan meg volt
repedve, és egy helyen égett fadarabok meg pernye volt benne. Persze, nem tü-
zesember volt az, amit láttak, hanem gázkitörés. Tüzesember nem volt soha, csak
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kitalálták. Nem tudták, hogy mit látnak, nem merték megnézni, és ráfogták.
(Mátraderecske, Heves megye)10

Permonyikok járnak így adventben, este, olyan kis emberkék, lámpácskával jár-
nak, 5-6 éve is láttunk ilyeneket. Egy ember mesélte, hogy a permanyikok õtet
meghurcolták, reggel hatkor került haza, addig csak járni kellett mindig sárga
vízbe. A bátyám a gyárba járt régebben. Egyszer késõ éjszaka jött haza, s kiabál a
bátyám, messzirõl – én jólészi születésü vagyok –, Cserencsénybe vagyok. A pa-
tak mellett volt egy gödör, amit mosáshoz ástak. Ott látott egy libát, de az eltûnt.
A bátyám mondta, hogy neki csak menni kellett, mindig a víz után. A permonyik
vezette. Ha a kakasok megszólaltak, akkor már nincs hatalmuk. Ezek olyan kísér-
tetek, de csak ilyenkor, decemberbe járnak. (Rozsnyórudna, Rozsnyói járás,
Szlovákia)11

Nagyapám azt mondta, hogy egyszer elmentek birkáér, aztán azt mondta nekik
Gorgyán bácsi, hogy vihetnek hármat is. És mán két bárányt hazahoztak, mentek
a harmadikér, és egy ház jött eléjek. Abba égett egy gyertya, s mindég közeledett
feléjek. Ahogy õk mentek, mindég közeledett feléjek. Nagyapámék ekkor meg-
ijedtek, és jöttek visszafele. Mikor nagyapámék már elértek a hídhoz, akkor eltûnt
ez a ház, és nagyot kacagott. (Kesznyéten, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)12

Az uram mesélte, 20 éves lehetett. A szõlõbe dolgoztak. Ballag hazafelé, mikor ki-
ér az országutra, látja, hogy egy öreg sánta ember jön vele szembe. Elkerülte. – Ho-
vá megy, fiatalember? – Megyek Szeremlére. – Álljon meg egy kicsit! Az én uram
megállott. Az öregember kezdi mondani: – Idehallgasson! Az Úr Jézus leverte a sá-
torkaróját. Mink is alatta vagyunk. Majd amikor leér a hidrul, fog majd látni egy
nagy valamit, de ne ijedjen meg. – Honnan jön, öregöm? – Csáborrúl. Kilencen in-
dultunk, én jövök Máriagyüd felé. Kilenc sing mélyen lesüllyed a föld. Elköszön-
tek egymástól. Ahogy legyün a hidrul, amint néz bal kézrõl, lássa, hogy a mélység-
be rettenetes fényesség van, de gyün a fényesség, de gyün. Eszibe jutott, hogy neki
ezer Miatyánkot kell elmondania. De csak azt mondta: – Jaj, Istenem, jaj, Istenem!
Mint egy véka, akkora volt a fényesség. Megállt, és csak nézte. Amint curukkolt,a

úgy hanyatt vágódott. Mire észhez tért, nem volt semmi. (Szeremle, Bács-Kiskun
megye)13

Mint gyerek, kanászbojtárkodtam, kint vótunk a határba egy pajtába. Földi Pali
bácsi volt velünk. – Majd én megmutatom nektek, milyen az a lámpás! Éccaka
felköltött bennünket: – Na, itt a lámpás. Ahogy fölkeltünk, a pajta tetejin is ge-
rincen mentünk. Mikor a pajtán végigért, eltûnt. – Na, gyerekek, figyeljük, hun
tünik fel ujra! Kis idõ múlva ott tûnt fel a kutágason. A kútgémen végigszaladt,
leszaladt a kútba. Majd a határon tûnt fel. Ment az abonyi határ felé. (Farmos, Pest
megye)14

a hátrált
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Itt vót egy uraság, Julenák Béla. Ottan mondták, hogy íccaka egy lámpás jár.
Unokatestvérem vót, olyan idõs vót, mint én, muzsikásnak tanult. Kürtrea járt,
ottan tanult. Oszt mindig itt hált nálunk, mikor késõn jött este. Egyszer elment,
oszt mikor a gátra fölért, hát egy lámpás ment utána. Û megvárja, azt mondja,
majd avval elballagnak. De ha û megállt, az is megállt. Ha û megindult, az is
megindult. Mintha kis lábai lettek volna, úgy ment utána. Látta azt a kis lábait,
hogy mozgottak. Olyan magasságba volt, mintha a kezibe lett volna valakinek a
lámpa, de embert nem látott. Ott, a Hót-Tisza-szélen, Nagyréven volt egy cim-
borája, az a tanya volt legközelebb, oda ment be, felköltötte a cimboráját. Az is
kiment vele, ott állt a lámpa. Nem mozdult. Ott álltak reggelig, de reggelre el-
tûnt onnan. Aztán ez a fiú beteg lett, egy évre rá meghalt, addig mindig beteges-
kedett. Csak megijedt õ akkor, pedig azt mondta, hogy nem fél. Egy évre rá meg-
halt, aztán a sírját mindennap felkaparta valaki. Aztán az anyja õriztette, de akkor
már nem jött oda senki. (Tiszainoka, Jász-Nagykun-Szolnok megye)15

Vót nekem egy sógorom, s az egyszer azt mondja nekem, hogy: – Voltak azelõtt
szellemek, Tera. Voltak szellemek ezelõtt – sógorom azt mondja –, igen, egyszer,
tudod-e, erdõbe mentem, tél volt – s azt mondja –, és megkéstem erõst, mert a szá-
nom felfordult, s egyedül voltam, megkéstem erõst, sokat káromkodtam. Szóval,
ahogy felszereltem, valami fát visszaszereltem a szánra, s jöttem elé, hát a lovak
nem bírják mégsem, mert azalatt egy nagy hó lett, s nem tudtak jõni. Kezdtem ká-
romkodni. Egyszer csak látom, hogy a fa végin egy gyertya ég. Te jó ég, hát én nem
láttam mostanig, hát a gyertya hogy került oda. Azt mondja: – Na, menyek én hát-
ra, s megnézem, hogy e miféle. Menyek, s hát sehol semmi sincs. Pedig olyan tisz-
tán láttam, tudod-e – azt mondja –, a gyertyát, megyek, hátul sincsen, aj, Istenem,
a gyermekek megkerültek, megkerültek, s a gyertya azért gyúlt meg, hogy örvend-
jek, hogy többet ne káromkodjak. (Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)16

Annyit láttam, mikor gyermek voltam, inas voltam, apám mindig beszélte, hogy
gyertyákat látott. Hát kimegyek egy este egy vödör vízért a mesteremnek, olyan
9 óra tájba. Hát az apámék kertjik véginél hát egyszer látom, hogy egy világ pislog,
mint ahogy a fáklyavilág, fellobban, s lealszik, még fellobban, s lealszik; mi lehet ez?
Bemenek, mondom a mesteremnek, hogy: – Nézze, Jákob bácsi, mit láttam! – Azt
mondja: – Mit? – Mondom: – Ne, gyertyák vannak! Kijön, nézi, az ablak arrafelé
volt. – Hát – azt mondja –, meglátod, hogy majd ezek esszeverekednek. Egyszer
esszejött a két világ, a gyertyavilágok, egymásra ugráltak, akkorát felszöktek, két-
három métert es egymás hátára, s egy darabig viaskodtak, egyszer csak kétfelé vál-
tak, egyik lefelé, másik felfelé ment, s aztán vége lett a verekedésüknek. (Závod, Tol-
na megye [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])17

a Tiszakürt (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
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Láthatatlan kísérõ

Édesapám is mondta, hogy ment a malomba, nem vót itt nálunk malom. Ment
Mikefalvára, lovon ment a malomba éjjel, s mikor kiment a falubúl, csak valaki
ment a szekér után, csotlik-botlik, a kerék mindjár összeomlik. Mind ment hátul,
õ olyan legén vót, fiatal legén vót, aszondja, úgy félt, nem látott senkit. Csak hal-
lotta ezt a hangot. Csotlik-botlik, a kerék mind összeomlik. Addig ment utána,
míg kezdett virradni. Mikor kezdett virradni, akkor elhallgatott. Aszondják, hogy
azoknak csak éjjel van hatalmuk, nappal nem foglalkoznak. (Harangláb, Maros
megye, Románia)18

Hangok

Úgy déli 12 óra vót, sose felejtem e, fõzni kíszûtem. Azt mondja az uram: – Majd
én segítek krumplit pucóni. Én gyúrtam be a tésztát. Hát egyszé csak, a konyhánk
elõtt téglás volt, egy rettenetes nagy recsegés, ropogás, zuhogás, mintha egy nagy
törékeny tárgyat odavágtak vóna. Azt mondja az uram: – Mi vót ez? Mondom:
– Hát most eredj, nézd meg. Nem akartam elhinni, hogy engem hogy megijesz-
tett az a csapkodás. – Nézd meg, mi vót. Kimén, nem talál semmit. Minden úgy
volt, ahogy köllött neki lenni. – Nem tudom, mi vót – azt mondja – ez a rettene-
tes nagy ropogás meg recsegés. De mintha csak egy nagy darab törékeny edényt
odacsaptak volna. Mondom én: – Ugye, te nem hiszed, de biztosan az öregek nem
nyugszanak, hazagyünnek ijesztgetni minket. (Csantavér, Észak-bácskai körzet,
Szerbia)19

Amikó az anyám még kislány vót, a zákányi iskolában itten – most is megvan –
valami Vörös tanító tanított abban. Öreglegény vót. Aztán valami szellemjárás
vót ottan. Aztán vót neki valami…, cselédlánynak mondható-e, vagy mi… Szó-
val az maradt ottan. A tanító meg ement a tengerpartra nyaralni. Aztán ez meg
egyedül vót abban a nagy iskolában. Én nem tudom, hogy áta ott a kamra, de a
konyhábú lehetett menni a padlásra meg a spájzba, meg… én nem tudom, csak
azt hallottam mindig azelõtt, hogy zörögtek a konyhában, dobogtak, meg mit tu-
dom én (nekem is úgy mutatták meg). De ez biztos, hogy igaz. Ilyen velem is
megtörtént, sajnos. Nem kívánom senkinek sem. Aztán ez meg akkor is dobban-
tott, aztán hallja, hogy zörög a lépcsõ, õ meg lefeküdt az ágyban. Ez a cselédlány.
(Zákányszék, Csongrád megye)20

Egyszer meg mentem Péderbe, már régen vót, hát ott van a híd, mentem éccaka.
Lehetett 12 óra, sulykáltak, mostak, öblítgettek a Bódva viziben. Megálltam a hí-
don, nem láttam semmit, odaálltam a híd karjához. Mikor elmentem, megint
sulykoltak, megint asszonyok verték így a ruhát, pocskoltak a vízben… – Az
anyád kutya Úristenit – mondom –, ez már megint kísér engem! Már megint bi-
tang! Káromkodtam. Az elkezdett röhögni. – Nyehehehej! – mint a ló, nyerített.

a állt
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– Az anyád picsáját nyerítel! Eljövök a kanyarbúl – így kimegy a kanyar –, három
olyan kutya elõttem vót, meg egy pirossapkás. Fegyver nálam, minden, leugrot-
tam. – Ki vagy te? Eltûnt. Felugrok a biciklire: megint ott vót. Ez egy óra hosz-
szán keresztül így kísért engem. Egy óra hosszán keresztül így kísért engem. De
meg nem ijedtem. Mentem, sört vittem, innivalót. Mondom: – Pista, én máma
nem megyek vissza haza, mer itt megkísértek engem! (Torna, Kassa-vidéki járás,
Szlovákia)21

Hallottam, egy barátom vót, hát vót juhok. És egy éjjel, ahogy legeltetett, hát vót
egy körtefa alatt egy öreg bácsi, pipázott. Hát nem vót gyufája a pásztorember-
nek, és elment oda, hogy gyújtsa meg a pipátúl a cigerettát. Hát mikor osztán
odaírt, a pipába akarta bedugni a cigerettáját, eltûnt az öreg bácsi. Csak, aszond-
ja, olyan csörömpölést hallott, mintha láncokat vertek vón össze. Úgy megijedt û
is, hogy mi vót, azt nem tudta û se megmondani. Tüzes nyavalya vagy mi, de így
történt. (Zsibó, Szilágy megye, Románia)22

Mozgó, ugráló tárgyak

Még gyermek voltam. Barátnõk voltunk ezzel a Kardos Piroskával. Osztán az
öreg Majorosné – ez a Nagy Miklósné, az a bótos, annak az unokája – még akkor
kicsi vót, oszt azt mondta ez a Majorosné, aszondja, hogy maradjunk itt a gyerek-
kel, míg elmegy a kútra. Hát mink bementünk, mint gyermekek, osztán mikor
elment az öregasszony, a seprû a sarokbul fel az asztal tetejire, onnan meg vissza.
Hát mi kûvé dermedtünk. Nem mertünk mi mozdulni se, se kimenni a házbul.
Csak vártuk, hogy míg visszajön az öregasszony. Míg az öregasszony vissza nem
jött, az mindig úgy pattogott, olyat sose láttam. Na, oszt mikor hazajött, akkor
elállt a seprû, mi meg azt se tudtuk, hogy hogy menjünk onnan el. (Sáp, Hajdú-
Bihar megye)23

Különleges, torz emberalakok

Anyám éjfélkor ment messze. Ahogy ment Teleki kántorék elõtt, nagy kopaja

ment utána. Ahogy megáll, néz visszafelé, az is megáll. Háromszor, négyszer is
megtörtént. Aztán egyszer megunta, aszt mondta neki: – Az apád erre-arra, ha
még tovább jössz utánam, levágom a fejedet. Aztán megnézi jobban, hát egy fe-
jetlen barát jött utána. Itt volt egy régi plébánia, onnan jött ki az a fejetlen barát.
(Nemesvita, Veszprém megye)24

Legénykoromban jöttem Lapujtõb felõl, éjfél vagy 1 óra körül lehetett, hát ott áll
egy nagy, rézgombos fekete köpenyeg, de feji nem volt az embernek. Meg-

a kopogás
b Karancslapujtõ (Nógrád megye)
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fásodtama egy kicsit, hogy feji nem volt, de azért ráköszöntem: – Adjon Isten jó
estét! Hát az is elkísért, jött utánam, de annak se koppanása, se zukkanásab nem
volt. A dombon megálltam, õ is megállt, ott néztünk farkasszemet. De aztán egy-
szer úgy eltûnt, mint a gyertyavilág, nyoma se maradt. De az az ijedtet osztán rám
adta úgy, hogy az istállóba, mikor megvirradt rám, mikor édesapám bejött, azt
mondja: – Mi van, részeg vagy, mi van veled? De az a félszét úgy rám eresztette,
hogy még édesapámat se ismertem meg. Elmondtam aztán neki, hogy mi volt, hol
jártam. Aztán azt mondta édesapám, hogy: – Arra figyelmeztetlek, hogy éjfélkö-
zön arra ne nagyon járkálj, mert ott sok rossz nyomok vannak. (Karancskeszi,
Nógrád megye)25

Állítólag apósommal történt meg… Szoktak mulatni, mint Hegyalján,c egyik ut-
cából a másikba mentek borozgatni, aztán késõn mentek haza. És amint egy útke-
resztezõdésnél ment keresztül, és amint ott áthaladt, egyszer látta, hogy jön vele
szembe egy alak. Mikor egymás mellé értek, látta, hogy nõ volt, de úgy nézett ki,
mintha arca nem lett vóna. Akkor eszébe jutott neki, hogy beszélgettek már arról,
hogy azon az uton egy nõalak szokott végigmenni, és olyan félelmet bocsát arra,
akivel találkozik, hogy alig tud hazatalálni. Igy ez az apósommal is megtörtént,
hogy mikor hazafele összetalálkozott ezzel a nõvel, hogy mikor már a kapun ment
be, az összes hajszála az égnek állt, és olyan félelem vette elõ, hogy már nem tud-
ta, hogy a konyhába hogyan megy be. (Tarcsi, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)26

Szalamás-szádába,d úgy hiják, hogy Pulika Bandi, az nem mer otthon háni,e érti-e?
Azért, aszondja, met hallja, mikor a kapu megnyílik, feljön a tõtésre, bejön a ház-
ba, s olyan csúf, fekete alakba áll, s kacag vele szembe, s morog, mintha monda-
na valamit, s nem tudja, hogy mi. S õ minél jobban fél, annál közelebb megy.
S azétt nem mer a házába lakni. S én ezt meg akartam kísérelni, szentelt dologval,
de sohase került alkalom, s elvégre én is félek, megvallom õszintén. Az ilyenekkel
ne próbálkozzék senki, aki fél. Ez a százszázalékos valóság, mer kétségbeesik.
Most osztán odale, Bandi-pataka-szádába, egy rokonomnál megint, az személye-
sen lássa, hogy eljõ szépen az ágya bütüjihezf egy férfi s egy nõ, mutogassák a fogik
neki, az asszonnak, ha szintén másodmagával van, akkor is. A másik illetõ úgy el-
alszik, hogy akárhogy kõltse, felkelni az illetõ nem kel fel. Legyen férfi vagy fehér-
nép, vagy leány vagy bármi, nem tudja felkelteni az alatt az idõ alatt, amig alszik.
Ugy, hogy õ csak egyedül lássa, s esik kétségbe. Az sem mer otthon hálni. S én an-
nak megmondtam, hogy mit csináljon. S elvégre én elmenyek, s egy próbát te-
szek. (Gyimesbükk, Bákó megye, Románia)27
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El voltunk a búcsúba a másik faluba, és hajnalban mentünk haza. S mikor elhagy-
juk a templomot a második háznál, hát a kerta tetejin ül egy asszony, de jó magas
volt a kert, akkora fekete asszony, a lábai leértek a földre. A lovak annyira meg-
ijedtek, hogy csak a túlsó ház kertjinek nekimenjenek. S akkor másnap én oda-
mentem, és kérdeztem, hogy idehaza voltak-e. Azt mondták: nem voltak, mert el
voltak a búcsúban, s aki a háznál kellett volna idehaza legyen, az meg a testvéri-
nél volt, ott voltak aprább gyerekek is, akikre kellett vigyázni. Hát kérdezte,
hogy: – Miért? Hát megmondtam, hogy: – Hajnalban itt maguknál a kerten
mekkora hatalmas asszony ült, hogy az lehet, még háromméteres es volt, ha a
kerttõl felfele es olyan nagy volt, meg a lába es lelógott a földig. (Nagyvejke, Tol-
na megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])28

Csúnya, visszataszító alak

Itt egy sógorasszonyom lóvészi… oda való volt, s azt mondja, hogy künn õrzött
borjukat, marhákat, nem tudom, mit es õrzött, s azt mondja, há hall valami lipcs-
lapcsot, sáros volt az ösveny, ment lüttõreb bé, s figyeli, azt mondja, onné, a bokor
mellõl, hogy mit es lát, s hát azt mondja, men a gonosz, a gamatyság,c a kezei le
vótak eresztve, s a szája kitátva, s olyan sietõsen ment lütõred le, azt mondja, olyan
csunya vót, s szõrös vót, mint a medve, azt mondja, sugár magos, sovány, s vala-
merre ügyekezett, hogy ment a gamatyság. (Kostelek, Bákó megye, Románia)29

Állatalakok

Jövök haza Hegykõrõl. A Fertõ felöl nagy szél kerekedett, és ott termett mellet-
tem két nagy kutya. Be akartam menni a szõlõbe karóért, de nem tudtam lemen-
ni a kerékcsapásból. Jött megint egy szél, a kutyák segget mutattak, és eltûntek.
Akkor bementem a szõlõbe karóért, de akkor már nem voltak ott. (Fertõhomok,
Gyõr-Moson-Sopron megye)30

Mamámnak az édesapja juhász volt, az anyám meg lehetett 9-10 éves kislány. Va-
csorát vitt az édasapjának az egyik tanyáról a másikra. Úgy egy kilométer távol-
ság lehetett köztük. Elmaradt az éjszakára a szalmakazlon csúszókázni. Az olyan
vót, hogy a gyerekek az asztagról lecsúsztak. Már éjfél is elmúlt, holdvilágos éj-
szaka volt, mikor hazament. Az utca keresztezõdésénél odacsatlakozott hozzá egy
nyúl, és kísérte, de olyan közel ment hozzá, hogy mindig meg akarta fogni, de
nem tudta. Egyszer csak hátranéz, hát már hatan vannak. Meg akarta fogni, de
nem sikerült. A nagy fogásba nagyon kimerült, mire a házhoz ért, elmaradtak
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a nyulak, és elkezdtek valósággal tapsolni, úgy megijedt, hogy elesett. Úgy vitte
a mostohaanyja a házba. Többet nem mert estig maradni. (Kenézlõ, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)31

No még aztán ez ’24-be volt, ez nagyon jut eszembe. A szentgyörgyia kõút mel-
lett kaszálgattak szénát az én családjaim az árokba. És kimentünk gyûjteni korán
reggel, de kocsit kért az én uram, hogy egyszerre hazajöjjön a mi részünk. De any-
nyira késõ lett ránk, hogy úgy fél 12 körül értünk a malom elejbe. A kocsisok
voltak odafel a kocsin, akik hajtották a lovat. Mink meg, a villások, gyüttünk gya-
log. Az én férjem gyött elõ, az elsõ kocsival. Van ott egy feszület, annak az irányá-
ba, a mi lovunk elkezdett horkolni, megállt, nem ment a teremtõnek sohova. Ak-
kor az én férjem szólt, hogy: – Gyere, hé – azt mondja –, elõre, nem tudom, mi
van, nem megy a ló semerre. Az üdõ csillagos idõ volt, nem volt nagyon sötét. Hát
mikor én elõrementem, akkor meghempergett ottan egy olyan, mint egy puliku-
tya, kifelé. Tudja-e, hogy még most is remegek, aminõ izgatottak lettünk akkor…
(Zagyvarékas, Jász-Nagykun-Szolnok megye)32

A bátyámmal törtínt, de hát úgy igaz. Nagyon hegyes leginy vót, jól ismertík.
Mályvát dugott a kalapjáho, úgy járt a lyányokho. Mán én nem tudom, mékhe
járt, hát ment, mint a többi legény. Õsszel vót ez, jött hazafele a lyánytul. Még
kislyány vótam, de világosan emlékszem rá, hogy beszólt apámnak a házba:
– Apám! Apám! Tessík csak kijönni! Mi van? – kérdezte apám, de mán én is felül-
tem az ágyba. – Ott a kapu tetején egy macska, üssük le, mer minden este kisér
engem! – Fogott apám egy botot, odamentek leütni, de a macska eltûnt. Akkor
apám lefeküdt, Lajos is bement az ólba. Akkor megin kiáltott a bátyám, a Lajos:
– Apám! Megint itt van a macska! Megint odamentek vasvillával, oszt ütöttík
vóna, de nem írte a villa. Csak a nagy csattogás vót, de mán a macska nem vót
sehun. Odatettík keresztbe a két villát, odatámasztották, azután nem jött vissza a
macska. Világos iccaka vót, lehetett látni, hogy a macska eltûnt a levegõbe. Lajos
azt is mondta, hogy mán vagy tízszer azelõtt mindig hazakísirte a macska.
(Hajdúbagos, Hajdú-Bihar megye)33

Még csak 13 éves voltam, mikor õszi idõben tizenhárom darab jószágot hajtot-
tunk a nyiregyházi nagyvásárra. Bujtól egy tinó visszaszaladt. Utolért egy szekér,
megfogtuk a tinót, és hozzákötöttük a szekérhez. A buji hídon mentünk keresz-
tül, mikor a toronyban elütötte az óra a tizenkettõt. Az úton egy kutya jött mel-
lettem. Ha ránéztem, lemaradt, ha másfelé néztem, elõreszaladt. Még a setétben
is láttam, hogy milyen furcsa nézése van annak a kutyának. Egy keresztútnál hir-
telen eltûnt a kutya, és én is siettem a többiek után. A Görbeház nevû kocsmánál
értem utól õket. Ott rám jött a félelem és a reszketés. Eszméletlen lettem, úgy tet-
tek fel a szekérre. Sok idõ múlva kezdtem eszmélni. Pálinkát adtak, és úgy lettem
jobban, de azt a kutyát még most is látom néha. (Paszab, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)34

a Jászalsószentgyörgy (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
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Kártyáztunk éjfélig, menegetünk haza, hát amint menek haza, egy nagy sertés,
egy nagy lánc volt a nyakára kötve, az a lánc kövekvel meg volt rakva, hát vitte,
zergette a láncot. Nálunk sertések nem voltak Bukovinában, a magyar községek-
ben nem voltak sertések. – Ej – mondom –, megfogom ezt a sertést! Hajlottam le
a lánc után, továbbszökött a sertés avval a láncval, húzta maga után. Akkor men-
tem utána, hogy fogjam meg, ragadjam meg. Hát nem tudtam. Egyszer egy olyan
sûrû drótkerta volt, nekivágódott az a disznyó, s hát zergett a lánc keresztül azon
a dróton. Menyek én oda, fogjam meg azt a láncot, hogy fogjam meg azt a sertést.
Hát nincsen semmi lik, a nagy sertés azon a sûrû dróton átszaladott. (Izmény, Tol-
na megye [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])35

Anyám mostohaapja beszélte, hogy vele történt legény korában. Volt neki két lo-
va, s õszvel elment a lovakval lóhálóba.b Elvitték ki a mezõre, s legeltették a lova-
kat, elengedték ott a sarjúban. Hát õ úgy elengedte, lehúzódott egy boglya tövé-
be, és elaludt. Ott volt közel a Szucsáva vize. Mikor felebredt, hát nem látja a
lovakat. Járkál erre-arra a sötétben, egyet megtalált. Fogja azt az egyet, felül a há-
tára, hogy megkeresse a másikat. A vízen túl hallatszik, hogy valami ropogtatás
van, gondolta magában, hogy biztosan általment a vízen. Béhajt a vízbe, nézi, hát
csakes azon a parton van, ahonné elindult. Így hétszer ment keresztül a vízen, s
mind a hétszer az innensõ parton lett. Erre eszébe jutott, hogy õt most megkísér-
tették. Nyúl a lónak a fejéhez, s hát nincsen a lónak feje. Ekkor még jobban meg-
borzadt. Leugrik a lóról, s keresztet vet magára. Ahogy keresztet vetett, a fejetlen
ló eltûnt, s tõle néhány lépésre ott legelt mind a két lova. Ezt õ saját szájával be-
szélte el. (Halásztelek, Pest megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])36

Az én édesanyámnak az apját es megkísértették kecske képibe. Ment haza a korcs-
mából, s egy fehér kecske eleibe állott, szembeállott két lábra, és simogatta az
arcáit a két lábával. S megijedett úgy, hogy alig bírt hazamenni, többet nem ké-
sett el. (Sásd, Baranya megye [Somoska, Bákó megye, Románia])37

Kísértetkocsi, kerék

Sõt többet mondok! ’16-ba – úgy híják, hogy Petróczy János, itt a szõlõk alatt –
ott vótam náluk gulyás. No mosténg, az öreg János bátya aszondja nekem, hogy:
– Gyerek! Akarsz-e látnyi valamit? – Dehogynem akarok, hát – mondtam. – Ha
maguk lássák – mondom –, én is hagy lássam valamit. No, kérem, hódtölte vót.
Kiálltunk a kapuba. De még nem vót setét. Olyan jó szürkület vót. Hintón gyött
onnan a szõlõk alól. A lónak a patkóljanak a…, ahogy ment a köves úton, ezt ren-
desen lehetett hallanyi. De lovat a hintóba nem láttuk. A…, mán a hintó elõtt.
A hintót teljes egészibe láttuk, de se benne ülõt nem láttunk, se a lovat nem lát-
tuk. Csak hogy…, ahogy verte el a lábát a kõre, ahogy futott. Ezt mind holdtöl-
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tekor láttuk. Hogy osztan ez mi vót ez, vagy hogy vót ez? Hát mind gyerek ez
– hát mán nem gyerek, mán 13 esztendõs vótam. Eztet nagyon megfigyeltem…
(Karancskeszi, Nógrád megye)38

1: Az én uram meg – azt mondja – kijött egyszer ide az útra, és itt, ahogy idejött
a ház elibe – azt mondja –, hogy egy ilyen nagy tüzes kerek jött viégigfele az úton.
2: Nem ment az, hanem kijött éjjel ide, az udvarra. Lenézek az útra, egy nagy tü-
zes kerek. Hogy mi van itt? De én is megijedtem tülle. Én beszaladtam. Hogy mi
lett vele, én nem tudom. Én otthagytam azt a nagy fiényességet. Riégebben
õrsiégbe szoktunk járni, mindig éjjel beosztottak bennünköt fiatalkorunkba
õrsiégbe. Akkor itt iroda vót. Oszt ott vagyunk ketten õrsiégbe, és Kovács Bélá-
nak az apja, az vót az õr, a kolhozõr. Hát má ez is éjjel vót, jó kiésõn. Mi itt ülünk
ebbe a nagy szobába elõl, û meg az û kis szobájába, ahon a papnak vót riégen az
irodája. Abba vót az õr szobája. Egyszer nagy ordítás, mint a bikabömböliés. Mi
is megijedtünk, szaladunk odafele, jön Józsi bácsi kifele abbu az épületbül, azt
mondja, hogy a nagy bika nekitámadt, azt mondja, meg akarta ölni ütet. Û ordí-
tott annyira. Mi oszt szaladtunk, oszt nem láttunk semmit se. (Beregújfalu, Be-
regszászi járás, Ukrajna)39

Láthatatlanul dolgozó kísértetek

Egy szélmalmosnak volt egy kisfia. Egy napon, mikor nem volt otthon a szélmol-
nár, úgy estefelé a malom elõtt hevert a gyerek meg az anyja. Egyszer csak hallják
ám, hogy odafönt a malomkövet kopácsolja valaki. Mert éppen állt a malom. Elõ-
ször nem is nagyon figyeltek rá, mert azt hitték, hogy a nagyapó van fönt. De egy-
szer már nem gyõzték hallgatni. Azt mondja az asszony a kisgyereknek, hogy
menjen föl a malomba, ott nézze meg, hogy mi az. Mikor a kisfiú fölért, nem a
nagyapját találta ott, hanem egy idegen õsz ember verte egy nagy kalapáccsal
a követ. A gyerek leszaladt, hogy szóljon az anyjának. Most fölmentek mind a ket-
ten. Mikor fölértek, nem láttak ott senkit, de még a kövön sem láttak semmit.
(Szeged környéki tanyák)40

Még olyant is emlegettek, hogy éjjel legeltetni járaltak a szegény emberek, na, éj-
jel, hódvilágokon. Már kint a rétekre, földekre. Hát aztán má szép lovak voltak
ottant, és aztán õk meg befogták iketa ekébe. Szántottak. Egész éjjel szántottak.
És csak reggel meg nem volt semmi kiszántva. Hát ezt emlegették. Ezt hallátam.
(Kolon, Nyitrai járás, Szlovákia)41

Most nem lehet hallani az ilyeneket. Régebb dógoztak odafel a fejbe.b Az én édes-
apám. Dógoztak odafel, a fejbe, s akkor ott, ahol van a Kanális-patak-száda,c ott
örökké valami elémutatkozott. Vajd egy bika, vaj egy medve, vaj ilyesmi. Ugye,
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elémutatkozott, s ugy tünt es el, ment es el. Valamiféle jel vót. S Bodor Emrea es
mondta, hogy õ jött le, jött Szépvizrölb éjjel, s ott õt es… Az valakinek a jele vót.
S ott Kanális-patakon alól vót a Határ-pataka. Na, ott éjjel hallottuk, hogy örök-
ké héjegetett, hogy huzta a fát, s emeltek. Emlékszek, jó kicsi kölyök vótam. Nap-
pal mentünk, s ugy féltem, Nagy Pétervel, a sántával. S mondom Péternek: – Ne
hagyj el, Péter, én ugy félek! Az az ember éjjel es kiabál, s most es háhac eléjõ va-
lami! Mondom: – Én nem maradok egyedõl. Ott hóltak meg. Ott es vótak ilyen
jelek. (Gyepece, Bákó megye, Románia)42

Kísértetek órái, embernek tilos kísértethelyek

Ugy 12 óra közbe möntem az úton. Egyször hallom, hogy valaki vagy valami
gyün utánam. Hátranézök, hát egy fekete ló gyütt utánam. Terémd izs vót, rá
akartam ûni, de ahogy má hozzáléptem, hogy fölülök, mindég elugrott. Möntem
tovább, a ló mög utánam. Egy võgybe értem, ott átómöntem egy vízfoláson.
Ahogy átóléptem, a ló utánam kiátott: – Köszönd, hogy átómönté! Akkor lees-
tem a fõdre. Máskor mög éfékor a kocsmába möntem. A kûköröszt mellett láttam
annyi csibét, vót az ezör is. Ott csicsögtek. Mikor hazamöntem, emondtam, hogy
a kûköröszt mellett mönnyi csibe rén.e De má, mikor kimöntek, a csibék nem
vótak ott. (Katádfa, Baranya megye)43

Az én apám nagyon sokat elmesélte, hogy így uradalomba volt tehénhízlaló, úgy
hívták azelõtt, hogy sõrés. Mikor az apám ment déli 12-kor kifelé, a keresztútnál
ott ült egy kiskutya, az apámat több mint egy óra hosszat nem engedte el, nem
tudott semerre se elmenni. Aztán, mikor jöttek kifelé a templomból, akkor a ku-
tyától akkor nem tudott megszabadulni, a kutya szépen felállott, és ment el on-
nét, ment befelé a temetõbe. Egyszer meg hazafelé jöttek a munkával édesapá-
mék, és találtak az úton egy hízott libát. Tompa Bálint bácsival jöttek. Oszt
cipelték, cipelték, de olyan nehéz volt, hogy le kellett nekik minden pillanatba
tenni. És úgy, hogy nem bírták a libát elhozni, letették, ott hagyták, és volt ott
egy bába, azt mondták, az volt, mert az boszorkány volt. Akkor is valahol voltak
dolgozni, és éjjel volt ez meg, éjfélbe. És négy tarka bornyú jött kifelé a temetõbül
szintén. És õk, ahogy jöttek hazafelé, mindig jöttek utána a bornyúk. És ide a Mo-
rotvára lehajtották õket. És annyira szaladtak tõle, annyira ki voltak fáradva, hogy
már tiszta vizek voltak, és ha õk megálltak, a borjúk is megálltak, és lesték õket,
és egyszer csak, ahogy õk már annyira ki voltak fáradva, hogy alig bírtak menni,
a borjúk etûntek. És ezek is ilyen látomások lehettek, ilyen boszorkányféleség.
(Tiszaderzs, Jász-Nagykun-Szolnok megye)44
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A Vizibórdán két ló állandóuan íjjeszt, ha éjfélkór jár árra valaki. De nem minden
idõübe jelenik ez meg, mer valamikór régen az igások mentek haza, s már be vóut
fagyva a Karcsa, s az egyik igást elcsalták, hogy a Biharomba menni akart haza, a
tanyába, és elcsalták, mert keresztút van éppen ott, hát nem engedték, hogy a Bi-
harom fele menjen, hanem Karcsa fele csalták. És behajtott a lovával. A mostani
posta elõütt. Onnat csalták a Karcsa-szél fele. Nem errefele ment le, a téesz fele,
amerre a Biharom-tanya vóut, Karcsa felé csalták el. És az egész nép kiment a
községbûl a nagy hörgésre, mikor a két ló döglött bele a vízbe, mer nem tudott
kijönni. A jég leszakadt alatta, és kifelé meg nem tudta fórdítani a lovakot, mer
aki odacsalta, az nem hagyta neki, úgyhogy hát el is csapta oszt a báróu, fizetést
se kapott, a két lú hogy beledöglött a Karcsába. Hát vóutak mán olyan emberek,
akik halászni jártak, és nem merték az emelõüt betenni a vízbe, mer két ló
állandóuan ott járt a víz felett, mint aki ott legel. Meg akarták fogni, hát akkór
meg megfogták a semmit, de a ló csak ott vóut, és nem tudták megfogni. Hát
sokszor elriasztja az ilyen halászembereket, akik járnak éccaka halászni, és nem
mernek a víz szélére odamenni, ahogy meglássák a két lovat. (Karcsa, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)45

Édesanyám mondta, hogy volt a buji határban, Szabolcs megyében. A nõvére el-
ment a bálba. Nagyhalomnak nevezték azt a tanyát. És, ahogy a nõvére elment,
nem akarta õtet engedni magában. Õ elment egyedül. Már téli idõszak volt, de hó
nem volt. Ahogy elment egyedül a bálba, akkor 12 óra volt, és hívta haza. Még
valamennyi perc volt… Hívja a nõvérét, az meg azt mondta: – Ahogy eljöttél, úgy
menjél haza! Ahogy ment hazafele, hát egy csepp kis fekete kutya – nem volt
több, mint másfél kiló –, ez mindig lihegett. Kinyújtotta a nyelvét, a szemének
akart ugrani. Õ meg felkapott egy dohánykórót, és annyira hadarászott,a hogy
egész kimelegedett… Akkor megszólalt a kakas. Már éjfél volt, és akkor eltûnt a
kiskutya. Szaladt õ nagyon haza, és azt mondja, rohant be. Ilyen fakilincses ajtó-
juk volt. Úgy rohant be, hogy behasalt az ajtón. Alig tudott a kiságyára menni.
Ez is deszkából volt csinálva. Nagyapám csinálta azt a kiságyat, zöldre be volt fest-
ve. Lefeküdt… Olyan magas lábú ágy volt, abba feküdt az édesapja, édesanyja. És
az alatt hasalt a kiskutya, és így fenyegette a lábával. A hideg kirázta. Olyan be-
teg volt, hogy két-három nap feküdt. Ettõl fogva sose ment este többet sehová
egyedül. (Bodrogkeresztúr, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)46

BÛNÖS, VEZEKLÕ LELKEK; 
STÁTUS NÉLKÜLI, NYUGTALAN HALOTTAK

Elkárhozott, vezeklõ lelkek

Aztán egy másik alkalomma, az is abba a házba törtínt, azt mondja az uram: – El-
szaladok cigarettát venni, jövök mindjá, ne zárd be a kaput! Elment le cigarettát

a hadonászott
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venni. Ez alatt az idõ alatt, de megjegyzem, a hó esett, akkor kezdett úgy esni, de
má fehér vót a fõd, úgyhogy ha valaki elment, a nyomok meglátszottak. Akkor az
Ilonkám még otthon volt. Hallom, nyillik a kapu, na, mondom, itt van. De mán
mikor lépett – téglás volt a gang –, a kopogásról, a léptekrõl mán észrevettem,
hogy nem õ. Mert neki nagy kemény járása vót, ez meg olyan slattyogva, olyan
lassan jött. No, akkó, mondom, kimegyek elébe, hogy ne bírjon bejönni a szobá-
ba. De hallom, hogy õ a gang felé van, de elõbb benézett az ablakon [mutatja: ki-
meresztett szemmel], nézett be, olyan báránysapka vót a fejin neki, olyan öregem-
ber vót. Megyek ki a konyhába. No, mikó odaérek a konyhaajtóhó, senki. De
hallom, hogy û is odaér. Láttam a fejit is. De mire én kiértem oda, sehol semmi to-
vább. Mindjá kiugrok a sorompón, nézek ki az udvarba, hogy tán ement arra hát-
ra. Semmi nyom a havon. Eszaladok vissza, ki a kapuba, merre ment, vagy kicso-
da, vagy mit akar, nem látok semmit. No, akkó bezárkóztam ijedtembe, kaput
bezártam, ajtót bezártam. Jön a tata, be van zárva minden. Zörög az ablakon, kér-
dezi: – Mé zárkóztá be? Hát mondtam, hogy mindjá jövök. – Jaj – mondom –,
úgy megijedtem, itt járt egy ember, az ablakon nézett be, de én annyira megijed-
tem akkor is. Nem mertem kimenni, hogy beengedjem, annyira fétem. Akkó ki-
nyitottam neki az ablakot, és az ablakon mászott be. De hogy mi vót, ezt nem tu-
dom megmondani. Ha van lélek, nappa 12 órakó mennek, meg este, éjjel. Azt
mondták, hogy ezek a lelkek kóborónak, mert olyan bûnösök, hogy így szenved-
tetik õket, hogy megnyugodjon a lelkük. Hogy hát ez meddig tart, a Jóisten tud-
ja. Mondom, énvelem három esetben ilyen nagy ijedelem történt. Hogy tényleg
azok az öregek, a lelkük vót-e, mi vót, csak én nem találtam utánuk semmit. Em-
ber képibe az ablakba behajút, a kopogását hallottam, aztán eltûnt. Hogy hová
lett, nem tudom. (Csantavér, Észak-bácskai körzet, Szerbia)47

Azok a kísirtetek éjszaka járkálnak. Olyan is volt, hogy szép lóval, kocsival járt az
úton, egy ember meg ment éjszaka valahová, azok meg közelítettek hozzá, és híták
volna fel a kocsira, de nem ment. Õ csak mindig azt mondta, hogy: – Elmegyek én
oda gyalog is, nem kell énnekem kocsi. Csak mindig kínozták, hogy menjen már
fel, de ez meg imádkozott csak egyfolytában, mert olvasó nélkül nem is nagyon jó
idegenbe menni. Mikor valamennyi idõ eltelt, leszóltak neki a kocsiról: – Szeren-
cséd, hogy fel nem jöttél! Azok mind elkárhozott lelkek voltak, járnak olyan helyt,
hogy valakit kétségbeejtsenek, kísérik. (Jászdózsa, Jász-Nagykun-Szolnok
megye)48

Egy napon édesapámmal az erdõbe mentünk, a patakba – ez igaz lehetett, mert
nem képzelõdtem –, egy fekete lovat láttunk, s rajta egy tiszta fekete embert, fe-
kete kalappal, s ugy vágtatott a vízbe. S aszondom: – Nézze, édesapám, mi van
ott lenn? S aszmondja: – Na, fiam, gyere, siessünk el innen, mer az, ha észrevesz
münket, akkor minket is lehúz oda a patakba, és rabjává tesz. És akkor megtud-
tam, hogy az az ember, aki a lóháton vágtat, nem vót más, mind egy elkésett ha-
lott. És ötet húsz napig üldözték, s nem vot szabad betegye a lábát a többi halott
közé, mert ha nem, akkor megölték vona, vagy valami más kinszenvedés. Én lát-
tam, hogy a patakba volt, olyan 8 éves voltam, 9. És mondta édesapám, hogy
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hogy bujdokolnak. Itt a Túri-patakba [láttam], közel votam a Kõa szélihez.
(Tordatúr, Kolozs megye, Románia)49

Temetetlenek: meggyilkolt, vízbe fúlt halottak lelke

Gyüvök a gazdámma egyször haza Szekszárdrú. Bonyhád mög Szekszárd között
van egy köröszt, ahun möggyilkoltak egy fuvarost. A körösztöt a fuvaros felesége
álléttatta Isten dicsõségére. Hát ott akármikor mönt ára az embör 11–12 óra kö-
zött, mindég ût a köröszt tüjibe egy nagy fekete kutya. Nem bántott sönkit, csak
lehõt.b Talán még máma is mög lehet látani azt a kutyát… Éccaka 11 órakor vót.
A gazdám ott ût a hintón. Szivarazott. Én a bakon. A lovak erõkönnek, maj
mögszakadnak. Alig tudnak mönni. Mi löhet e? Nézök egyször hátra. Hát ott ût
a tüzesembör a gazdám mellett. Tapogatta. De nem vötte eszre. Rászólok: – Fõ-
mérnök úr, nem láti, mi ûc mellette? Sömmit se látott. Ammög énrám szól:
– Olyan keservessen mén ezökke a lovakka, mintha terõtd vinne! Mögen nézök
hátra, csak vicsorog szömbe velem. Mögállok. Nagyon csunyán ekáromkodtam
magamat. No, akkor etávozott. Mindjá tudtak mönni a lovak. (Ormánság)50

Nemrégiben történt, ezelõtt két esztendeje. Lejárok ide a nászasszonyék,e hát
most már lassan negyedik éve. Jó hódvilágos éccaka jövök haza, 10 óra elmúlt
már, 10 óra elõtt nemigen szoktam, mert ha van a tévében valami jobb film, azt
meg szoktam nézni. Jó hódvilágos éjszaka volt, gyövök itten a nagyhídnál, ott van
egy kút. Úgy hívják, Gibus kútja. Látom, ottan a válóf mellett egy fiatalember ot-
tan áll. Még köszöntem is: – Jó estét adjon Isten! De õ azt se mondta, hogy habak.
Rá se fütyöltem. Hogy eszembe jutott, mondok, visszanézek a nagyhídrul, hogy
mi az. Akkor vettem figyelembe: az illetõnek fehér ing volt rajta és az az acélgom-
bos lajbi. Hát én nem tudom, mert én abba az idõszakba nem voltam itt a faluba,
én elkerültem a faluból 7 éves koromba kanászbojtárnak, ’35-ben kerültem visz-
sza. Mondom itt egy öregebb embernek, hogy mit láttam. Erre azt mondja, ott
egy rimóci legényt szúrtak agyon ugyanilyen lajbiba. Akkor az volt a divat. Ne-
kem másképp eszembe se jutott volna, ha nem abba a lajbiba van. De olyan lajbit
mostanába igazán nem láttam. (Varsány, Nógrád megye)51

Anyám mesélte: édesapám nagyon részeges vót. Elment Radócba.g Péntek napon
ment el, elmaradt, már szombat este vót, és még nem jött meg. Édesanyám befo-
gott a szánkóba, és elindult apám után. Mikor a vízen keresztül ért, hát egy olyan
hely vót, hogy három lány bele volt fulladva, és három keresztfa volt odaállítva.

140

a A Túri-hasadék helybeli elnevezése.
b lihegett
c ül
d terhet
e nászasszonyékhoz (nászasszony: gyermeke házastársának az anyja)
f vályú
g Rádáuþi (Szucsáva megye, Románia)
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Akkor ottan keresztülment, és hallotta, hogy a ló nagyon horkol, nem akar
menni. Éjfél volt. Visszanéz, hát annyit lát, hogy a szánkó végén ül egy illetõ, egy
keresztet fogott a vállán. Akkor anyám nem szólt semmit se, csak hajtott elõre a
lóval, és mikor elért egy jó ideig, egy hoppona ment keresztül, akkor már megköny-
nyebbedett a szánkó, az az illetõ már nem volt rajta, eltûnt. (Egyházaskozár, Bara-
nya megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])52

Temetetlen holtak: katonák

Ott meghalt több mint háromezer ember. S a helyet nem vót, aki megszentelje. Sok
vér elfolyt ott. ’14-be és most a ’44-es háború alkalmával is. Ott vót úgy is, hogy
megjelentek katonák, megjelentek tisztek, lovak, ehhez hasonlók megjelentek,
amik ott elhullottak. S azótától a nagyidõb örökké, minden évben megjárja. Oda kel-
lett vóna, hogy egy kápolnát építsenek, s misét szolgáltassanak minden esztendõbe,
de nem a népért elsõsorban, hanem azokért a halottakért, akik ott elhullottak a ha-
záért s az igazságért. Ott ’46-ba, ’47-be nem lehetett hátramenni úgy, hogy valamit
az ember – akár télen, akár nyáron – ne halljon. Vagy puskaszót, vagy jajgatást, vagy
muzsikaszót, vagy lónyerítést… nem lehetett úgy elmenni azon a részen, hogy az
ember valamit ne halljon. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)53

Azután meg történt velem: dógoztam Kosteleken. Én nagyon korán elindultam,
hogy lementem, még nem vót megvirradva, átmentem a munkahelyre. Ulyan
helyt kellett lemenni, hogy erdõ vót, tudja. Ott magyar idõbe, mikor a határ itt
vót, valami román katonákat a magyarok meglõttek vót. S ott keresztfa vót. Abba
az irányba – bojtosc vót – csak egy macska bészökött, nyávogott elõttem. Na, mon-
dom: én ezt leviszem, ott a kabánánál,d ahol alszunk, ott férege van elég, mondom,
ott még vadászik! Mikor nyúltam vóna utána, szökött tovább. Csak nyávogott, s
szökött tovább, csak nyávogott. Egyszer, mikor a vízhez értünk vóna oda, csak el-
tûnt elõlem. Úgy csak, mintha a fõd elnyelte. Kicsit megborzadtam én is. Én is
osztán hamar át a patakon – mert mondták a régi öregek: ha a vízen keresztülmen
az ember, a vizen nem tud elmenni. (Magyarcsügés, Bákó megye, Románia)54

Kereszteletlenül meghalt gyermekek 

Korozsmátf adni kötelezõ, mer amelyik gyermek korozsma nélkül hal meg, az sír
a másvilágon. Ilyenkor csináltatnak egy kis korozsmát, és elküldik más halottal.

a dombocskán
b zivatar, jégverés
c apró facsemetékkel benõtt erdõrész
d kunyhó (román cabanã)
e Feltehetõen: patkány vagy egér.
f keresztszülõ ajándéka keresztelõkor
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Megtörtént ugyanis – úgy beszélik –, hogy jöttek Egerbõl fuvarosok, és egy akác-
fát láttak, amely ketté volt hasadva, s onnan hallottak sírni valakit. – Minden lélek
dicséri az Urat! – köszöntöttek rá. Egy gyerekhang visszaszólt: – Én is dicsérném,
de nem vagyok megkeresztelve, és nincs korozsmám. Kereszteljenek meg egy
gyereket kétszer, és küldjenek korozsmát! Miután ezt megtették, nem volt a fánál
sírás. (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)55

Akkor elmondta, hogy azok a gyerekek, akik kereszteletlenül halnak el, azok a le-
vegõégbe járnak. Sírva, ríva, nincs heleka sehol, mert az ég nem fogadja be õket.
Se a föld. És ahol elhaladnak, ott láng csap ki belõlük, olyan láng csapta meg a fia-
mat. Imádságot rendelt, amit éjfélkor, 6 órakor és hajnalba kellett imádkozni.
A hajnalit a Krisztus Urunk három szögéhez, az éjfélit meg az estelit a mély se-
bekhez kellett mondani. (Galgamácsa, Pest megye)56

Egy néni elment a városba, vett magának egy kötényrevalót. S amint jött haza, a
levegõben sírást hallott (nem látott semmit), s mindjárt reaemlékezett arra, hogy
azok a kereszteletlen kicsik, akik halva születtek, minden hetedik esztendõben
megsírják magukat azon a tájékon, amíg valaki nekik keresztnevet nem ad. Az-
tán õ mindjárt észrejött, s meg es keresztelte: – Ha fiú vagy, légy Pista, ha leány-
ka vagy, légy Katica! – és azt a kötényrevalót, amit õ vásárolt, azt eldobta a leve-
gõbe, hogy hát az neki a keresztemlék, hogy õ megkeresztelte. S el es vitte, úgy,
ahogy a levegõbe eldobta, úgy el es vitte, és többet sírást nem hallott. (Ismeretlen
hely [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])57

Rekegõ: kirekesztett lélek, ijeszti az embereket

Most es van. Van, van. Egyszer itt rekken meg, má ott, má ott, akkor má vagy az
üdõ megváltozik, vagy valaki meghal. A rekegõ megvan most es. Azt má hallot-
tuk. Mondta Lilike, az én leányom, hogy most a szomszédba nálik,b a múlt tavasz
felé, milyenkor, két öregasszon vót, s meghaltak. Egy hét választotta, vagy meny-
nyi. S aszmondja, hogy má meg vót jól reggel virradva, s akkor ott csak a házuk-
nál olyant rekkent, hogy szinte kétségbeesett. Vette a keresztet, s: – Jaj – asz-
mondja –, menj a dógodba, ne rekegj ittegyen!c S még más este es, s akkor má
történtek ezek a halottak, hogy meghaltak. Rekegõ, az van. Hogy mi az? Nem tu-
dom. (Gyepece, Bákó megye, Románia)58

Látni nem láttam semmit, csak hallottam, hogy rekeg. Az éjjel rekegett, de az úgy
rekegett, hogy egy helyt egyet rekkent, s akkor má úgy elment, hogy miha ma-
dár lett vóna, úgy repült, s úgy csinált. Az ulyan csúful csinált. Azt nem lehetett
látni, hogy az miféle. Az ment éjjel. Mind a falun, s mind az erdõn. Az mindenütt

a helyük
b náluk
c itten
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rekegett, mikor õ ott ment. S kivált, mikor így valaki haldokló vót, akkor jobban.
Há nem olyan rég, én a legutaján most akkor hallottam, mikor ez a Pista bácsi,
Maris néninek a férje halt meg, akkor éjjel hallottam én, hogy hát itt a sorkon
mejen ki, rekeg. Mondtam, hogy: – Ne, nézzétek meg, hogy be rég nem járt,
s most megjelent valamiér. Aszmondták, az egy oan kirekesztett lélek vót, vala-
miféle. Hogy az miféle lehetett, nem tudom. Az tiszta igaz, hogy az ulyan csúful
rekegett. S az ezelõtt járt. Rendesen járt. Rendesen ment. Boldoguljon, ez a bá-
tyám, ez a Károly. Hordozott, me ennek az én férjem apjáéknak saját fürésszik vót,
s oda le Szulcán vót. S hordta a deszkát. Palánkára kellett vinni a deszkát, vagy Gyi-
mesre valahova onnat. Két lóval örökké õ. S osztán sötétedett meg. Aszmondta,
hogy ulyan sáros út vót, erõst rossz vót jõni, hát oda le, ahol lemegyünk a házaktól
Gyepecébe, belérekedett, ott van egy martocska,a a lovakval oda, s nem tudott
semmit… õ eleget emelte, s minden, nem tudott kijõni. De õ hallotta, hogy a re-
kegõ túlfelõl, onnat az erdõbõl, hát egyet rekkent, s a másikot még közelebb, s a
harmadikot a szeker alatt. S akkor aszmondta, a lovak úgy kifuttak, hogy oszt nem
kellett emelje a szekeret, me azok meg nem álltak osztán sehol, úgy megijedtek tölle!
De õ aszmondta, a világon s a fõdön semmit, semmit se látott, csak annyit, hogy el-
rekkentette a szeker alatt magát, s akkor a lovak úgy kifuttak onnat. Aszondta, õ es
úgy megirtózott, de õ semmit, semmit se látott egyebet. Csak annyit, hogy az ott
egyet rekkent. Az ulyan csúful rekegett. Hogy az még mi lehetett? Örökké asz-
mondták ezek a régi öregek, hogy valami kirekesztett lélek, amit sehol se fogadnak
bé. Aszmondták, hogy azé csinál úgy, hogy valakit ha kétségbe tud ejteni, akkor õ
megszabadúl. Aszondták, hogy a vizen nem mejen átol. De hát ez átoljött, me az
miha fenn ment vóna, ulyan vót. Met ahogy Károly mondta, onnat jött túlunnat, a
Regátiról,b s akkor õ az útba, úgyhogy a vizen keresztûl kellett jõjjön, me hát az oda-
jött, ahol õ kénlódott. S a szeker alatt, ott vót neki az útja el. Hogy pont a szeker
alatt ment el. Vótak ilyesmik. (Gyepece, Bákó megye, Románia)59

A többi közt elvótam az asszonyomval Komanestre,c beadtunk két tulkot, és va-
lamennyi pénzt kaptunk. Pontosan következett másnap március nyolcadika, nõk
napja, és onnat hogy eljöttünk, nem vásároltunk semmit, mer nagyon késõ vót az
idõ, estére vót, akkor be vót zárva mindenféle üzlet. Nem tudtam a nõk napjára
semmit vásárolni. Egy bufetbad bementünk, és ott vót egy üsmerõsünk. Az asz-
szonyomval ottan kötõdtünk, hogy az asszonyom aszmondja, mé nem vásároltam
a nõk napjára valamit, s az az ember meghallotta, az üsmerõs, s akkor én csúful
csináltam, hogy nahát, hol vásároltunk vóna, s közbe történt, hogy az ember fel-
veszett: – Az anyátoknak, hát – aszondja –, itt veszõdtök azétt az ajándéké! Hogy
reám hozták, hogy mé nem es vettem, s én kijöttem az ajtón, s az asszonyom es
utánam, s akkor tartottunk hazafelé, és késõ vót, este az idõ, jöttünk keresztül Ke-
rekbükkön, egy nagy erdõn keresztû, s egy nagy huhorékot hallunk, egy nagy

a magas fekvésû meredekhely, part
b onnan túlfelõl, a Regátból (a Kárpátokon túlról)
c Kománfalva (Bákó megye, Románia)
d büfébe
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kiájtást, visszafelé egész a falu széjibe, de mi már értünk ki a hegyre, s alig léptünk
kettõt, s akkor má elõttünk vót, abba a helybe egy nagyot kiájtott, olyant, hogy
azt se tudtuk, hogy mi történik vélünk. Az asszonyom abba a helybe odafutott, s
derekon fogott, addig essze vótunk veszve, de olyan édes egyek lettünk azon a
nagy kiájtáson keresztül. Azontúl jöttünk, s megbeszétük az ajándék-dógot, hogy
megvegyük majd a más esztendõbe, s úgy is történt. (Kostelek, Bákó megye,
Románia).60

A rekegõ megtámadja az embert

Édesanyám azt mondta, hogy amikor õ idekerût… ’3-ba jött ide. 1903-ba. Õ.
S azt mondta, hogy itt vótak a Nagy Pista fiai, itt, ebbe a kertbe, ahol Pistukának
van most. Aszondta, nagy legények vótak, három-négy, nem tudom, mennyi. Szó-
val ott gazdálkodtak, na, hogy mondjam meg, ott vótak a marháik, s juhaik, s
mindenféle. Aszondta, este, még nem vót bésötétedve, rekegni kezdett. A kutyák-
val kerítették, hanyigáták: – Ne, hol van, te, hajitsad, üssed, te, ne! – aszondja,
kiabáltak egymásnak. S úgy rekegett minden este, aszondta. S akkor Tódor bácsi
is elhagyott, a Jóisten boldogítsa meg. Õ es az örmény marháival járt, az örmény-
nek a pásztora vót. S nappal lefeküdt, aszondta, vagy a kutyával csümögtettea ak-
kor is, hanyigáta, s aszondta, csak egy füstöcskét látott megkondorodnib maga
elõtt, fõdhöz ütte, s úgy elgyámbászta…c Úgy elkénozta, hogy hat hétig, vagy
mennyi ideig feküdt. Papokhoz vitték, mi, a papok miséztek, szentmiséket mond-
tak érte. Meg nem halt, osztán helyrejött, de vaj hat hétig feküdt. Nem tudott föl-
kelni, úgy összetörte. (Gyepece, Bákó megye, Románia)61

A rekegõ hívására nem szabad válaszolni

Há édesapám es úgy járt vót, boldoguljon! Otthon laktak még, Korbuly Miklós
nagyapám épületébe… Akkor kiment éjjel, kimentek mind a ketten édesanyám-
val. S akkor odaki, a templom iránt, a nagyvõgybe, há rekkent vagy kettõt vala-
mi. Rekkent, kiájtott. Édesapám es visszakiájtott. Olyant kiájtott egyet elõtte,
hogy elig tudott bémenni a házba. Elig tudtak béfutni. Aszondja édesanyám: – Te
Demeter, há te mit kiájtasz vissza? Mit tudunk, hogy mifélle! – aszondja. Ha em-
ber, ha mi, de ne kiájts vissza! – Na, most má – aszondja – tudom, hogy nem em-
ber. Ez a késértet. Me ezelõtt úgy mondták. A késértet. (Gyepece, Bákó megye,
Románia)62

a uszította (a kutyát)
b megtekeredni, megcsavarodni
c elagyabugyálta
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Magzatgyilkos anya

1: Ácsi pusztán történt; egy bizonyos helyen megállítottak este a juhászok, és
osztán este, mikor tüzelgettek, a kutyák – mert abban az idõben nagy kutyák vol-
tak – ugattak. A bujtárok pedig mind feküdtek a birgék szélin, és azalatt a szám-
adó a tûz mellett parazsalgatott; az öreg Gabány nevezetû juhászszámadó. És a
kutyák, amint megtámadták azt a valamit, abban a pillanatban el is álltak tõle,
anélkül, hogy nem kellett a kutyákat pirongatni. Az öreg Gabány azt vette észre,
hogy a tûz mellé odakuporodott egy nõ éccakának idején. A nõ nézett a juhászra,
a juhász pedig viszont a nõre. De azonban a nõ a kötényébõl evett valamit. De va-
lami nyers hús lehetett, mert a szájából véres habok jöttek ki. És az öreg kételke-
dett rajta, hogy miféle nõ lehetett, de nem szóllította meg.
2: Látta, hogy túlvilági nõ, de az asszony csak ránézett.
1: A juhász megszólította: – Minden jótét lélek Istent dícséri! [Feleségéhez:] És az
asszony mit mondott? 
2: Én is dícsérném, ha lehetne. Akkor mondta az öreg juhász, hogy: – Miért nem
lehet? – Azért, mert hét gyerekemet elemésztettem, hatot megettem, most eszem
a hetediket. Hét csendes misét mondott, hogy ûérte szolgáltassanak, akkor az û
lelke megszabadul. 
1: Ezt a szentenciát kérte. 
2: Akkor eltûnt a nõ. Azért tudta a juhász, hogy túlvilági lény, mert különben élõ-
lény a juhászhoz nem mehetett volna közel. Azelõtt nagy féregjárása volt, s azért
tartottak nagy kutyákat. (Homokmégy, Bács-Kiskun megye)63

Hibás földmérésért vezeklõ lélek: tüzes mérnök

Ezt is az édesanyám meséte, hogy még akkor is, még fiatal gyerek vót, és ott az õ
határukba, ott Porogszentpálná,b ott kint a határba, oan nagy dombon. Ott, akik
má meghaltak, ilyen emberek, és azok, ilyen mérnökök vótak, akiknek nagy bir-
tokuk vót, és hát fukarak vótak a másikhó, hogy nem adtak neki földet. És akkor
ugy büntette meg az Isten üket, hogy mikor meghaltak, hazajártak. Tiszta láng-
ba-tüzbe, kinn, kinn a…, ott a határba, fönn a dombon, ilyen tüzes pálcát, mérõ-
pálcát fogtak, és avva mérték a határt. És ezt édesapám megnézte. És mikor men-
tek hozzája köze, akkor lebújtak a fõd alá, mikor elgyüttek megen, akkor meg ujra
felbukkantak, ujra mértek. Ezt szokták minden este nézegetni. Ezek a tüzesem-
berek. (Õrtilos, Somogy megye)64

Itt a feketén éccaka csak húzza-húzza maga után a tüzes láncot a tüzesember, mé-
ri a földet. Nem jó vele találkozni. Nem szabad hozzá szólni, mert elviszi magával
azt, aki szól hozzá. Volt, aki kiment, és nem tudta megközelíteni azt a tüzesem-
bert. (Verpelét, Heves megye)65

a farkasjárás
b Porrogszentpál (Somogy megye)
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Valaki traktoros volt Sárospatak mellett. Papi birtok az ottan. Éjjelre ott maradt,
elromlott a traktorja. Lefeküdt éjfélkor a barázdába, és elaludt. Belerugott valaki
a subába: – Kelj fel innen, mert útba vagy! Felkelt, nem látott senkit, csak egy kis
mécses világított, és lánccsörgést hallott. Aztán ez még egyszer megismétlõdött.
A gépésze mondta aztán, hogy elátkozott inzselléra volt, rosszul mérte a földet,
vissza akarja mérni. Egy másik ember meg ordítva jött egy éjjel haza: tüzes hor-
dót látott, utána tüzes lánc jött. (Ond, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)66

A régi világban, az már rég lehetett, mikor a mérnökök felmérték az egész hatá-
rokat, ahol volt a mü falunk es. Hát voltak olyan mérnökök, akik életükben ha-
misan, rosszul mértek, s azok éjjelenként mérnek. Azt annyiszor láttuk este, hogy
szaladgáltak és mértek. Volt két gyertyacska, s az a két gyertyacska mindig hány-
ta magát, mindig mért, de olyan közel jött az emberekhez, hogy bizony sokszor
megrettentünk tõle. Aztán mondták az öregek, hogy azok a rossz mérnökök, akik
nem mértek igazságosan, azok jönnek és mérnek azokval a gyetyákval, ez neki a
jele, hogy nem tudnak pihenni halottaikban, ez a büntetésük, hogy minden éjjel
kell, hogy mérjék a földeket. (Halásztelek, Pest megye [Andrásfalva, Szucsáva me-
gye, Románia])67

MISÉZÕ, KÖRMENETET, BÚCSÚT JÁRÓ KÍSÉRTETEK

Halottak miséje

Éjfélkor jöttek haza, Bogdánfalván, oda voltak mulatságba, s mikor jöttek haza, a
temetõben láttak világosságot, mert kápolna volt a temetõjikben. S azt mondja,
hogy mikor bé akart menni az udvarba, a temetõ udvarába, egy másik megrándí-
totta, hogy: – Jaj, ne menj bé, mert halottak ülnek a padokban, ezek – azt mond-
ja – most mondják a misét. Akkor megrémültünk. (Bátaszék, Baranya megye
[Józseffalva, Szucsáva megye, Románia])68

Én hallottam, hogy egy gyerekecske elaludt a templomba, és hogy felébredt, hogy
a pap misézett. Senki nem vót a templomban, és hogy õt hívta ministrálnyi, azt a
gyerekecskét, és ministrált neki. Az a pap halott vót má. Annak a papnak el-
mulasztott misék vótak, amit el kelletett vóna neki végezni életébe, és õ elmulasz-
totta, és aztán hogy ilyenkor misézett mindég. (Nyitraegerszeg, Nyitrai járás,
Szlovákia)69

Halottak miséje van minden éjfélkor, 12 órakor. Megtörtént már többször télen,
úgy ádventbe, hogy nem volt óra, aztán harangoztak, gondolták, hajnali misére,
aztán egy asszony fel is öltözött, el is ment: a templomba mindjárt beharangoz-
nak, de nem volt senki a templomba. Csak orgonáltak, meg harangoztak. Egyszer
csak jött sorba a sok nép. Hát az asszony mellé ki ül: a komaasszonya, aki már
meghalt. Azt mondta neki, hogy hogy mert elmenni a templomba. Azt mondta,

a mérnök
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hogy senkinek meg ne mondja, hogy õ mit látott. És mikor az asszony hazament,
mindjárt meghalt. (Verpelét, Heves megye)70

1: Amikor ilyen kicsi leánka voltam. S ugye, van a katolikus vallásban a reggeli,
hajnali mise, úgy hívják, hogy róráté. Nyugodjék csendesen édesapám, azt mond-
ja, egyszer 1 órakor csattan az ajtó, s azt mondja: – Te, Ilus! Vajon édesanyám ho-
va menyen? – Nem tudom – azt mondja –, nézz ki. S a kapun kiment. Ugye, ez
karácsonykor volt. 1 óra volt. Nem telt bele egy fél óra, akkora sikolytással futott
haza! S: – Mi van, édesanyám, hova járt? S azt mondja: – Jaj, lelkem, Zsiga – azt
mondja –, mit gondolsz, harangoztak – õ máskor szokott menni a hajnali misére –,
harangoztak, én felkeltem, s elmentem a rórátéra. S mit gondolsz, te, kit láttam?
Ami a faluban, minden halottat! S az én uram, azt mondja, jött így szembe, ne:
– Te, Vittó, mit keresel itt? – azt mondja. Elfogott, s meg akart ölni így a nagy
körmeivel.
2: S akkor maga mit csinált?
1: S kiszöktem az ajtón. S ugye, azok a rokolyák voltak, szõttesek. S nem hitte el
édesapám, nyugodjék. Hanem ahogy az ajtó bécsukódott, ott maradt a rokolyá-
nak a széle a templomba benn, és megkapta a rokolyának reggel, amikor ment a
harangozó, az ott volt. Ez megtörtént dolog volt. Még kicsi leánka voltam, lemen-
tem, s ott volt! 
2: Na, látja-e?
1: Ez megtörtént dolog volt! S mind a templomba, nyugodjék csendesen nagy-
anyám, azt mondta, azok voltak, a komaasszonyai, a szomszédok, akik el voltak
halva. S nem hittük, s reggel elmentünk, s a rokolyának, a szõttesnek a széle le
volt szakadva. S maga a harangozó zárta ki az ajtót. S õ bément mégis. Ez történt.
Már én éltem! (Csíkjenõfalva, Hargita megye, Románia)71

Halottak búcsúja

Édesanyámval mentünk a keresztfáhol nagypénteken. Ahogy megyünk a temp-
lom hegyin, ugy odavetõdött az ének, mintha Baksaházán énekeltek volna. Ott
lehettek a halottak a keresztfánál, azok énekelhettek. (Karancskeszi, Nógrád
megye)72

Az én nagyapám, kint vótak a csikói a Nagyszékesen, s akkó Nagyasszony napjáro
mentek a szentkúthoza a népek. Õ a csikókkal kint vót, s egyszer csak – szúnyog-
hállót csinát magának – hallja, hogy énekûnek, nagyon szépen, mennek a szent-
kútra. Odanéz a küves úthó, eléggé köze vót, gyönyörû nagy csoport. Néz, hát süt
a holdvilág, nem lát semmit, csak dobogást hall, ahogy megy a nép, a cipõkopo-
gást hallja. Még jobban néz, nem lát semmit, de az ének mindég jobban közeleg,
a csoport egész oda közeledik, és a csoport el is távolodik; ahogy távolodik el, úgy
a hangok is eltávolodnak, és egyszer és mindenkorra eltûnik a hang. Akkor egy

a búcsújáróhelyhez
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nagy félelem jött rá, és többet nem akart kint lenni a csikókka, mer annyira fét,
hogy azok a lelkek, most ezek a lelkek, akik meghaltak, és mentek a szenthelyre.
Szóval ezek csak lelkek voltak, és nem búcsújáró nép, nem éllõ nép, hanem csupán
lelkek. Akik mentek a szenthelyre. (Gombos, Nyugat-bácskai körzet, Szerbia)73

AZ EMBEREKET MEGTÁMADÓ KÍSÉRTET

Az embereket magával hívja, elvezeti, elragadja, meghordozza

Jöttem haza Tokajból, aztán itten ezen a réten jöttem keresztül. Ott még köszön-
tem, ott voltak lányok. Aztán ahogy jövök keresztül, hát egyszer nekimegyek egy
víznek, aztán mondtam: – Itt a tokaji hegy, ennek megyek egyenest neki. Elindul-
tam, ahogy megyek, megint a víznek megyek. – A fene egye meg, mi van ezzel,
hogy megintcsak víznek megyek? Megint elindultam, hogy a hegynek megyek,
harmadszor megintcsak a víznek megyek. Akkor magam is arra gondoltam, hogy
kísértet. Kaptam magam, ledobtam. Nem tudtam elképzelni, hogy mentem át.
(Bodrogkeresztúr, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)74

Nem tudott elérni, csak bolyongott körbe-körbe azon, és mikor már kivirradt, ak-
kor látta, hogy hol van. És nem csak õ. Mert ha csak vele történt volna, nem is
említeném magának. De nagyon sokkal. És akkor mondták, hogy ottan olyan
semlyés volt, hogy mocsaras, lápos, és akkor hogy ottan mindeneket láttak, hogy
az a pára szállt fel… lidérceket, ott fehér ruhába öltözött nõalakok lebegtek, de
sokan eltévedtek. Torna és Újfalu közt, ahogy megyünk Tornára egyenesen, a me-
zõ egyetlenegy hatalmas mocsár volt. Csak a falusiak tudták, hogy merre lehet ke-
resztülmenni. És olyanokat is meséltek, hogy olyan ló van ott, aminek teste nincs,
csak feje. (Tornaújfalu, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)75

Eztet megint apám mesélte. Legénykorába elmentek Lelébe, a bálba. De nemcsak
û, hanem vagy ketten-hárman vótak. És jöttek a lelei bálbúl, mán éjfél után vót,
3 óra, 3 óra közt az idõ. De még nem szóltak a kokasok, reggelre. És amikor ki-
jöttek a lelei falubúl, kijöttek a temetõtül felfelé, és jöttek azon az úton ki, a sán-
dorházi tetõn, ott megkeresztezõdik az út. Egy része megy az erdõ fele, másik me-
nyen a Baglyos-tetõre ki, és a harmadik megy le Menyõbe. Felérnek oda, ott,
aszondja, egy kicsit megálltak, tanácskoztak, hogy: – Na, hamarosan hazaérünk!
– aszondták egyik a másikának. – No – aszondja –, megyünk mink, megyünk.
Há – aszondja –, mikor kijútunk a Baglyos-tetõnek az élibe, oda mentünk.
Sándorházán kellett volna lejöjjenek. És jöjjenek Szilágyszeg fele. Osztán a Bag-
lyos-tetõ, az már olyan munkálatlan hely vót, töviskes, minden franc. – Hát nem
jól jöttünk, menjünk vissza! Na, visszamentek, megint mentek, akkor visszaértek
arra a helyre, ahunnen elindultak. Na, megint indult, hogy: – Most már csak jó
helyre menyünk – aszondja. Mikor kimentek, megint oda mentek vissza, a Bag-
lyos-tetõre. Valami rossz nyomba léptek. És akkor aszondja, hogy ott tanakodtak
a Baglyos-tetõn, hallják, hogy Menyõben megszólaltak a kokasok. Már reggel fe-
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lé vót, 4 óra után. Oszt akkor mán kaptak útat,a és lementek Sándorházára, és úgy
jöttek haza. De még nem szólaltak meg a kokasok, mind sétáltak, mindig vissza
arra. Rossz nyomba léptek. Ennyit mesélt az öreg. (Szilágyszeg, Szilágy megye,
Románia)76

Hálogattak, marhapásztoroknak vótak menve, három legén. Este, olyan szürkü-
letbe fõzték a vacsorát. Bátyám, most nemrég halt meg, Bernád Jóska, s egy
Fórika Mátyás nevû. S ahogy a vacsorát fõzték guzsbán,b persze üstben, hát olyan
vékony hangon valaki kiáltotta: – Mátyás! S az lekapta az üstöt a guzsbáról, s fu-
tott vele, úgy felkapták üstöstõl, mindenestõl, hogy három nap múlva került visz-
sza. Csupa vér vót a két lába, bocskor vót a pásztorembernek, leszakadt a lábáról,
a ruha leszakadt róla, minden, s aszondta, a fák tetején jártak, de aszondta, aki el-
vitte, hogy úgy merje megmondani valakinek, hogy vége az életinek. Senkinek
meg nem mondta, hogy ki vitte el, megismerni megismerte, de nem mondta meg.
(Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)77

Én vótam juhász. Éngem édesapám nem bízott meg, hogy egyedül háljak a határ-
ba, kijött éccaka 12 órakor. Akart hozzám jönni két lóval, kocsin. És nem bírt hoz-
zám jönni. Körülbelül tõlem százötven méterre ott vót kétszáz szögöl takarmány-
répán, ott forgolózott, ötöt-hatot is fordult ott a takarmányrépán. Erre az idõre
ott volt egy árok, azon áthajtott, elcsalták éjszaka. Körülbelül három-négy kilo-
méterre volt egy bakterház, éjféltõl reggelig oda kiment. Megvirradott, reggel jött
vissza. Mindig hítták. Mikor odament, megint másfelé hítták. Mindig mindenfe-
lé hítták. Amíg nem kárinkodott,c addig nem hagyták õt. (Gara, Bács-Kiskun
megye [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])78

A közlekedést akadályozza, a kocsira nehezedik

Az meg, Kõcs Sándor meg az én édesapám mentek ide a micsoda berekbe, és az-
tán mindig imádkoztak ollan, hát jó vallásu emberek vótak. Letették a kalap-
tyokat a széles deszkára, és aztán imádkoztak. Végezték a rózsafüzért, vagy nem
tudom, mit imádkoztak. És egyszer csak nagy képen fellépett a kocsijukra a tü-
zesember. Hát annyira huztak a lovak, majdnem megszakadtak, és mégsem tud-
tok, hogy hát mi van rajta. Hát aztán sógorom, édesapám: – Jóska, micsinyállak,
nem bírgyák, csupa vizek a lovak, nem bírgyák el. – Mit csinállak? – azt mondja.
– Hát – azt mondja, mert csak annak a kocsiján ültek föl, azt mondja –, tegye föl
a kalaptyát, sógorom – kátotta neki –, és tegye le az olvasó róuzsafüzérgyit, és az-
tán káromkodjon egyet, nagyot. Aztán, mikor megtette azt is, elkezdett károm-
kodni. Akkor leugrottak a kocsiról, és futottak a berekbe azok a tüzesemberek.
Hogy aztán mik vótak? Csak igy e, annak mondják. 

a megtalálták az utat
b szabad tûzhelyen
c káromkodott
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Olyan, mint az ember? 
Rendes ember, csak tüzes. Ollan vód, mind egy… és hogy imádkozott, föment a
kocsira. És aztán, mikor már nem tudták a lovak vinnyi, ollan nehez vót, és akkor
aszondta: – Káromkodjál egyet, nagyot! Lehet, magázta, mert sógora vót, azt
mondta: – Káromkodjál! – tegye el az olvasóját, mindent, és próbállon. Mikor az-
tán elkezdett káromkodni, leugráltak a kocsirul, és elmentek. Közel se mentek
azután hozzá. De azt mondja, majdnem megrémültek, mert olyan nehéz volt a lo-
vak meg a kocsi. Szénáért mentek a berekbe. (Sármellék, Zala megye)79

1: Emlegette az a néni, hogy vót a malomba, má a háborúba, a ’14-es háborúba,
összeszedegetett a szegény asszonyoktól, hol egy szakajtó, hol egy negyed…, ki-
nek mennyi vót. Hát oszt 12 órára elkészültek, a malomba. Mondja neki: – Néz-
ze, pontosan 12 óra. Majd – azt mondja – menjenek Isten hírével, imádkozzanak.
Elértek a rimócia úton, itten a…, minek hijják, mama? 
2: A rimóci szurdok. 
1: Rimóci szurdok. No, osztán megakadtak a lovak, se ide, se oda. Hát imádkoz-
gatott õ, mindent egybevett. Mikor aszt hajnalba megszólalt a kakas, odamegy
a…, minek hítták, Sajgó, akkor aszt az ökrök megiramodtak, nem álltak meg,
csak az alsó mezõn. Csak a négy kerék maradt, a liszt mind széthullott. De zsá-
kok, minden. Lõcsök kihulltak. Hát ott az alsó mezõn megállapodtak, oszt ott
hulltak az ökrök, ott szedegették össze az asszonyok, kinek mi vót. A szekeret is
ott rakták össze. Aggyig meg se álltak, ott oszt rohantak szedni, aszt mindent.
Hát azt mondta akkor ángyi,b hogy hát: – Még illyet – azt mondja –, tényleg van-
nak… Mikor a kakas megszólalt, akkor aszt az ökröket nem kellett ottan nógat-
nyi, mevvadóltak,c trappba szaladtak. Mer úgy vót, hogy a ura nem vót neki, aszt
még sört is hordott rajtak, mer a gyereket fel kellett tartani, oszt nagyon nyugodt
állatok voltak, ment velük éccaka is. Jött valami rossz lélek, oszt nem engedte,
amíg a kakasok meg nem szólaltak. Hát mindig emlegette, hogy még õ olyat nem
élt, má sok szegénységen átment, de még olyat nem élt öregségire. Vót neki olyan
szép nagy magyar ökre, avva járogatott. (Nógrádsipek, Nógrád megye)80

Aztá öregapám es beszélte, met õ így az elõljárónak…, két pár lovunk vót, egyik-
vel ment édesapám erdõbe, másikkal – akkor nem vót busz s vonat sem annyi sok,
annyi se, annyi sok, hanem így szekérrel, kasos szekérvel, télbe szánval hordták az
elõljárók ott a szenet. Hát öregapám az elõljáróknak így hordta a szenet. Hát, mi-
kor hajnalkor béfogott, s ment, hogy ment fel az elõljárók, ott a nép, a néptaná-…,
met akkor nem nép…, községháza vót akkor, nem néptanács. Fel a községházába
[…]. Mikor kijött, me, ugye, víz mellett laktunk, kijött az országútjára, s az or-
szágútja mellett ilyen fák vótak, s egy nagygazda ezredes lakott egy nagy udva-
ron. – Hát – aszmondja –, hát a lovak curukkolnak. Hát a lovak curukkolnak:
– Nye, te, nye! – S: – Hó! – ott csapja, s hát nem. Az atyaúristennek nem tudta
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hajtani. S vigyázkodik,a hogy nem-e hogy farkas jött bé, hogy valami, mi tud len-
ni? S aszmondja, hogy hát akkora nagy ló vót ott es, aszmondja, a kert mellett,
hogy atyaúristen nem tudta a csitkókat feljebb, feljebb hajtani. Osztán vissza kel-
lett jöjjön, s megvárja, hogy megvirjadjon, nem tudta feljebb hajtani. S aztán úgy
ment fel. Na. Ennyit hallottam én es az öregektõl. (Csíkjenõfalva, Hargita megye,
Románia)81

Az emberekre nehezedik, megnyomja õket

Édesapám juhász volt. Sokszor mesélte, hogy egyszer adventkor, karácsony elõtt,
amikor kihajtotta a birkáit a vetésre, és ott látott egy lobogást. Apám azon tûnõ-
dött, hogy az a bolond paraszt mit keres ilyenkor a mezõbe. És késõbb látta, hogy
nem lámpás az, hanem egy nagyobb lobogás. Mi lehet ez? Egyszer csak eltûnt a
tüzesember […], csupa tûz volt az egész teste. A tüzesember rá akart ülni az
apámra. Apám elkáromkodta magát, mire eltûnt tõle. De egyszer csak újra elõ-
tûnt, és megfogta apám vállát, hogy ráül. Akkor elkáromkodta megint, és azt
mondta: – Menj pokolba! Erre mintha puskából lõtték volna ki, úgy eltûnt a tü-
zesember. Azért tûnt el így, mert a tüzesemberek kóválygó lelkek voltak, akiket a
pokol nem fogadott be. (Ukk, Veszprém megye)82

Egyszer Zsófi nénémnek gyermeke született. Akkor még azt tartották, hogy a ha-
mar meg nem keresztelt gyereknek a boszorkányok kiszedik a csontját, és nem fog
tudni járni, ha felnõ. Én, mint legényfiú, a ház tornácán háltam. Már 20 éves vol-
tam. 1 hetes volt a gyermek. Emlékszem, hogy a szomszédunk, Kocsis Antal,
ment be katonának. Csomba Dániel volt a fuvarosa, mert Újhelybe kellett men-
ni. Hallottam a zajt meg a készülõdést, mégis egyszer csak úgy rám nehezedett
valami, hogy nem tudtam mozdulni. Fordulnék, de nem tudtam mozdulni a gu-
bában. Hallottam a beszédet, ébren is voltam, mégsem bírtam felülni sem. Egy-
szer aztán olyat rúgtam, és valami olyat püffent, mintha hólyagot ütöttek volna
oda. Reggel jõ az „édes lelkem”. Így hívták a szülésznõt akkor. Elmondtam neki
az egészet pontosan. Õ azt mondta, hogy ahol kisgyermek van, és gyermek fek-
szik, ott a kísértetek meg szokták keresni a gyermeket és a szülõjét is. (Paszab,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)83

Az embereket megtámadja

Apám mondta, hogy télen ementek a szomszéd szállásra, kint laktak a tanyán,
egyik tanyáru mentek a másikra. Egyik este egyik helen, másik este másik helen
kártyáztak. Oan éjféltájt apám ment haza, vót nála egy görbe bot, miko odaér
az õ bejáratjukho, az õ szállásuk bejáratjáho, hát szalad felé egy disznó. De,
aszondja, szaladt, de úgy szaladt, ha nem áll fére, fõlöki. Féreát, de apám ere
mén, a disznó utána, de utána, de utána, de agyonveri, de agyonüti, egisz fejig,b
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az udvarig. Miko az udvarajtóhó ér, mintha elvágták [volna], nem lát semmit.
Mikó bemén, akkó ijjedt meg, hogy mive harcót û. Mondja az anyámnak: – Jaj,
édesanyám, keljen fõ! – aszondja. – E disznó maj megevett engemet. Ollyan küzde-
lem vót – aszondja –, de egyet nem bírtam a disznóra vágni, mer arra mindég
ement. Csapdozott,a tiszta víz vót az ünggye, de a disznóra egyszer se ütött. Soha
többet nem mert emenni. Soha többet. Küdte öreganyám: – Menj! Nem ment.
Attu a naptu tovább a tanyáru nem ment ki kártyázni a másik tanyára. Nem mert.
Fét. Hát igen. E nagy fekete disznó. Maj megette. Csak neki, csak neki, ü meg,
ugye, a botta hadonászott, de akart rávágni, de egyet se bírt. Egyet se. (Egy-
házaskozár, Baranya megye)84

Aztat tudom, mikor Juliska jány vót, a testvérem, Keszi Ferenc bácsi járt hozzá.
Egyszer, ahogy elgyütt este, aszondja Juliskának: – Hej, de megbirkóztam egy
nagy zõd kutyával! – Hát – aszondja Julis néném –, nem tudom – aszondja –, mi
vót. Maga mire gondol? – Nem tudom, mi vót, de ahogy innen elindultam a ma-
guk kapujoktól, mindég követett. Mindég csapkodtam így a senyeb kezemmel,
csapkodtam, de nem értem el. Mikor a kapujokhoz értem, bementem, a kutya
oszt elment. (Tiszaigar, Jász-Nagykun-Szolnok megye)85

Engem is döhõtekc meg éjszaka, mikor Milotára mentem. Péntek este követke-
zett. Lefekszek a kalyibába, elkapódtam. Majd ugranék én fel, de nem birok, jól
összevertek, összekínoztak, alig tudtam felkelni. A rákövetkezõ péntek este
megint a helyemre feküdtem. Még jobban összevertek. A harmadik pénteken es-
te elhatároztam: most már nem fogok aludni. A jobb oldalamra feküdtem. 11 óra
fele odanézek: jön a jányom. A kalyibaajtó nyitva van. Bejön az ajtón, nekem ro-
han. Megkapom ezt a két kezét: nem az én jányom, vén száraz csontokat fogok.
Térgyemmel, kezemmel megfeszítem, meglököm: kívül vót a kalyibán! Egy vén-
asszony vót. Visszatettem a fejemet: – Gyere vissza, most már bal kézbül foglak
meg, de reggelig el nem bocsátlak! Nem jött vissza. Amelyik úton jött, azon ment
vissza. Nekem a vén Kondorhoz kellett folyamodnom. Mikor a nap lement, a
szentelt teménnyeld a kalyibát le kellett füstölni, szenteltvízzel lelocsolni. A szen-
telt teménynek a hamuját a küszöb alá tenni. Úgy tudtam megmaradni a kalyi-
bába. Hát azt mondta az öreg Kondor, hogy rossz helyen van a kalyibám, annak
a nyughatatlannak útjába van, többet nem tudott bejönni a kalyibába. Nap-
lementte kezdtem füstölni, naplementtül kezdtem locsolni szenteltvízzel. Negy-
vennégy évig voltam kint háló ember. Bejártam a kölcsei, sonkádi, becsi,e kóródi,
milotai határt. Gulyával voltam. Csak nyárba vót kint a marha. Szent György
napján már kint voltunk, s míg a hó le nem esett, kint voltunk. (Tiszacsécse,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)86

a csapdosott
b bal
c Valószínûleg: megtámadtak.
d tömjénnel
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A házban zajt kelt, kopog 

Mivelhogy állandóan kopognak nekünk, próbáltunk már sok mindent a kopogás
ellen. A római katolikus templomból hoztunk szenteltvizet. Akkor, kérem szépen,
a népekre hallgattunk, Erzsike megkísérelte ezt a dolgot. Megfröcskölte a házat,
mind a négy sarkát, kelet, dél, nyugat, dél stb., és az ágyat meg a falakat. Még
most is ott van: Amerikából feltetetett két Szûz Máriát.a Na, kérem, én erre
kiváncsi voltam, mint egy férfi gondolkoztam, Erzsike meg az arcomra is szórt, vi-
zes a dunna, még a vánkos is vizes. Kíváncsi vagyok, mondom, ebbõl mi fog tör-
ténni. Én ezt a dolgot direkt figyeltem. Erre föl, kérem szépen, a szenteltvíznek
hatása volt három napig, a zörgésnek a hangja csak felibe, egészen erõszakkal ala-
csony hangon, egész csonthangon bírt dolgozni. Erre én azt mondtam Erzsikének:
– Nézd, Erzsike, nagyon erõs lehet az, aki ezt csinálja, a szenteltvíz legyõzte õtet,
mert nem zörög úgy, ahogy szokott. Még a tizedrésze sem ennek a zörgésnek, aho-
gyan szokott. Valami hatása volt a szenteltvízben. Ez a szenteltvíz kibírta õt, le-
hangolta körülbelül négy napig. Akko én gondoltam azt, hogy az öt-hat napra
gyõzött, mert nem volt zörgés. De két napra rá erre föl olyan zörgés volt, hogy
nem bírtuk ki. Erre aztán mondtam: – Látod, Erzsike, ez sem ér semmit. (Bánk,
Nógrád megye)87
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TÜNDÉRFÉLÉK

A magyar hiedelmek tündérei sokoldalú, gazdag és változatos folklóranyaggal reprezentált
szellemlények. A honfoglalás elôtti belsô keletkezésû tündér szó középkori adatai arra valla-
nak, hogy a magyarság talán már a kereszténység felvétele elôtt is ismert valamilyen váratla-
nul feltûnô-eltûnô tündérszerû lényt.1 Ilyesféle démonikus lények egyébként jelen voltak egész
Európa hiedelemvilágában; a magyar tündérek legközelebbi rokonai a Balkánon, illetve a körü-
löttünk élô szláv népeknél lelhetôk fel. Ez a démon tündér néven az egész magyar nyelvterüle-
ten, de különösen nagy súllyal Erdélyben ismert (itt már a 19. századi folklórgyûjtéseknek2 is
jellegzetes alakja), szépasszony néven ugyancsak Erdélyben, továbbá a Dél-Alföldön, Dél- és
Délnyugat-Dunántúlon, kisasszony néven a Felföldrôl és az északkeleti területekrôl származó
gyûjtésekben, menyecske néven palócföldi változatokban jelenik meg. A tündérek minden
fajtájára jellemzô közös sajátságok: gyönyörû nôk, akik a természeti környezet jellegzetes he-
lyein, forrásoknál, ligetekben, víz partján, fák tetején, illetve viharban, forgószélben száguldva
mint zivatardémonok, máskor vízben fürödve vagy levegôben lebegve, énekelve, táncolva je-
lennek meg. A férfiakat elcsábítják, elragadják, beteggé táncoltatják. Minden tündérfajta le-
het természeti helyek névadója (szépasszonyok kútja, tündérsziget stb. elnevezések). A magyar
tündérekkel kapcsolatban nem tudunk kultuszról, sem velük rituális kapcsolatot tartó kultusz-
testületekrôl, de kora újkori forrásainkban még megfoghatók a tündérvarázslók és tündértár-
saságok nyomai.3

A különbözô elnevezésû tündérfélék sajátos vonásait tekintve: a tündér nevûekre jellemzô,
hogy szoros kapcsolatban vannak a földrajzi helyszínekkel, különösen a hegyekkel, és megjelen-
nek, különösen Erdélyben, történelmi helyek, várak olykor név szerint megnevezett tündére-
ként, történeti, illetve helyi (vár)mondák szereplôiként is. Itt erôs hatással lehettek a hiedel-
mekre Árgírus és Tündér Ilona széphistóriájának, illetve az irodalom és közköltészet más
tündértörténeteinek ponyvaolvasmányokon keresztül is terjedô változatai. Ami a más mitikus
lények felé vezetô szálakat illeti, a vízitündérek alakjához közel állnak a szép lányhoz hasonlító
víziszellemek (sellôk); a boszorkány alakjával való kontaminációk különösen a tündérmulatságok
és „hamis mulatságok” elbeszéléseibôl ismertek.

A szépasszonyok is, mint minden tündér, általában csapatosan jelennek meg az emberek
között. Bizonyos jó–rossz ambivalencia jellemzô rájuk. Egyrészt áldást adó, istennôszerû
alakok, akik ôrzôszellemszerepet is betölthetnek, másrészt halotti karakterû démonok,
akik a zivatarfelhôkben, a halottak széldémonlelkeiként jelennek meg; az embereket „elra-
gadják” és megbetegítik. Tönkreteszik az elragadottakat, különösen azokat, akik tér- és
idôtabuikat megsértették, tehát például éjszaka vagy délben az ösvényeikre, a mezsgyére
léptek, rétjeiken jártak, forrásaikból ittak, „ebédjükre” rátapostak. Madár, kígyó, ló, kecs-
ke, ritkábban más állatok alakjában is megjelenhetnek. A legújabb korban a szépasszony
erôsen összeolvad mind a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon, mind a Székelyföldön és
Moldvában az embereket és állatokat megrontó, megnyomó, megnyergelô boszorkány
alakjával. A szépasszony sajátos moldvai és gyimesi vonásai: közlekedése tilón, a lovak
megnyergelése, sörényük „befonása”, valamint a csecsemôk „elváltása”. Jellemzô ugyanitt
az erôs kapcsolat az énekléssel: a szépasszonyok a dalok feltalálói; emberi fül számára
tilos, titkos énekeik vannak. Igen archaikus nézet, amellyel ma csak moldvai hiedelmek-
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ben találkozhatunk, az, hogy a szépasszonyok voltaképpen földi nôk, akik éjszaka (álom-
ban) tündérré változnak, és a tündérek társaságához csatlakoznak, részt vesznek mulat-
ságaikon.4

A Felföld kisasszony és menyecske nevû tündéreire a fenti általános tündérvonások mellett
különösen jellemzô a férfiak „elvezetése”, elcsábítása, halálra táncoltatása.

A tündérek folklórja a magyar néprajz kezdetei óta mindig teret kapott a gyûjtésekben,
publikációkban; a ragyogó szépségû, zenélô, táncoló, férfiakat csalogató tündérlányokról még a
20. század vége felé gyûjtött élményelbeszélésekben – például Dégh Linda, Balassa Iván, Zentai
Tünde, Salamon Anikó gyûjtéseiben – is sokat olvashatunk. Az utolsó idôszakból a legtöbb ada-
tot Takács György és Magyar Zoltán intenzív gyûjtômunkájának köszönhetjük, mindazonáltal
Magyar a gyûjtései helyszínén már többnyire a hajdanvolt tündérhiedelmek kihalását regisztrálta.

TÜNDÉR

Szép, tünékeny nõk; repülnek, madárrá változnak 

Kiket neveznek tündéreknek?
Tündéröknek? Hát szóval ilyen… hogyan mondjam? Ilyen leányféléket, izé, ilyen
mennybeli lányokat, vagy mit tudom én, miket, istentelenöket, ilyen tündérlá-
nyokat, ezöket nevezték tündéröknek.

Milyenek voltak?
Hát gyönyörû szépek. Valamikor még képön is föstötték ezeket a tündérleányokat.
[…]

És hogyan jelentek meg? Többen voltak?
Hát persze. Az nem egymagában van, vótak hárman-négyen, ilyen tündérlányok
csoportosan, nem egymagában.

Mikor szoktak megjelenni?
Hát a legtöbb, legnagyobb részben éjjel. Mindig éjszaka, vagyis jobban mondva
mindig azt a 12 órát, éjfélt, ezt tartották a bizonyos idõszaknak, amikor a
kisértetök, ilyenök megjelennek, ezt tartották.

És amikor megjelennek ezek a tündérlányok, mit csinálnak?
Hát mit csináltak? Megmutasztották magukat az illetõnek, és akkor eltûntek.
(Kemse, Baranya megye)5

Mikor a karcsai Karostúl összekötõü utat csináltuk, akkor mentünk Miklóusfõüdre
le kavicsér. Fényes délbe találkoztam, 12 óurakkor egy fehér ruhás lánnyal. Men-
tünk vagy kilenc szekér. De kettõün láttuk meg, egy Nagy Ferenc nevezetû bácsi-
val. A lánynak szép fehér ruha vóut rajta, és kék szalag a hajába. És senki nem lát-
ta. A Füzestûl gyütt keresztûl, a lovam rudja elõütt ment el, és csak ez a két ember
látta. A többinek hiába mondtuk, hogy: – Nézze csak! Nem látta senki se. Ment a
Felinkert fele. Nem látta senki, csak ketten. És majd mikor mán addig néztünk,
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míg csak beláttuk, mindaddig láttuk a nõüt. S óutána osztán mán mink láttuk, de
a többi nem látta. Csak ketten láttuk. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)6

A tündérek a levegõben es tudnak menni, õk nem sokat jártak a földön. S tudnak
átváltozni, hattyúvá es tudnak átváltozni, és a tiszta vízben úszkáltak, mint a
libák. (Halásztelek, Pest megye [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])7

A tündéreknek aranyhajik van, s ahol levetnek egy szál aranyhajat, s valaki meg-
kapja, annak nagyon-nagyon nagy szerencséje van. S tudnak repülni es, galambok
lesznek, és repülnek. (Mekényes, Baranya megye [Klézse, Bákó megye, Románia])8

Énekelnek, táncolnak

A lúval vóutunk ki a temetõün. Hát hallgassuk, hogy hun énekelnek. Istenem,
hun énekelnek, hát hallgassuk? – Te – Benkõünek mondtam –, te, Benkõü, te, hát
ott van valami odafenn, nem hallod, odafent énekelnek? De sokáig énekeltek.
Egyszer hallom, hogy harangoznak is. A pap is hozzáfogott beszélni, hát mon-
dom: – Hát mi e, mondjad mán? De tényleg, mán féltünk is egyszóuval. Féltünk
is. Egyszer csendítettek kettõüt, akkor elhallgatott mindenféle. Nem hallani vóut
semmit se. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)9

Mondta tátim,b hogy a tündérek gyönyörû szép liányok, szép, nagy hajak van, s
szép, hosszu köntössek. Aszmondja: – Jaj, te fiaim, ha láttátok vona, milyen
gyönyörû… itt nálunk is van tündérpestyira,c ott, a Décsengébe, s milyen szépen
tudnak azok táncolni, s milyen szép koszorukat visznek, milyen szépen táncolnak
a tündérliányok, s milyen szépek. Aszmondta, hogy látto, ott örizték a marhákot,
aztán ugy 12 orakor gyûttek ki a tündérliányok, s énekeltek, táncoltak. Ök pon-
toztakd utánok. A tündérleányak nem csinálnak semmit, csak táncolnak, énekel-
nek, s ott jönnek, mennek, s aztán mennek vissza. (Tordatúr, Kolozs megye,
Románia)10

Mesélték, hogy a kisharangnál tündérek jártak, tündérek táncoltak, s csak éjsza-
ka. Ártani nem ártottak senkinek. (Atyha, Hargita megye, Románia)11

Forgószélben jelennek meg

Az én feleségem lánykorába ment valahá. Az úton forgószél érte. A forgószélbe
tündérlányok járnak, oszt akit talának, megrontik. Az én feleségöm is beteg lett.
A hajábul vittek a javósnak. Mikor hazagyüttek, a feleségöm jobban lett. (Boda,
Baranya megye)12

a azután
b nagyapám
c tündérek barlangja
d tánclépésben mentek (pontozó: legényes tánc) 
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Vízben élnek, fürdenek

Banka Laci, bérösgazda, nagy, erõs, tagos embör vót a bicsérdi pusztán. Sokat hallott
beszéni, hogy a nagybicsérdi malomárokba, a híd közelibe éfélkó tündérök förönnek.
A tündéröknek fölü lánytestik, alu mög haltestik van. Bátor embör vót, aszondta,
hogy ü mögnézi, igaz-e. Egyik éccaka punt éfélkó a hidra mönt. A tündérök csak-
ugyan ott förödtek. Heten vótak. Ütet is csatáka a vízbe. De nem mönt közéjik,
halomb fökapott egy küjet,c oszt közéjik vágta. Azok étüntek, de abba a percbe
körösztbe átd elõtte a hídon egy fejetlen ló, aki az elejive dének vót fordúva. Nagy
erõve rávágott a lóra. Az akkorát szót, mind egy üres kád, oszt megfordút az ele-
jive észak felé. Banka akkó megfordétotta a botját, oszt mögen rávágott. A ló
mögen dének fordút, oszt azt mondta: – Még egyet üss! Banka aszmondta, hogy
több ütés nem jár. Akkor nagy vihar lött, a fejetlen ló mög etünt. Banka haza-
mönt, de kilõttee a hideg. Két hétig nyomta az ágyat. (Boda, Baranya megye)13

Körmöcön a zólyomvölgyi erdõ tavában egy vízitündér lakott. Szépen énekelt,
mitõl a favágók elaludtak. Ezért nagyon bosszankodtak. Egyszer a farakások mö-
gött elbújtak. Jött a halfarkban végzõdõ tündér, egy kisgyerekkel a karján. Egyik
favágó kikapta a kezébõl a gyereket, s a tó partjára dobta. A tündér a farkával hoz-
závágott, de a százados fenyõt érte, amely kettétört. A favágók felvették gyerme-
két, és elfutottak vele. A tündér sírva bukott le. Azóta nem látták. Nagybiccsén
is azt mondják, hogy a Vágban volt egy vízitündér, félig ember, félig hal, aki a ré-
me volt a vidéknek, mert a falubeli gyermekeket hordogatta el. (Körmöcbánya,
Garamszentkereszti járás, Szlovákia)14

Az anyám beszélte, hogy valamikor régen, még fiatal kislány vóut, többi cimbo-
ráival kivitték az ökröt a Magospartra, és ott eleresztették. Azt mondta nekik az
apjok, hogy majd elmennek az ökrökér, mikor már jóul fognak lakni az ökrök,
gondolják. Hát õk ott vígan vóutak az ökrökkel, a szunyogot hajkászták, hogy
ne csípje õket a vízszélen. Hogy ettek az ökrök nyugodtan, egy idõübe csak min-
den ökör abbahagyta az evést, és mind a Karcsa felé fordult, és elkezdett fújni. De
õk nem tudták mire vélni, egyszer azt mondja az egyik, hogy: – Halljátok? A für-
dõüházba a cigán muzsikál. Mer átellenbe vóut a báróunak a fürdõüháza. – Néz-
zétek csak – aszondja –, hogy ki van világítva is! Néznek oda, hát teljes fénybe ra-
gyog a fürdõüház, és ott muzsikálnak benne. Egyszer azt mondja a másik lány
megint, nem láttak semmit, ez azt mondja: – De nemcsak a cigányok hogy muzsi-
kálnak ott – aszondja –, nézzétek csak, hogy táncolnak a víz tetején körülte, a
fürdõüház körül. Eztet meg már õük nem látták egy darabig. Akkor osztán
megintcsak mondja a lány, hogy: – De tényleg, nézzétek csak! Erre fel õk is már
jobban figyelnek, már akkor õk is meglátták, õünekik is megmutatkozott, úgy-

a csalták
b hanem
c követ
d állt
e kilelte
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hogy õk elbámultak, és az ökrök mind otthagyták õüket, elmenekültek a
féléstûl. Õük is mentek vóuna, de már nem mertek elindulni, féltek, egy csomóu-
ba bújtak, aztán nem is mertek odanézni. Egyszer osztán hallja, hogy hát köhög-
nek, hát megismerte az apja köhögését. Hát õü meg elkiáltotta magát, hogy:
– Apám, gyûjjön ide, gyûjjön gyorsan, mer nem tudjunk innet elmenni, úgy fél-
jünk. Úgy osztán, négyen vóutak, hát mind a négy lánynak ment az apja vasvillá-
val a gyerekekér, hogy hát hol vannak, hogy hát az ökrök hazamentek, és a gyere-
kek, akik vigyáztak rá, azok nem mentek haza, hát így vitték osztán õket haza,
mert féltek már onnat megmozdulni. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)15

Eljöttek a vadászok, hogy menjek el másodmagammal hajtani. Kiértünk a Farag-
ványos-oldalra. Adtak egy kutyát, hogy hajtsak vaddisznót. Megyek az Almási-
barlangba. Vannak helyek, ahol felállva, s vannak, ahol csak hason lehet menni.
Én nyírfakérget gyújtottam meg, s azzal mentem. Hát látom, hogy egy nagy tó
van elõttem, s ott akkora tündérek, mint a fél karom, a tóból kijöttek. A tündé-
rek mind azt kiáltották: – Bábeleki, bábeleki! – S jöttek felém, s én csak hõköl-
tem. Szerencsém volt, hogy a lábik kicsike vót, s az enyém hosszú. (Vargyas,
Kovászna megye, Románia)16

Erdõben, forrásnál élnek

Vót egy ember, Kis Imrének hívták, az elment az erdõbe vízért, és ott két tündér
jelent meg neki, azt mondta, egy szõke, meg egy fekete. Azt a hegyaljai kutat úgy
is hívták, hogy tündérek kútja, oda nem is mertünk menni; ha egy ág megreccsent
a lábunk alatt, mán szaladtunk, azt hittük, tündérek járnak. (Atyha, Hargita me-
gye, Románia)17

Hát a tündérek, azok az erdõkben élnek, azt mama is beszélte. Õk olyan szépek,
a források mellett gyûlnek össze éjjelente, de csak minden évben egyszer, ha jól
emlékszek, nyáron, a napfordúlatkor. Olyankor ott táncoltak, énekelnek, és ha va-
laki akkor látja õket, hát azt nem tudja többet elfelejteni. S hogy innen a faluból
lett is volna valaki, igaz, azt már mama se élte [meg], hogy kiment ide a võgybe,
fel a fejbe, végig az erdõn, oszt megleste akkor a tündéreket. Szép teliholdas
éccakán. Oszt hogy õt észrevették, oszt valami mély álmot engedtek rá. Hát hogy
csak alig látta õköt. No de mikor reggel felébredt, hát egy aranyszálat talált a mely-
lyényének a zsebjibe – a tündérek megajándékozták. Régen vótak ilyenek.
(Méhészudvarnok, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)18

Várban laknak; várat, templomot építenek

Arrúl vóut szóu, hogy a karcsai templomot tündérlyányok építették valamikor.
Avval hibáztak valahogy, hogy nem bírták valami kõüre ott az ájtóunál, vagy va-
lahova rávágni, hogy hányba vóut építve – mer így nem tudja az ember. Lehet,
hogy azt mondják, belõül van olyan kû, hogy rajta van, de hát azér nem bontják
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el a falat. Tündérlányok építették, és mikor készen vóut, hozták bele a harangot.
Éjfél után vóut az idõü, a kakas megszóulalt, beesett a Karcsába a harang. A víz-
be. Elmentek hat ökörrel húzatni kifele, akkor megfogta a hat ökör, húzta vóuna
ki, meg is húzta. Mikor mán majd kigyött vóuna a vízbûl, akkor kiát valaki, hogy:
– Jaj, a kisújjam! Akkor: – Hóóu! Rákiátottak az ökrökre, megálltak az ökrök.
Még lejjebb ment oszt a harang. Hát oszt nem tudták kihúzni. Mer azt mondják,
ott van, ha igaz, én nem tudom. Ott vóuna a vízbe, lenn a sárba, illetve [belesüly-
lyedve]. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)19

A tündérek valamikor lakták azt a Kopasz-várat. Erdélyben jártam, völgyeken,
olyan mély lyukak voltak ottan. Az erdélyiek mondták: ez tündérvár volt. A tün-
dérek, ha összeverekedtek, onnan védekeztek, ebbõl a lyukból. Labdáztak a tün-
dérek a Kopaszon. A tündérekrõl sokat beszéltek. A Bodrogközön még megvan a
tó, ahol a tündérek laktak. (Tarcal, Borsod-Abaúj-Zemplén megye [Korond, Har-
gita megye, Románia])20

Barlangban, bányában élnek

Magyarázta táti,b hogy vótak régebben olyan nagy sziklák, és aztán a tündérek
minden hét évbe kimentek, s addig kinyílt az az ajtó, ahol õk vótak, az a kõajtó,
s addig lementek, hogy vettek vizet magoknak, me õk csak a követ nyalták étel-
nek, víznek is. S akkor vitt két tündérliány fel vizet, s akkor bézárodatt az ajtó.
S ha bé talált menni valaki, más ilyen rendes ember, nem jött ki, csak hét év múl-
va, s addig csak a követ nyalta, magyarázta táti. Táti látta is, hogy a tündér mi-
kor kiment, vizet vett a patakból. Aszmondja: gyönyörû szép liányak, gyönyörû
szép leányak. De aszmondja: – Én nem mertem, me hallottam másoktúl, hogy ha
bémejek, ott aranypénz, ezüstpénz, ahol õk vannak, ott minden van, csakhogy õk
ételnek követ nyalnak, víz helyett követ nyalnak. S akkor vitt a tündérlány vizet.
Hallott olyan esetet, hogy valaki bement a tündérek barlangjába, s ott meghalt.
Mik,c ha bémennénk, tudnánk élni, hogy nyaljuk a követ? Nem tudnánk. Itt,
a hasadékba nem tudom, hogy vannak-e tündérek, hanem táti mondta – miféle
hasadékakat magyarázott –, mind a Tordai-hasadék, affélékbe… (Tordatúr, Kolozs
megye, Románia)21

Vot nekem ez a bátyám, amelyik meghalt a Szénafûbe, az látta a tündérleányt a
Kõbe. Azt mondta a bátyám – szegény, nyugodjék –, hogy fõdig ért a haja, s olyan
karcsu vot, és ugy feredett a vízbe… csak kettõ vot. Itt a Turi-kõbe. Csak eztet
mondta a bátyám, õk ott votak a juhokkal, és látták a tündéreket. S ugy tüntek
el, mintha ott se lettek volna. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)22

a volna
b nagyapa
c mi
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Azt hallottam ezelõtt régen, hogy valahol lent, de nem tudom, hol, nem emlék-
szek, mert gyerek vótam, amikor beszélték, hogy vót egy aranybánya, s abban az
aranybányában tündérek vótak. S akkor, akkor az aranyt elvitték, azok visszafelé
patkoltatták a lovaikat, s úgy mentek be az aranybányába, s akkor az aranyat
onnat lóháton elvitték, s ott tündérek vótak. (Ditró, Hargita megye, Románia)23

Megnyargalják a lovat

Beteg vót a ló. Nem is tudom, má, kinél volt, de ett lakott az utcánkban. Elmen-
tek Herendre a fiveshez. Az azt állapította meg, hogy tündérek nyargalták meg.
(Kémes, Baranya megye)24

Elragadják az éneküket meghallót

Aszmondja nagy-… nagymama, hogy kimennek több barátnéjokkal játszodni az
udvarra. Elkezdenek énekelni. S aszmondja a… Elkezdik énekelni, hogy: – Nyic,
nyic, kárányic. Kárányic ku forgálics. Aszmondja a vénasszony: – Te, kölyök, ne
énekeljétek azt, me jön egy tün-… most kell érkezzék egy tündércsapat, most te-
lik le a hét év, és felkap valamelyiketeket, és elvisz. S aszmondja nagymama, hogy
énekelik, nem hallgattak rájo – mind ahogy mi nem hallgattunk most a babonasá-
gokro – , és elkezdik énekelni még jobban. S jön egy tündércsoport, s énekelik õk
is azt az éneket, s meghallják, hogy a fõden is éneklik, akkor kikaptak egy gyer-
meket onnén a csoportból, és elvitték. S aszmondja, hogy a vénasszonnak volt a
leányának a leányo. S nagyon siratták, me az vot az egyetlen gyermek, s elvitték.
S aztán azotától, aszmondja nagymama, hogy azt az éneket már nem is hallatta.
(Tordatúr, Kolozs megye, Románia)25

Házaknál tartott mulatság

Azt mondták, hogy a tündérek nem csinálnak semmit az embernek, ellenben, ha
nincs otthon az ember, bemennek az ember lakásábo, ott énekelnek, táncolnak, és
isznak is a borból. S azt észre lehet venni, hogy ha voltak a tündérek. Kitesznek
egy korsó bort az asztalra, és akkor a korsoból ha tünik el bor, akkor tudják biz-
tosan, hogy vótak ott tündérek. Amikor az ember a kulcsánál jár, vagy az udvar-
ra belépett, akkor a tündérek eltûnnek a házból. A tündérek barlangokba laknak.
Pont itt a Turi-hasadékba van egy barlang, és aszmondják, hogy a tündérek lak-
nak… és aszmondják, a tündérek barlangja. Ki szoktak jönni: mennek az ember-
nek házához, táncolnak. A Kutyák korcsolyájáról csusznak be. A buzatáblákon
táncolnak, és tapadják le a buzát. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)26
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Elviszik muzsikálni a dudást; eltûnõ tündérkincsek, hamis mulatság

Hát szintén rokonyunk vót, vót egy fiatal embör, hát aztán így öten-hatan elmön-
tek bálba Csepelbe,a Drávacsehibû Drávacsepelybe. És hát ottan, ugye, táncótak,
dalótak, mulattak, mindönféle. Hát má úgy jó éjfél után jöttek haza innen a szom-
széd falubú. Hát aztán ez az illetõ elmaradt a többi gyerektû. De azt mondták a
többi gyerekök, hogy ûk kajabáltak neki, hogy gyüjjön, de nem gyüjött. Hát
Drávacsehi meg Drávapalkonya között vót egy olyan kis híd. Olyan kis árok vót
rajta, aztán vót neki pallója, meg vót neki két karja. Hát azt mondja, hogy amint
û odaért, hát egyik karján is ült egy meztelen csöcsös leány, meg a másikon is. Hát
ennek is vót, egyik lánnak is vót, elõtte egy kis ládika, az teli vót aranygyûrûkkel,
órákkal, mindönfélével, de másikná is. Hát megfogta ez a két lány, telihúzgálták
az ujját aranygyûrûvel. De nem eresztötték az Atyaúristennek se. Hát addig
birkózott ottan, erõködött velik, mindönféle, hogy nem és nem. Hát aszondja,
hogy egyször kukorékótak a kakasok, ott az õ falujikba. De má utóbb azt mond-
ta, hogy: – Vigyetök valahová, vagy engedjetök el – aszondja –, az anyátok erre-
arra… – elkáromkodta magát, akkor a kakasok kukorékoltak, hát aztán a két lány
eltûnt, meg az arany ékszerök is, mindönféle eltûnt velük együtt. Hát aszondja a só-
gorasszonya, amikor hazaért, az olyan vót, hogy az tiszta víz vót. Az úgy kifáradt ott
a nagy erõködésbe, cipálásba, amint ottan birkózott ezökkel a lányokkal. De gyûrû
aztán nem vót ám egy se! Nem. Gyûrû nem vót. (Kovácshida, Baranya megye)27

Egyszer cseh muzsikusok mentek Vágbesztercérõl Szverebec felé. Elesteledett, s
egy réten telepedtek le, hogy ott meghálnak. Egyszer a távolban világot látnak.
Odamennek. Egy nagy házban sok vendég mulatott. Beállítanak. Kapóra érkez-
tek, húzatta velük a víg társaság, táncra kerekedve. Végre a bõgõt telerakták
arannyal. A háziúr ezüstgombos mentéjét, az asszony aranyos fõkötõjét tette a
karmesterre. Aztán aludni mentek. A muzsikusok is lefeküdtek, és hangszereiket
a falra akasztották. Mikor fölébredtek, egy temetõben találták magukat. Hang-
szereik a sírkereszteken függtek, az ezüstgombos mente lócsontvázzá, az aranyos
fõkötõ szamárfejjé vált, a bõgõ meg lóganéval volt tele. (Vágbeszterce,
Vágbesztercei járás, Szlovákia)28

SZÉPASSZONY

Külseje, tulajdonságai

Kik voltak a szépasszonyok?
A boszorkányok. Azokat hívták valamikor szépasszonyoknak.

Mit csináltak?
Ezök, hát, olyanformán, hogy babonával hatottak a többi közönségre, a többi nõ-
személyre, meg hát a férfiszemélyökre, mindön ilyen babonaság-micsodákat ter-
jesztöttek. (Kemse, Baranya megye)29

a Drávacsepely (Baranya megye)
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Hogy kik azok a szépasszonyok, azt nem árulták el a javasok, egyik a másnak nem
árulja el, a szépasszonyok javasok, rontani is, javítani is tudnak. (Drávafok, Bara-
nya megye)30

János bácsitól hallottam, hogy legelõn voltak, s odament egy szépasszony, nagyon
szép arca volt, s az egyik lába lóláb volt, s a másik leányláb. S nem beszélt, csak:
– Büm, büm, büm! – s õk akkor nagyon megijedtek tõle, s elszaladtak. De azét
visszanéztek, hogy mit csinál. Hát bébújt egy likba, s eltûnt. (Kakasd, Tolna me-
gye [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])31

Szarvuk van, mint a kecskének s a berbécsnek.a Azt mondják, hogy ilyen szarvuk
van. De nem lehet mindig látni rajtuk, de az éjféli misén mindig látni. (Gyimes-
bükk, Bákó megye, Románia)32

A szépasszonyok csûrkeborító kasba, tilón s nyírfa seprûn mennek. (Gyimes-
felsõlok, Hargita megye, Románia)33

Én nem tudom, igaz-e, nem igaz-e, de én a családját ismerem. Akik tilón mentek.
Régebb úgy vót, rég-rég, mikor én olyan 25-26 éves vótam, s még sok-sok üdeig,
hogy tették éjjeli pázliknakb üzleteket õrizni, s egy milicista ment mellette, egy
este. S kellett menni, estétõl reggelig kellett sétálni. Hirül ment egy asszony, hogy
tilón jár. Akkor hittük es, nem is. S akkor azt mondja a milicista: – Né, én jöttem
fel az úton egyedül, s én meghallottam, hogy tilolnak. Éjjel. S amikor közeledett,
az út közepibe egy karikát csináltam, abba keresztet vettem, s mikor odaért,
leesett. Megállt a tiló. S akkor õ es odament, s az asszonyt jól ismerte, s én es jól
így-e, az egész fajtájába benne van egy ilyen farcsc dolog. Akkor meg könyörgött,
hogy ne beszélje el, mert a fia nõsül. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)34

Forgószélben jár; belevágott kés

Jaj, Istenem, ezelõtt azok a szépasszony-dógok, ezekre a forgószelekre, mikor így
siringelte,d felvette az út porát, s vitte ott fenn, aszondták, a szépasszonyok tán-
colnak, de ott egy asszony se volt, csak por. (Csíkkarcfalva, Hargita megye,
Románia)35

Egyszer jött egy nagy szél. Ment két ember az úton. Egyik azt mondta a másiknak:
– Vigyázz – aszondja –, vannak benne, felkapnak és elvisznek! Aszondta a másik:
– Nem, én annál okosabb vagyok, itt a késem, belevágom. Elévette a késit, s belé-
vágta. Õ azt hitte, hogy kiesik, kimarad. De elvitték a kést. Az ember éppen járt
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a kosnak 
b õr (román pazá ’õrség’)
c hamis (román fals)
d kavarta körbe
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Udvarhelyre,a s a késit ott találta meg egy üzletesnél. Egy asztalon volt ez a kés.
Kezdte forgatni, s azt kérdezte az üzletes: – Talán üsmeri maga, bácsi a kést?
– Nem – aszondja. – Tudja, honnan hoztam én – aszondja –, a Gyimesbõl! Ehol
hoztam el a nyakam csigájában. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)36

Ha valaki haragszik a másikra, a szépasszonyokat elküldi, hogy táncoltassák meg.
Ûzzenek csufot vele, s a másik megijed. Nagybácsim mesélte, hogy az örmények,
ott ezelõtt Szépvízrõl,b sok marhát tartottak. Akkor, ha így vót vásár, akkor hajtot-
tak több marhát, szóval a vásárba. S akkor voltak ilyen inassaik, akik hajtották.
S akkor leültek egy helyre, hogy ebédeljenek. S akkor csak egy forgószél eljött, s
ahogy az ember ett, s a bicska a kezibe vót, a kés, s hát így odahajította a kést.
A forgószélbe. S ugy elveszett, eleget keresték, de õk meg nem kapták a kést. S ak-
kor egyszer õ ment el valahol, s egy fehérnép, ilyen…, szóval egy korcsomába
kiárulónõ vót. S hát egyik szeme nincs meg. S aszondta: – Na, te tolvaj, idejöttél,
s te vágtad ki a szememet – aszondja. – Nem – aszondja. – De, amikor ekkor s ek-
kor, a forgószélvel voltam, te akkor vágtad ki! (Kostelek, Bákó megye, Románia)37

Az embereket forgószélbe ragadja

Egy ember a feleségiel,c úgy híják, Marci, kiment a helyre, s csináltak buglyát, ti-
zet. S mind elszórta õköt. S amelyik buglyát csinálták, ahhoz akkor odaért a for-
gószél, s a villát belélódította az ember. S az asszon állott a buglya tetejin, s szé-
nástól felvitte a levegõbe. S az embert es. Az asszon, szegén, visszajött, s az embert
elvitte, bé a csutakosba.d Fejjel beléesett egy rothadt csutakba, s megnémult. Nem
tud most már semmit beszélni. Nem szabadott vón a villát belédobja, mert azt
mondják, hogy ezek a szépasszonyok az ördögök. Hanem keresztet kellett vóna
vessen, s egy Miatyánkot elmondjon. S akkor elment vóna. (Gyimesközéplok,
Hargita megye, Románia)38

Forgószélbe vannak, kell õrözködj, ne menjenek reád. Elrontsa az embert, elveszi
az erõdet a kezedrõl, lábadról. Vet keresztet, hogy ne menjen reá. Akkor õ távo-
zik, menyen férébb. (Egyházaskozár, Baranya megye [Lábnyik, Bákó megye,
Románia])39

Feltûnõ, eltûnõ nõk csapata; énekelnek, táncolnak

Az én Mózsi komám, Isten nyugosztalja, hogy nem vót disznyó a kosárba, és az
ajtó nyitva, hát hallja, hogy valahon egy szép zene vót, de gyönyörû. S hát azt
mondja, hallja, hogy közeledik, mindjár ér a csûrhöz a zene. Na, gondolja, hogy

a Székelyudvarhely (Hargita megye, Románia)
b Csíkszépvíz (Hargita megye, Románia)
c feleségével
d fatuskós terület (kivágott erdõrész)
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hát itt ki házasodhatik, hogy a lakodalmasok itt mennek keresztül. Hát várja,
hogy mán jöjjenek, hát a csûrt ha megkerülik, a ház felõl meglássa, hogy az ajtó
nyitva van. Hát hallja, hogy mán mindján a házhoz érnek, de nem lát semmit. Hát
gondolta, mán bejön valamelyik majd, s felveszi, hogy kik s mik járnak ott. Hát
hallja, mintha mán menne tova. Hát megyen ki az ajtón; mikor megy, hát a me-
zõnek a felsõ szélibe, aszondja, a levegõbe húzták a zenét, de nem látott ott sem-
mit. Olyan szép zenét nem hallott életibe soha. (Korond, Hargita megye,
Románia)40

Azt mondták, hogy egyszer jöttek fel édesapámék télbe, mentek fel. S aszondja
édesapám, egyszer, ahol most a cigányok laknak, itt, Bükkhavason, hát vót egy vén
kicsi cigányház. Aszondja édesapám, ahogy közeledtek, hát hallja, hogy szól ott a
gardon annak a kicsi cigányháznak a hiában,a mint a lakodalomban. Megálltak,
mikor megálltak, nem hallották. Mikor indultak, csak muzsikáltak. Aszondta, úgy
énekeltek, s úgy muzsikáltak, minden szakadt essze ott a cigányoknál. Mikor oda-
értek, semmi se vót. Igen, de az ilyen tiszta ördögi vót. (Gyimesközéplok, Hargita
megye, Románia)41

Tiltott helyek – tabusértés – büntetés

Délben, harangszókor nem szabad csurgásba, favágítóra, trágyadombra ülni, le
kell lépni a keskeny gyalogösvényrõl, mert ezeken a helyeken gyülekeznek és ebé-
delnek a szépasszonyok, és aki megzavarja õket, megrontják, mert a szépasszo-
nyok tálába lépött. Ezek megnyomorodnak, megbénulnak, szaggatás áll a lábuk-
ba, kezükbe. (Rádfalva, Baranya megye)42

Akkor is cselédasszon vótam. És kimentem a kertbe, hogy e kis sáfránvirágot sze-
dek, hogy szoktuk aztat megáztatnyi kis meleg vízbe, és oan gyönyörû tésztát le-
hetett sütnyi, mintha tojás lett vóna benne. Hát kuglófot, mindent. Aztá hát ki-
mentem, szedtem e kicsit a kötényembe, és valahogyan oan álom gyött rám ott a
sáfránvirág között, meg a megyeb között vót a virág. Annak a másik öregasszony
lakónak is, meg nekünk. Hát, gondutam, hogy e kicsit lefekszek. Oan nagyon
meleg vót, oda a sáfránvirág alá, aztá aluszok. Hát el is aludtam, alig lefeküdtem,
mer már elfogott az az álom. Lefeküdtem. Egyszer hallom, hogy oan gyönyörüen
énekünek, ahogyan mennek a proseccióvalc Andocsra.d Hát aztán csak-csak hal-
lom, csak hagatom. Csak énekünek, csak énekünek. Fõkelek, fõnézek. Leselke-
dek, hogy hun, mere. Mert az az én pajtásném, az nagyon öreg asszony vót má, és
az olyan nagyon szépen tudott éneküni. A konyhába, a szobába, kertbe, kukori-
cafõdön. Az soha nem dannt,e az mindig éneküt és éneküt… Nagyon rendes csa-

a padlásán
b mezsgye
c körmenettel 
d Somogy megyei híres búcsújáróhely.
e dalolt
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lád. Rendes családok vótak. Hát aztán fölkelek, nézem: nincs. Nincs, sehun sincs.
Mondom: – Jaj, Istenem! Hát mi vót ez? Nézek az erdõ felé, mere köllött An-
docsra mennyi… Sehun senkit, egy lelket se látok. Fölkelek, bemegyek. De oan
leverten, oan szédütten. A szépasszonyok körösztümentek rajtam. Mer az útba fe-
küdtem.

Az útra feküdt?
Az útra. Ara a megyénkre. Ami megye van. Abba feküdtem bele. Aztá bemegyek.
Aztán gyün ki ippeg az az öregasszony a konyhábu, mondom: – Kedves mamám!
Nem vót maga a kerbe? Mer én maga hanggyát hallottam – mondom –, ulyan
gyönyörüen éneküt – mondom. – Sokáig hallgattam. És – mondom – én aszittem,
hogy maga – mondom. Aszondja: – Nem vótam kinn, csillagom – aszondja. – Drá-
ga gyermekem – aszondja –, én nem vótam kinn – aszondja. – Tudod, ahogy ki-
menté, megfõztem – aszondja –, aztá gyüttek be, ebédeztünk – aszondja. Mondom:
– A maga megyéjén. Meg az enyim, az én kertembe vót a lábom, a fejem meg a
maga kertjibe vót. – Mér feküdté, angyalom – aszondja –, a megyére? – aszondja.
A szépasszonyok körösztülmentek rajtad – aszondja. – Azok énekütek – aszondja.
– Tanuld meg, hogy a megyébe, csöpögésbea este üni, áni nem szabad – aszondja.
Hát aztá bementem. Éhes is vótam. Akartam má az ebédhõ készûnyi, hogy viszem
az uramnak. Hát bizon nem tudtam az ebédet evinni. A fazékba maradt e kicsit le-
vettem, […] aztá egy-két kanálla, cukorborsó vót, akkor, abba az izébe vót, szezon-
ba. Hát kanállal a számba bevettem, és a kemence elejibe ütem, ahol szoktuk a ke-
nyeret beönteni. Aztán mondom: – Jaj, végem van! Mindjá meghalok! Fut mindjá
ki a…, annak vót egy menye, Bözsike, meg az öregasszon, mindjá mennek a
gazdáho, hogy rögtön kocsit, mer meghal a Kovácsné! Hát aztá min […] összefut-
nak a népek, az uramat is behíjják, hogy mi történt. […] (Kaposvár)43

Vót olyan, hogy nem hallott a füleivel. Anyám vitte apámnak az ebédet, leült a
sáncba, de nem tudott fölkelni. Nagy nehezen fölkelt, de nem hallott többet.
Simonfán vót egy javósasszony, az mondta, hogy ha egy kicsit lejjebb ült volna,
akkor a szépasszonynak a tálába ült volna. Ha harangoznak, a csurgóba meg a me-
gyébe nem jó ülni, mer megrontanak a szépasszonyok. (Zselicszentpál, Somogy
megye)44

1: […] Például hallottuk ezelõtt, ugye, hogy azt tartották, hogy az ösvénybe se
feküdj le, mert meghordoznak a szépasszonyok.

Igen?
1: Igen [nevet].
2: Így volt-e? A mezõn vannak ilyen kicsi utak vagy ösvenek. S, ugye, mind, gyer-
mekek vagy felnõttek es oda szoktunk bújni egy kicsit, s örökké azt mondták,
menj tovább az ösventõl, ne feküdj az ösvenre. Meghordoznak.

És amikor meghordozták, az mit jelentett?
[nevet] Nem tudom. (Csíkjenõfalva, Hargita megye, Románia)45

a ereszcsurgásba
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Mikor 12 éves vótam, mentem a marhákkal az erdõre etetni. Leültem egy helyre,
a fejem fölött a szépasszonyok kezdtek mozsikálni. Felkõttem, s elmentem to-
vább, ahol valakik járnak, hogy lám, õk hallják-e? Oda es leültem, s ott es kezd-
tek mozsikálni a fejem fölött. Még elmentem tovább egy út mellé, ahol minden-
ki jár, oda es leültem, hogy lám, valaki hallja-e? A marhák elmentek messze.
Délbe egy nagy fa árnyékában elévettem a tarisznyát, hogy egyem, hát a fa tete-
jén megint énekelnek, mozsikálnak. Két kutya mellettem hevert, néztem õket, de
nem es mozdulnak. Még a lapia sem mozdult meg, olyan csendes idõ vót. Mo-
zsikáltak, s egyszer olyant kiáltottak reám, hogy: – Kelj fel, mert ebbe a helybe
nyomnak meg, ülnek fel reád! Felszöktem, s elfuttam tovább, ahol az emberek jár-
tak. Ott hagytam mindent, aztán a marhák magukra jöttek, s én futtam haza.
Nem hagytak békét erõsen. (Háromszék, Románia)46

A szépasszonyoknak farkik van, én úgy hallottam. S nyárba nehogy lefeküdj a
mezsgyében, mert elvisznek a szépasszonyok. Volt olyan legény, kit elvittek a hegy-
re, s ott egész éjen táncoltak vele. De aztán megfenyegették, nehogy megmondja
valakinek, hogy kikkel volt. Mert õ ismerte azokat, itt élnek a faluban. Fokhagy-
mát kell tenni a párna alá, s akkor nem jõnek. Aztán még meggyûlnek a fehér ló-
val a keresztesútban, a Léránton, s még a Szõriken, ott táncoltak. Az egy gyepes
hely, hol mész Klézse felé, most van ott egy nagy kereszt. Ott szórták a babokat,
etették a bárányokat. Ez a falu helye volt. S a Léránton is volt egy nagy gyepes hely.
Ott táncoltak a szépasszonyok, s beszélgettek éjen. S a Demse kútjánál. S azt is
mondták, hogy azok befonják a lónak a haját. (Forrófalva, Bákó megye, Románia)47

Tiltott idõk – tabusértés – büntetés

Hát a szépasszony?
Hát csak úgy azt mondják, hogy szépasszony, aztán nem tudom.

Azt nem lehet tudni, hogy mi volt?
Azt nem. Azt nem lehet tudni, ugye, azt is szokták mondani, hogy hát nem jó éj-
jel vizet tenni ki, hogy kiviszik a vizet, vidérben, hogy a szépasszonyok beléisznak.
[…] Le kell födni, hogy a szépasszonyok ne igyanak belõle.

Mert az mit jelent, ha beleisznak?
Tudja az Isten. Ugye, ez, ez olyan, azt szokták mondani, most már az ilyent hiába
mondtuk, mindenféle, mert azt mondják, hogy babonaság. Mind azt mondták,
hogy babonaság, pedig biza sok minden igaz volt esetleg. (Csíkszenttamás, Har-
gita megye, Románia)48

Beszélték, olyant es beszéltek…, hogy van itt Romániában egy város, úgy híják,
Szászváros. S ott es laktunk. S azok tartsák kedd estét. Kedd este nem varrnak, és
nem fonnak. Nem gyülekeznek. Gyülekeznek össze, de nem végeznek egyebet,

a levél
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csak táncolnak, énekelnek, vagy szent dolgokat énekelnek, de ilyen boszorkány-
forma, szépasszonyforma dolgokat nem beszélnek, mert aszondják, ha beszélnek,
akkor azok megjelennek. Ott tartsák, hogy kedd este, s járnak a szépasszonyok.
(Gyimesbükk, Bákó megye, Románia)49

Tilos róluk beszélni

Nem jó rólik beszélni. Kedd este nem jó rólik beszélni. Mind hallják ezek. Ked-
den és pénteken, amit rólik elbeszél az ember, mind hallják. Mind tudják. (Csinód,
Hargita megye, Románia)50

Meg az asztalra nem szabad könyökõni, mikor ezeket beszélik [a szépasszonyok-
ról]. Akkor nem szabad, mer úgy van, hogy ha az asztalra rá van könyökölve, hogy
így rá van támaszkodva, akkor ezek meghallanak minden szót, hogy amit beszél-
nek.

De ez csak kedden és pénteken van?
Kedden és pénteken. Másik nap nem.

Este?
Nem, egész nap. Meg mikor újul a hold, akkor nem szabad ezekrû beszélgetni,
mer nagy erejük van nekik, úgy, mikor kezdõdik az újhold, hogy megújul, akkor
nagyon kõ vigyázni. Mer ez akkor minden szavukat…, és kitõtheti nagyon a bosz-
szúját, hogy valaki… De ha haragszik rá, hogy haragossan beszél valamit, akkor
ereje nincs nekijje, akkor nem csináhat vele semmit, mer nincs erõ hozzá, hogy va-
lamit csináljon, mer haragszik rá. De hogyha viszont jóba van vele, akkor meg na-
gyon kõ vigyázni, mer, ugye, hát a bosszúját kitõtti rajta, mer ezek tudnak min-
denfélét. (Dávod, Bács-Kiskun megye)51

Tilos õket meglátni

Azokrúl es beszéltek, azok es léteztek. Most nemigen lehet hallani azokrúl, nem
lehet tudni, hogy vannak-e, de csak megvannak most is. Azok mán megint olyan
dógok vótak, azokval nem vót jó dolog viccelõdni egyáltalán. Egyik, nem tudom,
hogy micsinált, egy férfi meglátta azt a fehérnépet, amelyiket úgy neveztek, hogy
szépasszonyok, s a férfi meglátta. S aszondta a férfinak: – Engem nem láttál! En-
gem ne lássál! Az a férfi elbeszélte osztán kicsi idõ múlva, hogy ezt a fehérnépet
hol látta, s hogy látta, s minden… Egy alkalommal ott a Bartosok-patakán, ott az
észkóna jött le a férfi, s a fehérnéppel összetalálkozott. Aszondja neki, hogy: – Én
mit mondtam neked? Hogy engem ne láss! Melegen megfogta a férfit, s oszt úgy
ütte a fõdhöz, hogy hatalmasan. Elkezdte verni, ütni, mindenféle. Még szerencse
vót a férfinak, hogy egy kutya vót vele, s a kutya beléugrott, s a combjába belé-
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a Ismeretlen jelentésû szó, valószínûleg: ösvényen.
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harapott. S akkor az embert ott hagyta, a kutyát megfogta, s a fõdhöz ütte, s el-
ment onnan. Úgyhogy avval nem vót jó… (Csinód, Hargita megye, Románia)52

Kerékszegnek kivett csont

Borozdába nem jó ülni, mert a szépasszonyok megrontják az embert. Egy alka-
lommal két fiú, akik egymásnak jó pajtásai voltak, kiment a marhákkal a legelõ-
re. Az egyik valahova félrebb ment, a másik ezalatt leült a barázdában. Alighogy
ott ült, megérkeztek a szépasszonyok. Ezek útközben a kerékszegüket elvesztet-
ték volt, meglátták a fiút a barázdában, mindjárt elvitték annak az erejét, s azt tet-
ték meg kerékszegnek. Avva továbbmentek. Mikor a másik fiú visszakerült ehhez
a pajtásához, látta, hogy az olyan gyenge, hogy a lábát sem tudja megmozdítani,
mindjárt kitalálta, hogy a szépasszonyok jártak ott. Hazavitte ölében a pajtását,
de ami történt, magában eltûrte, abból nem mondott meg senkinek semmit. Telt-
múlt az idõ, õ bevonult katonának, a pajtása pedig nyomta az ágyat akkor is, any-
nyi ereje nem volt, hogy a kanalat elbírja. Mikor éppen hét esztendeje és hét nap-
ja volt a pajtása megrontásának, akkorra szabadságot kért, és hazament, otthon
az ölébe vette a mindig erõtlen barátját, kivitte éppen arra a helyre, ahol a szép-
asszonyok megrontották volt. A szépasszonyok éppen akkor mentek el ott: jöttek
visszafelé az útjukból. Amikor meglátták, hogy a legényke mindig ott ül, kényte-
lenek voltak visszaadni neki az elvett erejét. Az meg is történt, s a legén egyszeri-
ben olyan ép és erõs lett, hogy a maga lábán ment haza a legelõrõl, s még csak el
se fáradott. (Déva, Hunyad megye, Románia)53

Egy másik eset történt itt Szellõ-havasán. Ment a forgószél, szózat esett, egy de-
rék ember ott ült, egy legény, ott a parton, a mezõn. Azt mondja a forgószélbõl
valami hang, hogy: – A derékszögünka elszakadt, s innét vegyük el a derékszöget!
Õ többet onnét, a legény, fel nem tudott kelni, hiába hordozták papokhoz, orvo-
sokhoz, senki nem tudott segíteni. Hanem egy ember méges mondott neki vala-
mit. – Egy alkalommal – aszondja – vigyétek el a legényt, ahol történt, azon a na-
pon, abba az órába ott legyen, amikor történt. Odavitték a legént arra a mezõre,
ahol történt, s jött a forgószél ugyanabba a pillanatba. S akkor szózat esett megint
a forgószélbõl, s aszondta: – Adjuk vissza a derékszeget, me nekünk van más, nem
kell. És a legén felkélt, épen, egészségesen, s továbbment, élt, dolgozott sokáig.
(Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)54

Szépasszonyok nótáját tilos fújni

A másik pedig: vót egy muzsikás. S a szépasszonyoknak vót egy nótájuk. S azt
muzsikálgatta közbe-közbe. S egyszer aszondták, megjelentek neki, s aszondták:

a A kocsi elsõ és hátsó részét összekapcsoló vas- vagy fapecek.
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– Evvel hagyj fel, mert rosszul jársz! De õ nem hagyott fel, há muzsikált. Egyszer
egy vizen ment keresztül, a pallón. Ahogy ment keresztül, hát egyszer azt vette
eszre, hogy a lábai nem érik a pallót, õ méges megyen. Mikor letették, azt mond-
ták neki: – Ha még egyszer erre a nótára reákezdesz, többet az életeddel végeztél!
Megértetted-e? Megmondták neki. Többet nem merte. Nem engedték, hogy
húzza a szépasszonyok nótáját. Nem muzsikálta, nem merte. (Csinód, Hargita
megye, Románia)55

Én nem tudom, te Gyuri, hogy az igaz lehetett-e. Aszondta, hogy jött egy bálból.
Mozsikált egy táncot, vagy lakodalmat, mit. Ez az Ambrus Karácson. Karácson
bácsi, úgy mondták neki. Ambrus Karácson. Karácson nevezetû. Karácson bácsi.
Hazafelé jövet a mozsikával megkerrentette a szépasszonyok nótájikot. Én nem
tudom, milyen nóta az. Én nem. Õk tudták akkor, aszondták, vót a szépasz-
szonyoknak is nótájik. Egyszer, há, azon ebred meg, hogy híd alatt van, egy fahid
alatt. Eszin küjjel van,a s a kebele meg vót tõtve lóganyéval. Onnat alig tudott
kiszerelõdni,b s hazamenni. S mejen haza, s a feleséginek mondja: – Ne, hogy jár-
tam, te! S aszondja: – Többet az elyesmivel ne foglalkojz! Há látod-e, hogy meg-
jártad? Egyszer úgy elvisznek, többet vissza nem jössz. (Kostelek, Bákó megye,
Románia)56

Tabusértõk betegségének gyógyítása

Az én uramnak a nagybátyja, mikó pólyás vót, az akkó történt. Dohánt vótak szön-
ni. Akkor hazagyüttek, a pólyást letötték a csurgásba.c Mög is fõzött az anyja, a
gyerök aludt. Egész éccaka aludt. Az anyja aszondja: – Na, jó vótá! Mögszoptatja.
Fõveszi. Egy szöm csont nincs benne. Vitték azok még Pestre is. Lemondtak rúla.
Mondták, vigyék valami bibájoshon, attudd rajta segíteni. Vitték mindönfelé.
Aszondta az embör: – Tudja-e, hogy mikor lött beteg, milyen nap? Tögye vissza
ugyanazon a napon a csurgásba. Visszatötték, és térgyig visszakapta a csontot. De
nem tudott járni. Azér mégis jókedvû ember vót. (Padé, Észak-bánsági körzet,
Szerbia)57

Elragadják a férfiakat, táncba ragadják õket, a dudást elviszik zenélni

Gyurászi Andrást meghordozták. Egy háznál vót imádkozó.e És ez az ember akkor
még legény vót. Imádkoztak, s amikor õk imádkoztak, õ örökké viccelõdött, csú-
fokat mondott. Mikor a vénasszonyok mondták a Keresztútját,f s úgy hajtogatták
magikot, hogy: – Kedves Jézusom, hogy szenvedtél…, az mondott csufokot,

a nincs magánál
b kiszabadulni
c ereszcsurgásba
d az tud
e halottvirrasztó
f a Keresztúti ájtatosság imádságait
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csufokot. Egyszer meghallja, hogy mondják: – András, lépjél csak ki! András, lép-
jél csak ki! Az kilépett, gondolta, hogy szólítsa valaki, azt hallotta, hogy õt szólít-
sák. – Gyere ki, Gyura! Kilépett… Úgy meghordozták a fák tetején, hogy mikor
letették, ott osztán félig meghalva megkapták, de egy ruhadarab nem vót rajta.
Amelyik ulyan, hogy hitetlen, s az Istent nem hiszi, aszondják, hogy a seprûre is
felültetik, s úgy mennek a seprûnek a bukrán. Ezt az embert tudja az egész
Hidegség,a hogy meghordozták a fák hegyin. (Gyimesközéplok, Hargita megye,
Románia)58

Egy embert elvittek a szépasszonyok éjjel a házából. Kivitték a Háromke-
resztekhez, ott táncoltatták, aztán hazavitték. De olyan fáradt volt, mikor meg-
ébredt, nem tudta, mi van vele. (Forrófalva, Bákó megye, Románia)59

Hát vót ott egy ember, aki csimpolyált,b szóva, szépen, és vót nekem egy sógorom,
az a sógorom, az lakadalomba vót. De az a csimpolya, tudja, meg van csinálva,
úgy, hogy az magától es szól. No, akkor így felszúrta fent a gerendába a csimpo-
lyát. Má miután egy kicsit spicces lett az az ember, ugye, iutt,c mi, akkor zenélt,
akkor felfújta azt a bõrt, azt felfújta, és vagy az ágy alá bedobta, vagy a gerendá-
ba feltette, az má fujta is elõ. Na, akkor, mikor fújta azt a táncot, amit a szépasz-
szonyok szoktak táncolni, akkor ezt az embert elindítták. Hát akkor õt vitték ki
az ajtó felé, de õ kiabált, hegyd hát: – Halló, emberek, ne hagyjanak, mert visz-
nek! – aszmondja. – Visznek! Tegyék be az ajtót! Há betették az ajtót, akko el-
ment, aztán leizélte… lekapcsolta a sipet,e és így akko nem vitték el. – Ha sok-
szor fúvom ezt a táncot – aszondja –, akkor visznek engemet – aszondja. Ugye, de
így aztá észrevette, hegy hát hogy és mint. (Egyházaskozár, Baranya megye)60

Sípotf az emberek nem nagyon akartak csinálni sokan, met azt mandták,
hogy aki sípot csinál, azt elviszik a szépasszonyok, hogy nekiek sípoljon e
mezõn… Vannak szépasszonyok…, ekik járnak éjjel, asszonyok, felkészül-
nek, úgy, hogy például asszonyszemély így, nappal, beszélgetsz vele, mi, de
éjjel felkészül valami más ruházatba, s émeeng hazunról, s emennek, sipolnak
vagy sûtülnek,h s táncalnak a mezõn ott faluszélyekbe valahol.

Milyen ruhában?
Mind az õk ruháik, de… innapii ruháikba… öltöznek fe…

a Hidegség-patak völgye: Gyimesközéplok része
b dudált
c ivott
d hogy
e dudát
f dudát
g elmegy
h furulyáznak
i ünnepi
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Csórén nem mennek?
Nem, csóréna nem. Szépen találkaztak velünk e falun, mikar mentek, [egy] fiatal-
asszan s egy… ember, ugye, hogy kozsókba… Kozsók, tudják mi az: nagybunda,
ujasbunda [a gyûjtõkhöz]. S e ment, egy sûtü e kezibe,b elõl, kucsmába felkészül-
ve, s mentek azok a másikokc felkészülve, mind nálunk: fota,e vagy szép katrinca,f

nagy szépen felkészülve, nagy gyöngyösen… legszebb dolgaikba, s mentek a me-
zõre táncalni. S azakat ha valaki megtudja, hogy ki az, eltépik. (Klézse, Bákó me-
gye, Románia)61

No, Karácsony, akit beszéltem. Az az én üknagyapám vót. Na jó, õ egy lóvészi ro-
mán leányt kért, görög katolikust. Akkor azt mondta, édesapám beszélte, Kará-
csony járt a feleségihez, szép román leány vót. S azt mondta egyszer a testvérének,
fiútestvérének: – Te, van egy puszta épület, ahol én elmenek, hát Lóvész hol van,
s Madéfalva. Mindig valami macska, ez-az, megkísért, megirtózom, s valami eléjõ
örökké oda. Jere el velem! No, mennek, mennek el a puszta épületnél, s hát
dinomdánom van. Nézi, úgy a csûrnek bé lehetett látni: világosság, s hát a madé-
falvi szomszédasszony legelõl táncol. Asztal terítve, s legelõl táncol, nem szóltak
egyet se. Egyszer meg akarta szólítani az öccse az én üknagyapámnak, hogy:
– Elég jól táncol, szomszédasszony! De az Isten nem engedte. Elmenyen, elkíséri
a testvérit, vaj õ es ott maradott, ott aludtak, s osztán visszamentek, de õ reggel
ment a szomszédasszonyhoz. S hát a szomszédasszony alszik a gyermekek közt.
S: – Na, keljen fel, így aluszik, az éjjel jól mulatott! – Hát ezt honnét tudod?
– Hát én mentem – s mondta, hol – el, s bénéztem a csûrbe, s maga elõl táncolt.
S meg akartuk szólítani, s aztán elhagytuk. – Jó, hogy meg nem szólítottál –
aszondja –, mer pórul jártál vóna! – fenyegette meg a néni. – De el ne mondd sen-
kinek! Mer akkor így meg úgy jársz. Mer õk rosszat tesznek annak, aki elbeszéli.
– Így meg úgy jársz – azt mondja –, el ne mondd senkinek! No osztán, hogy el-
mondta vagy nem mondta, de ezt édesapám beszélte, hogy ezt így mondta az õ
öregje. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)62

Ez olyan dolog, hogy mikó összejönnek 11 óra után, és 1 óráig mulatoznak;
összegyünnek, kinn az utcán muzsikánok. Most várjá! Egy döglött lónak a lábo
vót a pikula, és a combja meg vót, izé, tambura. De, így vót! A Bacskó Józsi bá-
csi, az muzsikát, pikulávó, a Józsi bácsi, a harangozó, a megboldogult, az meg a
tamburás vót. S efogták ûket, hogy gyertek muzsikányi, táncolunk; hát a szép-
asszonyok. Ez itt az Alsó utcábo történt. Ezek mondták. És adtak nekik aranpo-
harakat, értem? És az egyiknek is, meg a másiknak is: – No, most igyatok!
Aszondja: – Hát itt a pohár, visszaadjuk. – Nem – aszondja –, tegyétek a zseb-
be! És lópata vót mind a kettõ! (Gombos, Nyugat-bácskai körzet, Szerbia)63

a meztelenül
b S ezt ment, egy furulya a kezében…
c másikak (a szépasszonyok tabuneve)
d mint
e lepelszoknya, katrinca
f lepelszoknya
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Mulatságba elragadott legények felismerése

Sokat mesélnek ezekrõl a szépasszonyokról. Aszmondják, hogy réges-régen vótak
e lyeányok, ementek guzsalyasba,a s vót két lyeány, melyikek jártak táncolni, el.
S azoknak vót szereteik,b s õk vesztek kic e guzsalyasból, mentek ki, s [a többiek]
nem tudták, hogy hova mennek. S egyszer csak azt mondták e szereteik: – Na,
ezket mi meglessük – aszmondja –, s merre mennek, mi es ementünk […]. Emen-
tek, s bébúttak e putyinábad e legények; lyányok felültek a putyina tetejire […],
akkor azt mondták: – Hipp, hopp, hol gondolok, ott legyek! Akkor a putyina
ment, vitte õköt. S úgy elvitte […], tél vót ott, honnan mentek, s mikor odaér-
tek, ott borsó virágzott. S akkor e legények kinyúltak ott e likon e putyinából,
borsóvirágot szedtek, s mikar e lyányok mentek vissza, õk [a legények] es vissza-
mentek. S mikar a guzsalyasba bémentek, õk mutatták, ugye, hogy borsóvirágot
vittek valahonnat. S akkar tudták meg e lyányok, hogy ejártak a szereteik velik
valahova […]. S akkar kérdezték: – Mit tudtok tük, hova jártatok? S azt mondta
[a legény], hogy: – Hova ti jártatok. – S kibeszélitek-e valakinek? Aszmondták:
– Nem. – Tudjad, ha kibeszélitek, akkar végeztek az élõ napotokval. S nem mond-
ták senkinek ki, […] pedig ha mondták lenne, akkar nem tudta lenne e világ,
hogy mesélje.e (Klézse, Bákó megye, Románia)64

Tánchelyükön fû, gomba

A szépasszonyok táncolnak, s ahol táncolnak, ottogyanf a fû úgy megpergelõdik,
mintha megégett vóna, s ott nõ gomba, s az lesz a gombakerítés. Ott lópatkófor-
mába a fû ott sokkal sötétebb, mint máshol, oly sötét-sötétzöld. S ott nõ ki a ta-
vaszi pitricgomba vagy õsszel az õszi pitricgomba. (Gyimesközéplok, Hargita me-
gye, Románia)65

Vágyakozó legénynek megjelenik

A szépasszonyokat megmondom: egy öregrendû ember, de akkor még fiatalem-
ber, szerette az életet, tudja. Mind csak elment ki egy kalibába,g hogy mandjam
magiknál,h egy tanyája vót. Este fejt, minden, a marhákat nem hajtotta haza a la-

a fonóba
b szeretõik
c eltûntek
d fabödönbe
e Ha elmondták volna, nem tudhatták volna meg az emberek – mivel meghaltak volna –,

és nem mesélhetnének róla. 
f ottan
g havasi nyári szállás
h hogy úgy mondjam, ahogy maguknál mondják (a gyûjtõhöz)
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kására, hanem félig a nyárolószélbe,a ott, ahogy le kell hajtogassák a tehenyeket.
Há õ bizon a kalibánál meghált az õ állatjainál, a jószágai mellett, s aszondta ma-
gába: – Hõj, milyen vóna egy betyár fehérnép most is neki! Hát nem telik belé
egy fél óra, s hát egyszer a kalibaajtó nyílik, s há olyan három szép csángósb leány
jõ bé. Az öreg, há nem vót akkor öreg, fiatalember vót, hát õ megnezte, hogy mi-
félék. S akkor észrevette, hogy a szépasszonyok azok. – Te jó édes Istenem, szaba-
díts meg tõlük! Osztán akkor így eltûntek. Mondom, hogy õ es így járt, hogy a
szépleányok megjelentkeztek neki. (Kostelek, Bákó megye, Románia)66

A csecsemõt megszoptatja, kicseréli

De nem hagyták egyedül. Reatette az édasanyja az olvasót, ide a kötõcskéjire, s
a könyvet, a szentkönyvet, majd vigyáz rea.

Ki ellen?
Hát a szépasszonyok, mer megszoptatják.

Azok kik?
Boszorkányok, így mondtuk.

Mirõl lehet látni, ha a szépasszonyok megszoptatták?
Nem lehet semmirül látni, az a gyerek beteg lesz. (Gara, Bács-Kiskun megye
[Hadikfalva, Szucsáva megye, Románia])67

Volt egy, ez Középlokonc történt, vót egy asszonnak egy kicsikéje, de hát olyan ke-
reszteletlen vót. Szép vót. S azt nem lett vóna szabad elhagyni. S ha elhagyja es, ré-
gebb úgy csinált az enyém es, a feleségem: egy rózsafüzért reatette a kicsi gyermek-
re, amelyik olyan kicsike vót, vaj egy imakönyvet, s az megvédi. Nem tett semmit
az anyja, elment kendert szedni, vaj hova ment. Ott hagyta a kicsikéjét, s mikor visz-
szament, há el van változva. Egy olyan csúf gyermek. S fel es nevelkedett az a csúf
gyermek, de olyan kókd vót. Ott lakott a Csikike martja tetejin. Olyan kók vót, hogy
annyi esze se vót, hogy felöjtözzék. Addig élt, amíg meghalt. Aszondták, hogy azt
úgy cserélték vót ki a szépasszonyok. (Gyimesfelsõlok, Hargita megye, Románia)68

A kicsikéket megszoptassák, felváltsák.f A kicsikét mikor hajtsa zõden,g akkor azt
mondták: – Megszoptatták a szépasszonyok, minek hagytátok magára? Nem sza-
bad magára hagyni soha. Kell reatenni bár egy olvasót, egy seprût, s sok idõt nem
lehet magára hagyni. Mikor mensz messzébb, akkor ne hagyd magára. Édes-
anyám így tanított. (Pusztina, Bákó megye, Románia)69

a nyári legelõ (nyároló) szélébe
b csángó ruhába öltözött
c Gyimesközéplok (Hargita megye, Románia)
d buta
e a Csiki nemzetség
f elváltják (kicserélik saját gyerekükre)
g mikor zöld a széklete
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Elment egy ilyen útonjáró ember egy asszonyhoz. S az ember nem aludt. Az ab-
lak nyitva vót. A kisbaba a mama mellett vót az ágyba. Hát õ látta, hogy az ab-
lakon behozták, letették melléje, az övét meg elvitték. Akkor az az ember felug-
rott, mikor, hogy vigyék ki az ablakon, akkor õ megfogta, s visszahozta, letette az
asszony mellé, s a másikat utánadobta. Ezek ki akarták cserélni azt a kisbabát.
S akkor így maradt meg a kisgyerek az övé, hogy nem cserélték ki azok a szépasz-
szonyok. (Egyházaskozár, Baranya megye [Pokolpatak, Bákó megye, Románia])70

Az embereket megnyomja, meglovagolja, lóvá teszi

Hát én, egyszer, nem tudom, ördög volt-e, vagy mi volt, de egyszer úgy meg-
nyomtak mindig éjjel, hogy már féltem lefeküdni.

És mit érzett?
Hát én azt éreztem csak, hogy egyszerre csak úgy megnyomtak, azt hittem, hogy
kipréselnek. Én nem tudtam semmimet mozdítani, se hang nem jött ki a számon.
Aztán egyszer megszabadult a hangom, de már azelõtt akartam kiabálni az ura-
mat. Mellettem, az ágyba feküdt, így két ágy egymás mellett volt. És akartam,
éreztem, hogy akarom kiáltani, de nem tudom, s akkor a lábamat akartam, hogy
ott úgy mozgassam meg a lábamat, s azt se tudtam mozdítani. Elsõre könnyen vet-
tük, mikor egyszer-kétszer történt meg, hogy szépasszonyok megnyomtak. Úgy
viccbõl mondtuk, hogy szépasszonyok. De hát egyszer nem vicc. Az uram is már,
mikor a hangom megszabadult, úgy elordítottam magamat, ugye, mer én erõlköd-
tem persze. És akkor: – Mi van, fiam, mi van? S hát mondom: – Megint megnyom-
tak. Nos, hát õ is akkor komolyabban vette. De ez nem tudom, hányszor így volt.
Aztán kimaradt. Nem tudom, hogy milyen volt. Már a végin már tudtam, hogy
nyomnak meg. Mintha lépteket hallottam volna, s: – Na, most nyomnak meg.
S csak úgy szabadultam meg, hogy kezdtem: – Édes jó Istenem, ne hagyj el, s drá-
ga Szûzanyám, s így, az agyamba volt ez, s akkor szabadultam fel. […] Az orvosok
szerint a szívmûködésnek tulajdonítják. S így az emberek, a primitív emberek azok,
ugye, arra [vélik], hogy megnyomják. (Csíkjenõfalva, Hargita megye, Románia)71

Mondtak olyant is, hogy olyan fáradtan kelt fel reggel. Aszondja: – Hát mi van ve-
led? Aszondja: – A szépasszonyok meglovagoltak. – Há micsináltak? S hát aszond-
ja: – Addig mentem, azt se tudtam, hol jártam. Csak kellett menni – aszondja. Há
olyan nincs, há az Úristennek annyi szépasszonya nincs, hogy én éjjel menjek, kel-
jek fel… (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)72

Jakab Géza s Péter legények vótak, s a házba bément éjjel hezzik egy szépasszony,
s kivezette õköt a házból. S ahogy kivezette, akkor lóétta alakultak, akkor meg-
nyergelte õket, vót egy társa, s kettõjükön elmentek. Õköt hajtották úgy le az
uton, hogy nem vótak megvasalva, s körmik mind letörött. Amikor leértek az út-

a lóvá
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keresztezõdéshez Hidegség-szádába,a akkor Középlok felõl es olyan kettõ lejött,
s esszetalálkoztak, s mentek le együtt a Buha-szádába.b Akkor nevezték, hogy
Csafirkánéhoz bémentek, õköt a kerthez megkötötték, s lovakat. S benn énekszó,
zene vót. Aztán õk ott mulattak, ameddig akartak, azután hazajöttek a lovakval.
Akkor hazavitték õket, s azt hagyták hátra, hogy ha valakinek el merik mondani,
akkor ismételik tovább. Amíg az az asszony élt, mert személyileg ismerték, addig
el nem mondták senkinek. A fermekásc vót. El tudta venni a tejet a tehenyeknek.
Aztán, hogy meghalt az öregasszony, elmondták. (Gyimesközéplok, Hargita me-
gye, Románia)73

Hát én hallottam ulyan történetet es, hogy vót egy kovács, s a kovácsnak vót két
inassa. Tanyította ki õköt kovácsnak. S a ház elõtt vót egy olyan tõtés, s azon alud-
tak az inasok, s amelyik küjjel aludt, az napról napra fogyott el. De a másik nem
tudta, hogy milyen baja van. Egyszer osztán valamit û észrevett, aszondja neki:
– Cseréljünk helyet, feküdj belül! S én küjjel fekszek. Egyszer hát a kovácsnak a
felesége menyen, egy kantár a kezébe, s beléhúzza a fejébe, s belérúg. Aszondja:
– Gyí, hé, nye! Lett egy ló belõle. Felült a hátára, s ereszd! Úgy elmentek. Elment,
s hát annak még vannak társai ott többen, odajöttek, ugy lóháton. Az ilyen bo-
szorkányos vénasszonyok. Pincébe bémentek, egy borospincébe, s ott mulattak.
A lovak künn meg vótak kötve, de a többié, hogy milyenek vótak, õ azt nem tud-
ta, hanem õ tudta, hogy õ nem ló, csak lóé van varázsolva. Õ addig-addig dógo-
zott, vette mindenfelé a fejit: a kantár kiesett a fejibõl. S akkor félrehúzódott, s
amikor az asszonya kijött, akkor fejébe vágta, s felcsatolta, s: – Gyí, haza, nye!
Felült reá. Hazamentek, s a másiknak aszondja: – Kelj fel – aszondja –, hoztam egy
lovat, vasaljuk meg! Bégyújtottak a kohóba, s patkót is, ügyesen a patkót reaverték.
S akkor a kantárt kivette a fejibõl, s elcsapták. Igen, de rajta maradt a patkó, s az a
patkó kezit-lábát elégette. Õ avval bément, s az ágyba beléfeküdt. S reggel felkel-
nek, kérdezik az asszonyt, azelõtt örökké felkelt, es bolygott, minden, kérdik a mes-
tert, hogy: – A felesége nem kelt fel? S: – Nem – aszondja, ulyan beteg, hogy ép-
pen hal meg. Bémentek. Amelyik lóé vót változtatva, amelyik a kantárt kivette,
levette a takarót, onnant lerántotta, s aszondja: – Na, nézze meg, milyen felesége
van! – aszondja. – A patkót mi vertük reá. Maga szedje le róla, de münköt fizes-
sen ki, mert mi innent megyünk el! Kifizette õket, s elmentek. (Csinód, Hargita
megye, Románia)74

a Hidegség-pataka torkolatához
b Buha-pataka torkolatához
c boszorkány
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A háziállatokat bántja – megelõzés, elhárítás

1: Emlékszel-e, hogy a fekete lovat éjjel meghátóták, s úgy megizzadt, emlíkszel,
egy keresztet tettetek felülrõl az istállóba a fejihez?
2: Igen, azt izéték, mondták, hogy hát ha a ló így éjjel… az istállóba, akkor biz-
tosan a szépasszonyok járják, s akkor tegyünk egy keresztet a falra a fejihez.

Igen.
Csináltunk egy kicsi fakeresztet, s oda felszereltük. De aztán a guzsalyat, egy ki-
csi guzsalyat gyócsra fonva, hogy legyen dóga. (Csíkjenõfalva, Hargita megye,
Románia)75

Mikor én gyerek vótam, ilyen kisebb, kicsi gyermek, visszaemlékszek, apám
beszéte nekem, hogy nagyapám, én nem ismertem nagyapámat, õ meg vót halva,
csak… Itt az udvarba örökké láttam egy koponyát, egy lókoponyát felszúrva.
Kérdeztem apámat: – Ezt minek tartsuk itt? Úgy elvetem, teszik egyszer ide, s
másszor oda. Nagyobbacska kezdtem vót már lenni. – Nagyapád – aszmondják –,
õ tette oda, nem tudom, szépasszonyok, vagy mi a nyavalya, az istállóba ne járja-
nak – aszmondja. Megfogtam, s úgy elvettem, hogy valahova kiment a mezõre,
kikerût szekérrel, ganyével, trágyahordással. Én többet sohase láttam. Ezt tartot-
ták azelõtt, szamárság vót, de erõsen tartották az ilyen babonaságokat…
(Máréfalva, Hargita megye, Románia)76

Azt mondták, hogy megjárták a szépasszonyok. A tehen reggel meg vót izzadva,
lefeküve vót, s megizzadva az istállóba; hogy a szépasszonyok megjárták. S kellett
tenni orsót, guzsalyat fel a gerendába, s szöszöt, hogy a szépasszonyok fonjanak,
legyen, amivel foglalkojzanak. Hogy fonjanak a szépasszonyok, hogy ne a te-
henyet nyargalják, legyen, amit dolgozzanak. Mi nagy keresztet tettünk be az is-
tállóba. Az is jó. Mert a keresztet nem szeretik. Attól távozik. (Gyimesbükk, Bákó
megye, Románia)77

Mondtuk, hogy még a lovat is kioldják éjjel, s mennek azzal. Úgy vót, hogy a ló
meg vót izzadva nagyon, s tettek oda valamiket. Még én es tettem, ahogy a töb-
bitõl láttam, a guzsalyra, amirõl szoktunk fonni, piros gyapjat. Festett gyapjat, pi-
ros legyen. Akkor a bal kezivel kell elindítsa, az orsóval kell elindítsa, addig, amíg
egy kicsit fel tud tekerni. De a bal kéz kellett, mivel a szépasszony ellen kellett…
Amivel a keresztet veti, az a Jóistenre emlékeztet, tudja; a bal kézvel azért, hogy
az ördögnek bal felõl van a helye. Megindítsák, egy kicsi fonalat fonnak, s akkor
osztán sirítvea teszik fel a hegyit az orsóra, alulról fel. Akkor tesznek egy tükröt
oda, akasztnak a lónak eleibe, hogy tükrözõdjenek a szépasszonyok, ne járják,
hogy vevõdjenek el. Mások pedig azt mondják, hogy jár a mennyece,b hogy fonja

a megfordítva
b menyét
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be a haját. S úgy tartottuk, hogy a szépasszonyok fonják a hajt. Úgy fonják,
bogozzák, hogy azt nem lehet kifésülni. Egyik azt mondja, hogy a szépasszonyok
bogozzák, a másik, hogy a mennyet. Hogy aztán melyik igaz? De kellett vóna lát-
ni azt a mennyetet is. Mi nem találtunk. Van úgy, hogy a guzsalyat odateszik, s
akkor azt mondják reá: 

Na, szépasszony, 
ha le nem fonod ezt a gyapjat, 
inned eltakarodj! 
Itt nincs mit keress többet, 
csak ha lefonod! 

Na de a bal kéz, az nem tudja fonni! Ezt hallottam, hogy magyarázzák, s én is tet-
tem. Vót nekünk is, hogy le vót izzadva, s a haja össze. Most ennek nem fonják.
(Gyepece, Bákó megye, Románia)78

Lent vótam Bácskában, és vót nekem egy lovam, és hát minden éjjel befonták a
haját, egész szép három csokorba befonták a haját, mindig befonták. Hát mon-
dom, mit csináljak, mit csináljak, mit csináljak? Tanítottak, hogy tegyek fokhagy-
mát, fokhagymát kössek a nyakára. Akkor tettem fokhagymát es. Akkor másik
azt mondta, hogy hát boronát tegyek a kapuba, fogaival kifelé, hogy ami menen
a lóhoz, hát ne tudjon. Hát én tettem fokhagymát, felkötöttem a nyakára, oda a
hajára, hát csak es fonták a haját. Hát utóvégre boronát es tettem ki a kapuba.
Olyan sovány lett a lovam, hogy nem bírtam már vele. Hát most már mit csinál-
jak? Egyszer csak kifakadott a fülinél, ott kifakadt a lónak. Na, akkor füstöltem
ilyen korhadt fûzfával, avval füstöltem mindig, hát akkor késõbb meggyógyult az
én lovam. Meggyógyult, nem vót semmi baja. Akkor aztán megköveredett, olyan
szép ló lett belölle. (Egyházaskozár, Baranya megye [Pokolpatak, Bákó megye,
Románia])79

Andor Pistánétól hallottam, kinek van fehér mákja, azt is meg kell szentelni, és az
istálló elejibe szétszórni. Nem bírja felszedni a szépasszony éjféltõl 3 óráig, az is-
tálló elõtt. (Hidas, Baranya megye [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])80

Mentem valahová a lóval, de egész nap úgy volt, hogy nem menen, nem menen.
Hiába ütöm, nem menen. Este nézem, hát a farka be volt fonva. Szépen, három
ággal. Kifontam, kifésültem. Ketcer paciltama így. Mondták, hogy tegyek a grázsb

köré gyapjúszálat, hogy azt fonják be, s ne a lónak a haját. De nem tettem sem-
mit. (Forrófalva, Bákó megye, Románia)81

a rosszul jártam (román paþi)
b istálló (román grajd)
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A macska nyakába fokhagymát kötöztek, hogy el ne járják a szépasszonyok.
(Hidas, Baranya megye [Bukovina])82

Elsoványodott a macska, akkor azt szokták mondani, hogy a szépasszonyok hord-
ják ki a kürtön.a Akkor fûzzenek föl [kilenc fokhagymafokot], és kössék a nyaká-
ba, akkor nem viszik ki. (Mekényes, Baranya megye [Lészped, Bákó megye,
Románia])83

Felismerése misén

Nagypénteken egy új fakanalat kell faragni, mivel a hímes tojást beléforgatják a
festõbe. Azon egy likat csinyálni, s húsvét napján elmenni a fakanálval a misére.
Ha a likon keresztülnézel, mikor misédzik a pap, akkor meglátod, hogy a szépasz-
szonyok mind hátval állnak az oltárnak. Hogy neked ne tudjanak ártani, ahogy
megláttad, ki es sirülszb a templomból. A kanalat forgácsnak esszefaragod, s ott
helybe el es égeted, amég azok ki nem jönnek a templomból. (Gyimesközéplok,
Hargita megye, Románia)84

Aszondták, hogy elmennek a templomba, és nagy napokon,c karácsony napján,
húsvét napján. S vótak olyanok, hogy valamilyen varázsszéket csináltak. Szentelt-
víz nélkül felállították, s bénéztek a templomba. Mikor az Úr testit mutatták fel,
akkor meglátták a szépasszonyokat. Háttal ültek az oltár felé. S akkor máskor ki-
mentek, amikor az áldozathoz harangozni kezdtek, akkor kimentek. (Gyimes-
felsõlok, Hargita megye, Románia)85

Felismerés kútba nézéssel

Én nem láttam, féltem örökké, nem, nem próbáltam, hogy nézzek. Pedig […]
mondták, hogy meg lehet látni, s tanyíttanak arra […]. Hát én aszondtam, hogy
szeretném meglátni. S aszandták, hogy vegyek ugyanúgy e nagyabraszt, ekibe
nincsen semmi tartalék, ugye, piros vagy valami belészõve, csak tiszta fejér, nagy
asztali nagyabrasz, s akkar borissam fel e fejemre, s vegyek e viaszgyortyát úgy,
melyik meg van szentelve, s menjek ki a kúthoz, hova járnak õk [a szépasszonyok]
vízre, hogy vizet merítnek. S tartsam úgy éppen egészen, hogy süssön bé e kútba,
s kereken e kút kaláccsát süsse e gyortya, s ingemet ne süssön. S akkar […] a szép-
asszon, miko odajõ, hoj merisse a vizet, én õt személyetesen meglátom […].
Én jártam még sokszor, de én nem láttam senkit… (Klézse, Bákó megye,
Románia)86

a (füstelvezetõ) kürtõn 
b fordulsz
c ünnepnapokon
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MENYECSKE, KISASSZONY

Aztat is beszélték, a Ferkó bácsi elment, gyüttek haza munkából, na és hogy a kis-
asszonyok elcsábították iket. És osztán akkor mentek keresni az erdõbe… Ilyet is
beszéltek. Ez a Ferkó bácsi beszélte: aszondta, hogy kisasszonyok vitték el itet.
(Nyitragerencsér, Nyitrai járás, Szlovákia)87

Az egyik nagyapám is emlegette, hogy legényember vót. Karancsberénybe vót,
mint juhászbojtár, fiatal korába. No, Szécsénybe elhajtották a juhot. El is adták.
Itt Pilinybe, ci-… a cimborái mondja neki, hogy: – János, ne eredj haza, maradj
itt, mer ara kifelé a Kerekkötõnek, ara halljuk, hogy hát vannak ezek a kísértetek.
– Áh – aszondja –, nálam van a pisztoly! Mer még abba az idõbe pisztollyal jártak
ezek a vásározók. Nagyapám emlegette, hogy mikor kiért ide a Kerekkötõhö, e,
három menyecske elejibe ugrott: – No, Janikám – aszondja –, majd elviszünk, le-
fektetlek. Lefektetyik. Meg is csinálták neki az ágyat, meg le is feküdt. Aszondja
nagyapám, hogy mikor felébredt, akkor – még erre a topolyafára én is emlékszek,
ott a Kerekkötõ… –, annak odafela az, a izé…, az ágára. Ott, ott vót. Hogy mikor
õ lenézett, hogy majdnem a nyavalya jött rá, hogy alig birt legyönni. (Karancs-
keszi, Nógrád megye)88

Egyszer két szögligeti ember elment az erdõre, hogy fát vigyenek haza a hátukon.
Úgy aratás táján történt. Ahogy szedték a fát, megjelent és odament hozzájuk egy
kisasszony. Igen fázott. Az egyik ember ráterítette az ujjasát. A másik ember köz-
ben felpakolt, és indult hazafelé. Hívta a társát, s az indult is, hogy levegye az uj-
jast a kisasszonyról. Akkor már a fa is a hátán volt. De a kisasszony nem állt meg,
nem adta vissza az ujjast. Egyre csak elõtte ment, csalogatta maga után. Vezette
mindenfelé az erdõben, a hegyeken, rossz utakon. A másik ember közben hazaért.
Az erdõn maradt ember felesége kérdezte tõle, hogy hol hagyta az urát. Azt vála-
szolta, hogy mindjárt jön, csak az ujjasát veszi le a kisasszonyról. Az asszony na-
gyon megharagudott, hogy az ura kisasszonyok után járkál. Reggel került elõ az
ember, átfázva, összekarmolva, ahogy a tüske, a gaz összeszurkálta. A kisasszony
kakasszóig csalogatta maga után. Kakasszóra eltûnt. (Szögliget, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)89

Aztán egy másikot hallottam, hogy itt, ahol ez az irodakert van, ide fefele, ott vót
egy ház meg egy nagy szalmáscsûr, hogy ott nagyon az ördöngõs lelkek nagyon
uralkodtak, hogy a kisasszonyok sétáltak a karó tetejin, és hogy elbolondították a
fiukot. Híjták, oszt miko már odamentek, meg semmit nem láttak, de messzirü
látták, hogy ott jányok meg nem tudom, mik jártak. (Beregújfalu, Beregszászi já-
rás, Ukrajna)90

a odafent
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Bekecsen laktunk. Még olyan kis fiúcska vótam. Az én apám Sz. Andris bácsinál
dolgozott kõmívesmunkát, egy borházat csináltak. Ez meg Zomborba járt,
Mezõzomborba egy jányho. Jött haza 12 órakor éccaka a temetõnél, négy kisasz-
szony elállta az útját. Aszondja, hogy: – Hol vótál, te betyár? Hát aszondja: – Mi
közötök hozzá?! – Mi közötök?! – No, most – aszondja – fogjál hozzá táncolni!
Táncolni kellett neki másfél óra hosszáig. De úgy, hogy mán majd kirázták a
csontjábul. Másnap viszem le a reggelit apámnak. Csinálták a borházat. Mondják
ott az emberek nekem: – No – aszondja –, ezt az Andrist jól megtáncoltatták az
éccaka. Fekszik, nyútva ki van, meg se tud mozdulni az ágyon. Aszondja: – Négy
kisasszony! De mind a négyet ösmerem. Aszondták: – Ha kivallod, megmondod,
hogy kik vótunk, csak addig élsz! Tovább nem fogol élni, egszisztálni! Én is osztán
hallgattam, hogy mondták ott az emberek. Hát osztán bemegyek, valami vízér
mentem, úgy próbára, mondom: mán megnéztem! Hát ott jajgat: – Jaj, a lábom!
Jaj, a karom! Nem bírt megmozdulni, két hétig feküdt az ágyba. Majd kirázták
még a csontját is. Másfél óra hosszáig ott táncoltatta a négy kisasszony. De aszond-
ta, hogy mind a négyet ösmeri. Bekecsre valók. Nem mondta meg a nevit. Aszond-
ja: – Nem lehet kivallani! Õ tudja mindegyiket, hogy kik vótak azok a jányok. Kis-
asszonyoknak vótak felõtözve. (Taktaszada, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)91

Egy legény gyött hazafele, aszt látott két kisasszonyt, egy ernyõ alatt. Megállt a
hídnál, bevárta õket. Akkor kérdezték tõle: – Hány óra van már? Mikor katona
lett, fogságba került, az akkor a két kisasszonyhoz került, ahhoz a két boszorkány-
hoz. (Tard, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)92

Nagyanyám fiútestvére szabó volt. Egyszer jött haza gyalogosan Szent György-
nap éjszakáján. Egyszer csak két kisasszony felkapta, és árkon-bokron keresztül
vitték, a lába nem is érte a földet. A sajószentpéteri piactéren tették le, onnan jött
aztán haza Sajóvelezdre másnap reggel. Ugyanõvele történt meg, hogy a padlás-
ról kiabáltak neki, hogy: – Gyere fel! Õ visszakiabált, hogy: – Nem megyek! De
mégiscsak felment. Aztán összeverték. Mikor aztán temették, letették a koporsót
a sir szájára, de valaki, akit nem láttak, belelökte a koporsót a sírba. Még ott se
hagytak neki békét. (Sajóvelezd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)93
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HELYEK SZELLEMEI

KINCSEK SZELLEMEI

Az elásott kincs különbözô vonatkozásainak igen gazdag hiedelemköre volt Magyarországon: a
kincs helyét jelzô lángoktól a kincs elásásának különbözô mágikus szabályaiig, a történeti esemé-
nyekhez kapcsolódó kincsmondákig és a gyakorló kincsásókig, illetve a kincsek fellelésében jára-
tos szakemberekig (lásd a táltos, garabonciás, tudós ilyen vonatkozásait). A kora újkorban
még tanult varázslók is foglalkoztak kincsásással, az ô kincsásó receptjeik, mágikus kézikönyveik1

(és segítôszellemeik) is hatással voltak a népies kincskeresô gyakorlatra és a néphit szellemvilá-
gára. A kincsre vonatkozó változatos szöveghagyományban viszonylag kis helyet kap a
kincsôrzô szellemek heterogén anyaga, amely a magyarság egész területén ismert volt va-
lamilyen formában. A hosszú, kalandos történetek a szerencsés kimenetelû vagy kudarcba
fúlt kincsásásról fôleg az északkeleti területekrôl származó újabb gyûjtésekben jelennek meg
nagy változatossággal.

Nincs koherens, határozottan körvonalazható kincsôrzô szellem a magyar néphitben; igen
sokféle szellemlény betöltheti ezt a szerepet: törpeszerû, óriásszerû, kísértetszerû, állat alak-
ban megjelenô lények, illetve maga az ördög vagy boszorkány. Az állatok közül gyakori a
kígyó és a kutya, a kísértetszerû lények közül említésre méltó az ôsz öregember alakja, vala-
mint Erdély középsô területeinek fehérember nevû, e szerepben is fellépô kísértete. Ezek a
lények az elásott kincseket ôrzik, és általában csak bizonyos váltságdíj, áldozat fejében vagy
a velük felvett harc árán lehet azt tôlük megszerezni. A nekik adott áldozat leggyakoribb
elbeszélésmotívuma a kincs fölött megölt, „kincsre ráölt” állat. Ugyanezek a szellemlények
vagy akár egy rosszindulatú boszorkány le is zárhatják – például átokkal – a kincset, ame-
lyet ezek után igen körülményesen, csak különbözô mágikus szabályok betartásával lehet
megszerezni.

Állat alakú szellem õrzi a kincset

Öreg Szabó Józsefné mondta, hogy a Sirák-árkába sok a pénz, mindig azt beszéte.
Az anyja ement oda ásni. Oszt egy tátosbika üta ott, s a bika ekergette ütet, met
meg vót mondva, hogy ha meglátják a vasfazekat, a fülit, nem szabad szóni, mer
akkó ezargatjab a bika üket. Oszt ük, amint meglátták, mondták: – Ott a fazék
füle. Erre megjelent a tátosbika, s ekergette. (Kocs, Komárom-Esztergom megye)2

Vót itt egy asszony, úgy hítták, hogy Zsubriczkyné. Elment faért a váródalba.
S akkor ahogy szedte a rõzsét, szedte… (Hát akko úgy hordták, fiam, háton. Nem
tudom, ismered-e? Nálunk aszondják, hogy korcos, van, ahol úgy mondják, hogy

a ült
b elkergeti
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tratykos; ilyen nagy. Szõttek akkor vászonbúl egy nagy hogyhíjákot, és akkor a
négy sarkán vót, mi úgy mondtuk, hogy korc, oly hosszú vót, és akkor abba kor-
cosba bepakoltak, és a szembelevõt összekötötték a más szembelévõvel, hátokra
vették, és akkor úgy vitték.) Na, az asszony is elment rõzsét szedni a váródalba.
Leterítette, és szedett. Hát egyszer, azt mondja, így beszélték: megnyílt elõtte egy
ajtó, a várba. – Ne – azt mondja –, én ezt nem is tudtam. Hányszor vótam itt, és
nem tudtam, hogy van. Bement: hát vót két kád. Hát bement. – Ne – azt mond-
ja –, mennyi pénz van, aranypénz benne! Hát õ kapart, azt mondja, a surcába
– vót ilyen kötény –, abból a kádbúl szedett sokat, aszondja. Meg a másikbúl is,
hát azt mondja, azon meg egy nagy kígyó feküdt. Szájába egy nagy kulcs, osztán
igen mozgatta az asszony elõtt. De már akkor az asszony igen megijedt, de õ ka-
part egy csomó pénzt, oszt, úgye, kiszaladt. Aszondi, hazamegyen, hazaviszi a
pénzt, oszt visszagyün! Rá is harangoztak most; mink akkor aszondjuk, hogy iga-
zat mondtunk, ha ráharangoznak – déli harangszó. És akkor hazament, elvitte a
pénzt, amit az egyik hordóbul kiszedett. Azt mondja, mért ne szedne a másikbul
is? Visszament, de már akkor semmit nem talált, csak a korcosját, amibe a fát rak-
ta. No és akkor azt mondják, úgy hítták, hogy Zsubriczkyné. Mikor fõzött ott-
hon, hát aszondja, a veressapkások – szegényeknek veres sapkájok vót! – mindég
ott vótak. És akkor a puliszkát fõzte, oszt akkor ott vótak azok a veressapkások,
oszt oda-odacsapott nekik egy kanállal: – Ne, egyetek! Hát oszt ettek a veressip-
kások, ugye. (Szögliget, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)3

Amint egyszer az erdõre mentem fáért 1912-ben egy asszonnyal, egyszer csak egy
fehír kigyót láttam. A feje fekete volt. Úgy integetett rám. Elszaladtam elõle, és
kiabáltam a másik asszonynak. Újra kezdtem szedni a fát, újra ott volt a kígyó.
Kiabáltam, és elszaladtam. Harmadszor is kezdtem szedni a fát, újra ott volt a kí-
gyó, de nem bántott. A cigányokat kérdeztem, nem látták-e Szopkó nénit. Mond-
ta a cigány: az a kígyó pénzrõl volt, mér nem mentem utánna, megmutatta volna,
hol a pénz. A Szopkó néni nem hallott semmit a kiabálásból. Anyám mondta, hogy
ne menj utánna, mert meghal az, aki a kígyó pénzét megtalálja. (Rozsnyórudna,
Rozsnyói járás, Szlovákia)4

Nagymama így beszélte, még az én nagymamám, hogy a vár alatt van az a göm-
bölyûség. Egy gömbölyû szikla, ahogy megyünk Ájnak. Osztán vasajtó vót. Ki-
lenc kád pénz van. Három kád arany, három kád ezüst, három kád réz. Meg mind-
egyiken egy kakas van. És oszt az beomlott, de az má száz éve elmúlt, beomlott a
pince, és az úgy maradt. (Torna, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)5

Egyszer édesapám még legény volt, odavolt valahol fuvaron. Éjszakára nem vál-
lalta el a csikós a lovat, a saját gazdájának kellett õrizni, mert a ló éhes volt, éjsza-
ka legelt. Édesapám is, mint legényember, lefeküdt a Hármashatár-domb oldalá-
ba az örsia és igarib határon, és elcsapta a lovat, hadd legeljen. Mikor lefeküdt,

a Tiszaörs (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
b Tiszaigar (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
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rögtön megállt elõtte egy õsz öregember – õ rögtön felállt –, azt mondta neki:
– Eredj innen, mert nem jó helyen fekszel! Õ erre nem adott, lefeküdt újra ugyan-
arra a helyre. Alighogy letette a fejét, újra megállt elõtte az õsz öregember, azt
mondta: – Eredj innen, mert nem jó helyen fekszel! De õ újra csak lefeküdt, még
mindig azt hitte, hogy álmodik. Mikor már harmadszor is megjelent az õsz em-
ber, nem vette tréfára, lement a Sarkadra, ott csapta ki a lovat. Ott oszt nem há-
borgatta senki. Megkérdezte oszt apám Pézásó Pistát,a hogy miért küldte õt el on-
nan az az ember. Azt mondta Pézásó Pista: – Azért, mert ott pénz van a
hármasdombba, a pézét féltette. Ott annyi péz van, hogy elárasztaná Ivánt, de azt
csak úgy lehetne onnan felvenni, ha elõbb megölnének a dombon három fekete
macskát, olyat, amibe egy csepp fehér sincs. (Nagyiván, Jász-Nagykun-Szolnok
megye)6

Pusztaföldvár–Orosháza között volt egy kút, ezt harangos kútnak hívták (régi gu-
lyakút volt, még én is láttam). Errõl nagyanyám a következõt mesélte. […] Az
egyik öreg béres hallotta, majd egyszer meg is álmodta, hogy abban a kútban
kincs van, harangba téve, mégpedig úgy, hogy két harang az aljáról össze van for-
dítva, és úgy összeforrasztva, tele arannyal. Sokan próbálták már kivenni, kihúz-
ni, de nem bírták, mert meg volt átkozva. Ez a mondabeli öreg béres is megpró-
bálta állítólag 1863-ban, amikor nagy szárazság volt, és kiapadt a kút annyira,
hogy a harangnak egy kis része már ki is látszott. Fogta hát magát, szerzett egy
láncot, rákötötte a harangra, és húzatta a négy ökörrel, de azok nem bírták kihúz-
ni, megmozdult, de ki nem jött. Ezután hozott még két ökröt, már majdnem ki-
húzta, amikor valahonnan elõkerült egy kis fekete kutya, ez az elsõ két ökör elé
ugrott, a két ökör visszaugrott, a másik négy nem bírta, az öreg béres erre elká-
romkodta magát, és ekkor elszakadt a lánc. A harang visszaesett, de sokkal mé-
lyebbre, mint volt, és ezért nem lehet kihúzni a néphit szerint, mert a fekete ku-
tya volt a boszorkány, a rossz szellem, és a káromkodás pedig az Isten verése. Nem
szabad lett volna káromkodni, akkor biztos kigyütt vóna – ezt tartotta a néphit,
és azt is, hogy a harang ott van ma is, ott marad mindörökké. (Orosháza, Békés
megye)7

A Botá Károly kertjében volt egy bodzafa. Alatta sok kincs. Egyszer ásni kezdet-
tek, de egy nagy agár, akkora, mint egy nagy bivaly, elkergette õket. Azóta nem
mernek szerencsét próbálni. (Szucság, Kolozs megye, Románia)8

Ember alakú szellem õrzi a kincset

Az a fejérembe,b Pista, azt mandta vén Kásának: – Ez a téd, de akkámilyen nya-
marúságad legyen, ne szólj, s eddig s eddig ehhez hazzá ne nyúlj. Ha hazzányúlsz,
tudd meg, azt viszik el, ami legkedvesebb neked. – Há megállatta? Nem állatta

a Híres tiszafüredi táltos.
b fehérember
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meg, Pista. Egy üst pénz vót. Fetette a híuba.a Azan egy varasbéka ült rajta. Ki-
vett a pénzbõ a vén Kása. Hát nem az elsõszülett lyányát a cserényen,b vitték ki a
kürtõn. Vén Kását táncaltatták. Apósam, nyugodjék, a szemive látta. Este vót,
ment le az Ars utcán. Hát csak hallja Kásánit: – Húzd rá, te! Haj rá, te! – az
ablakan látta, hagy táncalt. A felesége azt mandja apósamnak: – Állj az ajtó elé,
Andris, má mindje indul. De hiába állatt, úgy félrelökte, mintha att se lett vóna.
Vén Kása abba hót belé. A pénz etûnt a híubó az üstte. Kertész Ferenc is, Pista,
az a szõlõbe látatt valamilyen tüneményességet, s a fejérembe integetett, hítta.
Csakhagy Kertész Ferenc nem ment ada, lelkem, az efutatt. (Magyarózd, Maros
megye, Románia)9

Vannak pénzek, vótak ezelõtt es, me hallottam, elásva, eltéve, fazakba, üstbe sa-
többi, úgy, hogy még ki es gyúl. Hét esztendõre kigyúl. Úgy, hogy lehet látni, úgy
Szent György-nap éjjelén, Szent János-nap éjjelén s ilyesmikor. Igen, de olyan
átokbal van eltéve, kérem szépen, hogy azt kivenni nem tudja. Hiába is, hogy na,
itt van, kezdjük ásni. Ásni kezdtek, izé, Menyaságon.c Egy csûr szege alatt meg-
látták. Ásták nyolcan vagy két hétig. Mikor elérték az üstöt, akkor csak egy kicsi,
nadrágos gyermek csak reaállott az üstre, s elburungozott,d le a fõdbe, kérem, az
az üst. Na, akkor annyiba hagyták az emberek. Múlt az idõ, s azt mondja az egyik
koma a másiknak: – Komám! Próbáld meg még! Ássuk ki azt a pénzt, hátha
megkapjuk.e Ásni kezdték bé, másodikszor. Megkapták. S amikor kaptákf vóna,
érték vóna el az üstöt, akkor csak eléállított ismét az a kicsi gyermek. S akkor
realépett az üstre, s megindult az üst, s esmént elment. Aszt úgy rajtahagytak,
mert észrevették a többeken, tudták mondani, hogy nem Isten hirével van az a
pénz eltéve, met ördögi szellemvel. Így aztán felhagytak rajta, s nem keresték töb-
bet. Ilyenek forognakg elé. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)10

Apósom mesélte, hogy a régi világban vótak tolvajok, ellopták a pénzt, s elásták.
Vót egy szinyalj,h ahol nyárban fõztek. Ott vót egy körtefa es, s jól termett. Egy-
szer apósom hazajött a fuvarból, kifogta a lovakot, s vitte az istállóba. Hét eszten-
dõvel kigyul a pénz, mivel a rozsda leég róla. Éenkori rongyot kell rávetni. De apó-
som ezt nem tette, pedig nem kellett vóna sokat leásni. Megmondta más
embereknek, hogy õ mit látott. Vótak jó emberei, s összebeszéltek, hogy éjcaka
kiássák. Met csak éjcaka jó ásni. De oan emberek kell legyenek, hogy mind egy
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akaraton legyenek, hogy egy szû s egy lélek legyenek. Hát õk elmentek négyen.
Ásták a pénzt éjcaka. Egy berbencéta értek el az ásóval. Ekkor azt mondták: – No,
elértük. – Ekkor egy pap béhajlott a kerten, s megkérdezte: – Adtok-e nekem be-
lõle? – De te nem segítesz ásni, nem adunk! Ebbe a percbe elderenducáltb a pénz.
A pap az lehetett, aki õrzette. Részt kellett vóna adni belõle neki. (Kakasd, Tolna
megye [Bukovina])11

Átokkal lezárt kincs

Hát egyszer volt egy gazdag ember, aztán vót neki szép szõlõheggye. Vót szép cse-
resznye ott a pince udvarába, már érett a szép fekete cseresznye. Aztán ezt meg
egy szegén napszámosember észrevette, hogy ott már érik a cseresznye. Ez egy
szép hódvilágos este vót, gondolta, kimegy, szed egy köténnyel. Családjai vótak,
hát õneki nincs, visz belõle haza. Hát el is ment. Fölmegy a cseresznyefán, egyszer
csak nyilik ám a pinceajtó. Huj, meghökkent. Hogyan, ez a vén paraszt id van?
Megijedt. Hát ollan csöndbe vót azonn a fán, meg se mert moccannyi, nehogy ész-
revegye az a paraszt. Hát egyenessen megy a cseresznyefa alá, egy ásót meg egy
kapát vitt a kezébe az az öreg paraszt. Csak fölnéz a fára, meg lenéz a fõdre körös-
körü, ottan gyün-megy, hát szegén ember megijedt. Mert puskája izs vót, vadász-
ember vót az az öreg paraszt. Azt hitte, hogy most õtet lelövi, azért vitte az ásót
meg a kapát, hogy aztán õt el is temeti mindjárt. Ide is belebökött az ásóval: – Te,
itt nem lesz jó. Megy odább is: – Itt se lesz jó. Hát egy heléc a fának az ágain
körösztü a hódvilág ollan gyönyörüen besütött a fõdre, kis karéba. – Na – azt
mondja –, itt jó hel lesz. – Avval aztán elkezdett ásni. Ás, ás, emmegd itt figyelte
fönn, a fárul. S mi az? Hát aztán hamarosan tisztába lett avval, hogy hát mégse
õneki ássa ezt a gödröt, mert nem ollyasféle, hogy egy ember beleférgyen, hanem
olyan karikósfélee gödröt ásott. De ölég mélyet, talán egyméteres lehetett az a gö-
dör. – Na – azt mondja –, már elég lesz, ebbe megfér. – Avval ledobta az ásót, le
a kapát, aztán ement be, vissza a pincébe. Hát nagy nyögve gyün ám ki, az ölébe
hoz valamit. Máskor vótak ollan vasfazokak, nem tudom, tetszett-e olyat már lát-
ni? Nem ilyen bádogbul vót, hanem valóságos öntödvas. Aztán teli vót pénzzel.
Arannyal, ezüsttel. Szépen fogta aztán, nagy nehezen leeresztette a fenekére
annak a gödörnek. Akkor a hóna alatt meg vót egy kötél, egy lóistráng, uj lóist-
ráng. Ugy összetekerte azt, rátette tetejére annak a pénznek. Õ aztán betemette.
Mikor már elvégezte a dolgát, szépen bement a pincébe, lefeküdt. Hát az ember
aztán, ugye, észrevette, hogy a mécses elaludt, bátorkodott legyünni a fáról. Hát
ü megnézi most, most mit ásott el oda? Mert a kapát nem vitte be a pincébe, csak
ott hatta a pinceajtóba, kint. Kiásta a szegén ember. Hát mikor odaér a pincéhez,
a pénzhez, egy nagy-nagy kigyó ott tekereg, tátja száját, fulánkodik hegyibe. Huj,
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megejedett. Hát mi lesz ez itten? Hát már abba is hagyná az egész munkát, any-
nyira megijedt, akkor gyütt eszébe… Jaj, ezt kihagytam! Azt mondta, mikor a
kötelet letette, hogy téged addig ki ne vehessen senki se, amig azt nem mondja,
hogy „istráng”. Ezt kihagytam, jaj, jaj, jaj, jaj! Hát aztán mán ott is akarta hagy-
ni a szegén ember, hát nem jut semmire se, hát õ nem mer hozzányúlni, mert a
kigyó megeszi õtet. Egyszer csak eszébe gyut a jelszó, hogy az öreg mit mondott.
Rákiált: – Nem hallgatsz, te istráng! Hát abból csak egy kötél lett belõle: istráng-
kötél. Avval fogta az ember a pénzt, elvitte haza. Összeszedte, ami vót neki, ami
vót is, nem is, elköltözött onnan más vidékre. Igy lett gazdag ember belõle. (Sár-
mellék, Zala megye)12

Hétévenként megnyíló lyukba temetett kincs – kisgyerek, õsz ember õrzi

Akkor vót még egy mese. Hogy kimentek kapáni. Vagy tõtögetni, csak kukoricá-
ra vótak kint. És vót egy kis családjuk. A fiatal párnak. Oszt az akkó ebödörgött.a

Hát egyször nincs a kisgyerök, és nincs, és nincs, és nincs, de ûk látták, hogy ho-
vá mönt le, oan lukfélébe; amikó odamentek, nincs semmi. De a kisgyerök nincs.
Hát, ugye, mint szülõ, akkor oszt azt mondta egy nagyon idõs – most ember vagy
asszony vót? –, hogy attul a naptul kezdve hetedik évre kinyílik újbul az. Szóval
talán tisztul, vagy mi? Igen, ki is ment az asszony is, mög az embör is, és pont ab-
ba az idõtájba tényleg kicsit, és a kisgyerök két aranyalmával játszott, és ott vót
egy szõke hajú, fehér hajú idõs bácsi, az azt mondta, ha el is viszi, nem bírja fõ-
neveni, mer má, aszondja, hét év alatt, aszondja, ezt a kosztot szokta itt meg. És
úgyhogy avval be is csukódott, és soha többet semmi. Ementek ûk másik hét év-
re is, de nem lött semmi se. Mán akkó mögjátszotta magát, és az most má más-
felé ment. Hát én a nevit nem tudom mömondani, mer a Szõnyi, a kis Zsindeles,
te, Ila, ismerted azt… No annak meséte az û öregapja, û is mán kilencven éven
fölû vót. (Törökbecse, Közép-bánsági körzet, Szerbia)13

Me nagyapám, apának az apja, kovács vót az es, elment reggel, hogy égessen sze-
net, elment reggel, egy szép helyen kellett menjen az erdõben, s egy õsz ember,
nagy, szürke haja vót, egy õsz ember eleibe állott nagyapónak– Mé nem jöttél ha-
marabb – aszmondja –, itt, ne, látod-e, csak te nem tudsz most oda bemenni, me
ott maradsz. Hét évig, jegyezd meg, ha hét év eltelik, minden hét évre kigyúl az
arany, s te annyit viszel – aszmondja –, elég lesz, amennyin vagytok. Ki kell…
– aszmondja –, jelöld meg ezt a helyet, s hét év múlva gyere, de zsákkal. Beszélget-
tek az öreggel. Idõs ember vót nagyapám. – Én nem tudok addig megszabadúni
– aszmondja –, ezt kell õrizzem, de ha hét év múlva ezt megéred, jegyezd meg ezt
a helyet, s gyere ilyenkor, hamarabb, ebbe az órába, hamarabb, hozzad a zsákot, s
gyere. Boldogok lesztek mind, ahányan vattok – aszmondja. No de aztán béjött ak-
kor a háború, ’14-es háború, s nem érte el, hogy azt a pénzt… (Homoródalmás,
Hargita megye, Románia)14

a elcsavargott

hiedelemjo.qxd  8/9/2012  11:32 AM  Page 190



191

Ember alakú szellem kincsre mutat

Apámmal történt… elment, odavoltak Tarcalra halászni. Éjszaka jöttek haza…
Ahogy jönnek, a dülõúton egyszer egy nõ megállítja õket. Esernyõ van a kezébe,
megállítja. Megállnak, hogy mit akar. A nõ egy nagyot ütött a fõdre, oszt muta-
tott a hegyre. Azt hitték, hogy néma. Vártak egy kicsit, hogy mit akar. Nem szólt
semmit, csak állt, õk meg megindultak. Lekísérte õket a vásártérig, a vásártérnél
elmaradt. Néztek, mert már megijedtek, féltek… Hát megfenyegette õket az er-
nyõvel. Osztán voltak vagy háromszor így, hogy mindig elkísérte õket. Osztán mi-
kor harmadszor elkísérte õket, akkor olyan félelmet eresztett rájok, mire haza-
mentek, mind olyan volt, mint akit leöntöttek vízzel. Aztán tudták meg, hogy itt
a Kövesdekena elterjedt az a hiedelem, hogy pénz van elásva. Aztán keresték, úgy-
hogy keresték, a Kövesdeket összevissza áskálták a pénz után. Egy Bisztra neve-
zetû ember, az állítólag meg is találta, úgyhogy oszt többet nem látták a nõt.
(Bodrogkeresztúr, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)15

Én olyan fiatal legény vótam, a Szádelõi-völgyön mentünk ki, mert nekünk Tor-
na közelebb vót, mint Rozsnyó, busz nem járt. Hát ahogy itt mentünk, mikor már
befelé mentünk attól a kápolnátúl, hát az erdõ alól jött, kisebb sokkal, mint én,
egy ember, de fehér szakálla a melléig ért. Egy kicsit megrémültem. De én meg-
vártam. Mikor elér hozzám, aszondja: – Hova való vagy, fiam? Mondom, hogy:
– Barkára. Azt mondja, hogy: – Barka, Barka… boldog az a föld is, ahova tapos-
tál, itt olyan sok érték meg minden van, de azt én se tudom, hogy hol… S ezzel
elment. De ezzel az emberrel én kétszer találkoztam a hegyen. (Barka, Rozsnyói
járás, Szlovákia)16

Állat alakú szellem kincsre mutat

Van itten egy Szarvas-szõlõ. Mindig ilyen királyi szõlõ vaut, azelõtt a török ura-
lom alatt a török szultáné. Ez osztán, mikor a törökök innet el lettek zavarva, az
osztrákok vették át, abból királyi szõlõ lett. Vót annak itt egy jágerja.b Ez a jáger
kiment vadászni oda. Mán annak a kutyája vadászás közben eltûnt, û nem vette
észre. Amikor ment hazafele, akkor veszi észre, hogy a kutya nincs sehun. Kiabált,
kereste, sehun se jelentkezett a kutya. Hazament, osztán bántotta õtet igen, hogy
a kutyája eltûnt. Másnap kiment újra arra az árnyas võgyre, keresni a kutyáját.
A nagy kiabálásra, ahogy ment végig, a kutya jelentkezett mégis. Hát látja, hogy
a partódalba vót egy lyuk, hát onnad gyütt ki. Hát aszondja: – Ez a kutya idefia-
dzott biztosan a lyukba, mert a kutya visszaszaladt a lyukba. Benézett a lyukon
oda, nem látott semmit. Mert setét vót odabe. Akkor bontogatta a lyukat, hogy
be tudjon menni, kihozni a kiskutyákat. Hát, amikor kibontotta, bebújt, hát oda-
be kádakba vót az arany. Ez a jáger osztán hazament, hát mit tudjon csinálni?
Osztán szekérrel ment ki, aztán zsákokat vitt ki, osztán megpakolta a zsákokat

a Nagykövesd és Kiskövesd (Tõketerebesi járás, Szlovákia)
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arannyal. Akkor hazagyütt az aranyakkal, és Tarcalról úgy eltûnt, sose tudta sen-
ki, hogy hová ment. (Tarcal, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)17

Ez is szintén velem történt. 12 éves lehettem, és a nagynénémmel jártunk az éjféli
misére. S a harmadik ház ellen, ahogy mentünk, a kapu tetejirül mindég elébem
ugrott egy nagy-nagy kecskebéka. De ahogy néztük a kecskebékát, az el is tûnt.
De nagyon megijedtünk mindég. Má alig mertünk elmenni másnap az éjféli mi-
sére. Ahogy mentünk, újba csak azon a helyen, újba elébünk ugrott egy nagy
kecskebéka. Hát azt mondtuk otthon a nagymamának, hogy: – Hát mi lehet az,
hogy télen ilyen nagy hóba mindég a kapu tetejirü leugrik énelébem? Hát mond-
ta mamám, hogy nem tudja õ se, hogy ilyen nagy hó van, és hideg van, hát ilyen-
kor a békák nem is igen szoktak járni. Hát még harmadik este, hogy éjfélkor is el-
mentünk. Vagy hajnalba a hajnali misére. Akkor is leugrott. Háromszor ugrott le
a kecskebéka! A kapu tetejirül. Hát a negyedik hajnalba mán nem ugrott le a bé-
ka. Akkor meg egy kis fekete kutya hozzám dörgölõdzött ugyanazon a helyen,
ahol a kecskebéka leugrott. És elkísért – hát vót az olyan tizenötödik ház –, a má-
sik nagymamámnak a háza, odáig. És az a kis kutya mindég elébem fordult, ami-
kor a házhol értünk. És nyüszített nagyon, és kaparta nagyon a fõdet. Úgyhogy
egész kis gödröt kapart. Hát ez megtörtént legalább négy-e, vagy öt hajnalba. Ez
a kiskutya mindég… Én mán kezdtem féni a kiskutyátú. Mondtam a nagynéném-
nek, hogy úgy félek ettül a kiskutya… kis fekete kutyátú, hogy úgy dörgölõdzik
hozzám mindennap. Hát aszondja Terka nénje, hogy üssek rá egy nagyot. Hát el
akartam ütni mindég a kiskutyát onnan, de soha nem érte el a kezem. Hát eltûnt
a kiskutya. Elpanaszoltuk eztet többször is. Akkor azt mondták, hogy ez nem
olyan rendes kiskutya lehetett. De az biztos, hogy amit, ahol kapart ez a kiskutya,
ott valami vót a fõdbe. Aztat csak ki kellett volna ásni. De hát úgy mi nem értük
föl akkor ésszel, csak azután, akik ezt a boszorkányhistóriákat tudták. Má azok
mondták, hogy ott valami létezett. Mert a kiskutya azé kapart. (Tiszakécske,
Bács-Kiskun megye)18

Állatáldozat a szellemnek 

Pala azt mondta, hogy itt-amott a határba meg a keresztutakon pénz van elásva.
És ha fel akarták ásni, nagy kövek forogtak a fejük felett. Udvari határában volt
egy malom, körül volt árkolva, úgy hívták, árkos malom. És mindig nekik olyan
mesterség vót, amivel kitanálták, hogy emiatt meg amiatt nem tudták felvenni.
Nagy fekete kutyának a vére vót rácsorgatva. Oszt akkor is fekete kutyát kellett
vóna ölni, és a vérét rászórni, mikor felássák. Vagy a szõrét elégetni, annak a ha-
muját rászórni. De úgy se sikeredett soha felvenni. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar
megye)19

Én is hallottam rígen az alagutakrul meg a sok kincsrül. De én úgy tudom, hogy
a kincset még rígen az elsõ magyarok dugták el oda. Oszt csak úgy lehet hozzá-
jutni, hogy elébb meg kell ölni egy fekete tyúkot, meg egy másikat iccakára ott
hagyni, oszt reggel ipp abba pillantásba, amikor a nap fejön, egy szürke lovat is le
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kell szúrni, akkor kiszedhetjük az elsõ magyarok kincsét. (Nagyszalonta, Bihar
megye, Románia)20

Királyi vagyonok is vannak elásva. A puccéroka lelke õrzi a gazdájuk vagyonját.
Apám úgy mondta, hogy az elásott kincset fehér szakállas öregemberek õrzik.
Csak minden hetedik évben lángol fel az elásott kincs. Akkor az öregember meg-
mondja, mit kell csinálni annak, aki fel akarja ásni. Tyúkot vagy birkát kell ölni:
– Folyasd rá a vérit, úgy tudsz ingem megszabadítani! – azt mondja. Ha ezt nem
csinálja meg, nem tudja felvenni senki a kincset. Ha felássák, az öregember letér-
gyel, úgy köszöni meg, hogy megszabadult… (Bihar, Bihar megye, Románia)21

Hát ott van egy nagybátyám nekem. Az édesanyám bátyja kapott.b Ugy, hogy
kigyult hajnalkor, Szent György-nap reggelibe, hajnalkor. Õk ásni kezdték, s meg
is kapták, s annyiba hagyták, mert nem tudtak aztán hejzajutnic egyáltalján. Ott
es valami olyan szellem vót, hogy nem tudtak hezzajutni.d Elmentek a mondóasz-
szonhoz, s a mondóasszon azt mondta nekik, hogy: – Hogyne, megkapjátok, csak
tük nem tudjátok kivenni. S akkor azt mondja az az ember: – Ugye – aszondja –,
hogy amelyik marhádot, lovadot legjobban szereted, azt lánccal akaszd rea az üst
fülire, s húzassad ki. Igaz – aszondja –, a lovad lábon megszárad, s tük a kincset
elhasználhassátok. Pontosan úgy vót. Olyan kancája vót nagybátyámnak, olyan a
faluba nem vót. Kihúzatták, kérem, amint kiásták. A kanca lábon megszáradott,
s úgy megdöglött. Így aztán a kanca több éveken keresztül, úgy kiszáradott, ké-
rem szépen, hogy megdöglött. Csak a csont s a bõr vót rajta. Aztán a kincset õk
elhasználták. Én magam es láttam belõle tizenhárom darab aranyat. A mondóasz-
szonynak es adtak belõle, mennyit, mennyit nem, nem tudom. Ez nálunk Kos-
teleken történt, ott. De ez nem olyanféle kincs vót. Nem átok alatt vót eltéve.
(Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)22

Polgár János Gajcsámbo,e meg Rotár György, hát õk meglátták valahol, hogy pénz
gyullott ki a földbül. Na, jó. Kigyulladt a pénz, ésszebeszélnek õk: – Te György –
mondta Polgár János –, mikor menyünk mük, hogy megnézzük azt a pénct, hogy
ki birjuk ásni? – Hát – aszondja –, bátyja, kell elõször tegyünk hammut oda kele-
ten, és a hammu után meglássuk, melyen nyom lesz a hammun. Akkor elmenünk
– aszondja –, s olyan ajándékot viszünk oda, s akkor mü kivegyük. – Jó van, György.
Hazament azonnal, hammut vittek ki, hammut hintették oda, ahol látták, hogy
kigyullott a pénz. Miután hammut hintettek, há reggel kimennek, hát lássák a ham-
mun, hogy csuknyomf van a hammun. – No – aszondja –, te, tyuknyom van. – Jó.
– Hónap este vigyük ki három kakast. – Neked van-e kakasod? – Van – aszondja –
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egy. – Hát, kennek,a bátyó, mennyeb van? – Nekem kettõ van. – Na, vigyük el a
kakasokat! – Menjünk el, vigyük ki, s azt a pénct ássuk ki, hojzuk haza! Nohát,
rákészülõdnek az emberek, és elindulnak. Elvette Polgár János a puskát, kimen-
nek három kakassal, kiássák a likat… egy méterné jobban, nagy szélességût. Mi-
kor kiássák õk azt a likat, hát lássák, a három fekete, csunya alakok jöttek oda.
– Mit ástok ott? – kérdik ük. – Hát – aszondja –, pénct. – Hát ajándékot hozta-
tok-e? – De hoztunk – aszondja. Akkor odadobtak egy kakast. A kakas etünt. Az
es etünt. Há nem, késõbben megin jött, aszondja: – Mit ástok ott? – Hát pénct.
– Ajándékot hoztatok-e? – Igen, egy kakast. Akkor odadobták azt es. Na, hát a
harmadszor még odajõ, s: – Mit ástok? – Hát – aszondja –, pénct. – Ajándékot
hoztatok-e? – De hoztunk. – aszondja. Akkor odadobták mégint a kakast. Hát
megint odajöttek. Mikor odajöttek, akkor nem vót mit adjanak, azt a galyokat
dobálnyi fogták,c hanyigálni fogták õket galyokval. Aszmondja Rotár Polgár Já-
nosnak: – Bátya, lõ rá, hozzik,d a puskávo! – Én hozzik, én hozzik lövök. Akkor
ragadta a puskát, szemre vette: bamm, bamm! Kettõt beléjik lõtt. Mikor belélõtt
kettõt, akkor három tûz kétt. És megijedtek annyira, hogy hazáig egybee szalad-
tak. De többet soha nem mentek ki, hogy megnéjzik. Még máig es látszodott, lát-
szik az a lik, ahol õk ásták a pénct. Ez tényleg való. Az emberek mondták, azok,
akik meghaltak. (Egyházaskozár, Baranya megye [Gajcsána, Bákó megye,
Románia])23

Áldozat a szellemnek: a kincsásó meghal

Volt egy kománk. De hová valósi is volt, na, Máramarossziget, máramarosszigeti
volt, na. És aszmondja, hogy odahaza náluk hát kiment egy ember szántani. A ha-
tárba. És… Nem is szántottak, kaszálni mentek ki. Aztán ahogy kaszáltak, hát
délbe pihenõre mentek, és hát a kaszákat kalapálták meg. A többiek, mert voltak
többen, lefeküdtek, és aludtak. Õ meg maj megkalapálja a kaszát. Veri az üllõt,
nem megy bele. Tovább veri az üllõt, nem megy bele. Megin odább, nem megy
bele. Nem tudta, micsináljon, fogta magát, elment arrébb, és ott megkalapálta a
kaszát, és késõbb, mikor már hazamentek mind, hát gondolt egyet, õ elmegy
megnézni, mért nem ment a fõdbe […] az üllõ. Mikor odamegy, azt mondja, fog-
ja, hát ásni kezdi, hát egy nagy, hatalmas … fölemeli azt a nagy kõlemezt, és alat-
ta volt egy nagy kazán arany. És rajta feküdt egy nagy kígyó. Most micsináljon?
Mikor nyúlt, arany, a pénzhez, akkor a kígyó meg akarta csípni. Hát micsináljon,
nem tudta, micsináljon, gondolta magába, bár valamennyit ki tudna venni, és õ
abból vinne is vissza, hát õneki is lenne, meg vinne is vissza, hogy maradjon ott is.
Hát a kígyó nem bántotta õt, kiszedett onnan. De sokáig az úgy ment. Hogy hát
szedett ki, és mindig vitt vissza. Egyszer aszt elfogyott mind. De nem szólott sen-
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kinek semmit. Egyszer aszt elköltötte az összest, amit kivett, nem tudott vissza-
vinni, mikor odamegy, hát nem tud kivenni többet belölle. Rá egy hétre meghalt
az ember. (Egyházaskozár, Baranya megye [Závidovics, Zenica-doboji kanton,
Bosznia-Hercegovina])24

Kincsásás varázsszéken, varázskörben

Azt nem mesélte el, hogy a pénzt kiásták. Az hogy volt?
Hát, má úgy egészen, hogy hogy? Csak hogy csakugyan hogy elment oda a…
– Dáczinak hitták, illetve Végi, má meghalt, kanász vót – aszt, amikor a Dáczi,
különben Végi, Végi vót a neve, Végi Dániel… Öreganyámtú hallottam ám én
ezt, hát ez is csak olyan mese, de sokszor, mikor jöttem azon a kendörgyárbú ha-
za, ott a Zsinkó mellett, és megnéztem én, odamentem, mer megmutatta neköm
az életbe is, hogy hol vót az a hely, és tényleg látszott ott egy mélyedés, ahol állí-
tólag azok kiásták a pénzt. Hogy odamentek, és körülkeritöttek egy várat, má
hogy oda nem mehetött hozzájuk senki, és akkor, mer ott látták, hogy a pénz föl-
vette magát.

Hogyan?
Hogy égõ alakban. És hát akkor arrú tudták meg, hogy ott kell keresni, arrú. És
hát ottan állítólag meg is találták. De valami régi ezüstpénzök vótak, de má olya-
nok vótak, hogy vékonyak, mind a halnak a pikkelye, állítólag olyanok vótak. És
hogy hová lett az a pénz, beadták-e, most má egészen nem emlékszök arra vissza,
csak így beszélte öreganyám. És akkor állítólag annak a Dáczinak, illetve annak a
Végi Daninak azután lett egy nyomorult lánya, hogy azt is arra vélték a régi
öregök, hogy azér járt úgy, mer amiér odament azt a pénzt megkeresni, fölásni.

Nem volt szabad felásni?
Hogy már, hogy ez, kéröm szépen, tiltott dolog vót, állítólag, hogy má, csak-
ugyan, hogy ezt olyan boszorkányos dolognak tartották, hogy azt a pénzt rosszak
õrzik. Ördögök. És hát azér köllött azt a várat csinyáni neki, úgy körülkerítötték,
bottal vagy nem tudom én, hogy oda ühozzájik oda ne mehessenek. Láttak, azt
mondják, hogy amikor õk aztat ottan szedték, hogy ijögették õket azok az ördö-
gök, hogy így-úgy, de ûk aztán abbú nem, ki nem gyüttek, hanem csak azt fölás-
ták, és, kéröm szépön, mikor elmúlt az idõ, éjfél után 1 óra, akkor el is tüntek on-
nan azok az ördögök, vagy mik vótak. No, osztán, hát ezt hallottam
öreganyámtú. De én mondom, hogy jó néhányszor, amikor jöttem azon, én meg
is néztem, hogy tényleg hát így van-e az a hely. Hát látszott csakugyan egy mé-
lyedés ottan, hogy oszt ott, ottan valamikor ástak ottan. Hogy ezek vótak-e? Nem-
e igaz? Nem vót-e igaz? Azonban én éccaka, mikor gyüttem azon, mindég néz-
tem arra. Ej, hogyha mostan onnan valami kigyünne! De hát nem láttam én soha
semmit. (Kemse, Baranya megye)25

Édösanyám mesélte még kislánkoromba, hogy az a lucaszéke sok mindönre jó.
Mögláthatja rulla a kiváncsi a jövendõbelijit, vagy legalábbis olyan nevût, mint
amilyen nevû lössz a késõbbi felesége. A rajta ülõnek mögjelönnek az éféli misén
a szellemök, a boszorkányok. Ezök inkább a körösztúton jelönnek mög. Kincske-
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resésre is fõ löhet hasznáni az illyen széköt. Lucaszék, mer Luca napján, december
13-án kezdi csináni a kiváncsi embör, röndszörint fiatalembör, legén. Mindönnap
csinál rajta valamennyit, csak annyit, hogy éppen karácsony estéjére lögyön
teljösen készön. Ha valaki kincsöt keres, más szóval mög akar gazdagodni, annak
segít a szék, de akkó mán jó elõre ki kõ szömölni, fürkészni, éccakánként, éféltáj-
ba, nádas, vizenyõs, süppedõs hellyön, hun lobban föl a lüdérc, sokan ugyan
lidércnek is, mög ludvércnek is mondják. Hát illyen helyre mén ki a lucaszékkel
karácson éccakáján a kincskeresõ. Lögugol, löhever, de a székre legjobb ülni, a le-
gén, mer, ahogy mondtam, röndszörint fiatalembörök vállalkoznak illyesmire.
Figyeli osztán a jelös hellyöket. Nagyon köll is figyelni, mer a lüdérc csak egy mi-
nutom pillanatra villan föl, lobban mög. Abba a pillanatba mán oda is dobja a
széköt, oszt ugrik utánna. Jó, ha igenyösen ráugrik. Ha ez mög nem sikerül, akkó
mög rátelepszik, oszt a vesszõvel, amit magával visz, három kört rajzol a jobb
kezivel a szék köré. Most átkapja a bal kezibe a vesszõt, oszt tartja maga elé, a job-
bal mög belekapaszkodik erõssen a székbe. Mos gyün a java a küzdelömnek, gyün
ám a lüdérc is, mer védi nagyon û is a kincsit. Elõszõ szép szóval csalogatja a
legént, aztán szép lán alakjába jelenik mög, harmadszorra mög ördög képibe. Jajj
annak, aki lemozdul a székrül, ha mög elhagyja a kört, vége néki, möghal. Leg-
jobb ilyenkó nyugodtan ülni; ha kibírja valaki, hogy nyugodt lögyön illyen álapot-
ba, várni köll. Az imádkozás is segít. Ha aztán a lüdérc látja, hogy nem boldogul,
kénküves tüzet fúva mönekül, elszalad. Azér még várni köll egy jó kis idõt, osztán
ki lehet gyünni a körbül, de a széköt ne hagyjuk el, se a vesszõt, úgy ássunk ott a
szék hellyin. Löhet, hogy mélyre köll ásni, de ha bírjuk erõvel mög türelömmel,
sok kincsöt találunk ott. Mink mögkérdöztük: – Ismer-e, édösanyám, ollyan
embört, aki így tanált kincsöt? Édesanyám jót nevetett, aztán megszólalt nagy so-
kára: – Édös gyerökeim, mink mindönnap keressük a kincsöt, dógozunk látástul-
vakulásig, oszt mög is van a látszatja, mer azér a kenyér mellé mindég kiteremtõ-
dik ekkisa hús is. Ez az igazi kincskeresés. Örüljetök a karácsonnak, a jó meleg
szobának, a jó önnivalónak, oszt szeressétek egymást mindég! Ez az igazi kincs.
Nevessetök mán tik is! Jót nevettünk mindnyájan. (Makó, Csongrád megye)26

JEGYZETEK
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BÁNYASZELLEM

A bányaszellem a bányák rendjét felügyelô, a bányászokat segítô, leggyakrabban láthatatlanul
jelen lévô, néha törpeként, esetleg óriásként vagy állat alakban mutatkozó szellem. A ma-
gyarság hiedelmeiben a bányavidékeken, elsôsorban felvidéki, mecseki szénbányatelepeken és
az erdélyi sóbányák vidékén ismerték alakját. A német és szláv eredetû elnevezések (berg-

manli, bergmándl stb., illetve pertymonik,permonyik és hasonlók,valamint birgej) arra vallanak,hogy
e hiedelmeket idegen származású bányászok honosították meg a valamikori Magyarországon,
bár a magyar hiedelmek segítôszellemei, valamint a tudósok, ördöngösök felé is vezet-
nek rokoni szálak (lidérc vagy spiritusz nevû,bányászokat segítô szellemek,ördöngös bányászok).

A néprajzi gyûjtôk csak a 20. század második felében fordultak alakja felé, de az utóbbi egy-
két évtizedben számos, gazdagabb anyagot felmutató új gyûjtés,1 valamint egy, a teljes bányász-
mondaanyagot rendszerezô és bemutató összefoglalás2 is született. Az elbeszélések leg-
fontosabb témái: a bányaszellem vigyáz a bányára, a bányászokat figyelmezteti a veszélyekre
(bányalég, bányaomlás), de a viselkedési szabályok ellen vétôket bünteti. A haragvó
bányaszellemet áldozati adományokkal ki lehet engesztelni.

Õrzi a bányát

Ementek a bányászok a bányába. Mikó beértek a bányába, leültek, övögetnek.a

Hát ahogy övögetnek, övögetnek, egyszörre csak odaáll egy picike embör. Alig fél
a eszegetnek
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méter magas. Nagy szakálla vót, a térdéig ért. – Mit csinátok, bányászok?
– Övögetünk. – És aztán mit akartok? – Hát kiszedjük a szenet, ami itt van benn.
– De ne bántsátok ti azt a szenet, mer az a szén a mienké, de ha bántjátok, rátok
szakad a bánya. – Hát bizony, mi mégiscsak kiszedjük, mer mink teneked nem hi-
szünk. Hát fogták, de bizony nem szedték ki, mert a patkányok sivítottak, elsza-
ladtak, az embörökre rászakadt a bánya. Na de a bányábu ki köllött az emböröket
szönni, mönt egy másik csapat. Hát ahogy kiásták üket, kiszedték üket, hát ott
vótak a kis talicskák, kis lapátok, amivel dolgoztak a perkmánlik, a törpék. És hát
bizony így azután nem dolgoztak tovább, mer nem mertek dolgozni, me féltek,
hogy újból rászakad a munkásokra a bánya. (Vasas, [Pécs] Baranya megye)3

Segít a bányászoknak a munkában

Az én apám emlegette valamikó, hogy ezek a kis emberek vótak a bányába. Fel-
ültek ezek, olyan kis lépcsõ vót az akna alatt, és onnan figyelték a szállítást, meg
aztán jártak a munkahelyekre is. Aztán valóba azt mondta, hogy rakodtak is, meg
minden, kapartak szenet. (Karancskeszi, Nógrád megye)4

Az aknát bõvítették, mer össze vót rogyva az akna, ugye. És akkor megjelent egy
kis emberke, és segített nekik a munkájukba, mer rossz munkájuk vót, és meg-
ígérte, hogy õ végig ott marad, és addig, míg a munka el nem készül, szóval velük
lesz. És mikor pénzosztásra került a szó, akkor egy kétfilléres, az volt az utolsó,
és azt nem lehetett négy-öt felé osztani. És akkor egy reszelõvel eztet elreszelték,
és akkor az a kis emberke azt mondta: – Ha nem kaptam volna meg ebbõl is a ré-
szemet, akkor a deszkát felfordítottam volna, és mindnyájan a mélységbe estetek
volna. És avval eltûnt az ember. (Pécs, Andrásbányatelep, Baranya megye)5

Áldozatot kell neki adni

Dolgozott egy csapat az egyik elõvájásban. Volt a csapatban egy ember, aki más-
ra nem volt alkalmas, csak vízhordásra. Így õ volt mindig a csapat vízhordója. Volt
is neki dolga elég. Hajtócsapat volt. Igen sokat dolgoztak, sokat is ittak. Alig telt
el siktaa anélkül, hogy ne szidták volna a vízhordót. Egyszer aztán már tûrhetet-
lenné vált a helyzet. A szegény vízhordó letette a vödröt, kannát a szerszámoslá-
dánál. Elment a bányászokért a munkahelyre. Hívta õket. – Emberek! Hagyjátok
abba a munkát, gyertek, igyatok, amennyi belétek fér! Most is úgy történt, mint
tegnap. Mire a bányászok eljutottak a vizesedényekhez, mind üresen találták azo-
kat. Majdhogy fejéhez nem vagdosták a kannát a szegény vízhordónak. Nem is
csoda, mert már majd szomjan haltak. – Tedd bolonddá anyádat, ne minket, te! –
kiabáltak neki. – Hányadszor járatod velünk a bolondját? Alábbvaló vagy te a bá-
nyásznál! Nem akarsz dolgozni, lusta! Mi keressünk rád? Akadt volna talán már

a mûszak
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olyan is, aki a bányászlámpával tanította volna tisztességre a szegény vízhordót,
ha az elsõ vájár vissza nem fogja õket: – Emberek! Tegyünk egy próbát! Hátha
nem ez a szegény vízhordó a hibás. Õ azt állítja, hogy telehozta az edényeket víz-
zel. Míg értünk jött a munkahelyre, a víz eltûnt. A kannák üresek, de nem lyuka-
sak. Itt valami huncutságnak kell lenni. Ennek végére járunk! Úgy is lett minden,
ahogy a vájár akarta. Elhatározták aszt, hogy meglesik, hogy mi történik a vízzel,
amíg a vízhordó elmegy a munkahelyre. Letették a teli vödör vizet a szokott hely-
re, és félrehúzódtak. Csak annyira, hogy ne veszítsék el szemük elõl a vödröt. Ott
leselkedtek az ácsolatok mögött. Alig telik el néhány perc, halk cammogást hal-
lanak. Majd kiugrik a szemük, úgy figyelik, hogy mi történik. Egy törpe közele-
dik a vödörhöz. Felkapja a vödröt, kiitta fenékig a vizet. Még a szakállát is meg-
törölte utána. Aztán dohogott magában valamit. Bizonyára még szomjas lehetett,
mert csak egy vödör vizet talált. Aztán óvatosan elballagott. Rongyos nadrágja
belelógott a sárba. Ahogy a törpe eltûnt, a bányászok is elõjöttek búvóhelyükrõl.
Ahogy így megfejtették a titkot, azonnal elmondták a bányavezetõségnek is. Más-
nap azok is meglesték a törpét. Minden úgy történt, mint az elõzõ napon. Csak a
vízhordó bányászt alig tudták visszatartani. Õ ugyanis csákánnyal akart nekiro-
hanni a törpének, amikor az a vizet itta. Tanakodtak, hogy mit kezdjenek a szom-
jas bányatörpével. Meg nem ölhették, mert bajt hozott volna rájuk. Mégis meg
akartak tõle szabadulni. A következõ napon bevittek arra a nevezetes helyre egy
pár csizmát és egy öltöny új ruhát. Akkorát, ami megfelelt a törpének. Odatették
a ruhákat a víz mellé. Jön a törpe. Megissza a vizet. Ledobja magáról a rongyos
ruhát, a szakadozott csizmát. Felveszi az újat. Nem cammogott, mint máskor, ha-
nem valósággal táncolt, amikor elindult megszokott útján. Többet nem látták a
bányászok a szomjas bányatörpét. Elment örökre. (Ózd, Somsálybányatelep, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye)6

A bányához vezeti a bányászokat 

Mindég nagyanyám is mondta, hogy ezek az emberek télen is, ahogy mentek gya-
log, permonyíkokat emlegetek, azok vezeték az embereket. Mer akor se autó, se
semi nem vót, meg oszt ahogy jártak a bányába is gyalog, a permonyíkok vezeték
õket. (Rozsnyórudna, Rozsnyói járás, Szlovákia)7

Figyelmeztet a veszélyre, veszélyt jósol

Volt egy ilyen öreg bányász, és az sok babonás történetet mesét, és valahogy úgy
nézett ki, hogy õ maga is hitt benne. Többek között meséli, hogy egyszer, míg fia-
tal volt, munkaidõ után mennek lefele az aknához, és egyszer egy nagy fényesség
a vágatba, és velük szembe jön egy temetési menet, de mind ilyen bergmánlik, egy
koporsót hoztak, de õk kitértek elõlük, nehogy esetleg hát nekiütközzenek, mer
akkor gorombák a bergmánlik. És rá nemsokára lett is egy halott, mer hát az azt
jelentette, hogy egy koporsót visznek, hogy egy halottat követel a bánya. (Pécs,
Erzsébettelep, Baranya megye)8
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Régebben beszélték, hogy a törpék szoktak a bányába járni. Ezeket pertymo-
nikoknak hívták. A bányászok érezték, hogy hol lehettek, de senki se mondta,
hogy látták õket. A pertymonikok tudták, hogy hol van szakadás, s figyelmeztet-
ték a bányászokat. (Rozsnyórudna, Rozsnyói járás, Szlovákia)9

Az öreg Pátrik bácsi, az volt az igazi bányász mesélõ, az mesélte, hogy õvele meg
is történt, hogy egyszer nem akart felkelni, és egy bergmánli meghúzta a fülét, és
azt mondta neki: – Hallod, fölkelni, mert baj lesz! – azt mondta. (Pécs, Felsõbá-
nom, Baranya megye)10

Kazáron az aranyosi pusztánál úgy csinálták a bányászok, hogy ebédõni fölgyüt-
tek, és a bánya elé ültek, aztán nyársat süttek maguknak, közbe valaki körüljárta
õket, oszt ezek meg megijedtek. Vótak itt olyanok, akik fétek ezektül, mer a
hangját is hallották, meg a lépteit. Mikor így üdögétek, oszt befejezték az ebédet,
visszafelé indútak a bányába, hát látták, hogy a bánya bejáratánál egy karbidlám-
pa világít. Ez aztán már biztos balesetet jelentett. Vót itt egy ember, az meg tud-
ta mondani, hogy mikó lesz szerencsétlenség, mer neki mindig megjelent egy pi-
ci karbidlámpafény, és õ mán akkó tudta, hogy valami baj lesz. Meg is mondta
mindig az embereknek, hogy vigyázzonak, mer valami baj lesz, oszt vót is. Sokszó.
(Mátraszele, Nógrád megye)11

György János öreg bányász mesélte, hogy egyszer olyan zajt hallanak a bánya mé-
lyén, aztán azt mondja valaki, hogy: – Vigyázni, mer permenkli! Így mondják, az
lehet itt valahol. Erre legjobb, ha odább megyünk, mer nem szereti, ha õt látják.
El is mentek onnan, s akkor a platnyin, vaslemez, olyan ütést hallottak, hogy az
embertõ nem származhat, csak valami nagyobb hatalomtól. Mikor visszamentek,
hát a platnyin ott vót az öt ujjának a helyi. A permenkli ráütött mérgibe. A per-
menklit tiszteletbe kell tartani; ott, ahol a permenkli megjelenik, ott vagy szaka-
dás lesz, vagy valami nagy veszély lesz, úgyhogy tulajdonképpen védõje a bá-
nyásznak. (Karancskeszi, Nógrád megye)12

Tudtuk azelõtt, hogy illen is van a bányába. Õk mondták, hogy van vizesember is.
Ez az ember mindig akkó jelentkezett, ha víz szakadt a nyakunkba; aki elõszö
meglátta, annak szóni köllött, hogy a többiek is idejében ki tudjonak szalanni a
bányábul. A vizesember egy esõkabátba szokott megjelenni, és jelzi, hogy valami
baj lesz; mink azután szaladtunk ki a bányábul. De a vizet vagy valami, vagy
valami nagyobb szerencsétlenséget a patkányok is jelezték; mindig láttuk, hogy
valamennyien szaladgáltak, oszt tudtuk, hogy valami nagy baj lesz a bányában,
mert nagyon szaladgáltak a patkányok. Nem is szabad vót azokat bántani, csak
irtottuk, ha mán annyian vótak, hogy még az embernek a kabátját is kirágták.
(Mátraszele, Nógrád megye)13

A tornai bányában víz volt. A bányaszellem megjósolta a munkásoknak, hogy el
fogja önteni a bányát. Nyolc munkás nem tudta, és ott veszett. A bányaszellem
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megátkozta, mire õk is szellemekké lettek. Egyszer tetszetõs, máskor rút alakban
jelennek meg, de jóslóképességgel már nem bírnak. (Torna, Kassa-vidéki járás,
Szlovákia)14

A Som-hegyen van egy lyuk, onnan fúj a szél. Ha a szél fúj, azt mondják, kilyu-
kadt a lyuk a Som-hegyen. A permonikok járnak karácsony elõtt. Ezelõtt harminc
évvel Hárskútra mentek a dernõi bányából. Tizenkét-tizennégy kis lámpaféle vi-
lágosság ugrált a levegõbe, és világított. Ezek voltak a permonyikok. Régebben a
bányába ezek a permonyikok elvezették az érchez az embereket. Jó szellemek vol-
tak, nem bántottak senkit. Az öregek örültek, ha jöttek. (Rozsnyórudna, Rozsnyói
járás, Szlovákia)15

Amikor gyerekek vótunk, aval ijesztgetek, hogy ne menyünk be a bányába, mer-
hogy megfog a permonyík: – Vigyázatok, mer elvisz a permonyík! A permonyík
jelezte a bajt a bányába, így mondták. Ahol megjelentek, az már azt jelentete,
hogy veszély van. (Rozsnyórudna, Rozsnyói járás, Szlovákia)16

Kísértet 

Az aknamester pedig maga mesélte neki, hogy egyszer, karácsonéjjelen, mikor
csak õ õrködött a bányában, az egyik sziklafalból processzióta látott jönni, pappal,
zászlókkal, s ismét egy másik sziklafalban eltûnni. Honnan jöttek, hová mentek,
nem tudta megmondani, s mint igazán hívõ bányász, hozzátette: – Kérem, nem
jó ezekrõl beszélni. (Harkány, Baranya megye)17

A fejetlen embert hogyan mesélte az apja?
A fejetlen embert? Azt a bányába, mikor a bányába járt, bányász vót, ugye, bá-
nyába jártak, ott látta a fejetlen embert. (Karancskeszi, Nógrád megye)18

Hát a bányában is vannak kísértetek, akik ott meghalnak sokan, s elõjönnek. Tud-
ja, ez a kísértet olyan, hogy míg ki nem tisztul a lelke, addig õ jár összevissza. Mi-
kor kitisztul a lelke, akkor osztán már megnyugszik. (Torna, Kassa-vidéki járás,
Szlovákia)19

Régi idõben megtörtént az, mikor a bányászok hazamentek, fölültek a lovas ko-
csira, és úgy mentek haza. És jött tizenöt, húsz, huszonöt berkmánli, oly apró kis
emberecskék voltak, olyan pici kis lámpákkal, és felkéretõztek a bányászok kocsi-
jára, hogy vigyék õket is haza. De hát õk meggondolták magukat, azt mondták,
nem engedjük fel, úgyis olyan nagyon sokan vagyunk, és hát nem fértek rá. Na
de hát õk azért mégiscsak fölültek a kocsira, dacára annak, hogy nem engedték
föl, és bizony meg is érezték a lovak, nagyon nehezen tudták húzni a kocsit; úgy-
hogy már mikor kimerültek, kifáradtak a lovak, a berkmánlik leszálltak, és azt
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mondták azoknak a bányászembereknek: – Lássátok, elõbb engedtetek volna föl,
mikor kértük, nem történt volna meg ez, mert fölszálltunk volna, és zágulta vol-
na a paripátok, és egykettõre hazaértetek volna velünk együtt. És egy másik idõ-
ben volt, akkor szintén jöttek ezek a kis berkmánlik, ezek a kis törpe emberek a
lámpákkal, és fõkéretõztek. Föl is engedték. Hát megindították a lovakat, hogy
menjenek, és egykettõre, mintha egy szélvész vagy egy paripa vitte volna õket,
úgy száguldtak, mintha a levegõbe repültek volna, és egykettõre hazaértek. (Pécs,
Szabolcsbányatelep, Baranya megye)20

Mikor mentek éccaka a bányába a munkások, sokszor volt, hogy elvezették õket,
meg valamit csináltak velük. Például itt is volt egy ember, ment a bányába, és úgy
elnehezítették, hogy le kellett neki feküdni az úton. Azt mondja, annak az ember-
nek a képibe látta, akivel dolgozott. Mikor lementek a lejtaknába, ott se tudott
továbbmenni, le kellett neki feküdni. (Bátonyterenye, Nógrád megye)21

JEGYZETEK

1 Lásd például L. Juhász 2002-ben publikált gömöri bányászmondáit.
2 Hála–Landgraf 2001.
3 72 éves nõ (bányászfeleség); Kovács Ágnes 1962, 115. 
4 Fejõs 1985, 102.
5 52 éves férfi (32 évet dolgozott a bányában); Kovács Ágnes 1962, 119.
6 45 éves férfi (vájár); Nemcsik Pál gyûjtése, 1958; EA 10034, 16–18. 
7 Rekenyeújfaluból (Rozsnyói járás, Szlovákia) beköltözött idõs nõ; L. Juhász 2002, 136. 
8 55 éves férfi; Kovács Ágnes 1962, 120.
9 75 éves bányász; Barabás Jenõ gyûjtése, 1955; EA 6195.

10 64 éves nõ; Kovács Ágnes 1962, 120.
11 Erdélyi Zoltán gyûjtése; EA 6204.
12 Fejõs 1985; 103.
13 Erdélyi Zoltán gyûjtése, 1956; EA 6204.
14 Magyar 2001, 542. 
15 71 éves férfi; Barabás Jenõ gyûjtése, 1955; EA 6195.
16 Idõs férfi; L. Juhász 2002, 136.
17 Relkoviæ 1925, 174–175.
18 Fejõs 1985, 103.
19 Magyar 2001, 542. 
20 55 éves férfi; Kovács Ágnes 1962, 121.
21 76 éves férfi; Bene Zsuzsanna gyûjtése, 1956; EA 7282. 
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TÖRPEFÉLÉK

A magyar nyelvterület egészérôl vannak szórványos adataink kistermetû emberként elképzelt
lényekre, akik a magyar néphitnek nem túl népes, heterogén csoportját képezik. A leg-
több ismert törpeszerû lény átmenetet jelent vagy szoros rokonságban van bizonyos termé-
szeti szellemekkel, a bányák, kincsek vagy a vizek törpe termetû szellemeivel, illetôleg a tündé-
rekhez sorolt veressapkás, pirossapkás alakokkal, máskor az embereket támadó kísértetekkel.
Pincében, kemencében,malmokban lakó pici emberekre vonatkozó adataink a háziszellemekkel
mutatnak kapcsolatokat: ilyen lény a szatmári, pincében lakó kópé. Öntörvényû törpeként
meghatározható lény a föld alatt sajátos, kisméretû világot kiépítô göcseji fôdipiciny/fôdipicin,

amelyet Gönczi Ferenc száz évvel ezelôtti gyûjtésébôl ismerhetünk meg.

Lakóhelyük, tulajdonságaik

[A fõdipicinyek] Kedves kis teremtmények. Az embernek nem ártanak. Kisgyer-
mek nagyságúak, vagy még kisebbek. Hosszú, földig érõ szakállt hordanak. A he-
gyek belsejében, gödreiben tartózkodnak. Ott külön világuk van. Kicsiben olyan,
mint a mienk. Ott rendesen gazdálkodnak, mint mi. Mikor nálunk nappal van,
ott éjjel, s megfordítva. Igen gazdagok. Aranyuk, ezüstjük, boruk s mindennemû
eledelük bõven van. (Göcsej)1

Ezen esetek is mutatják, hogy milyen kicsi alakok a fõdipicinyek. De vannak ki-
sebbek is. Egy kanász a keserûgombához ment, amely alatt fõdipicint talált, ki ott
a bocskorát varrta. (Göcsej)2

[…] a kóupénak kakasfeje és emberteste van, valahol a pincék és vermek táján,
a föld alatt él egyedül. A föld felszínére sohasem merészkedik, de gyakran megje-
lenik a pincékben és vermekben, ahol az odatévedt gyermekeket megcsipkedi.
Méretére vonatkozóan nincs egyértelmû elképzelés a községben. Egyesek ember-
nagyságúnak tartják, mások azt mondják, hogy nem nagyobb egy 5-6 éves gye-
reknél. Jellemzõ sajátsága, hogy hívásra megjelenik, és békésen el lehet vele tár-
salogni, ha jó hangulatban van, és elégedett a vendéglátással. Mert a meghívás
mindig vendéglátással egybekötött. […] A pincét vagy vermet tisztára fölseprik,
sárga homokkal lehintik, és középen egy kis asztalkán terítéket tesznek föl. Az
evõeszköz nem kötelezõ, de abrosz és szék föltétlenül szükséges, mert a kóupé er-
re nagyon kényes. Ezután a […] gyerekek magukra zárják a pinceajtót, és a fölsõ
lépcsõn maradva háromszor mondják: – Jõjj fe, kóupé! A kóupé megjelenése zaj-
talan. Legtöbbször csak arról lehet megtudni jelentkezését, hogy az étel kevesebb,
mint eredetileg volt… (Szamosszeg, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)3
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A kópék is a föld alatt laknak: néha-néha feljönnek a földbõl, s ilyenkor sót és
kenyeret kérnek, mert ezekkel szoktak rontani. (Nagyszalonta, Bihar megye,
Románia)4

A föld alatt törpék vannak. (Atyha, Hargita megye, Románia)5

Kemencében

Hát hallottam, hogy meséték, hát így a…, idõs asszonyok, emberek, hogy vala-
mikor, aszondja, ollyan pici emberek vótak, hogy tizenketten csépõtek a kemen-
cébe.

És ezek valódi emberek voltak? Vagy pedig…?
Törpék. Ezek a kis törpék.

És nem ezeknek hagynak ma is enni a pincében, a présen ennivalót?
Hát ez is valami ollyan, ollyan éjjeli valami. Éjjeli jelenet. (Szentmihályhegy, So-
mogy megye)6

Malomban

Nálunk volt egy régi malom, ilyen vízimalom, bánatosa malom. Így mesélték, én
nem voltam ott. Egyszer elmentek az emberek, s ottan ültek még egy napot es,
mert nagyon bánatosan járt. Amíg a zsák kukoricát leõrölte puliszkának, meg-
ehültek.b Akkor két ember lement, ahol folyt le a liszt, lement oda, s tüzet raktak,
s pergették meg a szalonnát. Akkor két kis veressapkás ember odaállott, azok meg
forgattak egy vasvesszõn békát, varangyos békát, azt sütték. Akkor azt mondták:
– Ti esztek békát, mü meg eszünk szalonnát! Akkor az egyik odavágta a veressap-
kásnak a szalonnát, az megkapta, s az visszavágta a békát, s evvel eltûntek. Ezek
úgy megijedtek, hogy elmúlott az egész étvágyuk. (Bátaszék, Baranya megye
[Józseffalva, Szucsáva megye, Románia])7

5 éves gyerek vótam, 70 éves vót. Vót õ Romániában egy malomban, hát ott,
aszondja, fenn voltak a molnárok a padláson, ott aludtak, osztán onnan lehajigál-
ták a földet. Aszondja, vót neki egy cimborája, õk ketten avval az éjjeliek, akik a
szolgálatot tartották, mert járt a malom, nagyon hideg vót, mert tél vót. Hát
a malom közelibe tüzet raktak. Aztán ott szundikáltak a tûz mellett. A kövek
meg jártak. Hát a cimborám elaludt. […] Hát azt mondja: – Mikor végignézek
az üredékc helyen, hát látom – aszondja –, hogy jõ egy gyerek, de akkora feje van,
mint egy lavór. Kicsi törpécske gyerek vót. Megijedtem – aszondja –, megmozga-
tom a cimborámat, keljen fel és lássa meg. Az meg egy román ember vót. Kinyitsa
a szemit, mert az aludt, aztán hogy meglátta ezt a gyereket, hogy közeledett a tûz
felé, szembeköpte azt a gyereket. Akkor úgy megharagudott, hogy nekiugrott a
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bélkereknek, ami hajtotta az egész malmot. Úgy kiütötte a helyébõl, két hétig
dolgozott négy ember, amíg vissza tudták csinálni. Még ott volt sokáig, de még
ilyenek nem történtek… (Hidas, Baranya megye [Andrásfalva, Szucsáva megye,
Románia])8

Mulatnak

A feleségem jött le a Balánbányáról. S hallott õ valami muzsikaszót. Mintha a fõd
alatt lett vóna. Mesélte nekem a feleségem. Vigyázkodotta jobbra-balra, nem lát
sehol semmit. Eljött egy olyan sarok véginél, visszatekintett. Visszamaradt akkor
a zeneszó. Mikor visszatekintett, akkor egy gödörbe látott ilyen kicsi emberkéket,
olyan arasznyi nagyságúakat. Olyan pirossapkások voltak. Nõk es vótak. Olyan
kicsi piros szoknyájik vót. Úgy sirültek,b úgy táncoltak, úgy zenéltek. Aztán an-
nál többet nem tudja, hogy mifélék vótak. Egy kicsit megborzadt, s továbbjött.
Nekem elmesélte, hogy hogy vót az eset. Hát annak van három éve, hogy ez tör-
tént. Megmutatta a helyet is, ahol vótak. (Gyimesközéplok, Hargita megye,
Románia)9

Kincset õriznek, aranyat bányásznak

Apró emberkék, nagy szakállukat a földön húzzák; távol az emberektõl, a föld
alatt laknak, hol kincset õriznek, a földre csak éjjel járnak fel néha, nappal alusz-
nak; az embereknek nem ártanak, csak aki közéjük kerül, nem jõ többé fel.
(Nagyszalonta, Bihar megye, Románia)10

Aranybányába, ilyen picike kis emberek bányásszák az aranyat, és annak az izéje
alatt vannak ezek a…, ahun dógoznak, onnajd gyün elõ ez a nagy fény. Olyan pici
kis emberek dógoznak. Bányásszák az aranyt, és onnaj gyün ez a kis fény.

Hogy van ez, hogy az apró embereknél, ha lakodalom van, akkor kidobálnak mindenféle
tányérakat, meg micsoda?

Ezek az apró emberkék az aranybányákba lent ének, és ott bányásznak.
És most miképpen kerülnek ott föl ilyen tarka holmik a föld felszínére?

Éjjel. És nappa is láthatatlanul fölgyünnek. Láthatatlan kis lények. Ott jön föl a
láng is, ahol ezek lejárnak.

Akkor, amit te láthattál ott, a berekfa tövében?
Az is egy ilyen láng, egy ilyen lejárat lehetett. Hát többen látták má. Nem is eccer.
Ott járnak le a törpék a föld belsejibe, és ottan aranybánya van.

Mit csinálnak ezek az arannyal?
Ilyen dísztárgyakat szórnak föl. És hát, aki ezt megtalálja, akkor az az övé má.
(Asszonyvár, Somogy megye)11

a figyelt, nézett
b forogtak

hiedelemjo.qxd  8/9/2012  11:32 AM  Page 205



206

Táltos kandisznó lejár hozzájuk a föld alá

A kan lejárt az „alfüõdre”a a picin emberekhez. Reggel mindjárt elveszett, mert az
erdõbe osont, és ott valami árok fenekére ment. Egy ízben a kanász utánament.
Az árokban a föld kettényílott, s a kan a nyíláson lefelé haladt. A kanász megfog-
ta a farkát, s lerántotta magát. Lent a törpék világát találta. Olyan az, mint itt
fönt, a mi világunk. A kan egy tábla kukoricára járt le. Sok picin ember volt ott.
Mikor a kan a gerádicson vissza kívánt jönni, azt mondta a gazdájának: – Na, mas
csak fogd meg a farkomat! A kanász meg is fogta, s mentek fölfelé. A kan kiju-
tott, a kanász azonban csak a fejét tudta a földbõl kidugni; ott maradt, s megful-
ladt. A kandisznó tátos volt, azért tudott le s föl járni. (Göcsej)12

Embereknek megjelennek, ijesztik, bántalmazzák õket

Az én dédöreganyámat ilyen pici kis emberek jártak csipkenni. Vagy egy évig min-
den éjje. Akárhová ment alunni, szomszédba, reggere kékre csipkedték. Tiszta kék
vót, mind a szíva. Nem mondta, hogy mik vótak ezek, de tiszta kékre csipkedték.
Tiszta kék vót az egísz teste. Úgy összecsipkedték. (Szentmihályhegy, Somogy
megye)13

[…] láttuk, hogy egy kicsi ember, piros sapkája vót, és ilyen piros nadrágba vót.
Ja, kék vót a mellénye neki. És amind mondtam, odamegy. – Én ezt megverem,
ezt a kicsin embert. Abba a nagy szakadékba vót, így ment le. Akkor mondom:
– Megverem én ezt a kicsin embert. Akkor mondja még ez: – Ne bánts! Akkor
mindig jobban nagyobbodott. Akkor eccer csak olyan nagy vót, hogy így néztem
rá, a fejire. Peig õ lenn vót a szakadékba. 

Magasabb volt, mint a fa?
Magasabb! Allú, lent vót a szakadékba, és azér magasabb vót még, mind akármi-
lyen, mind két fa. Alig néztem rá. Óriás vót má, az egy óriás. Papának mondom:
– A rossebb egye meg, hát mér ojan nagyra nõl ez? Olyan hama nõl? Hát én nem
nõlök olyan hamar. Akkor eccer csak eltûnt. Aztán mi meg elmentünk onnan.
(Szentmihályhegy, Somogy megye).14

Mikor lefeküdtünk, oan éjféltájt vót. Aztán anya nem vót otthon, csak én vótam
apiva. S aztán, hogyan aludtam az ágyon, és izé, egy picike kis ember ekezdett po-
fozni. Aztán, izé, ara ébredtem föl, hogy má csattogott az arcom. Akkor mondom
apinak: – Api, gyújtsa meg a lámpát! Mi van itt benn? Hát aztán api meggyújtsa
a lámpát: nem láttunk semmit. Mindenfelé világított. Ágy alá, mindenfelé. Hát
aztá, izé, sehol se láttuk azt a pici embert. Mer én éreztem, hogy úgy az ágyon vót.
De oan picike vót, hogy, és oan nagyokat bírt ütni, hogy!

a föld alá
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És fájt is neked?
Fájt. És, izé, az a pici ember eccer csak, oan 3 óra felé, akkor ment el. És addig
mindig csak pofozott.

Téged?
Igen.

Akkor is mindig, mikor égett a lámpa?
Akkor nem, amikor efújtuk, akkor megin pofozott.

Akkor is, ha nem aludtál?
Akkor is. Csak odagyütt, aztán ekezdett így pofozgatni.

Érdekes. Tehát te nem aludtál el, s akkor, mikor sötét volt, akkor újból kezdett pofozni?
Igen.

Hát ez különös. És ezt egyszer láttad? Többször nem?
Többször nem.

Többször nem. Akkor mit csináltatok, hogy többet ne jöjjön az vissza?
Hát, ha annyi izénk, oan, a négy szobának a sarkát beizéte olyan, oan, na!

Szenteltvíz?
Szenteltvíz!

S a törpék? Fiúk voltak?
Az, az. (Kaposvár)15

Vót egy sógorom, fényes délben ement a marhákval. A Szeret terén lunka vót (fûz-
fafás hely vót) legeltették a marhákat, ott dérelteka a marhákval. Szintén ott vót
egy kerek tó, nádastó. Lássa délkor: a tóból kiváll három kicsi ember, abbú a
nádasbul. Mikor meglátták, egészen veres ruhába vótak felöltözve azok, olyan tö-
rökös sipkájuk vót, fész, azt monták nálunk, közepin vót egy pompon, ami lehaj-
lott elõre. Mikor meglátta, azt hitte, kisgyerekek, megfogta, hogy játszódjanak.
Odaszaladott, hogy õ is játszódjék; azt hitték, hogy kicsi papuskák.b Õ, mikor
odament, látta, a lábikon csizmák vannak, de õk csúful kezdtek ugráni, hogy ki-
körmöljék a szemit. Neki eszébe jutott akkor, hogy az anyja beszéte, hogy ott nem
tiszta a hely. Hogy ha esetleg olyat lát, vessen keresztet, az anyja mindig figyel-
meztette õt. Akkor õ is keresztet vetett. Mindjá eltûntek, béugrottak a tóba. Mi-
kor hazament, megmondta az anyjának, akkor még az anyja saját maga is meg-
ijedett, mer õ azt tudta régen, hogy az nem tiszta hely, hogy a boszorkányok oda
szoktak kiállani. Azt beszéte oszt a fiának, hogy többet oda ne menjen. Azok szok-
tak többféle módon változni, esetleg hogyha elfeledkezik, és nem fog keresztet
vetni, azok szokták az embert meg is ölni, és a lelkit is elviszik. (Egyházaskozár,
Baranya megye [Diószén, Bákó megye, Románia])16
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Elragadják az embert föld alá, levegõbe

Ha a gyermekek olyan helyre jutnak, ahol a föld „megnyílik”, az ott levõ
fõdipicinyek szép beszéddel lecsalogatják, sõt, lábuknál fogva egyszerûen lehúz-
zák, s ott jól megvendégelik õket. A földben nem laknak nagyon mélyen. Ha va-
lahol a kocsi vagy szekérkerék mélyen bevágódik, azt mondják, hogy a fõdi-
picinyekig süllyedt, avagy ha valamit mélyebben ásnak, ez a szójárásuk:
– Leástom egész a füõdipicinyekig! (Göcsej)17

Vót velem egy korabeli fiú, az Kováspatakon lakik. Õ, amikor ilyen 18 éves le-
gény volt, ilyen imádkozóestét tartottak az asszonyok, s õ egy társával odament, s,
ugye, kigúnyolták az asszonyokat. S akkor, azt mondja, azt hallotta, hogy szó-
líssák õtet, hogy: – András, Péter, jertek ki! S aztán õk kimentek. S amikor õk ki-
léptek, hát elõttük vót három kicsi ember, nagy szakállas, õtet fel is kapták, úgy,
hogy a havasokon keresztül vitték, az erdõk tetején jártak õk. Aztán visszakerül-
tek, úgy, hogy itt, a másik havason letették õket, s onnat aztán hazajöttek.
(Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)18

Akadályozzák a közlekedést

Oda vótak Hernádibaa menyasszonyért, szekérrel. És itt, a kõkapunál, itt van a
tõtésen – Rákóczi idejében kapu vót ott, azért hívják kõkapunak –, megálltak a
lovak. Nem akartak továbbmenni. Nem tudom, hány rózsafüzért imádkoztak el,
míg megindultak a lovak. Akkor meg annyira mentek, hogy nem tudták õket
megállítani. A lovakat a veressapkások ijesztgették, azt mondta nagyanyám.
(Regéc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)19

Büntetik az éjszaka halászó embert

A gróf úrfiak újholdvasárnapon kimentek halászni, vadászni a tóra. Egy öregem-
ber mondta nekik, hogy úgysem fognak, lõnek semmit. A tavon rengeteg hal és
vad volt, mégse tudtak egyet sem megfogni vagy lelõni. Visszafordultak, akkor a
vízbõl egy pirossapkás törpe közeledett feléjük; ha ráfogták a puskát, gyorsan
elmerült. A fiúk megijedtek, gyorsan kieveztek a partra. Ekkor az öregember
hétéves pipaszáron át olvasószemmel rálõtt a törpére. Ekkor azt mondta a törpe:
õ okosabb és erõsebb nála. (Gyönk, Tolna megye)20
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HÁZISZELLEM: HÁZIKÍGYÓ

A házikígyó a magyar néphit egyetlen háziszellemszerû lénye (bár elhalványult adataink vannak
egy kópé nevû, házat ôrzô, pincében lakó, valamint egy kemencében lakó, szecsko nevû szellem-
re is1). Noha alakja a legkeletibb területekrôl kevéssé dokumentált, lényegében az egész nyelv-
területen ismert volt. Neve kígyó vagy fehérkígyó, északkeleten csúszó, fehércsúszó, szerencsecsú-

szó. Általános hit szerint szerencsét hozott a házra, ha a falban, a küszöb alatt vagy valahol a
telken, esetleg a kútban ilyen kígyó élt. A falban élô kígyó különleges hangokat ad (ketyeg, csö-

rög, fütyül stb.) Ha elôbújik a falból, tejjel kell táplálni. Az egész Közép-Európában ismert
monda a gyerek által etetett házikígyóról nálunk is közismert volt. Szintén általános volt az a
nézet, hogy a házikígyó élete kapcsolatban van a családfô életével: nem szabad megölni, mert
akkor a ház ura is meghal. Alakja gyakran összeolvad a tudósok, táltos, garabonciás szemé-
lyes ôrzôszellemének, segítôszellemének szerepét betöltô kígyóval.

A házban, telken lakik, különleges hangot ad

A kígyó a falba lakik. Sokszor hallottam, hogy ketyeg a falba. Mikor lebontottuk
a házat, nem talátuk meg. Pedig sokszor észrevettem, hogy ketyeg a falba. 

Mivel szokták etetni?
Semmive, mer az elbujik az ember elü. Fél. Csak maga szedeget össze mindenfé-
lét. (Vállus, Zala megye)2

A fundamentomok alatt kígyók vannak. Nálunk is. Néha kijöttek a padka alól,
küszöb alól a napsütésbe. Fehéres kígyó, de nem csípett, szelíd volt. Csak a határ-
ba voltak mérges kígyók: tarajos kígyók, babos kígyók, kõsziklába tartózkodtak.
(Karancskeszi, Nógrád megye)3

Kisgyerek voltam, de erre úgy emlékszem, mint hogyha tegnap történt volna. Az
egyik lábam el volt törve, de már kezdtem mankón menni. Nyáregyházán lak-
tunk. Akko édesapámék nem voltak otthon, se anyuka. Kint voltak dolgozni; mi,
gyerekek otthon voltunk, de kizárva a házból. A házunk olyan volt, hogy két szo-
ba volt két szélrõl, középen meg a konyha. A mi házunkban egyszer csak olyan
éneklés ment, hogy még olyat ember nem hallott. De olyan erõs, hogy meghal-
lották a szomszédok, a többi asszonyok is, összejöttek vagy húszan az ablak alá.
Odabe olyan orgonaszó, énekszó, fütyülés ment, hogy olyat még az életben nem
hallottak. Éjjel azután többször hallottuk, hogy a falon belül kígyó füttyögött. De
valóságos kígyófüttyögés volt. Mi azt gondoltuk, hogy valamikor a mi házunk,
amiben laktunk, olyan imaház lehetett. S azok a réges-régi holt lelkek jöttek visz-
sza oda imádkozni. (Mikebuda, Pest megye)4
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Én mindig szerettem a friss szénára menni feküdni. És ahogy én ott fekszek, hát
sziszegést hallok. Mint a csúszó,a má hallottam, hogy így sziszeg. Leniézek az
ólpadrú, hát a csûrbe egy nagy, hosszú fehércsúszó itt ment keresztül. Mi sziszeg
itt? Mi sziszeg? Hát ahogy leniézek, egy nagy fehércsúszó. Azt mondják ilyen
házicsúszónak, a fehércsúszót. (Beregújfalu, Beregszászi járás, Ukrajna)5

Azt hallottam, mondták az öregeink, a miénkek, hogy fehérkígyó ilyen kicsi öreg
házokba szokatt lenni, amelyik mindig ugy csinál: sz-sz-sz. Aztán aszmondták,
hogy szerencsés az a ház, ahol a fehérkígyó van. Az szerencsét hoz. (Tordatúr,
Kolozs megye, Románia)6

Ha házikígyó csörgött a falban, azt mondták, meghal valaki. Hallani én is hallot-
tam. Feleségem halt meg utána. Pedig mondtam, új ház, nem lehet benne kígyó,
mégis volt. Mindegyik hallhatta, aki fönt volt éjjel. Most volt ez novemberben,
nem volt beteg a feleségem. (Galgamácsa, Pest megye)7

Nem szabad agyonütni

Úgy hallottam a kígyót, hogy minden házná van kígyó, és ha aztat agyonütik, ak-
kor attó a háztó a gazda meghal abba az évbe. De nem igaz! Minékünk is vót it-
ten pont a fal tövibe, e… Van má annak vagy tíz éve, megláttam itt egy kígyót
fekünni. Micsináljak én most evvel? Eszembe jutott ez a mondás, megpróbálom.
Ráöntöttem a forró vizet, mer tudtam, hogy ha odamegyek, akkor elszalad. Meg-
döglött; de nem, még azóta élünk, hála Istennek. Nem lett semmi bajunk [nevet].

Hogy nevezték az ilyen kígyót?
Házikíjónak.

Nem kellett neki tejet adni?
Nem. (Nógrádsipek, Nógrád megye)8

A kígyót nem szabad agyonütni. Mer amely háztól egy család agyonüt egy kígyót,
onnan a jószág elpusztul. Azt tartották. Mer nem is olyan régen vóltam Csa-
náloson,b oszt mondta egy gyerek, hogy: – Itt van egy kígyó, gyerünk, üssük
agyon! Oszt arra a testvérem, mán nyólcvan évet most betölti április 24-én, oszt
azt mondta: – Hozzá ne nyúljatok! Hogy nekem a tehen elpusztuljon! – aszond-
ja. – Vagy a jószág. Mer mán én tudok róla – aszondja –, hogy elpusztult az ille-
tõnek a tehenje, még kettõ is, hogy agyonütötte a kígyót. Hát eztet hallottam.
(Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)9

a kígyó
b Újcsanálos (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

hiedelemjo.qxd  8/9/2012  11:32 AM  Page 211



212

Építettek új házat. Az ajtószemöldöknél egy csúszó kidugta a fejét. Meglátta a só-
gora, felugrott, és az ásóval levágta a csúszó fejét. A gazda kiáltotta: – Az szeren-
csecsúszó, ne vágd le! De levágta. Akkor mondta a gazda: – Most már én meg fo-
gok halni, fejsérüléssel. Aszt meg is halt tényleg nemsokára. A füle tövén rák lett,
abba halt meg. (Kocsord, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)10

Úgy van. Ez is igaz. Na, az is úgy vót. Mikor én fiatalasszony vótam, hát akkor
iépítkeztünk, mer akkor csináltunk házat, mikor én má odamentem lakni. Oszt
ahogy ott vagyunk, hát az ablak, ahogy így vót, az ablak alatt vót nekünk egy
nagy gödör. Abba a gödörbe víz vót. Vizet szedtek bele, mer nekünk távol vót a
kút, itt vót lent a kút egiészen, mi meg arra fent laktunk, és akkor ahogy én ott
vagyok az ablakná, azt mondom: – Gyula, niézzed má, te, a gödörbe ott van a csú-
szó! Azt mondja, hogy hát: – Megyek én ki – azt mondja – megölni! – Ne bántsd!
– mondom neki. Ez igaz vót. Abba a nagy gödörbe, mosni abba vót víz, ki vót
deszkázva, ki vót, miélyre vájták eztet le, oszt ahogy levájták miélyre, abba víz vót
mindig egiész nyáron. Meg a jószágnak. Disznók vótak, tehenünk vót, ökrünk
vót, lovunk vót, minden vót, na, hálistennek. És akkor ott vót egy palló a gödör-
nek a tetejin, és abbul mertünk mindig a vizet harogva.a Úgy itattuk a jószágot,
a disznót is, a tehenet is, meg a lovat is, mindent. No, és akkor ahogy kiment, a
csúszót megölte. De azután egy nagyon sziép tinó megdöglött. És azt mondták,
hogy nem szabad lett vóna megölni a csúszót. (Beregújfalu, Beregszászi járás,
Ukrajna).11

Jó kígyó nem volt? Azt mondják, hogy a házban lakik jó kígyó.
Nem. Egyet hallottunk, ez a néni mondta, az az öreg néni, de vén. Az uramnak a
bátyja felesége domokosi volt, s akkor volt ilyen vén háza, s akkor fel volt puhul-
va a fal, s akkor ott motoszkált valami, s õk nem tudták. S akkor ez a mondóasz-
szonb mondta meg nekik: – Vigyázzatok, mert idegen tárgy van nálatok, állat,
idegen állat – azt mondja –, s ott lakozik, ne bántsátok. S akkor ott csak jött-
ment, s ott csak jött-ment, de sokáig hallották, meg minden, s akkor egy napos
idõbe összekondorodottc az udvar közepibe. S volt, olyan macskájuk volt, hogy
úgy sajnálta az édesapja, hogy úgy sajnálta, mintha egy ember halt volna meg.
Elég az, hogy a kígyóra reászökött, mert a feje járt a kígyónak. Reászökött, hogy
fogja meg, s meg es ölte a kígyót, de a macska es elszáradt, mert megszúrta biz-
tos a fullánkjával, meg es döglött nemsokára. Úgy sajnálta. Azt mondják, minden
háznál van valami, vagy béka, vagy kígyó, vagy béka, valami lakozik. S nem sza-
bad bántani õket, az nagy veszedelem, ha megütöd. Azt mondják, nagy veszedel-
met jelent. (Csíkjenõfalva, Hargita megye, Románia)12

a (a vödör fülébe akasztott) horoggal
b jósasszony, látóasszony
c összegömbölyödött
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Kisgyerek eteti tejjel

Szakállason történt ez. Vót ott egy kisjány, vót egy másik testvére, nagyobb
kisjány vót. És a kisjányok mindig adtak enni, és nem tudta megenni, a kezibe vet-
te a tányérját, és ment abba a bokorba, a kert alá. Már megnézte, hogy mér megy
oda az a kislyány. Mikor visszafele jött, akkor már nem volt neki ennivalója. Más-
kor megin adtak neki enni, azt a kisjányt nem engedték oda. Ahogy nem enged-
ték oda, a jányka sírt, hogy neki oda kell menni. Aszt az apja elment megnézni azt
a bokrot. De nem látott ott semmit. Aztán a kisjány evett volna, mer erõszakol-
ták, hogy egyen, aszt kijött a szájából az ennivaló. Nem tudta megenni. Még
beszéni sem tudott a kisjány. Ahogy megin délre, ahogy adtak ebédet, a kisjány
megincsak sírt, hogy õneki oda köll menni. Aszt a nagyobb testvérivel engedték
el. Oszt kijött egy kígyó. Oszt a nagyobb jány meg sivalkodott. Beleüta a kígyó a
kisjánynak az ölibe. Oszt akkor elszaladt haza a nagyobbik jány az apjáér, hogy
össe agyon a kígyót. De mire ment, a kígyó már nem vót, a kisjány már gyütt el
onnan. Ez így ment két hónapig. Úgyhogy már tudta is mondani: – Gyiki! – azt
mondta neki. Aszt akkor mégis nem akarták engedni, aztán egyszer, ahogy nem
engedték, három napig se vót a kisjány, aszt egyszer, odacsúszott a kígyó. Aszt az
apja meg ráütött. De nem ütötte agyon. Ez a kisjány mindig siratta. Sokáig. Nem
akart akkor se enni. Akkor mégis a kisjány elment, odavitte az ennivalót, és az ap-
ja ment véle. És akkor agyonütötte már teljesen a kígyót. A kígyó megdöglött, és
a kisjány abba az évbe meghalt a kígyó után. Anyósom apja vót szakállasi, azok
meséték. (Ipolyszakállos, Lévai járás, Szlovákia)13

A szomszéd házban volt egy kígyó a falban, az néha kukorékolt. A szomszédék
kislánya minden reggel a gang falának dûlve itta a tejet. A kígyó ilyenkor kibujt
a lukból, és õ is ivott a kislány tejébõl. Mikor elfogyott a tej, újra tejet kért a kis-
lány, hogy: – A pipinek is kell. Úgy leste ki az édesanyja. A kígyót nem bán-
tották, mert azt tartották, hogy ha a kígyónak baja történt volna, meghalt volna
a kislány. Mi besároztuk a falat, mikor megvettük azt a házat, többet nem is jött
elõ a kígyó. Én a magam szemével láttam, hogy a kígyó együtt evett azzal a kis-
lánnyal. (Uszód, Bács-Kiskun megye).14

Vót a fehérkígyó, a szerencsekígyó. A pajtábó lakatt, vagy a ház alatt. Vót egy em-
ber, vót négy fia. Mentek dógozni, hattak egy nagy fazék tejet a gyermekeknek.
Ugyé reggeliztek, na, ebédre kellett, amég õk hazajöttek a határró. Vették a tejet,
ment a kígyó is, evett vellek. Mindig megette, gyorsabban ett. A gyermekek mind
panaszkadtak, hogy éhesek. – Há hogy, te? Eceb azt mondja: – Édsapám, miko
ülünk le enni, jön egy fehér macska, hiábó üssük egy kalánnyo, nem menyen e.
Nem hitték. Telik, mullik az idõ, mind jön a kígyó. Azt mondja az ember: – Te
asszony, én hazajövek egy délbe, meglesem. Hazajön, lesi az ablakon. Jön a fe-
hérkígyó. Ment õ is, ügyesen issza õ is. Szép tiszta fehér. Mind ütették, nem bántso
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õket. Micsináljon? Ölje meg? Nem tudam a gyermekek közöl megölni. Megleste,
hová ment. Vasárnop regge ássák, ássák, ássák a házot. Arra vót a lyuk. Kiásták,
kapákkoa mind összevágták. Megölték. Nem vót se fiókájo, se semmi. Úgy adta
az Isten. Másnop megdöglett a tehény. Regge még nem vót semmi baja, estére
megdöglett. Híjja a szomszédakat. Azt mondja az egyik: – Hej, tudad te, mi ölte
meg? Az a kígyó, az szerencsekígyó vót, a tehény tejibõ élt. Megöltük a kígyót,
azé döglett meg a tehény is. (Detrehemtelep, Kolozs megye, Románia)15

Hallottam azt, hogy minden háznak a talpa alatt van egy kígyó, a háznak a kígyó-
ja. S egy fiatalembernél egy gyerekecske, küslányecska,b ulyan 4 éves, ment el
örökké, a tálacskát vette ki ételvel az anyjától, s ment el oda a házon hátul, enni.
Egy darabig nézték az õ szülei, hogy hova menen, mit csinál az a lyányecska. Egy-
szer megleste az anyja, elment, hogy miért ment oda enni az a ház után. Mikor
odamenen, a lyányecska merítette a kicsike kalánval az ételt, tejet, s tartotta a kí-
gyónak, s a kígyó szípta ki a kalánból. Még merített, még. Egy fehérkígyó. Õk
megijedtek. Odahítta az emberit az asszony. – Ember, nezd csak, a lyányecska mit
csán!c Õk meglesték, s megütték a kígyót. Mikor megütték a kígyót, a lyányecs-
ka es meghótt, mindjárt meghótt. Azt a kígyót nem lehet megütni, a házikígyót,
a háznak a kígyóját. (Klézse, Bákó megye, Románia)16

„Ne csak a tejet edd…”

Aztat itt meséték, hogy a parasztasszony ement ki a mezõre dógozni. Vót neki egy
kislányo. Annak mindig a tejet odakészitette. A kislánya fõkel, ugye, regge, hát a
tej ott van neki. Ez a kígyó annyira megszokta, mikor a kislány evett, a kígyó is
mindig odament vele. Segített neki a tejet ennyi. S egysze az asszony tejesfarbel-
lit csinát. Nokedlit tett, ugye, a tejbe. És nem tudták, hogy a leánka mér mindig
éhes, meg mér mindig ollyan sovány. A leánka mindig soványabb lett. És egysze
az anyja megin ement otthon,d és az ablakon megleste, hogy mit csinál a leánka
az ételive, hogy hová teszi. Hogy mér nem eszi meg? És egysze, ahogyan az asszon
lesi, a leánka fekõle az ágybú, odamegy az asztalhó, kezd ennyi. Az édesanyja lesi.
Egysze csak a padon föcsuszik egy kígyó. Nem? És a leánkáve eszik. Akkor a kí-
gyó a tejet szitta mindig. S a leánka a kígyónak a fejire vert a kalánnya, hogy: – Ne
csak a tejet edd! Farbellit is egyé! Nem? Erre az anyja berohanik. Látta, hogy most
a kígyó van a leánkán. Hogy tudja Isten, a kígyó rátámad, mit csinál. S a kígyó
eltünt. Nem? Keresték a helét neki. Sehol nem taláták. Akkor az öregasszon,
szóva a leánkának az anyja, ement a paphon. Tanácsot kérdezni. Adjon valami ta-
nácsot, mer kígyó van a házná, mer ünáluk egy kígyó tartozik. Mindig a leánkáve
eszik. S a pap aszondta, hogy az szellem. Nem lehet semmit se csinyáni, mer min-
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den háznak van egy kígyója. S hogyha lássák azt a kígyót, ne bántsák. Mer ha a
kígyót agyonütik, a család hamarosan kimulik. (Alsóõr, Felsõõri járás, Ausztria)17

Egyszer egy gyerek kint, az udvaron ebédelt, tejbekását ett egy tányírbó. Bent
meg az apja meg az anyja hallják, hogy a gyerek kiabál: – Hagyd má! Ne edd meg
az egészet, hagyjál nekem is! Az anyjáék kinéztek az ablakon, hogy megtudják,
kivel beszél a gyerek. Hát látják, hogy egy kígyó ette a tejbekását. Nem bántot-
ták, mert fétek, hogy szerencsétlenséget hoz rájuk. (Gömörmihályfalva, Rima-
szombati járás, Szlovákia)18

Mikor kisebbek vótunk, oszt ott, la, a patakparton, Mártusékná, ott, Jóska
bátyámná mindig mondták, hogy Ida néném kifõzte a puliszkát. Tejes puliszkát.
És a pulyaa milyen? Leültek köré, és evegettek. Mindig. Egyszer azt mondja Emi,
ez, akinek most az ura meghótt, Árpád; má felfigyelt, hogy ezek a kisebbek min-
dig besziélgetnek. Ütnek a kanálva egyet, oszt koccan a tángyiér, hogy: – Ne csak
a tejet egyed, egyed má a puliszkát is! Hát a csúszó odament, ette sziépsiégesen
kifele a tejet, és rá-rákoppintottak a fejire, hogy: – Ne csak a tejet egyed, egyed a
puliszkát is! Hogy ott az a víz vót azon a tájon, és annyira vót biztoson ez a csú-
szók, hogy hát! (Beregújfalu, Beregszászi járás, Ukrajna)19
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TÁMADÓ DÉMONOK

LIDÉRC

A lidérc a magyar néphit egyik legfontosabb, a nyelvterület egészén ismert démonikus alak-
ja. Neve ismeretlen eredetû, de a magyar szókincsnek már a honfoglalás elôtt része volt.
Az éjszakai lidércnyomásra és nôkkel közösülô lidércre a 13. századból is van adatunk. Kora
újkori adataink szerint már ekkor nagymértékben a keresztény ördöggel azonosult; modern
kori hiedelmei és elnevezései (például a dunántúli lucifer, lucfér, lucfir) is a néphit ördögével
való szoros kapcsolatokat, kontaminációkat tükrözik.

A lidérc elbeszélései három alakváltozat köré csoportosulnak, amelyeket az újkori magyar
hiedelmek fényében többnyire önálló démonikus lényként tartunk számon, de némely ada-
tunk arra vall, hogy egyazon démonikus lény háromféle megjelenési formájáról is szó van
vagy lehetett a magyarság múltjában. (Ebben európai környezetünk hasonló hiedelemalakjai-
nak, a Mahr, Alp, mora, morina, zmora stb. nevû lényeknek, illetve a Drak, drac, zmeu, zmej,

zmaj, zmok, Schrattel stb. tüzes sárkányoknak és segítôszellemeknek a képzetei is megerôsí-
tenek.)

A lidérc egy vagy több változata a nyelvterület minden részén ismert.Az éjszakai nyomó
démon lidérc, lüdérc, lidércnyomás néven közismert volt majd’ mindenütt. Sokszor önálló
szellemlényként jelenik meg az elbeszélésekben, mint láthatatlanul vagy állat (tyúk, pulyka,
macska, kutya, kígyó, gyík, béka stb.) alakban az alvókra nehezedô, nyomásérzeteket, pilla-
natnyi mozgásképtelenséget vagy magömlést okozó démon; illetve számon tartják mint az el-
lenkezô nemû alvó fölött vagy alatt elhelyezkedô szexuális partnert (a középkori keresztény
demonológia szóhasználatával vagy succubus, vagy incubus démont) is. Némely elbeszélés élô
emberek testet elhagyó lelkeként, szellemi alteregójaként is megjeleníti. Sokféle módon ösz-
szeolvad, kontaminálódik a boszorkány és az ördög éjszakai nyomódémon-változataival, illet-
ve a rosszak, embert megtámadó kísértetek alakjaival. A kísértetek felé vezetô másik
rokoni szál: a lidérc lehet halottak tüzes alakban megjelenô lelke; illetve a tüzes jelenségként,
mozgó fényként, lángoló alakként megjelenô kísérteteknek (pl. kereszteletlenül meghaltak-
nak) az egyik alakváltozata a lidércfény, lidércláng, amelyet égô mocsárgázzal szoktak kapcso-
latba hozni, és fô ismérvei egyeznek a kísértetek általános tulajdonságaival: éjszaka kíséri, tév-
útra csalogatja az embereket, közlekedésüket akadályozza, kocsijukra nehezedik.

Legáltalánosabb az éjszakai égen szálló, tûz-, illetve fényjelenségként észlelt démon, amely
a magyarság keleti és nyugati csoportjainál igen hasonló formában és funkcióban élt (keleten
lidérc, lüdérc, Moldvában tûzszaró is; nyugaton ludvérc, lucfír, lidérc néven). A földre leszállva
emberré, mégpedig az ellenkezô nemû partner által vágyott, óhajtott, „búsult” férfivá vagy
nôvé változik (a távol lévô vagy meghalt férj, vôlegény, szeretô hasonmásaként jelenik meg),
és az éjszakát vele tölti, illetve megszállja; majd újra felszáll, és lepiszkolja a házat, kerítést,
amelyet elhagy. Sorozatos látogatásaival tönkreteszi, halálra betegíti partnerét. A fel-
ismerésérôl szóló elbeszélések szerint (fôleg nyugaton) ló- vagy (keleten) lúdlába lep-
lezi le. Ez a démon erôsen kontaminálódott az ördög és a tisztátalanok megszálló vál-
tozataival. A mai napig a hit, félelem, rettegés tárgyát képezi, és betegségmagyarázatként
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is él az erdélyi és gyimesi, moldvai magyarság több csoportjánál.1 Mindenütt, ahol ismer-
ték, valós gyakorlata volt a lidércet elhárító, repülését megállító, tôle védô mágikus és szak-
rális módszereknek.

A lidérc harmadik jellegzetes alakváltozata a segítôszellem (lidérc , ludvérc , lüdvérc , iglic ,

ihlic vagy mitmitke, Felsôôrségben srátli néven). A folklórgyûjtések idevágó narratívu-
mainak fô területe az Alföld; ismertségének keleti határa nagyjából az Alföld határával
esik egybe. Leggyakoribb alakja a csirke, de pulyka, bagoly, tyúk, kakas, kígyó és csikó
is elôfordul. Ez a szellem gazdaggá, szerencséssé teszi gazdáját; közeli rokonságban van
más segítôszellem-változatokkal. Legközismertebb narratívumai a segítôdémon megszerzé-
sérôl, valamint a tôle való megszabadulásról szólnak. A 20. században nem annyira „hitt”
lény, mint inkább csak tréfás elbeszélések tárgya.2

ÉLÕ EMBER

Kígyó vagy csirke alakban

A lüdvérc is olyan boszorkányféle volt, fekete csirke alakban. (Vejti, Baranya
megye)3

Mi volt az a lüdvérc? 
A is boszorkány vót. 

Hogy nézett ki?
Hát, mind a feleségöm mondja, hogy hát lúd képiben, meg tík képibe, nem tom,
és… macska képiben.

Mi volt a különbség a lüdvérc és a boszorkány között?
Hát csak így mondták, hát vagy lüdvérc, vagy boszorkány, mint hát, hogy mond-
juk, hogy bicikli meg kerékpár, ugye, hát [nevet]. Hát. (Kovácshida, Baranya
megye)4

Angyikám ángya lidérc volt. Irigyelte a szomszéd sokat adó tehenét. Egy éjszaka
kígyóvá változott, és átcsalta a szomszéd tehenét. A tehén már várta a kígyót, és
éjszaka hangosan bõgött. A gazda nem gyõzte türelemmel, mert aszt sokszor is-
métlõdött ez, és a tehen meg nem adott tejet, mert fejte a kígyó. A gazda kileste
tehát, hogy mi történik. Ásóval várta a kígyót, apróra összevágta, és az útszéli
árokba dobta. Másnap a szomszédasszony összekötözve ágyban feküdt. (Hódme-
zõvásárhely, Csongrád megye)5
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NYOMÓ, MEGSZÁLLÓ DÉMON

Szálló fényjelenség

Mikor nagybátyámnak vota a virrasztója, hát én kicsi vótam. Szikijábob lakott.
Csuma Gézáéknak az édesapjak. Csuma Gyurinak, Csuma Gyurinak, Csuma
Jánosnak, na má, má münket úgy neveztek. Na, annak mikor vot a virrasztója,
édesanyámék ott votak virrasztóba, me édesanyámnak vot az öccse, és amikor õk
kiszaladtak mind 12 orakor, úgy jött el az ablak alatt, mind egy tüzes rúd, és ugy
vágodatt be a temetõbe. Mindig mondta édesanyám! (Tordatúr, Kolozs megye,
Románia)6

Láttam én is a lidércet, a Hosszú-havas végin a víztõl ment felfelé, de a forrásokon
kijjel, mert a vizen keresztülmenni nem tud. Elhaladott ott fel, s úgy suhogott, s
törte a fákat, s valósággal szórta a szikrákat, s vékonyan énekelt, rendkívüli nõi
hangon, hogy ejtsen kétségbe, hogy a plántc õ is teljesítse. Lucifer, mit gondol,
métt küldi? Ez is rossz szellem, mint a boszorkány, kisértet, csak az egyik boszor-
kányként tudja kifejezni, a másik lidércként, de mind alvilági. (Gyimesbükk, Har-
gita megye, Románia)7

Mikor leány voltam, s mentem haza guzsalyasból, akkor láttam, mint egy kötõ,
fenn ment, s a tûz folyt utána. De hogy hova ment, mit csinált, nem tudom.
(Pusztina, Bákó megye, Románia)8

Szálló fényjelenség – ember és állat alakban

A ludvércnek lólába volt. Járt valami nõhöz, az vette észre. Ember alakú volt,
szállt a levegõben. Mintha tüz jött volna ki belõle hátul, csak úgy szórta. Attól fél-
tünk, meggyullad a ház. (Nemesvita, Veszprém megye)9

Mint egy pulyka. Feje volt, mint a pulykának. Hát úgy repült el, ment guzsalyos-
ba. Emberre nem hasonlított, mert rea csak akkor hasonlít, mikor megyen guzsa-
lyosba, annak képibe, kinek, akár fehérnép, fényes volt, úgy, mint a villámlás. Úgy
szarta a tüzet, s ment az égen, s úgy szarta a tüzet. (Gyimesfelsõlok, Hargita me-
gye, Románia)10

Hogy õk mentek az erdõre, és ahogy hajtotta ott a teheneket az úton, egyszer csak
visszanéz, hát a szekér derekán egy nagy fa nõ ki, s akkor az a fa megszólalt, mon-
dott neki valamit. Olyan álomügyileg emlékszek ezekre; és az a fa egyszer csak el-
tûnt, s akkor egy olyan embert látott ott ülni a szekéren, aki egy olyan csodálatos
ruhába volt, és ott a szekér farkán volt, s valami szót is váltott véle. Azt mondta,

a volt
b Szityija: tordatúri belsõ helynév.
c tervet
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hogy õ ilyen halászember volt, s éjjel szokott halászni. Volt olyan nagy hálója. Jól
emlékszek arra. S akkor mondta, ott, ahogy halászott, hát biztos elszunnyadt.
Ahogy õ ott halászott, látta, hogy ott a két víz közt jõ le egy fényesség. S az a fé-
nyesség, amikor hazaért, így mondta, kezdett kecskepórázni,a s tiszta tüzet oká-
dott. Mondta. És…, és lúdlába volt. Amikor aztán õ a lábára nézett, ilyen katona-
ruhába volt, s olyan lábai voltak, mint a lúdnak. Nem ilyen mezítlábai voltak,
hanem olyan lábai voltak. De hát ilyen esetet, amit mondott az ember! Az a lidérc.

Hogyan?
[nevet] Mikor körbe úgy jött le a […]on, hogy így hánta a kecskepórát. Hánta a
kecskepórát tüzesen, akkora fényesség volt körbe, megállott elõttem, katonaruhá-
ba volt, s mondta, hogy: – Igyi szudá.b S ránéztem a lábára, s hát négy lába van.
(Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)11

Apám meséte, õ gyerek vót. Apja felköltötte, hogy menjen ki az apja testvéreihez.
Erõst fét. Féltjibe, hogy elindult, egy fekete kutyája volt, az elkísérte. Mikor leért
a malomhoz, mikor ki kellett fordulni, kifordult, kiment. Felment a gödör mart-
ján, ott bokros-fás volt. Egy nagy körtefa vót a gödörbe, egyszerre csak megvilá-
gosodott, többire imádkozott, nagyon világos lett. Egyszer csak revá szállott egy
tüzes macska. Õ megvigyázkodott, nézi, egy macska volt fent a levegõbe, csupa
tüzet szart. Phû, letett: – Üsd meg, szentkereszt! Utánanézett: felszállt egy diófá-
ra. Gondolkozott, arra menjen-e. Úgy megijedt, soha nem alszik ma sem éjjel.
(Egyházaskozár, Baranya megye [Moldva])12

Lüdércszar

Emlékszem, hogy kislány voltam, s amikor megláttak a kertnek a tetejin olyan va-
lamit, mint a kocsikenõcs, mi degetnek mondtuk azt, földeles, sindelyes kerítések
voltak. Hát akkor azon a sindelyes kerítésen meglátták azt a feketét itt-ott elpo-
tyogtatva, hát azt mondták, hogy a lüdércnek a szara: – Ne, a lüdérc járt, mert a
kerítésen látszik a szara. Olyan kislányka voltam, mindig lestem én es, hol van az
a fekete lüdércszar. (Érd, Pest megye [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])13

Szálló fényjelenség – az embereket megszállja, lólába van

Már nõs vótam, amikó egy öste Kerettye mellett, Zalába, az erdõ szélin egy hosz-
szi testöt láttam mönni, aki a lábas pajta alá beröpült. Én mög a bárányos gyerök
emöntünk oda, hogy mögnézzük, mi az. Mör a falubeliek má kátozták: – Ludvérc,
ludvérc! Láttuk, hogy rajta ült a nagy kötõgerendán. Ollan vót ott, mint valami
nagy bagó. Rádobtunk egy mereklefát,c de nem tudtuk eltalálnyi, nem mönt az

a bukfencezni
b Gyere ide! (orosz Èäè ñóäà!; ti. orosz katona képében szállt le a lidérc)
c a szénaszárításkor a szénacsomók felnyársalására használt karót
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abba az iránbo, ahova dobtuk. Erre kiröpült, de nem láttuk a szárnyát, inkább
csak ugy lebegött. A völgy ódalán vót egy összedült pince, abba belemönt. Ezt
nemcsak mi láttuk, haloma sokan! Máskó mög kék, zõd, sárga lánggal sziporkázó
embörforma közeledött éjjel. Mikó szidni kezdtük, emenekült. Aszondták a régi
öregök, hogy ha akarja, lány, ha akarja, férfi. Ha nõhö jár, akkó férfi, és ha férfihó
jár, akkó nõ. De azt a szöméllt tönkretöszi, és az eszibül is kivöszi. Az öreg kanász
emlögette sokszó, hogy a Lakatos Ferkóhó jár egy nagy, borzasztó nagy szömü
alak, egyik lába röndös, a másik szõrös, patás, mint a lúé. Ezt a lábát mindég há-
tul tartja, és a másikkal lép. (Sághpuszta, Somogy megye)14

Olyan fényességet láttam, lenyugodott a földboltozatig a naptól. Megvillámlott,
és lenyúlt napfelkeletnek a sugara. Beszélték, a ludvérc az öreg Kesenének ment
be a kéményen. Lólába volt. Leereszkedett a kéményen. Elküldött bennünket,
mert ezzel foglalkozott. Olyan zörgés volt a konyhában. Ha a tányért felakasz-
tották, leestek. El is jöttünk. Még a kulcs lyukán is be tudott menni a ludvérc.
(Õcsény, Tolna megye)15

A lüdércet én láttom nappal is. Az nem a férjem vót. Olyan kicsi leánkó vótam,
mind, né – Aranka. Mentünk a nagyanyámmal a malomba, ide le. S én mind há-
tul, majd a kicsi kutya, mentem nagyanyám után. Egyszer elkezdi nagyanyám:
– Jaj, hogy a fekete fene egye meg a testedet! – Há – mondtam –, mit szid, mámi?
Me aszondtuk, hogy kicsi mámi, neki. Asszondja: – Nézd meg, fiam, de ne ijedjé
meg, hogy meen egy nyomtatórúd – aszondja – fenn a levegõbe. – Az, kicsi mámi,
az mér visit ugy? Aszondja: – Elkésett, fiam, ahová ment, ahová megy, vagy
asszanhaz, vagy férjhez meen – asszondja –, így szoktak ezek menni. De elkésett.
Most már visit – aszmondja –, me valamit csinálok velle, és azér visit, má most õ
el kell szaladjan. De innen, a Kõbûl gyütt, s ment Komjátszegre. (Tordatúr,
Kolozs megye, Románia)16

Vontattunk édesapámmal, volt két nagy ökrünk, holdvilág volt, s vontattunk.
S ott elõl ment egy, olyan, mint egy tûz, mondom: – Édesapám, miféle az? Mi az?
S azt mondja: – Az lüdérc. Azt mondta, hogy lüdérc. S mondom: – Hát kell-e fél-
ni tõle? – S: – Attól lehet félni – azt mondja –, de kell imádkozni, vetjük a keresz-
tet, a Jóisten segéljen meg minket, s õt vigye valamerre. Így mondta édesapám,
mikor én olyan leányocska voltam. 

Igen, igen, és mi volt az a lüdérc?
Hát már a lüdérc, az ördög. Így mondta édesapám. A lüdérc ördög képében jár-
kál, akit kétségbe tud ejteni, akkor az felszabadul attól a bûntõl, amiben… ami-
ben õ van. 

Igen, értem. 
Hát ezt tudtam mondani.

És, hogy… asszonyokhoz ment, vagy lányokhoz?
Ilyen, aki búsult valakit, tudja, mert voltak pásztorok. Pásztoroknak volt szeretõ-
jük, s szóval így mondjuk itt mi. S akkor egy… egy gyermek, egy legény egyszer
el volt a kertben így, s akkor egy megyen valamiféle, annak a képében, akit õ sze-

a hanem
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retett. Annak a képében ment valaki. S mikor odaért, akkor azt mondta a lidérc,
hogy: – Én vagyok, a szeretõd! S akkor a legény azt mondta: – Milyen szeretõd, hol
a lábad? – az egyik lába nem volt. – Hol a lábad, hát milyen szeretõm vagy? – Ne-
kem nincsen szeretõm – mondta. – Hát milyen szeretõm vagy? […] Ezeket tudom
mondani, aztán…

Igen, és akkor, akihez járt a lidérc?
Volt olyan aztán, vagy, vagy férfi es, akihez járt a lüdérc, tudja. Az úgy elkínozta,
mint hogyha õ lett volna az, akit ott várt õ. Így elkínozta a lidérc, hogy aztán
másnap nem is tudott mozogni. Ezeket hallottam én. Abban az idõben, most
nincsen. Most nem hallok olyant. Mostanában, csak ezelõtt volt ez. Most nem,
nem lehet hallani. Most igaz, hogy mindenki es istenfélõ itt ezen a csángóknál…
(Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)17

Ha valakik erõst szeretik egymást, s nem sikerül összekerülniük, s az egyik igen
búsul, akkor ahhoz eljár a lidérc. Egy halott legény után annyira búsult a leány,
hogy lidércet fogott, s az járt hezza a legény képében. Mikor ment hozzá a lidérc,
a lány sikoltozott. Hamut szórtak a lány ágya elé, s abban látták, hogy a lidércnek
lúdlába van. A leányt addig kénozta a lidérc, hogy meghalt. (Tatros, Bákó megye,
Románia)18

Szálló lidérc megállítása

Nem tudom, melyen állat lehetött a lüdvérc, de tudott röpülni. Volt egy csõsz,
Pali bácsi, az hitt benne. Azt mondja, hogy mindég járt a tóra fürödni. Õ meg meg
akarta lûni, de nem lehetött ám sörétes puskával meglûni, hanem pipaszárat kel-
lött összevágni apróra, azt beletenni a puskacsõbe, azt azzal rálûni. Rá is lûtt
egyszer, többet oda nem gyütt vissza fürödni. Azt mondi, nagyon sírt, mikor
meglûtte. (Ormánság, Baranya megye)19

Régebben vótak emberek, hogy megállították a lüdércet. Mind fordítva kell be-
szélni velle. Nem szabad úgy beszélni, hogy egyforma legyen a szava, hanem mind
mást kérdez tõle.a Mást kérdez, mint amit akar, s akkor beszélget a lüdérccel. Szé-
pen elveszen egy vasvillát, keresztet csinál, és bészurja a földbe. Ö akkor le kell
szálljon az ember elejébe. De kéreli az embert, amelyik tud, beszél, mind az em-
ber. Az ember aszondja, hogy nem: – Hová mész? – Hát ide s oda. – Mé mész oda,
mé nem mész te a hasadékb felé, vagy mé nem mész a te dógad felé, mé mész oda?
Aztán úgy beszélnek õk sokáig, de mind fordítva kell beszélni velle, ha nem, meg-
öli. Vót régebben, aki megállította a lüdércet, mondta az én tátim.c Tátim mesél-
te, osztán, mikor vége vót, s kérelte, hogy hagyja el, me többet soha nem menyen
oda, akkor kellett legyen egy piculad a zsebibe, s akkor a piculát ledobta a földre,

a az ellenkezõjét annak, amit kellene
b Tordai-hasadék
c nagyapám
d aprópénz (tk. régi tízkrajcáros)
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a villa elejibe, s akkor felkapta, s õ elment, aztán többet… – Me ha egyszer meg-
tudlak, hogy mész oda, rögtön megöllek. Az ember mondja neki. S õ fogadja,
hogy nem meen többet. Aztán többet nem mehet akkor. (Tordatúr, Kolozs me-
gye, Románia)20

Az édesapám gyermekkorába hallatta, hogy magyarázzák az öregek, hogy
Egerbegyena járt egy leányhaz a lüdérc. És vót egy jó beszédû ember, amelyik leál-
lította. Tudta az órát és az utat, hogy melyik irányból jön, kiállott elejibe a vasvil-
lávol, és húzatt egy nagy kört, mind a gyermekek, amiko labdáznok, és õ béállt a
kör közepibe, és leszúrta a villát a fõdbe, és megállott ott, s miko látta, hogy jön,
akkor kivette a villát, s felemelte: – Stop, állj meg! S akko le kellett szálljon a
lüdérc, leszállott, oda, hozzája a körbe. Éppen a karikába.

Ember formában?
Ember formába szállott le. S aztán beszélte a bácsi, egészen, amég kivirradatt. Tar-
tatta szóval. Állandóan vallatta és kérdezte, amég reggel lett. 

Magyarul kellett vele beszélni?
Aztán csak magyarul, ha én magyar vagyak, én nem beszélhetek másképp, egy
egész éjjel beszélni idegen nyelven nem tudok. Az ember tartatta szóval, reggelig
vallatta, amiko má világosadatt, má olyan kínos vót, és úgy kérelte, hogy enged-
je el. Na, még mondjak valamit, még kérdezzek valamit, addig kérdezett, amíg
kivilágosadatt, s akko kínjábo fõdhöz vágto magát, mind hamué vált. És meghalt.
Na, így hallattam én ezt a beszédet, mondta édesapám, és mesélte ott az embe-
reknek. Hogyha kerül egy jó beszédes, bátor ember, le tudja állítani. Me az most
menyen, menyen, me e van késve, de este jön az asszonyhoz, akkor ke megállíta-
ni. (Andrássytelep, Maros megye, Románia)21

Vágyakozás által odaidézett hasonmás

Anyám mesélte. Õ volt a szolgáló. Igen búsult a szeretõje után, az már meghalt.
Egyszer beállított egy hosszu ember, mondta: – Ne buslakodj, itt vagyok. A lány
leejtette a gyûszüt, a legény meg ugrott, fel akarta venni. A lány is lehajolt, hát
annyira megijedt, mer lulába volt az embernek. Hát hiába szábodott, a legény
minden este ment. Panaszkodott az anyjának, hogy ki jár hozzá, hogy lulába van,
hogy hozzá sehogy se huzódik. A másik este, a lányt mikor átölelte, kétségbeesett
és meghalt a lány. (Egyházasrádóc, Vas megye)22

Édesapám cseléd volt, éjjel õrizték az ökröket a máséban: az volt a jó cseléd, aki
jól tartotta ökreit a máséban. Egyszer édesapám nekiterelte az ökreit, aztán lefe-
küdt a szürgyébe,b és elkezdett spekulálni a kedvesérõl. Odamegy akkor hozzá egy
szép nõ, ropogós szoknyában, fölhagyította a szûrt, és melléje bujt. Azt mondja az
én apám: – Na, honnan gyüttél? – Hazulról. – Honnén tudtad, hogy hol vagyok?

a Aranyosegerbegy (Kolozs megye, Románia)
b szûrjébe

hiedelemjo.qxd  8/9/2012  11:32 AM  Page 222



223

– Láttam, honnan hajtottál, hát felkerestelek. – Ugy beszélgetett vele az édes-
apám, mintha a kedvese lenne. Együtt feküdtek a szürgyben, apám tapogatózni
kezdett, és odaért a nõ lába végihez. Olyan volt az, mint a lóé. Megijedt apám,
hogy ez nem valódi nõ, lólába van; kapta a botját, felugrott, hogy üsse. Hát a nõ
szemtõl fosta zölddel és sárgával, és elröpült, eltünt. Kisértet volt, ludvérc volt.
(Cserszegtomaj, Zala megye)23

Lakott a falunkban egy asszony, Pekoránénak hívták. A férje meghalt, s nagy volt
a bánata. Egyszer elment hozzá egy asszony, s adott neki egy imádságos könyvet.
Aznap este hallja ám, hogy valami kocog a spórheltba. Felveszi a platnit, hát ki-
ugrik belõle egy férfi. Hosszú, fehér ing volt rajta, ronda szõrös volt, és lópatái vol-
tak, s azt mondta az asszonynak: – Enyém vagy má, Böske! – S nem is ment el
tõle, minden este ott volt, s vele aludt. (Bakonycsernye, Fejér megye)24

Az édesanyám beszélte, hogy volt egy barátnõje, s annak volt egy szeretõje, egy
ügyes legény. A legényben bízott es, nem es, de úgy szerette, hogy a szüve szaka-
dott meg. Elig az nekije, hogy Pál most este sem jõ, holnap este sem; de bizony
annyira belévette az eszibe, hogy virrasztott sokáig, várta. S mi történt? Úgy szen-
de álomban arra ebredt fel, hogy Pali mellette van, s ahogy a kezét megmozdítot-
ta, s ölelni akarja, egy nagy lóláb. Erre úgy megijedt, hogy szinte kétségbeesett.
Aztán abban járt, hogy Palit felejtse, nehogy megint történjék ilyesmi. (Csátalja,
Bács-Kiskun megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])25

Szóval a lüdérc, az úgy jelenik meg, hogy például valaki meghal, egy asszonynak
az ura meghal, s akkor õ nagyon sajnálta. Idõre éjjel-nappal azon gondolkozik.
S akkor a tisztátalan megjelenik nekije. Ugyanabba a képbe. Nálunk, Kamarásona

vót egy asszony, az nagyon szerette az urát, és aztán elment, hozzá járt a tisztáta-
lan, de nagyon rosszul nézett ki szegény asszony. Annyira, hogy aztán nem tud-
tuk, hogy mi csináljunk. Nekifogtunk, s aztán fokhagymákat szedtünk össze,
szedtek a legények, mer én gyermek vótam. És bedugtak minden lyukat, hogy ne
tudjan bémenni. Mer ha fokhagymával bedugják, nem tud bémenni. Akkor aztán
az elsõ este marhaszarvval tüzeltek. Szóval a tûzbe mindég tettek egy-egy mar-
hánok a szarvából. Mer akkor a kéménybe nem tud bémenni, s kéményen keresz-
tül. És akkor elment, mesélte az a Nagy Lajos, aki éppen ott vót benn, aztán ott
vót nállo, az asszonná három éccaka. Azt mondja, mikor megjött a tisztátalan, úgy
rázta azt a házat, azt mondja, azt hitte, hogy lemenyen a kontya. De õk nem fél-
tek. Mer azt mondja, hogy állandóan kiábáltak nekije, s szidták, hogy menjen
dógáro. S három este így csinálták, s harmadik este akkor ledöntette a kéményit
az asszannak. Mérgibe. Igen. S megmentõdett az asszon, s e kellett kötözzék,b me
ha nem kötözett vóna, megölte vóna. (Mezõbodon, Kolozs megye, Románia)26

a Pusztakamarás (Kolozs megye, Románia)
b költözzék
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A lüdércrõ édesapám magyarázott. Árva gyermek vót, mostohaanyja vót, s így ke-
rült szógának ide, a Telepre. Egy léánygyermeknek meghalt az édesanyja, s járt
haza lüdérc képibe. A léány örvendett, hogy tudatt vele beszélgetni. Minden éjjel
jött, s mondták neki, hogy ne álljon vele szóba, mer az a tisztátalan. De a léány
nem hallgatatt senkire. Egysze öregebb emberek meglesték, amiko jött a lüdérc.
Másnap evették a léánt, s evitték a fonóba, ahol össze vótak gyülekezve a fiatalak.
Megijedt mindenki, s mondták a léánnak, hogy: – Na, most menj haza, hogy ne
dõljen le a ház! Aztán egy öreg kérdezte tölle, hogy: – Akarad, hogy ne még jöj-
jen hozzád a lüdérc? – Igen – azt mondta a léán. Másnap összegyûltek az utcán az
emberek, s ez az öreg, aki értett az ilyenekhez, rajzolt egy kört a villávo a fõdre.
Béállt a közepire, s ott várt nyugodtan. Tudta, hogy a lüdérc le kellett ereszked-
jék a körbe. Jött is egysze, de nem szereti, hogy lássák. Úgy szikrázott, olyan mér-
ges vót. S leereszkedett. Ott vót az öreg, s kezdett vélle beszélgetni. Így kell csi-
nálni. Akármirõl… szóval kell tartani. Az öreg az árpáról beszélt, ahogy elvetik,
learassák, amég a hambárba kerül. Telt az idõ, a lüdérc má menni akart. – Eresz-
szenek el, eresszenek el, me nekem menni kell! Az öreg nem hatta. – Dehogyis,
még van rá idõ! S a lüdérc mind kérelte, már virradatt, hajnaladatt. Odagyûlt a
fél Telep, lássák, hogy mi lesz a vége. Az öreg mind beszélt, mind kérdezte az ár-
páról. Már megvirradt, eltüntek a csillagok. S akko a lüdérc má nem még bírta,
széthasadatt. Hamué vállatt. Édesapám mind magyarázta ezt. Éppen szóga vót itt
a Telepen. (Mezõtóhát, Maros megye, Románia [Gyulafehérvár])27

Aki olyan fehér-fehér, fehér az arca, s vékon, sován. Az abba tepreng, s abba szen-
ved, hogy szerelmeskedik a szellemvel, avval a boszorkános asszonnyal. Akit õ
esetleg óhajtott életjibe, akkor annak a képibe a lidérc szépen elmenyen, s él vele
éjszaka, de ki tudja, hogy milyen alakban s milyenképpen, mer az már alvilági
érintkezés, természetfeletti. Azt már csak õ tudja, mégis hogy annyira óhajtja azt
a nõt, õ mégse adja ki azt a titkot, hogy ezvel szeretkezik, s ehhez hasonló. Mer
akkor, ugye, a hejzatartozók valamivel rendelkeznének, s valamit intézkednének.
Meg akar szabadulni tõle. Sõt. Õ végtelenségig akar élni, ámbár ha szellem is. Ez
is tévútra vezetés. Ugyhogy senki az életbe, ha szereteje hal el, vagy leválnak, ha
férjit hagyja el, vagy meghal, soha ne vágyja, ha egyszer elvállott, mer az testileg-
lelkileg többet nem valóság. Egyáltalán. Az csak szellem, hogyha szintén vissza-
menyen is oda. S ez mán tévútra vezetés. Ugyhogy az ember az ilyet ne óhajtsa, s
ne követelje. (Gyimesbükk, Bákó megye, Románia)28

Villám Mátyásnak a felesége abba hót meg. Az ura odavolt katonának. Azt mond-
ta, hogy: – A Mátyásomat látnám! Egyszer õ éjjel lefeküdt, hát Mátyás bá mellet-
te. Reggelre olyan volt, mint aki agyon van verve. Elment a szomszédba vízért, és
elmesélte, hogy éjszaka Mátyás bá otthon volt, és annyira megszorongatta, hogy
majdnem meghalt. Lefeküdt melléje az ágyba, erre mondja a szomszéd öreg néni:
– Te – aszondja –, tegyél fokhagymát a sarokba, többet nem fekszik oda. Oda is
tették, és Mátyás bá már este nem is mert bemenni, csak az ablakon jelent meg
neki. Arra tanították õt a többi asszonyok meg emberek, hogy nézze meg, hogy
milyen lába van neki. De nem látta, hogy olyan vóna a lába, mint a lónak, mert
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este volt. Azt mondta neki másnap a szomszéd: – Te, ne menj ki a gyertya vagy
lámpás nélkül! Mert nem látod. Gyufát gyujtsál meg, és csak azt nézd meg, hogy
milyen a lába! Kivitte a gyufát, és meglátta, hogy az egyik lába olyan, mint a ló-
nak. Akkor õ ugy lepiszkolta Mátyás bát, hogy többet nem bújt ki a ruhájából.
Ezt nevezték lidércnek. Amelyik titkolt, azt nevezték ugy. (Majos, Tolna megye
[Bukovina])29

Van nekem egy lányom, más községben lakik, eljött hézám, panaszkodott: – Anyám,
mit tudjak csinálni, hogy minden áldott éjjel éngemet annyira nyomnak? Akkor
én kérdeztem: – Hát hogy nyomnak tégedet? – Anyám – azt mondja –, mikor az
uram képibe nyomnak, mikor – azt mondja – egy nagy fejér ember lesz belõle.
Egy reggel – azt mondja – elment az uram – azt mondja – hajnalban Matyaládra. a

Akkor én odahaza maradtam – azt mondja –, de úgy féltem. Bézártam az ajtókat,
minden. Akkor a gyerek mellé feküdtem, hát egyszer jõ reám, hogy nyom. Nyom,
nyom, nyom meg. Megnyílik az ajtó, csak jõ be egy nagy, magos, rettenetes em-
ber. Annak – azt mondja – nagy, hosszú orra vót. Olyan nagy szemei, akkor – azt
mondja – olyan nagy fejérben, térdig fejérben. Láttam – azt mondja – eleget, hogy
béjött, de nem tudtam sem szóllani, sem felkelni, sem mozdulni, csak egyszer oda-
jött hézám – azt mondja –, hogy menjek belül. Az ágyban taszított bennébb, hogy
menjek arrébb, hogy õ es feküdjék föl mellém. Feküdjék föl mellém. Addig töre-
kedtem véle, s addig kénlódtam, hogy tiszta vízbe borultam. – Jaj, Istenem, ne
hagyj el! S: – Jaj, Istenem, ne hagyj el! De csak a gondolataival tudta mondani,
mert a szájával nem tudta mondani. Akkor csípdeste, csiklontotta, csípte, hogy
menjen bennébb. De neki az esze úgy ki volt rekedve – azt mondja –, hogy a szí-
ve szinte belészakadott. Úgy folyt a víz rolla, mikor megebredett, hogy nem tud-
ta, mit csináljon. Na, az egy este eltelt. Akkor más reggel panaszkodott mindig
mindenkinek, hogy mi van, hogy járt õ. Akkor az ura azt mondta: – Te, kenjük
bé az ajtót – azt mondja – fokhagymával, hogy ne tudjon béjönni. Megkenték fok-
hagymával, minden. Az ura vót mellette. Megint álmodja, hogy jött rea, mintha
álmában lett vóna. A kicsi gyermek vót a kocsiba beletéve ott, mellette. Az ágy
mellett. Akkor ez megint a konyhából bényitott, ez a csúf ember, ez a magos.
Hosszú, fejér, nagy, hosszú orra. Akkor azt mondta Ilonának: – Viszem el a gye-
reket! Viszem el a gyereket! Akkor õ így kiabálta magából, mert nem tudott meg-
mozdulni, még egyet se tudott mozdulni, még csak látta, hogy hújza a kocsit, még
engedi vissza. Hújza a kocsit az ajtó felé, még engedi vissza. Õ egyet, egye-
bet nem csinált, csak kiabált: – Én Istenem, ne hagyj el! Jaj, Istenem! Szólott az
urának, de hát a nyelvit nem tudta emelni, sem a kezit nem tudta emelni. S úgy
aztán csak héjzaébredett, de mikor megébredett, akkor tiszta vízbe volt borulva.
Így kinlódott véle vagy egy-két évig. Aztán két év múlva szentelte a házat, imád-
kozott, gyónt, papnak panaszkodott. A pap mondta, tanította, nem tudom, mi-
re, hogy imádkozzék, szentelje meg. Akkor õ szentelt burjánokat, füstöljeb magát.

a Alsómocsolád (Baranya megye)
b hogy füstölje
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S valahogyan megmentõdött tõle. Így járt az én lányom, Ilona. Jakabné mondta
ezt a történetet, mert ez való vót, mert nekem es panaszkodott a leányom.
(Mekényes, Baranya megye [Lészped, Bákó megye, Románia])30

A szüleink örökké mondták, hogy ne búsulj, mert meglapulnak.a Nem jó búsul-
ni. Az emberem már legénykorától ismert, s masinált búzát. Volt az édesapjának
búzaverõ masinája. Elment más faluba, messze, ott kapott dolgot, s azt mondta,
hazajõ este, de minden este nem jött haza, mert messze volt. S egy este csak vár-
tam, vártam, lefeküdtem…, de nem tudtam aludni el. – Ne, kell jöjjön, ne, kell
jöjjön… Egyszer csak elkapott az álom, s megebredtem, hogy egy bundás ember
mellettem volt, az ágy mellett, kucsmában, s azt mondta: – Én vagyok Péter, én
vagyok Péter… Megcsalt. Olyan bundás, kucsmás, törpecske legény volt, mi
volt…, s: – Én vagyok Péter, én. De akkor én mind csak helyrejöttem, s keresztet
vettem. Megöbredtem, de a kezeimet nem tudtam felemelni. De aztán mind csak
annyira odagondoltam a Jézuskára, keresztet vettem, felhágtam, s ellett.b Ezt én
paciltam,c de tovább aztán én se mertem elaludni. (Pusztina, Bákó megye,
Románia)31

Átokkal odaidézett ludvérc

Öregapám mesélte, ez ott történt Balatonarácson: Öregapám ment hazafelé,
öreganyám meg ment érte, mert bement a kocsmába, nem ment idejében haza.
Aztán elindultak, de öregapám ivott egy kicsit, hát azt mondta öreganyámnak:
– Feküdjünk le, feküdj le, feküdjél le te is mellém! Öreganyám meg azt mondta:
– Feküdjön melléd a ludvérc! Abban a szempillantásban ott termett a ludvérc,
olyan volt, mint egy nyomórud, csak úgy potyogatt a tûz utána olyan csomókba
le. Öregapám meg azt mondta: – Hej, bassza meg az apád erre-arra! Erre aztán
eltûnt. A ludvérc olyan elkárhozott lélekbõl lett. Ha valakihez járt, azt eljárta tel-
jesen, úgy eljárta, hogy utóbb alig volt jártányi ereje. Ha elirtották, helyregyött az
illetõ, ha nem, akkor bele is pusztult. (Szentkirályszabadja, Veszprém megye)32

Ludvérc mint „küldött” rontás

[M. néninek ludvérce vót. Fiatal házas mostohafiát szerette volna elirtani a ház-
tól.] Mögtötte neki.d A ludvércöt tövött-e be neki? De éjfélikor ékezdött mindön
csörömpõni. Idûnek fõ,e gyútik a velágot. Sömmi. Fujik é a velágot, újra csöröm-
põnek. De hányik is le a tányért, mindönt a falrú. Mögen gyútik a velágot.
Sömmit se látnak. Mindönt fõforgatnak. Sohun sömmi. Ótik el a velágot. Mögen
csörömpõnek. Egy így mönt éccakárú éccakára. Édösanyám émönt hozzájik.

a megnyomnak
b eltûnt
c (ez a baj) velem történt
d megrontotta
e ébrednek fel
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Nagynénje vót a bácsám feleségének. Velik hálát.a Gyütt az éjfél. Csak úgy puffo-
gott mindön lefelé. É kellött ám hanni a házat! Betegök löttek utána. Élõ embör
a bácsám, mondja mög! (Ormánság)33

Lidércnyomás

Egy asszonynak született egy kisgyereke. Aztán gyerekágyba feküdt. Aztán éjje
látta, hogy az ablakon begyütt a fekete macska. Aszondja, de ollyan szemei vótak,
mint egy tehennek: – Jézus, Mária! Megijedt, még má itt rajta vót a mellin. Akart
kiabányi az urának, de nem tudott. Mikor végzett, akkor az ablakon a macska ki-
mászott. Aszondja: – Na, figyeld meg – aszondja –, hónap hogyha gyün megin!
Ténleg, másnap is jelentkezett a nasszemûb macska. Osztán megin a mellére ût.
Az asszon látta, de a férje nem ám! Az nem látott semmit. Hiába nézett, nem lá-
tott semmit. Az asszon annyira kétségbe vót esve, hogy csoda. Ezt ténleg meséte
maga nekem, az az asszony. Boszorkánságot jelentett. Aszondják, lidércnyomás.
Biztosan boszorkánsághoz tartozik. (Alsóõr, Felsõõri járás, Ausztria)34

Egy alkalommal, mikor Takács Rudi kanász cimborámmal kint aludtónk a mohosi
nagy fa alatt, a kutyák mellettünk, a disznó meg körülöttõnk pihentek. Egyszer
csak az én barátom, Rudi elkezd köhögni, és mondja, hogy nehezen lélegzik, meg
akar fulladni. Ahogy odamegyek, egy nagy villámlás támadt, elkezd fújni a szél,
oszt a levelek meg elkezdenek hullani a nagy fáról. A disznók megriadtak, meg a
kutyák is elkezdtek faldosni, majd meg utána nagy lett a csend. No, oszt másnap,
mikor gyött Diószeghy nagyságos úr kerülõje, Nagy Miklós bátyám, mondja ne-
ki Rudi, hogy mi történt vele. Erre azt mondja Miklós bátyám: – Lidérc ült rád,
azért akartál megfulladni, van itt a Mohosba sok. Attól az idõtõl kezdve, meg-
mondom õszintén, nem aludtónk a nagy fa alatt, hanem lementõnk a Piroska-
tanyára, oszt ott aludtunk a jószág mellett. A Mohosba ma is vannak lidércek,
meg boszorkányok, mondják az öregek, a keresztútnál szoktak bandába verõdni,
majd oszt szedik magokat, oszt repülnek a Mohos irányába. (Kelemér, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)35

Az olyan… betegséget mondták annak. Lidércálom. Mint mikor álmodik az em-
ber ollyan nem jót. Oszt úgy nyom. Nem tudom, magát érte-e már olly valami…
mer én már benne voltam. Én már éreztem. Mióta özvegy vagyok, azótátul. Én
feküdtem az ágyon – hát ez lidércálom vót-e, vagy lidérc, valami szöllöny,c vagy
valami, nem tudom. De engemet így nyomott valami az ágyon, ne. Rendesen, de
szólni nem tudtam. Így nyomott végig az ágyon. Akkor nem féltem, csak azután
féltem. Mikor már úgy felocsúdtam: – Jézusom, Máriám, hát mi vót ez, mi is vót
ez? Ki tudja, mi vót! (Áj, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)36

a náluk aludt 
b nagy szemû
c szellem
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A lüdérc, az mi volt?
[…] Hallottam, tényleg, hogy ezek a lidércek úgy embér formába, ló formába.

Ló formába?
Ló formába megjelennek, Isten õrizz már az ilyenektõl! Na, ezt viszont hallottam
én is. 

És mikor jelennek meg?
Éjszaka. És azt is hallottam, hogy az ágyba éjszaka megnyomják. Na, ezek, ezek
a gonosz lelkek, így mondják. 

Igen.
És ezeket álmába, úgy mondják, úgy megnyomják, Isten õrizz, envelem nem for-
dult elõ, de ezt hallom. Hogy meg…, éjjel az ágyába megnyomják. Így mondják,
de tetszik-e tudni, olyan az a megnyomás, hogy nem tud félkelni, ha akar, se, és
se keze, se lába, úgy el van érzéktelenedve. Fordult elõ nálam is ilyen, de nem
hosszasan. Ennyit tudok errõl. (Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)37

Így mondják, hogy ilyen lidércálmok, hát ha valami csúnyát álmodik, vagy olyan
ijesztõ dolgot, vagy valami úgy lefogja álmába…

Mi, az hogy volt, mi az a lefogás?
Hát, ööö, én is egyszer álmodoztam azt, hogy valami, olyan nagy veszélybe vótam.
S akkor úgy futott, trappolt utánam egy ló, de meg nem bírtam szabadulni tõlle.
Úgyhogy, ööö, azt hittem, hogy lépik reám, s eltapos, s akkor éppen, akkor föléb-
redtem, na, erre mondják azt, hogy lidércálom, hát nna. (Csíkkarcfalva, Hargita
megye, Románia)38

Megszabadulás 

Ha rendszeresen kezd járni a ludvérc a házhoz, okkal-móddal el lehet távolítani.
Néhány nagyon erõs ember botokkal, karókkal felszerelve elrejtõzik, elõzõleg a
lukakat fokhagymával bekenik, mert ha ezt nem teszik, akkor nem bírják kiver-
ni. Ha a ludvérc megérkezik, az emberek nekiesnek, és alaposan helybehagyják.
Ütlegelés közben mindegyik páratlan számmal olvas: 1, 3, 5, 7, 9 stb. Nagyon
kell vigyázni, hogy a páratlan szám olvasását senki el ne hibázza. Ha mindent
megtesznek az elõírás szerint, akkor sikerül a ludvércet kihajtani, és az többé ott
nem mer megjelenni. Többször megesik, hogy a ludvérc kinjában összerondítja
magát az ütlegek alatt, és így köleskását hagy maga után. (Csákánydoroszló, Vas
megye)39

Ismertem jól egy zsidi embert. Meghalt a felesége. Nagyon szerette, aztá annyira
gondókodott róla. Az istállóba aludt egyszer ez az ember. Aztá ezután meg mindig
kiment, hiába akarták benn tartani. Addig-addig kéntatták, utóbb aztá megmond-
ta, hogy: – Azér menek ki, mer oda meggyün minden éjje a Roza. Roza vót a fele-
ségének a neve. Mondták neki: – Te Dávid! – S: – Nem jó, az má meghat, nem
gyühet haza, oda csak a rossz szellem gyühet meg. Hát aztá egyik este megleste a
testvérgye. Aztán tényleg egy ludvérc ment. Hosszu vót, mind egy nyomtatórud,
tüzes alakba leszát, aztán asszony képibe ment be a Dávidhó. Akkor aztá a testvér-
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gye vitte a szentõtvizet, meghintette a nyomórudat. Az ajtót meg bekötötte a
gatyamazzaga, ott benn meg elabriktóta a szentõtvizes botta az asszonyt. Mikor
kiszabadujt a ludvérc, akkor ollan hosszat fosott, aztá tüzeset. A Dávid bácsit meg
berendõték a lakásba, aztá nem gyütt többet a ludvérc. (Vállus, Zala megye)40

Ha bejön a szobába a ludvérc, aztat nem löhet látni, csak az ajtó nyilásán. Akkó
azt a helet mög köll vernyi hétéves pipaszárral, erre a ludvérc mögszóllal. Vékony,
sipító lányhangon. Beszél. A szobábul csak akkó löhet kikergetnyi, ha azt ujra ki-
meszelik, és a mészbe benedekhajmát kevernek. Ez ollan korai hajma, akit Bene-
dek napján ültettek. Ennek a szagát a ludvérc nem állja, és menten eltávozik.
A ludvércet gatyamadzaggal szokás mögkötni, és egyéves nyirfahajtással jól el
szokták verni. (Iharosberény, Somogy megye)41

Minekünk volt a nagymamánknak egy nevelt lánya, oszt férhöz adták. Ennek a
férje a hetedik gyerek vót. Oszt mondta, hogy õ ettül mindent megtudott, mer az
õ ura mindönt meglátott. Cselédek vótak, oszt vót közöttük egy cselédlegény, a
Jancsi, az Nagyatádon bejárt egy lányhoz, aki szobalány vót. Az vót a szeretõje ne-
ki. Egyszer ez a lány elment Pestre, oszt hát ez a Jancsi akkora bánatba esett, hogy
a rosszak megkísértették. Merhogy mindig oda vót az esze. No, osztán egyször
csak a rossz odamönt hozzá lány képibe. Oszt azt mondta, hogy másik gazdánál
van, oszt oda õ nem járhat, hanem eztán majd ü gyün a legényhez. Na, hát az min-
den este mönt a Jancsihoz, oszt vitte neki minden este szalvéta ruhában a pogá-
csát. Oszt a Jancsi adott belõle másoknak is. Egyiknek izlett, a másiknak nem. De
a Jancsinak mindig izlett. Na, hát ez a sógora egyszer merte a vizet, oszt látta, hogy
a levegõben ment egy nagy petrencehordó rud, repült valami, oszt leereszködött az
udvarba. Hát a lány vót az. Oszt mindjá tudósitotta a többieket, hogy a Jancsihoz
a ludvérc jár. A Jancsi meg már igen lesoványodott, mer hát ette azt a pogácsát.
Meg a rosszal közösködött. Hát vót ottan egy idõs bácsi, aki értett hozzá. Mondta
nekik, hogy gyorsan le a gatyamadzagokat. A Jancsinak meg szótak, hogy a lud-
vérc jár tehozzád, nem a lány. Oszt mondták, hogy csalja be a jányt a pajtába. Oszt
mikor becsata, akkor körösztbe lekötötték az ajtót mög az ablakot. Az istállóajtót
mög ablakot. Akkor szótak, hogy most már csalja át az istállóba. Akkor az öreg ka-
pott egy csomag fejszét, oszt fejbe vágta. Nyeritett, oszt fosott, mint a ludvérc.
Csak ugy spriccelt. Még hetek mulva is büdös vót. Oszt kiboritotta a pogácsát, hát
az mind lószarrá változott. Mihelyt fejbe vágták, lóvá változott, ludvérc lött.
Agyonütötték osztán. Hát ez nem az Otestámentomban vót, ez itt vót a faluban.
Igy menekült meg a Jancsi tõle. (Somogyudvarhely, Somogy megye)42

1: Úgy, mint egy nyomtatórúd, úgy megy. Ugye, én az anyámma sokat vitatkoz-
tam. Nekem ne beszélj, azt mondja, mer igaz. Mer én emlékszek, mikor apád ne-
kem udvaralt, s hazakísért, meg vótunk állvo a kapuba, azt mondja, s jött egysze,
mind egy nyomtatórúd. Az, amive kötik le a szekeret. Jött, s levágatt ide, né, a
szomszéd házba. Mer az vót egy boszorkány, s ahhaz járt. Ahhaz az asszanyhaz.
S járt hozzá, mer õk látták s hallatták, mikor õ beszélt vele. És hiába mondtuk
anyósomnak, hogy nem igaz, mert õ erõsítette, sokan azt mondták, hogy van és
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jár a lüdérc. Azakhaz jár, s hallatták az udvaran, ahogy mondta neki, s szerelmes-
kedtek. S azt mondták, hogy igaz vót, én hallattam, miko beszéltek, hallottuk. 

S mondták, hogy volt, aki meg tudta kötni.
Ha a lüdércet le akarad hozni, éjje 12 órakko menj hátra a kertbe, s egy négyágú
vasvillát üssé fe a hagyhíjjákba…

Hova?
A kertbe. Üssé bé a fõdbe. 
2: A nyelével lefelé. Igen, s az ágaiva felfelé. S arra húzz réá egy pénzt. Valamilyen
lyukas pénzt. Azt mondja, miko a lüdérc mejen, pontosan oda lecsap arra a villá-
ra. (Gernyeszeg, Maros megye, Románia)43

Régecske vót ez. Vaszi Itám Gábornénak vót egy leánya Gáborok-patakán. S ahajt,
e, vót egy õrmester szereteje. S hogy elmentek, s azt annyira búsulta, hogy a lüdérc
járni kezdett hejza, igen, de úgy igen, hogy felkõtt, hogy tegyen tüzet, s bényúlt az
ágyba, hogy hújzon egy kicsi szalmát ki. Hát ott helybe a kezit mind leszarta. De
aztán sokáig járt ahhoz a lányhoz. Hát az, szegény azt hitte, hogy a szereteje. Aki
vót. Hát annak a képibe járt. S ahajt, vót egy szegény kóduslány, s akkor az anyja
azt hitte, beszélte, hogy járt a lüdérc hejza. S õ azt mondta, hogy õ eltiltja. S az a
lány olyan lüdérclõtte burjánt szedett, s színfekete disznószart, s ahajt feredõt fõz-
tek. Igen, de azt úgy belé kellett vessék, azt a lányt, hogy még a haja szála es, hogy
minden vizüljön meg. S akkor azt mondták, a lüdérc úgy sírt a ház tetejin. S akkor
aztán, akkor úgy eltiltotta, hogy aztán férjhez es ment. (Gyimesfelsõlok, Hargita
megye, Románia)44

Halltam, hogy régen volt tûzszaró, ment bé hornyákon,a lapulta megb az asszo-
nyokat. Volt egy asszony, de régen, van már harminc éve. Mindcsak mondták,
hogy a tûzszaró meglapulta. S õ rikojtozott, s beszélgetett, de nem veled beszél-
getett, hanem valakivel, akit csak õ látott. De hogy mit csinátak? Ez a fehérnép
nem ment férjhez, elmaradott az édesanyjával, s aztán meglapulták. Nem tudott
szabadulni, s meg is hótt. (Pusztina, Bákó megye, Románia)45

A leánynak vót egy szeretõje, s az meghót. A leány igen siratta. Addig búsult utá-
na, hogy a Gonosz eljött a lányhoz, a legény portrétjába. Meglátogatta a lányt a
guzsaljosban, s mikor leült, mindig bészúrta a lábát az ágy alá, ne lássák, hogy
lúdlába van. Egyszer a legények fokhagymával keresztet húztak az ablakra, hogy
ne tudjon kimenni, elfogták, s ütni kezdték. Végül a szóba füstlikán ment ki, s mi-
kor fenn repült a levegõben, tüzet fosott. (Tatros, Bákó megye, Románia)46

a kéményen (román horn)
b nyomta meg
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Lüdércbetegség gyógyítása

Azt mondta az én édesanyám, amirõl szó van, a lüdércrõl, annak a Bertának, né,
a nagyapja vót. És beteg vót a testvére. Elvitték vén Sotulyt. Mondták, azt az
öregembert, innön a faluból. Elvitték, hogy deszkantáljon.a S akko azt mondta,
hogy ennek a léánynak az orvossága a terpentinolaj, és felkötötték a gerendákhoz,
hosszú kötéllel. S megfordítatták kereken, tízsze, hússzo, vagy nem tudom, hány-
szo, ameddig megmondta a léánynak az orvosságát. De ez igaz. Azt mondta az én
édesanyám, hogy meggyógyult a léány. (Mezõveresegyháza, Beszterce-Naszód
megye, Románia)47

Embert elragadó lüdérc 

Há egy férfi vót. Ekapta egy szamár. Úgy magyarázta apám. Ekapta egy szamár,
lóhátra, aztán vitte a szamár, mind az erdõ tetejin vitte, azt mondta, érezte, hogy
ütik az ágak a lábait. A lüdérc abba a képbe vitte. Az erdõ felett vitte. (Mezõbodon,
Maros megye, Románia)48

Úgy megcsinálta, hogy éjjel a lidércek elvitték az ágyból a legényt. De az felébredt,
mikor vitték. Moldovába vót egy másik faluba egy lány. A mi falunkba egy legényt
nagyon szeretett. Mindig szerette, de a legén nem szerette õtet egyáltalán. Akkor
a lány micsináljon, hogy éjfélkor a lüdércekvel odavitesse az õ lakásához. Akkor el-
ment, guruzsáltatott,b aszt nem tudom, millyen szavakat mondott. Akkor a legény
a mi falunkba, aho le vót feküdve mezitláb, hálóingbe, felkelt, s elment. Kivitték a
boszorkányok, de fent vitték. Amint vitték fent, mindig így szólott: – Vuuuuuuu,
vuuuuuuuuuu! – szóllott, vitték, a nagyerdõn körösztül mentek, ott vót egy ház,
vadászház az erdõbe. Annak sok kutyája vót. Mikor a kutyák meghallották, hogy
hogy kiabál fönt, vitték a legényt, akkor ugattak. Megebredett a legény fönt. Mi-
kor megöbredett, akkor le kellett tegyék a lüdércek. Mikor letették, akkor mezít-
lábas lábbal beszaladt vissza a faluba. Három kilometerre. Mikor hazaért, akkor az
öregasszon, az édesanyja megmondta: – Mi van, fiam, neked? Mert magad, fiam,
elvittek tégedet a boszorkányok, most véged van. – Édesanyám, adjon ide egy ve-
der vizet, hogy igyam meg, mert a szívem ég bennem, nem bírom immá.
(Egyházaskozár, Baranya megye [Gajcsána, Bákó megye, Románia])49

Lidérctõl született utód

Édesanyám ezt érte. Vót egy öreglány a szomszédunkba. Borsos Márinak hívták,
és ez es mindig a legények után járt. Ahhoz is ilyen legény járt. Valamilyen Nagy-
nak mondta, kovács, huszár. Nagyon várta a legényt, szombat este várta, péntek
este nem mentek. Egyszer csak a lány terhes lett. Kitõl, szülei nem tudták. Eljött
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az idõ, meglett a gyerek. Két kis szarvája lett, elõl szakálla volt, öregnek nézett ki,
megmutatták a papnak. Ugrált, mint a béka, kivitték a legelõ szélire, csináltak
egy gödröt, összevagdalták, és betemették. Kihányta magát. Hétszer temették,
hétszer kivette magát. Amikor a nap lement, olyan vót, mint a kígyó. (Hidas, Ba-
ranya megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])50

Lüdérclõtte fû

Amikor a lüdérc megtudta, hogy immá nincs hatalma ezen a földön, mert ezek a
burjánok megvédik az embereket, haragjában kilõtte a nyilát, s éppen ezt a dudót
találta el, ott, s annak az az egyenes szára nem nõtt tovább, hanem kétfelé ágazik.
Így lett a lüdérclõtte fû. Kicsi gyermek feresztõvizébe tesszük, füstölõdünk vele,
beteg gyermek feje alá tesszük. Minden módú betegségtõla jó. (Külsõrekecsin,
Bákó megye, Románia)51

Lüdércvámpír

A sírba, sírokba lakik. Aszmondják, van ott a katalikus temetõbe egy kémény.
S mindig oda akartam menni, hogy nézzek be a kéményen, s az mondja nagyma-
ma: – Ne menj oda, te, me ott van a lüdérc, ott van a házo, s éjel jön ki, és most
nappal ott van. S aszmondja, hogy azér van ott kémény, azér nincsen, mondjuk,
egy nagy tekenyõ, mind egy tekenõ, hely kiásvo, mert õ hosszukó, s befér ezen a
kéményen. Mint egy tûz, olyan. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)52

Lidérc-kísértet: lidércláng

Volt egy segédjegyzõ, a Fertõ partján. Télen befagyott a Fertõ, és elment korcso-
lyázni. A Fertõ vize több helyen meleg forrást ad, ott nem fagy be. És ott a jég alá
került ez a jegyzõ. Ludvérc, vagy ehhez hasonló neve volt. És ott elmerült. Egypár
hónap múlva a Fertõn megjelentek ilyen kék lángok, ami futkosott a vízen. Fent
egy kilométer hosszan is, meg vissza újra. Elkezdtek kiabálni. Jön a lidvérc, lidérc
lelke futos a Fertõn. Ilyenko ész nélkül futott mindenki haza a mezõrõl. (Hideg-
ség, Gyõr-Moson-Sopron megye)53

Ipolyszántón voltam summásnak. Éccaka mentünk aratni. Valami fû volt, éccaka
lehetett aratni. Mikor mentünk, hát láttuk, a hegy oldalánál egy fénysugár balla-
gott. Majd minden éjjel láttuk. Ez a lidérc. Ment. Egyszer a bátyáim részegek vol-
tak, mentek utána, megkeresik, ahol eltûnik. Beér a temetõbe az a fényesség.
A bátyámék mentek be a temetõbe. Mikor beértek oda, ahol elbújt, ott volt egy
kõkereszt. Ahogy eltûnt, jelt tettek a kõkeresztre. A kalapszalagot leszakajtotta,
azt tette rá, rákötte. Reggel, mikor odament, hát a bírónak a sírja volt. Vót egy
öreg bácsi, kérdezték: – Mit tud maga a bíróról? Tudod, lányom, ez a bíró hamis

a betegségre
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esküt tett. Itt vót nagy grófbirtok, aszt az egyik birtokot hamis esküvel tette rá.
Van itt egy nagy fürdõ. Ebbe belefúlt a bíró, ebbe a vízbe. E lidércbe jár a lelke,
méri a földet. Evvel van az Istentül megbüntetve. (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)54

A lidércrõl, már meghalt az illetõ, õ mesélte részletesebben, Molnár Lajos bácsi-
nak hívták. Járt Görgõre. Akkor még gyalog járt, az országutat megkerülte, a rö-
videbb utat választotta. Vadosnak hívták azt a részt, azon keresztülvágott, dûlõút
vezetett azokon a mocsaras helyeken, és osztán látta, hogy fénylik valami, mint-
ha valaki tüzes csóvával járt vóna. Hát õ megijedett, lidércnek mondta, úgy néz-
te, hogy már követi, a nyomában van, meg is húzta a lépéseit, meg is szaladt, s ha
visszanézett, mindig látta ezt a lidércet. Ugye, biztos az a mocsárgáz jelezte a fé-
nyességet. Lehet, hogy mások is láttak ilyesmit, õ errõl beszélt. Lányhoz járt, és
hazafelé többször is feltûnt neki ez a fény. Az a rész ott a Görgõ és Méhészke kö-
zött olyan mocsaras, olyan ingoványos rész volt, nem is mûvelték. (Méhész-
udvarnok, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)55

Én is úgy jártam, ez meg olyan, mint a lámpa, csalja az embert, ez a lüdérc. Écca-
ka lehet látni. Mentem a birkákhoz, nem tudtam odatalálni. Mint a lámpa, csak-
hogy ugrál az ember elõtt. 17-18 éves lehettem, a dusnoki határon volt. (Sükösd,
Bács-Kiskun megye)56

Gyöttünk Kolozsvárról, amint gyöttünk, jöttünk, a bonchidai hegyre, anyám fel-
ült a Márton báty szekerére, s amikor jöttek, hogy elhagyták a szõlõhegyet, hát
csak látták, hogy megyen szembe velük valami. Azt hitték, menyen valaki lám-
pással, s egyszer csak ott termett elõttek, az ökrök meghejkeltek,a és csak kölcsöl-
teb a földöt, […]c és akkor megijedtek, és mind kérték: – Uram, Jézusom, távoz-
tasd – mind mondták. Mesélte, és akkor felment a hegytetõre, na, mondom az
uramnak, hogy most bizonyosan jõ valaki lámpással, ne, ott, ne, jün lámpással, s
akkor bévágott, anyám meg én kértem a Jóistent, nehogy felénk gyüjjön, mer
megijedünk, aztán bévágott neki a bereknek, az lüdérc vót. (Szék, Kolozs megye,
Románia)57

Voltunk heten kocsival. Oda voltunk éjjel fuvarba, messze. Mentünk haza. Volt
egy református pap müköztünk. A temetõdombnál hát egy lüdérc a temetõbõl
kiugrott, nagy kék lánggal égett, felszökött a református papnak a kocsijára. Ott
égett az a világ a papnak a kocsiján. S akkor azt mondja a pap, az egyik lova Be-
tyár, a másik Tündér volt: – Tündér, Betyár – azt mondja –, szaladjatok – azt
mondja –, mert az ördög itt van a kocsin. Az a két ló megeredett, hát hajtott elõ-
re a pap, úgy, ahogy csak mehetett. Hát én mentem csak utána, mert azon az úton
laktunk, amerre a pap lakott. Hát amikor elért a katolikus templomig, akkor
eltûnt onnét, többet nem láttuk. Akkor mü hajtottunk a pap után, mentünk ha-

a meghõköltek
b hányta a földet (a lidérc)
c Néhány teljesen érthetetlen (valószínûleg hibásan lejegyzett) szó.

hiedelemjo.qxd  8/9/2012  11:32 AM  Page 233



234

zafelé, mentünk üres kocsival haza. Akkor azt mondja a pap: – Katona, gyere bé!
– azt mondja. – A lovaimat fogjátok ki, s adjatok enni, s itassátok meg, s menje-
tek fel a padlásra, s vessetek le szénát! Így béálltunk a kocsival a papnak az udva-
rába, annak a papnak, a lovakat megitattuk, enni adtunk. Kék lángval lobogott,
akkora nagy lángval, s kocsin mégse volt semmi, mikor megnéztük. (Izmény, Tol-
na megye [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])58

SEGÍTÕSZELLEM

Kikeltése tojásból

Vót egy öreg bácsi, 10 éves vótam akkor, a templomon túfelüa lakott, annak vót.
Úgy szörözte, hogy fekete tíknak az elsõ tojását a hóna alatt kikõtötte, három hé-
tig kõtögette. Az mindég csipogta, hogy: – Mit-mit-mit? De sok baj vót vele, be-
teg is lett az öreg. Azt mondták neki, hogy hozasson vele likatlan malomküjet. Az
öreg meg is parancsolta neki, akkor elment, nem gyütt többet vissza. (Sósvertike,
Baranya megye)59

A tojást a cigányasszony feltette a nyakra,b oszt kikelt. Az meg mindig azt beszél-
te, hogy: –Mit, mit? –, hogy: – Mit hozzak? Mert oszt lement, oszt mindent ho-
zott. Oszt annak, akinek volt az a lidérce, meg akart tõle szabadulni, de nem tu-
dott. Elment a paphoz, az meg azt mondta, hogy majd jól betüzeli a kályhát,
hozza el a lidércet. A stólával megfogta, és bele a forró kályhába. De majd szétve-
tette, aszondják, a kályhát is. Kiszólt a kályhából, hogy szerencséd, hogy nem tud-
tam, mert másképp elföldeltelek volna. A stólábúl, mert, ugye, szentelt stóla, nem
bírt kiszabadulni. Betette, oszt még stólával kötötte be az ajtóját is a kályhának.
Úgy szabadult meg a lidérctõl az ember. A paphoz elment, oszt kigyovónta,c hogy
neki lidérce van, oszt nem bír tõle szabadulni. Mindig vitt neki mindent, ami csak
kellett a házhoz, mindent vitt. Oszt a pap, hogy kigyovónta, hogy lidérce van, így
segített rajta. Megégett a lidérc. Tojásbul kelt, tyúktojásból. A nyakra kellett ten-
ni, meg a hóna alá hordozta, oszt kikelt. Olyan volt a lidérc, hogy télen be volt
fagyva a Tarna, oszt a jégen egy egész szénaboglyát hazadudált, csak úgy csúszott
a jégen. Hazadudálta a szénaboglyát. Most már nincsenek ilyenek. (Jászdózsa, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)60

Mer, akinek lidérce van, az szerencsés. Csakhogy nem könnyen van az. Nagy ki-
tartás kell ahhoz. Kell hozzá egy tiszta fekete jérce. Olyan, hogy mindene fekete
legyík. Azt fel kell nevelni: minden ítelbõl az elsõ falást nekiadni. Amikor tyúk
lett, amikor tyúk lett, a legelsõ tojását a gazdája a hóna alatt költse ki. De amíg a
hóna alatt hordja, senkihez ne szóljon egy szót se. Harmadnapra megjelenik az ör-
dög. Ha megijed tülle, s a tojást elejti, az ördög a ház tetejérõl a fedelet elhordat-

a túl
b a kemence füstelvezetõjére
c meggyónta
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ja a széllel. Ha nem ejti el, s kikél a lidérc, minden munkáját elvégzi. Elküldheti
akárhová, még a tenger fenekére is… Mindétig azt kérdi: – Mit, mit, mit? – hogy
mit csináljék. Mindig kell dolgoztatni: – Vágjad! Kössed! Hordjad! Szedjed! – kü-
lönben rosszat tesz. Ha valamit nem tudna elvégezni, elbujdosik… (Berettyóújfa-
lu, Hajdú-Bihar megye)61

A Bódizsnénak volt lidérce. Békésen lakott a háború elõtt jóval. Borosgyán alatt a
Bódizs-halmon égették el boszorkányságért. Arról hallottam, hogy szerzett egy ko-
romfekete kiskakast és egy koromfekete kisjércét, és a jérce tojását a hóna alatt hu-
szonegy napig kiköltötte, de addig nem dolgozott a kezivel. Ebbül lött a kislidérc,
amelyik növekedett. Ezt az ágy alatt titokban tartotta, és csak akkor gyött elõ, ha
hitta. Amikor köllött neki valami, elõhítta, és parancsolt neki, hogy hozzon ezt, azt.
És a lidérc azon nyomban meg is hozta. Egyszer azt parancsolta neki, hogy hozzon
a Körös fenekérõl egy kerek kavicsot, olyan tojásformát. És hozott is. Ezt Bódizsné
a szájába tette, és valamit mormogott, és a szájából tojás gyött ki, ahányat akart.
Vót is a Bódizsnénak mindig tojása. Még a városi irnokok is hozzá jártak friss tojá-
sért, amennyi köllött. Egyszer nem vót otthon Bódizsné, csak a fia. Gyött a városi
úr tojásért. A fiu a kavicsot a szájába vötte, mint az anyja szokta, és mormolt egyet,
és gyött a szájából a tojás. Amennyi köllött az urnak. (Bélmegyer, Békés megye)62

Hallottam egy sógoromtól, hogy aki a boszorkánytojást kikotolja a hónya alatt,
kel ki egy csürkecske. S aztán az gyûjt neki, de a másvilágon õ es kell szolgáljon
neki. De én azt nem láttam; vigye a pusztaságokra. Az rossz. (Magyarfalu, Bákó
megye, Románia)63

Keltetés – az elsõ falat az övé

No, arrul vót szó még, hogy mikor az anyámnak az apja nagyon szegíny állapot-
ban vót a családdal, elvitte ezt a lidérccsirkét meg a puskát, hogy lõjjön a család-
nak nyulat. Azt mondta az öreg, hogy má mikor kiértek a falubú, a nyulak egíssz
odagyüttek tíz lépésre, a kocsirú vagy szánkórú le se köllött neki menni, úgy bírt
lõni. Kivették a nyulat, megnyúzták, hamar megfõzték, de a lidércnek nem ad-
tak. Holott itthon az öreg megmondta, a nagyapa, hogy adjanak az elsõ falatbul
neki. Hát õk megették a nyulat, a lidércnek nem adtak. Másnap, harmadnap meg
egísz héten hiába akart lõni az öreg, egy nyulat se bírt lõni. Visszahozta a lidércet
meg a puskát, hogy nem ér semmit. Akkor az erega kiment vele, lõttek nyulat, ad-
tak neki enni, aztán nem tudom én, meddig, hogy a családnak vót mit enni. Ezt
hallottam az öregtül. (Temerin, Dél-bácskai körzet, Szerbia)64

Látni nem láttam, csak hallottam, hogy beszélgették. Felsõszoporon történt, egy
bácsi kõtött lidércet. Hát az úgy vót, hogy – nem tudom pontosan, hogy, me nem
láttam, csak hallottam – hát tojást fogott a hóna alatt, osztán vigyázott, még a

a öreg
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hónya alatt kõtötte ki. Egy kiscsirkét. Abbúl lett a lidérc. Fekete. Fekete csirke lett
belõle. Kikõtötte kiváncsiságtúl, hogy lássa, hogy milyen hatással lesznek. Csak
osztán hasznát is vette, mert ami szükség vót, mindig a lidérc hozott neki. Csak
osztán úgy kellett, hogy táplálja, hogy, amikor vett, az elsõ kanál ételt le kell dob-
ja, hogy az a lidércé vót, vagy ha vizet is ivott, az elsõ korty vizet is neki kellett
adja. Elõfordult, hogy szénakaszáláskor – nyáron – megszomjazott. Fenn vót a
boglya tetején, és akkor mondta, hogy nyújtsanak neki egy kancsóba vizet. És
ahogy felnyújtották neki a vizet a hosszú nyelû villán, elfeledkezett, hogy öntsön
le a lidércnek is vizet. S akkor az lehajította a boglya tetejirûl. De nem látja senki,
csak az, akié. Jót is cselekszik, meg rosszat is. Mindig a gazdája parancsait teljesí-
tette. Az embert ösmerem. Z. L.-t ösmertem, ûrúla szól a történet. Aki tartotta, az
parancsolt neki. Akármit mondott, csak túl a vizen, akármilyen folyóvizen, ha
túlkûdte a vizen, onnét nem tudott hozni, mert a vizen nem tudott menni. Nem
vót ereje, hogy hát elküldi Rónára, és hozzon neki ezt vagy azt, onnét nem tud. Az-
tán eltûnt, mert Szatmáron el akart… Szóval megunta, s elvitte Szatmárra, hogy
tegye le. Letette a Szamos partjára bekötve egy… egy nõi piros, fejre való kendõ-
be. Így, így magyarázta û. És akkor valaki észrevette. De olyan vót az is, hogyha û
aztat… meg akart tûle szabadulni, oda letette, neki nem szabad lett vóna vissza se
nézzen. S aki észrevette, hogy… s akkor kiáltott néki, hogy hát leejtett egy csoma-
got. És akkó visszafordult, s akkor mire û hazament, a lidérc is ott vót. Aztán hogy
szabadult meg tõle, ezt nem tudom. Me mán amikor én is ösmertem, már öregem-
ber vót. Mán akkor nem vót neki a lidérc. (Zsibó, Szilágy megye, Románia)65

Hálótárs

A lüdvérc, az egy furcsa szörzet. Mindent megtett a gazdájának, de elsorvasztot-
ta. Élte a gazdáját, fából volt neki a micsodája, és agyonnyargalászta. A lüdvércet
más, idegen nem láthatta. Úgy lehet tõle megszabadulni, ha likatlan malomkövet
hozatnak vele. (Rádfalva, Baranya megye)66

Megszabadulás: szart hozatnak vele

Vót egy szögényembör. Annak sok családja vót. Osztán szögény vót nagyon. Oda-
ment egy öregasszony, aszmondja neki: – Te olyan szögény vagy, fiam, mé nem csi-
nálod mög ezt, amit én mondok? Az elsõ jércének a tojássát tödd a hónod alá, oszt
akkó ülj be a kuckóba. Három hétig kõtsd ki. Akkó majd az mondja, hogy: – Mit,
mit? – ha kikel, mindjá. Hát a szögényembör mit tött, kapott tojást, oda ût be a
kuckóba, de se nem ivott, se nem evett, semmit se, csak pici vizet. Hát kikõtötte
a kiscsirkét, tiszta fekete vót. A taréjja, a kakasnak mindjá lett taréja, a jércének
meg nem vót semmi se, csak úgy. Hát akkó mindjá ékezd kaparászni a csirke:
– Mit, mit? Mit, mit? Az öregasszony mondta, hogy ha az mondja, hogy mit-mit-
mit, akkó parancsólja, ami ûneki legjobban fontos. – Mit, mit? Mit, mit? Hát,
aszondja, ûneki kõ pénz. No, a mit-mit eltûnt, egyszé gyün haza, mén haza hoz-
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zá, viszi a sok pénzt. Oda vót a pénz téve, letötte. Akkó megen szaladgál így to-
vább: – Mit, mit? Mit, mit? Hát ûneki ruha is kõ a sok gyeröknek. Akkó ément
mögint. Hoz ruhát. Akkó megin így mondja: – Mit, mit? Mit, mit? Eccer az öreg-
asszony má megharagudott. – No, mit, mit, hozzá szart! – aszondja. Így mondta.
Hát ément, bizon azt is vitt neki. Akkor osztán nagyot néztek, hogy hát hogy
szabadúljanak mög tüle, mert mindig azt folytatta: – Mit, mit? Mit, mit? Má nem
tudott mit mondani neki. Akkó odamönt az öregasszon mögint hozzá. Panasz-
konnak, hogy mindönt hozott, oszt az öregasszon mögharagudott, oszt aszondta ne-
ki: – Hozzá má szart! Azt is sokat vitt. Kipucóták [a szart]. No, azt akarom monda-
ni kentöknek, mondják, hogy vögyön egy kötelet, oszt hozzon a tengör fenekirû
homokot. Hát akkó gondoskodott az a mit-mit, hogy mönjön. No, emönt, de az-
elõtt, korábban visszagyütt, akkó má nem. (Tamásfalva, Közép-bánsági körzet,
Szerbia)67

Volt egy fekete tyúk. És az tojt tojást. És akkor aztat a hóna alá kötötte. És aztat
addig hordta ottan a bal hóna alatt, amig ki nem kelt. Mikor kikelt, kérdezte a li-
dérc attól a nénitõl, aki kiköltötte: – Mit hordjak neked? És akkor az asszony
mondja, hogy pénzt. És akkor hordott neki annyi sok pénzt, hogy már elégséges
pénz volt. Aztán már mindig nem hagyott a lidérc neki békét, hogy: – Mit, mit,
mit? És akkor azt mondta, hogy: – Szart. És akkor telehordta a házat azzal is. És
el akarta rejteni a lidércet, mer már nem tudott tõle szabadulni. Hogy oszt hogy
rejtette el, nem tudom, aranyos. (Viss, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)68

Megszabadulás: teljesíthetetlen feladatot adnak neki

Lüdvércrõl hallott? 
Hát ilyöneket hallottam, nagyon régön, szegény anyámtú, hát nem él má. Elment
a bácsi vásárra, aztán három krajcár, mer akkor krajcár vót, ugye. Három krajcá-
rért vásárolt valamit, de hogy mit, azt mondta neki a vásáros, hogy nem szabad
megnézni, hanem csak majd ha hazamegy, akkor szabad megnézni. És mikor ha-
zament, megnézte, az meg odaült, egy olyan, mint a bagoly, olyanféle, odaült, és
fûtözött a kemencepadkán. Mer akkor nem ilyen kályhák voltak, úgy vót meg-
rakva, azt odaültek mindég rája, kemencepadkára. És hát odaült az az állat, és hát
kérdezte, hogy: – Mit, mit? – hogy mit akar. Hát az meg hát csúnyát mondott,
hogy mit hozzon neki. Másnap reggelre nem tudta az ajtót kinyitni, mer annyi lett
belõle.

Mibõl?
[nevet] Trágyából. Nos hát akkor most tessék elképzelni, hogy akkor csakugyan
megharagudott, hogy õ ilyent vásárolt be a vásárban. Akkor elment a…, hát most
mit csináljon õ, hát akkor meg hozott neki pénzt. Hát akkor meg attul félt, hogy
majd túl sok pénze lesz, és majd az is kitudódik, és akkor kitalálta, hogy, aszongya,
van itt egy rosta, menjél el, azt merítsél a Drávábul vizet. Hát persze azt nem tud-
ta, mert a rostábú a víz kifolyt. Hát így szabadult meg a lüdvérctõl [nevet].
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Miért volt az kellemetlen, ha pénzt hozott?
Hát azért, mert folytonosan mindég azt kérdeztö, hogy mit. Hát az idegesítõ is!
Meg hát egy olyan boszorkánykinézésû állatnak a nézése sem kellemes. Ezt hal-
lottam öregjeimtül elmesélni, öreganyámtú, öregapámtú, mer ma má ilyet nem
mesélnek, hanem mindig az öregjeink. (Vajszló, Baranya megye)69

A lidérc annyi aranyat hozott a gazdájának, hogy az ember mán nem tudta hova
tenni az aranyat. Osztán aszondta neki, hogy… Mondták neki… Kérdezte, hogy
mit csináljon a lidércével. Mer azt a hóna alatt kõtötte ki, fekete tyúknak a tojá-
sát. Osztán mikor kikélt, mindég mondta neki, hogy: – Mit hozzak, gazdám, mit,
mit, mit? Oszt amit mondott a gazdája neki, mindent vitt neki. Majd mikor mán
oszt annyira félt a kincstül a gazdája… kérdezte tûle, hogy: – Mit hozzak, gaz-
dám, mit, mit? Aszondja: – Homokot! Addig hordatta vele a homokot, míg meg
nem szakadt a lidérc. Hát ezt így hallottam. Annyi sok homokot hordott, hogy
beledöglött oszt a lidérc. A pénzt, az aranyat bírta hordani, de osztán a homokba
beledöglött. A lidérc olyan vót, hogy ha nõ vót, akkor férfi kellett neki. Ha pedig
férfi vót, akkor nõ kellett neki. A lidércnek. Igen. És nem tudott tûle megszaba-
dulni, míg az meg nem döglött. És azért hordatta vele a homokot vagy olyat, ami-
be õ belepusztult. Vagy tornyot emeltetett vele, hogy õneki abba bele kellett pusz-
tulni. Igen. Olyat is hallottam: – Emeld meg a tornyot! Oszt akkor addig emelte,
míg meg nem döglött. Mer ellen nem szegült. Nem szabad vót neki ellenszegül-
ni. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)70

Ó, hát arról sok minden bohóságot, a lidércekrûl! Vót itt a faluba nálunk egy oly
szerencsétlen ember, a lába nem érte a fõdet. Jártunk a libákat legeltetni a mezõ-
re, amikor már tarló vót. Hát õ azt beszélte, hogy vót egy lidérc egy juhászlegény-
nek. No de ezt úgy mondom, hogy tessék megengedni, hogy az beásta a trágya-
domb szélébe egy irombaa jércének a tojását. És arra járt vizelni. És abból kõtt ki
a lidérc. És az a lidérc, neki amit az élõ világon óhajtott – no de hát ez csak oly li-
dércmese –, mindent összehordott. Már szinte megúnta a juhászlegény, annyi
mindent hordott. Egyszer azt mondta neki, hogy hozzon el neki, de a kéményen
hozza be neki, a tüzes gépet. Akkor igen nevettünk, mondta a Feri bácsi: a tüzes
gépet hozta a lidérc, oszt megszakadt. Akkor döglött meg a lidérc. (Zsarnó, Kas-
sa-vidéki járás, Szlovákia)71

Megszabadulás: fába ékelés

Apám mesélte. Vótak itt a Rekeszek. Így nevezték az erdõrészeket. Szegíny em-
ber vót, elment oda gallyat szedni. Egy fa alatt tanált egy csirkét. Megfogta, ha-
zavitte. Na, és rígen vót a kemencénél a kucik, a kemencekucik. Apám letette oda
a csirkét. A csirke põcsikelt.b Ahogy ott szunyókált, az orrát odaütötte a kemencéhe.

a tarka
b szunyókált
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Egyszer csak megszólalt: – Pfúj! Kutyapicsa, majd elestem! Mondja apám anyám-
nak: – Hallod? Mit mondott ez a csirke? Aszondja anyám: – Jaj, te! Vidd vissza, ez
lidérc! A lidérc gonosz lény. Aszondták, hogy fekete tyúk tojását kell annak a vala-
kinek a hóna alatt tartani, akkor kikél ez a lidérc. Kérdezi: – Mit parancsolsz, gaz-
dám? Azt teszi, azt hozza, amit a gazdája kíván. Úgy lehet elpusztítani, hogy fá-
ba lyukat vájnak. Beleteszik ezt a csirkét, és vissza-, beékelik a lyukat. Így nem
tud visszajönni. (Kincseshomok, Ungvári járás, Ukrajna)72
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TISZTÁTALAN

Erdélybôl és Moldvából adatolt kísértetszerû lény, ördögi és halotti vonásokkal. (Az
ördögi/halotti tisztátalanság a kelet-európai ortodox-keresztény népek hiedelmeibôl ismert
kategória.) Az emberekkel ellenségesen viselkedik, támadó; kínozza, megszállja ôket. Alakja
gyakran összeolvad az embereket kísértô, megszálló ördöggel (neve ördög, Sátán, Sátány is
lehet), a nôket tönkretevô ördögszeretôvel, illetve megszálló tüzes lidérccel. Változatos nar-
ratívumai, melyeket elsôsorban Keszeg Vilmos mezôségi gyûjtéseibôl ismerhetünk meg, a
démontól való, ma is élô félelmet, iszonyodást tükrözik.

Az embereket megrettenti, megszállja, megkínozza

Igen. Vittek a fiúk táncolni ingemet. Szekérrel. Miko hazajöttem…, én elbúsultam
magam. A fiút szerettem. Én nem láttam, csak mondták a fiatalak, hogy olyan
hosszú rúd, hánta a csillagokat. Amég bementem a házba, elaludt. Bémentem a
házba, elaludtam. Úgy beszéltem vele, mintha élt vóna. Igaz vót. Akko vót egy ro-
mány ember, édesanyám elment, megmagyarázta, hogy hogy vagyak, hogy a fiata-
lak látták, de én nem láttom. Csak miko elaludtam, beszéltem vele, mintha élt
vóna. Elment, úgy fõdhez verte az az ember, háromszor, a fõdhez, hogy mér jár,
hogy rontsan ingemet el. Tisztátalan vót. Úgy jártom. Aztán többet… Azé jártak
a testvéreim, hogy menjek férjhez, hogy felejtsem e. De hiába, én máma is szere-
tem. Hogy nincs a fõdbe, elrothadva. Olyan tisztességes fiú vót, hogy le a kalappa.
(Magyarpalatka, Kolozs megye, Románia)1

Nekem ezt… mind az én édesanyám, nyugodjék, magyarázta nekem. Má én aztán
nem láttam. Hogy az én nagyanyám még valamiko bírók vótak. Régen-régen, ez
má sok évve ezelõtt. Me má én is 62 esztendõs vagyok, akko hány éve történhetett?
Hogy ott lakatt… Hajnalkának a nagyapja ott lakatt. És onnét el vót menve a
háborúba. A ’14-es háborúba. És a felesége itthon vót. És õ olyan sokat búsult,
a felesége, hogy úgy vót, hogy éjszaka jött hozzája. Kisértet vót, ez nem vót semmi.
És mondja a… akkor jártak a csendõrök. Azt mondja az én nagyanyámnak a
csendõr, azt mondja: – Mondja meg – azt mondja –, bíró néni, ki lakik ott? – Hát
– azt mondja –, egy öregasszony. – Hát – azt mondja –, avval nincs jól, oda jár a
tisztátalan. Na, aztán kérdezték. Hát õ nem lát semmit. Nem akarta mondani
senkinek. De már ettõl kezdve napról napra mind gyengébb vót, mind gyengébb
vót. És azt mondja, hogy egy fekete kutyát hozott magával, és amikor jött, azt
mondja, hogy ereszkedjék bé, a kéményen ment, mind egy olyan nyomtatórúdféle,
egy olyan lángféle, mit tudam én, és nem láttam, csak ahogy magyarázták. Úgy
ment bé a kéményen. S akkor a csendõr a szuronyávol a kutyábo tette belé. Két hét
alatt a kutya megdöglett. És ha nem lett vóna a csendõr, azt mondták, hogy meghalt
vóna. (Mezõveresegyháza, Mezõség, Románia)2
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Még itt történt nállunk egy illetõvel. Egy V. J. Az is legény vót, olyan fiúcska vót,
mind a juhaknál vót. Éjjel akko maradott egyedül is, a juhakkal csak egyedül vót.
S akkor aztán a Sátány hozzáközeledett. A fiúcskához, olyan 15-16 éves lehetett,
és hozzáközeledett a Sátány. Ment hozzája, gyötörte, nem mondta egy darabig
senkinek se, hogy vele mi van, csak napról napra fogyatt. Kérdezte az anyja, hogy
mi bajad van neked, mér… Nem akarta megmondani. Na, hazavitték, me gondal-
ta az anyja s az apja, hogy vele nem tiszta a dolag. Hazavitték a fiút, és otthon vót,
hát ecce csak jön a tisztátalan, azt mondja, hogy: – Na – azt mondja, mondta az any-
jának –, né, édesanyám – azt mondja –, né, hogy jönnek lóhátan. – Kik, te? – Né,
ott, né, né, mennyin jönnek! Lóhátan. Mondatt csúfat nekije a… Azt mondta, hogy:
– Basszátok meg! – azt mondja, és [kacag]… Ez éppeg így vót… Azt mondja:
– Basszátok meg egymást! – azt mondja. Hát akko nekifogtak ott azak. Csináltak,
amit nem kellett. Lóhátan vótak. Na. Mind mondta a csúfakat neki, és eccer etûn-
tek. Egy kicsi ideig elmentek. S azután visszajöttek. Esmént. Akko má jöttek
menyasszannyal. Lakadalammal. S võlegény vót, s menyasszany. Jöttek ezek.
Õ látta, de a másikak nem, hiába vótak benn a házba, me nem láttak semmit se.
Csak mind mondta: – Né, né, a menyasszany, né, a võlegény, né – azt mondja –,
milyen pándlikás botakkal vannak. Me régebb pándlikás botta jártak a võfélyek.
– Né – azt mondja. – Menj e te, fiam, ne még beszélj. – De – azt mondja –, igen,
még mind pándlikás botta vannak. Na, az anyja is, szidták, hogy menjen e, távoz-
zék a Sátány ottan. Etávozatt, me már virradatt. S regge nem vót semmi baj. Hát
más éjjel esmént jöttek. Esmént jöttek. Esmént lóhátan. S akkor elvették az embert,
már a fiút, elvették lóhátan, s elvitték ide fel a bodoni erdõhez, né. Addig vitték.
Éppeg evitték szegény embert, és aztán ott letették, s szidta esmént, hagy… õket,
mondatt nekiek csúfakat. Aztán oda letették, ott jól elkínazták, és regge szépen
hazajött. Teli, hogy harmatas vót, me aratás vót, jött mindenen keresztü, vitték,
mind teli vót vízzel. – Hol jártál, te? – Há, há – azt mondja –, evittek a lóhátasak.
Õk nem láttak semmit se. Na, aztán úgy, hogy elment esmént annak is anyja a
papakhaz, fizetett szógálatakat,a s megmentõdett. Ó, azt e is felejtettem! Miko
megkapta, s oda hozzá közeledett a Sátány, akkor fekete tyúk átal közeledett hozzá.
Tyúk képiben. Ott vót, né, a legelõn, a juhokná, na, azt mondta. S õ járt, hogy fogja
meg a tyúkat. De nem a tyúk vót, me a Sátány vót. S aztán ment õhozzája. Máskor
mindenféle képbe állatt oda. Sokáig kínazta, amég észrevették, hogy mi van vele.
(Mezõbodon, Maros megye, Románia)3

Hallottam. Ahogy megy az út a hegy alatt. Megy az út Lekencére.b Régebb aztán
mentek éjjel, vagy jöttek a vonattól, vagy mentek a vonatokhoz. Aztán hengere-
dett le egy légely.c Láncon megkötve, hallották, hogy zörög a lánc utána. Tudta,
hogy a tisztátalan. Ha útjába állott valaki, elütötte. Édesapám elindult, hogy
menjen a malomba. Vót 12 óra tájt, és elment, s amikor lenn vót azzal az iránnyal
szembe az országúton, akkor csak egy kis kutya állatt a ló elejibe. Nem engedte a

a miséket
b Szászlekence (Beszterce-Naszód megye, Románia)
c dongás vízhordó faedény
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lovat menni. Édesapám leszállott, megfogta a lovat elõlrõl, s aztán felült a
szekérbe a zsákakra, s nem bírta a ló. Nem ment sehogy se. Vissza kellett térjen
édesapám. S aztán ment, amég nem szólaltak meg a kakasak regge. Nem engedte
a tisztátalan, hogy emenjen. Kiskutya képibe. Vótak… (Szentmáté, Beszterce-
Naszód megye, Románia)4

Mikor én leány voltam, akkor tyára meglapultakb egy leányt itt a faluban. Nem
engedték, hogy elvegye az a legyén, melyik járt hezza. S akkor õ ment a mezõre,
siratott, bõgött. Nem ment a falu közé vigyázkodni, vagy a lakodalomba, csak
búsúlt, hogy nem hagyták, az a legény õt elvegye. S akkor õt meglapulták a
rosszak, a tisztátalanok. Õ beszélgetett magára, õ látta, kivel beszél, de a másikak
nem látták. S aztán a pap megtudta, s akkor a pap addig imádkozott, s vett neki
varrómasinát, hogy varrjon, s ámuljon el. Ma is él az asszony, immá öregasszony.
S aztán elvette egy más legény, nem ebbõl a faluból, Szaloncról. Ma is él az embere,
s õ is. (Pusztina, Bákó megye, Románia)5

Éjen, mikor mensz, ne menj az út közepin, csak a széjin, ne májc menj az út
közepitt, mert azok járnak ott. Csak nem látod õköt, nem látod! Nem tiszták.
Nem mutitódik mindenkinek. Járnak a tisztátalanok! (Lészped, Bákó megye,
Románia)6

JEGYZETEK

1 87 éves nõ; Keszeg 1999, 294–295.
2 62 éves nõ; Keszeg 1999, 306–307. 
3 Kb. 83 éves nõ; Keszeg 1999, 321.
4 Kb. 60 éves nõ; Keszeg 1999, 318.
5 Halász 2005, 405.
6 73 éves nõ; Csoma Gergely gyûjtése, 1992.
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a tényleg (román chiar)
b megnyomtak, megszálltak
c ne még (egyáltalán ne; román nu mai)
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NORA

Borsod-Abaúj-Zemplén megyébôl és a délkelet-szlovákiai magyarságtól származnak a magyar
néphit norára vonatkozó adatai.1 A nora nyomó démon, amely éjszaka gyötri áldozatait:
szellemként bejön a kulcslyukon, és láthatatlanul vagy valamilyen állat alakjában az alvókra
nehezedik, mellüket – olykor vérüket is – szívja, nyomásérzetekkel kapcsolatos betegségeket,
rosszulléteket okoz (mindezt nemre való tekintet nélkül teszi; férfiak mellébôl is szív tejet).
Rokona a lidérc és a boszorkány éjszakai démonalakjának; az okozott tünetek és az
ellenük való védekezés is hasonló lehet.Legszorosabb kapcsolatai azonban a különbözô szom-
szédos szláv népek mora, zmora,morina stb. nevû démonaival van, alakja (és neve is) feltehetôen
tôlük ered.Hasonlóan azokhoz,meghalt ember lelkébôl vált démonná, de élô ember – fôleg nô
– is lehet nora, akinek szelleme éjszaka elszakad a testétôl, és kártevô utakra indul. A nora
démonra különösen sok adattal rendelkezünk Diószegi Vilmos 1960-as évekbeli gyûjtéseibôl.

Alakjai

Azt mondták, hogy ezek a vén kuruzsló boszorkányok vótak ezek a norák.
(Szászfa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)2

Tarcalon egy nemrég meghalt Farkas nevû görög katolikus, tehát elmagyarosodott
ukrán embert emlegettek noraként. […] Farkas bácsit is szopta a nora. Mindennel
ellátta. A nora szopta, de akkor már õrá is azt mondták, hogy nora. Ez mindenféle
alakzatba át tud változni: békának, mindennek. (Tarcal, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)3

Nora kereszteletlenül elhalt gyermekbõl lesz, vagy olyanból, akit kétszer, három-
szor megkereszteltek, vagy akit többször választottak. Nem tud nyugodni, visz-
szajár. (Abaújlak, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)4

A nora csíra: egy hónapban nõ, egy hónapban férfi. Az embernek domóa ke-
letkezett a mellibe, a nora szívta meg, fokhagymával kellett bekenni. A nora fog-
gal született. (Ragály, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)5

A nora a férfiba vót szerelmes. (Teresztenye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)6

Azt mondták, hogy valami nagy béka az. Hogy igaz-e… Egy nagy, csúnya, fekete
béka. (Becskeháza, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)7

a daganat
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Megnyomja az embereket

A nora macska képibe jelenik meg, a mellét nyomja. (Izsófalva, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)8

Serényfalvi ember mesélte, õtet a nora járta, úgy álmában lenyomta, mindig
nyögött. Ez olyan ördögféle volt. Olyan volt, mint a kutya, négy lába volt. Serény-
falva olyan tótos falu volt. (Gömörszõlõs, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)9

A nora, az a lidérchez hasonló, tudja. A nora megszállta, megfogta, osztán beszéd-
jit is, mozgáskészségit is elveszítette az illetõ. Hogy aztán meddig volt annak a
norának a hatása alatt? Annak a hatása alatt volt jó ideig. Még istállóban is, régen,
mikor a legények az istállóban háltak, ott vót a priccs, még ott is megkerítette a
nora. Osztán mozdulatlan lett egy bizonyos ideig. Ilyen ördögi szerepe lehetett az
emberekkel kapcsolatban. Régen sokat beszélgettek a noráról. (Méhészudvarnok,
Kassa-vidéki járás, Szlovákia)10

Szopja az embereket

A nora a gyerek cicijét is megszopta, de ha észrevették, a felnõtteket is megszop-
ta. Két húsvétota szopott. (Kánó, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)11

A nora jár szopni, fokhagymával kell bekenni, hogy ne szopja a mellet. (Balajt,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)12

A nora ránehezedett, szopta a férfiakat, a mejje fájt. Fokhagymával kenték be,
tömjénnel megfüstölték a mellet meg a szobát. A norák gonosz lelkek, akiknek
nincs nyugalmuk. (Garadna, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)13

A nora megszívta az emberek mejjit. Azt mondták: ördög szopta. Az öreg
Farkasra is mondták, hogy nora vóut, azért szerezte a sok pénzt. A nora a férfiakat
szopta. Mindenféle alakja volt. (Tarcal, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)14

Szopja a cicéjét a gyerekeknek meg az öregeknek. Ha fáj, megkeményszik a mejje,
akkor fokhagymával kell megkeresztezni, mer a nora szopi. Akkor otthagyja.
(Aszaló, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)15

[Mondták:] Szopjon meg a nora! Éjfélkor jár, megszopja és megnyomja a nora.
Ember alakú vót. (Hangács, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)16

a egy éven át, húsvéttól húsvétig

hiedelemjo.qxd  8/9/2012  11:32 AM  Page 245



246

Nora természetfeletti lény, az alvó embereket éjszaka megszopja vagy megnyom-
ja. A fokhagymát nem szereti, ezért egyik védekezés ellene, hogy akit megszop, az
bekeni a mellét fokhagymával, akit nyom, az is bekeni, középen a mellcsontnál.
Ha rendszeresen rájár egy emberre, a beteg állandóan fokhagymát hord a nyaká-
ba felkötve. Van, aki kést, kalapácsot készít az ágya mellé, hogy ha jön a nora,
belevágja; egy kovács ráhajította a norára a kalapácsot, de az kirepült az ablakon.
Akit nyom a nora, annak néha megmutatkozik; a hozzátartozók nem látják, de a
beteg kiabál: – Már jön, már jön! A nora meglepi az embert, ráül, fojtogatja, nem
hagy neki levegõt, kiszopja a mellét […]. (Abaújlak, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)17

Az emberek vérét szívja

A mejjem olyan vót, hogy nem lehetett hozzáérni, ki vót szíva. A norák szívták.
A vért, mer azt szívták az emberbõl, aszt beokádták a parázs tûzbe, és pogácsát
sütöttek belõle hamun. Ahogy lefeküdtem, nem mertem hanyatt feküdni, csak
oldalt. Oszt akkor megfogta a vállamat, aszt hanyatt fordított, de olyan erõvel,
hogy a szemem szikrázott, hogy nem akartam, és mégis megfordított. Meg-
nyomott. Úgy rádûlt az emberre, hogy meg se tud szólalni. De én aszt erõt vettem
magamon; akkor, ahogy fogta a vállamat, megfogtam a kezét. Istállóban aludtam.
A cimborámnak mondtam: – János bácsi, gyújtsa meg a lámpát! Megfogtam a
nora kezét. Az úgy húzott engem, hogy a falnak támasztottam a fejem és a szé-
natartó oszlopnak a lábam, hogy le ne húzzon engem. Mikor meggyújtotta a lám-
pát, akkor csak markótam össze a kezeimet, nem fogtam semmit. Attól kezdve
soha nem bántott a nora. Vagy nyolc-tíz évig mindig kínozott. A mejjem olyan
hegyes vót, mint aki gyûlik.a (Szászfa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)18

Védekezés: fordított dolgok

Szopja a nora. Nagy a mejje, akár nõnek, akár férfinak, jobban férfinak. Visszájávalb

kell átölelni, akkor többet nem bántja. Fokhagymával kell bekenni a mellet.
(Hernádcéce, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)19

Az ólban aludtunk, hanyatt fekszek, rám szakadt az egész mindenség, lélegzetet
nem tudtam venni. A nora szopott, azért vót. Kaptam utána, inget visszájáról vet-
tem fel. (Keresztéte, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)20

a mintha meggyûlt volna
b kifordított kézzel 
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Védekezés: tüskés borona, gatyamadzag

A boronát is felfordítva odatettem a fekvõhelyem mellé, hogy ha jön a nora, bele-
taposson. (Szászfa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)21

A nora megszopta, fájt a cicije; gatyamadzagot kötött a hóna alá, akkor elmúlt.
(Beret, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)22

Ez olyan boszorkányféle. Szopja a mejjit. A Tamás mutogatta a mejjit a lányok-
nak, hogy micsoda piros. Mondták neki az idõsebb asszonyok: – Te Tamás, téged
a nora szop. Szegény Tamás meg vót ijedve. Ajánlották néki, hogy a gatyából
húzza ki a madzagot, és mikor érzi, hogy szopja a nora, akkor visszájával csapja
oda a gatyamadzagot, azzal meg tudja fogni a norát. Ez egy boszorkány, [aki]
átváltozik békává, macskává. De ha a nyakába akassza visszájáról a madzagot,
akkor megfogja vele. (Encs, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)23

Egy szögligeti embert szítt a nora. Éccaka jött. Éccaka ráment, oszt akkor szítta a
mejjét a nora, oszt akkor igen beteg vót. Osztán minden éccaka eljárt… Vót ilyen
ember, aki hogy: nohát, majd akkor õ! Valami gatyamadzagot tett, vagy micsi-
nált, oszt akkor mondta neki, hogy ha majd éccaka érzi, hogy nyomja valami, ak-
kor ezt a gatyamadzagot tegye rá, és akkor meg fogja fogni a norát. Oszt aszond-
ták, hogy megfogta, osztán: ember vót. Addig nem látott semmit, de mikor a
gatyamadzaggal megfogatta, akkor oszt megtudta, hogy ki vót az az ember.
(Szögliget, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)24

Védekezés: szentelés, böjtölés

Teménta a házban megszentelték. Azt mondják, hogy ez ördög, meg boszorkány.
Szopta a vérit, ezért sorvadt. Jártak a papokhoz, azok imádkoztak érte. Megszen-
telték. (Szalaszend, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)25

[…] Annyira gyötörte a nénémet. Hol nyúlnak, hogy macskának változott.
Bement, még a kulcslyukon is bement. Úgy aludt, mint a bunda. Mama odavette
a fejszét, és káromkodott: – Majd agyonvágom! Mikor ment be, a mama is
elaludt, a mamára ment rá, meg se tudott mozdulni, annyira lenyomta. Fújt a szél
a pitarba,b csak úgy fütyült. Megszívta a mejjit. A vért szívta. Bori néni böjtöt
ajánlott, Szent Antalkához folyamodott. Kilenc keddet tart,c ma is tartja.
(Szögliget, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)26
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a tömjént
b a konyha elõterében (régi, hosszú parasztházakban)
c Szent Antal-nap elõtt kilenc kedden böjtöl
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1 A noráról összefoglalóan lásd: Barna 1981.
2 72 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1962. 
3 Dobos 1981, 262.
4 Morvay Judit gyûjtése, 1967.
5 Diószegi Vilmos gyûjtése, 1969. 
6 Diószegi Vilmos gyûjtése, 1969. 
7 Magyar 2001, 539.
8 Diószegi Vilmos gyûjtése, 1969.
9 85 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1969. 

10 Magyar 2001, 538.
11 63 éves nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1969. 
12 Diószegi Vilmos gyûjtése, 1969.
13 Diószegi Vilmos gyûjtése, 1969.
14 Dobos 1981, 262.
15 Forróból (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) beköltözött, 47 éves nõ; Diószegi Vilmos

gyûjtése, 1962.
16 Református nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1969. 
17 85 éves görög katolikus férfi; Morvay Judit gyûjtése, 1967.
18 73 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1962. 
19 Diószegi Vilmos gyûjtése, 1969.
20 74 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1969.
21 72 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1962.
22 Diószegi Vilmos gyûjtése, 1969. 
23 60 éves római katolikus nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1962.
24 Magyar 2001, 539.
25 Diószegi Vilmos gyûjtése, 1969.
26 Diószegi Vilmos gyûjtése, 1968.
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BETEGSÉGDÉMONOK

Az az archaikus elképzelés, hogy a betegségeket démonok támadásai, vagy éppen a testet
megszálló démonok okozzák, a magyarságnak is elterjedt hiedelme lehetett; erre vall nyelvünk
sok, betegségdémont jelentô, ma már többnyire csak átkokban, szitkozódásokban és beteg-
ségelküldô ráolvasásokban használt szava: íz, guta, fene, rosseb, süly és így tovább. Az újkori
folklórgyûjtésekben mégis kevés olyan szöveg fordul elô, amely még az e démonokba vetett
eleven hitet, a tôlük való rettegést tükrözné. Az ezzel kapcsolatos elbeszélések – néhány, Jung
Károly és Grynaeus Tamás gyûjtésének köszönhetô bácskai adat kivételével – majdnem kizárólag
Erdélybôl, Bukovinából és Moldvából származnak (és részben erôs román hatást is tükröznek).
Az adatok többsége a 19. századi kolerajárványok emlékét idézi, de még a pestis (döghalál) is fel-
felbukkan közöttük.A démonok, illetve a betegségek elnevezései keverednek,a régen feltehetôen
pestist jelentô csuma, csoma átment a kolerára (holera, hollera, gusa) is.

Az elbeszélések egy része a démon félelmetes megjelenését idézi: fehér lovas, fehér
ruhás nô képében, máskor visszataszító, fekete ruhás – esetleg törpe – öregasszonyként jön a
falu minden házába, benéz minden ablakon, vagy a széllel száll, fekete madárként repül a falu
felett. Seprûvel vagy gerebennel, guzsallyal – a kendermunka eszközeivel – felszerelkezve is
érkezhet, és több elterjedt narratívum szerint könyve van.Akinek az ablakán benéz, akit beír
a könyvébe, az másnapra meghal; egyes elbeszélések szerint az egész lakosság kihal abban a
faluban, ahova betette a lábát. A lehetséges megmenekülés narratívumai: a pestisnek
feltett találós kérdések, a maga ellen tanácsot adó koleradémon, valamint a legközismertebb:
ing vagy ruha készítése a kolerának (pestisnek). Utóbbi, Erdély sok helyén közismert
motívum, úgy látszik, néha a kolera elleni védekezés valóságos rituális gyakorlatára is utal.

Ahová bejön a kolera, oda betegséget hoz 

Azt mondják, hogy mikor a holera járt, az olyan vót, mint egy sasmadár, fekete
vót, s akkor ahova ért, végigment a falun, s ott mind meghaltak. (Egyházaskozár,
Baranya megye [Pokolpatak, Bákó megye, Románia])1

Aszmondják, hogy az olyan vót, a kolera, mind egy varjú. S ahun ment a falun,
akkor úgy seprette a népet, úgy, csak pusztultak mind, hatak meg. S akkor egy
ember kivitte a faluból, de hogy hová vitte, nem tudom, s akkor elvitte az az
ember azt a kolerát, aztán többet nem vót. (Egyházaskozár, Baranya megye
[Pokolpatak, Bákó megye, Románia])2

Az én nagyanyám, mikor leányka vót, lehetett 12 éves, hát kapáltak ott a mezõbe,
és õt az édesanyjáék elkûdték, hogy hojzon vizet a kútról. S merítette belé a
vedret, s mikor felfele nezett, hát akkor úgy jött egy fehér ló, hogy szakadott meg,
s réta ült egy asszon, de olyan csúnya vót az asszon. S akkor a lónak azok a
kengyelek mind háncsból vótak, s az a fékje, s az a zablája, az mind háncsból vót
csinálva. S akkor a farka alatt a segge lukja, hát az olyan bé vót, olyan hitván vót
az a ló, olyan sován vót, hogy bement vóna könyökig a keze. S mikor iránta ért,
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egy gereben vót nála, s egy seprû vót, s mikor odaért, akkor a leánka aszondja:
– Hova mensz, matusa?a Úgy mondták az öregeknek, hogy matusa, rományul ment.
– Menek – aszondja –, a gerebenvel, s amikor visszajövök, aszondja, akkor jövök a
seprûvel. De olyan csúf vót, olyan csúf, esett kétségbe tülle. Az a holera vót személye-
sen. Édesanyám meséte nekünk, hogy olyan holera indult, hogy itt halt meg, s túl
es halt meg, s amikor jött, tíz es vót a nyújtópadon. (Mekényes, Baranya megye
[Klézse, Bákó megye, Románia])3

Ember viszi be magával a faluba a holerát

Azt mondják, hogy egyszer egy asszony elindult kenderáztatni a tóra, bé a
Szeretre. S hát látja, hogy jõ két lyány, ulyan szépen felöltözködve, fehér ruhásan,
mintha menyasszonyok lettek lenne. S akkor û megkérdezte: – Hová mentek?
– Menünk ki a falura. – Hát mért? – Ott akarunk lagzit csinálni. – Jertek velem
kenderáztatni. Elvitte kender-áztatni, s hazavitte hozzája a házba. S onnat elszer-
tültek,b elmentek a faluba, s az egész falut bélepte a holera. (Mekényes, Baranya
megye [Pokolpatak, Bákó megye, Románia])4

A feleségemnek beszélte a keresztapja, Ömböli Jancsi, hogy amikor kolerajárvány
volt, az egyik andrásfalvi ember oda volt fuvarba valahol távol. S mikor ment haza,
egy idegen ember megállította, egy törpe, s azt mondta neki: – Ember, vigyél el
éngem a falutokba! Ha elviszel, a te családodba nem lesz semmi baj. Az ember fel-
vette, nem tudta, hogy kicsoda, micsoda. Azt mondja: – Ülj fel! Elvitte András-
falvára, s ott nála meghált, s reggel elindult a törpe. Amikor kiment a kapun, egy
nagy kopó lett belõle. S ahogy ment az úton, amelyik udvarra bénézett, ott abba a
helybe béütött a kolera. Amelyik udvarra a fejét es bebólogatta, onnan az egész
család meghalt. Mikor jól megtizedelte a falut, akkor visszament ahhoz az ember-
hez, aki õt odavitte a szekérvel, s azt mondta neki: – Most vigyél el más faluba!
S ahogy elment onnan, megszûnt a kolera. (Istensegíts, Szucsáva megye, Románia)5

A démon a könyvébe ír – halált hoz

Hát még a nagymamám mesélte, hogy látta egyszer, hogy jár egy fekete köpenyes
ember egy fekete könyvvel a falun. És kinek a háza elõtt megáll, ott ír valamit, és
reggel abból a házból meg kellett valakinek halni. Hát a nagymamám megleste,
hogy na, hát milyen ember, miféle. Hát meglátta, hogy annak a fekete köpe-
nyesnek az egyik lába lóláb, a másik meg libaláb. És elmondta többeknek a
faluban, ez ki lehet ez az ember? És megállott a nagymamám kapuja elõtt is, béír-
ta õt es a könyvbe, másnapra õ is meghótt, így történt. (Mekényes, Baranya
megye [Klézse, Bákó megye, Románia])6

a néne, anyó (román mátuúá)
b szétszéledtek
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Támad a rosseb – védekezés szenteléssel

Aztat tudom, mikó hát még ott vótunk Sidon,a Sidon ottan egy ember, valamilyen
ember vót az, de hogy milyen ember vót, én nem mondhatom, csak azt mondták,
hogy körü átröpûte kétszé a falut. Mikó áttizét úgy a falun, kétszé átment, azután
olyan sokan, olyan, olyan rossz, mind rosseb, olyan sebeket kaptak sokan. És
uralkodott nagyon az a seb. Nagyon sokan sebessek vótak, olyan mind a ko…,
nem korela, hanem milyen sebnek mondták? Rosseb! Aszondták: – Rosseb! Ural-
kodik a rosseb. És akkó mondták, hogy a templomot, templomba tartsanak misét,
és mise alkalmávó, mikó a legnagyobb mise van, a plébános kigyün, és a izéva
szentüli az ajtót. Avva a töménne. Ahogy szentüli az ajtót, annak az illetõnek ott
meg kõ jelenni, és meg fogják látni, ott lesz a templomba, oszt kiszalad. Nép
között bent van, és mielõtt a pap megszentüli az ajtót, akkó û bent marad, nem
bír kigyünni. És ütet ott el bírják fogni. Tehát az illetõ ember kiszaladt. És mikó
kiszaladt, akkó a plébános utánnoszót, hogy: – Verjen meg az Úristen! És mikó ez
megtörtént, az ember kiment, elesett, és ott vergõdött a sárba, hentergett, hozzá
nem mert nyúlni senki. De hogy azután hogy mi történt vele, hogy meg-e hatb az
az ember, vagy nem-e, azt nem tudom. Csak eztet tudom, hogy meséték, hogy az
ember azt csináto vóna, eztet… De hát harmadik faluba vót, ugye, hát mink nem
láttuk. Csak azok az asszonyok, ugye, elmesélték. Azok meséték, hogy ûnáluk mi-
csoda borzasztóság történt, hogy ez a sok rosseb, hogy ennyire uralkodott. Tehát
az az ember vót, annak valami befolyáso a gonoszságokka, a ördögge paktát, vagy
mi vót vele, hogy ez talán adta vóna ezt a sebeket a izéra, a népekre. Hogy valamit
leszórt, és attu kapták ezt a sebeket. Hát most mi igaz ebbü? Ahogy az az ember
a sárbo vergõdött, azok a betegek, akik betegek vótak, még azok is odamentek,
látták, hogy ott vergõdik, és aztán kezdett javúni mindenkinek a betegsége. Így
gyógyút a nép. (Gombos, Nyugat-bácskai körzet, Szerbia)7

Aki kérését teljesíti, megmenekül

Meg az is, mi a fenének mondták… Csoma. Az úgy az én koromban is még úgy
tavasz kikelt, ugye, mert a határ nagy volt, aztán szántottunk, ez az, akkor meg
ott is háltunk. Nem jöttönk haza, mert, ugye, minek? Pihentek a marhák, olyan
tehenes idõ volt, hát ott pihentönk mi is. Aztán mesélte az apám, hogy volt egy
illetõ, az is így kint volt még egy hétig is, aztán vitt az magával egy demizson
pálinkát ki. Egyszer megyen egy nagy vihar szél, hömpölyög valami, az a kocsi
alatt volt, és amikor odaért, hát felállott. Az illetõ. – Ne ijedj meg, öreg – aszond-
ja –, adj egy csepp pálinkát! Mert ha nem, akkor elviszlek. Az öreg megijedett, és
megkínálta pálinkával. Megitta, és azt mondta: – Soha senkit ne szidj, hogy a
csoma így meg úgy – aszondja –, mert ha akarod tudni, akkor én vagyok a csoma.
Eljöttem a faluból, s megyek ide s ide. Akkor, mikor odaért abba a faluba, a szom-

a Sid (Szerémségi körzet, Szerbia)
b halt

hiedelemjo.qxd  8/9/2012  11:32 AM  Page 251



252

széd faluba, hall az öreg valami kutyaugatást, akkor odaért a csoma, és reggelre
már negyvenhét volt. Ilyen történetek voltak, de a csoma mind leverte õket.
Kollégaa volt, valami ilyesmi. 

És embert vagy kutyát támadott meg?
Embert. 

Ez olyan betegség volt?
Az, az. Betegség volt. 

És negyvenhét ember meghalt?
Igen. Negyvenhét ember reggelre meghalt. (Dávod, Bács-Kiskun megye)8

Egy ember jött a fuvarból; felkéredzett hozzá egy szerzetes pap. Érdeklõdött a falu
népe iránt, hogy ki milyen viseletû, jó ember-e, vagy rosszabb. És azt mondta,
hogy nemsokára meg fog halni a falu népe éhség vagy döghalál által. – De te,
szegény ember, mivelhogy felvettél a kocsidra, nem lesz semmi bántódásod. Csak
minden reggel, mikor tehenet fejsz, tégy fel egy csipor tejet az ajtó felé, és aki
leghamarább odamegy a házadhoz, add oda azt a csipor tejet neki, és így mentve
leszel a döghaláltól. És mesélték, hogy az a szerzetes járt minden reggel a tejért.
Egyik reggel járt õ férfiképbe, másik reggel nõalakba, és a nyolcadik nap csak is
az a szerzetes vót, aki a kocsira felkéredzett. Akkor osztán megmondta: – Mi-
velhogy könyörültél rajtam, én is könyörültem rajtad és a te családodon. (Hidas,
Baranya megye [Andrásfalva, Szucsáva megye])9

Álcsuma

A nagyon csúnya ábrázatúakra, fõleg serdülõ fiatalokra, megszokásból vagy csú-
folódó hajlamból szokták mondani: – Alyan csúf, mind a csuma! Bár senki sem
látott csumát, még a régi öregek sem, a hiedelem szerint mégis létezett, és a halál
jelképéhez hasonlóan fekete szokmányos alaknak képzelték. Így élt ez századokon
át a magyarói emberek képzeletvilágában, és a legöregebbek visszaemlékezései
szerint a régi idõkben itt-ott sírni is hallották a csumát. A közhiedelem azt tar-
totta, hogy a csuma sírása nagy veszedelmet jelent. Egy alkalomkor, a húszas évek
derekán, serdülõ gyermek koromban, faluszerte terjedt a hír, hogy a vasútállomás
mögötti kubikban minden éjjel sír a csuma. A közelben lakó felszegiek híresz-
telték, azonban arról bárki meggyõzõdhetett, hiszen a síró-fütyülésszerû hang-
sorozat messzire elhallatszott az éjszakai csöndben. E vészt jósló hangok rettegés-
ben tartották a falu babonásait. Nos, került néhány bátor legény a faluban, akik
vízapadás után kézbeli ütõ és vágó szerszámokkal felszerelve átkutatták a nádas-
kubikot, és meg is találták a csumának vélt „szörnyet”, amely nem volt egyéb, mint
a megáradt Maros folyó kiöntésével odakerült és odarekedt ártatlan vízityúk, azaz
fekete vízi szárcsa. Ezzel Magyarón végképpen megszûnt a csuma létezése körüli
hiedelem. Csupán a megszokott beszédfordulatokban kerül még néha említésre.
(Magyaró, Maros megye, Románia)10

a Valószínûleg kolera helyett mondja.

hiedelemjo.qxd  8/9/2012  11:32 AM  Page 252



253

Védekezés étel, ing készítésével

Hát ez a csuma, ez úgy vót, hogy beszólt az ablakon éjjel, hogy hónap reggelre
meghal a gyereked, meghal édesapád, vagy amelyiket mondta. Rosszabb vót a
járványnál! 

A csuma?
A csuma!

És ez egy olyan kicsi forma ember volt?
Eztet nem nagyon látták, csak hang hallatszott belõle, de e tudták képzelni! Egy
rémesztõ, nagyon, de nagyon csúnyának! Talán még az ördögnél is csúnyábbnak
nézték. Hát aztán védekezni úgy védekeztek ellene, hogy a faluból összeültek az
asszonyok, mert azt mondta egyszer a csuma, hogy csak úgy megy ki a faluból,
hogyha csinálnak nekije inget, gatyát. De azon este fonják mög a fonalat, fehérít-
sék meg, szõjjék meg! Szövés elõtt még azt föl kell vetni így a vetõszegre, onnan
leszedjék, akkor felhúzzák az isztovátára,a bordába fogdossák, s akkor fogjanak
neki szünni. Akkor is varrják meg, éjfél után 12-re vagy 1-re, pontosan már az idõt
nem tudom, akkorra tegyék ki a kertbe! Akkor aztán elmegy abból a faluból a
csuma, hogyha ezt megcsinálják, többet aztán ilyen nagy károkat nem fog csinál-
ni. Megcsinálták az asszonyok, összeültek, s megcsinálták, s elment; mind a mai
napig se nem jött vissza, s gondoljuk, nem is jön. (Szék, Kolozs megye, Románia)11

Aztán tudja, micsinálnak: mentek, összegyûltek az asszonyok fonni. S akkor
fontak, mer azt mondták, meghaltak a gyermekek, s azt mondták, hogy azok azér
haltak meg, hogy jün a csuma. Hogy a csuma elviszi a gyermekeket. Hogy azér
halnak meg a gyermekek. Hát lehetett valami járványbetegség. S akkor hogy a
csuma viszi el õket, akkor összeültek az asszonyok, ezt csak nagyapáméktól hallot-
tam, mer már mikor mü vótunk, a mü idõnkbe nem beszéltek ilyeneket. S akkor
fontak valóban az asszonyok, s akkor abból, amit fontak, szõttek ruhát. S kitették
a fûzfára, oda egy kerthez, hogy a csuma vigye el. S elvitte a csuma. S azután nem
haltak meg a gyermekek. Na, ezt mondták. (Egrestõ, Maros megye, Románia)12

Ahol, melyik utcán este végigszaladt csórénb egy fiúgyermek sikojtozva, a tudni
való vót, hogy ott regvelre abba az utcába élõ ember nem maradt, met regvelig
mind meghótak. Hogy meg ne haljanak, öt egynevû asszony esszeállt. A tókbólc

vittek kendert, kitilolták, kisikították, megfonták, megforrozták s meg es fonták.
Azon éjen megszõtték, kiszabták, s inget es varrtak belõle. Azt az inget kiakasz-
tották egy karóra. Igen, de a gyermek az éjen el es vitte, s a kolera el es ment, met
a vót a döghalál, az a csóré gyermek. Az én nannyomd es köztik vót, aki varrta azt
az inget. Ahogy a gyermek elvitte az inget, többen nem es haltak meg, csak vaj

a szövõszékre
b meztelenül
c Valószínûleg mesterségesen létrehozott vizes hely kenderáztatáshoz.
d nagyanyám
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egy-egy.a Én Ciherek-patakán nõttem fel. Azt régen Rána-patakának hítták.
Azétt, hogy a Rána nemzetség lakta. Azok a Ránák akkor a döghalálval mind
elvesztek vót, úgy, hogy egy se maradt belõlik. (Gyimesközéplok, Hargita megye,
Románia)13

Vót régebb es, a régi üdõkbe, mondták, hogy a gusa. S attol es egy olyan érdekes
kicsit história vót. Hallottam en es a régiektöl. Igy beszélték, hogy vót a régi
üdõkbe, mikor gusának mondták azt a betegséget. Járt a gusa. De hát az ugy
seprette, a gyerekeket fölleg, a fiatalságot. Egyik nap elbetegedett, másnap
meghalt. Akkor aszmondták, hogy vót egy kicsike asszony, öregasszony, egy kicsi,
törpe fehérnép, valamiféle, amit gusának hivtak, hogy az ahova bément a faluba,
ott a gusa seprett. Aszmondták, hogy ment bé a faluba, s az vitte a gusát.
Akkor… vót annak orvossága. Kilenc fehérnép egy éjszaka le kellett fonjon annyi
kendert, amiböl egy ruhát varrjanak neki. Kilenc fehérnép meg es fonta, s meg es
kellett szõni, szoval azt meg es fõzni, s meg es szõni, s meg es varrni reggelre azt
a ruhát. Kilencen. S azt ha meg tudták csinálni, s feladták reja, akkor ugy elment.
Feladtak reja azt, a kenderruhát, s akkor õ elment. Neki a kellett, az a kenderruha.
Akkor a gusát elvitte, ugy elvitte azt a betegséget. Õ akkor kivitte a gusát a
falubol. Ezt hallottam, hogy beszélik a régiek. (Gyepece, Bákó megye, Románia)14

A csuma nagy betegség, az a csifuszb betegség. Azt is az Isten küldi. Az éjjel jár,
egy nagy csúf bába, azt mondják, s jár egy guzsalyval a keziben. Az én néném
meghalt attól 14 esztendõsen. Nem tudta az ételt megemészteni, fájtatta a fejét,
megvakult, megsüketült, megmutult,c csak szuszogott. Aztán végre meghalt.
Hogy a csuma ne jöjjön be a faluba, az asszonyok össze kell gyûljenek, s kenderbõl
megfonják egy este, 12 órakorig, megfonják, egyhamar meg es szövik, meg es varr-
ják. Varrnak egy gyermekes ingecskét, s ki kell vigyék, hogy tizenkettõkorig lete-
gyék a határba. Akkor oda leteszik, s a csuma kapja meg, s többet a faluba nem
még jön. Adtak inget neki. (Magyarfalu, Bákó megye, Románia)15

Azt halltam, hogy régen, mikor járt a csuma betegség, akkor egy este kellett a
kendert kiszedni, kellett rágtassák, léheljék, fonja, szõje, varrja, hogy reggelre,
hajnalra készen kellett legyen a csumaing. S akkor valaki, ki azt az inget felvette
hátára, ment a falun, s rikojtotta:    

Ahogyan ez az ing van csinálva, ezen az éjen, 
azon az éjen vesszen el a csuma betegség. 

S ezt rikojtotta nagy szájval. (Forrófalva, Bákó megye, Románia)16
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Védekezés pestistõl találós kérdéssel

Egyszer, amikor nagy pestis dühösködött nálunk, Istenhez fohászkodtak az em-
berek, hogy tartsa meg õket életben, mert majd istenfélõbbek lesznek. Jött vala egy
fekete asszony az emberekhez, és ezt mondá: – Megkíméllek titeket, és életben
hagylak, ha okosabbak vagytok nálamnál. Ha köztetek van egy olyan ember, ki
tõlem olyasmit kérdezhet, amire én nem felelhetek, elhagyom falutokat! Az
emberek szerencsét próbáltak, de a fekete asszony mindenre tudott felelni. De jött
egy cselédlegény hozzá, és szóla: – Mondd meg nekem, mi az: G-n állok, G-n ülök,
G van fölöttem, G van alattam, és G csúszik lefelé a gégémen? A fekete asszony biz
ezt nem tudta kitalálni, és elmene. A cselédlegény úgy csalta meg, hogy kapcájába
görénybõrt varrt. Harisnyája és kalapja fenekét görénybõrrel bélelte ki és hogy a
pestis ne ragadjon rá, beszéd közben egy görénybõrdarabkát nyelt el… (Kalo-
taszeg)17

Háton viszik ki a holerát, az tanácsot ad maga ellen

A holera járt régen a faluban. Akkor hát sokan megbetegedtek, s haltak es meg.
Hát sokan meghaltak. Akkor egy ember elment egy halottas házhoz, s a halottas
háztól ment haza. Este késõn ment haza. Amikor ment hazafelé, akkor felült egy
nehézség a hátára. Felült egy nehézség a hátára, hát az vót a holera. És ezt õ nem
tudta lerázni semmiképpen, és addig kellett vigye ki a hegyre, ki az útig messzire.
De az ulyan nehez vót, hogy nem bírta. Hát mikor kiért az útra, hogy már leszál-
lott, akkor azt mondja nekije: – Menj vissza, s mondjad meg az embereknek, hogy
éngem kivittél a faluból, én vagyok a holera, de mondjad az embereknek, hogy aki
prüsszent egyet, mondják: Jó egészségire! Akkor annak egészsége lesz, és nem fog
meghalni. Akkor az ember visszament, mondta mindenkinek, hogy: – Emberek,
aki prüsszent, mondják: Jó egészségire! Aztán azóta, ha valaki prüsszent, akkor
azt mondják: Jó egészségire! (Egyházaskozár, Baranya megye [Pokolpatak, Bákó
megye, Románia])18
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ÁLLATEMBEREK

A magyar néphitbôl ismert állatemberek kettôs lények, más szóval ember–állat átmeneti lények.
Általában a tulajdonképpen ’emberfarkas’ jelentésû (német) werwolf terminussal jelöli ôket a
kutatás. Legfontosabb sajátságuk, az állattá változás (állat alakban való megjelenés) más hie-
delmeknek is része, azonban az állatemberségnek ez a lényege: az állatember mint olyan,
állatként éli meg a rá jellemzô történéseket. Közép- és Nyugat-Európában az állatemberek leg-
fontosabb alakváltozata a farkasember, de lehet kutya, kígyó, emellett ló, vadkan, medve, ma-
dár, hal (!), macska és béka is. Az állatváltozatok hiedelmei a földrajzi környezetet is tük-
rözik: Észak-Európában például a farkasemberek mellett a medveemberek alakja dominál.

A farkasember (werwolf) lehet élô ember, aki a metamorfózis képességével rendelkezik, ille-
tôleg lehet állat alakban megjelenô démon is: az életükben emberfarkasok holtuk után dé-
monikus werwolffá, farkaskísértetté válnak, tehát a farkasembereknek léteznek élô és holt vál-
tozataik. Az élô werwolf meghatározott idôszakokban állattá változik, és az ôt elragadó vad
csapatokhoz csatlakozik. Ez a periodikus állattá változás az egyik legfontosabb közös európai
sajátság; a legfontosabb „farkasidô” az újhold, valamint a holdfázisokhoz, illetve a holdnaptár
hetes ciklusaihoz kötôdô egyéb idôpontok, például a hetedik nap. Az adatok egy része arra
vall, hogy ilyenkor a testtôl (transzban, álomban) elszakadó szellem indul támadásra, máskor
ez nem a testbôl távozó – állatalakot öltô – lélek, hanem e kettôs lények potenciálisan min-
dig létezô állatalteregója; ez támad magányosan vagy a többi hasonló lény csapataihoz csatla-
kozva az emberekre, az emberi kultúrára, kinyilvánítva nyers húsra, vérre éhes természetét.

Ami a magyar néphit werwolfvariációit illeti, ezek nem képeznek koherens rendszert, az új-
kori magyar néphit idevágó vonásait legalábbis germán, szláv, román és török eredetû mitikus
képzetek, illetve hiedelemlények gazdagították. (Hogy ezek miféle eredeti magyar hiedelmekre
rakódtak rá, nem tudjuk.) A legfontosabb magyar típusok: a nyugat-dunántúli tehénpásztor
csordásfarkas, a felföldi démonikus farkaskoldus, az északi, északkeleti területek magányosan em-
berekre támadó farkasembere, szakállas farkasa, az erdélyi kutya- és farkasprikulics, az alföldi tu-
dós pásztorok küldött farkasa, küldött kutyája, északkeleten a küldött kígyó. Sok helyi variánsa van
annak, hogy embert-e, vagy állatot, és milyen állatot támad a werwolf. (Például a Nyugat-Du-
nántúlon a csordásfarkas, vagyis a werwolftermészetû csordás az ellenséges szomszéd nyájra,
a gyûlölt földesúr csordájára támad rá, az alföldi tudós pásztorok egymás juhnyájára „küldtek”
farkast, stb.) Kozmikus vonatkozásai is vannak a werwolfnak; égitestfaló természete az ôskáosz
mitologikus sárkányával rokonítja: a magyar hiedelmek szerint is okozhat – mint kutya vagy far-
kas – napfogyatkozást vagy holdfogyatkozást. Az átváltozásnak a narratívumokban tükrözô-
dô legfontosabb technikái: ruhát levetni, farkasbôrt ölteni, farkasbôrbôl készült övet felkötni,
illetve nyírfa abroncson átbújni. Emberré visszaváltozni ruha felöltésével vagy emberektôl ka-
pott kenyér elfogyasztásával lehet. Néhány Európa nagy részérôl ismert szövegmotívum ná-
lunk is közismert volt; ilyen elsôsorban a foga között maradt árulkodó ruhafoszlányról fel-
ismert farkasember motívuma. Az emberfarkas-hiedelmek és szöveges reprezentációik
Gönczi Ferenc 100 évvel ezelôtt gyûjtött gazdag göcseji anyagához képest erôsen kihalóban
vannak, ellentétben az erdélyi prikulics sok helyen mai napig eleven hiedelmeivel.1
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A kutyaember – erdélyi magyar prikulics, prikolics – legjellemzôbb elôfordulási területe Ro-
mánia és az erdélyi magyarság. A rá vonatkozó hiedelmek, illetve elbeszélések nagyrészt a
fent említett werwolfvonásokat tükrözik, de ismerünk néhány helyi, csak rá jellemzô sajátsá-
got: ilyen például a születéskor elrendelt prikulics-sors képzete, valamint a visszaváltozás
megsebesítés következtében (a prikulics „vérét veszik”).Az erdélyi magyar hiedelmek már a
román eredetû név (román pricolici) által is kifejezôdô erôs román hatást tükrözik, ami a leg-
újabb korban valószínûleg felerôsödött. Sok fontos, eddig nem ismert adalékot tudhatunk meg
az újabb erdélyi gyûjtésekbôl, többek között Csôgör Enikô,Keszeg Vilmos vagy Komáromi Tün-
de publikációiból, valamint Magyar Zoltán Erdély több területén végzett gyûjtéseibôl.

A békaember ritkán adatolt hiedelemlény, alakja kizárólag a legújabb kori erdélyi folklórgyûj-
tésekben fordul elô, mégpedig Mezôség néhány pontján és Székelyföldön. A boszorká-
nyok, varázslók segítôszellemeként megjelenô békát nem tekinthetjük igazi békaembernek.
A macskaember hasonlóképpen: az állatemberek ritka, illetve a régebbi folklórgyûjtések so-
rán figyelembe nem vett (nem gyûjtött) alakváltozata. A boszorkány állatalakjaként meg-
jelenô macskát joggal tekintjük az állatemberek egy sajátos – a rosszindulatú mágia, varázslás,
boszorkányság szakembereihez kötött – változatának.

FARKASEMBER (WERWOLF)

Tulajdonságai

A csordásfarkast arról is megismerhették, hogy ha a tehenek közé ment, azok nem
bõgtek, holott az igazi farkasnál nagy bõgést vittek véghez. (Göcsej)2

Átváltozás farkassá 

Élõ emberek váltak farkasokká, hogy ellenségeiken bosszút álljanak, s farkas képé-
ben lophassanak. Különösen gyermekek, pásztorok s ezek feleségei szoktak csor-
dásfarkasokká átváltozni. Csordásfarkas oly gyermekbõl váll, akit a boszorkány,
midõn elszületett, vagy keresztelésre vitele alkalmával – persze rossz szándékból
– nyírfa abroncson háromszor keresztülbújtatott. Az abroncsot erre a célra már elõ-
re elkészítették. Az ilyen gyermek hét év múlva elment a háztól, s csordásfarkassá
változott, és az is maradt. (Göcsej)3

Oly ember szintén csordásfarkassá változhatik, aki gyerekkorában hét évig szop-
ta édesanyja emlõit. Az ilyen egyén bármikor farkasalakot ölthet, ha bizonyos
mondások között istenátkozta tüskefából vagy nyírfából készült abroncson há-
romszor vagy hétszer keresztülbújik. A harmadik, illetõleg hetedik átbújás után
rögtön farkassá változik. De csak addig marad farkas alakjában, míg valamely ki-
eszelt tervét, rendesen lopást vagy öldöklést végrehajtja, mely után újra emberi
alakot ölt. Az abroncsot, melyen keresztülbújik, helyén hagyja, s midõn dolgát el-
végezte, azon háromszor vagy hétszer keresztülbújik. (Göcsej)4
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Az abroncsot néhol karácsony elõtt való napon szokták készíteni. Némelyek kö-
rös-körül tekerték madzaggal. Leginkább a szõlõhegy gyepüjében tartották, s ott
bújtak rajta át. Átbúvás elõtt az illetõ egy erre a célra szolgáló „lájblit”, „pruszlit”a

öltött magára, avagy szíjat kötött a derekára, s valami zsírral kente be magát.
Visszabúvásnál, midõn újra emberi alakot kívánt ölteni, a lájblit levette, illetõleg
a szíjat leoldotta. A szíj mind a farkason meglátszott, és ha az az abroncson való
visszabúvás elõtt elszakadt (a kutyák, farkasok leszaggatták), az illetõ azonnal em-
berré változott át. (Hídvég, Lendvai járás, Szlovénia)5

Megtörtént, hogy valaki véletlenül bújt keresztül valamely kijárathoz vezetõ ab-
roncson – s átváltozott csordásfarkassá. Egy „mester” (kántortanító) vadászni
ment. Amint a bokor mellett haladt, a künn õrzõ pásztor útba esõ abroncsán ke-
resztülbújt, hogy mielõbb túl legyen a cserjésen. Mindjárt farkassá változott. Na-
pokig nem mehetett ki a házból, míg végre az esetet a pásztor megtudva, az abron-
cson õt visszabújtatva, ismét emberré válhatott. (Bánokszentgyörgy, Zala megye)6

Volt itt egy olyan öreg juhász, Gambulya Antalnak hívták. Ott vót juhász a mi
akónkba. Aztán ráment a farkas a juhaira. Odament a farkas, de nem farkas vót az,
csak olyan kûdött farkas, farkas képibe ment oda a juhokra. Aztán, mikor meglát-
ta a farkast, akkor odament, és megtalálta azt az abroncsot, amin átment; átbújt,
és akkor farkas képibe lett, akkor odament, és azt mondta: – Most már elvágom az
abroncsodat, aztán így maradsz, farkas képibe. Aztán nagyon könyörgött, ne vág-
ja el az abroncsot, inkább elmegy õ, ott hagyja békiben, csak ne vágja el az abron-
csot. Mer õ is tudott valamit, a juhász. Ez katolikus ember vót. Nem vágta el az ab-
roncsot, aztán elment, nem ijesztette többet a nyájat. (Perõcsény, Pest megye)7

Varju Péter bátyám mesélte, hogy meg tudta magát csinálni szakállas farkasnak.
De hogy hányszor kell keresztülfordulni a létrafokon, azt nem tudom. Akkor vará-
zsolta el magát: lett belõle szakállas farkas. (Tiszacsécse, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)8

Egy csordás leányaival együtt bújt át a karikán, s mindnyájan egyszerre csordás-
farkasokká váltak. A csordás visszabújt az abroncson, a leányai viszont továbbra is
farkasok maradtak. A nyakukon lévõ piros pántlikák mint farkasokon is rajtuk
lógtak. (Hosszúfalu, Lendvai járás, Szlovénia)9

Kenyér a farkasnak

Kustánszeg határában, az úgynevezett Apáti-erdõben három farkas tartózkodott;
az egyik Kati, a másik Rozi s a harmadik Naca nevet viselt. Az arra járók a fatör-
zsökre kenyeret tettek, meghatározva, hogy melyik darab kinek jár, s az illetõ far-
kasok a kenyeret onnan elszedték, és megették. (Kustánszeg, Zala megye)10
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Itt vót egy öregember, az öreg Csikány, az mikor valakire megharagudott, még a
lovát is levágta farkas képibe. Mikor az asszony kenyeret sütött, bement hozzá az
öreg Csikány farkas képibe, kellett neki lángoskenyeret sütni, azt odaadta neki.
Nagymámónak emlegette azt. Nagyon boszorkások vótak az emberek. (Csitár,
Nógrád megye)11

Visszaváltozás emberré

Rájön a rámaradt ördöngösség, át kell változzon farkasnak. Egy darabig úgy
megyen, és egy hónap múlva visszaváltozik. (Kalotaszeg, Románia)12

Lentiszombathelyen egy csordás szintén farkassá szokott átváltozni. A lenti he-
gyen volt kis pincéje, ott rejtegette abroncsát, amelyen átbújva farkassá változha-
tott. Innen járt – mint farkas – malacokat s majorságot lopni. A lopott állatokkal
az abroncshoz tért vissza, ott azokkal az abroncson átbújt, s zsákmányát már mint
ember vitte a pincébe, hol feleségével a leölt állatokból lakmározgatott. Egyszer
azonban a tolvaj csordásra ez az ördöngösködés végzetessé vált. Ugyanis, midõn
ismét malacot akart keríteni, sokáig nem tudott hazajutni, mivel a környéken õr-
zõ pásztorok, ismerve tolvajlásait, nagyon vigyáztak rá. Távolléte alatt felesége a
pincében elõre tüzet rakott, hogy a sütést gyorsabban végezhesse. A férj csak nem
jött. A sok várás után az abroncshoz ment nézni: jön-e már. Az abroncsot aközben
véletlenül eldöntötte, s aztán elpusztította. A férj végre visszatért egy süldõvel.
Jaj, de az abroncs már el volt törve; más abroncson pedig hiába búvik át, emberi
alakját vissza nem nyerheti. Ezt látva, elkezdett farkas módjára tutolni, s feleségé-
nek, aki erre kisietett a pincébõl, meghagyta, hogy fejtse le róla a farkasbõrt, ta-
lán újra emberré lehet. Az asszony kést vett, s kezdte a bõrt a lábánál fejteni, de
igen nagy fájdalommal járt, nem bírta ki, tehát abba kellett hagyni. A csordás bi-
zony örökké farkas maradt, de azért továbbra is együtt élt feleségével. El-eljáro-
gatott a közösségi gyûlésekre is. Ott persze nem volt becsülete, mert mindenki is-
merte az esetét. Ütötték-verték. Számos éven át élt farkas alakjában s farkas
módjára. A szobában hált. Mikor felesége fõzött, fölült a tûzhelyre. Dolgozni nem
tudván, csak járkált s ült. (Lenti, Zala megye)13

Ha a csordásfarkas az abroncsot, midõn vissza óhajtott bújni, nem találta a helyén,
nagy tutolást vitt véghez. Némelyik egyén hetekig, sõt hónapokig is megmaradt
csordásfarkasnak, s a majorságban, csordákban, nyájakban és ménesekben nagy
vérengzést vitt véghez. (Göcsej)14

Nyájakra támad 

Vot a berbécseknéla épen a vejem, aki itt, ebbe a házbo lakatt – szegény, nyugod-
jék. Õ gyermek vot, és ö ügyelte itt a Szénafübe, mindjárt a Kereszten fejül, vot
egy ilyen kalyibájo, s aztán a berbécsek csak ott votak a Szénafübe. Hát egyszer,
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egy kis idõ múlva, szaladnak a berbécsek, hogy innet… itt a Décsengébe, a
födekbe, a törökbuzaa közt mind berbécs vót megölve. Nem sok berbécs maradt.
Mind megölte a farkas. És a gátnál is, én láttam a szememmel ott megölve, hogy
tiszta kék vot szegén berbécsnek a bõre, úgy meg vót dögölve. Sok berbécset meg-
ölt. Az is prikolics vot. Farkas alakjábo. Nem is tudom, hogy ki vot az, aki avval
a fiuval vot katona, aki aszmondta… mondta, hogy õ túri. – Én is jártam Túrba
– aszmondja –, mikor én átváltozok farkasnak. Aztán még votak farkas kollégák,
nemcsak egyedül vótam. Még akadt olyan – aszmondja –, s ugy megzavartuk…
Sokat megöltünk – aszmondja –, sok berbécst Turba. Azt mondta, hogy átalakul.
Azt nem tudom, hogy farkasnak hogy alakul át. (Tordatúr, Kolozs megye,
Románia)15

A csordás lányai farkassá változnak

Egy csordásnak két férjhez menõ leánya fonóba járt; hogy a fonók lakomát csap-
hassanak, a két leány farkassá változott át, s lopással szerezték be a szükséges en-
nivalókat. (Pórszombat, Zala megye)16

Farkas alakban szült gyermek

Egy Duskó nevezetû csordás feleségével együtt változott át farkassá. Az asszony
az átváltozás idején viselõs volt, s mint farkas szülte meg gyermekét. A gyermek
egészen farkas alakú volt. Idõközben a szülõk visszanyerték az emberi alakjukat,
s a gyermeket elvitték keresztelõre. A lelkész azonban, fölismerve farkas voltát,
nem keresztelte meg. (Pórszombat, Zala megye)17

Farkas vérét veszik – visszaváltozás

Ezt nem tudom megmondani, ríg vót, mán mikor hallottam, hogy vót itt valahun
egy lakodalom – még a nagyapámtúl hallottam ezt is. Vót valami lakodalom. Te,
menj onnét, gyermek! [A gyûjtésen jelen lévõ gyerekhez.] Osztán a jányok, a ju-
hász fiúk a falu alól – mert a falu szélin vót a lakodalom, oszt a juhászfiúk bemen-
tek, a juhászlegínyek, a lakodalomba. Este valami vínasszony meg aszondja:
– Megálljatok, mert kibaszok veletek – aszondja –, mindjárt a farkas megeszi a
birkátokat! – Ne beszíljik, néném – aszondja –, nyáron nem jár farkas! Arra a szó-
ra, vagy nígy farkas ott kerülgette a birkákat. Vitte a birkát, a juhászok szaladtak.
Hát oszt nígy farkast nígy jánybúl csinálta, fordította által. És osztán az öregasz-
szony meghalt, hamarosan reggelre, vagy mi, csakhamar, hirtelen halállal. A nígy
jány farkasnak veszett. Hogy meddig ílt, meddig nem, melyik meddig? Elég az
hozzá, hogy vót ott valami szárazmalom. Oszt a farkas – kettõ oda bejárt
különöskíppen. Utóvígre mán csak egy járt be a szárazmalomba enni, iccaka. Oszt
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az egyik bíres ebbe a idõbe elment a szárazmalomba õrletni. Oszt aszondja: – Pis-
ta bátyám! Nem tom, hogy hítták, csak én mondom így. – Pista bácsi, én itt hálok
az iccaka – aszondja. – Itt ne háljál, fiam – aszondja –, mert a farkas megeszi a bir-
kád, ökrödet. Ide minden iccaka jön farkas. Egye meg azt az ökröt. Ha megeszi,
hát az egyiket eszi meg csak. Az egyikkel meg majd hazahúzatom a szekeret, de én
nem megyek sehova se! – Hát jó – aszondja –, de én azt nem ajánlom. Befeküdt a
malomba a fiú. A malomajtót bezárni nem zárták be sose. Befeküdt a malomba.
Hát majd egyszer tényleg megkerült ífél után az egy farkas, de a juhászfiú, vagy
a bíresfiú, ott húzta meg magát a bundán. Micsináljík?a Meg sem moccanjík, mert
a farkas megeszi. A farkas jóllakott ott darával, meg mivel, oszt lefeküdt a farkas,
csak úgy, hogy neki a bundája hátuljára feküdt a farkas. Ott feküdt rajta. Hát mi-
csináljík, hogy csinálja? Hóttra vót ijedve a fiú. Egyszer addig nyúlkált lassankint,
gondolta, hallotta – mert úgy hortyog a farkas is meg a kutya is, mint az ember,
bárki hallja meg, mikor idesdeden alszik. Ippen úgy hörtyög, mint az ember. És
hörtyögött a farkas. Addig izgett-mozgott észrevétlenül – a farkas nem vette észre –,
oszt agyon… keresztülszúrta a farkas nyakát bicskával, a késsel, a zsebkéssel. Nem
tudott a farkas meg se moccanni. Ott hasogatta ki a farkast. Mikor félbehagyta a
farkast, egy gyönyörû szíp jány, szípen felöltözve, ott állt elõtte. Aszondja neki,
hogy: – Ásó-kapa – ilyenformán mondta –, ásó-kapa választ el! Te mást nem
vehetel el, én meg máshó firheb nem megyek. Ketten legyünk férj és… élettársak
legyünk tovább. A fiú csak nízett. Hát oszt addig-addig, hogy beszílgettek még ott
reggelig a farkasbul lett leánny[al]. A farkas úgy eltûnt, hogy nem vette észre, hogy
megszúrta, mikor ott hagyta, megdöglött a farkas. Nem jön tovább a malomba.
Akkor, igen, akkor kiment a malombul az ökröt megnízni, az ökrök nyugodtan fe-
küdtek. Visszajön, mihelyt mikor visszajött, a jány állt elõtte csak. Gyönyörû szípen
felöltözve, szíp jány. Akkor mondja, hogy ûk mán eggyé lesznek. Hát ílnek oszt to-
vább bú nélkül… A fene tudja osztán, hogy mi lett vélik. Hát ezt hallásbul hallot-
tam én. (Sáp, Hajdú-Bihar megye)18

KUTYAEMBER (PRIKULICS)

A prikulics-lét: átok, Isten büntetése 

A prikulics két testvértõl születik, s azért az az átok van rejta,c hogy hét esztende-
ig ember, s hét esztendeig kutya. Én nem hiszem, hogy ilyen van. (Nagyvejke, Tol-
na megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])19

1: Talán az se igaz, hogy Boronkay nagyapja félig kutya, félig ember? Rajz vagy
szobor is vót róla a templomba, még Margit is látta… Uradalom vót Kutason…
Gróf vagy mi vót, nagybirtokos. Vót nekije ilyen pásztorai, juhász, csordás, ka-
nász, csikós…
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2: Egyszer ment a tanyára ki, asztánéka a juhász mondja neki, hogy annyi birka már
megdöglött, és õ is még keresett, látta, hogy a birkák búsulnak, dögledeznek… És
akkor dühbe gyütt, és Isten ellen kikelt. Dobálta föl az ég felé a döglött birkákat,
és mondta: – Ha Isten elvette, egye is meg! És lüdözött föl az égre, hogy az Istent
akarja agyonlõni. És akkor fölugrott a kocsira, hintóra, és elgyütt, be Kutasra.
Gyüttek haza… És amikor a hintó megállt a kastély elõtt, ahol le szokott szállni,
egy kutya ugrott ki az ülésrõl. A méltóságos asszony is gyün ki, és kérdi a kocsis-
tól, hun az ura. A kocsis is… nem tudott álmélkodásában még szóhoz se jutni…
Jobbra-balra tekint, senkit nem lát. Pedig beült az ura is! De hát a kocsis nem né-
zett vissza útközben, csak pont, mikor megállt a ház elõtt, mikor a kutya kiugrott
a hintóból. És mondja a méltóságos asszonynak, hogy hazahozta, de õ nem tudja,
hová lett, hanem egy kutya ugrott ki a hintóból, aki beszaladt a házba. És akkor
a kocsis elmondja, hogy mi történt velük kinn, a tanyán… Akkor erre a méltósá-
gos asszony nagyon sok pénzt áldozott a kutasi templomra, hogy õ csináltassa, és
sokat imádkozott, meg misét tartottak érte. És akkor derékig késõbb lett belõle
ember, deréktõl lenekb meg csak kutyának maradt. Úgyhogy azért csak négykéz-
láb tudott menni… És ez föl is vót festvelc a sekrestyébe… ez az ábrázata, mint
fele kutya, fele ember. Mindenki látta, nem is egyszer… Az unokáját ismertem, a
fiát meg édesanyám ismerte… (Kisbajom, Somogy megye)20

Születése

A prikulics a holdváltozáskor lesz, holdváltozáskor születik. Csak akkor prikulics,
amikor a kutya képében van. Haragosát megveri. Ha vért eresztenek belõle, meg-
szólal. (Magyarlapád, Fehér megye, Románia)21

Egy-egy ember születésekor úgy volt elosztva, hogy prikolics legyen. Attól kezd-
ve, hogy hetedik évet betöltötte, minden három hónapba egyszer átalakul kutyá-
nak. Nem ugatott. Addig járt, amíg találkozott valakivel, és megharapta. De nem
ölte meg, csak vért kellett, hogy lásson. Az is jó volt, ha õt sebezték meg. Ha vért
látott, megváltozott. Hogyha senkivel se találkozott, meghalt. (Boldoc, Kolozs
megye, Románia)22

Átváltozás, visszaváltozás

A prikulicsot mondták, hogy az kutyából csinálódott, a prikulics. Itt vót egy cigán
nálunk, rég-rég. Vót egy cigán, az azt mondta, kiment az utcára, ott keresztes-
útnál egyet bucskázott, mikor fogyott el a hold. Olyankor, mikor a holdvilág fo-
gyott el. Igen. S akkor tán kutya lett belõle. Aztán ment, valakit meg kellett,
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hogy marjon, hogy egy kicsi vért eresszen, s akkor aztán megtért.a Osztán vissza-
tért, s osztán elment a dógára haza. (Magyarbagó, Fehér megye, Románia)23

A prikolics csak kutya alakban jelenhet meg. Tiszta kutya alak. Kilenc kutyának
az erejével bír. Csak az ördögtõl lehet macska, kutya vagy kígyó – effélére változ-
hat át. A prikolics csak embertõl van. Az, ahol õ megkecskebukázik,b ott kell õ
visszakecskebukázzék, hogy ember legyen. Én látom, mikor megkecskebukázatt.
Kecskebukát vetett háromszor. De gunyáját ott hagyta, senki sem látta a gunyá-
ját. Olyan gyapja van. Ilyen gyapjú van rajta, né [mutatja]. Tiszta kutya alakba
változik, de azér csak lábai, mindene ember, de nem látja az ember, me csak ku-
tyalábat lát. 

Bivallyá is szokott válni a prikolics? 
Olyan, mind két nagy bivaly, bihalyfioka. Olyan szõres, mind a kutya. Kutyák
vótak. De akkora nagyok: így, ne [mutatja]. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)24

Jaj, aztat édesanyám magyarázta egyszer, tiszteletes úr [a gyûjtõhöz], Isten nyug-
tassa meg édesapámat, azt mondja, hogy egyszer ugattak a kutyák erõsen. És ki-
ment, hogy lássa, hogy mi van, s hogy van. S aszondja, hogy egy kutya vót. S ak-
kor mintha hallott vóna szót, hogy mondta, hogy: – Gyere, üssél meg, mert ha
megütsz, ha folyik vér, akkor – aszondja – embernek válok! Édesapám nem ment,
hogy üsse. Errõl aztán tudtuk, hogy van prikulics; egy román ember csánódottc

prikulicsnak. (Búzásbocsárd, Fehér megye, Románia)25

Mind mondták a faluban, hogy az olyan, hogy az a prikulics. Akkor egy nap úgy
volt, hogy mennek Kolozsvárra az emberek, me valami ünnepély van. S az embe-
rek feöltözve mentek ott egynéhányan, tízen-húszan-harmincan. Nem érnek ki a
faluból, és az a prikulics egy szekér kórévald megrakva jön a határról. S mondja
nekiek, hogy: – Hová mentek? – Há menyünk az ünnepélyre, Kolozsvárra. – Aj,
én is megyek, csak megyek, vigyem haza a kórét. S akkor azok elmentek. S az az
ember elment, hazavitte a kórét, s az emberek, amikor megérkeztek Kolozsvárra,
ki volt ott, mind az a prikulics. Már Kolozsvárt vót. S õ még kellett menjen haza.
Mégis õ hamarább bent vót Kolozsvárt, mind a többiek. Na, ott letelt az ünne-
pély, még ide-oda, nem tudom én, mi, akko, na, most menjünk haza. S akkor fel-
mászkáltok a lovakra, mind Kolozsvárt, azt mondta, hogy õ nem menyen. S mi-
kor érkeztek, hogy Bozsnál szálljanak le, s érkezzenek bé a faluba, s a falu végin
egy háznál vót valami mulatság, tánc. S ki táncolt a legjobban a tánc közepibe,
mind az a prikulics. Õ má ott vót, s õ elmaradt a többiektõ Kolozsvárt.
(Mezõszopor, Kolozs megye, Románia)26
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Ruháját elveszik – nem tud visszaváltozni

Én mindig azt hittem, hogy ez nem lehet igaz. És egyszer mentem egy mikesi em-
berrel Tordáro, és mondtam, hogy: – Az nem létezik, hogy az ember megtehesse
azt, hogy prikoliccsá változzon. – Hát – aszmondja –, nem lehetne ugy, hogyha…
ahogy gondoljuk – aszmondja –, azt nem lehet. Me nálunk van egy fiu – asz-
mondja –, soha nem ment – aszmondja – mulatságbo, soha. Egyszer a többi ba-
rátai elcsalták. Há reagyütt az, hogy legyen prikolics. Aszmondta: – Csak kiment
az ablakon. A többiek mind lesték, me ugy, hogy… még hallották, s még nem hit-
ték, amég nem látták. S – aszmondja – csak az ablak alá… s ledobta szépen a ru-
háit, s akor háromszor kecskebukát vetett, s – aszmondja – egy nagy kutya lett
belõle. Elfutott. Ott hagyta a ruháját. Hogy visszajött – aszmondja –, kecske-
bukát vetett, s a ruhájo nem vot ott. A többi fiuk elvitték. S õ csurdéna  kellett ha-
zamenjen. Bebizonyosodott. Aztán azóta – aszmondja – soha nem mejen a fiatal-
ság közé. Nem mejen azota soha. Ez az ember ismerte azt a fiut. Minb mondták
rola, de nem hitték, nem hitték. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)27

Kutyákkal küzd, állatokra támad 

A prikolics, mint egy kutya. És aztán azt mondták, hogy prikolics, én nem láttam.
Ember alakba dobódott kecskebukát, és csinálódott, mint egy kutya. S ment, és
tépte le a ruhát az emberekrõl. S ha megszúrták, hogy gyütt ki vér, azonnal em-
bernek csinálódott. Néném Kapudra vót férjhez menve. S annak is az ura minden
éccaka ment ki, s csinálódott. S osztán mikor jött vissza – s nem is állott, csak há-
rom hétig vót férjhez menve –, jött vissza, olyan fáradt vót, s mind össze vót kör-
mölve. (Magyarbagó, Fehér megye, Románia)28

Az itt nálunk is vót. Vót egy eset. Éppe itt vót egy kicsi ház, itt alul. S egy nyo-
morék ember lakott ott egyedül. Mind beszélték, hogy az prikulics, prikulics. Na,
egyszer, egy éjjel úgy fogtak, úgy ugattak itt az utcán a kutyák, s én kimentem, s
hát kinéztem a kerítésen. Aztán egy csorda kutya vót. S egy nagy fekete kutyát
úgy fogták. Hát mentek ide, le, s a fekete kutya, halkan ott kinyílott az ajtó, és
bément. Bément a házba, s a kutyák nem még rohantak utána. Errõl az emberrõl
beszélték ezt a faluban. S az õ apját is. Az õ apja is olyan vót. (Kissolymos, Hargi-
ta megye, Románia)29

Prikulics? Tudja, a mi vót? Egy nagy kutya. Az ember vót, és kutya is vót. Nálunk,
itt a faluba pontosan vót egy ember. Nem tudom, hogy milyen hónapba jött rá az.
Azt mondják, ment a temetõre, és hármat bucskázott, és akkor átváltozott kutyá-
nak. Prikulics lett. S éppe nagyanyámnál történt ez meg. Egy miriszlói ember cse-

265

a meztelenül
b mindegyre

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 265



léd vót nagyanyámnál, mivel a nagybátyám is s a nagyapám is Amerikában vótak,
nagyanyám csak egyedül lakott. S neki vót egy cselédje, egy miriszlói ember vót
a cseléd nála. És azt mondja, egy este azt mondta a nagyanyámnak, azt mondja:
– Sári néni, valami éccakára lesz, de maga ne féljen! Ne féljen! – Há mi a lesz, te?
Aszondja: – Valami lesz… A nagyanyám éccaka hallotta, hogy bent a marhák az
istállóba bönköltek,a nem tudták, hogy mit csináljanak. Hát bement a nagy-
anyám, hogy hát lássa, mi történt a marhák közt, hogy úgy bönkölnek. És látta
azt az embert. De nem ismert õ rá, mert kutya alakjába vót. Azt mondják, hogy
ha megvágja egy kicsit, hogy folyjon vér, azonnal átváltozik megint embernek.
Úgyhogy éppen nagyanyámmal történt ez az istállóba. Eztet tudom, mert eztet
nagyanyám magyarázta. (Marosgombás, Fehér megye, Románia)30

Emberre támad

Az én apómb aszondta, hogy a prikulics olyan vót, hogy õ is ment, aszondta, az ut-
cán, akkor rátámadott egy ilyen nagy kutya. Az mind hajtotta, s az mind támad-
ta, s ütötte, s elszaladt. S õ szaladt utána, hogy lássa, mi az. S aszondja, hogy ment,
s ha jól látta, mert nem vót biztos benne, hogy ilyen bukfencet vetett, s mikor ha-
zaért, ember vót. Mondta a nevét, hogy hogy hívták az embert. (Magyarlapád, Fe-
hér megye, Románia)31

Aztán úgy magyarázták e, s mindenki tudta, hogy õ prikulics. Aztán avva ne le-
gyen baja az embernek, me aztán addig jár, amíg megtámad. Máminak vót egy
lakója, fiú. Mikó jártak – nagy léányai vótak vén Muszájnak –, s jártak oda, fiam,
a fiúk. Nem tudták, má tordai vót ez a fiú, vagy hová valósi vót, nem tudam, csak
magyarázták, hogy itt lakatt Zsuzsi máminá kicsi házba. S õ járt az üveggyárba.
Öste, mikó jött ki, éjjel 10 óra, 11-kor – öste 6-ra mentek régebb?c– nem tudam,
hogy dógoztak, jött haza 10 óra után, tudam, munkábó, s a vén Muszáj megles-
te. Mikó ideért Zsuzsi máminak az ajtójába, nekifogatt, és aztán kutya vót, tép-
deste össze. Csak annyit hallatt nagyanyám, hogy nagyat ordítatt a fiú: – Segítség!
De nagyat. S dönget, me tépte, verekedtek. S akkó nagyanyám persze meggyútta
a lámpát a konyhába, má csak lámpa vót. Mire kijöttek, a kutya elment. S az a fiú
e is kötözett innet aztán Szentmihályró. Mondták – azt mondták –, mé nem jön
még, nem tudam, melyikhez járt, Juliskáhaz járt, vagy Annuskáhaz, nem tudam,
melyikhez járt, csak azt mondta õ is, hogy mé még menjen, me hát prikulicsnak a
léányát õ nem veszi e feleségül, és õ nem járt olyanhaz. S aztán a vén Muszáj meg-
hallatta, és kitámadta. De e is ment a fiú, még Szentmihályra se kötözett. Úgy
megijedett! Azt mondja, hogy olyan csúf vót, az Isten õrizzen meg! (Szentmihály,
Kolozs megye, Románia)32
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Valóságba én láttam, megõrzett a Jóisten, ne is lássak, hanem itt, ahogy megy le
a falu végin, az utolsó házban lakott egy ember, amelyiket mondták, hogy
prikulicsnak csinálódott. Mert jött ide hozzánk sokszor, mert simítottuk a do-
hányt, mert régebb ki kellett simítani, s jött ide, mert erõsen cigarettás volt. És
aztán szedte össze a dohányt, jött simítani, s Pistának, nyugodjék, az emberem-
nek: – Te, viszek három-négy levelet, hogy legyen mivel cigarettázzak! Aszondja:
– Hát vigyed! Annak akkora körmei vótak, mint ahogy ma tesznek olyan mûkör-
möt. Mondta a János neki: – Mért hagysz akkora körmeket? – Hehej, te nem tu-
dod, hogy nekem hányszor szükségem van erre a körmömre! Na, hát nem láttuk,
nem vót bajunk vele, hanem aszondják, hogy kire az haragudott, mikor jött az a
nevezetes hónap, mikor átváltozik kutyának, s aztán akkor, akire haragszik, azt
támadja meg. Addig, amíg vaj aza megkörmöli, míg vér gyün ki belõle, akkor visz-
szaváltozik. Egy román ember vót. Az egész falu úgy mondta neki: Moga Juon
prikulics. (Marosgombás, Fehér megye, Románia)33

Az én bátyám mondott egy tiszta igaz történetet. Zsíl völgyibe vót. Hát aszond-
ja, este, éjjel jött haza, és hozott egy kis forgácsot, hogy meggyújtsa a szenet.
Hogy gyúljon meg. Hát ahogy jött haza, egy olyan keresztezõdés vót, mint itt,
ahogy lépett el az öreg, egyszer elibe állott egy akkora egy kutya. Nem ugatott az
semmit, csak elibe állott. És az én bátyámat nyomta le. Mind ugrott ide a vállára,
és nyomta le. – Cój ide, cój ide! – de nem harapta, de mind nyomta le. Õ osztán
aszondta, vett abból a fából is, avval is ütötte, de nem törõdött az véle, csak nyom-
ta le, nyomta le. Hát egyszer eszibe jutott: – Ez nem lehet, nem tudom, milyen
kutya, hát ez nem morcog semmit, nem csinál semmit, csak egy nagy kutya
nyomja le. Azt mondja, eszibe jutott, hogy kilencet üssön a bal kézzel. Kilencszer
ütött a kezivel a kutyára – mert máskülönben megölte vóna, aszondja –, akkor
oszt mormolt egyet, s akkor aztán ment el. Mikor hazajött, mondta ott egy román
asszonnak, hogy hogy járt. De úgy kimerült a nagy viaskodásba, s akkor osztán
tett, nem tudom, milyen krestyibákat,b mit nem, a nyakába, többet osztán nem
támadta meg. Aszondta az öregasszony, hogy ez prikolics. Aszondta az öregasz-
szony: – Fiam, ez még tégedet megtámad, ha nem hurcolod a nyakadba kilenc hó-
napig ezt a dógot! (Szilágyfõkeresztúr, Szilágy megye, Románia)34

Károly bácsi fiatal fiú vót. Gyéresenc tanult mesterséget, ott is dógozatt. Egysze
késõn jött haza, s a víz közt megtámodta egy kutya. Belérúgatt, hogy beléhenge-
redett a sáncbo. Ment tovább, akko futatt utánno egy szamár. Ezt is megütette,
hogy béesett a sáncbo. Miko az Aranyas hídjáro ért, megint eléje állt egy kutya.
Károly bácsi elévette a kést, belészúrta. Akko megszólalt egy asszony: – Ezer sze-
rencse, hogy megvéreztél, me ha nem, azonnal megöltelek volna. Én ismertem
Gizellánok a testvérit, me így hítták. Mondta, hogy milyen beteg vót, idegbajas.
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Akko mondtam én is, hogy mit hallattam. Mondta, hogy igaz vót, vátozatt át hol
kutyáé, hol szamárnok. Külön szobába aludt, az anyjáék bé se zárták az ajtót,
miko rájött, ment. Úgy holdfogytakó inkább, olyanko. Az egerbegyi kovácsok
meg is patkolták egysze. Miko kelt fe, egy félóra múlva, a kezin is, s a lábán is ott
vót a patkó. (Detrehemtelep, Kolozs megye, Románia)35

Hát igen. Nálunk a faluba pontosan így vót. Azt mondta az egyik szomszéd a má-
siknak: – Gyere, segítsé, szedjük össze a szénát! Ementek, és az asszony mondta
az urának: – Te – azt mondja –, én – azt mondja – nem megyek fe, hanem híjad
a szomszédat, és segítsél neki, hogy dobja fe. Jó. Há, lelkem! Az az ember, akit
híttak, az asszony haragudott réája, hogy mér hítta pont azt a szomszédat. Az em-
ber, hogy csináljon nekiek bosszút, nekifogatt, s azt mondta, hogy: – Ha akarod,
hogy segítsek neked, na, gyere te! – Nem – azt mondja –, én nem megyek se fe,
se le – azt mondja –, tûnök innen el! Az ember el is tûnt, nekifogott szépen, há-
rom nagy kecskebugáta vetett, s lefelé ment, mint egy nagy kutya. És azt mond-
ja az ura az asszonynak: – Te velem nem tolsz ki, hanem gyere, hogy rakjuk fel,
s gyere ide! – Na, én biza nem megyek, me egy akkora nagy fekete kutya, izé, fe-
hér kutya elõttem van – azt mondja –, s én – azt mondja – nem tudok tõle szaba-
dulni. – Te – azt mondja –, gyere le – azt mondja –, és szabadítsál meg! Ez az em-
ber, amelyik átváltozatt, nekifogatt, és addig mind harcolt velle. Akkó az ember,
amikó látta, hogy má több kettõné, nekifogott szépen, és elment onnan, de,
amikó hogy ment vóna el, az ember lejött onnan, me nem vót segítsége, miko lát-
ta, hogy milyen nagy kutya, nekifogatt, s belényomta a villát. Hogy hol érintet-
te, azt nem tudam, csak annyi, hogy hát vért eresztett rajta. S amikó vért eresz-
tett rajta, nekije elment az ereje, több ereje nem vót, s akkor õ át kellett, hogy
változzék. És megszólalt, és beszélt! S azt mondta: – Te – azt mondja –, eresszél
el, s ne tartsál itten! S akkor az ember eleresztette, s azt mondta a feleséginek,
hogy: – Gyere ide! Odament a felesége, és azt mondja: – Kacagjál! S amikor a fe-
lesége kacagott, akkor látta, hogy hát tényleg õ harapta õtet, az a fehér kutya,
mert látszodatt a foga közt a kötényinek a darabja. S akkor aztán az az ember azt
mondja nekije: – Na, most elõttem – azt mondja – változzál vissza! Hogy lássa-
lak, hogy hogy csinálad. S akkor elment ott, azon a helyen, ahol õ csinálta, s visz-
szaváltozatt embernek. (Kocsárd, Fehér megye, Románia)36

Állat alakban üldözik, nem érik utol

Virágvásár vóut. Oszt gyöttek a lukaiak haza vásárrúl késõün. Én meg mentem
árra Zsaróutúl, Papok-tanyájára jártam keresztül-kasul. Hát mondták aszt min-
dig, hogy ott íjjesztnek a legelõün. De hát én nem féltem, mentem bátran min-
dég, oda, a Papok-tanyájára. Megyek ottan. Zsaróut, ahogy elhagytam, gyön az
út Bereckitõl ott a fordulóun, kiabál a sok nép, hogy: – Itt megy a vén Vásárhe-
lyi, ni, kutya képibe! Gyerünk csak utánna! Verjük agyon! A kutya szaladt. Mán
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nem messzi vóutam oda, ahol Vásárhelyi lakott. Egy fekete kutya szalad ott a nép
elõütt. Hát hiába szaladtak, nem érték utóul. Agyon akarták verni. Ment árra, a
malom felé. Én meg csak azér mentem. Én nem féltem egy cseppet se, hogy kia-
bált az asszonyok, meg a nép, hogy: – Ez a vén Vásárhelyi! Nagy fekete kutya ké-
pibe ment. Az is vóut. Az is olyan ördöngõüs vóut, míg élt. Az apja annak a Vá-
sárhelyinek, akié a malom vóut. Azér én sose féltem arra járni. Mindég mentem
ott a legelõün keresztül. Még magam is láttam azt a nagy fekete kutyát. Ki gon-
dolta, hogy az a Vásárhelyi? (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)37

Ront

Örökkétig magyarázták, hogy van egy asszony, aki prikulics. Nagyon kiváncsi
vótam, mondtam egysze: – Te, én kiváncsi vagyok réá. Elmegyek este, szép nyári
este vót, béfeküdtem a sáncba, a fa árnyékába. Jött is, úgy 12 órakko má jött
is haza. Tiszta kutyamódra. S a kutyák, ahogy mentek hozzá, vágta össze a száját,
s futottak tõlle úgy, mind az ördögtõ. Akko aztán ejött, s nekifogatt, megfejte a
sasfát.a Aztán mindig megkérdeztem, hogy mér van annak a kerítésnek szúrós
drótja. Na, a szomszédja elmesélte, Petõ bácsi, hogy ez boszorkány. – Te nem lát-
tad – azt mondja. – De láttam! De akkor megfejte, bevitte a tejet, mint kutya, s
akkor kijött, és belevágodatt a drótba. S amikor a drótba belévágodatt, kijött a vé-
re, vagy mi lett. S akkor õ ment, mint asszony, bé. Akko aztán kiváncsiak vótunk.
Délután nekifogatt kapálni, úgy estefelé a kertbe, azután azt mondják, Jóska,
nézd meg, reggelre meg van kapálva minden kert. Tényleg úgy is vót. Aztán õriz-
kedtünk tõle, féltünk tõle. Az õ embereivel dolgoztatta meg. Akkor aztán nõttem,
nagyobb lettem, édesapám ekezdte mesélni… Szóva, mondam otthan, hogy né,
mi van. Ki ez és ez az asszony. Azt mondja: – Ó, fiam, van más is. Nem láttad –
azt mondja – azt a Sándort, aki jött hozzánk most a múlt héten? – De igen. – Azak
– azt mondja –, vótak kilenc testvérek Kissármáson. És a szomszédjával sehogy se
tudatt összeférni. Azak mindig veszekedtek. Õ tudta, õ tudta, hogy a másik mi-
lyen, s elvette a tejit, s meg minden, mindig marakadtak. Akkor az bosszút akart
állni rajta. Elment éjszaka, lefeküdt nyáron 9 óra, 10 óra felé, egysze fognak a ku-
tyák, kimenyen, hát látja, hogy gereblyével az udvaron. Mondja nekije: – Állj csak
meg, veszem a fejszét, mindjár levágom neked a fejedet, te gazember szomszéd.
Na jó. Avval elfutott. – Hadd el, me ezé meglakolsz. Ezér megseprem holnap es-
te az udvaradat. Na jó. Megsepri, megsepri. Elég az hozzá, hogy nekifogatt, s ez
bément katonánok, aki nállunk vót. Az ott vót katona, miko ez történt. S akko,
hogy megseperte az udvart, rá két hétre meghalt a felesége. Azután meghalt õ,
meghalt az összes, a családnak minden tagja, minden tönkrement. Ez a fiú hogy
ott vót, az az egy megmaradt, mer azt nem seperte el. Borzasztó dolog vót. Aztán
sírt az az ember, édesapámtól kérdeztem, hogy mér sír. Szegény siratta a családot,
me hazament, s egyedül maradt az egész mindenségbõl. (Mezõbodon, Maros me-
gye, Románia)38
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Felismerés kutya alakban – fogai közt ruhafoszlány

A prikolics? Édesanyám mondta, hogy az vót egy kutya. Emberbõl lett kutya, és
járt éccaka a mezõn, és verekedett a kutyákkal. Mikor kijött a nap reggel, megint
ember lett. Az vót a prikolics. Vót éppeg egy tanító. És éppeg nálunk lakott. Én
nem tudom, hanem édesanyám mesélte. Egyszer egy hónapba mondta még csak,
vette magát éjjel, és egész éjjel kóborolgott a mezõre s arra. Édesanyám csak mikor
adott neki reggelit, látta, hogy mind véres vót a foga közt, és ruhadógok a foga
közt. Ez tisztátalan dolog vót. Pedig itt vót tanító. (Tûr, Fehér megye, Románia)39

Marosludason laktak. Idõsebb ember vót, s még nem es igen tudták mások addig.
S egyszer valahogy úgy történt, valahol egyebütt vótak dolgozni [a többiekkel], a
két öreg elment kapálni. Az ember a feleségivel. S kapálgattak õk ott, beszélget-
tek, s egyszer azt mondja az ember a feleséginek: – Kapálj csak te, mer én el kell
menjek. […] – Há hova mész – aszondja az asszony –, állj ide és dolgozz! Azt
mondja az ember: – Kapálj csak, mert mindjárt visszajövök. Azzal leteszi a kapát,
és elmegy onnan, az asszony észre sem veszi. Ahogy kapál, zsörtölõdik, hogy az
ura elment. Egyszer csak odamegy egy nagy fekete kutya, nekimegy az asszony-
nak, hogy harapja meg. Hát akkor mind ver hozzá a kapával, hogy ne jöjjön kö-
zel hozzá, de ahogy a kutya forgott mellette, a szoknyáját elkapta az asszonynak.
Elhasította, még ki is hasította, úgyhogy a foga közt elvitte. A kutya elment, s egy
kicsit késõbbre jött az ember. Azt mondja neki az asszony: – Hol voltál, te vén dög?
Egy kutya majdnem megett. No, ez eltõt ennyibe. Kapáltak tovább, egyszer uzsony-
nyára… Úgy egy kicsit pihennek, s amind ott ûnek, az ember onnan a mezsgyé-
rõl leszakított egy fûszálat, kezdi a fogát piszkálni, azzal a fûszálval. Hát észreveszi
az asszony, hogy az ember a foga közül az õ szoknyája darabjait szedi ki. Még el is
akartak egymástól válni, pedig még öregek voltak. (Hidas, Baranya megye
[Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])40

A prikolicsról, jaj, Istenem!… Férjhez ment egy leány, egy nagyon gazdag leány
egy szegény fiúhoz. És akkor, ha férjhez ment, mentek a határra dolgozni. Ugyan-
csak a nagyanyám mesélte ezt. És akkor a fiú egyszer csak érezte, hogy beteg, rá-
jött az a roham, hogy õ kutyává változik. – Hát hogy változik, nonó,a kutyává?
– Hát fiam, tudod, olyan betegség vót, hogy ezek a szellemek meg a lüdércek
megbabonázták, és az lett belõle – azt mondja.b A Juan ment Florikával kapálni.
És akkor azt mondja: – Te Florika, ha veszed észre, hogy vaj egy kutya jön veled
szembe, akkor a villával szúrd meg! Nehogy megharapjon, vagy nem tudom mi.
Hát mentek, a férje elmaradott, elment. Amikor odaért a föld végéhez, egy nagy
hatalmas kutya, csúf prikolics módon ment a leánynak. – Mit is csináljak, Iste-
nem? Vette a villát a leány, szúrkodta, de ez mégis odament, és, ugye, a románok
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itt nálunk olyan karincások.a A kutya eltépte úgy azt is, s ahogy eltépte, ez meg-
szúrta a villával, s akkor ment egy kicsit a kutya úgy lejjebb a határon, és akkor õ
ott magához tért, és újból ember lett, és jött a Florikával, hogy kapáljanak. Mikor
este hazamentek, és megterítette az anyósa az ételt és mindent, õ ahogy szembe-
ült az Juannal, a Florika mind csak nézte. S észrevette, hogy a fogában, a foga közt
van egy olyan gyapjúszál, ami az õ karincájából ki lett tépve. S akkor aztán nem
mondott semmit a Juannak, hanem felpakolt, és hazament. S azt mondta az apjá-
nak és az anyjának: – Nem megyek vissza többet, mert Juan prikolics! (Csombord,
Fehér megye, Románia)41

MACSKAEMBER

1: Katona vót. Éjje ébredt meg, s mindig az a kollégája, hogy mondjam, aki mel-
lette aludt, az sohase vót az ágyba. Soha, soha, sohase vót az ágyba… 
2: Mindig fáradt vót. 
1: Megébredt, s nézi, hogy hol van. Há azt mondja, hogy sokszo látto, hogy má-
szik fel a falakra. Azt mondta, hogy változatt, nem tudam, prikulics… 
2: …macskánok, azt mondta… 
1: Nem tudam, prikulics vót, de vátozatt, macskának, vátozatt. Azt mondja, hogy
járt, vagy kinn a fedelen vót, vagy benn járt a falakan, és mondta annak a… hogy
mondjam, aki ügyelte õket, hogy nézze meg, mi van evve az emberre. S mielõtt
nem kötették fe õket vagy tíz percce, jött, jött elé a macska, s emberré változott
megint, és, de nagyon fáradt vót… És azt mondta az az oficer,b hogy mit csináljok
velle, hogy fektessem le, hogy ne még keljen fe, hogy efféle dógokat csináljon, me
nem szabad, me ha szólsz neki valamit, õ leesik onnét, s azonnal meghal. 
2: Úgy mondta mámi. 
1: S mér, azt mondja, ezek ilyen, ilyen, ilyen, azt mondja, így született…
(Felsõdetrehem, Kolozs megye, Románia)42

Édesapámék elmentek egyszer az ökrökkel szénát szedni. És ahogy ugy jöttek ha-
zafelé, egy nagy fekete macska egyszer az ökrek lábára ugratt. Akkor édesapam-
nak az édesapja elvette a villát, és le akarta szurni a macskát. Amikorra leszurta…
megnyúzná, akkorra a… nem tudam, hogy mondják, az ökröknek háta mögett
lett, háta mögett vot. S akko odament, akko megint elejibe, s mind akadályozta
az ökreket. És egyszer csak felmérgelõdett, és megállitatta, megállitatta a szeke-
ret, és utánoszaladt. A prikolics elfutatt. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)43
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BÉKAEMBER

Békaleán született tavaly es. Hát keresztanyámnak feljött, panaszkodott sírva: – Mi
történt az én leányomval, megszaporodott, s tudja, komámasszon, tiszta béka vót.
De akkora vót, mint egy valódi gyermek. Nem mertünk közémenni. Az asszony egy
ribancbaa belécsavarta, s félre letette, s mekegett. S akkor elment keresztanyám a
papnál, s megjelentette a Kubacsiknak, hogy mi van a leányával, meg lehet-e ke-
resztelni, vaj nem, meenb csudát adott a jó Isten. Azt mondotta a pap, nem lehet rut
állatot keresztelni, hanem csináljunk egy ládikót, egy akkorát, ahová beletérc ren-
dessen, szegezzék le, az ablak alját ássák ki akkorára, hogy ugy. Aztán ássák ki ak-
korára, hogy a ládikó térjen belé, tudják belétakarni. S oda temessék el, s hagyják
ott, nyugodjék. Mikor belétemették, aszondta édeanyám: – Másnap es hallatszott a
brekegés, hogy a leányom esett kétségbe, úgy félt. A pap megengedte, hogy oda
bétemessék, aszt megnyugodott a kicsike. (Kakasd, Tolna megye [Bukovina])44

Egy asszony kapált az urávol, s ahogy kapálgattak, ebédeltek, aludttejet ettek ke-
nyérrel. S egy nagy béka odament, s olyan keservesen nézte a béko, hogy esznek.
Aszmondja az ember: adjak ennek a szerencsétlen békának is, me né, ez megkí-
vánja, hogy eszünk. S tettek egy kis tángyérba neki kis aludttejet, s ett a béka is.
Aztán az ember elment azután Kolozsváro, s bément egy vendéglõbe, kivette a
kenyerit, s ett ott az ajtó mellett. Aszmondja a vendéglõs: – Há csak… csak ke-
nyeret? Há nincs egyebem, csak egy kis kenyerem van. – Na jo, hozak én magá-
nak – aszmondja. – Maga is adott nekem, nekem olyan jólesett az az aludttej.
S vitt egy tányér pörköltet. – Na – aszmondja, köszönte az ember –, köszönöm.
– Há köszönje, me én nem köszöntem meg! – aszmondja. Eljött az ember, s asz-
mondja: – Na – aszmondja –, nem gondoltam, hogy az a béka éppen a vendég-
lõsné. Az is prikolics vót. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)45

Édesanyám még… szóval férhez vot menve, de vot neki egy bátyo, egy… Gyuri-
nak hívták, és elhívta kapálni. És kapáltam, ma! – Mit fõzek, Gyuri báty – asz-
mondja –, mit akarna jobban enni? – Tudod mit csinálj, egy kis tejes puliszkát!
– Na, nem bad – aszmondja –, megfõzem. Fõzett tejes puliszkát, egyszer csak egy
nagy béka szökik oda. S aszmondja… vesz egy darab tejes puliszkát, s odadobja ne-
ki: – Nesze – aszmondja –, egyél te is! A béka megette, s elment. Na, a bátyja ké-
szült, s elment a vásárba. Há, bémenyen a fogadóba, hogy egyék, s egy kicsit pi-
henjen. S látja, hogy egy nagy kövér zsidóné szolgálja. S aszmondja a zsidónénak,
hogy kér egy kis ennivalót… Szóval ennivalója vot, de kér innivalót. S hozatt az asz-
szony ennivalót és innivalót is. Õ nagyot nézett, me hát õ nem annyi pénzzel ment,
me nem… Aszmondja: – Há ammi? – Fogadja csak el! Me, jaj, tudja, milyen jol-
esett nekem – aszmondja –, mikor ledobta azt a kalán tejes puliszkát? Én votam az
a béka. Igen. Mindig mondta édesanyám! (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)46
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DÉMON–EMBER KETTÕS LÉNYEK

VÁLTOTT GYEREK

Közismert hiedelem volt az egész magyar nyelvterületen, hogy az újszülött csecsemôt, kü-
lönösen keresztelôje elôtt, valamilyen démonikus lény elragadhatja az anyától, kicserélheti saját
csúnya, torz, beteges gyermekére. Ilyen elcserélt, váltott gyereknek tartották sokszor a fejletlen,
beteges koraszülötteket, nyomorék csecsemôket. Maga a csecsemôrabló gyermekágyas démon

általában csak homályosan körvonalazott a magyar hiedelmekben: ilyen tulajdonságai lehetnek
a boszorkánynak, tündéreknek, kísérteteknek egyaránt.1 A kisgyermeket a kicseréléstôl fôleg
vallásos gesztusokkal, szentelményekkel óvták; a saját gyermek „visszaváltására” többféle ri-
tuális technikát ismertek,adataink szerint a múltban olykor gyakorolták is ezeket.Mindemellett
a váltott gyerekkel kapcsolatos valós élmények elbeszélései beágyazódnak egy széles körben
– némely esetben Közép-Európa-szerte – ismert mondakincsbe, illetve kontaminálódnak
ennek szövegmotívumaival. Ilyen például a váltott gyerek „megfôzése”, „kemencébe vetése”,
búcsúba vitele a visszacserélés céljából (a búcsúba menet a kegyhely nevének említése úgy
megijeszti az elváltó démont, hogy ijedtében visszaadja az „igazi” gyereket), valamint a „kis
bögre – nagy kanál” motívum, amely az addig néma gyermek megszólaltatásáról szól.

Tulajdonságai

Hallottak erre a kicserélt gyermekrôl? Létezett ilyesmi?
Vót egy baba. Nem nyõtt sehogy. Teltek a hónapok, mán éves is vót, mégis csak
pólyásbaba maradt. Hát a háziasszony babot fõzött. Elvitte az arató uraknak, a
babát meg odahaza hagyta. Megyen haza, hát nem vót bab. Megette a baba.
Felkelt a baba, oszt megette. Majd másik nap, mikor megintcsak ebéidet fõzött,
hát elvitte a gyereket is a hátán. Ment, ment messze, egy nattóa mellett kellett
neki elmenni. Amikor ment a tó mellett, hát kiszóltak a tóbu, hogy: – Te vagy-e,
hé? Mondta, kit a hátán vitt az asszony, a baba: – Én vagyok, hé! Meghallja azt az
asszony, és ledobta a hátáru, hát egy vén embernek vált a baba. – Hej, nem az én
gyermekem vagy te, hát el vagy cserélve. Úgyhogy ahogy ledobta, nagy vén
embernek vált. (Szentsimon, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)2

Láb a komaasszonyomnak is vót egy nagyon szép picikéje. 1 hónapos löhetött, mikor
eccör elmöntem hezzájik, mer nagyon szerettem üket. Panaszkodik a komaasszony,
hogy a kicsike mindég rí. Éjjel-nappal. Nem akar szopni. Jábac vitték orvoshol,
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fiveshöla is vitték, nem használt semmi. Mondtam: – Nem látod, milyen nagy a
feje? – De – aszondi –, látom, látom. A napamasszon is mondi. Hugyan, hugyan
se, a feje teteje egész nagy lött. A szömeit meg mindég csak fölfelé fordétotta.
9 hónapos korában meghót. Aszondták, szét köll hasítani a fejit, az teli van kóc-
cal. De nem csinyáták szegény ártatlannal. Régen történt. Hatvan-hatvanöt éve
annak. (Rádfalva, Baranya megye)3

Hát itt vót, de mostanában már angolkórosoknak mondják. Övött az, mikor ehõb

vót, kaparta a teknõ oldalát, mer abba tartották. De mindene hajlott, nem tudott
az se fogni, se állni. Azt mondták, hogy a boszorkányok elvitték az üvékét, aszt
másikat vittek a helyibe. (Kiskunhalas, Bács-Kiskun megye)4

Szellemlény ellopja az igazi gyereket, elcseréli a sajátjára

A rosszak elvitték, aszt másikat hoztak helyire. Ez volt a váltott fejû gyerek.
Kiáltottam. Akkor fokhagymát tettek a nyakamba, meg nagy kést mellé, meg
disznószart, meg egy görözd fokhagymát kis rongyba belegyömbölgették, azt ugy
a nyakamba. Az olvasó meg mindig a gyerek meg az anya nyakába volt. (Dobri,
Zala megye)5

Édösanyám sokszor beszélte, hogy Pétör bátyáméknál egyször csak szólnak az
ablaknál, hogy: – Ferkó, Ferkó!… A kisgyerök neve volt Ferkó. Megen késõbb
már Pétör bátyám lábánál szóltak, hogy: – Ferkó, Ferkó!… Aztán elhallgatott.
Egyszer csak az ángyom nagyot kiáltott, sikoltott. Hát már a takarót húzták le
róla! Akkor Pétör bátyám szólt édösanyámnak, hogy gyújtsa meg a lámpát.
Édösanyám meg is gyújtotta, fönkõtek,c de hiába keresték, nem volt sehon.
A gyerököt akarta elváltani, vagy elvinni, de nem sikerült neki. (Drávapalkonya,
Baranya megye)6

Mikor a kislányom volt, éntõlem el akarták vinni. Mindig elhajítottam [a szel-
lemet]. Setétbe vótam. Sokszor levágtam. Úgy féltem, hogy a kislányt hajítom le.
Mászott rajtam, így nyekkent. Felkeltem, mikor felhagyott velem, akkor felgyúj-
tottam a lámpát. Ott van a fejem alatt a Zsótár meg a Biblia. (Tiszaigar, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)7

Anyám 1840-be született Gyurón. Volt ott egy öreg bábaasszony, azt már nem
szerették, mikor anyám megszületett, egy fiatal volt a szülészné. Háromnapos volt
a pici, öregapám elment pincézni, a szõlõhegyen tanyázott, járkáltak egyik
pincébõl a másikba. Nagyanyám meg otthon fekszik. Egyszer az ablakot megverik:
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– Zsuzsim, nyisd ki az ajtót! Nagyanyám szólt a nagyobbik fiának: – Jancsi, kelj
föl, hazajött atyátok! A gyerekek aludtak, mint a duda; mikor harmadszor szólt
volna, kipattant az ajtó, belép egy kurva, egy gyereket nyalábolva, odamegy a
supellása magas ágyhoz, kétfelé volt a firhangb az ágyon, azt szétrántja, és mondja:
– Zsuzsikám, hogy van? Anyám nem ismerte, megijedt: – Menjen innen, mi köze
magának hozzá! Az meg csak nem ment, és elkezdte: – Hallám,c Zsuzsikám, hadd
lássam, Zsuzsikám, mid van? – el akarta venni a picit. A pici is kapaszkodott anyja
üngibe, csak menjen! Viaskodik nagyanyámmal, de a többiek nem ocsudtak fel,
egy se. Mikor egyet elütötte [az óra], hátba vágták úgy, hogy majd a lelke szakadt
ki. – Ha nem mutattad meg, hogy mid van, nesze! – és elment a lélek. Megint
kopognak. Nagyanyám szól a gyereknek: – Jancsi fiam, kelj föl! Arra mindjár
ugrott a Jancsi, apja jött haza. Kérdezi nagyanyámat: – Hogy vagy, Zsuzsikám?
– Jaj, mér nem jött hamarább, most volt itt egy vén kurva, hogy mutassam meg a
picit, de nem mutattam, erõvel el akarta venni, végül hátba vert! Elment a köz-
ségházára, behívták az öreg bábaasszonyt, elverték, kizsuppolták a faluból. Azért
ment oda, mert haragudott, hogy már nem õt hívták szüléshez, el akarta venni a
picit. (Pócsmegyer, Pest megye)8

Védekezés az elváltástól

A váltott gyerek szõrös, olyan, mint a majom. Ezt már nem lehet visszacserélni.
Ezért a gyereket mindjár kereszteltetni kell. Az elsõ gyerek, mikor nekem
megszületett, égett a lámpa, nekem úgy tetszett, hogy nem aludtam. Mintha hoz-
zám hoztak volna egy gyereket. Azt mondja: – Nicsak, milyen szép gyereket adok
neked, add ide a tiedet! – Nem kell nekem, csak az enyém! – ezt mondtam. – De
olyan szépet adok neked! De én megpocsoltam szenteltvízzel. Azt mondja: – Ha
nem pocsoltad volna meg, már ezt te többet sose láttad volna. Erre nagyot sikí-
tottam, hogy el akarják vinni a gyerekemet. De már senki nem látott semmit. Én
se tudtam elmondani, hogy ez milyen alak volt, aki ezeket mondta. (Vajdácska,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)9

Mikor állapotos voltam, oszt kicsim volt, kint voltak [dohányt] csomózni.
Mindenki kint volt, csak én voltam az ágyba, a szunyogháló alatt. Oszt egyszer
csak ott volt egy sámli az ágy mellett, azon volt egy macska, úgy nézett rám, mint
a láng. Föltette a két lábát, oszt mindig ránéztem. Én meg féltem: – Jaj, mit
csináljak neki! Aztán, mikor begyújtok este, nem találtak semmit. Mondta oszt
késõbb a lakóasszonyom: – Mér nem rántottad ki pöndölmadzagod?d – és kötöt-
tem volna be a kilincset. Nem ment volna ki. Keresték osztán ágy alatt, mindenütt.
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Nem volt sehun. Hogy a fenébe tudott kimenni? Féltettem mindig, hogy elviszi
a kislányomat. Az meg ott volt mellettem belõl. (Fábiánsebestyén, Csongrád
megye)10

Egy öregasszony vót a faluba. Az olyan öreg vót, csak egyszer evett napjában. Este
ett. Örökké énekelt, szentes énekeket. Én, hogy meg vótam szaporodva ezzel a
kicsikével, betegágyba vótam, én úgy fétem. A kicsikét beletettem a bõcsõbe, s
ahogy a kicsike eszenderedett, én is elaludtam egy kicsit, s ahogy elaludtam,
érzettem, hogy jön reám valaki, nyomjon meg. Kék fejkendõbe vót, ahogy fel-
néztem, csak lefordút az ágy alá. Felszöktem, de már nem vót ott. Akkor kaptam
ki a kicsikét a bölcsõbõl, és szaladtam le a sógorasszonyhoz. Mondtam nekik, hogy
mi történt. Mondták, ne féljek, csak vessek keresztet. (Mekényes, Baranya megye
[Lészped, Bákó megye, Románia])11

A sógorasszonyomnak lett volna egy gyerek, egy fiú. S nem nõtt másképpen, csak
a feje. Bukarestbe laktunk, ott. Akkora vót a feje, értik-e, hogy átal lehetett látni
a fejin. Lehetett látni mindent, ott az agyát, mindent, úgy vót, s persze nem nõtt.
S angolkóros, úgy mondták, hogy angolkóros. Ejsze, hat hónapot élt a gyerek,
aztán megholt. Na de hát kicserélték, aszmondták, kicserélték.

És hogy ki?
Hogy hogy cserélték ki, nem tudom. Mikor megszületett, akkor ép, ép volt a
gyerek, aztán csak úgy egybõl kezdett csak úgy nõni a feje. S aszmondta vót egy
mondóasszonya Bukarestbe, hogy elment az anyja hazulról, s nem tett olvasót rea.
Vagy olvasót kell tenni a gyerekre, vagy tollseprüt. Ilyen tollseprü. S akkor nem tud
közel menni az izé. Met addig nincs megkeresztelve a gyerek, addig úgy
környékezik ezek a gonoszak, hát ezek, amilyen a gonoszak. Szóval a kereszteletlen
gyerekre nagyon kell vigyázni, mer hamar kicserélik. Ha az olvasót reateszik, akkor
nincs, akkor nem megy közel, akkor nem tud hozzáférni a…, na, ezt így tartsák,
na. Aztán hogy hogy van?

És hogyha mégis kicserélik, akkor mit kellett csinálni?
Hát azt nem tudom, vissza kell azt valahogy… valami imádságot mondanak a
papok, aztán ugy. (Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)12

A váltott gyerek visszacserélése fõzéssel

A váltott gyereket fõdfazékbab tették, amelyben egy kis víz volt. A kemence tete-
jére, a szabad tûz mellé állították, nem annyira közel, hogy esetleg a víz nagyon
megmelegedhessék. Egy idõs asszony fõzte a kicsit, fõzõkanállal keverte a fazék-
ban a vizet. Az anya meztelenre vetkõzött, egy szál lepedõbe csavarta magát, s így
kerülte körül a házat. Még a sorompótc is lebontották egy helyen, hogy akadály-
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talanul kerülhesse meg a házat. Megkerülve bement a házba, megkérdezte a fõzõ
asszonyt: 

– Mit fõz kend? 
– Aggotkát!

– volt rá a felelet. Ezt az egész körüljárást, kérdés-feleletet háromszor ismételték
meg egymás után. Várták, hogy a rosszak földhöz vágják a váltottat, és vissza-
hozzák az igazit. Nem jöttek a rosszak. Úgy biztatták egymást az asszonyok: majd
éjfélkor. (Rádfalva, Baranya megye)13

A váltott gyerek visszacserélése búcsúban

Vót úgy, hogy gyönyörû gyerek megszületett ennek a valakinek, és kicseréték
neki éjjel a gyerekét. Hát csak nyihogott a gyerek, nem nyõtt, csak a nagy feje vót
neki. Kicseréték ugy, hogy nem vette észre. Hát aszondták az asszonynak, hogy
vigye el Andocsra, a bucsuba a gyereket. Majd ottan egy jósnõ vót. Szóval emönt
a jóshó: hát õ nem tudja, õneki nem ez az õ gyereke. Sokkal szebb gyereke vót.
Hát… Azt mondta neki a jósasszon, hogy kicseréték a szépasszonyok. Fogadja
aztat meg, hogy vigye el Andocsra, bucsura. Aztán majd utközbe az õ gyerekét is
viszik a szépasszonnak, ezt meg híjják le, hogy adja oda a kocsiru. De ne szóljon
semmit, csak vigye el egészen Andocsig. És majd amikor a templomba érnek,
akkor ott majd a gyerek kiugrik az ölibü, és a gyerek kiszalad. De akkor rögtön
szaladjon utána, mer az õ gyereke is ott lesz. Azt kapja meg, aztán dobja be a
templomba, hogy elõbb beérgyen, ne tudják tüle visszakapnyi, mer ha visszakap-
nák tüle, akkor széttépik. Hát aztán ugy is történt, az asszony evitte a bucsura.
Persze, má utközbe kocsival lenn átak [a szépasszonyok] az út mellett, aztán, ugye,
integettek a gyereknek, hogy: – Gyere ide! Az meg a nyelvükön tudott beszélni.
Aztán megfogták az asszont, hogy adja oda nekik a gyereket. Nem szótak, csak
huzták tüle, de nem adta oda. Aztán hát akkor a templomba beértek. A gyerek
csak kiugrott az ölibü. Az asszon meg utánaeredt. Elkapta a hátán a kisüngöt, vagy
ami vót rajta, egészen kikisérte. Az övejea meg ott állt a templomajtóba. Azt elkap-
ta, annak nem eresztette el addig a hátát, míg azt el nem kapta. Mikor azt elkap-
ta, akkor eleresztette annak is a hátát, azt meg belökte a templomba. Ott mond-
ták nekije, hogy: – Köszönheted a Jóistennek, hogy okosabb vótá, mint mink,
tuljártad az eszünket. Mer ha nem járod tul az eszünket, a gyerekeddel együtt
összetépünk. (Mesztegnyõ, Somogy megye)14

Prügyön történt, nagyon régen, hogy egyik asszonynak a gyermekit elváltották.
És tartotta a gyermeket hét évig. Ugyanabba az üdõbe történt… igen, néma vót
a gyerek mindég. És ha enni adtak neki, evett is annyit, hogy alig gyõzték
kielégíteni. És hét évig sose beszélt senkihez se. Egy szót se szólt. Majd az édes-
anyja, hát csak úgy mondtuk, hogy az édesanya, felvette a hátára, ment ki a határ-
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ba, kapálni. A Ferenc-erén ment keresztül, mikor azt kérdezték tõle, valami hang,
hogy: – Hinkugyli? Ez meg egy nagyot kacagott az anyja hátán, és aszondta,
hogy: – Máriapócsra! Hát körülbelül aszondta, hogy: – Hová mégy? – Õ meg
aszondta, hogy megyen Máriapócsra, búcsúra. Ekkor az asszony levetette hátárul
a gyereket, hogy: – Ejnye, hogy e leljen, meg a leljen! Hét évig semmit nem szóltál
hozzám, oszt most má valakivel tudol beszélni? Rögtön agyonváglak! Mikor fel-
nézett, egy gyerek szólt neki: – Édesanyám, ne tessék bántani! Hát én vagyok!
Ekkor megvót az öröm, hogy egy gyönyörû szép fiúgyermek állt elõtte. És még
ma is megvan az ember Prügyön. Vissza lett cserélve. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)15

A váltott gyerek visszacserélése kemencébe vetéssel

Volt egy asszonynak egy gyerek, szép rendesnek született. Egy éjjel a gyerek elvál-
tozott; csúnya, majomképû, szõrös lett a kisgyerek, aztán ezen nagyon megütköztek
a szülõk, hogy mi történt a gyermekkel. Azt is gondolták, hogy a bábaasszony volt a
boszorkány. Azt tetszik-e tudni, hogy a szülõknek azt mondja valaki, hogy megron-
tották a gyereket. Azt ajálták a szülõknek, hogy a majomképû gyereket tegyék
sütõlapátra, és dobják be a forró kemencébe. Azt a majomképû gyereket is a bo-
szorkány lopja, és mikor a gyermeket a lapátra teszik, akkor a gyerek hozzátartozója
megjelenik, és nem engedi a gyermeket bevetni. De már akkorára helyére teszik az õ
szülöttjét. Aki az anyától lett. Már akkor az igazi gyerek a helyén fekszik. A bo-
szorkány azt mondja: – Ne vesd be, ott a tied a helyén. A boszorkány két-három nap
is ellopta a gyereket, megbosszulja. (Tiszaigar, Jász-Nagykun-Szolnok megye)16

Eccõ vót egy asszon meg egy obsitos. A baka emén az asszonyhon, má nem tom,
miér, csak elég az hozzá, hogy õ biza odamén; s a szegén asszon ekezdett neki
panaszkodni, hogy õ nem tudja, mi Isten csudája, de az û fia má 7 íves, de se nem
nû, se nem beszíl; most is bõcsõben fekszik. Mikó a baka ezt meghallotta, odamén
a bõcsõhez, nézi, csak nézi a kisgyermeket, s eccerre csak aszondja: – Jaj, ídes
lelkem, ez nem a maga fia, ez tátos; a maga fiát eloptáka éccaka a boszorkányok!
Na, a szegín asszon megijedt, ekezdett sírni; a katona sajnálta, s aszondta neki:
– Ne búsúljék ke, hanem hozzon ekkisb bögrét, meg egy nagy merítõkanalat,
osztán tõtsön ekkis tejet a bögrébe, s tegye oda a bõcsõbe. Az asszon mindjá
hozott is bögrét, meg nagy kanalat, s odatette; akkó aszondta a katona, hogy most
menjen ki vele a szobábú. Mikó kimentek, odaálltak a kulcslikhoz, s úgy lesték,
hogy mi lesz mostan. Há ecõcsakc a tátos, mer biza avvót, ékezdett kacagni, s
aszondta: – Na, fene evett ilyet! 77 esztendõs vagyok, de még sose adtak nekem
kis bögrében nagy kanalat! Mikó ezt odaki meghallotta a katona, aszondta az asz-
szonynak: – Na, látja ke, hogy tátos! Tudja mit, süssön kenyeret, osztán szórjon
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sok színát a kémény alá, a táltost meg tegye rá a lapátra, mintha be akarná vetni!
Na, jó van, az asszon úgy is tett; befûtött a sütõkemencébe, a tátos nagyot kiátott,
és etûnt. De mikó ettörtént,a hát uram fia, a kéményen keresztû beesett a szalmára
az asszonynak a gyermeke. (Nagybecskerek, Közép-bánsági körzet, Szerbia)17

Iskolás gyerek vótam, Mátészalkán lakott az apám. Vót egy vasutas bakter, úgy
nevezték, Bakter. Becskinek hívták. És vót egy 4 éves fiúgyerekjek. Kérem, azt a
házat még ma is meg tudnám mutatni, mert megvan még az az épület. És az a 4
éves gyerek se nem beszélt, se nem hallott. A szülei akármit mondtak neki, nem
mondott az semmit, csak nézett. Majd egy tavaszon odakerült egy szegén asszony.
Becskiné udvarára, a háza elibe. Má jó idõk vótak, május közeledett, szép nap-
fényes, az édesanya kitette a ház elébe, a fal tövéhez a gyereket. Ott állt a gyerek a
ház alatt. Egyszer azt mondja a szegény asszony Becskinének: – Kedves asszony, ez
a gyerek tán nem tud járni, vagy nem tud beszélni? – Sajnos – azt mondja az édes-
anyja a gyereknek –, nem tud járni, és nem tud beszélni, és nem hall. Azt mondja
a szegény asszony: – Fog beszélni, tud az beszélni – azt mondja. – Mikor – azt
mondja –, kedves asszonyom, már zõdpaszulyb lesz, vegyen egy új kis csuprot, kis
szilkét,c és vegyen egy fakanált, amelyik nem fér bele a csuporba. És fõzzön zõd-
paszulyt, és azt tegye a csuporba, a gyereknek meg azt a nagy fakanált adja a
kezébe, és akkor tegye ki a kiskertbe a fiút. És maguk az ablakrul nézzék, hogy
magukat a gyerek ne lássa. Mikor a gyerek eszi a paszulyt, fog ahhoz menni két
állat. A gyerek lába közt vót a csupor, egyszer látja a szülei, és hallja, a gyerek nyút
vóna a csuporba azzal a fakanállal, és nem tértd bele. Ezen az úton mondja a gyerek
magának: – He-he, kicsi csupor, nagy kanál. Egyszer innen, a sövénytõl megyen
egy fehércsúszóe a sódaránf keresztül, és megáll itt. A másik oldalról azon szerint a
másik fehércsúszó. És a gyerek kézzel szedte a paszulyt a csuporból kifele, és úgy
adta a szájába annak a csúszó állatnak. Azok meg ették megfele. A szegény asszony
azt mondta Becskinének, hogy búcsúkor vigye el Pócsra.g A pócsi saroktól gya-
logszerrel mentek befele Pócsra. Ott már összetalálkozott a nép, mert már több is
ment befele. Látta Becskiné, hogy egy másik asszony egy olyan nagyságú gyereket
visz a hátán. Akkor Becskinének a hátán a gyerek, mikor összetalálkoztak, megszólalt
a másik fiuhó: – Hová igyekszel, testvér? – Visznek Pócsra – azt mondja. Akkor a két
gyerek összenevetett az anyjok hátán, aztán elrepült, még máma is odavannak.
Tátosok vótak. (A tátos foggal született, akkora foga vót, mint a kétéves kanoknak.h)
(Tyukod, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)18
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Eztet is az édesanyámtól hallottam, hogy egyik komaasszonyának megszületett a
gyermek. Nem a legjobb szemmel nézték, hogy bement a komaasszonyához, de hát
szomszéd is vót, koma is vót. Hát elég ahhoz, másnap éjszaka olyan bajba kerül a
komaasszony. Hát ordítja, hogy elvitték a gyerekit. Azon a kéménylyukon hát a pi-
rossapkások, piros sapka van a fejeken, a szakálluk hegye meg van hajolva, hát viszik
el a gyereket. Ordított, hogy elvitték a gyerekit, kicserélték a gyerekit. Na, azután
úgy reggelig az öregek addig imádkoztak, hogy az asszony lefeküdt, kialudta magát.
Hát amikó megébredt, a fia ott volt a lábánál. (Korond, Hargita megye, Románia)19

A szépasszonyok elcserélik, szépasszonyok megszoptassák, akkor már kész. Az anya
elmegy egy vödör vízért, akkor is bemegy. Szalmát, egy tûzgyújtót betesznek a
kemencébe, az elég; akkor a gyereket ráteszik a lapátra, és bedugják a kemencébe:
– Én téged megsütlek, evvel együtt kicseréllek. Háromszor teszi. Akkor fogta, és
háromszor megkerülte a házát. 11–12-ig a gyerek a lapáton van, úgy kerülik. Úgy
visszacserélõdik, akkor a templomot is megkerüli. (Egyházaskozár, Baranya megye
[Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])20

JEGYZETEK

1 A gyermekágyas démonokról lásd: Pócs 2002e; a váltott gyerekrõl: Csonka-Takács 1999.
2 20 éves nõ; Lajos Árpád gyûjtése, 1960; EA 6686, 4–5. 
3 Kb. 95 éves nõ; Zentai 1983, 94.
4 63 éves nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1954.
5 85 éves nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1953. 
6 Kb. 85 éves nõ; Zentai 1983, 93. 
7 Nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1950.
8 83 éves nõ; Horváth Terézia gyûjtése, 1960. 
9 58 éves görög katolikus nõ; Pócs Éva gyûjtése, 1964.

10 80 éves nõ; Pócs Éva gyûjtése, 1964.
11 Moldvából betelepült, 45 éves nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1950. 
12 Györgydeák Anita gyûjtése, 1996. 
13 Kb. 75 éves nõ; Zentai 1983, 95.
14 Jáger Márta gyûjtése, 1960-as évek.
15 Szabó Lajos 1975, 106–107.
16 Diószegi Vilmos gyûjtése, 1949.
17 Jung 1985, 135. 
18 70 éves férfi (kanász); Diószegi Vilmos gyûjtése, 1961. 
19 Hoppál–István 1973, 67. 
20 Bukovinából betelepült, 76 éves nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1951. 
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BOSZORKÁNY

A boszorkány a magyar néphit egyik központi szereplôje, a 20. századi hiedelemgyûjtések leg-
több adattal képviselt alakja. (Egész Közép- és Nyugat-Európában – a visszajáró halottak, kísér-
tetek narratívumai mellett – a boszorkányelbeszélések viszik a pálmát.) A negatív hiedelemsze-
repek elsôrendû betöltôje, és mint ilyen, gyûjtôfogalom is: sokféle rosszindulatú – esetleg
már kihalt – hiedelemlény attribútumai a boszorkány alakjába olvadtak.Ez a tény a boszorkány-
ság táji variánsainak létrejöttéhez is nagyban hozzájárult. A magyarság keleti csoportjai-
nál – ahol több ártó démonikus lény maradt fenn a néphitben – kisebb szerepe és kevesebb
démonikus vonása van a boszorkánynak, mint másutt. A magyarság északi csoportjainál vi-
szont jelentôsek kísértetvonásai, északkeleten sok állatembervonása van, és így tovább. A bo-

szorkány, boszorka elnevezés a nyelvterület egészén él, mindemellett a magyarság keleti – szé-
kely, moldvai, gyimesi – csoportjaiban e terminus nélkül (is) ismert a boszorkányság fogalma.
Itt a rontás képességét a hiedelmek és a gyakorlat nem, vagy nemcsak a boszorkány személyé-
hez köti. Erdélyben másutt is, valamint részben a kárpátalji magyarság területein is a rontás hie-
delmei és gyakorlata egy vallásos – papi divinációs és istenítéleti módszerekkel kapcsolatos –
rendszerben is mûködik: lásd errôl a román pap fejezetét.) E területeken egy másfajta rontás-
terminológia is ismert: elsôsorban a megcsinálás, megcsináltatás, illetve a román eredetû guruc-

sa, fermeka szavakkal fejezik ki a rontó mágia gyakorlatát).1 Általános, országos jelenség, hogy a
boszorkány elnevezései összemosódnak, helyettesítôdnek a tudósok, gyógyítók terminusaival,
aminthogy azok kétarcú tudása is sokszor a rontás, boszorkányság gyanúját vonja maga után.

A boszorkány sajátos kettôs lény: egyrészt élô személy,másrészt az embereket megtámadó
démon. A hiedelmek e kettôt többnyire egyazon élô személynek tulajdonítják, aki átvál-
tozva egy szellemlény alakját képes felvenni. Számon tart azonban a magyar néphit is – más
közép-kelet-európai népek hiedelemrendszereihez hasonlóan – egy tisztán démoni boszor-
kányalakot, amely nem élô ember, hanem halotti vonásai vannak. A honfoglalás kori ma-
gyarság hiedelemvilágában az ótörök eredetû boszorkány szó még szexuális konnotációjú nyo-

mó démon, amely éjszaka az alvókra telepedve fulladást, szívpanaszokat, erotikus élményeket
okoz. A néphit boszorkánya az újkorban is rendelkezik ilyen vonásokkal, azonban a modern
néphitben a boszorkány elsôsorban rontással gyanúsított élô személy, a közösségek olyan tag-
ja, aki természetfeletti ismérvekkel (köztük a rontás okkult képességével) rendelkezik. Ezért az
embert ért csapások esetén neki lehet tulajdonítani a kár okozását: a magyarság hagyományos
közösségeiben a boszorkányság csapásokat magyarázó ideológiául szolgált. Eszerint az embert
és háztartását ért károk a közösségen belüli emberi károkozótól erednek, akinek az adott kö-
zösségben élô hagyományos boszorkányhiedelem-attribútumokat tulajdonították.

A magyar néphit legfontosabb idevágó motívumai – melyeket az alább közölt szövegválogatás
reprezentál – a következôk. A boszorkány képességeit születésével vagy öröklés, tanulás útján
nyeri; halottak vagy ördögi lények természetfeletti tudásba avatják. Öröklött képességeinek sajá-
tos jegye lehet a foggal vagy burokban születés.Változatos motívumok utalnak a boszorkány halá-

lára, örökségének továbbadására (nem tud meghalni, míg valakinek át nem adja tudományát).
A gyógyítás és a rontás okkult képességeivel rendelkezik, kapcsolatot tud teremteni – mint

mediátor – a természetfeletti világgal: halottakkal, démonokkal, ördöggel. Rendelkezik az állat-
tá változás, láthatatlanná válás, repülés, szellem alakban megjelenés képességével. Megszállhat
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más embert, állatokat; vagy pedig saját, transzban, álomban távozó szelleme, illetôleg tôle füg-
getlenül is létezô hasonmása ölt állat vagy démon alakot, hogy rontó útjaira indulva embertár-
sait megtámadja, bántalmazza, beteggé tegye. Rontó módszerei igen változatosak. Sokszor távol-
ból ront; ekkor csak a végeredményt észlelik: az ember vagy háziállat hirtelen rosszul lesz,
súlyos betegséget kap, az anya vagy a csecsemô belehal a szülésbe, a gyümölcsfa kiszárad, a te-
hén teje elapad, a kenyér nem kel meg, a jég elveri a határt, a kocsitengely eltörik, a ló nem in-
dul el – és így tovább. Ronthat a boszorkány érintéssel, rontó szerek megetetésével, valamint
a szomszéd küszöbe alá vagy udvarába ásott téteménnyel, csinálmánnyal, kötéssel. Igen nagy sze-
repe van az átokkal, fenyegetéssel való rontásnak. Egyik legfontosabb rontó módszer az áldo-
zatok szemszögébôl az, hogy a boszorkány éjszaka, szellem alakjában az áldozat képzeletében
vagy álmában, látomásaiban jelenik meg: nyomó démonként a mellére ül, fojtogatja, veri, és így
tovább.

Mindezek mögött segítô- és ôrzôszellemek (kígyó, gyík, sárkány, macska, kutya vagy a lidérc-

hiedelmekbôl származó csirke, bagoly, kakas), démonok, illetve maga a keresztény ördög áll-
hat. A boszorkány ördöggel való kapcsolatának motívumai nagyrészt a kora újkori
boszorkányüldözô keresztény demonológiai tanokból erednek. Ilyenek például a boszorkánygyû-

lések, mulatságok folklórelbeszélései között szórványosan megjelenô motívumok a boszorkány-

szombatról, ahol ördögimádás, istentagadás, fajtalan orgiák folynak, illetve a boszorkány istentaga-
dása, ördögnek tett esküje és az ördögpecsét.

A személyes élményeket is tükrözô narratívumok legtöbbje az ember és családja, háztartá-
sa elleni rontásról szól.Az elbeszélésekbe általában beleszövôdik az ellenakció is: a boszorkány,
illetôleg a rontás azonosítása, illetve a kár helyrehozatala.A boszorkány azonosításának, a ron-
tón való bosszúállásnak számos helyi variánsa ismert. Ezek valóságos divinációs módszerek a
bûnös kiválasztására, vagy az ártás szimbolikus formái: például a tej szurkálásával, tüzesítésével,
füstölésével megbetegíthetô a boszorkány. Nagy szerepet kap az elbeszélésekben a rontást
gyógyító másik boszorkány vagy a tudós, pap, valamint a boszorkány és a gyógyító személy
közti feszültségek, sokszor párharc, illetve szellemeik közti csata.

Általában szilárdabb szerkezetû, mondai megformálású elbeszélésekben jelennek meg a
rontás boszorkánycsapatokhoz kötôdô sztereotípiái, amelyek nem a helyi, konkrét rontásese-
tekhez, hanem egy általános, az egyházi demonológia által is inspirált boszorkányfogalomhoz
kötôdnek: a csoportos rontás (idôpontjai területileg változóan Szent Iván, Szent György, Luca
napja, karácsony stb.), a védekezés, a boszorkányok kilesése, felismerése e napokon (pl. luca-

szék, illetôleg papok általi felismerés), a rontás csoportos, közösségi módszerei (a gabona hasz-
nának elvétele harmatszedéssel) és a boszorkánytársaság, -mulatság, a boszorkányszombat
fent említett tematikája, a gyûlésre utazásnak, az utazó boszorkány kilesésének, valamint az ör-
dögi lakomának, a hamis lakomának a mondai sztereotípiáival. Területileg differenciálódnak a
mulatságra repülés eszközei (állaton, seprûn, hordón, a kendermunka eszközein és így tovább).

A folklórkutatás fontos részét képezte az utolsó 150 év folyamán a boszorkányhiedelmek
és -elbeszélések gyûjtése és publikálása.A legutóbbi évek szövegkiadásaiban is jelentôs teret
kaptak a boszorkánymondák,2 de egy-egy tájegység folklórjának összefoglaló áttekintésében is
fontos helyet foglal el a boszorkányság bemutatása.3
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A BOSZORKÁNY ALAKJA 

A boszorkány teremtése

Az a Jóisten szinét nem lássa meg. Met valamikor az Úrjézus Krisztus a fõdön járt.
Há vannak ilyen bátrabb fehérnépek, no. Mindenesetre, ugye, sokféle az ember.
Azt kérdezte õ, valakit meg akart intézni, hogy rontsa meg, hogy…, na… Milyen
szándékval vót, õ tudja. Megkérte az Úrjézust, hogy engedje meg, hogy tudjon
fermekáni.a Igy mondjuk mi. S hogy tudjon fermekáni. Fermekáni, kantérozni.b

Me fermeka, kantérozás, ez egyforma. S azt mondta: – Én megengedem. De az Is-
tennek a színyit – azt mondja – soha meg nem látod. Nem baj – aszmondja –, csak
engedd meg ezt! Na, az Úrjézus megengedte akkor, s osztá azutántól ez fungált.c

S vannak. Vannak most es, sokan vannak, akik foglalkoznak ilyen mocskosságok-
val. (Gyepece, Bákó megye, Románia)4

Testi jegyei, külseje, jelvényei, tárgyai

A boszorkánynak volt egy botja, és úgy hítták, hogy varázslóbotja.
Milyen volt az?

Elvitte a pallásra. Aztán a szomszédasszony, a Jolánka összesúgtak, hogy: – Mit
akarsz – azt mondja –, a boszorkányok közé akarsz bejárni? Ilyen postás volt. Aszt
azt mondja Jolánka, hogy a feleségével nem a legjobban volt soha, fölmentek a
pallásra, megkeresték, aztán rátették a tûzre, és azt mondják, hogy úgy pattogott,
hogy azt hitték, hogy a masina szétmegy. (Õrhalom, Nógrád megye)5

Öreg cigányasszony élt itt valamikor, Örzse néninek hívták. Õt is boszorkánynak
tartották. Mély, morgós hangja és kipödört bajusza volt. Ha a gyerekek meglát-
ták az utcán, csipiszt mutattak neki, és elszaladtak. (Hajós, Bács-Kiskun megye)6

Aszondják a forgószélrül, hogy boszorkányok röpülnek benne. Aki foggal születött,
arrul is aszondják, hogy boszorkány, mög tátos. (Mindszent, Csongrád megye)7

Farka vót a vénasszonynak. Pestrõl, Debrecenbül jártak ide hozzá. Azt is hasra kel-
lett fordítni [temetéskor]. Az ilyennek farka van, seprûvel jár, csúszóvá,d békává
válik. (Salánk, Nagyszõlõsi járás, Ukrajna)8

Nálunk egy Kristóf Mári nevû igen öreg, igen csúnya, igen piszkos és igen ron-
gyos, jómódú asszonyt tartottak boszorkánynak, és sok rosszat mondtak róla. De
jól ismertem, és semmi ártó képességét nem tapasztaltam. (Szigetszentmiklós,
Pest megye)9
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Meg azt is hallottam, hogy akinek így patkó van, olyan lópatkó – tudja – úgy a
küszöbre ráverve, e, hogy az a boszorkány. Hát, hogy igaz-e, oszt azt…

Hogyan lehetett a házból kiûzni?
Úgy kiment, hogy azt észre se vették, még az ajtó se nyílott. (Karancskeszi, Nóg-
rád megye)10

A Cs. Éva néni házát mindég ekerûtem, mikó kislány vótam, mer olyan köröszt
vót fönn a tetõn, szembenézett két kutya,a ki is nyõtötteb mind a két kutya a nye-
vit. Mindég mondták, hogy az boszorkánnak a háza… Ennek az asszonynak a
szomszédlánya az meséte, hogy mindég vót öt-hat söprü az Éva néni ajtójába,
mindegyiken más-más toll vót, oszt mindég mondta, hogy ezen mén éjje, ez vót a
lova nekije. (Doroszló, Nyugat-bácskai körzet, Szerbia)11

A boszorkány blúzát, ingit, szoknyáját fonálkic hordta, kendõjét úgy vette fel,
hogy a kicsi sarka vót kint. (Hidas, Baranya megye [Andrásfalva, Szucsáva megye,
Románia])12

Megjelenésének, tevékenységének helye, ideje

A boszorkányok órája este 11-tû éjfél után 1 óráig tart. (Doroszló, Nyugat-bács-
kai körzet, Szerbia)13

A boszorkányoknak a legnagyobb hatalma kedden és pénteken van. Az öregasz-
szonyok ezeken az éccakákon aludtak ilyen kifordított ruhában. 12-tõl 1-ig, ez az
õ idejük. Ez alatt az óra alatt változnak át ennek is, meg annak is. Vót olyan is,
hallottam, hogy éccaka nehéz vót neki lélegzetet venni, szóval ráment nyomni,
majd megfút. (Hajdúböszörmény, Hajdú-Bihar megye)14

Régen, ha valaki pénteken vagy újholdvasárnap ment kérni vagy kérdezni valamit
a szomszédba, akkó azt boszorkánynak tartották. Aszondták, azé mén olyankó,
hogy rontást csináljon. (Doroszló, Nyugat-bácskai körzet, Szerbia)15

Ha karácsony éjszakáján vagy Szent György-nap éjjelén kimegy valaki a kereszt-
úthoz, állatok képében megkísértik a boszorkányok. (Királyhegyes, Csongrád
megye)16

Fiskális Maris nénivel több ízben találkoztunk iccaka, amikor kóróvágásbul jöt-
tünk haza. Köszöntünk neki. – Jó estét, Maris néni! Na, hun vót ilyenkor? Nem
felelt rá semmit, de nem is köszönt. Majd másik este megint találkoztunk véle.
Akkor is köszöntünk, kérdjük tülle: – Na, merre járt ilyenkor, Maris néni? Akkor
se szólt, meg nem is köszönt. Gondoljuk, ejnye, mi van evvel a Maris nénivel, tán
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haragszik? Majd ippen másnap megyek az ártézi kútra. Jön Maris néni. Messzirül
kiát: – Annus, gyere mán be egy kicsit! Bemegyek. Leültet, és azt mondja:
– Hallod, jányom! Máskor akárhunn találkozol vélem iccaka, ne köszönj, de ne is
szólítsál meg, mert nem tudod, hogy én minek járok, hagyjál engem bíkessígbe.
Tudod, milyen nehéz nékem azután hazamenni. Alig bírom magamat. Mert én a
keresztutakat járom, oszt ha valaki szól hozzám, tovább nincs erõm. (Sarkad-
keresztúr, Békés megye)17

Szélben, forgószélben jár, 
elragadja az embereket, állatokat

Nagyapja azt mondta, boszorkányok nincsenek, csak az öregek mondták, mikor
vihar volt, hogy boszorkányok nyargalnak az ördöghöz a felhõkön. Ha feltámadt
a vihar, sem mondták néven, hogy jönnek a boszorkányok, hanem azt, hogy jön-
nek a katonák Szentpétera felül. Apám fiatalkorában egyszer kézi cséplést végzett,
mikor feltámadt a vihar. Ahogyan csépelte, a hegy felõl elkezdett szólni trombita,
dob, síp, hegedû, a pajtakaput meg fölvágták. A forgószél a szalmakazlat belebo-
rította az útba. Száz éve is van már annak. (Rábagyarmat, Vas megye)18

Kik voltak azok a boszorkányok?
Azok a boszorkányok, angyalom? Olyan boszorkányok vótak, akit mondanak,
hogy egy nagy forgószél gyün, és aszondják: – Nézd csak, most gyünnek a boszor-
kányok. Ezök a boszorkányok. És azokat nem lehet látni, az csak egy nagy forgó-
szél, megkereködik, és fölviszi. És benne vónának a boszorkányok. Én ezt csak úgy
hallottam. Seregestül, csoportosan mennek fölfelé. De hát ki látta? Aki az útjuk-
ba kerül, aztat bizon elsöprik. Azt elviszik. Magukkal. Azt bizon elviszik. Kerül-
ni kell azt a forgószélt, ha jön, hogy oda bele ne menjön, mer az fölkap akármit.
(Kovácshida, Baranya megye)19

Egyszer késõ este mentünk aratni, hogy gyorsabban végezzünk. Hát éjfél körül
csak elkezd fújni a szél, mind szétszórta a markokat. Mivel nem tudtunk haladni,
hazaindultunk. A szél szinte tolt egészen a falu határáig. Se visszafordulni, se szól-
ni nem tudtunk. De mikorra beértünk a faluba, a szél teljesen elállt. Hajnalban
mentünk vissza folytatni a munkát, de a markok akkorra már mind rendben vol-
tak. Ezt a boszorkányok csinálták. (Mátraderecske, Heves megye)20

Mikor nagyon fú a szél, és felkapott port, papírt, mindent felkavar az utcán, ak-
kor aszmondják, hogy a boszorkány van benne, s aki belép oda, eltûnik, többet
nem látjo meg a szüleit, meddig nem szabadul meg a boszorkány varázsától. Ez
nagy szél, mind kereken forog. Aszmondják, hogy abba van a boszorkány. Szok-
ták mondani, hogy a forgószél elvisz embert, állatot, s addig nem jön haza, amíg
nem szabadul meg a varázstól. Eltûnik. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)21

287

a Õriszentpéter (Vas megye)

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 287



Például a közeli szomszédban lakott egy asszony, úgy hívták, hogy Pap Do-
mokosné, a leánykori nevén Ilonka Róza. Na, arról aszmondják, hogy ilyen bo-
szorkányos asszony vót, hogy például mikor a forgószél jött, akkor egymásnak
mondtuk, hogy: – Vigyázz, me jön Róza néni! A forgószélbe, vigyázz, me jön Róza
néni! Aztán hogy van-e valami benne… Nincs!… (Máréfalva, Hargita megye,
Románia)22

Forgószélbe éles tárgyat dobnak 
– a boszorkány megsebesül

Szabó öregapám mondta, hogy hordták a búzát egy István nevûvel. Forgószél
ment el mellettük, István bácsi belevágta az ostorát. Azt mondta: – Láttad-e, Mi-
sikém, mi volt ebben a forgószélben? – Nem én, István bácsi. Egy oroszországi
menyecske volt benne, hátra volt kötve a feje piros színû kendõvel. Ez már nem ér
oda gyûlésre, késõn indult. (Csarnóta, Baranya megye)23

Az öreg Tóni bácsi a kocsmábú gyütt haza. Ott lakott egy boszorkány asszony.
Akkó gyütt egy forgószél. Az mög kirántotta a bicskát, oszt belevágta a forgószél-
be. Oszt valami csöpögött ki a szélbû. Olyan vér. Aszondta, hogy sikerût neki. És,
kéröm szépen, bemöntek. Az asszony ott lakott velünk, a szomszédunkba. Az asz-
szony röggé mán gyütt hazafelé, mindig csupa seb vót, csupa vér vót. Az teljes bo-
szorkány vót. Még möghalni is nagyon sokára bírt. Úgy, hogy át akarta adni a tu-
dományát a lányának, a lánya azonban nem vállata el. Söprût akart a kezibe adni
a lánya. (Algyõ, Csongrád megye)24

Mondták, hogy van a boszorkány. Forgószéllel, tetszett látni, sepri a port vagy ami
van maga elõtt, abba van a boszorkány. Az a vénasszony, me férfiuba ilyesmit nem
lehetett hallani, nõké az ilyen varázslódolog, esetleg az ilyen kalugerpapoké.a Ak-
kor abba vót a boszorkány. S hallottam, belédobta, a kezibe vót egy fejsze, s belé-
dobta abba a forgószélbe. S egy idõ eltelte után ment valahova, s valamilyen me-
zei lakásba betévedett, s akkor mondta a vénasszony: – Maga lássa ezt a vágást?
Maga csináta – aszmondja. – Hát én hogy csinátam vóna? – Hát tudja, mikor a
fejszét eldobta? Na! S a vénasszony meg vót sebezve. (Szolokma, Maros megye,
Románia)25

Mosó boszorkány

Na, hát, ugyi, karácson éccakáján szokott elõbb lennyi. Nem? Oszt ezek a ba-
szorkányok szoktak mosnyi. Pacskótak bent a vizbe, a mosófáve verték a ruhát
benn. Ha arra ment valaki, nem láttak senkit se. Ez így van! A régi öregek, azok
biztosan nem vótak buták. Õk biztos többet tapasztaltak, mint mi. (Alsóõr, Fel-
sõõri járás, Ausztria)26
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De nagy bátorságom vót, aszt én ementem akárhova, mentem éjje. Egysze, mikó
mentem éjjel a fonóházba, a Kalitásba,a a feleségemhez, akkó még lány vót, aszt
látom, hogy ott egy kútná négy asszony mos. Gondoltam, hogy ez má nem lehet
rendes asszony, aki ilyenkor kinn van, a holdvilágnál mos. Gondótam, ilyennek
nem jó szóni, aszt úgy mentem e szótalan, aszt, ahogy megyek tovább, egy fehér
kutya ment el mellettem. Puska vót velem, gondoltam, meglövöm, ha bánt. De
nem is nézett rám. Aszt azok valami rossz lelkek lehettek. (Mátraalmás, Nógrád
megye)27

Állat képében jelenik meg

Egy ember – rendes szokása szerint – elment a szõlõhegyre. Vitt magával kenye-
ret, amit ott a pincében szépen elfogyasztott, s iddogált rá. Amint iddogált,
„odatalákszott” egy csúnya varacskosbéka. Táltott szájjal ment a pincébe. Az em-
ber kusztorakésétb a hátába vágta. A béka, hátában a kusztorával, eltávozott.
Másnap az ember ismét elment a pincébe. Hát nem jelent meg megint a varacs-
kosbéka? „Leffedt” szájjal jött. Most az ember bort öntött feléje, s azt mondta
neki: – Ne, ha szomgyus vagy, igyá egyet! A béka ivott, s elment, de harmadnap
megintcsak visszajött, hátában a kusztorával. Ezuttal a béka már rászólt az em-
berre: – Na, ides komámuram, ezt máskor ne tegye! Mikor hajlikábo gyün esz-
szomgyusc ember, adjon neki innya.d Most vegye kü hátombu a kusztorát! Boszor-
kányos ember volt, béka képében. Magánake nem állott hatalmában a kést
kivenni. (Bocfölde, Zala megye)28

Máté nagyapám 18 éves vót. Emõdre jártak dohányt simítani napszámba. Egyszer
gyöttek hazafele. Beszilgettík, hogy: – Én ennyit hoztam. Ennyi pórét. Ennyi le-
velest. Ennyit megvágtam. Egyszóval, ki hogy mennyit lopott. Gyött egy macska
velek mindíg. Mindíg ott vót a lábok közt. Elûztík. Megvertík mindíg. Egyszer
kútba is löktík, mégis mindíg ott vót velek, a lábok közt. Úgy megvertík, hogy
mán azt hittík, hogy megdöglött, de csak nem tágított tûllök. Majd oszt a falu
vígin mán eltûnt. Másnap osztán a kerûlõ megmondta, hogy te ennyi dohányt
vágtál, te ennyi póréval vittél. Úgy tudták osztán meg, hogy boszorkány vót.
Û vót a macska. Kihallgatta ûket, mikor mentek haza. Így tudott meg mindent.
(Kesznyéten, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)29

Mentek Dorozsmáraf egyszer gyalog éccaka Zsombóbú, aztá azt vette észre,
aszondja: – Jaj de jó vóna valami jármû! – olyan nagyon fáradt má, mikó egy jó da-
rabon elért. Hát egyszer, valami árokparton csitt-csatt, kipp-kopp, gyütt egy ló.
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– Hát – aszondja –, mindjá ecsipem. Aztá megfogta a lovat, meg meg is engedte
magát fogni, ott át meg mellette. A szájába akarta dobni a kötõféket, hogy majd
fölül a hátára, hát nem vót alsó szája széle a lónak. Aszondja, õ nem vót röst,
aszondja, úgy gondóta, maj végigvágja. De, aszondja, melléfogott. Körösz-
tûugrotta az árkot, aztá a másik ódarú meg visszakiabát: – Ha-ha – aszondja – ,
megcsatalak. Ez is boszorkány vót. Az, aki kígyó is vót! Legalábbis arra gondút,
me az vót olyan boszorkányos ember. (Zákányszék, Csongrád megye)30

Vót egy ember, aki el tudott változni fekete disznóvá. Vót. Ott Derekegyházán
vót az öreg Harangozó bácsi. Az éjfél után járkált fekete disznó képibe. Minden-
fele. Nekünk is megrontotta a tehenünket. Fekete disznó vót, és gyütt-ment a
majorba, járkált mindenfelé. De senki se tudta, hogy ki vagy mi. Hajtották vóna
be az ólba is, akkor is ki tudott gyünni, ki tudta magát szabadítani. Aztán meg
azt mondják, hogy ez az öreg Harangozó bácsi úgy járkált éjfél után. El tudott vál-
tozni. Hát, hogy igaz vót-e, nem tudom. (Szegvár, Csongrád megye)31

Hogy lehetett átváltozni, csak úgy hallottam. Hát le kellett szúrni tizenkét bics-
kát körbe, oszt háromszor körbe kellett szaladni, oszt azzá változott, amivé akart.
Így változtak át a boszorkányok is kutyává, meg minden mássá. (Hajdúböször-
mény, Hajdú-Bihar megye)32

Hát mit mondjak magának? Mikor leánka vótam, iskolás leánka, én otthon
vótam, mikor mondtam, hogy feküdtem. S egyszer egy nagy-nagy béka kijött a
ház alól, s kiszökdösött a házból egészen ki. De még máig is emlékszem, hogy
mekkora rusnya béka vót. Me mondom, olyan iskolás leánka lehettem. S én a sze-
memmel láttam, hogy az ágy alól kijött az a nagy béka, s kiszökdösött a házból.
Aztán aszmondják, hogy változik békaképbe, s mindenbe, s menyen. S aztán nem
lehet tudni. De nem is jó rea, róluk beszélni. Milyen nap van?

Kedd. Miért, mit mondtak?
Hétfõn, szerdán s pénteken nem szabad róluk beszélni, me akkor éjjel megtáncol-
tassa. Így mondták az öregek örökké. (Máréfalva, Hargita megye, Románia)33

Boszorkány lehet férfi, nõ, az mindegy. Csikó, kutya, medve alakba jár. 12 órakor,
míg a kakas meg nem szólal. (Egyházaskozár, Baranya megye [Gajcsána, Bákó
megye, Románia])34

Egy embör csõsz volt, Hiricsben laktunk akkor, ment a töltés mellett, hát ott volt
egy kotyosa csirkékkel; azt hitte, hogy elszökött. Gondolta, hogy összeszedi a csir-
kéket, aszt hazaviszi. De amikor szedné föl, hát a kotyos úgy a nyakába ugrott,
úgy földhöz vágta, hogy alig tudott fölkelni – boszorkány volt. (Drávacsehi, Ba-
ranya megye)35
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Láthatatlan, szellemalak

A boszorkány valami lélekké is tud változni, mert bebújik a kulcslyukon is, és éj-
szaka így tudja megnyomni az embert. (Mátraderecske, Heves megye)36

Egyszer, a háború után vót ez is, Jánosi Albert sógorommal legények vótunk, s le-
ültünk ide, Póli nénémnek, itt, ez a kert az övéké vót, s leültünk, ott vót két kõ a
kert mellett, s leûttünk oda, ez lehetett olyan éjféltájt. S hittünk a boszorkányság-
ban, me az belénk vót öntve, mind azt hallottuk. Elég az hozzá, sógorommal, le-
gények vótunk, beszélgettünk összevissza, fiatal, mindent, szivaroztunk, bõcs-
ködtünk,a s egyszer ott valami, körülbelül húsz méterre tovább a kerttõl elsuhant,
de olyan nagy suhogással, hogy kezdtünk gondókozni: valóban, mi lehet az? S hit-
tük, hogy boszorkány! De nem ijedtünk meg, délceg legények vótunk, ketten…
De az, hogy hittük, hogy boszorkány. Elsuhant, olyan háztetõmagasságba vót a
nagy suhanás, de az nem vót madársuhogás! Me a madárnak nincs olyan nagy su-
hogása, akárhogyan is. Olyan villámgyorsan elment, érti-e. Hogy az mi lehetett,
azt máig se tudjuk, de mi abban maradtunk, hogy biztos boszorkány, abban ma-
radtunk mind a ketten. Aztán mi vót… Ma se tudom. De tényleg olyan különle-
ges suhogás vót, hogy nagy-nagy-nagy suhogással ment el. Végül megriadtunk,
felálltunk, de aztán nem láttunk semmit, nem hallottunk semmit, éjjel vót, de hit-
tük, azt hittük, boszorkány. (Atyha, Hargita megye, Románia)37

Közlekedése: szitakéregben, szekérkeréken, 
seprûn, tilón, piszkafán

Még én hallottam egyet ettûl a szegíny Szegõ Károly bácsitúl. Kiültünk a kapu-
ba. Azt mondja, hogy kivel hálogatott a fal alatt. Azt mondja, hogy a szitakíreg
annyira ment, így, szabályosan gurúlt a palánk tetejin. Û látta. Osztán azt mond-
ja, hogy leugrott a fõdre, osztán megint felugrott a palánk tetejire, oszt ott ment.
(Kesznyéten, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)38

A szomszédnál vót, szegény szülikémtõl hallottam, hogy reggel, mikor a tehene-
ket hajtották ki, akkor mondta: – Mékb má, mert Pestre akarok menni. Még a
vacsorát is meg kell fõzni, de tehénhajtásra, beeresztésre haza kell érni. Be is tel-
jesedett, egy söprût vett a kezébe, az vót a lova, hajtotta, csak úgy porút utána.
A söprûvel eltûnt, csak azt látták, hogy porol az úton valami, de má este, amikor
a férje a munkából hazaért, má a vacsora kész volt. És ezt pesti dolgokkalc tudta
bizonyítani, mert nem akarták a szomszédok elhinni, hogy õ annyi idõ alatt meg
tud fordulni vonat nélkül. (Fülöpszállás, Bács-Kiskun megye)39
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Vót itt egy asszony, Szilágyiné, ment a piszkafán meg a szénvonón, szaladt, mint
a szél. Azt mondta az uram, û látta. Az uramhoz nem tudott közel menni, mer az
balkezes vót. Azt mondják, bal kézzel akárki megütheti. (Tyukod, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye)40

Ment egy fiú Barackos-havassába, s mikor kiindult iránta, hallja, hogy suhognak
el a szomszédasszonyai. Egyik ült egy seprûn, s egyik egy sikító tilón.a Az õ gu-
nyájukba, rendesen. S há, mennek el irántik.b Megfenyítették, hogy: – Nehogy
valakinek megmondd, amíg mi élünk, met ha valakinek megmondod, erre a sikí-
tóra felültetünk, s ezen elviszünk, s soha életedbe semmiféle nem vált meg ezen a
helyen! S osztág a fiú, mikor az asszonyok meghótak, csak akkor mondta meg.
Ilyent tudnak. (Gyimesbükk, Bákó megye, Románia)41

Édesapám vadászember vót, a neve Vrencsán György vót, s többen vótak vadászok
ottan egy csoportba, rokonyok, má halottjaikba vannak java része… Egyszer elin-
dulnak fel ott, szintén oda, arra a gyepecei rész felé… hogy feltérnek, felmennek,
ott erdõ van. Hallják, hogy úgy ropog, úgy csattog jobbról, onné az erdõbül bé va-
lami, s aszondják a vadászok: – Álljunk meg, nézzük meg, hogy mi érkezik! Õk azt
gondolták, hogy jõ vaj egy nagy vad, hajtsák a farkasok, vagy a kutya, vagy vala-
miféle. S hát érkezik egy szekerkerek. Egy szekerkerek jõ, s azon ül egy fehérnép.
Az a fehérnép most má meg van halva, hiába mondom, hogy ki, úgyse tudja…
S egy fehérnép ül rajta, s béjött ott, reájok jött, ott a vadászoknak útjikba vót, s így
csinált, ne… nehogy beszéljenek, nehogy elmondják. Ha egy férfiu lett vóna ott,
azt mondanók: – Vajon igaz-e? De sokan vótak, s amennyien vótak, azok, hárman-
négyen-ötön, amennyien vótak, mind látták. (Kostelek, Bákó megye, Románia)42

Képességei

Ha élne az az asszony, akkor amit most mi beszélgetünk, azt mind meghallotta
volna. Nékem õsszel nagyon sok virágom volt a kertbe. Nani néninek sok primu-
lája volt. Mondtam neki, hogy majd cserélünk. Egyszer mondtam neki, hogy
gyõjjön érte. De nem jött. Egyszer így mondtam magamba, nem volt itt senki:
– Na, nem adott nekem virágot, majd szarok neki én is virágot. Abba a pillanat-
ba ott termett, és mondta: – Mit akarsz te? Szarsz nekem virágot adni? Én mond-
tam: – Nem mondtam én azt. Azt mondta: – Dehogynem mondtad, hisz amit te
kigondolsz, azt én már tudom. (Dobri, Zala megye)43

Duka Jancsit is olyan boszorkányosnak tartották a faluban. Azt mondták róla,
hogy átlát az emberen, állaton is, belelát mindenkibe. Dugták is elõle a gyereke-
ket, de õ maga is mondta, hogy vigyék elõle, mert árt a szeme. Még a saját gye-
rekét se szerette nézni. Olyan más is volt a szeme, nem állta az ember a nézését.
(Mátraderecske, Heves megye)44
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Egy kislónyai ember néhai nagyapjáról beszélik, hogy ráült a Tisza vizére, úgy vi-
tette magát a folyóval lefelé, anélkül, hogy vízbe merült volna; erre azért volt ké-
pes, mert fehérmájú volt. (Lónya, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)45

Hanem vannak ezek a guruzslók. Azok es mind olyan boszorkányok, csak megint
más fajta. Az tud fermekáta csinálni, visszacsinálni, megcsinálni, magát meg tud-
ja bolondítani, úgyhogy komplett eszin kívül van. Mindenfélével el tud bánni az
ilyen guruzsló. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)46

A boszorkány mindent tud. Ha beszélik es, hétfõn, szerdán s pénteken, azt õ tud-
ja, õ hallja. Ha az ember beszéli, vaj az asszony, õ azt meghallja, hogy az beszéli, s
akkor riva menenb éjen, s kínozza. (Klézse, Bákó megye, Románia)47

Fél a szent dolgoktól

Aki boszorkány, az éjféli misekor, míg tart a harangszó, nem megy be a templom-
ba. A harangszót bent, a templomban nem hallgathatja. Csak azután mehet be,
mikor elharangoztak. (Zagyvarékas, Jász-Nagykun-Szolnok megye)48

Méreg Kati portáján nem volt szenteltvíz, ott nem lehetett tartani. (Zagyvarékas,
Jász-Nagykun-Szolnok megye)49

Tudományt szerez keresztúton, varázskörben, lucaszéken

Úgy, hát azt kell, hogy hát az keressen, hogy fekete tyúkot, osztán, ugye, hangya-
bolyba tegye be. Oszt mikor lerágják róla a hangyák teljesen a húst, minden. Oszt,
ugye, a csontját vigye el a templomho éfélkor, osztán ott már lesznek sokan, oszt
ott kapja meg a boszorkányságot. (Karancskeszi, Nógrád megye)50

Egy emberrõl mesélték, hogy csinált lucaszéket, és az éjféli misén a szenteltvíz
mellé ült vele. Innen felismerte a boszorkányokat, mert a fejüket félrefordítva
mentek be a templomba. Meg is fenyegették a boszorkányok, hogy széttépik.
Majd eljönnek érte, elviszik magukkal, állja ki a próbát. Éjszaka ki is vezették az
ágyából, kivitték a Mátrába. Mondták neki, hogy vigyen magával sötét kendõt
meg gyertyát. A Mátrában 12 órakor virágzott egy fa, ördögoldalbordac virág volt
rajta. Meggyújtották a gyertyát, a fa alá tartották a kendõt, ebbe szedték a virá-
got. Mondták az embernek, hogy csinálja õ is. De az úgy megijedt, hogy csak ak-
kor tért magához, amikor Parádfürdõn volt, egy padon ébredt fel. (Mátraderecske,
Heves megye)51
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Nekünk is egy sógorunkat úgy öltík meg!… A felesíge boszorkány vót, egy
ángyunk,a osztán nem tudta megtanulni az ura, hiába kínozta; hát addig-meddig,
hogy agyongyilkolták fiatal korában… Úgy, hogy kint laktak a Siskán, tanyán,
bíres vót… Oszt így ünnepnapokon befogta a nígy ökröt, oszt mentek be Tisza-
lökre. Oszt… az úton az ökör elõtt a bátyámat úgy vertík a fõdhö, mint a pala-
csintát… De nem látták, hogy ki!… Mire hazaértek Tiszalökre…, akkorra a mi
bátyánk úgy össze vót verve…, hogy az többet az ágybúl nem kelt fel! Azír, mer
a felesíge, az ángyom ilyen vót, és nem tudta vele megtanítani, hát azír kínozták,
ütöttík, vertík, hogy hátha, hátha, de nem tudta megtanulni! (Újléta, Hajdú-
Bihar megye)52

Amikor én kislány vótam, vót a szomszédunkban egy asszony, de boszorkány vót
ez az asszony. Boszorkány vót, és vót egy másik asszony is, oszt azt mondta, hogy
nagyon szeretne õ is boszorkány lenni, mert a másik azt mondta, hogy: – Én meg-
tanítalak téged úgy, hogy még a füszálon is meg tudsz állni. Hát persze, hogy ez
nagyon fölvillanyozta az asszonyt, és azt mondta neki az a másik asszony, a boszor-
kány, hogy õ megtanítsa, csak amit õ mond, azt mindent-mindent meg kell cse-
lekenni, meg kell csináni. Hát azt mondta, hogy õ meg is csinálja, meg is cselek-
szi. Hát az mondta neki, hogy Luca-napkor fogjon hozzá egy kis széket csinálni.
Úgy, hogy ez pontosan karácsonkor az éjféli misére legyen készen. Hát jó van. És
mindennap Luca-naptul kezdve vigyen be egy fél marok szalmát. Valami füstösek
voltak még akkori idõbe, olyan füstös kémények. Úgy a kémény aljába tegye.
Úgy, hogy amíg az éjféli mise tart, addig az a szalma elég legyen, és vigyen be négy
petrencehordó rudat. Az meg az vót akkor, amin azt a szénapetrencéket össze-
hordták a boglyáhó. És hát, ezt meg is csináta az asszony. Úgy, hogy az éjféli mi-
sére el is készült vele. És ezt a patikasarok…, nálunk keresztutca ez, ahon a pati-
ka van. Akkor is, az én idõmbe, kicsi koromba is ott vót ez. És ott ebbül a négy
petrencehordó rúdbú köllött egy várat csináni. Úgy összekötni a négyet, s ennek
a közepibe ráûni arra a székre, amit Luca-naptú készített idáig. S azt a szalmát ki
köllött oda vinni, amit összegyûjtött félmarkonkint, azt a szalmát, és azt meg kel-
lett gyújtani akkor, amikor beharangoztak az éjféli misére, s azt mondotta neki ez
a boszorkány, hogy nagyon vigyázzon a szalmára, hogy a szalma elég legyen ad-
dig, amíg a mise tart! Mert szörnyûség, amit majd fog látni, mert a rúd, amíg a
rúd tart, csak addig tudnak menni a…, megy az ördög tüzes vasvillával. Azután
megy a szekér, azon tûz ég, minden. Szóval elbeszélte neki, hogy ilyeneket fog lát-
ni, de nem szabad felnézni, mert ha felnéz attul a tûztül, vagy… vagy hát szétnéz,
akkor megõrül attul, amit lát. Hát, jó van, megcsináta az asszony, úgy, hogy nem
történt semmi baj. Nem nézett föl, a szalma is elégett. Hát akkor mondta a
boszorkánnak, hogy hát õ most mán azt is elvégezte, rendben van minden. – Hát
– azt mondja –, hát most még sok minden…, bongó, bongó legyeket köllött el-
nyelni neki, meg nem is tudom, kígyókat látott. Meg szóval ilyen-ilyen sok-sok
mindent meg köllött neki cselekenni, de mindent megcselekedett az asszony, hogy
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õ boszorkány lesz. Hát egyszer azt mondta neki a boszorkány, hogy még van egy
nagy-nagy dolog. De ha ezt nem teszi meg, amit most meg kell tenni, akkor meg
fog õrülni, bele fog pusztulni. Hát azt mondta, õ azt is megteszi. No, azt mond-
ja: – Akkó jöjjé utánam! Ment az asszony utána, és levezette egy mély pincébe, és
akkor abba a pincébe vót egy nagy kosár. Abba meg feküdt egy nagy-nagy
kankutya. És azt mondta neki, hogy hát az az utolsó, amit meg kell cselekenni.
Ezt evvel a kutyával. Hát szóval úgy, mint férj és feleség. S akkor ez a boszorkány,
aki tanút vóna boszorkánynak, belekapott a hajába, és kiszaladt a pincébül. És mint
az õrült, úgy futkosott végig az utcákon õrjöngve. És meg is õrült úgy, hogy bele
is halt. (Tiszakécske, Bács-Kiskun megye)53

Tudományt szerez másik boszorkánytól, ördögtõl, boszorkányszombaton, 
Isten megtagadásával

Én egy helyen szógátam, oszt elküdtek engemet (ezt is tetszik venni?a), elküldtek
engemet, hogy menjek, oszt szóljak Mari néninek, mer a tehentõ véreset fejtek.
Hát el is mentem én, hát ollan kiváncsi vótam én is, hogy majd hogy csinálja, de
elküldtek onnan. Aszondja oszt Mari néni, mikor megcsinálta, hogy reggelre, es-
tére jó lesz a tej. Jó is lett! Aszondta nekem, hogy: – Éccaka, 12 órakor kigyössz
velem a temetõbe, hozod a köpülõt, oszt neked átadom a tudományt. – Mondom:
– Jujj-jujj-jujj, dehogy menek én, Isten õrizzen, hogy én aztat megcsinyállyam, ki
se mernék a temetõbe nézni sem, nemhogy kimenni, átvenni a boszorkányságot!
Hát, oszt ennyit tudok. (Karancskeszi, Nógrád megye)54

Meg vót itten egy kocsis, Ödönné szolgált, egy zsidóná. Annak vót, vót egy nagyon
szép lyánya. Azt meg má itten beszélte a nagynénénk, aztán a jó gazdag legény
meg akart udvarolni a lyánynak. Mer csinos vót a lyány. Az meg gulyás vót, nem
kocsis vót az uraságnál. Az oszt eljárt oda, az a legény, a lyányho, aztán a kocsis azt
mondta, hogy hát mán érdeklõdött ez a legény, hogy hát hogy izélik a boszorkány,
hogy csinálják a boszorkányok. – Maj gyere el! – azt mondja. – Majd oszt elgyüssz
velem, majd osztán megtudod! – azt mondja. Azt mondja, hogy a legény el is ment
a kocsisval, este, éccaka 12 órakor. – Vegyé egy új fazekat – azt mondja –, azt meg
majd visszük a kezünkbe. Te – azt mondja –, hátra ne merészüljél néznyi, mer sû-
rû izé, csattog, ollan halom köveket látsz – azt mondja –, mintha az rád esne, meg
zörög, villámlik, meg mit tudom én, hogy hogy mondta az a nagynénénk, az nagy,
nagy, ott a hátok megett nagy, nagy, borzalmas nagy csörömpölés, meg, meg ítélõ,
ítélet volt, meg, ugye, azt mondja, hogy a kövek majdnem ráestek, aztán csörgöt-
tek. Hát az ember valameggyig ment, az a legíny, nem az ember, de oszt az nagyon
megijedt. Az a legény beszélte, mer rokona volt a nagynénénknek. Oszt elhagyott
a fazekad, így mondta, mer oszt azt kellett mondani, hogy: 

Tagadom az Istent,
hiszek egy új fazékba.
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Na, oszt a legény, má amikor nem gyõztek, azt mondta, hogy: 

Szarok az új fazékba,
hiszem az Istent!

Aszt otthagyta. Csak ennyit tudok, e.
Aztán mi lett a legénnyel?

Avval a legénnyel aztán nem foglalkozott többet.
Nem lett semmi baja?

Nem. (Nógrádsipek, Nógrád megye)55

Az én anyámnak vót egy háziasszonya, aszt az mondta, hogy nagyon szeretne sok
pénzt. Egyszer kiperdül hozzá egy szép menyecske, és megkérdezte tõle, hogy:
– Nem szeretne maga sok pénzt szerezni? S az azt mondta, hogy: – Dehogynem!
– és akkor eladta a lelkét a rosszaknak. Akkor a rosszak ugy bántották, egész a
plafonig dobálták õtöt, mert nem akarta mán, hogy boszorkány legyen, de még-
is az lett. (Hatvan, Heves megye)56

Ezt is idesanyámtól hallottam, mer, lássa, csárdába dógozott, oda meg behorda-
nak mindenféle peletykát. Vót Madarasona másik csárda is, lehet, hogy még több
is; csak az egyikbe mindig vót messzirûl való jó bor, arrúl a hegyekbûl hozták, mer
a kocsmáros felesíginek ez vót a tudománya. Boszorkán vót. Aszondta idesanyám,
û is ismerte az asszont, Kanál Rebekának hítták. Fiatal lyán korába valami bábá-
nál vót szógáló, oszt ahogy fírhe ment, egy szíp aranygyûrût kapott ajándíkba
tûlle. Akkortúl lett û is bába. Szíp, fínyes kû vót benne, azt kellett a nap fele for-
dítani, avval vót híradással. Mindenkit odahítt vele, akit akart. Meghallották a
harmadik falubúl is. A csárdába mindenféle ember megfordult, nem igaz? Azok-
túl hallotta idesanyám. Úgy a nap fele kellett fordítani, hogy szikrázzon benne a
kû. A legínyek mentek mindig hozzá ész nélkül, ha meghallották. Idesanyám
mondta, hogy amúgy is sokan jártak hozzá, ha nem vót otthon az ura. Ha meg el-
fogyott a bor a pincéjibûl, valakit mindig lúvá változtatott, aki íppen ott vót. Av-
val húzatta a szekeret, mer úgy hordták messzirûl, a hegyekbûl hordószámra. Lás-
sa, ilyeneket beszíltek rígen. Níha még az urát is lúvá változtatta, azt is befogta.
Aszondták, abba is pusztult bele szegíny ura, nem bírta mán a sok cipekedíst.
Egyszer meg egy võfí ment oda bort venni valami lakodalomra, ótán az is két nap
múlva került elõ. Aszondta, hogy û is kellett a szekérbe, mer nagy vót a sár, nem
bírta el egy lú. (Tiszaszentimre, Jász-Nagykun-Szolnok megye)57

Tanulás: bemutatják neki a világ csúnya és szép dolgait

A Királykúton lakott édesanyám. Ott is vót egy asszony. Attul is úgy féltek. A lá-
nya mondta neki, hogy nincs a tehenjének elég haszna. Édesanyámnak meg sok
van. Azt mondja a vénasszony: – Fiam, örülj neki, hogy annyi van, de legalább
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tiszta. Aztán mondta neki, hogy menjen el hozzá egyik este, és hozzon egy kanál
vajat. A vénasszony is vitt egy kanál vajat, majd kimentek a Kabinba.a Ott van
egy tó az erdõn, abba mindig van víz. Kimentek oda, a tóhoz. Azt mondja a vén-
asszony: – Csapd bele a tóba azt a vajat! Behajította a lánya, oszt gyütt egy kis ha-
lacska, oszt elvitte. Aztán õ is belehajította a magáét. Akkor meg sok rút giliszta
gyütt. – No, látod, ez a különbség, fiam, a tied meg az enyim között. A tied tisz-
ta, az enyim meg ilyen piszkos. (Gagybátor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)58

Láttam egy vénembert, kint voltam a gulyával. Azt mondja a cimborája: – Hát ta-
níts meg engem is arra a tudományra, amit te tudol! – Hát megtanítlak! – azt
mondja. – Leszakított két szénaszálat, ahun van a két szénaszálon az a kis gömb. Ak-
kor összemérte. Mint a négy kis gömb pászolt. Kilencszer megfordétotta, és letette
a földre. – No – aszondja –, állj rá! Hát azt mondja János: – Hát, engem a kis szé-
naszál nem bír meg. – Annak meg kell téged bírni. Ráállott a János, megbírta. Vagy
három percig rajta állott. Leszállott rúla, meg vót zõdûve. – Nem szabad, fiam, ne-
ked tanúni semmit, mer te gyenge vagy. Mikor az öreg koma elment, megkérdez-
tem a Jánostul, mit látott. – Hát még a torony hegyinél is magasabban vótam.
Olyan ember vót ez a vén Jakab. (Tiszacsécse, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)59

Beszélték itt apósomék es, hogy a tesvére mondta, hogy ott Budákán egy asszon,
ott, Gyimesbe, szegén fehérnép vót, szegén sorsu fehérnép, s vót vaj három, négy,
öt gyermeke, mennyi, s aszmondta egy öregasszon, beteg vót, immá kellett hal-
jon meg, hogy: – Te, én neked adok valamit. Csak csekélység-dolog, szóval vala-
mit kell fizess, de nem kell sokat. Én neked adok egy meszeriát.b A fehérnép ka-
pott rajta, ugye, hogy hát… Aszmondta: – Menj ki, hónap reggel menj oda az
ódalba, s néjzed, amelyik magyarófa a legislegmagosabb, azt vágd le, s fogd meg
a hegyitõl, s hujzad bé. De te vissza ne nézz, se ne beszélj senkivel! Te csak hojzad
azt! S õ elment ki, s amelyiket látta, hogy magosabb, mind a többi, hát levágta, s
megfogta a hegyitöl, s huzta. S egyszer, há nem bírja! S õ ijedtibe visszanezett,
hogy hát vajon megakadt-e, vagy mü az. S hát annyi sok csúf minden vót rajta,
kígyó, béka, mindenféle, hogy akkor õ ott hagyott mindent, s elfutott. S akkor az
öregasszon… veszekedett, hogy hát: – Te, ennyit akartam rajtad segiteni, meg
akartalak gazdagitani, s te nem fogadtad el! (Kostelek, Bákó megye, Románia)60

Vót egy másik asszony, az is úgy tudta a tehenyeknek a tejit, elment reggelente,
és gyûjtötte a vízharmatot, ott, ahol legelnek a marhák, gyûjtötte azt a vízharma-
tot, s akkor hazavitte, s ott aztán, hogy mit csinált otthon, mit nem csinált, õ av-
val elszedte. Tõtt az üdõ, múlt, de annak a vaját lepik meg a hernyók, nyûvek, ha
õ ver vajt. Nem lehet három napot többet tartsa, megeszik a nyûvek, mert az nem
tiszta. Így élt az öregasszony, ameddig élhetett. Na, eljött az üdõ, hogy meg kel-
lett halni. Elment a paphoz, hogy gyónja meg. Azt mondja a plébános: – Most te ne-

297

a Kabin: tó az erdõben.
b mesterséget (román meserie ’mesterség, ipar’)

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 297



kifogsz, hazamensz, egy edénybe, egy kártyába,a töltsed meg tejfelvel, és menj ki
az erdõbe, egy fát, ameddig feléred, kenjed meg tejfelvel, amelyikbõl csinálod te
a vajat. És aztán állj félre, nézzed meg, hogy mi menen oda. Úgy csinált az asszony.
S aztán jöjjél ide hozzám vissza, hogy mondd meg nekem, s akkor ódozlak fel, ad-
dig nem. Akkor úgy csinált az asszony. Hazament, megtõtötte azt a kártyát, ki-
ment az erdõbe, felhágott egy darabig a fára, még csak fölérte, õ bekente, s akkor
végzett, akkor félreállott. Ott béka, kígyó, gyék, sáska, mindenféle csúszómászó
mind ott vót, mind mentek oda. Odamentek a fához, és szípták azt a fát, nyalták,
szípták azt a tejfelt. Meglátta az asszony, megijedett. Elment, szépen vette magát,
odament a plébánoshoz, s mondta: – Na – azt mondja –, plébános atyám – azt
mondja –, megtettem. Na – azt mondja –, most mondd meg, hogy mit láttál!
– Jaj, mit láttam – azt mondja –, a világon való csúszómászó, kígyó, mindenféle,
béka, gyék, mind odamentek, és szípták – azt mondja – azt a tejfelt. – Még téged
is úgy kell szípjanak a másik világon! S akkor az asszony kipukkadt. (Szárász, Ba-
ranya megye [Diósd, Bákó megye, Románia])61

Tudományt szerez dongó, darázs lenyelésével

Ázsiskóré, szamártövis, ez kellett a boszorkányoknak. És akkor mentek, piszkafá-
ra ültek, és úgy mentek ezek a tudományosok. Akkor ráültek a piszkafára, oszt ki-
mentek oda. Akkor ki kellett neki a száját tátani, oszt mentek ilyen dongók, amit
úgy neveznek, hogy… olyan zõd-kék hátú dongók. Akkor kitátotta a száját, a
dongó beleszállt. Abba vót a tudomány. És akkor összezárta a száját, akkor mán
az övé vót, akkor megkapta a tudományt. Ilyenek történtek. (Taktaszada, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)62

Mamának egy boszorkány mondta: majd õ megszuperálja a kecskét, hogy sok te-
je legyen. De viselje el, ha ráül, ha azt akarja, hogy a kecskéjének sok teje legyen.
Azt mondja mamának: – Feküdj ki a kecskeólajtóba! Akármilyen nagyot ütnek
rád, ne szólj egy szót sem! Meg egy nagy darázs a szájába száll, tátsa el a száját.
Majd megfordul a szájába, oszt kigyün. De azt mondta mama, nem, nem kell,
hogy sok teje legyen, maradjon csak annyi, amennyi van: – Engem ne üssön sen-
ki! (Zagyvarékas, Jász-Nagykun-Szolnok megye)63

Tudományt szerez saját gyermek, rokon, barát feláldozásával

Sáronszky József csarodai lakos azt adta elõ Buzás Mártonnak, hogy õt gyermek-
korában az anyja rontotta meg. Mert az boszorkány akart lenni. Az a feltétele an-
nak, hogy valaki boszorkánnyá lehessen, hogy a saját családjából áldozzon fel va-
lakit. Õt választotta ki rá. Mikor gyerekkorában egy este félrevaló dógára kiment
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az udvarra, egyszer csak összeesett, s többet nem tudott lábra állni. Úgy nõtt fel,
hogy a lába elcsenevészedett. Ez az ember most is él. Most olyan 58 éves forma le-
het. Megházasodott kétszer is, van vagy hét gyereke. A felsõ testrésze fejlett, de a
lába olyan, mint gyerekkorában volt. Most is átkozza érte az anyját. (Csaroda,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)64

Vót itt egy vén Farkas bácsi, ahhoz jártak, hogy a tehenet gyógyítsa meg. Az csak
megsimogatta, meglapogatta, aszt másnap már vót tej. Volt annak egy fia, az tér-
den járt, mert itt, a lábán nem volt izom. Farkas bácsi felesége maga mondta el,
hogy ott tanálta õt, mikor felébredett, hogy a gyermek bölcsõje elõtt térdelt, és a
gyermek mindig egyet-egyet sikkantott, mert az izmait elszedte. Azon tanult. Azt
mondják, azon tanul, ami a legkedvesebb a lelkének. Azt kellett neki megronta-
ni. (Tyukod, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)65

Guziné a maga lyányát ette meg, merthogy fílt, hogy rajtaveszít a másén. Valakit
nékik meg kellett enni, csak így vót ezelõtt. Úgy vált boszorkánnyá, hogy meg-
evett valakit. Ki a magáét ette meg, ki a másét. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar
megye)66

Könyvbõl tanul

Czakónéa mesélt egy lányról, akit egy boszorkányos asszony üldözött, mert át
akarta neki adni a tudományát. A lány nem fogadta el, nagyon beteg lett. A bo-
szorkány egyszer behívta magához a lányt, a lány megint mondta, hogy õ nem lesz
boszorkány, az asszony mégis ott hagyott az asztalon egy boszorkányos könyvet,
hogy a lány azt nézegesse meg. Olvasgatni kezdte, nevek voltak benne felsorolva,
boszorkányok nevei, ahogy olvasni kezdte, szél támadt, és a könyvben felsorolt
boszorkányok mind megjelentek az ajtó elõtt, rémisztgették, nyújtogatták felé
a kezüket. Ettõl kezdve a lány nagyon beteg lett, állandóan sírt, mert ha kilépett
a házból, mindig ijesztgették a boszorkányok. Amikor a boszorkányok megjelen-
tek, a könyv eltûnt. Czakóné a lányt magánál tartotta, s csak három-négy hét alatt
sikerült meggyógyítania. Mindennap megöntötte.b (Sellye, Baranya megye)67

Hát ezt nem éppen szerzi, mert ezt tanulják. Vesz egy könyvet, s aztán odaadja
magát annyira, hogy aztán elfoglalja vele az elméjit, s aztán átváltozik. Otthon ta-
nul, könyvekkel. Ezeknek van egy hogymondjákjok, ahonnan ezeket a könyveket
vásárolják, s aztán akko ezt megtanulják. Emesélte nekem egy, hogy õ hogy járt.
Négyen vótak, akik ezt tanulták. És kellett vizsgázni. Úgy vizsgáztak, mind más,
egy iparos. És akkor azt mondja, Jóska, az utóján oda történt, hogy le kellett vizs-
gázni. Akkor azon éccaka, miko vizsgáztok, kilenc falut össze kellett járjon, mez-
telenül, senkivel nem vót szabad beszélni. Egyenest ki a temetõbe, mind a kilenc
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községnek a temetõjibe, s akkor aztán, mikor odaértek, azt mondja, mindég oda-
vitte valaki õtet, ahol nagy lyuk volt, bé volt süllyedve a lyuk. Ahol halatt vót va-
lamikor, me az is afféle vót. S akko nyomta a fejit nekiek. Annyira nyomta, hogy
azt mondta, hogy na, most, most, most ott pusztul e, õ megijedett, azt mondja, s
elfutott. S akko hazament, megfogta a könyveket, berakta a tûzbe. Többet aztán
nem bántották. De a másik három aztán bevált. (Mezõbodon, Maros megye,
Románia)68

Segítõállatai: tücsök, béka, kígyó, kutya

1: Napámtua hallottam. Ezek balatonszentgyörgyiek vótak. A napam testvérgye
meg vörsi. Ott lakott. Ennek tücsöktyei vótak. A tücsök a boszorkányi izé vót.
Aszondja, éjje nem vót tõlük nyugodalma. Nem tudott az a férfi nyugonnyi. Ki-
vitte ûket egy skatulába, kivitte az erdõbe, kivésett egy nagy fát, abba beleszegez-
te, de éfére má megen otthun vótak. Citorátak feszt.b Boszorkányok vótak. Le-
szedték rólok éjje a párnát, összegyömbõték, betették az asztóc alá. Aztá csak
citorátak feszt. Akkor aztán ment egy ördöngõs kódisféle ember hozzájok egyszer.
Annak panaszkodta el a fiató férfi, hogy mi a bajja, mit csináljon, hogyan lehetne
megszabadulnyi tülük. Aszondta neki a kódis, menjen el a vásárba, és ha ott ollan
nõve össze tud akannyi, aki férfit nem ismer, arra át tudja ruháznyi üket. Sikerült
is neki. A kódis segitett nekijje. A nõt megcsábétották, hogy átvette a prücskö-
ket. (Igazi neve prücsök, mi csak falusiasan tücsöknek hijjuk.) Szegén lányon ma-
radt. Annyira elizéték, elboszorkányozták… 
2: Megrontották.
1: …hogy meghót bele. Elsovánkodott, efogyott, belehat a lán. Annyira megron-
tották. (Vállus, Zala megye)69

Én hallottam azt az esetet, de hát az tudománnyal volt eltemetve, én úgy gondol-
tam, valahogy így hallottam. Az a férfi meg vót nõsülve. Vett egy székely léányt.
Idehozta, s meglett egy gyermekük. Közben megbánta valami végett, nem vót
megfelelõ, nem tudom, elég az, hogy az elment, a gyermeket sem fizette senki,
enni kellett, nem volt mibõl. És szegény, az mind izente és várto, hogy ez emen-
jen, visszahozza, vagy menjen, segíljen.d Az olyan tudományt csinált, valamit,
hogy az ember mindgyár meghalt. Kocsis vót. Hazament, lefeküdt az apja háto
megett, mindjá meghalt. Úgy 9-10 órára meg vót halva. És ha meghalt, egy nagy
béka lett az ágy alá. Ha kinyútatták, hát a nyútópad alatt egy nagy béka volt. Ha
eltemették, a sírra mászott. S ez mind ott vót, a nagy varasbéka. De nagy vót, és
csúf vót. És a menyecske is itt vót a temetésen. Ha békával temették el, a béka
mind a temetõben a sírján aludt. Akárhányszor mentek, hogy látogassák meg az
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anyja s az apja az Öcsike sírját, a béka mind a sírján vót. Azután kapcsolták õk ezt
a dógat, hogy ezt körülbelül a felesége csinálta. Ezt a rosszat, hogy a fia meghalt,
s ha el is temették, még ott a sírjábo se pihenjen. Gyanúsították nagyon. S lehe-
tett igaz is. (Andrássytelep, Kolozs megye, Románia)70

Békájik vót. Régi, régebbi öregasszonyok foglalkoztak az olyanokval. Mostanába
nem es. Azé örökké mü es így Szent György-napkor örökké szenteltetünk a mar-
hákért. Lisztet s szenteltvizet csinálnak. Vótunk mü es ugy, hogy el vót véve a tej,
zsir, minden, s nem vót. Most idele, egy fehérnépnek, hallom, hogy annyira sír,
hogy hát a tehenje es szárad meg, ugy elvették a tejet, hogy a borju beléposztúlt.
A borjú beleposztúlt. Nem vót, amit szopjon. Nem vót tej az anyjának. Békát én
es láttam. Vót egy öreg mama, de má van annak husz éve, mennyi. Hát én es
olyan 12-13 éves vótam. Nyáróltunka kint, oda, a hegyen. Burda, ugy hitták, Bor-
da. S vót idefel egy vénasszon, s az es ott nyárolt velünk. Nem velünk egy helyt,
hanem külön kalibája vót. És vót csinálva ágya mohuból a békának, s láttuk a pi-
ros szalagot a nyakára kötve. Jaj, édes jó Istenem! Vót békája. Akkor az tudta el-
venni a tejeket. Minden rossznak nekifognak, egy része. Az olyan, nem hiszem,
hogy a Jóisten szinyit meglássa. Hogy az ilyen gamatságokvalb dógozik.
(Kostelek, Bákó megye, Románia)71

Mondták valakirõl, hogy van kígyója?
Persze, itt egy öregasszonró. A másik öregasszon azt mondta, hogy az küdte hozzá
a kígyót, má látta. Megcsinált engemet, hogy annyit kerestük egy nap. Járt a szõ-
lõbe, ott vót az emberem, hogy menjek má a reggelive hozzá. S én e vótam menve
a szövetkezetbe, miko jöttem haza, mindent kiszedtünk a házbó. – Na né, itt ment
ki, né, a farkávo, kiment, a feje maradt itt. Én nem láttam, csak õ mondta.
2: Nem mindenkinek mutatkozik.
1: Nem, nem, a szellemi dógaik csak úgy is mutatkoznak. (Mezõbodon, Maros
megye, Románia)72

Nehezen hal meg, csúnya halála van

Ezt az én öreganyám meséte, hogy vót a házukná egy nagyon öreg asszony, öreg-
anyjuk vagy mi, és azt mondták róla, hogy boszorkány, és hát úgy volt, hogy hal-
doklott, és sehogyan se bírt meghani. A nyelve rettenetessen égett neki, és úgy,
hogy állandóan a csészibe kérte a hideg vizet, és a forró, égõ nyelvit benne tartot-
ta a hideg vízbe. (Doroszló, Nyugat-bácskai körzet, Szerbia)73
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Halálakor átadja a tudományát

Meg azokat a boszorkányokat nagyon mondták; hogy boszorkány vót, azér nem
tud meghalni, meg hogy a másik boszorkány az ablakra ment, az ott kukucskált
be, hogy most mi lesz. Beszétték, hogy mikor a másik boszorkány elgyütt az ab-
lakra, az a beteg is már meg tudott halni. Azt is mondták, hogy az ilyen boszor-
kányok csak akkor halnak meg, ha valakinek átadták a tudományukat. Ha nem
vót kinek elvállalni a rokonyok között, az megint nagy baj vót. És akkor olyan bu-
taságokat csináttak, hogy valaki mindig elvállalta, még idegenyre is ráadták, de
úgy, hogy ne tudja senki. Azér vót, hogy meg tudjon halni. (Menyhe, Nyitrai já-
rás, Szlovákia)74

Egy tavaszi idõübe kinn feküdtem az udvaron. Szép, világos este vóut, látom,
hogy gyön egy piros bornyu, egy rocska a nyakába van kötve. Nállunk úgy mond-
ják, hogy zsojtár, amibe fejnek. Ott jár a piros bornyu az udvaron, én meg úgy fi-
gyelmet vettem utánna, de átment, oszt mikor látta a bornyu, hogy én figyelem,
akkor átment egy másik udvarra. No, oszt akkor arról az udvarrúl visszajött erre
az udvarra. Én meg csak figyelemmel kísértem, de a mi istállóunkba nem mert
begyönni a bornyu. Reggel hallom, hogy a másik két udvaron megfejte a bornyu
a tehenet, kiszopta-é, megfejte-é belõülle, mán a tehen nem adott tejet. Ki is tud-
ták, hogy ez egy fiatalember vóut. Ki is tudóudott. De mikor a fiatalembernek oda
került a sorja, hogy mán idõüsödött, eljött az ideje, hogy meg akart halni, azt
mondta az unokájának: – Fiam, csak a jobb kezedet add ide a kezembe. Hát vedd
át, legalább csak tûllem, a jobb kezed ideadod, akkor a tudományomat rád ha-
gyom. Nem merte elvenni a fia, mán az unokája, tûlle a tudományt. Utóuljára az
öregember elment, egy fára felakasztotta magát, otthagyta a tudományt is, ott-
hagyta az életét is. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)75

Az ilyen nem tud egy es meghalni, amíg a tudományát át nem adja másnak. Vót
neköm egy unokatestvéröm, egy fehérnép. S eljön hezzám, me egy vén guruzsló asz-
szony haldoklott, de sokáig. Két esztendeig es ejszen. A nyelvit úgy kivette, ennyi-
re, ne, s úgy járt az úton. Met az olyan guruzsló vót. S odajön az unokatestvéröm,
s azt mondja: – Mit gondolsz, Sándor, odajött egy komámasszony, s azt mondja,
hogy Laci Lajiné nem tud meghalni, amíg a tudományát átal nem adja valakinek.
Közösön vegyük átal! S én azt mondtam komámasszonynak, hogy õ vegye átal, me
én nem akarom átalvenni! S mondtam én es az unokatestvérömnek: – Te nehogy
ilyent csinálj! Met nem jó annak lenni. Az embör, ha boszorkányos, akkor nyugta
nincs! De a komaasszonya biztosan átalvette, me az es úgy járt, hogy höngörgõzött
a fõdön, vitték bé Barótra a kórházba, s másnap itthon vót. Annyit kínlódott, me
azt átal kellett adni. (Erdõfüle, Kovászna megye, Románia)76

Itt, a felsõ házba is lakott egy fermekás asszony.a Beszélték, hogy fermekálja. De
azt megfigyeltem, hogy bár katolikus vót, soha keresztet nem vetett, mikor ha-

302

a rontóasszony, boszorkány

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 302



rangoztak. Na mindegy. Elbetegedett, hogy haljon meg, s akkor vót ez egy kicsi
asszony, amelyik itt van: a leánykának a leánya, s az õ leánya. A pap feljött, gyón-
tatta, az egy kiment, a más bement,a az egy kiment, a más bement. S tudtam én,
hogy ez olyan, s ha át nem adja, ha valaki át nem veszi, akkor nem tud megdög-
leni. S akkor nem vette át, azt mondják, egyik se, hanem akkor az el kell mene-
küljön, az a boszorkány, az az ördög. De nem tudott meghalni, ez egyszer biztos.
(Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)77

Tudását halála elõtt söprûnek, állatnak adja át

Ha nem akart senki kezet fogni?
Vót egy idõsebb lány, még él is, olyan nem normális… Borkának híjják, annak az
anyjára nagyon rá vót mondva, hogy boszorkány. Azt mondta a Borka, hogy nem
tudott az édesanyja meghalni. Hítt az mindenkit, hogy menjen, de nem fogta meg
senki a kezit. És a söprût nyujtották neki. Bedobták a söprût a kemencébe, az
mindenféle hangon sivított, a söprû, hát oszt igaz vót-e, nem-e? Mert azt nem
olyan normálisnak látni. Szóval idõs lány, és úgy tartották, nem rendes elméjû.
(Nógrádsipek, Nógrád megye)78

Galgagyörkön volt egy fejõs. Halálozott,b és azt mondta neki: – Fogjál velem ke-
zet! Azt mondja a másik meg: ne fogjon kezet. A feje fölött egy döngõ bogárc re-
pült, mindig, azt megfogta, és betette az inge derekába, és az a másik azt mond-
ja: – Ne fogj vele kezet, hanem nyújtsd neki oda a söprût! És kérem, a seprût
megfogta a halálozó ember; ahogy megfogta a söprõt, a söprõ ide-oda szállt, egy
sarokból a másikba, mikor az má meghalt. Hát most má, ha az kezet fogott vol-
na vele, akko má az az ember szállt vóna úgy. (Galgamácsa, Pest megye)79

A haldokló bûbájosnak rendszerint kézfogással kell tudományát átadnia valaki-
nek. Ezt az öreg Aklanné hozzátartozói közül senki sem vállalta. Ezért egy üszõt
vezettek az ágyához. Az öregasszony megsimogatta a hátát. Ekkor tudott csak
meghalni, de a borjú is elpusztult. (Békéscsaba)80

Há mikó halt meg, nem tudott meghalni sehogy se, nem tudott. Me mindig azt
mondta a léányának, hogy – vót egy unokája, I., ez a K. L.-né –, hogy vigye oda
I.-t ûhozzá. De nem akarta vinni a léánya. És, hát mán nem vót mit csináljon, mer
há kínlódott, meghalni se tudott, semmit se, mer hiába. Át kellett adja valakire.
És nem vót más, megkapta a kotlót, és odaadta neki. Levette a fészkirûl a kotlót,
a kezibe nyomta. És az öregasszony rögtön meghalt. És a kotló megdöglött, miko
visszatette a físzekre. (Kárásztelek, Szilágy megye, Románia)81
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Temetésén boszorkányok, ördögök, állatok jelennek meg

Édesanyám mesélte, hogy egy öregasszonynak hét fekete macskája volt. Aztán,
mikor meghalt az öregasszony, kitették a koporsót az udvarra, és a hét macska kö-
rülállta. Amint vitték a koporsót, nagy szél támadt, és leesett a szemmihályrul.a

Mire a sírhoz értek, a hét macska már ott volt. Mikor a koporsót leeresztették, úgy
eltûntek a macskák, hogy senki se tudja, há lettek. (Kemenesmihályfa, Vas
megye)82

Beleznán történt, a nagymamától hallottam, attól tudom.
Az õ idejében volt?

Még az õ idejibe vót. Egy Krizsánkó Mári néni nevû öregasszony, 94 éves vót, és
az, a hiedelem szerint, a községbe, a faluba boszorkány híribe állott. És mikor az
meghat, hát rengeteg nép összegyütt a temetésre, házná vót az udvaron a búcsúz-
tatás, és egy nagy vihar közeledett. És amikor fölvették a koporsót, hogy viszik,
mer asszonyok vitték abba az idõbe, nem kocsin. És megeredt a nagy essõ, úgy,
hogy maj letépte róluk a ruhát. És akkor a papnak ajánlották, hogy maradjanak
addig, ne menjenek, ne induljanak e. De azér csak mentek. És a hídra vivõk, a kí-
sérõk közû többen látták, hogy egy óriási béka rajt feküdt a koporsón. Azér vót
annyira nehéz, még az úton le is kellett nekik tenni, s a pap is látta. Addig tartott
a nagy zivatar, ez a nagy essõ, hogy bõrig áztak a kísérõk, amíg le nem eresztet-
ték a koporsót, és akkor hirtelen megszünt a vihar. Nagymamám beszéte, hogy ez
így valóba megtörtént. (Kaposvár)83

Vót egy öregasszony Aszódon. Éjjel mindig menni köllött neki, nappal meg min-
dig aludt. Betegnek tettette magát, és utoljára nem ment éjjel sehova, nagyon be-
teg lett, és mondta, hijják el a papot, meggyónik. És aztán, mikor bement a pap,
rengeteg légy lett a szobába, és mind a papra ment, és nagyon csipték. És mikor
megáldoztatta, megszentelték, mind eltûntek, és akkor meghalt az öregasszony.
(Galgamácsa, Pest megye)84

Palló János fogadjistenbeli lakos beszélte el, hogy üsmert egy asszonyt, ott, a szom-
széd oláh faluban, aki híres volt az ilyen boszorkányságokról. Elég az, hogy mikor
halt meg, háromszor halt meg, s háromszor felebredett. Mikor halt meg, a sze-
mein s az orrán jöttek ki a darazsak rajostól, s a száján visszamentek, s akkor újra
élt. Másodszor megint halt meg, újra kijöttek a darazsak, a szemin s az orrán, s a
száján újra visszamentek, újra felebredett. Harmadszor mikor kijöttek a szemein
s az orrán, akkor nem mentek vissza, hanem elszálltak, mint a füst. Ilyen kínok
között kellett, hogy meghaljon. (Nagyvejke, Tolna megye [Istensegíts, Szucsáva
megye, Románia])85
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Halálakor, temetésén zivatar támad

Csepa Pista anyja boszorkány volt. Ez mikor meghalt, nem volt rossz idõ. Mikor
temetni akarták, már koporsóba volt, énekeltek az udvaron, olyan itéletidõ, ziva-
tar jött, mindenki a fedél alá ment. Ott hagyták a koporsót. Mikor kihozták a ko-
porsót, alig birták, olyan nehéz volt. Olyan esõ esett, hogy a sír megtölt vízzel,
színültig. Utána olyan könnyû lett a koporsó, mintha üres lett volna. (Bátony-
terenye, Nógrád megye)86

[…] Géza anyját mikor temették… S a püspök temette éppen. Majd minden…
nincsen az a hét, hogy eztet el ne mondjuk. Össze volt gyûlve az egész halotti gyü-
lekezet, s a püspök prédikált. Egy pillan… mióta idejöttem, nem telt el annyi
idõ… egy olyan borzasztó idõ keletkezett, hogy azt hitte az ember, hogy elvész a
világ. Hogy szinte a halottat onnan levette, ahol… ahol ki vót téve oda a ravatal-
ra, s hogy a püspöket elvigye, olyan idõ vót. S azelõtt való nap… há már a leánya
otthon vót, s a fiai otthon vótak, s a menyei… szõttünk sok vásznot nekiek, s meg-
szapulták a vásznot, s ki vótak oda terítve hozzájuk, a katolikus parókián, né… az
a kerítés, olyan töviskert, egész végig, fel a katolikus paplakig. S azér, hogy hónap
vót a temetés, min mámo, azér kitették a vásznot, ha a vízbe vót, nem hagyhat-
ták ott. És azon a délután olyan idõ jött, hogy azt a vásznot felkapta onnan. Ide
Jula Jánashoz hozta, na, oda tette fel a fákro. Olyan idõ jött akkor. S aszmondták
az emberek: – Bûnösek. Azt mondták, hogy bûnösek, azért. (Tordatúr, Kolozs
megye, Románia)87

Teste nem enyészik el 

Onnen tudni, hogy boszorkány vót, hogy piros vót a halott, friss. Nem hótt meg
teljesen. (Salánk, Ugocsa megye, Ukrajna)88

Visszajár halála után 

Azt mondta a bátya az öcsinek: lopjík egy szál deszkát a koporsófából, és mikor
eltemetik, akkor a fiúnak három este a fûteni való fa kellett a deszkára, és éjszaka
12 órakor jött fel a sírból a boszorkány. Nagy döbögís, recsegéssel jött fel a sírból;
a fiú megijedt, és a fél lábát a deszkáról letette: – Itt vagy, kutya, hun vagy, kutya!
Szítszedlek! Három este kellett odaállni a fiúnak a deszkára, minden este nagyobb
dübögíssel jött fel; harmadik este, mikor elment 2 órakor, azt mondta: – Szeren-
cséd, kutya, hogy nem leltelek meg, mert széjjelszedtelek volna. Most már meg-
nyugodhatsz, mert nem jövök többet fel. (Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar megye)89

Mikor gyermekik vótunk, sokszor megálltunk az öreg Márkujék házok elõtt.
Furcsa vót nekünk, hogy az ól tetejin kéminy van. Nem tüzeltek ott soha, de
kéminyjük se vót, csak a formája vót kéminy alakú. Fehérre vót bemeszelve. Úgy-
hogy oda szokott kuporogni a boszorkány. Sokszor figyeltük a többi gyermekek-
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kel. De nem sokáig nízhettük, mert kijött az öreg Márkujné, oszt elzavart ben-
nünket. Sohase engedte, hogy nízzük. Az vót a legérdekesebb, hogy az istállót so-
hase lehetett tapasztani, se azélõtt, se azúta. Mindig lerúgta a tapasztást. Úgy is-
mertük csak, hogy ócska vályogbul vót, mégse dûlt össze. Mióta Kóra Paliék
megvettík, soha se tudták tapasztani, lerúgta a sarat mindig. Most mán csak
méhesnek használják. Azt a házat mindig úgy ismertík, hogy boszorkánytanya.
A negyvenes évekbe elhaltak Márkujék, és a házat más vette meg, azúta mán nem
hallik semmi, de azelõtt mondják, hogy sokszor megtörtént, hogy a szomszédos
templomba elaludt a lámpa, mikor esti istentisztelet vót. Sokan kísirtetrül beszél-
nek. Hogy mi igaz, mi nem, azt nem tudom. Mondják, hogy este az ablakon fe-
kete kecske alakban jelent meg a boszorkány, oszt a lámpa tovább meg ígett. Éj-
fél körül pedig az arra járók után mindig egy fekete macska ment, egészen a nagy
érig. Mondják, hogy még az artézi kútra se mertek éjfél felé má menni, mert min-
dig megijesztette valami még a legbátrabb legényt is. (Sarkadkeresztúr, Békés
megye)90

A fiáva lakott. Mondja neki: – Most jön húsvét, meg fogok hani. De ha a házba
halok meg, akkor fordítsatok hasra, és egy karót verjetek a hátamba, hagy hadd
haljak meg. De ha hídon fogok meghani, akkor nem kell csinálni semmit, csak
fordítsatok hasra. Hagyha nem fordítsák hasra, akkor hazajár, és akkor a család,
ugyi, nyugtalan. De nekünk a családba ez nem vót. (Salánk, Nagyszõlõsi járás,
Ukrajna)91

Ha nem vót olyan, aki átvegye tülle a tudománt, akkor visszajárt. A válura jár, és
a disznókval eszik. Itt is vóüt ilyen, Salánkon. Mer az ilyennek mákot kell szórni
a koporsójára, és amíg azt fel nem szedi, addig nem jöhet. (Salánk, Nagyszõlõsi já-
rás, Ukrajna)92

Hogy igaz-e, nem-e, én nem tudom. Azt beszélték nekem, hogy pontoson, ugyan-
csak az énféle rokonyom, egy olyan kapzsi fehérnép vót, meg van halva. Fel vót
ülve egy tilóra. És ide le, ennél a második pataknál jött, jött lefelé tilón. A haja ki
vót bontva, és le vót igy ereszve. És aszmondta, aki látta, hogy õ látta valóságo-
son, hogy ki az a fehérnép. – Há – mondom –, mé nem szólitottad meg? Mé nem
állítottad meg? Aszmondja: – Én hézzaszóltam, s aszmondta nekem arra vissza,
hogy nehogy valakinek megmondjam, hogy láttam õtet. (Kostelek, Bákó megye,
Románia)93

Felismerése boszorkánymulatságon

Hát egy esetre emlékszek, egy Istvány Gecs, neki az édesanyja a mostani Magyar-
országról, Szilasról való. És õ beszélte, hogy az õ nagyapja vadászember vót. Ki-
ment lesbe a puskával. Mit akart lõni, vagy mit szeretett vóna lõni, azt nem tu-
dom, és akkor mentek ki a boszorkányok, ki, arra a rétre. Bizonyos tisztásra,
erdõtisztásra. Bódvaszilason. Na, elég abból annyit, hogy mindegyik… az egyik-
nek ilyen agancsa vót, a másnak olyan, és a boszorkányok közül a vadásznak a ko-
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mája vót, aki megismerte, hogy õ ott ül lesbe. Körbetáncoltak a boszorkányok
– Estván mesélte ottan, nálunk. Aztán majd, ugye, vége lett a murinak, odamen-
tek, s akkor mondta neki a komája, hogy: – Nahát, koma, szerencse, hogy a töb-
bi nem vett észre, mer ott halt vóna meg rögtön, mert felnyársaltunk vóna.
(Jablonca, Rozsnyói járás, Szlovákia)94

Felismerése keresztúton, varázskörbõl, lucaszékrõl

Öreganyámtúl hallottam, hogy má rígen, még annak az üdejibe e legín (má nem
tudom a nevit, pedig tudtam) csinyátt lucaszéket, oszt amikor má mindenki
ement misére, utollán ment a templomba ifékor, hátul átt meg a székke. Szent-
síges mise vót. Amikor a vígín a pap a szentsíggel áldást adott, három asszony hát-
rafelé nézett. Az egyiknek, amelliknek nem vót keszkenyeje, a kontya alá tollsöp-
rû vót dugva. A kabaka alá fölülrûl: fölfelé átt a tolla, ollan libaszárnya. (Petõháza,
Gyõr-Moson-Sopron megye)95

Vót egy öreg vizimalmos, öreg Molnár János. Anyám szokta mesélni… Aztán az
elhatározta, hogy megtudja, hogy kik a faluba a boszorkányok. Csinál lucaszéket.
Tizenhárom nap készült. Éjfélbe üti le az utolsó szöget. Mikor beleütötte, elké-
szült vele az éjféli misére. De vitt magával egy nagy zacskó mákot is. És leült a
templomba a kórus alatt, a székire, erre a lucaszékre. Onnan figyelte, hogy kik a
boszorkányok, amint mennek be a templomba. Meg is látta mind, mert az mind
félretartott farral ment be a templomba, hogy a szarvát beigazgassa. Tényleg
olyan nagy szarvakkal jártak… És látta, hogy több vót a fiatal, mint az öreg.
A misének vége lett, de nem várta meg egészen, hogy vége legyen, õ egy kicsit
elõbb elindult. De mikor meglátták a boszorkányok, hogy ez kigyütt a templom-
ból, utána! Úgyhogy nagy gyorsan el is köllött kezdeni neki a mákot szórni. Mer
a boszorkányok elõtt a mák erdõvé vált. Osztán így nem tudták az öreg molnárt
elfogni az erdõben, mert kerülgetni kellett nekik a mákot. Mikor odaért az udva-
rára, elfogyott neki a mákja. De milyen sivalkodás ment utána! Csak egy csepp
tartotta, hogy be tudjanak menni a konyhába… mert utána osztanák:b – Szeren-
cséd van, mert másképp széttéptelek vóna! Mondogatta aztán mindenkinek, hogy
ne próbálkozzanak lucaszéket csinálni, merthogy veszélyes. Nagyon sok a boszor-
kány… (Nagykarácsony, Fejér megye)96

Aki szentelt krétával a keresztúton kört húzott, beleállt, felismerte a boszorkányt.
Nálunk is csinálta Harangi Palcsi, már nem fiatal legény volt, és azt mondta, fel
is ismerte õket. Nagyon csúnyák voltak, és seprõn lovagolva mentek a Szent Gel-
lért-hegyre gyûlésre. Nemcsak falusi, de más vidékiek is sokan voltak. Hívták õt,
menjen velek, és minden jóval csábították, étel-itallal, hogy csak kilépne a körbõl.
Még pénzt is csörgettek neki, és soká csalogatták, de õ nem lépett ki a körbõl, csak
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hányta magára a keresztet. Istent kérte: távoztassa tõle a gonosz boszorkányokat,
és így nagy fenyegetõzés között ott hagyták, visszakiáltva neki: – Az a szerencséd,
hogy ki nem léptél, mert majd elbántunk volna veled! Akkor bizony még én is el-
hittem, hogy igaz volt, úgy borsózott a hátam, mikor ezt beszélték, mi történt
Harangi Palcsival. (Karácsond, Heves megye)97

Keresztúton Szent György-éjjelen meg lehet látni a boszorkányt. Ezt meg is lehet
fogni (kutya-, macska- vagy lóformát vesz fel), hogy a gatyamadzagát így az oda-
menõ boszorkányra vetik, akkor azt ezzel ártalmatlanná teszik. Polgáron volt rá
példa, hogy az így megfogott boszorkányt meg is patkolták ló alakban. Éjféli mi-
sén úrfelmutatás alatt meg lehet látni a boszorkányt, ha ezen idõ alatt valaki figyel
a templom ajtajában. (Polgár, Hajdú-Bihar megye)98

Luca-napkor szoktak széket csinálni. S ahogy a széket csinálták, szeg nem vót ben-
ne, csak fából készítették. Nem vót más benne, csak faszegek. Minden napra csak
egy darabocskát csináltak. Addig, amíg eljött az az ünnep, amelyiken õ, az a férfi,
elment a templomba, s leült reá. De közbe még mákot es vetett el. Ezek a boszor-
kányok addig bé nem tudtak a templomba menni, amíg azt fel nem szedegették,
azt a mákot. S olyan csúful nézték azt az embert, amelyik ezt megcselekedte. Er-
rõl már meg lehetett ismerni, hogy kicsoda, micsoda s miféle. A székre ült rá, s on-
nan látta, hogy melyik a boszorkány. (Gyimesközéplok, Hargita megye,
Románia)99

Felismerése lyukas tárgyon, rostán való átnézéssel

Ha valaki Luca napján vagy egy pár nappal utána az úton egy olyan istrángdara-
bot talál, amely éppen a kocsi kisfájára volt reáhurkolva, s azon karácsony estéjén
az éjféli misén a templomajtóban állva keresztülnéz, felismeri a községben levõ bo-
szorkányokat. De a mise befejezése elõtt siessen azután haza, mert ha utolérik a
boszorkányok, a hajnali miséig folyton seprûn lovagoltatják, s karácsony reggelén
fáradtan s nagybetegen tér haza. (Vecseklõ, Rimaszombati járás, Szlovákia)100

1: Aszmondják, hogy vasárnaponként, amikor folyik a szentmise, ezek a boszor-
kányok mind az oltár körül vannak. Mondták, hogy vót azelõtt ilyen szita, fátyo-
los szitával szitálták a finomlisztet ki, s hogy vigyék a szitát a templomba, s abba
a szitába nézzenek belé, s abba a szitába, vagyis a szitán keresztül meglássák, kik
vannak…
2: Kik vannak az oltárnál… S ezt egy valaki megcsinálta, s ez az asszony kitámad-
ta azt az illetõt: – Te többet ilyet ne csinálj! – aszmondja. – Te többet a szitát ne
vidd a templomba! S csak akkor ijedett meg ez az illetõ, hogy ez honnat tudja,
hogy õ elvitte a szitát… (Máréfalva, Hargita megye, Románia) 101

Amikor hajtják ki tavasszal a tehenet, ha ilyen valaki, aki értett, rostán nézett ki.
A fejire tette, és azon nézett a padlás lukán le, és meglátta, hogy ki a boszorkány
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az állatok között. Veron néni meg az ura, Tarjáni, azok voltak olyan bibányosok,
azok csinálták. (Karancskeszi, Nógrád megye)102

Felismerése más ünnepi tárgyak segítségével

Azt is meséték, hogy a mézes kanalat vitte be, azt az éjféli misén felmutatta, és ak-
kor meglátta, hogy ki a boszorkány. Akkor látott egy bodonyi asszonyt, akinek
olyan nagy szarva volt. (Bodony, Heves megye)103

Azelõtt a legények összebeszétek, és csinátak lucaustort éjféli misére. Az, aki meg-
fonyta, vett egy olyan abrakostarisznyát – úgy mondta édesapám –, és akkó abba
kölest tettek, és akkó odaáta a templom elé… Akik mentek be, és boszorkányok
vótak, mind leköpködték. Arrú tudta meg, hogy kik azok, meg hányan vannak a
községbe. Akkó, mire fölállásra harangoztak, köllött neki szalanni és vetni azt a
kölest, mer ha nem sietett hazáig, vagy nem bírta vetni, akkó megverték az
utcán… Úgy mondom, ahogy meséték az öregek. (Doroszló, Nyugat-bácskai
körzet, Szerbia)104

Azt mondta Gyuri bátyám, hogy óesztendõ östéjin egy lyukas kalánt,b régi-régi
rossz pléhkalánt kell keríteni, fel kell menni a karba, a legények menjenek fel, s
meglássák, hogy kik a lüdércek, a boszorkányok Nagykenden. Aszondta Gyuri
bátyám, hogy: – El is mentünk – azt mondja –, s néztük a karból így – s meg-
mondta akkor is, hogy Juci néni ment be a templomba. Azt mondja: – Hazamen-
tem, elmondtam, karácsony elsõ napján Juci néni ingemet a ganélébe vert belé.
De senki se vót sehol, de én a ganélébe beléestem. Eztet mondták Gyuri bátyám-
ról. (Nagykend, Maros megye, Románia)105

Felismerése fordított dolgokkal

Harácsek néni, aki Sellyén javasasszony volt, meglátta a boszorkányt a forgószél-
ben, ha lehajolt, és a lába között hátrafelé átnézett. (Sellye, Baranya megye)106

Ugyancsak Vajdácskán mondják, hogy ha valaki kíváncsi arra, hogy kik a faluban
a boszorkányok, vegyen fel magára minden ruhát fordítva, és menjen el a temp-
lomba. Ott álljon meg az ajtónál hátul, s akkor meglátja, hogy ki a boszorkány.
De vinni kell magával egy kiló szentelt mákot, mert ha észreveszik, üldözik, s ha
utolérik, megverik. De addig nem mehetnek utána, míg az elszórt szentelt mákot
fel nem szedik, ezért kell szórni maga után. (Vajdácska, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)107
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Felismerése szalmacsóvával

Egy csóva szalmát mindennap köttek Luca napjától. Kivitték, és éjféli mise alatt
a keresztútnál kellett meggyújtani, egyenként elégetni. Akkor minden boszor-
kány megjelent, de szentelt krétával kellett kört csinálni, abba nem tudtak be-
menni. Addig égetik a szalmát, amíg az éjféli mise tart. Csak lassan tüzelgette,
nem érhetett ki a lángja a körbõl, de a ruhája sem, mert akkor bántják. Ott is nagy
szarvaik voltak, csúnyán néztek rá, hogy nem bánthatják. (Jászdózsa, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)108

Felismerése Szent György-napi kígyóval

Ha valaki Luca napján elültet egy girizd fokhagymát, s azt karácsony éjféli misé-
jén kalapja mellé teszi, a boszorkány megszólítja: – Ej, fiam, de szépen fel vagy vi-
rágozva! (Szabadka, Észak-bácskai körzet, Szerbia)109

Hanem még azt hallottam, hogy, mint például most, karácson elõtt, a bõjtbe,
hushagyattól karácsonig, hétféle fából ha csinál az ember egy széket, de azt senki
se lássa, amikor csinálja… vagy kilencféle fából. Kilencféle fából. Akkor azt elvi-
szi karácson éjjelén a templomba, s arra reaül, s akkor meglássa, hogy… kik az
ilyen tejelvevõk, ezek a boszorkányosok, ugy mondják, boszorkányok. Azoknak
vagy nagy varasbéka a hátán, vagy kégyó a nyaka után, ilyen csudálatosan, azkot
meg lehet látni akkor. Osztá igaz-e, nem-e, nem tudom, met én nem fogtam né-
ki. S ilyent es mondtak, hogy osztá, mikor osztá kimegy a templombol, akkor
azok akarják ölni meg azt, aki…, met azok akkor ugy megszégyellik magikat, me
azok észreveszik, hogy õköt meglátták, észrevették. S még azt es mondták, hogy
ugy lehet észrevenni, meglátni, Szöngyörgy-nap elõtt tavasszal, a kégyók má ki
vannak akkor má buva a fõdbõl, de Szengyörgy-nap elõtt kell legyen. Egy kégyót
az ember megüt, a fejit vágja le, s a szájába tegyen bé egy fokhagymát, s ültesse
el a fõdbe, s az a fokhagyma annak kibuvik a… kinõ a kégyó szájából. S azt onnat
szakajsza le, s tegye fel a kalapjába az ember, s osztán menjen el, ahol több nép
van. A templomba, akárhova. S akkor ott meglássa, met azok olyan csudálatoson,
vagy varasbéka, vagy nagy kégyó a nyaka után, vagy szarva, vagy ehhez hasonló,
vagy béka a nyaka után. Osztá én nem próbáltam, igaz, hogy így lehet-e, nem tu-
dom. Hát csak így hallottam, hogy mesélték, hogy akkor meg lehet látni.
(Kostelek, Bákó megye, Románia)110

Pap ismeri fel az oltáriszentségben

Karácsonykor éjféli mise volt a templomba. A kemencei pap járt át Bernecére mi-
sézni, mert Bernecén nem volt pap. Úrfelmutatáskor a papnak a kezébõl ki akar-
ta venni az oltáriszentséget három boszorka. A pap azt mondta a három boszorká-
nak, hogy ha nem tûnnek el a templomból, akkor kiprédikálja õket a templomba
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név szerint. Erre a boszorkák eltûntek. A pap éjféli mise után hintóval ment haza
Kemencére. Mikor odaértek a baráti kovácshídhoz, akkor valaki megállítja a
hintót, két fekete alak a pap felé nyúl, és leemelték a hintóról. A három alak a
patakba húzta a papot. A pap a három boszorkát ismerte fel, akik az oltári-
szentséget el akarták venni az éjféli misén a kezébõl. (Bernecebaráti, Pest
megye)111

Szalai László római katolikus pap egy karácsonyi éjféli misén úrfelmutatáskor a
szentségbe nézett, s meglátta a boszorkányokat. Úgy tudott csak hazamenni,
hogy a sekrestyébõl a lakására szenteltvízzel szórta meg maga mellett az utat.
A boszorkányok, akik asszonyok voltak, tüzes piszkafával és egyéb rémítõ eszkö-
zökkel ijesztették, hogy lépjen ki a védõ sávból. Végezni akartak vele. (Gáva-
vencsellõ, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)112

Boszorkányok gyûlése: 
zajongó, táncoló, zenélõ, mulató boszorkánycsapat

Mikor még én kicsiny voltam, akkor a Hanság még a falu határában volt, és az
emberek csónakáztak a földeken. A mocsár csak nádat és békalencsét termett.
A nádasok voltak a boszorkányok tanyái, ahova esténként összegyûltek, és elin-
dultak a környéki falvakba és tanyákba. Esténként, mikor a libákat hajtottam ha-
zafelé, a nádas mellett mindig hallottam a visongásukat. Sokszor többen összejöt-
tünk, és láttuk, amint a nádasból jöttek elé a boszorkányok. Kékek, feketék,
sárgák voltak, vijjogtak, tipegtek-topogtak. Megijedtünk, és elfutottunk, de még
sokáig hallottuk vad ordításaikat. A távolból még visszatekintettünk, s nem lát-
tunk egyebet, mint színes ködöket, mik föl-alá vibráltak, rezegtek és ingtak.
(Rábcakapi, Gyõr-Moson-Sopron megye)113

Itten vót nálunk egy cseléd. Gyerek vót, gulyás vót. Aztán itten, ebbe a házba, e,
itt vót. Szerüpartnak hívták [a helyet]. Még én akkor nem vótam itten férnél,
mert nem is ide, ebbe a házba hoztak engem. És ott vót egy rakás szalma, oszt
mint nyáron a gyerek elvetyi magát a szalmába, mer, ugye, jó hódvilágos este vót,
oszt lefeküdt a gyerek a kazal tövibe, a szalmakazal tövibe. Hát mire ébred fel,
hogy táncolnak itt a keresztúton, e. Me ezt keresztútnak hívják. Így is visz út, meg
így is [mutatja]. A gyerek meg nagyon megijedt, de azér csak felütte a fejét, hogy
hát kik azok. Állítólag azt mondta, hogy a boszorkák táncoltak ottan. Meg is is-
merte õköt, de míg élt, soha nem vallotta ki, hogy ki vót az, mer akkor neki jaj
lett vóna. Azt mondja, hogy õtet szétszaggatták vóna. Oszt táncoltak, hát ennyit
mondott a gyerek. (Nógrádsipek, Nógrád megye)114

Szent György-nap éccakáján: – No, most jönnek a boszorkányok Szentistván fe-
lõl. Ahogy a járdának vége van, ott van a Kondás Marci háza. Elmentek a legé-
nyek ehhez a házhoz. Az öregek mondták: – De az eresz alól ki ne menjen senki,
mer akkor hatalmuk van a megrontásra, de ha ki nem mentek, akkor nem ront
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meg senkit! Az eresz alá állnak, hát egyszer hallanak nagy dudaszót. Szentistván
felõl jött a sok asszony, férfi, Eger felé mentek. (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)115

Legeltették a lovat, Szilvi bácsi a csepernási kútnál, éjjel, úgy 12 és 1 óra között
hallja, hogy borzasztó nagy énekkel és kocsizörgéssel jönnek a Sasvár felõl, az
üveggyár felõl. Azt mondja, nagyon kíváncsi volt, hogy kik lehetnek ezek a lako-
dalmasak. Megközelítette az út széléhez. Hát, azt mondja, amit õ ott látott, azt
soha el nem felejti! Jött egy kocsi, abba volt négy fekete ló, de mind a négy feke-
te lónak az orrábul tûz jött, tüzet hányt a patkója, mindene, és környetlen-körül
boszorkányok táncoltak, azt mondja. Amint a kocsi jött, a boszorkányok úgy tán-
coltak körülötte. De, azt mondja, az mind világos ruhában volt, és, azt mondja,
olyan borzasztóan táncoltak, hogy a lábuk egynek se érte a földet. És ollyan éne-
ket énekeltek, amit õ is tudott. Hát, azt mondja, õ borzasztóan félt, egy geszte-
nyefa mögé húzódott, és megvárta, hogy mi lesz ennek a vége. Aszmondja, lejöt-
tek a falu felsõ házáig, ott, azt mondja, gyors iramba megfordult a szekér, és
ugyancsak azon az úton végig fölvágtatott. Azt mondja, borzasztó kíváncsi volt,
hogy ki ül benne. Hát két öreg boszorkányasszony ült benne, parádi. Mind a ket-
tõt megismerte. Az egyik Mari néni vót, itt az õ szomszédasszonya, a másik pedig
Piru néni. A két öreg boszorkány… Azt mondja: – Akkor mondtam magamban,
na, most tudom már, hogy mér tartja Mari néni mindig így a fejét: mert a szarva
kétoldalra húzta. Hol egyik oldalra, hol a másikra. (Parád, Heves megye)116

Nagyapám magyarázta, hogy aztat õ látta Szent György napján, április 24-én. És
õk mentek a marhákkal, az állatokkal, és mint máma vót, 23-án, na, figyeljük
meg, mer nem vót semmi, a fû olyan szép vót, hogy nem vót letaposva egyálta-
lán. S akkor osztán más reggel, mikor mentek a tehenekkel a gyermekek, mentek
egyenesen oda, ott körbe vót táncolva egy olyan tizenöt méter, húsz méter völgy,
de úgy le vót taposva a fû, hogy ösvén vót le, le körbe. S aszondták, hogy ott tán-
coltak ezek a boszorkányok. Akkor aztán ezért tettek 23-án este csipkebokor-
töviset a kapura, hogy ne jöhessenek keresztül a kapun. (Szásznagyvesszõs, Fehér
megye, Románia)117

1: Hanem mondta az én nagyapám, éjjel ment hátra az erdõre. Két tehen bé volt
fogva a szekérbe. S mikor felmentek, úgy hívják azt a mezõt, Borozda. Az út, amin
ment, úgy hívták, a gyergyai út. S azon fejjel, éjjel volt. S olyan fényesség volt egy
darab erdõn. Hát, úgy táncolnak, úgy rikolytoznak, s úgy mulatnak… Éjjel.
2: De álmodba!
1: Öregapám látta, ment éjjel.
2: Igen, igen.
1: Közeledett arrafelé, s egyszerre csak a fény eltûnt. S azt mondták, a boszorká-
nyok. Még léteztek. 
2: [nevet]
1: Én azt mondom, ez csak mind olyan mese. (Csíkjenõfalva, Hargita megye,
Románia)118
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1: Az istenségit a boszorkányainak!
2: Nincsen, édesapám! Képzelõdés!
1: Nem aszmondom. Ugye, anyádhoz jártam vizitába, hajnalig ott vótam, hajnal-
ba mentem vissza a csordához. S ahogy Szakáli Matyiéknál megyek el, húzódok,
olyat vágtattak a lovak fel azon, mi az öregisten, sehol semmi se vót, a vágtatás
megszûnt, ahogy elhaladtak. No, ekkor még nem hittem semminek se. Száj-
mozsikám vót, tudtam szájmozsikálni, a csorda mellett. Kérem szépen, a csordá-
nál, a kalibába, este még nem feküdtünk le, kiálltam, s egyszer a fák tetejin olyan
szép muzsikaszót hallottam, mint ahogy te mondod, tudja az öregisten, képzelõd-
tem-e, nem-e, mi vót, ennyit tudok mondani, aztán ennél többet nem tudok ba-
bonáról semmit sem. De annyit tudok, hogy nekem a kártyavetõ olyan igazat
mondott, abból hittem ezt a boszorkány-istennyilát, hát képzelõdés is lehetett…
(Máréfalva, Hargita megye, Románia)119

Elmentünk a cséplõgéphez, hát este 10 óra után nekem jönnöm kellett haza a gye-
rekekhez. Jöttembe hazafelé vót egy híd elõttem, egy keresztesút. Mik oszt úgy ne-
veztük: Szándujné hídja. Hát ott mint jövögetek fel, hallgatok egy sûrû táncot, de
ott nem lehetett mást látni, csak nagyon kopognak a cipõk. Szörnyû sokan vótak.
Ahogy jöttem felfelé az úton, azok jöttek elõttem. Addig eljöttem vélük a hosszú
hídig, ott megálltak helybe. Nem engedtek át a hídon. De akkor mi járt az eszem-
be: – Üsse meg a szent kereszt ezeket, én emegyek a másik út felé. Mikor aszt meg-
mondtam [keresztet is vetett, amikor mondta], mindjá etûntek. Félelmembe men-
tem haza másik úton én. Amikor hazamentem, ki vótam képedve. Hát még beteg
is lettem belûle attól a nagy ijedtségtûl. Abbul engemet egy esztendeig rázott a hi-
deg, abbul a félelembül. Ezt jártam, ezt a táncot. Annál a hídnál régen megöltek
egy embert. A Gyozsán nagyapójikat megütték, bédobták a gödörbe, a híd alá.
(Egyházaskozár, Baranya megye [Diószén, Bákó megye, Románia])120

Utazás a mulatságra állatokon, seprûn, 
hordóban, repülõzsírral

Egyször egy helöna lakodalom vót. Odamönt három asszony is. Ezök össze-
beszétek, hogy elõbb emönnek a Szengellért-högyre egy kétfenekû hordón. A be-
szégetésiket hallotta egy legény, aki elõre bebújt a félfenekû hordóba. Odamönt a
három asszony, ráût a hordóra, az mög mönt velik, még a Szengellért-högyre nem
értek. Ott aztán ekezdtek mulatni. A legény benn maradt a hordóba, onnand
hógatta,b micsinyának ott éccaka a boszorkányok. Mikor aztán gyünni akartak
vissza, a három asszony ekezdte énekûni: 

Pestre vótam, Budára is vótam,
két kûsót is hoztam!c

313

a helyen
b hallgatta
c Volt olyan hiedelem, hogy a boszorkányok mulatságába elragadottakkal kõsót cipeltetnek

a boszorkányok.

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 313



A legény mögtanúta tûlik a nótát. Mikor visszamöntek a lakodalomba, fõkének a
hordórul, a legény is kibújik, oszt bemén velik a lakodalomba. Ott aszondi a
három asszony: – Éneküljünk új nótát! Akkor a legény, se szó, se beszéd, csak
ekezdi: 

Pestre vótam, Budára is vótam, 
két kûsót is hoztam!

Nagyot néz a három asszony. Egyik odaszól: – Hun hallottad ezt a nótát? Aszondi
a legény: – Hát ahun énekûték! Akkor a három asszony ekezdött rimánkonni, e
ne mondja, hogy hun vótak. (Tarcsapuszta, Baranya megye)121

[…] Az az asszony, akit meséltem, az akarta megtanulni, aki nappal kente a kezit
meg a tenyerit, az a piszkafára ült.

Mikor?
Hát, mikor mentek, olyan hatással volt, a piszkafát így bedugta a lába közé, és az
úgy bírt a levegõbe repülni. Megkente a talpát meg a tenyerit. És amikor kiment,
akkor. És amikor kiment, földre csapta a kezit-lábát, le, és akkor már mentek is.
De aztat tovább már nem látta senki… (Dávod, Bács-Kiskun megye)122

Azok is varázsoltak. Összeültek õk évente, vót gyûlések. Lehet még minden hó-
napba is, nemcsak egy évbe egysze mentek gyûlésre, õk, õk a boszorkányok. Ösz-
szegyûltek egy helyre, aztán seprûn lovagoltak. Feült a seprûre, s akko ment. Fent
mentek, fent, úgy, hogy nem látta senki õket, éjjel. Csak éjjel jártak. (Mezõbodon,
Maros megye, Románia)123

Nyári gyümölcs, zöldség télen a boszorkánymulatságon

De volt Kóródon egy Pesta nevû fiú is. Akkor is vót egy nagy lakodalom. Mikor
a szakácsasszonyok kitálaltak, meg ment a vacsora, három asszony kitett valamit.
Az egyik egy törõt, másik egy szénvonót, harmadik meg egy kis hordót. A Pesta
meg csak nézte, hogy mit akarnak ezek. Kapta magát, alábújt a hordónak. Na,
oszt a három asszony megindult, az egyik a törõn, másik a szénvonón, harmadik
a hordón. Míg az útba mentek, mindig mondták a hordósnak, mi lehet az oka,
hogy az û lova nem tud menni. De azért felértek a hegyre így is. Pesta meg kibújt
a hordóbul. Tél vót, ahonnat elindultak, ott meg, ahun kibújtak, szépen érett a
szilva. A Pesta letört egy szilvafaágat, visszabújt a hordóba. Mikor hazaértek, még
javába állott a lakodalom. A Pesta meg a szilvafaágat feltette a násznagyok elibe.
A három öregasszony meglátta. – E lehetett a hordó alatt – gondolták magokba.
Kiáltották a Pestát: – Gyere csak ki! Kijött a Pesta, kérdezték tûle, hun vette azt
az ágat. – Ott, ahun maguk voltak, mert én vótam a hordó alatt. Felfogadták a
fiúval, hogy û nem szól errül senkinek, mer ha szól, nem fog tovább élni. Ez is csak
a hóttuk után merte elmondani, hogy û hun járt. (Volt Szatmár vármegye)124
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Egyszer lakodalom vót, és vótak ottan szépasszonyok, boszorkányok. Hát táncol-
tak, mulattak mindig. Egyik ember megrészegedett, kiment a fészerbe, aztán lefe-
küdt egy hordóba. A hordónak a feneke kint vót, és belefeküdt oda. Na, akkor ezek
a boszorkányok mit csináljanak? Odamentek, a hordóra felültek: – Ahol gondoljuk,
ott legyünk! – akkor ott is vótak. Hát õ, mikor felébredett, az az ember, hát egy
nagy mezõbe vót, zõdborsóba. Hát akkor õ kinyúlt, markolt két marok zõdborsót,
és visszafeküdt a hordóba. Ezek mulattak ott, a boszorkányok. És visszaültek a hor-
dóra, és azt mondták: – Ott, ahol gondoljuk, ott legyünk! Visszamentek oda, a he-
lyükre, ahonnat indultak, a lakodalomba, elkezdtek mulatni ott azok a menyecskék,
mulattak. De az ember es bement, bévitte a kezibe azt a zõdborsót. Hát tél vót,
olyankor nem vót borsó. És elkezdte mutogatni, hogy: – Ne – azt mondja –, hol jár-
tam, zõdborsót hoztam. – Hú! – meglátták a boszorkányok: – Eltedd – azt mond-
ják –, mert mindjárt fejedet vesszük. Az ember úgy eldugta, mert megijedett, hogy
ezek a boszorkányok hát megölik akkor éjjel. (Egyházaskozár, Baranya megye [Po-
kolpatak, Bákó megye, Románia])125

Emberek elragadása mulatságba, lóvá tett ember

Egy kiszolgált katona beállott a tanyán egy asszonyhoz béresnek. Ez az asszony
bûbájos hírében állott. Volt neki egy kötõfékje, amivel bár akárkit is lóvá változ-
tathatott. A béresnek is hamarosan a nyakába vetette, megnyergelte, aztán el-
ment rajta a Szent Gellért hegyére. Ott megkötötte egy fához, õ maga meg be-
ment vendégeskedni. Azonban a katonának is volt tudománya. Ledörgölte a
fejirõl a kötõféket, mire ismét emberré vált. Majd kezében a kötõfékkel, lesbe ál-
lott, mikor aztán a gazdaasszonya kijött, hozzávágta, most már õ nyergelte fel.
Egészen hazáig ütötte. (Lébény, Gyõr-Moson-Sopron megye)126

A boszorkány táncol, s akkor csúfot ûz azon az illetõn. Õ tudja, hogy! Vagy az eszét
megtompítsa, vagy valami erõtlenséget hagy rajta: ilyeneket tud csinálni. A sátá-
nyoknaka nagy ereje van. Egy ember, úgy hítták, Gál Péter – Hidegség derekábab

lakott az én leánykoromba –, lakodalomba vót, s megittasodott, mert részeges em-
ber vót. Megittasodott, elaludt, valahol kinn lefeküdt. S azt mondta, hogy amikor
megébredett, hát Marosvásárhelyt vannak… Belétették egy hordóba, s úgy elvitték
ezek a boszorkányos asszonyok! Hát õk ilyeneket csinálnak. Azt mondta, menjenek
a pincébe, igyanak bort, de õ nem ment, veszteg ült, azt mondta: – Ha engem ide-
hoztatok, engem vigyetek es vissza – aztán vissza es hozták, ebbe a helybe letették,
ahol a lakodalom vót. (Gyimesbükk, Hargita megye, Románia)127

Kajtár Géza gyermekkori s aztán kölyök-legény barátom volt. Megtalálkozunk,
kezet fogunk, rázom a kezét. – Jaj, jaj, ne rázd a kezemet! – Mi van? – Nem tu-
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dom, szabad-e, de el kell neked mondjam, a boszorkányok odajöttek, az ágyból
felvettek, patkót szorítottak a kezemre, s egy másik társammal szekerbe fogtak.
Palánkáig kellett vigyük õköt. Ezek szépasszonyok vótak, mentek mulatságba.
Bece Tera es velük vót. Én, igaz, nem láttam. (Gyimesközéplok, Hargita megye,
Románia)128

Vót egy nagybátyám, (ez történet vót, s nem es nagyon rég), s hát az précseptura

volt, s hát az elindult haza este. Valami tíz kilométerre vót, s elindult haza.
Somoskán át ment Csíkba haza. Bément Somoskán egy précseptorhoz, megtisz-
telte borval, egy másik barátjához, az is megtisztelte, akkor már besetétedett. Ak-
kor mondták, ne menjen haza, háljon meg ott. De õ nem akart ott hálni, mer õ
már két hete nem volt a családjikhoz, õ má menen haza. Akkor kiment a bodzás
tetejire, ott vótak olyan kõrezorok, s vót neki egy dzsámántájab és botja. Ezeket
letette kõre, s kiment az útról maga szükségire. Hát mikor õ oda visszaindult, ak-
kor hallta, egy nagy suhogás úgy ment, egy nagy szél, s õt elkapta az a nagy szél.
Hát egy kocsorbárac feltették, s elvitték egy igen nagy hegy tetejére Bákónál.
Mikor oda letették, akkor minden faluból vót egy. Vót egy csimpolyás,d azt es úgy
vitték vót el a boszorkányok. Összetalálkozott Kákováról egy jó barátjával, vót
Nagypatakról, Gyószénból,e Gejcsánából,f Tyetresbõl,g lábnyiki vót talán a csim-
polyás. Azt nem lehetett megmondani; hogyha meg találja mondani, hogy ki vi-
szi el õt, akkor összetépik, mondta az az asszony. Szerette lenne, lett volna szerel-
mes bele. Így elvitte. De nagybátyám nem akart lenni bele szerelmes, akkor
elvitte kocsorbán. Addig táncoltatták, majd megölték. Akkor õk elindultak
onnan haza, mikor 12 órakor el kellett szóródni. A kákovai emberrel kezet fogtak,
s kezdte beszélgetni, hogy kerültek ide. Akkor egy nagy szél felkapta, egy nagy
erdõbe vitte, s a Rákos-patakba odavágta bé az a nagy szél. Onnat õ hallta, a ka-
kasok szóltak, indult el onnan, kijött az erdõbõl. Eszébe jutott a dzsamántája s a
botja. Visszament Somoskába. Azok mondták, várja meg, míg kivilágodik. De õ
nem akart várni, félt, hogy nem találja meg. Kért egy széllámpást, elindult haza.
Ott setétbe ott meg is találta. Hajnalba hazaért. Kiabált a feleséginek, engedje bé.
A felesége nem akarta béengedni, mert azt gondolta, hogy máshol volt. Mikor
beengedte, elmesélte, hogy járt. Csak azt nem mondhatta meg, hogy ki vitte õt
el. Két hétig se tudott kigyógyulni, úgy össze volt törve. Addig táncoltatták ak-
kor éjjel. Tõlünk volt a faluból egy asszony, az vitte el, de még mikor be volt rúg-
va, akkor se mondta meg a nevét, hogy ki volt. (Egyházaskozár, Baranya megye
[Klézse, Bákó megye, Románia])129
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Ördögi lakoma, hamis lakoma

A boszorkányoknak van egy barlangjuk, ahova minden éfélbe mennek, és ott van
egy üstféleség, és abba forralnak vizet. Az üst alá tüzelnek, és forralják. A vízbe
kígyót, békát, emberfejet tesznek, és megnyúzzák. Utána fölröpülnek, és elmen-
nek haza. (Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar megye)130

Egy ilyen eset. Egyszer idesapám kísõn ment haza mulatozásbul a többi legínnel.
Útközbe egy rozzant házhoz írtek. Csak a falai vótak meg. Lehevertek mellé.
Osztán, mikor ott vannak, gyün ám nígy asszon, mind a nígynek söprû vót a lábo
között. Egy kisbabát hoztak. A ház nígy sarkábo átak, osztán ekezdték a kisbabát
dobányi. Egyik a másiknak dobta. Egyszer csak ekezdett a kisgyerek rettenetesen
rínya.a Idesapám csak lesi üket: nem vélte jóra, hogy a kisbaba nagyon rí. Jól
összeszídta õket: – Viszitek vissza rögtön azt a gyereket! Erre összirezzentek, osztán
odadobgya az egyik a másiknak: – Én hoztam, vidd vissza te! A meg azt feleli: – Te
hoztad, vidd vissza te! Akkor osztán fõkétb édesapám: – Viszitek vissza, vannem?c

Osztán akkor mindenegyik lábo közé kapta a söprût, osztán illa berek, nádak erek,
eltûntek. Evitték a kisbabát is. (Kapuvár, Gyõr-Moson-Sopron megye)131

Volt itt egy asszony, aki minden éjjel eltûnt. A férje meg azt mondta, hogy õ el-
megy, megnézi, hogy a feleségi hova megyen. Oszt akkor követte, hogy hova
megyen, hát ment egy nagy rétnek, úgy hívják, hogy Vásárrét. Az asszony ott be-
ment egy szép házba, oszt ott mulatott. Az asztal meg volt ott terítve. Volt arany-
pohár, aranytányér, aranykés, aranykanál, meg minden jó. Hát bement az ember,
szétnézett, nem lelte az asszonyt. Pedig a felesége is ott volt, csak nem ismerte
meg. Elébe tettek ételt, italt. Oszt akkor, ahogy mulatnak, gondolta, a táskáját
felakasztja valami fogasra. El is vették tõle, fel is akasztották a tarisznyát egy szög-
re. Az embernek közben megtetszett valami. Egy szép aranypohár. Gondolta, el-
lopja. Mit veszik észre a többi között, hogy hiányzik-e? Bele is dugta a tarisznyá-
jába. Hát persze sokat ivott, elaludt, elbókolt, az asztalra lehajolt. No, ahogy
ébred fel reggel, hát egy csipkebokorban ébred fel. A tarisznyája meg ott lóg a bo-
korágon. – Nicsak – mondja –, ki hozott engem ide, mikor én egy szép házba vol-
tam? Még meg egy szép aranypoharat is tettem a tarisznyámba, hát benne van-e,
vagy kilopták? Nyúl bele, hát egy lóköröm van benne. Az aranypohár helyébe.
Akkor oszt szétnéz, hogy: – Né, mán, itt volt az asztalnak a helye, mer a hosszú-
ság megvolt, ahol az asztal volt megterítve, hát hova lett az asztal? Nyúl ide, nyúl
oda, hát csak lószar volt az aranypoharak helyett. Hazament, mondta a feleségé-
nek, hogy elment utána, hol csavargott. Hát az asszony megfenyegette: – Ha…
ha elmondod bár akárkinek, hol voltam az éccaka, és te mit láttál, akko nagyon
megbánod aztat, nagyon keserves lesz az életed! Három éjjel egymás után végig-
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hosszig hurcolta a Bán-patakon. Az ember meg azt mondta magában: – No, meg-
járom, ha ki merem nyitni a számat, még tovább is így hurcol, hogy én reggelre
se eleven, se hótt nem vagyok! Nem merte elmondani, míg élt a felesége, de mi-
kor osztán meghalt, már el merte mondani, gondolta, tán csak nem gyön vissza a
sírból, hogy hurcolja tovább. Hát így jutott tudomásra ez az eset. (Dédes, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)132

A csónakká változott táncos

Idesanyámnak a nagyapja – mer û tiszalúci vót – igen menyecskés vót; Sarkadba
vót kerülõ, de Lúcon lakott; mán nem tudom pontosan, mit mondott az anyám…
Na, oszt akkor, azt mondja, gyött vóna ki Sarkadba Lúcrúl. Igen iszákos ember
vót. Akkor ûtet két fejkötõs menyecske felkapta karon. Szálltak vele. Oszt egy-
szer azt mondja: – Hova visztek éngem? Hát, azt mondja, elejtettík a nagyapán-
kat. Mer nekünk is nagyapánk vót. Hát, azt mondja, igen szólt a zene, azt mond-
ja, körbe táncoltak. Mindenkinek vót egy menyecske a karján. Oszt akkor, azt
mondja, ahogy táncoltak, nagy talpas poharakbúl itták a szép piros bort. Olyan
nagy, talpas poharak vótak ezelõtt, nem úgy, mint most. Na, oszt neki is odadtak
egy menyecskét a kezibe, hogy forgassa… Egy nagy menyecskét neki is adtak.
Hát egyszer, a kakas ahogy szólt, valaki elkiátja magát, hogy:

Kiskõrösi barna jány,
szól a kakas, gyerünk mán!

Neki azt mondták, hogy: – Lökd el magattúl! Oszt az övé igen nagyot dübbent,a

mikor ellökte. Akkor nem látott többet, mer csak maga maradt, se a vígságbúl,
se semmi, mer csak maga maradt. Hazaténfergett. Reggel, azt mondja, elment.
Az Alsóríten – mer tájíkozódott, hogy honnan ment haza –, a Tisza-szílen vót, azt
mondja, egy csónak. Ott vót a kör is, ahogy táncoltak. Meg a lókörmök! Avvót a
pohár. A lókörmök vótak a poharak. Azok vótak ott maradva. A csónak meg az û
nagy menyecskéje vót. Hát ezelõtt ilyenek vótak a tudományok. Az övé azír vót
olyan nehéz – nem bírta forgatni –, mer vele a csónakot forgattatták. Ahány po-
hár vót, annyi lópata vót. A kör is megvót, ahogy le vót táncolva. A menyecskék
meg azok vótak, azok a tudományosok, akikhe û járt. Azok vittík el. (Kesznyéten,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)133

Sudányi Pál halászos ember volt. Egy este arra gondolt, lemegy a Tiszára megnéz-
ni, nem kötötték-e el a csónakját. Ahogy közel ér a Tiszához, hallja ám, hogy mu-
zsikaszó hangzik onnan. Mikor odaért, látja, hogy sokan táncolnak, forognak ott,
neki is a kezébe nyomnak egy nagy, fekete asszonyt, hogy táncoljon. Táncolt is, de
a fordulónál hanyatt esett az asszony, és kettéhasadt. Hát akkor nézi, hogy az õ la-
dikja volt. (Algyõ, Csongrád megye)134
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A feleségem meséte. Becsen vót. A fináncok jöttek hazafele Palád felõl, aztán hát a
becsi asszonyok ott táncoltak seprõn, lovagolgattak. A fináncok meg megfogták, és
bekísérgették. A bíróságon kiderült, hogy boszorkánykodtak. A Füzesen, a Tisza
partján táncolgattak. Hetven-nyolcvan éve már. Muzsikáltak ott. A feleségem
nagyapját belökték a vízbe, hajónak változott, és ott táncoltak rajta. (Uszka,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)135

Valaki kilesi õket; utánozza õket; ellopja a repülésre használt eszközt 

Egyszer egy 16 éves gyerek feküdt az öreganyjáva. Katonakorába meséte a gye-
rek, amiko beszélgettek, hogy van-e boszorkán. A gyerek mondta, hogy az öreg-
anyja minden este eveszett az ágybu. Eccer megleste az öreganyját. Látta, hogy es-
ténként behozta a szobába a nyírfa seprût, és azza keresztet rajzót a kálha kupára.a

Kilépett az öregasszony az ajtón, ráütb onnan a söprûre, úgy futott a söprû, mint
a karika. Többször meglesegette a gyerek az öregasszonyt, és a gyerek is úgy tett,
mint az asszon. Õvele is efutott a söprû éppen oda, ahova az öreganyó vót. Benyi-
totta a gyerek az ajtót, mind meglátta a gyerek, hogy a boszorkányok kik vannak
ott a faluba. – Az ördög bújjék beléd, hát te hogy gyütté ide? – Ú,c mint maga!
A gyerek ráült a seprûre, úgy vágtatott haza. (Rózsásszeg, Zala megyed)136

Egy házastársnál szóga vót. S ezelõtt szõttünk, fontunk, így ruházkodtunk. Így vót,
na, mondom. A szógácska este feküdt bé oda, ahol ágyhelye vót neki. Látta, hogy
az asszonya valameddig szõ, s hogy az asszonya egy fekete fazakat a fütõe alatt tart
örökké. A gyermek lefeküdt, ahogy vót a szokás; a fehérnép valameddig szõtt, s
egyszer kikõtt a szövõbõl, kicsit megcsinálta a haját, kihúzza a fekete fazakat, ki-
meszeli valamivel magát, addig-addig, hogy békente magát fejitõl talpig, s vissza-
tette a fazakat, s kiment az ajtón. Aszondja, gondolta magába: egyszer õ is békeni.
Ott egynéhányszor elnézi, hogy az asszony megy el, hogy békente. Egyszer õ is
békente magát, mint a háziasszony. De az asszonya, mikor indult, úgy mondta:

Hipp-hopp, úgy legyen, 
ahol akarom, ott legyek! 

A gyermek békeni magát a fazakból, s: 

Hipp-hopp, ott legyek, 
ahol az asszonyom van! 

S aszondja: – Ugy elrepültem egyhamar egy pincébe, hogy! Ott vótak még hár-
man-e, vagy négyen, s ott ittak s énekeltek. S hogy odament, azt kérdezte az asz-
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szonya: – Hát te hogy jöttél ide? S: – Én nem tudom – aszondja –, hogy jöttem
ide. Azok elmentek, a kölyket ott felejtette a gazdája a pincébe. Mikor másnap
reggel ment a gazda a pincébe bé, hát ott van egy gyermek. – Hát te hogy jöttél
bé, mikor a pince zárva van? S a gyermek elmeséli, hogy történt. S pénzt kellett
adjon a gazda, hogy a gyermek tudjon hazamenni, olyan messze vótak elmenve.
(Kostelek, Bákó megye, Románia)137

A boszorkánycsapat füveket szed

A sógorasszonynak ellett a tehene. De nem ment a dolog. De semmi nem vót: fel
vót benne akadva a bornyú. Belenyúltam, mindjárt meglett. De a szomszédba –
meghalt már, itt egy vénember vót –, õ meg ott állt a kert végén. Oszt én men-
tem. Megmostam a kezem, s mentem is. Igen ám, de mikor odanézek, a szomszéd
kapuba ott áll az öreg, oszt: – Minek mentél be oda, hát mit avatkozol? Mondom:
– Mért nem ment oda maga, mért nem hívták oda magát?!

No de én nem azt mondom, hogy õ tudott… De szintén kint háltam a juhval,
itt, ne, a határba, ne. Itt háltam éjszaka. Na de úgy mondom meg, ahogy van, éj-
szaka hazajöttem, fiatalasszony, fiatal házas vótam, tudja, hogy van az. De nem az
úton jöttem, bevágtam itt keresztül, ott hagytam a juhot, ott hagytam a kutyát –
tudtam azt, elhajtani elhajtik az egészet, ha el akarik hajtani, úgyis elhajtik, ha
meg egy-kettõt ellopnak belûle, az nem híja, majd fial anyja mást –, hazaugrot-
tam éccaka. De olyan vót az idõ, olyan viharos, de osztán kitisztult. Majd gyüvök
le, van ott egy akácos, látom, hogy hajlonganak ott. Hát én oszt kikerültem õket.
Láttam, hogy élõlény, nem szellem. Hajlonganak. Majd ez az öreg megelõzött. Hi-
ába setét vót, oly bújdosott a hódvilág, oly setét vót, má látta meg tudta, hogy én
ott vagyok. Én nem tudtam, hogy ki õ, ki van ott – és akkor eljön elémbe: – Má
megint erre gyüttél, mér, hova mégy? Mondom: – Megyek haza, maga meg men-
jen a picsába! Ott szedtek füvet. Oszt másnap megnéztem, mert nem csak maga
vót… Hogy hát ilyenek vótak. De ezt a tudományt õk nem hagyták odébb, ezt sír-
ba vitték. A tehenektõl a tejet meg elvették. (Zsarnó, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)138

Boszorkányok társasága – tisztségek

A bátyám elszámolta, hogy kik a boszorkányok: – Puty Boris a fõ-fõ a boszorká-
nyok között, Ruskó Misa meg a lobogóhordozó. A kocsmárosné meg még többet
akart tudni. Kérdezte tõle: – Gábor bátyám, kik a boszorkányok? – Hallgass, ba-
szom a lelkedet, téged is láttalak, mikor szálltál a felhõbe! Az ura meg aztán ve-
szekedett vele. (Alattyán, Jász-Nagykun-Szolnok megye)139

Ami tudás van, az mind egy rendelkezés alatt áll. 1936-ban még Nyírdoboson volt
a parancsnokjuk. De nem tudom, hogy micsoda Maris néni volt. A sarka volt elõl.
Az volt a fõparancsnokuk az összesnek. (Tiszacsécse, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)140
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AZ EMBERT TÁMADÓ BOSZORKÁNY 

Az úton járókat kísérti 
– emberi alakban vagy állat képében, felhõ alakjában

Öregapám apja egyszer ment éjfélkor haza. Mikor a hídra ért, három igen szépen
felöltözött menyecske ment a hídon át. Azt mondja az egyik a másiknak: – Te, be-
levágom a vízbe! Úgy vágta bele a vízbe, hogy csak úgy csörgött a jeges víz. Mi-
kor kimászott, akkor azt mondta a másik: – Na, most én vágom be! – Ne bántsd,
elég az már neki! Aztán nem bántották tovább, elmentek. (Nyúl, Gyõr-Moson-
Sopron megye)141

Mikor võlegény vót a testvérem, és Szilvásszentmártonból gyütt haza a menyasz-
szonyátul, akkor, mikor a határba ért, ahogy átlépett az árkon, odaáta melléje két fe-
hérnép. Mikor átlépte az árkot, õk is átlépték, mikor visszalépett, õk is visszaléptek.
Elkísérték egész a kapuig. Gyüttek az úton mindig vele. Zörgött az ember lába,
azok meg olyan csöndesen mentek. Akkor, mikor bement a kapun, akkor ezek el-
maradtak. Akkor a testvéremet mindjárt kilõteb a hideg. (Szenna, Somogy megye)142

Egyszer Józsi bácsi bement Gyarmatra,c és egy fekete kiskutya mindig ugrált, hol
a vállára, hol a kerékpárra. Még Józsi bácsi meg is akarta fogni, hogy jó lesz majd
neki. Józsi bácsi csak hajtotta a kerékpárt, és nem haladt. Elért egy házhó, és egy
ember má jött eléje. Mi van, fiam, egy kis fekete kutya kergetett? – Má Józsi bá-
csi nem tudott szóhoz jutni, csak a fejével intett: az. És az ember bevitte õt, és le-
fektette. És közbe õ vót a boszorka. (Hugyag, Nógrád megye)143

Olyanokat csináltak, hogy akire megharagudtak, hát… Vót itt egy fiú, oda is ma-
radt az a háborúba, Juhász Feri, Hát vót ottan, ahol most van az alsó cigánykocs-
ma, mert most így mondják nálunk: cigánykocsma. Hát ott vót nagy gödör, oszt
fiúk jártak arra, õ Juhász Feri vót, meg tán Szabados Feri, ketten. Mentek vóna
haza. Hát két fiatal ján, még ján vót, nem vót asszony, boszorkány vót. Oszt ak-
kor mondta neki, hogy hát: – Boszorkányok vagytok – meg mit tudom én, vala-
mi ilyesmit beszéltek neki. Úgy behajintották a sövénybe, hogy majd az életébe
került. (Rakacaszend, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)144

Ha valaki ement hozzájuk, azt mondta: – Ne menj este haza! – Emegyek én
– aszondja –, az asszony vár. – Ne menj haza! – mondja az apósomnak. – Haza-
mék én – mondja, aztán ement. De, aszondja, õ úgy esett be az ajtón má otthon,
mer elõtte mindenütt a kígyó ment. Hun elõtte, de mindig ott csúszkált, de õ,
aszondja, halálra vót ijedve. Ez a kígyó vót a boszorkány. (Az apósom Zsombokon
született. Ott vót ez az õ legénykorába. Én is tûle hallottam.) (Zákányszék, Csong-
rád megye)145
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Szintín õ beszílte azt is, hogy egy este vendígsígben járt egy helyen, ahun többen
is voltak mán együtt, majd egy újabb vendíg is érkezett, aki így szólt a tanyabe-
liekhez: – Hát tik meg mír nem csukjátok mán be a disznót? Itt járkál a nagy fe-
kete disznótok a tanya körül! Mire azok csudálkozva feleltík: – Hiszen becsuktuk
mink azt, addig be se jöttünk. De ha mán kint van, gyerünk, hát, oszt csukjuk be
újbúl! Evvel mán mentek is kifele mindannyian a házbul. A gazda meglátva a
setítben a disznót, így szólott: – Ez meg nem is a mi disznónk, de ha mán itt van,
csukjuk hát be, maj csak megkerül neki a gazdája! És körülkapták valamennyien
a disznót, és próbálták behajtani az egyik üres ólba, közben mondogatva is, hogy:
– Kuska be, te! Kuska be, te! És addig hajtogatták, hajtogatták volna befelé, míg
egyszer csak a disznó szinte kámforrá válva, nyomtalanul eltûnt közüllük. A jelen-
lévõk vílemínye szerint az sem volt egyíb, mint disznóbûrbe bújt boszorkány.
(Szentes, Csongrád megye)146

Ipama fiatal legény volt, és eljárt a lányokhoz, a napamb volt a szeretõje. 10–11 óra-
kor jött el tõle, és ahogy jött az utcán – éppen a szeremlei tanácsházára nézett a há-
zuk –, ballagott hazafelé, mikor odaért a közhöz, megjelent két menyecske. Az
egyik tekerõzött menyecskec innen akasztotta a karjába a karját, a másik a másik
karjába karolt. Mondták: – Péter, táncoljunk! Õ nem is tudta, mén-e, vagy viszik.
Egészen elkísérték a tanácsházáig. Boszorkányok voltak. Mikor a házuk kapujába
ért, elordította: – Édesanyám, nyisson ajtót! A boszorkányok visszakiáltották neki:
– Az az egy szöröncséd, hogy a csizmád szárába szög vót! Mikor lehúzta a csizmát,
tényleg szeg vót benne. (Szeremle, Bács-Kiskun megye)147

Az úton járókat elvezeti, utat tévesztet

Elsõ võlegényem, Lõrinc, amikor ment haza tõlem, a keresztútnál három táncoló
menyecskével találkozott. Ezek nevettek, kacérkodtak vele. Boszorkányok voltak,
csak szép menyecske alakjában jelentek meg, úgy csábítgatták. Ahogy hazaért, el-
aludt az istállóban a priccsen. Sokszor felriadt, olyan érzése volt, mintha fojtogat-
nák, nyomnák, meg akarták ölni a boszorkányok. Ez 1937-ben volt. A boszorká-
nyok el akarták téríteni tõlem, mert rossz ember volt, részeges. El is váltunk
késõbb. (Mátraderecske, Heves megye)148

Ez már az én idõmbe vót. A fiam született; mikor a bábaasszony hazament, nem
merte hazakísérni senki, akkor bent voltak a románok. Azt mondja az öreg án-
gyikámd (70-80 éves volt), õ majd hazakíséri, õt majd nem bántják má. Hazakísér-
te, úgy 9 órakor. Ollan száraz patakfolás van, ahol a bábaasszony lakott. Vártuk,
nem gyön haza, 12 óra, nincsen. 2 óra, még sincs odahaza az öregasszony. Keresni
meg nem mert menni senki, félt mindenki a román katonáktól. Másnap reggel úgy
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fél 8 óra tájon jött haza, a nagy lámpás a kezibe, amivel kísérte haza a bábaasszonyt.
Gyön hozzám: – Jaj, lányom, nem sokáig élek, úgy ki vagyok fáradva, hogy csak
úgy reszketek, remegek! Csupa harmatos, vizes volt a ruhája mindenütt. – Jaj,
ángyikám, mi lelte magát, csupa loccs, csupa víz! Hun vót? – Jaj, hogy megjártam!
Tudod, mikor jövök ki a bábaasszonytúl, meggyújtottam a gyertyát, jövök keresz-
tül a Pecén. Jöttem a Pecébe egy kis darabig, há mikor gyönnék tovább is: – Jóasz-
szony, hova megyen maga? Hát maga nem hazafele megyen, nem jó úton megyen!
Én mentem a hang után, mentem, mentem, lányom, annyira, hogy azt vettem ész-
re, hogy a kukoricás között járok a határba. Mikor menek által, csak annyit mond:
– Gyöjjék, jóasszony, má nemsoká hazaér! Mentem utána, mentem utána, a hang
után. Akkor vettem észre, hogy egy kis vasúti út van elõttem. Akkor úgy gondol-
tam: – Istenem, hát má én hun vagyok? Akkor az asszony azt mondja nekem: – Itt
vagyunk a Zséri tanyájánál, mindjá hazaérünk. Úgy gondolta ángyikám, hogy men-
nek hazafele, de felfele mentek. Azon a kis vasúton felbukott, mer szegény ki volt
fáradva. Az a hegyes kõ a kõdökibe belement. Nagyon megsebezte szegénynek a
kõdökit a kõ, szegénynek még vérzett is. Ott kiért a miskolci mûútra. A hajnali ha-
rangszó õt már a mûúton érte. A szomszédja vót a Dohány Borcsa néni. A jánya ott
lakott a vasutas bódéjánál. Az öregasszony meg kiment oda dadánia a gyerekeket.
Elküldték az öregasszonyt az ábrahámi malomba. Gyött hazafele a malombú. Mi-
kor gyött hazafele, szembetalálták egymást a két szomszéd. Mikor meglátta az
ángyikámat, kérdi: – Hol jár maga hajnalba erre? Csupa lucsok! – Az Isten vezérelt,
kedves Borcsám, mert nem tudom, hogy hun vagyok én. Hun van maga? – Hát ha-
zaérünk-e Kövesdre, kedves szülöttem, mer má én este 9 órától mindig gyövök. Ak-
kor meg kezdett szólalni az ábrahámi hajnali harangszó, mint akit kettévágtak, ak-
kor tért észhez. Akkor tudta meg, hogy õ hun van: – Ne féljen, kedves Panni néni,
majd én hazakísérem, hazamegyek én is magával Kövesdre. Ballagtak õk hazafele
tizenkét kilométert. Akkor beértek Kövesdre a Szent Vendel-szoborhoz. Csak kijön
a kukorica közül egy nagy kövesdi menyecske, odaszól az ángyikámho: – Ó, jó-
asszony, hát maga hun járt már ilyen lucskosan? Aszt elmondta neki, hogy hun járt,
a kukoricaföldeken keresztül. Az én anyámat is így csalták el az andornaki határig.
Mikor elcsalták, és hazaért kifáradva, kimerülve, huszonöt napra meghalt. Szegény,
õ hazaért kifáradva, lefeküdt, és huszonöt napra õ is meghalt. Megrontották õt is,
mint az urát. (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)149

Az embereket megtámadja éjszaka – emberi alakban vagy állat képében

Nekünk vót a kertbe egy nagy méhesünk. Az egyik öcsém kinn aludt. Hát oda-
megy valaki hozzá, belevájta a körmeit a karjába. Az meg csak lükdöste, aszitte
az öccse. De az csak nem erésztette el a karját, hiába lükdöste. Oszt ekapta ü is az
illetõt, de csak arra engedte el mégis az öcsémet, mikor az öcsém megharapta ne-
ki a kezét. Akkor ement. De akkorra lyukon ment ki, mint amekkorára a macska
kifér. Gyanakodott egy öregasszonyra, hát amikor találkozott vele, ott vót beköt-
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ve a keze, ahun az öcsém megharapta. Gyütt be akkor az öcsém éjjel, mutatta, ott
lógott a büre a karján. (Kaposhomok, Somogy megye)150

Anyám mesélte. Öregapám körül vót egy ház, de nem maradt ott senki se. Éjfél
után elkezdett a kucóba zörögni, az ágyat kihányta, a szalmát is. Mindenki hamar
elköltözött onnan. Egy iszákos ember mondta, ha adnak neki két liter pálinkát,
akkor õ kilesi, akarki jár oda. Meg is adták neki. Leült szépen az asztalhó, iddo-
gált a pálinkából, várta erõsen a 12 órát. Meg is gyütt a 12 óra. Egyszer elkezd a
koma zörögni, erre iszik egy nagyot, beivott egy nagyot. Akkor elkezdte az ágya-
kat széthányni, letaszitotta ki a szalmát az ágybu. Az öreg megen iszik, egy na-
gyot kiát az asztal mellü: – Ki az, az anyja istenit? Mire azt kimondta, puff, egy
korsót a mellihöz, hogy leesett az öreg. Akkor az öreg megijedt, térdre borút, kér-
te, hogy: – Mindenki dícsérje az Urat! Akkor elõbújt a kucibul félig-meddig macs-
ka alakba a legközelebbi szomszédasszonyunk. (Bócsa, Bács-Kiskun megye)151

Édesapám járt egy jányhoz, oszt mán készült, hogy otthagyja, oszt vót egy nagy-
anyja, aki boszorkány vót. Mondták is neki. Egyszer osztán û kíszült, hogy ott-
hagyja azt a jányt ma, de nem mondta neki, hogy: – Mán én többet nem jövök.
Hát osztán este elindult az én jó apám. Este 9 órakor. Oszt 12 óra elmúlt, mikor
tizenkettõt ütött a toronyóra, a boszorkány kutya képiben ráállt. Hát osztán azu-
tán még a fiatalember hol az egyik vállára, hol a templom iránt, mikor odaért, le-
ugrott a kutya, szétverte egészen. Csupa vér vót, de reggelre eltûnt. Harmadnap
oszt elment, látta, hogy betegen fekszik. Kérdezte, hogy: – El van agyusztálva?a

– Én el – azt mondta. Azután nem is ment az én apám oda. (Abádszalók, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)152

Vót itt egy jány, Szatmári Katica, vót egy kisöccse. Az öccse éjjel felkeltette. Egy-
szer csak elvisítja magát Katica: – Jaj, édesanyám! Zsófi néni az orsó sarkával üti
a fejemet. – Üti az anyád picsáját, hát nincs itt senki. – De hiszen itt van, ni, itt
ül. Mert azt mondják, más nem látja, csak az, akit bánt. (Tyukod, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye)153

Olyan is vót még, nem is olyan rég, van vagy négy-öt éve, itt Feszegbe,b egy idõ-
sebb legény ment haza éjszaka, úgy 12 felé, s egy szép kicsi macska fel vót a
kapusasrac ülve, s akkor úgy megsimogatta a kicsi macskát az ember, s felszökött
a vállára. S az úgy ment egy darabig, ott mind cirógatta, aszmondja, hogy úgy el-
fáradt a válla, hogy aszitte, hogy a válla leszakadt, s gondolkozott, hogy vajon mi
ez a macska. Mind ütte le, s nem akart leszállni, s úgy lekarmolta, hogy itt, az ar-
cán csúnyán látszott. S akkor jól reavágott, megfogta, s alig tudta a válláról le-
csapni a macskát. (Gyergyószentmiklós, Hargita megye, Románia)154
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Az embereket éjjel megnyomja, megszopja, megszívja

Tóth Juli néni mindig panaszkodott a családjának, hogy éjjel el akar fulladni, mert
egy nagy macska ül a mellén, s õ hiába kergeti, nem száll le a mellérõl. Az ura, Já-
nos bácsi, megígérte, hogy majd õ meglesi, és elkergeti. Egyik este le is feküdtek,
de bizony János bácsi el is aludt. Éjféltájban a macska megint rátelepedett az asz-
szony mellére. Szegény Juli néni fulladozott, még mozdulni sem bírt, annyira rá-
nehezedett a macska, még az urát sem tudta felkelteni. Közben gyermekei meg-
jöttek valahonnét, és azoknak is panaszkodott a macskára. Azok a következõ éjjel
meglesték, és éjféltájban tényleg megjelent egy nagy fekete macska. Fiai elker-
gették, és meg akarták fogni, de a macska a kulcslikon keresztül elmenekült.
Attól kezdve a kulcslikat mindig bedugták, így a macska nem tudott bemenni.
(Jánosháza, Vas megye)155

Hát, kedves, azt mondták, hogy az a boszorka, ami éccaka megnyomdosta, az reg-
gel megjelent a háznál. Osztan olyan izé alakba, nem olyan test alakba, valami szel-
lemi, annyira megnyomdosta, hogy nem tudott magáról. Olyan szellem alakba,
meg aszondják, hogy béka alakjába is, igen, olyasmi… Oszt az úgy megnyomdos-
ta, hogy reggel nem tudott fölkelni, mikor felkelt, az jelent meg a háznál reggel,
aki éccaka megnyomdosta. (Karancskeszi, Nógrád megye)156

Hát egyszer mentem feküdni az istállóba – takarózni, ugye, nem köllött –, de
nemsokára, kérem szépen, rám dõlt valami. Rám dõlt. Úgy, hogy kezem is, lábam
is, mindenféleképpen…, aludni nem bírtam, csak ott nyögtem, de sokáig. Hát
osztán tágított rajtam, de mán akkor volt apámnak egy bekecse, azzal takaróz-
tam. Bizony összehúzódtam aztán, bebújtam a kabát alá, és úgy aludtam. 

Ki nyomta meg?
Azt nem tudom megmondani, de azt nem lehet megmondani. Voltak ilyenek so-
kan, osztán ismerték is õket, több is volt egy faluban, oszt azt nem lehet tudni,
melyik volt. Ki volt kinek az ellensége. Szóval behúzódtam éjjelre a bekecsem alá.
Reggel aztán azt mondja a gulyás (Jóska bácsinak hítták azt a gulyást): – No, Jós-
ka, mi volt veled? Mikor te megolvastad nekem a teheneket, nemsokára erõsen
nyögtél. Még szóltam is, de te nem szóltál semmit – aszondja. Hát oszt megma-
gyaráztam neki, kérem szépen, hogy mi volt. Azt mondta, hogy miért nem kel-
tem fel, és miért nem mentem hozzája, és miért nem szóltam neki. Vagy ha ez még
nem történik, akkor keljek fel, és rögtön a villát az egyik ajtósarokba, a seprõt pe-
dig a másik ajtósarokba támasszam föl, és akkor osztán meg lehet keresni, akár-
hol is van, akárkinek a képibe. Hát így volt ez rajtam, kérem szépen. (Érsekvad-
kert, Nógrád megye)157

Ez a Maris néni sok rosszat csinált. Engemet is nyomorgatott, mert én mondha-
tom, hogy az csak õ volt. Szomszédságban laktak, és lakodalom készült. Hát men-
tünk csigát csinálni. És nekem Jutka, ennek a kisgyereknek az édesanyja, õ volt
nekem 1 éveske. Az apjuk elment kirándulni. No, és este 10 óráig elvittem ma-
gammal Jutkát, és elvót nekem ottan, na, és mikor elálmosodott, hazavittem, el-
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aludt, és én visszamentem. Éjfélkor mentem, a gyerek nyugodtan aludt. Mikor én
bementem, lefeküdtem – én fel vótam, nem aludtam el, mer mindjárt az ember
nem alszik el. És akkor csak-csak, olyan rossz érzés vót, hogy én azt soha nem érez-
tem addig se, meg azóta se, amit akkor. Na, mondom, amikor én felébredtem, és
magamhoz tértem, mer az olyan rossz érzés, hogy az ember úgy elfárad, hogy ki-
abál. Mer a félelem, hogy kiabál, de a hang nem jön az embernek a szájára, csak,
na, úgy érzem én, hogy kiabálok. De hang nem jön az embernek a szájára, és any-
nyira kimerít, kifáraszt, hogy amikor én magamhoz tértem, felébredtem, én nem
hittem magamnak. Hogy úgy eszembe jutott Maris néni: õ épp haragudott ránk.
Megdöglött egy kis liba elõttünk. Ott van a nagy pást, hát õ azt bevágta az ud-
varomba, merhogy azt én öltem meg. – Maris néni, én? – mondom. – Már sántí-
tott ez a kis libácska. Hûvös, esõs idõ vót. Az a kis liba megfázik, lesántul, meg-
döglik. Ezt Maris néni is tudhassa. De az nem igaz, meg így, meg úgy… Mondom:
– Maris néni, reggeltûl délig vasaltam! Györgyi vót nekem oly kicsi, õ is ott vót
mellettem. Esett az esõ. Ki se engedtem a gyereket. Pláne az útra minek enged-
tem vóna ki a kisgyereket! Hát oszt nem lehetett vele elhitetni, hogy nem én. Hát
hogy nem-e akkor a bosszúállást csinálta rajtam? És hát ezt soha nem fogom elfe-
lejteni. Ez nem olyan, hogy elalszok, és valami rosszat álmodok. De az nem alvás
vót, akire ráült, és akkor gyöntölta meg gyöntölt, és élvezte a dolgát, és hazament.
(Méhész, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)158

Mikó még nagylány vótam, külön szobában háltam egyedül. Egyik este hallom
ám, hogy nyílik a konyhaajtó, amikor emléközetembe van, hogy én zártam be.
Nagyon féltem. Figyeltem egy darabig, hát egyszõ csak az én ajtóm is nyílik ám,
oszt egy irtó csúnya vénlány gyün be rajta. Hirtelen azt se tudtam, mit csináljak,
kiáltsak-é, vagy hallgassak. De látom ám, hogy eltûnt a vénleány, oszt valami
ügön nyomja a mellemet. Még lélegzethez is alig jutottam. Eszembe jutott, hogy
édesanyám mindig azt mondta, hogy ha mögjön a boszorkány, csak azt kiáltsd el:
– Szent kereszt verjön meg! Hát én is elkiáltottam háromszó. Látom ám, hogy
leugrott rúlam, oszt elszaladt, fekete macska képiben. Mondtam röggel édös-
anyáméknak, hogy mögnyomott a boszorkány, de csak nevettek. Következõ écca-
ka kilesték õk is. Mög is jelent. Ekkó osztán édösapám hátat fordított neki, oszt
bal kézzel elkapta a macskát. Ekkó nem láttunk semmit, eltûnt, és máskó nem is
gyütt. (Szakmár, Bács-Kiskun megye)159

Apám is mesélte, hogy ott vót egy ház, ahol most Mónár Sándorék laknak. Ük ab-
ba laktak akkor. Egyszer apám aszmondja, késõn ment haza valahonnen. Lefe-
küdt, de aszmondja, nem tudott elaludni. Az vót a szokása mindég, hogy az ágy-
ba pipázott. Egyszer látja û, aszmondja, hogy egy nagy fekete árnyék jön befele az
ajtón. Egyenesen az ü ágyának tartott. De aszmondja, mán ott is vót, de mán rá
is feküdt. Elkezdte ûtet nyomogni, ü meg kiabálni kezdett, aszmondja, anyám-
nak, hogy: – Zsuzsi, te, Zsuzsi, te! De aszmondja, hogy hiába kiabált, anyám nem
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hallotta. Rázta û az ágyat, minden, de meg se mozdult senki. Mán azt hitte, asz-
mondja, hogy teljesen megfojtja, amikor oszt nagy nehezen leszállt rulla, oszt úgy,
ahogy jött, kiment. De aszmondja apám, ûrajta nem vót egy csepp száraz. Felkõtt
oszt ü. Felkõtött mindenkit, mer közös pitvarba laktak. Keresték ûk oszt, asz-
mondja, az embert, de nem tanáltak sehon. Mondta oszt anyámnak, hogy: – Te
asszony, te – aszmondja –, az ágyat majd kiráztam alullatok, mégse kõttetek fel!
El is kõtöztek oszt ûk onnen. Bekõtözött más, de aszmondja apám, hogy azzal is
úgy tettek. Úgyhogy még szentelték is oszt a házat. (Gyulaháza, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye)160

Na, velem is megtörtínt! Ez biztos, hogy megtörtínt… A Zsoldos-tanyán laktunk
akkor, ez mán Kisújszálláson vót, oszt ide a Cibakbaa szegõdtünk el summásnak:
én is, a húgom is, meg a bátyám is. Vótak itt ilyen palócok, nem is tudom, zõd-
síggel foglalkoztak, bíreltík azt a fõdet. Vót egy fiok, Marcinak hítták, olyasmi
idõs vót, mint az én bátyám. De az a gyerek olyan pállott szájú vót, és mindig én-
mellém akart állni a kapálásba! Én meg mindig mondtam Gyulának, a bátyám-
nak: – Gyere, te állj ide! – Én nem állok itt, én megyek Terus mellé! – a húgom
mellé. De mindig olyan csúnyán nízett rám az anyja, a tót asszony! Most is csak
azt mondom, mer visszaemlíkszik rá, nem tudom, hogy meddig adja meg az Isten
az okos eszemet, hogy ez nem a semmitûl vót! Mer én oszt csak három napig
vótam ott… Vót ott egy üres szoba, oda szalma vót betíve, pokrócot tettünk rá,
és mi azon aludtunk. A bátyám meg ez a gyerek, akit mondok, szípen kártyáztak
odabent, mink lefeküdtünk a húgommal, az asszony meg, a tót asszony vagy pa-
lóc asszony, fûtött a konyhába: sütött. Nyitva vót a szobaajtó, de én nem láttam
semmit se, csak nekem olyan vót, mintha egy malomkû nyomott vóna! Nem bír-
tam vóna lílegzetet venni! Mondtam Gyulának: – Hagyjatok mán abba a kártyá-
zást, oszt feküdj le, tedd be az ajtót! – Mír tegyem be? – Mer van itt valaki, van!
– Mi vóna? Nincs itt semmi se! Arrúl gondolom, hogy csak vót valami tudások,
mer az a gyerek semmit se szólott, azt se, hogy van valaki, azt se, hogy nincs. Mi-
kor kiment, megmondtam a bátyámnak: – Nem tudom, mi, de hidd el, hogy
éngem valami nyom. Nem is egyformán, hanem szinte úgy, mintha ütögetne. Én
akkor iccaka nem aludtam attúl a nyomástúl. Meg nagyon fíltem, és csak ríttam.
Reggel csak kimentünk dógozni. Anyám akkor nap hozott ítelt nekünk a Zsoldos-
tanyárúl, mondtam neki: – Anyám, én nem eszek, nem vagyok éhes… Én nem
tudok enni, mer én nagyon fílek. – Mír, kisjányom? Elmondtam neki, hogy mi vót
az íccaka, meg mán este is, mikor lefeküdtünk. Azt mondta mingyán: – Nem baj,
kisjányom, nem maradsz itt, hazaviszlek! Gyula meg: – Mit kínlódik vele, anyám?
Azt hiszi, hogy úgy van? Fantáziázik! Meg biztos nem szeret dógozni! Ne mondd
ezt, fiam, hogy nem szeret. 9 éves vót, mán akkor mennyit dógozott a dohányba!
Én meg csak ríttam: – Én nem bánom, többet ebbe a lakásba nem fekszek le! Még
otthon is csak ríttam: – Anyám, mi lesz, ha itt is úgy lesz? Még anyámat is bánt-
ja valaki… De ott mán nem ériztünk semmit. Azután én elmentem tengerit ka-
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pálni, napszámra, a Hajagos-tanyára, ott se vót semmi. Anyám oszt mondta, hogy
abba az idõbe – ûvele nem törtínt meg, hanem hallotta az azelõtt való rígi öregek-
tûl –, hogyha valakit úgy szeretnének, de nem lesz rá arra, nem az, mer az nem
haragszik rá, hanem annak a hozzátartozója csinál valamit. Û is mondta: lehet,
hogy a tót asszony csináltatott vagy csinált valamit. De azt is mondta oszt: – Kis-
jányom, ezt láthatják, hogy te még gyerek vagy. Olyan 12-13 éves lehettem. De
igaz vót, tessék elhinni! (Jászkunság)161

Julis szép, takaros jány vót a tanyaszomszédban. Egy lompos szõrû, fekete kutya
kísérte az úton. Futott haza szemeszöktébõl, de nem mert szólni, hogy kikacagják
a testvérjei. Eligazította a lomot a vackon, s lefeküdt. De még akkor is fílt a lom-
pos szõrû kutyától. Nemhiába, mer akkortól fogvást minden éjjel bement a kulcs-
lyukon, ráült a mejjire, úgy nyomta. Volt, hogy feltette a lábát az ablakra, ott sza-
mukolt.a Úgy is vót, hogy ketten jöttek, kantárt vetettek a fejibe, kellett vigye
ûket, ahova mondták… Meghót szegin aztán, mert úgy bántották, úgy nyer-
gelték… (Berettyóújfalu, Bihar megye)162

Éjjel a boszorkány megnyomott valakit, ilyent hallott?
Igen. Énrajtam is megtörtént. Mind olyan fekete foltok lettek a lábamon. De ak-
kor az ember nagyon rosszul érzi magát. Ha nem tudna megébredni és felkelni,
ha az Isten ne adná azt, még meg is fojtaná. Az egyszer biztos. Szípásnak mond-
ják, megszípják, kiszípják a vérit.

Ellensége volt magának?
Valami, nem tudom, mi vót, mi nem vót, reggel láttam, hogy fót van rajtam. Jaj,
szegény édesanyám aszmondta, nyugudjék csendesen: – Drága leánkám, nem kel-
lett vóna megmondd senkinek! Kötöttél vóna emberganét rea, s odament vóna az
illetõ. Odament vóna az illetõ – aszmondja –, s akkor megverted vóna, mint egy
zsákot. Ennyit hallottam. Ez vót, szípás vót. (Szolokma, Maros megye, Románia)163

Az alvókat éjjel kihívja a házból

Azt beszélték a faluban, hogy vannak boszorkányok. Hát én ezekben nem hittem,
de egyszer eltérítettek engem is. Mikor vagy 20 éves lehettem, úgy 11-kor kicsal-
tak az ágyamból. Egy nõ volt. Fel volt öltözve, s azt mondta: – Gyere ki! Három-
szor mondta, én meg nem féltem, hát vettem a ruhámat. Ment kifelé, én meg utá-
na. Sose lehetett megfogni. Mikor már jó messzire mentem utána, tudtam, hogy
nem jó helyen vagyok. Úgy elvette a figyelmemet, hogy csak arra mentem, amer-
re õ akarta. Én oszt visszavágtam a gondolatomat, visszafordultam. Nem jött utá-
nam, mégis olyan nagy félés jött rám. Nem tudom, hogy mi volt az. Ilyen aztán
máskor nem ismétlõdött meg velem. (Mátraderecske, Heves megye)164

328

a szimatolt (bámészkodva ácsorgott)

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 328



Kis Gyula részeg vót, tetszik tudni, hogy akkor ment vóna ki pisílni, oszt akkor hít-
ták, integettek neki, oszt akkor õ ment utánnok, oszt mikor meglátta, hogy nem
mink vagyunk, akkor visszagyütt. – Nézd mán – azt mondja –, hallod, hé – azt
mondja –, még nem a nászasszony képibe híttak engem? Mer mindenkit nász-
asszonynak hítt. Õ azt mondja, hogy a mi képünkbe hítták: az enyimbe meg a
Gusztinééba. Mintha mink táncolnánk. Táncoltak, azt mondja, oszt hítták azok,
integettek neki, hogy menjen. Mikor aszt meglátta, hogy a temetõ fele híjják,
visszaszaladt. – Még – azt mondja – engemet híttak! Hogy a rossz üsse meg ki a
büdösseket! Nevettünk mink meg: – Biztosan a boszorkányok hítták! Avvót,a

nászasszony, avvót! (Kesznyéten, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)165

Én itt a házba, amikor fiatalasszony vótam, az ablak nyitva vót, s én így le vótam
feküve, s má meg vót anyósom is halva, s le vótam feküve, s hallom: – Erzsi! Megint
hallgatózom. Ez nem vót itthon, a férjem, a gyermekekkel vótam. S megint hal-
lom, Istenem: – Erzsi! Kiát. Hát aszondták, hogy akkor nem szabad felkelni vagy
kinézni, nem tudom. Én aztán több szót semmit nem hallottam. Eztet tisztán tu-
dom, hiába is mondod te is, me én is hittem ennek az izének, a boszorkánynak, ezt
tisztán hallottam, nevemet szólították, Úgy meg vótam ijedve az ágyba, úgy resz-
kettem, keresztet vettem magamra, s imádkoztam, s több hangot semmit sem hal-
lottam. Akkor még kicsi idõ múlva megint felkeltem, s annyi erõm vót, hogy az
ablakot bécsuktam, s visszafeküdtem. Akkor még nem vót villany, a lámpát lehúz-
tam, égve tartottam, nem oltottam a lámpát ki. No, ilyesmiket én is hallottam.
(Máréfalva, Hargita megye, Románia)166

Az embereket elragadja, lóvá teszi, megnyergeli

Vót egy bátyám. El volt lányoknál. Erdõn jött keresztül. Aztán nem tudott
kigyünni. Vagdalta a késit a fába, kiabált, senki se jelentkezett. Mondta: – Gyün-
ne akár az ördög is! Egyszer csak egy ló elnyerítette magát. Annak felült a hátára.
Ahogy felült rá, már ment vele. Ahogy igy szaladt vele, leesett a sapkája. Kiabál-
ta, hogy álljon meg. Dehogy állott meg. Tiz évig se érne vissza érte. – Jézus Má-
ria! – kiáltotta. Ahogy ezt elkiáltotta, egy csipkebokorba vágta bele. Három na-
pig tartott, míg hazaért. (Fertõd, Gyõr-Moson-Sopron megye)167

Az én anyámnak vót egy cselédi, és itt a jegyzõ úrná vót cseléd. És éccaka kikûdte
a temetõbe azoké a pohármécseseké mindenszentek napján, éjfélkor. És ez a fiú vit-
te hazafelé ezt a poharakat, de majd elrágták a lábát, és ha nem nézett volna hát-
ra, nem lett volna nekik hatalmuk, de mivel hátranézett, verték, acsarították, hogy
most már az övék. Anapságtulb õ is be lett számítva a boszorkányok sorába. S az én
édesapám megfogadta cselédnek, mikor már a jegyzõnek nem kellett. Egyszer, mi-
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kor vacsoráztak, azt mondja: – Marci bátyám, tudom má, hol van a fõgyi. – Hogy
tunnád te, mikor te ott még nem is jártá? – Urbán napja következett, de má este
menek, minden este járok én ott, ollan nagy rozmaringokba. – Hogy járná te ott,
mikor még te azt nem is tudod? Aztán ahogy megvacsoráztak, az árokpart felõl jött
egy nagy fekete macska. Édesapám ütte vóna visszakézbû,a de nem érte, felszaladt
a padra. – És tudja-e, én mindig megyek, ollan kantárt ütnek a fejembe, aszt lóé
változok. Õrá ülnek, aszt õ viszi a boszorkányokat. Ekkor õ kiment; mikor megva-
csoráztak, az édesapám ment nyomba utána. Úgy pofon vágták, de mán a fiú az
eperfa tetején ült. Kiabát a fiúnak, de a fiú nem szólt. Azt mondja aszt neki: – Hun
vótá? Kerestelek. – Én az eperfa tetejin nevettem magát, hogy jó pofon vágták. És
aztán azt mondta az apám: – Többet nem fognak elvinni. Olvasót tett a nyakába,
és azt mondta: – El kell menni a templomba is, meggyónsz. Meg is gyovont, töb-
bet nem tértekb a fiúho. Jött az egri vásár, bement az apám a vásárra három lóval,
s azt mondta nekem: – Eredj, lányom, aszt nézz rá Imrére [a cselédre]. Megfürdet-
tem a két kislányomat, felöltöztettem, aztán elmentem. Gyün értem a szomszéd-
asszony, menjek, mer fölakasztotta magát Imre az ólba. Akkor levágta a szomszéd
ember. Mentem a jegyzõ úrhoz bejelenteni. Ha nem vehetnek hatalmat rajta, hát
felakasztották. Azt mondta a tudósasszony, hogy hiába akasztották fel a boszorká-
nyok, mégse lett a lelke a boszorkányoké. (Szihalom, Heves megye)168

Harkányba történt. Egy B. nevû emberrel. A fiacskája éjjel aszondta, hogy: – Apu-
kám, pisilhetnék! Hát oszt kiment a gyerekkel az udvarra. De õ is elvégezte. Egy-
szer azon veszi észre, hogy hátulról a lába közé ugrik valami. Hát egy bakkecske
ugrott a lába közzé. Ijedtibe összeszorította, megfogta a szarvát, és elment vele a
bakkecske. A gyerek osztán bement sírva, hogy hát az apját valami elvitte. Majd
harmadnap múlva hozta vissza megint a bakkecske egy éjjel. Tehát vót egy ked-
ves szeretõje, valamikor legénykorába, az vitette el a boszorkával, hogy még egy-
szer meglássa. Így mesélte. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)169

Ecseden történt, hogy a papot elvitték a boszorkányok. A dolog úgy történt, hogy
a papot is elhívták egy helyre a lakodalomba. El is ment. Ugy éjféltájban azonban
elfogyott a bor a háznál. A háziak azon gondolkoztak, hogy kellene valahonnan
bort szerezni. Majd egy pár asszony vállalkozott, hogy hoznak õk bort. A pap is
velük ment. Az asszonyok csak seprûre ültek, és már el is mentek. A pap is velük
repült, és nem is jött vissza, csak tizenöt év múlva. A boszorkányok letették egy
helyen, és elverték. (Kocsord, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)170

Na, ezt a Julis néni mesélte, nem emlékszek, amikor mesélte, hogy két testvér vót,
s egy ágyba háltak, az egyik kívül s a másik belül, s az egyik testvér mindig olyan
fáradt vót, sovány vót, olyan agyonütött vót. S aztán mondta neki, ajánlotta vala-
ki a testvérének, hogy: – Feküdj a testvéred helyire, s ha északa észreveszed, hogy
mejen valaki, s egy gyeplõt akar a nyakadba vetni – aszondja –, bal kézzel vesd
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vissza az övébe, s akkor elhatástalanodik az illetõ, aki ilyen ördöngõs, hogy… Ak-
kor õ kell vigye, s lovagolta, egész éjjel nyargalt vele, s azé vót olyan sovány az az
ember, s agyonvert, egész nap elig tudott mozogni, met azt valaki megnyergelte,
vagy… Nem tudom, ilyesmiket nem hallunk most… (Lövéte, Hargita megye,
Románia)171

Hallottam… aztán, hogy igaz vót-e… Itt van fennebb még egy harangláb. Na,
abba a környékbe lakott az ember. Na, eppe ott, ahol van az a harangláb, abba a
környékbe lakott egy öregasszony. Így mondták, fermekás asszony.a Az ember es-
te lefeküdt a feleségivel az ágyba, akkor ez a fehérnép elment oda, az ajtó bé vót
zárva, de bément. Hogy, hogy nem, én nem tudom. Elvette a seprût, az embert
felkõtte, a seprût odatette az õ helyibe. Akkor kijöttek, s akkor féket tette a feji-
be az embernek. Az öregasszony. S akkor belõle ló lett. Ki az útra, s felült a hátá-
ra, s el, le Románia felé! Elmentek, s aszondta az ember, valahova olyan helyre
mentek, hogy egy nagy épület vót, s hordók vótak benne. Õt a kertnél megakasz-
totta a gyeplõszárat, az ott elment valamerre, mikor osztán visszajött, akkor újból
felült a hátára, s jött vele, hazavitte. Visszavitte a házba, s a féket kivette a fejibõl,
a seprût elvette, s lefeküdt az ember, s az elment. Üsmerte az ember, hogy ki vót
a fehérnép, üsmerte, nem messze lakott. De úgy feleskítette,b hogy amíg élt az
öregasszony, senkinek se mondta meg, hogy kicsoda. (Gyimesközéplok, Hargita
megye, Románia)172

Rontással megbetegíti az embereket

Amikor édesanya terhes volt, jött egy asszony, pénzt kért. Az asszony segített
édesanyámnak, tüzet csinált, de pénzt nem kapott. Késõbb azt mondták, hogy
fiútestvérem azért halt meg 2 napos korában, mert ez az asszony megrontotta.
Azért, mert édesanya nem engedelmeskedett neki. (Mátraderecske, Heves
megye)173

Úgy megrontott egy fiút Szabó Kata nászasszony, hogy lábára sánta maradt min-
dig. (Tiszaigar, Jász-Nagykun-Szolnok megye)174

Vót itt egy olyan ember, akinek rontó vót az anyja. Hát még a cukrot se merték
elfogadni tõle, hátha megrontsa õket. (Szõlõsardó, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)175

Ilyen kuricsiásokc rontották… Há hányan úgy jártak, hogy beléhalt, reszketett,
itt, Kémeren is. Annyira reszketett. Ja, van itt. Vóut itt egy… egy asszony, ez, akit
most mondtunk, az a Zima, se kanálat felvenni a kezibe, se semmit, se beszílni
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nem tudott, csak eeeee… oszt így kellett íljen húsz, körül húsz évig. Û… Û any-
nyira elrontotta, hogy nem tudott beszílni se, reszketett. Há egyik, gondolom,
hogy há vagy kígyó alakba, vagy macska, vagy egér alakba. Egérrel tudott ronta-
ni, ilyesmikkel, vagy macskával, állattal. Növénnyel nem lehet rontani. (Kémer,
Szilágy megye, Románia)176

Valahogy, a sok mise-e, mi-e, valahogy ugy ki…, ugy kiizélt, s meghaltak, tudja,
azok a régi tudós bábák, ezek az öregasszonyok. Ezek a rossz öregasszonyok, ame-
lyikek ezelõtt csinálták ezket a rossz dógokat, azok most kihaltak, s ezek a fiata-
lok nem tudják, hanem még tudják lent a Regátba az ilyen dógokot, hogy hát vala-
kit esszezavarjanak, vagy valakit esszetörjenek, vagy valaki házába olyant csinálnak,
olyan fermekákot,a hogy bévetik, hogy ne tudjanak egyezni, vagy ne tudjanak élni,
vagy elposztuljon, vagy megszáradjon. Az ilyeneket, ezket erössen csináják.
(Kostelek, Bákó megye, Románia)177

Szerelmi rontás

Ezt beszélték: – Rágja meg a fene, megrontotta. Tudod, már úgy voltak ezek,
mintha egy test, egy lélek lett volna. Aztán odament az öreg Szöginé, beszélt ne-
kik, beszélt, fölvett közülük egy szalmaszálat, ahogy álltak, aztán csak beszélt,
hogy: – Mit csináltok itt, gyermekeim? Anyád elültette már a ludakat? A másik-
nak meg: – Te, hát a te apád vásárra ment, láttam ám, vezetett egy borjút. Aztán
akkor a szalmaszálat kétfelé tépte az öregasszony, aztán úgy elejtette. Azután ott-
hagyta a lányt, úgy elment Karsai Feri, mintha sose látta volna. (Tiszaalpár, Bács-
Kiskun megye)178

Én keresztülmentem sok mindenen. Nagyon sokon. Mikor a feleségemhez jártam,
éngemet megkéséreltek,b kérem. Megkéséreltek! Mégpediglen kutya képibe
késérelt meg egy vénasszony. Meg akart rontani éngemet, pálinkába, meg akart
rontani almába, hogy vegyem el a lányát. Aszondtam: – Nekem a lánya nem kell,
hogyha utánam hajigálja se! Akkor se kell! Igen, de a vénasszony is ám boszorkány
vót. Úgyhogy karácsony viliájac éccakáján, kérem, háromszor jártam körül a ha-
tárt és a… olyan hó vót, hogy térdig ért, meg fél lábszárig. És többször rúgta a
havat a szemem közé. Én csak mindég bal kézzel hajtottam magam elõtt a kutyát.
Ezt mind nagyapámtul tapasztaltam és tanultam. Hát nem sikerült neki a nya-
kamba fûzni a lányát. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)179
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Megrontja a gyermekágyas, szoptatós anyát, csecsemõt

Mikor gyerekágyat feküdtem, este meglátogatott egy fiatalasszony. Ahogy el-
ment, megfürdettük a gyereket, de az mindig csak ordított, valaki nyomta az ol-
dalát, valami meg zörgött az ajtóban. Kimentünk, hát egy nagy béka volt, annak
a képében jött a boszorkány. Emberi hangon nyögött, amikor agyonverték.
(Mátraderecske, Heves megye)180

Nekem meg egy fiam született, osztán ahogy feküdtem a gyerekágyat, hát elol-
tottuk már a lámpát, egy nagy béka ugrott rám, de hideg volt. Oszt lecsaptam
úgy a lóca lábához. – Jaj – mondom –, keljetek fel, nem tudom, mi esett rám! Fel-
keltek a fiúk, hát egy béka volt. Felvagdalták, kivetették az udvarra, hát reggel
már nem volt ott. Sehol se lelték a békát. (Tibolddaróc, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)181

Ezt meg a nagymamánk beszéte többször el nekünk, hogy amikor édesapám, az én
édesapámmal még nem volt meg, de mán közelgett az idõ, hogy meglesz, édesapám
és a szomszédasszonya azt mondta neki, hogy: – Hát én úgy látom, hogy kisfiad szü-
letik – azt mondja –, de nagyon vigyázzál rá, mert ki fogják cseréni! Mert ez az asz-
szony is olyan boszorkányféle vót. Nagyon sok mindent tudott. Hanem azt mond-
ja: – Amikor megszület a baba, de abba pillanatba olvasót akasszá a nyakába, mert
a gyereket másképpen kicserélik. Hát, jó van, úgy is vót. Hát mamám otthon egye-
dül vót, mert birtokuk vót nekik, és a tatám, az meg kint vót, a tanyán. És panasz-
kodott mamám mindég, hogy a nagyszobába… (mer tetszik tunni, valamikor nagy-
szoba vót), és ott hallott mindég az én mamám, mintha ott jártak vóna be az
ablakon, ki s be, ki s be. Behallatszott oda a másik szobába, és nagyon fét. Mikor
atyám hazament, akkor mondta neki, hogy mi van itten, meg minden. No, nem
akarta elhinni, azt mondta, ilyen nem létezik. Hát azt mondta neki a mamám, hogy:
– Maradjá itthon, és akkor megfigyeled. Úgy is vót. Hát nem ment ki a tanyára.
Otthon maradt. Hát egyszer nyílnak az ablakok – õ persze a konyhába ült –, nyíl-
nak az ablakok, ki-be csukódnak, kinyitnak-becsukódnak, mintha…, mintha nem
is tudom, hány ember – azt mondja – fészkelõdött volna körül az asztalon, hogy le-
ülnek. Hát egyszer elkezdik ám, hogy: – Add érte! – Adutt! – Hány van? – meg
minden, oszt csapkodták a kártyákat lefele az asztalra. (Tiszakécske, Bács-Kiskun
megye)182

Mikor az elsõ gyerekemmel feküdtem gyerekágyat. Mikor az avatásból hazajöt-
tem, este lefeküdtem, elaludtam. Egyszer csak egy nagy macska itt ült a mejje-
men. Szóni akartam, hogy keljenek fel, de nem tudtam. Csak lökdöstem a kezem-
mel. Anyósom olyan ébres alvó volt, felébredt. Kérdezte, mit csinálok. Én meg
akkor nagy nehezen fel bírtam nyitni a szemem, és mondtam, hogy egy nagy
macska ült a mejjemre. (Zagyvarékas, Jász-Nagykun-Szolnok megye)183

Mikor gyerekágyat feküdtem, oszt szoptatni kellett vóna, anyám dagasztott. Egysze
csak a hónom alatt valaki keresztülnyúlt, oszt megszorította a mejjem: – Jajj, Iste-
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nem – mondom –, valaki de megszorította a mejjem! – Jajj – aszondja anyám –, biz-
tosan Takácsné, a bábaasszony, abbántjaa a gyereket. Akkor, mikor szoptattam, a
legjobban acsarkodott, akkor szúrkálták a legjobban a gyereket. Demény Ágnes né-
ni anyámnak mondta: – Nem baj, fiam, vegyél – aszondja – ördögszart…, a harma-
dikat nem tudom, mi vót. Majd hozzál be egy villát meg egy kést. Meglásd, nem
bántják tovább a gyereket. Így is törtínt. Takácsné azér szorította meg a mejjemet,
mer nem ûtet híttuk felszolgálni, hanem Szõkénét. (Sáp, Hajdú-Bihar megye)184

A rontás technikái: tartozékok, képmás, érintkezés

Szabó Pálnak hívták azt, akit megrontottak. A bálba vót, oszt aszondták, hogy a
boszorkányok tették vele. Oszt és oda, ab nem mertem elmenni. Egy libánk vót
nekünk, oda szoktam lehajtani a libát legelni, ahun az a boszorkány lakott. Egy-
szer az öregasszony odagyütt, oszt aszondta, hogy ha látok ezután kiöntve össze-
fõzött babot, borsot, kását, abba ne lépjek, mert az rontás. Vagy valami sebre rá-
tették, aztán kiöntötték a keresztútra, hogy a seb ráragadjon, aki arra mén. Ha én
keresztülmentem rajta, le kell ülni a közepibe, oszt belepiszkolni, ha sokan látják
is az út közepin. […] (Tiszaigar, Jász-Nagykun-Szolnok megye)185

Ezelõtt olyanok vótak, hogy beszéte nekem egy öreg, öreg, öreg fõerdész, hogy egy
asszonnak fájt a feje eröst, eröst, hogy szépen vége vót az életjinek. Akkor a férje el-
ment az erdõbe egy vasárnap. Hall egyszer egy kopp, megint egy kopp. Figyelmes
lett az ember ahhoz. Arrafelé evez õ, ugy bújkálva, s hát egy asszon meztelen, csó-
réval vetkezve, tiszta anyaszülve vót, haja leeresztve, s egy csutakra egy karika
reahuzva igy kereken, s melléje téve oan kicsi cókocskákc téve, a karika mellé. Ott
egyet koppantott, s akkor az asszonnak a feje otthon eröst-eröst fájt. Omlott essze,
ugy fájt. A csutak közepén vót egy másik ék belétéve. Az ember addig orozkodott,
hogy odament, s akkor a kezit reatette a hajára, a hajátol megragadta, uram. Hát
akkor má mentsége nem vót a fehérnépnek. Akkor: – Micsinász te itt? Asz-
mondta: – Ölöm meg a feleségedet. Mikor erre a középsõ cókra ütök, akkor ütöm
a szivibe – aszmondja – neki. Akkor, abba a helybe meg van halva. Osztá ott, õ
osztá meg… doktorolta a fehérnépet ugy, elnáspángolta magyarmiskásan, hogy
osztá többet nem foglalkozott ilyen marhaságokval. Megölte vóna a feleségit, uram!
Mikor osztá levette a karikát a csutakról, akkor az asszon feje meggyógyult tölle,
meggyógyult a feje azon a percen. Ugyhogy ilyenek ezelött vótak sokan, ilyen, ilyen,
ilyen lüdércek. Ó, ezelött az ördög nagylegén vót. Most es az. Most es. (Magyar-
csügés, Bákó megye, Románia)186
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Az urszitáta úgy küldték, hogy kiment az a fehérnép az erdõre, keresett egy csuta-
kot, s belévert egy szöget. S még ráolvasott, hogy valakire menjen az urszita. S ak-
kor az meghalt. De én nem hittem az ilyenekben. (Frumósza, Bákó megye,
Románia)187

Szerelmi rontást végez megbízásból: csináltatás

Úgy is vót, hogy azér követtík a jányt, mer nem akarták, hogy egybekeljenek.
A szülõk másnak szánták ûket. Azér aztán boszorkányhoz fordultak, hogy széjjel-
riasszák ûket. De ha a legény elég ügyes vót, és észrevette, hogy mibe járnak,
megleste, és bal kézzel elkapta a gonoszt. Akkor aztán elverhette kegyetlenül, mer
nem menekülhetett. Csak akkor vót baj, ha nem vette észre. (Bihar)188

Tényleg vót olyan, mesélték, hallottam, hogy csupab egy olyan ing kell, egy kom-
biné vagy egy alsóing, s azt, arról úgy megfermekálják,c hogy amit akarnak azok
csinálni, azt csinálják avval az illetõvel. Amit el akarnak érni. Vót egyik esztendõ-
be, már régebbecske vót, egy eset, hogy az öregasszony össze akart állni valakivel.
S a fia nem engedte. S akkor a fia, a menyecske, a fiának a felesége megfer-
mekáltatta az õ férjit… mert a menyecske se akarta. Annyira mentek fermekál-
ni,d oda a fermekás asszonyhoz – oda, le, Palánkán vót egy fermekás asszony –,
s mentek oda, hogy aztán a férje megütte az embert, akivel az anyja össze akart
állni, megütte, s aztán be es zárták a fiatalembert. (Gyimesbükk, Bákó megye,
Románia)189

A rokonságba történt, Horsován Ilonkának hítták. Szeretett egy legényt, de az
már jegyben járt egy másik leányval. Valaki eligazította, fel Balahányos fejibee vót
egy olyan fermekás asszon. Egy öregasszon. Akkor elment odáig: – Kicsi ángyom,
maga jöjjön el vélem ahhoz az öregasszonyhoz, hogy ne menjek egyedül! El aka-
rok valamit érni, de megfizetem, jöjjön el! Elmentek, felmentek oda az öregasz-
szonyhoz. Egyedül volt az öregasszon. No, megmondták, hogy mit akarnak, hogy
el akarja a másik leánytól venni a legényt, hogy õt vegye el feleségül, ne a mási-
kat, ne azt. Ez azt mondta, megcsinálja. – Megcsinálom – aszondta. Egy nagy fe-
kete cserepfazak vót, abba vót egy nagy varasbéka. Ott még melegítette meg –
akkor még szabad tûzhelyek vótak –, valami vasnyársakat veresített meg, s azt a
békát ott mind döfte. Ott mind dógozott. S örökké öntött bele egy kanna vizet.
Õ azokat a varázslóigéket mind elmondta, amit õ tudott, s addig tõtötte a vizet,
ahányszor megdöfte a vasval, vacsogatta ott a varasbékát. Õk meg végignézték.
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Amíg megtelt a fazak. Akkor összeszedte a nyársakat – vót neki öt-hat nyárs, olyan
vasnyárs, amivel õ melegítette, veresítette a békát, ott mind süttette, micsinált, õ
tudta, hogy mivel kell dógozni. – Na – aszondja –, na, rendben van. Aszondja:
– A fiatal leány vetkõzzék le tiszta csóréra, s te a fazakval öntsd reá a vizet – aszond-
ja –, hogy mindenütt érje. S azzal hazamentek, s ha van mulatság, menjen el, s csak
a csóré bõréhez érjen oda, a kezéhez – aszondja –, s ugy elhagyja, többé nem kell a
másik. Ugy es tettek. De aszondta, amikor reáöntik a vizet, olyan hamar futamod-
janak vissza. De vissza ne nézzenek, hanem fussanak vissza hozzá. No, osztán ugy
es tettek, de mondta, féltek mind a ketten. Nem mertek visszanézni, hanem lehet,
megláttak vóna valamit. Jó, megmondta, hogy mit kell csinálni. Visszaléptek, s na:
– Egész nyugton mehetsz haza, éppe csak a kezihez kell érned, s ugy elhagyja!
Megfizették neki, eljöttek. Akkor divat vót, tudja, minden szombaton este, min-
den vasárnap táncok voltak. Na, hát vasárnap ment is a táncba Horsován Ilonka.
Járták, tudja, mikor járták a héjszát, tudja, mikor összefogódkodnak, ezt a román
táncot – met az román tánc –, õ is béugrott, bé a fiú mellé, s ugy a kezit a vállára
teszik, s ugy táncolnak körbe. S a kezit a kezire tette – s nem ment este már udva-
rolni a másiknak. Ennek jött udvarolni. Csak tudja, ha így fermekávala esszeháza-
sodnak, minden hónapba egy kellemetlenség leadja magát. Úgyhogy van rossz élet
is köztök. Hogy nem az Istentõl van, hanem az ördög dógával rakják össze. Meg
aztán minden hónapba, mikor az újhold lesz meg, akkor meg kell újítsák. Aki egy-
szer ebbe belé van vegyülve, az muszáj folytassa, mert ha nem folytassa, akkor baj
lesz vele. (Gyepece, Bákó megye, Románia)190

Rontás küldött békával

Azt es mondták, hogy hát itt a faluba es. Sutu Andrásnénál mondták. Asz-
mondták, Sutu Andrásnénál egy béka odament, egy nagy béka. Sutu Andrásné
egy rossz üstvel leborította, s tüzet tett rea. Az üstre. S akkor hamar, nem késõre,
há menyen egy asszony! A szomszédasszonya. Aszmondja, hogy: – Ne öljön meg,
Záncsira néni! Ne öljön meg! Osztá tudja az Isten, hogy igaz vót-e? Õ vót a bé-
kaképbe. Igen. (Kostelek, Bákó megye, Románia)191

Fermekákkal.b Hogy megfermekálnak annyiféleképpen. Ezzel, azzal, mindennel.
Van egy könyvem, ne, írja. Kilencvenkilencféleképpen csináják a fermekákot. Ki-
lencvenkilencféleképpen. Én es kaptam egy békát. Rendes, ilyen béka, ne. Nem
varasbéka. Ilyen más béka. Én kaptam több mindent. Kaptam azt es, hogy ami-
kor felkeltem reggel, nem vót kutyám, hogy amikor az ajtót megnyitottam, ilyen,
mind egy marok fõd, ott vót a szõnyegemen, s mind ilyen darabka, van az a gi-
liszta-hernyó, na, olyanyok vótak. S én megfogtam szépen ugy azt a rongyot, s el-
vittem, s ott a kerten keresztûldobtam. Én azt gondóltam, hogy valamilyen
madár. Én hamar azt gondóltam, hogy azt a madárka hozta oda, hogy egye meg.

336

a varázslással, rontással
b varázslásokkal, rontásokkal

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 336



S azután, mikor elráztam, hát: – Istenem, hát ezt nem madár hozta ide! Hát a ma-
dár fõdet nem hozna, esetleg a hernyót, ha hozta a szájába, azt a gilisztát, hogy
megegye, de fõdet a madár nem hoz! Rá két napra itt egy békát, itt a ház sarká-
nál. S nézem, hát bé van a szája varrva piros cérnával! Megfogtam, s én ugy meg-
nyomtam, hogy megdöglött, s a kerten keresztûldobtam. S utána mondom a pap-
nak, a meénknek, hogy: – Ne, mit kaptam!a Aszmondta, hogy: – Vizen kellett
vóna, hogy eleressze! Me én nem hittem a fermekákba. S akkor mondom neki, s
akkor õ mondta: – De igen, létezik. Kilencvenkilenc. […] Hát annak a száját be-
varrja, s aval fermekál. Hát mit tudom, milyen rosszat akar neked csinálni az, aki
csinálja, s megköt, s aval, tudja, fermekál. Azzal csak rosszat csinálnak az ember-
nek, jót nem csinálnak. […] Sok mindennel, sok, sok, sok mindennel csinálják.
S itt foglalkoznak azzal. S akkor csinálnak aval, amikor valaki meghal, megmos-
sák, s azt a vizet megitassák veled, vagy odadobják, mi tudom én, s meghalsz.
Ilyenyekvel foglalkoznak ezek a rosszfélék, akik fermekákkal. (Kostelek, Bákó
megye, Románia)192

A boszorkány megbízásból ront: csináltatás

Olyant es hallottam, hogy ha valaki valakire haragudt, az a boszorkányt megfizet-
te, vaj mi. Ha elment mellette, s a ruhájáról egy szál szõrt le talált szakítani, azt õ
ugy meg tudta csinálni, hogy vagy meghalt az az egyén, vagy pedig fészeggéb ma-
radt. Osztán igaz vót-e? Lehetett valami benne. (Gyimesfelsõlok, Hargita megye,
Románia)193

A fermekások,c azok sokan vannak. Sokfélék, sok fajták. Hát én hallottam, hogy
urszita,d Istennek,e le kell kopogjam, hogy még soha nem volt részünk benne,
hogy azok micsinálnak, nem tudom. De bedobnak az útról az udvarra valamit, s
ha – jó, hogy nem vagyok én hibás – dobják egy olyannak, aki hibás. S nem az lé-
pik bele, hanem az ártatlan belelépik, s aztat éri egy nagy betegség. S azt húzza,
amíg él. Ez az urszita, ez a legveszélyesebb. A betegségtõl aztán a doktor nem tud-
ja meggyógyítani az ilyen beteget. Úgyhogy ha papok által, tudósok vagy ilyen
fermekások által nem tudják ebbõl az urszitából kivenni, akkor egyáltalán a beteg
meg nem gyógyul. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)194
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A TÁMADÓ BOSZORKÁNY ELHÁRÍTÁSA

A boszorkány távoltartása, kizárása, bezárása 
elhárító gesztusokkal, tárgyakkal, szent dolgokkal

Asztalos Panna néni boszorkány volt. Egyszer a seprõt bevitték a házba, és felállí-
tották tusával felfelé,a mert akkor nem tud a boszorkány kijönni. Bevitték a legé-
nyek a seprõt, az ajtó háta mögé állították. Indult el az asztaltól az ajtóig, megin-
dult megint, de visszament. Akkor meglátta a seprõt: – Pokolra valók, mér nem
veszitek el a seprõt, nem vagyok én boszorkány! Akkor anyám mondta: – Vegyé-
tek el a seprõt! Elvették, csak akkor tudott hazamenni. (Mezõkövesd, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)195

Mikor inas voltam, szoptak a boszorkányok. Folyt a csecsem, nagy volt, meg vas-
tag is volt. Nekem fokhagymával visszakézbõl megkeresztelte, és szintén varrt
olyan mellényt, hogy hátulról összegomboltam, osztán visszakézbõl fûzte össze.
Abba feküdtem éjjel. Minden este feljött anyám, visszakézbõl fûzte össze nekem.
Ez Mihálygergén történt. Meg Szent Antal-érméket kellett hordani a nyakamba.
(Karancskeszi, Nógrád megye)196

Mindig éjje fölébredtem, oszt kiabátam, mer bántott a boszorkány, nyomkodott
meg tapogatott, de nem gyütt hang a számra. Ez énvelem történt. Begyütt éjje a
kúcslukonn, és megnyomott a boszorkány… A Gy. Kati néni adott imádságot,
hogy tegyem az ágyamba, és azúta nem bánt, má tizennyóc éve az ágyamba van.
Elõbb a szalmazsákba vót, most meg, amiúta madracok vannak, ott tartom alat-
ta. [Az imádság tintával van írva, a szövege a következõ:]

Krisztus keresztje, jegyezz meg engem.
Krisztus piros vére folyjon körül engem.
Nekem semmi gonosz ne ártson.
Csak Jézus neve velem maradjon a számba.
Szent kereszt a szivembe.
Boldogságos Szûz Mária elõttem.
Hátam mögött Szent János.
Két vállamon õrzõangyal a lelkemet õrizze. Ámen. 

(Doroszló, Nyugat-bácskai körzet, Szerbia)197

Hallottam, hogy a Tetra Jóska bácsiék is, így, mikor hazament a Jóska, este, az-
tán elment hozzájuk egy öregasszony. De ott bent, hát nyomkodja a Jóskát.
Nyomkodja. Má majd megfullad a Jóska, szegény.

Álmában?
Fent vót a Jóska, nem álmába. Feküdt az ágyba. Erõre kapott, fogta az öreg-
asszont, ütötte-vágta. Azt mondja: – Ki nem méssz, az anyád! – elkáromkodta
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magát a Jóska. De üti ám, de üti ám! – Jaj, hát eressz má, kisfiam! Mer má rög-
tön meghalok! – Azt is akarom – azt mondja –, vén kurva, hogy megdögülj itt
benn! Itt gázollak össze! Nagyon összeverte. Hát másnap nem bírt, meg harmad-
nap ott is az öregasszon menni sehová. Hát negyedik napra má fõket, a berlinerta

magára kötötte. Nagyon ki vót fáradva. A Bagadics Anna. Mondták, hogy na-
gyon összeverte.

Ja, az a szomszédasszony volt?
Szomszédasszony.

És az is ilyen boszorkány volt?
Isten tudja. Hát azt mondják, így visszakézrü.b Visszakézrü lehet megfognyi. 

Kézzel, vagy mivel?
Kézze, kézze. Csak visszakézbü!

S melyik kézzel? Jobb kézzel, vagy bal kézzel?
Hát én nem tudom, én nem fogdostam!

És hova tették?
Én nem tudom má. Mikor elkezdett alunni, szunnyadni, akkor mintha a mellire
ráût vóna valami, aztá akkor nyöszörgött. Azt mondták, hogy gatyamazzagga
köll bekötnyi. Hát aztá édesapám, az meg bekötte: – Hozd a kést! Ez meg két-
ségbe vót esve, mit akar a késse. Igaz-e ez, hogy benn van? Azt mondták, hogy
akkor megtalálják benn a szobába. Hát összerakodtak mindent, hát hogyha…,
hát na, mostan hát majd megtalálják hát, hogy ki vót? Nem talátak semmit. De
mikor û, persze, idesanyám nyöszörgött, akkor hát idesapám odament, a gatya-
mazzagga hama bekötötte az ajtót. De a gatya rajt vót. Aztán: – Hozd a kést!

És a késsel mit csináltak?
Késse? Nem tudom. De fokhajmáva beduggyák a kulcslukat. (Dávod, Bács-Kis-
kun megye)198

Ha valaki fél a boszorkányoktul, hogy mögnyomik, kenje mög a kilincsöt fokhaj-
mával, a söprüt állítsa föl a sarokba, mög a csicsit kenje mög disznó ganéjával, ak-
kor többet nem nyomik mög a boszorkányok. (Szõreg [Szeged], Csongrád
megye)199

Ha valaki észrevette, hogy a családja közül valakit bántottak, ami ruha rajta vót,
annak a ruhának a nyakát kellett a köszöbön megverni a fejsze fokával, közben az
ajtóba bal kézzel egy villát szúrtak, egy seprût az ajtóban nyírájával felfelé állítot-
tak.c Bal kézzel mindenüvé, ajtóra, ablakra keresztet rajzoltak. A gerendalyukba
gatyamadzagot huztak. Akkor nem tudott elmenni a boszorkány, ha ott vót. (Sár-
rétudvari, Hajdú-Bihar megye)200

Vót egy testvérem, én is ott háltam. S õt örökké nyomták meg éjjel. Arra tanítot-
ták, hogy fogja meg a bal kezivel. S egy vasárnap reggel még nem vót megvilá-
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golva, s akkor érzette a nõvérem, hogy ment reá, félálomba vót. S akkor az reá
ment. Kicsi ünneplõ ingbe vót, és pendelybe, mezítláb. Mikor utánakapott bal
kézvel, akkor megfogta a pendelye szélit. – Csapjad el, mert elveszem az erõdet!
Elengedte akkor. Azt felismerte, azt az embert, aki feleségül akarta venni, de aki
nem kellett. Az olyan sovány ember vót. Sárga vót. Antika, György Anti vót.
(Mekényes, Baranya megye)201

A boszorkány házhoz idézése, sóra hívás

Berta Mari, szóval ez, ez tudott boszorkánykodni. Állítólag éjjel megnyomta az
embert, mintha gyömöszkölte volna az embert valami, olyan vót. Szõlõs Jancsi
fiát, aszondják, megnyomták. Azt mondta erre a felesége: – Fokhagymával csak
kend meg a kilincset, majd megjelenik, mán az, aki csinálta. Igaz vót, másnap reg-
gel korán ez a Berta Mari ment oda, olyan elkötésre. Õ rontotta meg a fiút.
(Karancskeszi, Nógrád megye)202

Vót itt ez az öregasszony. Úgy bûbájoskodott, ha valakinek fájt valami, olyan há-
zilag készített orvosságokat, füveket szedett össze, és avval gyógyított. S azt állí-
tották róla, hogy boszorkány. És úgy mondták, hogy ha valahol csinált olyan va-
lamit, akkor másnap reggel az vót a legelsõ, hogy megjelen-e a háznál. Oszt az én
férjem is egyszer éjjel makog, nyöszörög, kelne föl az ágyból, de nem tud fölkel-
ni. Szólok neki: – Mi lelt téged, Benke?a Hiába szóltam hozzá, nem tudott szóla-
ni. Oszt fölkeltem, lámpát gyujtottam, még akkor se tért a férjem magáho. Mi-
kor meggyujtottam a lámpát, nagyot kiáltottam: – Mi lelt téged, Benke, mi van
veled? Nagy nehezen azt mondta, õ nem tudja, s annyira ki volt fáradva, merül-
ve, hogy alig volt. Azt mondta, hogy most õt megnyomta a boszorkány. Aszt mi-
kor magához tért, kirántotta a gatyamadzagot a gatyából, azt maga elõtt úgy el-
csapta az ágyon, de a két végét fogta a kezibe. S akkor azt mondta az uram:
– Gyere el reggel, kurva, majd sót adok! És sötétes volt, mikor az öreg mama, Ju-
lis néninek hívták, már csakugyan meg is jelent nálunk. Nálunk húsüzlet volt, és
azzal gyött be az öregasszony, hogy adjon neki az uram egy negyed kiló szalonnát.
Ekkor az uram összeszidta az öregasszonyt káromkodva, hogy: – Mer azér jött
kend, hogy szalonna kéne, hanem az éjjel boszorkánykodott, aszt megnyomott
engem. Hogy összeszidta az uram káromkodva, hát adott neki szalonnát is, meg
adott neki sót is, fizetés nélkül, aszt mondta neki az uram, többet ne jöjjön meg-
nyomni. Nem is jött többet aztán. (Bükkzsérc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)203

[…] Kiáltok anyósomnak, hogy: – Anyám, nyomnak! Az meg rögtön kiáltott,
hogy: – Gyere reggel sós kenyérre! Oszt akkor elmúlt, az anyósom meg egy kis
sós kenyeret tett az asztal sarkára. Oszt reggel halljuk ám, hogy: – Panni, te, Pan-
ni, te! Hát Bugyi Örzsi volt. – Mit akarsz? – Hát csak megnézem, hogy virradtál
föl! – Hát rosszul, mer megnyomtak. Oszt, ahogy ott beszéltünk, hát eltûnt a sós
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kenyér. Nem is tudtuk, pedig mondták, hogy Bugyi Örzsi is ilyen, de én Balogh
Örzsitül féltem. Aki megnyom, azt mondták, hogy elmegy sós kenyérre, de meg
kell jelenni másnap reggel, hogy õ volt. Így tudtuk meg, hogy õ nyomott. Utána
mindig ráakasztottam az olvasót a kilincsre. Oszt amikor az uram hazajött az Al-
földrõl, mert ott aratott, mondta neki: – Hogyha a feleségemnek vagy a lánynak
valami baja lesz, magának hullanap lesz! – Dehogy lesz, dehogy lesz! – mondta.
[…] (Jászdózsa, Jász-Nagykun-Szolnok megye)204

A boszorkány szimbolikus megsebesítése

Vajszlóban történt, hogy egyszer, mikor kinn vótak a mezõn, éppen ettek, hát
odagyütt egy nagy béka, és nagyon nízte üket. A gazda odadobott neki egy ma-
rék túrós tésztát, azt mondta, hogy: – Na, egyél! A másik embör meg azt mond-
ta: – Nem kell ez ennek. És belevágta a kését, el is találta a szöme mellett. Ugyan-
akkor a faluban megbetegedett egy öregasszony, az orra mellett vót egy seb, az
egyre nõtt, terjedt, meg is halt az asszony. Halála elõtt megmondta, hogy az az
embör okozta a halálát, aki beledobta a békába a kését, mer û vót ott béka képi-
ben. (Gyöngyfa, Baranya megye)205

Egy öreg néni este, mikor lefeküdt, mindig nyomást érzett a mejjin, hogy valami
mintha nyomná. Mondta férjének, hogy gyujtson világost, hogy mi az. De akkor
nem láttak semmit. Akkor egy másik este megint érezte, megmarkolta, akkor úgy
szólt az urának, hogy gyujtson világot. Akkor meggyútotta, de elszalajtotta a
kezibõl a macskát. Akkor elkezdték keresni a szobába, és nem találtak mást, mint
egy szál szalmát az ágy alatt. Tüzet akartak gyútani, hogy elégetik. Ahogy be
akarták tenni a tûzbe, lugzõvéa változott, akkor a fiatalember egy kötelet fogott,
és belehuzta a fülibe, és akkor kikötötték a szín alá. És reggel ott volt egy boszor-
kányos asszony meghalva, a száján volt bedugva a kötél. (Decs, Tolna megye)206

Került a faluba egy Rugó Jancsi nevû legény. Egy asszony azt akarta, hogy ez a le-
gény vegye el a lányát, de a legénynek nem tetszett a lány. Egyre sápadtabb lett a
legény, betegeskedett, mondta, hogy éjszakánként nyomja a boszorkány. Mond-
ták neki, hogy visszakézbõl próbálja megfogni. Egyszer egeret fogott, egyszer
meg békát. Egy nagy béka mászott fel az ágyára, visszakézzel megfogta, és agyon-
verte. Piros volt a vére, meg nyögött a béka emberi hangon. Reggelre eltûnt a
béka a lapátról, minden nyom eltûnt. Hallotta utána, hogy megbetegedett a lány
anyja. Máskor ez az asszony macska képében ment, a legény megfogta, levágta a
fülét. Az asszonynak meg másnap be volt kötve a feje. Ez volt a boszorkány, meg
akarta rontani a legényt, de a lányát még így se tudta ehhez a fiúhoz adni.
(Mátraderecske, Heves megye)207
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Mikor még fogyasztási szövetkezet volt Szendrõben, egy délután az üzletvezetõ fe-
lesége látja, hogy egy nagy béka leselkedik az ajtón, és be akar menni. Szól a fiá-
nak, dobja el a békát az ajtóból. De hiába erölködik a fiú, nem bírja, pedig már
nagyocska. Ekkor ijedt meg az anya is. Szerencséjükre éppen arra jött Németi
csendõr szolgálatból. Elmondja neki hirtelen az asszony a történteket. A csendõr,
hogy meggyõzõdjön, igaz-e, amit mondanak, a szuronyát belelöki a békába, de bi-
zony õ is alig bírja. Tudták már ekkor, hogy boszorkánnyal van dolguk. Volt még
tûz a masinába, mindjárt betették oda, hogy megtudják, ki a boszorkány. A béka
csak mászkált a tûzben, de kijönni nem tudott. Egyszer csak mintha puskából lõt-
tek volna, olyat szólt a masina, és a béka eltûnt. Másnap Sárköziné éppen babot
tisztított, mikor odamegy hozzá egy parti öregasszony, és panaszkodik, hogy az al-
teste nagyon össze van dagadva, nem tudja, mi lelte. Harmadnapra hallotta
Sárköziné is, hogy nem dagadva, hanem össze van égve, mert az az öregasszony
volt a boszorkány béka képiben. (Szendrõ, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)208

És a szederszálnak mi is volt a története?
Boszorkányok gyûlést tartottak egyik lakásba. A menyecske, vagyis az egyiknek
a menye felfeküdt a padlásra, kihallgatta õket. Azok mondták az egyiknek, hogy
rontsál meg mán te is valakit. Hát kit? – A menyedet. – Nem tudom, mer harag-
szok rá. Mer akire haragszanak, nem tudják megnyomni. Se megrontani. De hát
akkor rontsd meg a fiadat! No jó. Abba is állapodtak meg. Hát mikor tudta, hogy
gyön haza a fia, szederszálnak vált, kiment a kapuba. Amikor gyött a fiatalember,
a felesége figyelte. Mán mondta is neki a kapun kivel,a hogy: – Állj meg, ne gye-
re! Mit vóut mit tenni, megállott az ember. Ment a fiatalasszony, vitt egy kést, jól
bevágta a szederszálat. Hát bementek. Megyen be az anyós, el volt vágva a lába.
A szederszálba az anyósa lábát vágta el. (Szentsimon, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)209

Majd Rokkás Lidi néniék kint vótak az udvaron. A ház ajtaját nyitva hagyták.
Amíg kint vótak, egy idegen fekete macska lopakodott be a szobába. Bejött a
jánya, ki akarta zavarni. De ám a fekete macska sehogy se akart kimenni. Hát sep-
rûvel akarták kizavarni, de a macska akkor se ment, hanem felmászott valahogy
a sifonyb tetejire, oszt közzébútt a befõttes üvegeknek. Lidi néniék csak nagy ne-
hezen tudták lezavarni a sifony tetejirül. – Üssük agyon ezt a piszok szemtelen
macskát! – mondta Lidi néni. Felkapott Lidi néni egy kisbaltát, oszt a macskához
vágta. Annak a fejit érte, de azír el tudott menekülni. Akkor azt mondta Lidi né-
ni: – Figyeld meg, jányom, ez a fekete macska valami boszorkány! Eridj, jányom,
nízd meg a doktornál, hogy ki megyen a doktorho, az lesz a boszorkány! El is
mentek a doktorho, hát látják, hogy Mari néni megyen, oszt még a balta helye is
meglátszott a fejin. Utána három hétig beteg vót, de a balta helye sokáig meglát-
szott. (Sarkadkeresztúr, Békés megye)210
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Boszorkánygyanús madár megevése

Hun vót, hun nem vót egyszé egy vínsíges-vín öregasszony. Mán a kilencvenedik
évit taposta. Az öregasszony kicsi, hajlott hátú vót. Vót neki egy fehírre meszett
háza meg egy fekete tyúkja. Az öregasszony egy héten egyszé gyütt ki a házbu.
Ezért gyanakodtak rá a szomszédai. Azt hitték, hogy boszorkány, aszt azé nem
gyün ki a házbu. Ehatározták, hogy egyszé kilesik. De nem bírták ám kilesni, me
az ablak e vót sitítõve,a oszt nem lehetett belátni rajta. Betörték hát az ajtót, vót
mit látni, mer a házba nem vót senki. Ekkó az egyik szomszéd ijedten felkiáltott:
– Emberek, tudom mán, hun a Maris! – Hun? – kérdezték a többiek. – Há kép-
zeljétek, hogy a múlt héten átgyütt hozzám egy fekete tyúk, oszt mindent kö-
rûnézett. Hiába zavartam, nem akart tágítani. Mondom az asszonynak, vágja le.
Le is vágta, oszt vót jó ebédünk. De nagyon rágós vót a húsa. A tollát a kertbe ha-
jítottuk. Nézzük meg, hogy megvan-e még? Há bizon a tollak helyett az öregasz-
szony ruhái vótak ott. Hej, de megijedtek az emberek, hogy boszorkány vót az
öregasszony, de meg is örültek, hogy epusztították. (Óbecse, Dél-bácskai körzet,
Szerbia)211

A vadászok mentek vadrucát lõni, az egyik vadász lelõtt egy vadrucát. Mikor le-
szedték a tollát, ruhává változott. A vadászok megették másnap. A vadrucák
megint repültek. Az egyik boszorkány lekiáltott: – Megettétek a bábai boszor-
kányt! (Hencida, Hajdú-Bihar megye)212

A boszorkány megpatkolása

Körmöcön volt egy csizmadia s annak két legénye. Feltûnt, hogy bár egy koszton
éltek, egyik jó húsban levõ s folyvást vidám, a másik igen sovány s mindig szomo-
rú volt. Hiába tudakolták, miért szomorkodik. Mélyen hallgatott. Társa egyszer
észrevette, hogy egymás után többször az éjnek egy részében nincs otthon, s mi-
kor hazakerül, izzadt, s egészen ki van merülve. Feltette magában, hogy meglesi,
mi történik ott. Este a sovány mindjárt mély álomba esik, a másik ébren maradt,
de azt színlelte, hogy aluszik. Éjfélkor nyílik a szobaajtó, s belép rajta a mester fe-
lesége. Odalép a szomorú legényhez, felkölti, kendõje alól elõvesz egy kantárt, s a
fejébe dobja. A legény rögtön lóvá változik, gazdasszonya pedig felül rája, s el-
vágtat. Társa elhatározta, hogy végét szakítja annak a kínzásnak. Másnap ismét
kérdõre vonta a szomorú legényt, s mikor az most sem akart semmirõl szólani, el-
mondta, hogy mindent tud, s azt is, hogy meg fogja szabadítani. Este ágyat cse-
réltek. Jön a mesterné. Fejébe akarja vágni a kantárt, de õ felugrott, kikapja ke-
zébõl, s az asszony fejébe vágja. Az változott most lóvá, rápattan a legény, s bár
ugyancsak gyorsan vágtatott, mégis folyvást kegyetlenül kergette. Nemsokára
megérkeztek a Rennwiesére, ahol a boszorkányok gyûléseiket szokták tartani. Egy
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bokorból végignézte az egész jelenetet, s látta, hogy több ismert városi asszony
van ott, s több olyan szegény pára, mint az õ társa. Azután hasonló módon vissza-
tértek. A kantárt a fiú eltette, hogy a boszorkány többé ne használhassa. Az asz-
szony másnap nem bírt felkelni, úgy össze volt törve, keze-lába megpatkolva.
Nemsokára meg is halt. (Körmöcbánya, Garamszentkereszti járás, Szlovákia)213

Ez a történet Bársonyoson történt, az após mesélte. Náluk, a faluban, az alvégrõl
a felvégre udvarolt egy fiatalember. De a fiatalember szegény volt, a lány meg mó-
dos parasztlány. A lány nagyanyja mindenáron el akarta ûzni a legényt. Egyszer
egy este megy haza a fiatalember, hát egy ló van az utcán. A keresztúton állt ez a
gyönyörû ló, és a legény elhatározza, hogy megfogja. Megy a ló után, de a ló csak
megy. Háromszor-négyszer is került vele, de mindig odaért, ahonnan elindult. Va-
lahogy mégiscsak sikerült megfognia a lovat, és elvitte a kovácshoz. Mentek a szom-
szédok is, akik látták, és megpatkoltatta a lovat. Másnap a lánynak a nagyanyja nem
akar felkelni. Fekszik az ágyban, már mindent csinálnak, de nem akar sehogy sem
kibújni az ágyból. Hát nézik, a kezén is, és a lábán is van egy-egy patkó. Így tudták
meg, hogy az öregasszony boszorkány. (Gyõrszentiván, Gyõr-Moson-Sopron
megye)214

Dunaszekcsõn történt, hogy egy fiatalasszony éjjel mindég nyöszörgött. A férje éj-
nek idején fölkeltette, de alig tudta fölkelteni, olyan borzasztó álomba volt. És ami-
kor fölkeltette a feleségét, kérdezte tõle, hogy mi a baja. És akkor szegény menyecs-
ke azt mondta, õ nem tudja, mi van vele, de valaki mindig ráül, és nyergelni akarja.
– De ez több ízben megismétlõdik? – Hát nem hallottad, hogy már hány ízben
nyöszörögtem, és nem tudtam szólni? Annyira rosszul vagyok, valamit csináljatok!
Ez így ment folytatólagosan két hétig. A férje: – Tudod, mit, az éjjel fönt leszünk,
és virrasztunk. A fiatalember bent állt a szobába, az após a konyhába. Emullott a
9 óra. A fiatalasszony elkezdett megint nyöszörögni, de semmi neszt nem hallott,
csak a nyöszörgés. Na, most… De a fiatalembert felokosították, hogy mikor a fe-
lesége nyöszörög, kapjon bal kézzel a feleségihöz. És a férfi odakapott. És egy kan-
tárnak a szára lett a kezibe, és egy ló. Fel volt a ló kantározva. Kajbált ki a fiatal-
ember, hogy az édesapja gyüjjön be, gyujtson lámpát. Fölgyútotta a lámpát, hát
egy nyalka csikó volt. Azt mondja akkor a fiatalember az édesapjának: – Most mit
csináljunk? – Megyünk a kovácshoz, fogd a kantárt, és vezessük. El is vezették a
kovácshoz. A kovács aludt. Dörömböltek kegyetlenül, keljen fel, mert csikót vezet-
tek, meg akarják patkótatni. – Éjjel hoztok nekem egy csikót patkótatni, nem tud-
játok nekem nappal elhozni? Az öreg mondja: – Most fogtuk a csikót, most kell
megpatkolni, dupla patkolást fizetünk. Mindjá megtüzesítette a patkókat a ko-
vács, fölvették a patkót a négy lábra, és azután eleresztették a csikót, kiengedték
az utcára, õk meg szépen elmentek haza, lefeküdtek. Mikor hazamentek, a fiatal-
ember kérdezte a feleségit: – Bántott-e valaki? – Kezdett bántani, de azután eltûnt,
hogy mi történt vele, nem tudom. Nyugodtan aludtak reggelig. Röggel fölkelnek,
folytatták az û dolgukat. A fiatal menyecske apósa átment a szomszédba, bemén a
szobába, beköszön: – Jó reggelt! Olyan 60 év körüli idõs szomszédasszony volt ott,
de még akkor is feküdt az ágyban. – Jó reggelt, szomszédasszony! Az meg csak ott
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nyöszörög: – Jó reggelt! Kérdezi: – Mi a baj, szomszédasszony? – Hát, szomszéd-
uram, olyan beteg vagyok, hogy nem kívánok fölkelni. – Mégis, tegnap semmi ba-
ja se volt, most meg itt fekszik az ágyban? Egész nyakig be volt takarva, csak a fe-
je látszott ki. Szegény, csak nem akart fölkelni. A szomszéd erõltette, egyszer csak
lerántotta a dunyhát, hát a kezin is, a lábán is patkó. Õt patkolták meg. – Hát a
nemjóját, ezért nyargalt kend éjjel a seprûn! Híre futott aztán, hogy az öreg boszor-
kányt megfogták. (Szeremle, Bács-Kiskun megye)215

Mástul hallottam, hogy az apja favágó embör vót. Patakon köllött neki átmönni.
A pallódeszka másik végén vót egy fekete kutya. Zavarta, hajigatta, de nem mönt,
hanem mögszalajtotta apámat. Azt ajánlták neki, máskor ne féljön, hajítson bal
kézzöl gatyamadzagot a kutya nyakába. Úgy is lött. A kutya lóvá változott. Be-
vezette a kovácsmûhelybe, mögpatkolták, eleresztötték. Másnap beteg lött a
szomszédasszony, kezén-lábán ott vót a patkolás nyoma. (Mindszent, Csongrád
megye)216

Egy katona mesélte, hogy mikor katona vót, éjjel hezzament egy fejérnép a fék-
kel. Oda a katonákhoz, s arra a fiúra vágta reá a féket, s úgy ellovagolt vele. S reg-
gel fáradtan jött a fiú vissza, s látták a kollegái, hogy milyen rosszul van, s milyen
beteg, s milyen gyenge. S akkor a másik fiú azt mondta, hogy: – Na, megállj, test-
vér – aszondja –, mer én fekszek most a helyedbe. Mikor õ a helyébe odament,
akkor õ vett egy féket, egy kötõféket a kezibe, s mikor ment a nõ, akkor vájta a
féket a fejébe a fehérnépnek. S akkor azonnal lóvá változott. Akkor ment a kovács-
hoz, s azt mondta a kovácsnak, hogy: – Gyorsan négy verespatkót rea! Hogy a
négy verespatkót reatette, akkor a féket a fejibõl elhúzta. A katona elment vissza,
s a mása katonának többet semmi baja nem vót. Osztán a fejérnép úgy hazament,
s mingyárt figyelték a szomszédok, hogy métt nem mozog az a fehérnép, mi van
vele. S azt mondta a férje, hogy az ágyba fekszik. Beteg. Aztán napok elteltjével
megtudták, hogy hogy meg van vasalva. Aztán, azt hiszem, belehótt, azt hiszem.
Így magyarázta az a fiú. Így szabadult meg a fiú a lovaglástól. (Gyimesközéplok,
Hargita megye, Románia)217

A BOSZORKÁNY ÉS A RONTÁS AZONOSÍTÓJA, GYÓGYÍTÓJA

A boszorkány ront – a tudós a rontást azonosítja, gyógyítja

Én is ösmertem azt a vén lányt: két lába lötyögött, mankón járt. Szép kis gyerek
volt, szép kis lány. Odament Kukucki Panna néni, és mondta: – Nem soká fogtok
örülni neki! És az a két nagy vastag csont a lábából eltünt. Elvitték a tudósember-
hez Kálba. Feltették a kocsiba, és vinnyi akarták a tudósemberhez. A kospásztor
volt. De hiába fogták be a négy lovat, nem indult a ló. A szomszédasszony mond-
ta: – Mit fétek? Hozzatok négy söprüt, de újat! A kocsi négy sarkába állítsátok
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fel, de csutájával fölfelé! Akkor a lovak prüszköltek, kapartak, akkor mentek
Kálba a tudósemberhez. A tudósember azt mondta: – Édes lányom, minden hiá-
ba. Nincs már benne a két nagy csont. Nem tudott a tudósember segíteni. (Me-
zõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)218

Itt vót egy asszony, a szembe való házba, azt Balla néninek hítták. És neki igen fájt
a lába. Oszt akkor mondta egy asszony, már az én nagymamám mondta neki,
hogy: – Te, ide hallgass, te meg vagy rontva! – Aszondja: – Hát te hogy tudod?
– Hát én tudom. – Hát akkor meg te rontottál meg engem? – Nem. De tudom,
hogy te meg vagy rontva – mondja. – Ásd csak ki a küszöb alúl a szöget! Egy ily
nagy szög vót a küszöb alatt. Az meg vót rontva, s azóta úgy fájt a lába, hogy ki
se tudott gyünni a házbúl, csak kifelé nézett. És mikor a szöget kivették, akkor el-
múlt neki a fájása. (Torna, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)219

Apámat szerette vóna az asszon, hogy járjék a jányáho. És hát csak nem pászolt az
apámnak az a lány. Osztán hát apám összevissza ment, mint legényember. Oszt
mindég a hídon szíjjel akarta vágni a szarvával egy nagy bika! Oszt elment az
Urszuly bácsiho, és Urszuly bácsi aszondta, hogy: – Eridj hazafele, de gyorsan
eridjél! És a botnak a vastagabb vége legyék a fõd fele, a vékonyabb vége legyék
a kezedbe! És annak igyekezzél, hogy te érjél hamarabb a hídra, mer ha nem te
érsz, most szíjjel fog hasgatni! Oszt vágjál a szarva közzé! Oszt odaérkezett vágni
az apám, így a szarva közzé a bikának, osztán szíjjelnyillott az asszonynak a feje!
Nem vitték az orvoshoz, otthon feküdt az asszony. Mer boszorkányasszonnak vót,
izéje… az vót bika képibe felõtözve! (Biri, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)220

A Kút utcán vót egy oláh asszony, oszt az az oláh asszony tudákos vót. Egy ház-
nál a családot bántották, és az oláh asszony azt mondta, hogy kerítsenek egy fe-
kete kotlót. És azt dobják bele az égõ kemencébe. És akkor megszûnik az ártalom.
De a kotló kijött, és a kéményen kiment. És sárga csikóvá változott, és az úton sza-
ladgált. És erre egy másik boszorkány jött, és a nyakába lökte a piros szalagot, és
odavezette a kovácshoz. Ott osztán a kovács megpatkolta, Szász kovács. Négy
szeggel ráütötte a patkót. Osztán Juhos Lidivé változott vissza. Be vót kötve oszt
a Juhos Lidi keze. Oszt odament ehhez a másik boszorkányos asszonyhoz, oszt az
kenegette neki. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)221

A szomszédomba itt volt. Beszílgettünk. Felment a szomszídom a padra
tapasztani.a Majd amikor ott tapasztott, ebídelni ment. Mikorra felment a pad-
ra, egy vászonfazík ott vót a pad közepén. Û meg a fazikat felvette. Le akarta
dobni, de valahogy a kezibûl kiment a fazík, ott maradt. Úgyhogy majdnem û
meg munkaképtelenné vált. Majd lármázni kezdett, kiabálni segítsígír. Fel-
mentek oszt a padra, hogy mi baja van. A fazikat valahogy levettík onnan, mire
felmentek, a fazík eltûnt a padrúl. Ûtet pedig lekísírtík, lefeküdt, erõtlenné vált.
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Nem tudott magárúl se, csak feküdt, majd oszt addig kuruzsolták, majd oszt
jöttek-mentek hozzá. Jöttek ilyen tudósok is, hogy mi baj, mi lelhette. Egyszer
odament egy tudósasszony: – Majd – aszondja – elbánok én evvel! A tudósasszony
Demjén Ágnes néni volt. Azt mondta, hogy: – Én elbánok az illetõvel. És meg-
mondta, hogy estére sok macskák jönnek ide, de ne szóljanak egyhez se, ne bánt-
sanak egyet se, majd û elbánik vele. Hát úgy is vót. Û is köztük vót, a macskák
közt. Egyszer osztán a macskák valahogy szíjjelzavarták egymást, szíjjelmentek.
És a szomszídomat pedig ott megsimogatta, megvígasztalta, hogy meg ne
mozdúljík, heverjen. Ne nyúljík egyhez se, majd û mindent elintéz. Másnap
osztán, mikor éjjel a macskákat oszt elzavarta – mit nem csinált nekik, ki tudja? –,
úgyhogy könnyebben lett Imre szomszídom. Egy… rá egy hétre felkelt, meg-
gyógyult, és akkor tudta vagy mondta el, hogy û vót a macska is, û rontotta meg
is, de û gyógyította meg is. (Sáp, Hajdú-Bihar megye)222

A boszorkány ront – a pap gyógyít

Góuróuson történt. Vóutak mán kocsisok is, béresek is. Béres vóut ez a fiú, de
gyönyörû fiú vóut, azt mondja ez a Jancsi bácsi. Oszt kimentek szántani, hát a izé-
be feküdt, ni, a vágásba, abba a nagy szántás vágásába. Oszt elaludt ott, a baráz-
dába. Egyszer a fiúcskának ráültek a gyomrára, oszt úgy nyomták, hogy hiába ki-
abált vóuna, vergõüdött, hát nem tudott. Majd amikor lejárt az egy óura hossza,
hát felébredt. De olyan verítékek szakadt rúlla, azt mondja: – Fiuk, nem láttatok
semmit? – Nem! – Egy nagy fekete macska a gyomromra ült, de elvéltem, hogy
meghalok, se felkelni, semmi, nem szállt le. – Álmodtad te ezt, Jancsi! – Dehogy
álmodtam, ez igaz lesz. Elmentek haza, este bement vacsorára, megyen ki, hát
mán a szekernek a soroglyáján vár a nagy macska. Oszt mit csinált a nagy macs-
ka: szopta a fiúcskát, szopta. Úgy, hogy mán alig élt a fiú. – Hát mit kell tenni,
Istenem? Elpusztulok. Minden éjjel így vóut. Majd osztán kitanálták, hogy
Szomotorra vóut egy tudóus, azt mondták, tudóus, egy pap, el kell ahho menni.
El is mentek, hát mondta a pap: – Fiam, te nem imádkoztál életedbe, tehozzád az
ördög hozzád férkõüzött, oszt így megkísérelt. Ezért bánt tégedet. Térjél magad-
hoz, imádkozz, elhagy téged az ördög. Elment haza, hát mondja az apja: – Hát mi
van, fiam? – Hát – aszondja – azt mondja a tudóus, hogy nem tanított édesapám
imádságra, nem tudok, hát így tudott az ördög hozzám férkõüzni. – No, fiam –
aszondja –, hát én megtanítlak, csak maradjon el tûlled. Ugy is vóut, hogy imád-
kozott szegény fiúcska, hát, ahogy imádkozott, úgy maradt az ördög tûlle el. De
mán meghalt vóuna, úgy elkínozta. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)223

Még vannak olyan boszorkán fehérnépek, akik rosszat csinálnak másnak, ahogy
mondják, vetnek… igy mondják, hogy vetnek valami rosszat. Én es kaptama vót
egyszer a tornác alatt. Nem tudom, ki vót, s ki bajlódott velem, ha hazajöttünk
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Brassóból, egy tizlejest. S azt gondoltam, hogy biztos a férjem kirakta a kabátját,
s neki esett ki a zsebiböl. S én felvettem. Hát ez igaz beszéd, amit én mondok.
Éreztem, hogy a husomat eszi meg valami. Tudja-e, hogy igy éreztem, hogy mar,
igy, ne. S igy lesoványodtam, annyira sován lettem vót, hogy má mindenki csu-
folkodott velem. Fiatalabb es vótam, s annyira sován. Még édesanyám es asz-
mondta: – Hát feszt eszel, métt vagy ulyan sován? Há itt még más es dógozott.
Há mit tudjak csináni? Egyszer elmentem egy paphoz, itt vót nekünk, papunk
vót, de ügyes pap vót, szoval… szép misét csinált. Lehet, hogy azon a papon csi-
nálta meg, mer nagy barátja vót annak, aki nekem ellenségem vót. S akkor hosszu
misét csinált. Letérgyeltetett, s aszmondta: – Még hétszer ezenkívûl jere fel, de
jöjjön a férjed es! S én akkor megjavúltam. Én attol megjavúltam. Attol a mise-
szolgálattol. De ez biztos, hogy igaz. (Kostelek, Bákó megye, Románia)224

A boszorkány ront – megfenyegetik – õ maga gyógyít

Bodonyba történt. A boszorkák összebeszéltek, hogy hájas pogácsát sütnek, nõt-
len ember hájából. Több legény hallgatta, hogy a boszorkák összebeszéltek. És a
boszorkák csíptek el egy legényt az éjjel, a házigazda fiát, akinél össze voltak gyü-
lekezve. A legény igen beteg volt, mert a boszorkák elvették az erejét. A követke-
zõ éjjel szintén gyûlést tartottak a boszorkák, sütték a hájas pogácsát. De ezt is
megfigyelték a vigadozó legények. Látták, hogy pogácsát sütnek. Az egyik legény
elkukorékolta magát, úgy, mint a kakas. A boszorkák hatalmukat veszítették,
gyors ütemben a mestergerendára rakták fel a pogácsát. Másnap a legények meg-
jelentek a háznál, ahol sütték a pogácsát, és meglelték a pogácsát a mestergeren-
dán. Akkor megjelent egy boszorka, a legény anyja, és ajánlotta a beteg legény-
nek, hogy a pogácsából mindennap egyet egyen meg, akkor visszakapja az erejét.
(Mátraalmás, Nógrád megye)225

Azt megrontotta az én unoka…, az én tesvéremnek a jányát. Ilyen lapos vót a lába
szára! Pista meg, az öcsém, behozta a fejszét: megöli. Emegyen: – Na, az anyádnak
ere meg ara! Hát a jányom megrontottad, megöllek! – A – aszondja –, nem lesz an-
nak semmi baja! Má reggel nem vót semmi baja. Látszik rajta, a Mariskának most
is, egy kicsit, de nem nagyon. Tót József bátyámnak meg fiának tette meg. Annak
a házába lakott. Azt is megrontotta megent, házába lakott, elment, hogy meggyújt-
ja a házat rá. Kis nádas ház vót a Szamos-parton. Megen hát bement a házba, nézi,
hát egy zsák meg vót tõtve szalmáva, az vót az ágyba. De az asszony nem vót otthun,
oda vót csavarogni. Na aszt, mikor ement az, megjött éfél után József bácsi, má ak-
kor otthun vót. – Na, az anyádnak ere meg amara! Megrontottad a fiamat! – Az az
egy fia vót. – Mos mán megdöglesz. Rád gyújtom! Megfogta, hogy összeköti a lá-
bát meg a kezét, égjen bele a házba. – Komám! Nem lesz annak semmi baja! – Nem
is vót másnap mán. Semmi baj se vót. Hiába megrontotta a lába. Két gyermeken
tanult ki. Mind a kettõt megrontotta. Má a fiu, Pista, 60 éves, aszt seggen csúszott.
Az én apám csinált neki szalmakalapot. Sok ilyen öregasszonyok vótak ám, ilyen bo-
szorkányok. (Gyõrtelek, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)226
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S vót itt, amelyiket még idebé es beszélték, hogy tilón járt az az Ágnis. Na hát,
õtölle ott a szomszédok eröst-eröst féltek, hogy hát vette el a tejet. De hát annak
milyen tudománnya vót, milyen nem, õ a tilóval es ment. De osztá az Isten õröz-
zön a halálátol, amilyen vót. Pedig olyan nagy gazdák vótak. De aztá valahova el-
vitték, igy egybe a dereka fájni kezdett. Pedig fiatal asszon vót, me még egy évvel
fiatalabb vót, mind én. S akkor osztá, mikor hazahozták, nem es mutatták.
Bécsomagolva, s osztá olyan vót, aszmondták, hogy csak… csak kégyóképe nem
vót. Ugy el vót… Járt mindenféle boszorkánval. Az olyan vót, hogy ha valakit
össze akart valakivel tenni, azt es megcsinálta, ha valakit meg akartak öletni…
Ne, a tesvérem, egy legén gyermeket csinált neki, bitangot.a S akkor ez a fehér-
nép szerezte az õ rokonjának. S elment, s mü észrevettük, hogy a ruhái künn
vótak, s egy szoknyábol ki van vágva. Na, de hát aval õ elment, s azt ugy megcsi-
nálta, hogy az a legén õt otthagyta, s elment, s ezt a másikot, melyiket õk akar-
ták, megkérte. S akkor ennek valamit vettek, érti-e, nénémnek. Hogy csak fájni
kezdett mindene, csak szurni, s csak szurni, s csak vége, s vége az életjinek, s vé-
ge. S akkor eleget vitte édesapám doktorhoz mindenfelé. Egyszer osztá kivitte ide
Csíkszépvizre, s ott vót egy ilyen öregebb doktor. S õ aszmondta akkor: – Józsi,
eridj haza a leánkával! S menjetek a bábákhoz! Met ezt csak a bábák tudják meg-
gyavittani, mü nem tudjuk meg. Osztá akkor haza, s elmentek, ott vót
Románcsügésbe, ahol õk csinálták, oda. S akkor ott meg es kapták a neviket, s ak-
kor az asszon megmondta, na, hogy õk csinálták. S adott egy ilyen kicsi üveg
vizet, s valami porokot. S aszmondta, a porokot egye meg, s a vizvel mosdjék,
s igyék. S attol osztá megjött,b de sohase jött meg egészen. Örökké az a fájás, itt
valahol keresztûl, örökké meg vót maradva. (Kostelek, Bákó megye, Románia)227

A boszorkány és a tudós párharca

Egyszer borzasztó rossz idõ volt, aztán éppen a kislányomat választottam el, aztán
a mejjem még nem volt egészen elapadva, aztán, mikor bepakoltunk, az uramat
behívták a szomszédba kártyázni. Aszt én meg ültem a padkán, imádkoztam, az
olvasó a kezemen volt, a két kis jányom elaludt, oszt csak mintha egy nagy kést
szúrtak volna a mejjembe. Felsivalkodtam: – Jaj, Istenem, levágták a mejjemet!
Aszt mindjár bejöttek onnan az emberek, meg a szomszédasszonyok, aszt mond-
ták: – Jaj, Istenem, biztosan valamilyen boszorkány volt! Azt mondták: rögtön
menjen befele az uram Szentimrérec az úrhoz, hogy adjon kocsit, hogy vigyenek el
engem valami tudósasszonyhoz, Kunhegyesre. Bement Szentimrére, az uraság azt
mondta, várjunk reggelig. De borzasztóan fájt, muszáj volt menni. Kapott is fu-
varost az uram. Na, azt mondja [a fuvaros]: – Nemsoká, kedves komám, nem ér-
jük el Szentimrét, mikor majd megállunk egy keresztúton. Az is tudósember volt
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ám. Azt mondja, itt lesznek majd azok a rossz lelkek, a lovamat megállítják, nem
is tudunk átmenni, vissza kell jönni. De aztán el tudtunk menni, azt mondja:
– Nincs megrontva a felesége, mert nem állott elejbénk senki se. De mikor odaér-
tünk az öregasszonyhol, hát mindjárt megnézte a mellemet. Azt mondja: – Jól jár-
tak, hogy eljöttek, mert levágták volna nemsokára a mellit. – Ki vágta volna le?
– Majd megtudják, ha gyógyítják, hogy ki vágta volna le. Adott egy kis katulyába
olyan kenõléket, azzal kellett volna megkenni. De nem volt az semmi se, mert az is
boszorkány volt. Már mikor nekem fájt otthon a mellem, az már tudta azt Kun-
hegyesen. Azt mondta, hogy jól jártam, hogy õhozzá mentem, mert szenvedtem
volna, a Jóisten tudja, hogy meddig. (Tiszaörs, Jász-Nagykun-Szolnok megye)228

Décsén is vót egy fiatalember, ez a fiatalember cseléd vót. A fiú derék ember vót,
a fiatalasszony szemet vetett rá. Akarta, hogy keljenek össze, vegye el. Aztán a fia-
talembert annyira gyötörte, hogy má majdnem-majdnem megölte. S akkor el-
ment a sógora Dézsrea utána, s hozta azt a házi tudóst, az nem tud csinálni vala-
mit. Aztán jöttek is. Még jöttek Árpástóig, jöttek beszélgetve. Árpástónál azt
mondta: – Na, gyõztem – azt mondja. – Má nem félünk. Azt mondja, jöttek fel-
felé, azt mondja: – Bármi történik velünk, ne ijedjen meg. Miko itt jöttek az alsó
kanyarnál, ott egyszerre valami úgy beléütött a szekérbe, hogy a kerekek mind
szétmentek darabokra. A szekér. Az ember is kiesett a szekér derekából. És meg-
ijedt. S mondta a másik: – Ne féljen, jóember! – má akko má védte a kocsist, hogy
ne ijedjen meg. S akko felhozta, fe, azt mondja a sógorának: – Na, jöjjen, nézze…
Tettek valami fazakat. S kavarták a fazakat, s nem tam,b miket raktak belé. Aztán
azt mondja a sógorának, nézze meg, mit lát benne a fazékban. Boszorkánt tizen-
ötöt látott, egyik jött, s a másik ment, mind felismerte õket. Aztán látto, hogy
miko mennek bé a templomba, még ekkora szarvak van, figyeljék csak meg, még
félrefordul, így teszik bé a fejeket a templomajtón. A szarva nem fér bé az ajtón.
Csak ezt más nem veszi észre. S ott békát kaptakc a lépcsõ alatt. (Magyardécse,
Beszterce-Naszód megye, Románia)229

Tulbuk Józsi egy alkalommal bément több társával Besztercére. Amint egy
popázrad értek, forgószél kerekedett. Tolbuk hirtelen beléhajtotta a bicskáját,
mert éppen ettek, a forgószélbe. A bicska belévágódott a boszorkány lábába, így
a forgószél magával vitte. Estére beérkeztek Borgóprundra, s egy ismerõsikhez
bészállottak. Vacsorához ültették õket, s hát Tulbuknak éppen az õ bicskáját tet-
ték elé. El nem tudta képzelni, hogy került oda az õ bicskája, de megijedt, s egy
szót sem mert szólani róla. Vacsora után a háziasszony beszélgetés közben levette
a kapcabocskort a lábáról, s megmutatta, hogy a nagylábujja egy kicsi héjján egé-
szen le van vágva. Megmondta azt is, hogy ezt a sebet éppen Tulbuk okozta, s
megköszönje, hogy éppen az õ vendége, mert másképpen holta napjáig siratná,
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úgy megbosszulná magát rajta. Tulbuk esküvel fogadta, hogy többet levett kalap
nélkül reá sem néz a forgószélre, nemhogy valamit belévetne, s így megbékéltek.
De a boszorkány mégsem hagyta annyiban egészen a dolgot. Másfél esztendõ
múlva történt egyszer, hogy Tulbuk egy este egy halottas háznál volt a virrasztó-
ban. Harmadmagával úgy éféltájban hazaindult; mikor a Bogos Feriék háza elõtt
jártak, valahonnét elétermett a boszorkány, s Tulbukot egy szempillatásra belé-
vágta a ház elõtti vízzel telt árokba, s ott addig súlykolta, csafarta, míg félig meg
volt halva. Tulbuk így elkínozva, nagy nehezen kimászott az árokból, de úgy belé-
állott volt az ijedtség, hogy reggel, mikor hazavánszorgott, a feleségétõl frustuka

helyett vacsorát kért. A felesége egy tángyéron túrót tett elibe, de még ekkor is
úgy meg volt ijedve, hogy a túró helyett mind a tángyér fejér szélét mártogatta a
máléval.b Minthogy Tulbuk tudós volt, a boszorkány azért rontotta meg, nehogy
a gyermekei is azzá váljanak. (Déva, Hunyad megye, Románia)230

Egymással viaskodó boszorkányok

Itt, a Tobókán, úgy hívták, hogy Márkus Miklós. Ez eladott egy tehenet a vásár-
ba. De az illetõ tudott valamit, mert nála is valószínûleg volt valami huncutság,
valami mesterség. A tehenet eladta, de viszont a hasznát nem. Az illetõ, akinek
Márkus Miklós eladta a tehenet, ez is tudott valamit, de talán még többet, mint
Márkus Miklós. Lipojek – apám akkor volt ottan kerülõ – egyszer hallja, hogy a
réten ütik, csapják az öreg Márkus Miklóst. Kiabál apámnak, hogy menjen oda.
Hát megy apám oda, egy rettenetes nagy béka, piff-paff, üti az öreget. – Imrikém,
az anyja erre-arra, lõdd agyon! Apám vette a puskáját, ráfogta, a béka felállt, kéz-
zel megfenyegette apámat. Apám nem mert rálõni, mert hát mit tudja õ. Nem
volt rákészülve. Mert így mondják, ha rá van készülva az ember, ha a puskába ol-
vasószemet tesz, akkor agyon lehet vele lõni, de õ nem volt rákészülve, nem is lõtt
rá. Már csupa vér volt az öreg, úgy összeverte a béka. Azért, mert a tehenet elad-
ta, de a hasznát meg elvette. (Varsány, Nógrád megye)231

Ezelõtt vagy ötven évvel élt az öreg Cs. bácsi. Hát így Szent György éccakáján…
Hát jó szomszédok vótunk… Aszondja: – Hej, szomszéd – aszondja –, hónap
éccaka Szent György éccakája! Aszondja: – A templomajtón nem tudnak beférni
a izék… a boszorkányok. Aszondom, hogy: – Miért? – Ó, így [mutatja] fogja be-
dugni a fejit, a nagy szarvátul meg nem tud bemenni, olyan szarvuk van. Éjfélkor.
Aszondom: – Nem meséljen, szomszéd, ilyet! Én nem hiszem. – Ezt higgye el,
szomszéd – aszondja –, ez így van. Meg a keresztúton úgy fognak köpülni a bo-
szorkányok, hogy egymás hátán fognak…, oszt verik, ütik egymást ezért, mer hát
az egyiknek több van, mint a másiknak. Aszondja: – Szent György éccakáján
mennek be a templomba, 12 órakor! – aszondja. – Hát nem fértek be a nagy
szarvuktul – aszondja –, éjfélkor. Aszondom: – Ne beszéljen, szomszéd, ilyet! –
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Így vót! Tudom én! – Akkor szomszéd is tud valamit. Mer ha így el tudja sorolni,
akkor szomszéd is boszorkány. – Én nem vagyok – aszondja –, csak Gyuri vagyok,
tehát Szent György éccakáján én is megjelenek! – aszondja. Hát ugye…
(Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)232

Gulyás János kerülõ volt. Egyszer óriási tolongást meg nagy zúgást hallott, mint
mikor vihar lesz. Megy fel a partra, hát egy csomó öregasszony dulakodott, vesze-
kedett. Õ is odament közéjük. Aztán ahogy hazament, hát a nyaka maradt az in-
ginek. Úgy megrángatták. Még jó, hogy meg nem fojtották. (Tiszaörs, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)233

Szotyó Panna olyan egy nagy boszorkány vót, hogy a mi komránk véginé tülkölt
éjfélkor, oszt akkor olyan nagy vihar, kavarodás, szél, por keletkezett, akkor gyöt-
tek szaladva azok a többiek, bikának vótak változva, öklelték egymást, a szarvuk
úgy csörgött, csörömpölt, ahogy verték, szurkálták egymást akkor mindig. Szotyó
Panna, mikor az megtörtént, mindig nagyon beteg vót. Össze volt törve, a töb-
biek szúrása meglátszott rajta, ahogy össze vót döfölve a teste, arca, homloka.
Û csak mindig bikának vót változva, de olyan boszorkány is vót, aki lónak, csikó-
nak van változva. Kakukk Sándor libának van változva, Kakukk Kati néni kutyá-
nak. Az a sánta bejárt egy helyre, rálestek, szóval kísérgetett valakit, hogy majd
megrontsa, mikor ugrott át a kerítésen kutya alakban. A hurok a lábán fogta el.
Most is sántít. […] (Tiszaigar, Jász-Nagykun-Szolnok megye)234

A TEJVARÁZSLÓ, TEHÉNRONTÓ BOSZORKÁNY

Tejet gyûjt minden háztól, a nyáj minden tehenétõl

Az én nagyapám, amelyiket emlegetem, vén Hidas, úgy mondtuk nekije, õ szol-
gált Bogácson. Haranglábbal átellenbe. S azt mondja, hogy a szász a szógának
adott egy vesszõt. S: – Na, menj itt az úton fel, s mind mondjad minden kapunál: 

Si de la aszta un pik!a

S a szolga azt mondta: 

Si de la toc tot!b

Mire hazament a szolga, a tehén tõgye kihasadt. Az õ teheninek a tõgye. Vótak
babonaságok. Van elég. Csak mi nem ûzzük, mi nem csináljuk. Inkább a
rományok babonásabbak. (Dányán, Maros megye, Románia)235
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Akkor például a nagymama örökké beszélte például, hogy volt egy asszony a
szomszédba, s olyan sok tejet fejtek örökké. Két tehene volt, de rengeteg tejet vit-
tek a csarnokba. Egy este õ bément, s látta, hogy hajladozik; ezelõtt épületek vol-
tak, olyan tûzhelyek, olyanok voltak régebben, nem mint most. Felfigyelt, hogy
hajladozik az az öregasszony oda örökké, s az öregasszony lépett, s õ béleskelõdött
a cseber alá, hogy mi van ott. S azt mondja, hogy kis békák voltak, nagyok, egyik-
nek kék szalag volt a nyakába, másiknak piros szalag volt a nyakán; s akkor, ugye,
azelõtt úgy tartották, hogy avval a békával vették el a tejet, a békával a tehentõl.
S na, aztán õ ebbe belégyõzõdött, hogy ez az asszony azért visz olyan sok tejet,
mert a békák szereznek tejet. Aztán ki tudja, hogy ez igaz volt-e, de mámá örök-
ké beszélte. 

És szalag volt a békákon?
Mert õ tudta, hogy ez a béka ide megy, s az a béka oda megy. És az onnat hozza a
tejet, s ez innet hozza. 

És hogyhogy béka hozta? 
Hát az egy fermeka-dologa volt. Azt õ elküldte, s a béka elment, s õ tejet hozott.
Ez egy olyan régiség-dolog volt. Nagyanyánknak a nagyanyja mesélte ezeket s el.
Most a miénkek már nem. Hát ezelõtt volt, már mifelénk ezt tartották, most ilye-
nek. (Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)236

Me osztán történt még, ez má Szépvizen.b Vagy Szentmiklóson?c Nem tudom. Vót
egy nagygazda. Az asszon kikûdte a szolgálóleánt a kapuba. Mikor reggel hajtot-
ták a marhákot. Hogy mondja kicsikén, hogy ne hallja senki, hogy: 

Mindegyiktõl egy-egy cseppet! 

Vót a nagygazdának két kövér tehenje az istállóba. Szógálóleán megtévesztette,
aszondta:

Mindegyiktõl mind egy cseppig! 
Mindegyiktõl mind egy cseppig! 

A másik benn berbedált,d csinálta a kontért.e A leán künn mondta, s az öregasszon
benn végezte a programmot. Mikor a csorda elhaladt, akkor a leán addig mondta:
– Mindegyiktõl mind egy cseppig, mindegyiktõl mind egy cseppig! Menen bé, s há
bétekint az istállóba, s elsikojtja magát: – Jöjjön gyorsan! Másik kiszökik, a vén
kuruzsló… s hát mind a két tehen meghasadott! Mind a két tehen meghasadott a
tejtõl. Úgyhogy mind a kettõ meghasadott, s meg kellett dögöljék. Annyi vót a tej,
azt mondták, hogy az istállóban araszfokosságra vótf a tej. Me hát a tej a csordától,
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mikor százötven-kétszáz darab tehennek a teje mind abba a kettõbe ment belé, ak-
kor hogyne hasadt vóna meg. Osztán az se foglalkozott többet, mer a tehenei meg-
hasadtak. (Gyimesfelsõlok, Hargita megye, Románia)237

Akik meg tudják csinálni, azok vissza tudják csinálni. Hát édesapám vette a saj-
tot ezelött, ugyhogy rengeteget, két-háromszáz kilót vitt a piacra. S akkor vót két
család, ahonné nem vette meg egyáltalán. Mikor elvágtuk, abba zõd, abba sárga,
s abba fekete, s abba minden szin vót, abba a sajtba. De mikor két napja vót, meg
vót nyüvesedve. Ugyhogy nem tudta megvenni azoktol egyátalán a kõtséget. S az,
aszmondják, mind ezek a gyütögetett tejek vótak. Hogy sok helyröl gyütötték, s
mindegyiknek külön szine vót. Az az asszon a békákval több helyröl hordatta a te-
jet essze. Más állatoktol. Met aszmondják, hogy ha má elvette, akkor nála van vaj,
s nála mindenféle. Há vót itt a szomszédba, meg vannak halva, nem messze, hogy
annak annyi vót a vaja télbe, nyárba, s annak annyi sajtja, s annak annyi teje, de
má nem vette meg senki se a kõtségit, me má tudták, hogy az nem az övé, hogy
az ugy van gyütve a faluból. Nem az õ tehenjinek a teje. Met attol nem lehet any-
nyi mindent csinálni. S õ kellett tudja azt is, hogy hogy csinálja vissza, hogy aztá
a másik jõjön helyre. (Kostelek, Bákó megye, Románia)238

Tejelvétel saját tehene számára: harmatszedés

Az nagyhéten történt meg, itt a községbe. Vótak olyan egyének, akik értettek ehe
bíbányossághoz, osztan tudja, nagyhéten vót olyan, aki jött a lepedõt éjfélkor ma-
gára, oszt körûment a határon. Aszt amerre õ ment, mondta, hogy: 

Felit szedem, felit nem. 
Felit szedem, felit nem. 

Egyik ódalon ment a határon, a másikon meg gyött. Miko hazaért, tiszta víz vót
a lepegyõ, meg, ugye, mán nagyhétbe, akkó má harmatok vannak, nagy; felakasz-
totta a szögre, alátette a zsírosbödönt, az telicsepegett jó vajjal. Úgyhogy vót neki-
je. A másik meg kifigyelte. Másik éccaka meg az ment: – No, hogyha te felit sze-
ded, én meg szedem mind! Ment a határon, úgy, mint a másik: 

Mind szedem, mind szedem, 
mind szedem, mind szedem! 

Úgy is vót, tiszta víz vót a lepedõ. Hazament, felakasztotta a szegre, alátette a zsí-
rosbödönt, telyicsepegett az is. Mondja osztan a feleséginek, hogy: – No, hé, most
mán lesz zsíroznivalónk. Telt-múlt az idõ, hogy: büdös van, büdös van. – Mi az a
büdös? Nézik a zsírosbödönt, hát magyarán mondva… teli vót [nevet]. Mer õ
szedte az egészet, de a másik csak a felit szedte, felit nem. Ez meg oszt mehharagu-
dott, hogy: – Ha õ csak azt a felit szegyi, majd én szedem az egészet! [nevet]
(Karancskeszi, Nógrád megye)239
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Édesapám szomszédjában volt egy asszony, aki nagyon kevés tejet fejt mindig. Az
asszony kiabált az urára, hogy neki soha nincsen rendes tej, és mondta neki, hogy
menjen már ki Szent György-napkor harmatot szedni. Hát az ember kiment, de
vele ment a kiskutyája is. Hazament, és szólt az asszonynak: – Kelj fel, asszony,
most már a kutyám is vajat szarik! (Aggtelek, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)240

Annak az öregasszonynak a szomszédja szeretett volna ilyen bûbájosságot megta-
nulni.

Most az itt volt Dávodon?
Dávodon volt. Dávodon. Mindig szeretett volna megtanulni ilyen bûbájosságot.
Hát hogy hunnan is hallotta, hunnan is nem, Szent György-nap reggelin fogta a
marháknak a kötõfékjeit, aszt húzta. Kiment a legelõre. Húzta, ahogy húzta, min-
dig azt szólta: 

Szedem, szedem, mind fölszedem. 
Miután mind vaj, szedem, szedem, 
mind fölszedem, miután mind vaj. 

Utóbb annyira tele lett a kötõfék, hogy alig bírta hazahúzni. Nem bírta vinni, ha-
nem húzta, ahogy ment végig, ahogy ment haza. Na, mikor hazaért, felakasztot-
ta – úgy mondták, az eszterhíja – a csukásba.b Fölakasztotta, aszt, ahogy sütött ott
rá a nap, a vaj meg a tej csöpögött ki a kötõfékbül. De az asszony meg olyan rosz-
szul lett, hogy fejire, hogy meg akart õrülni. Na, aztán elmentek tudósokhó, és azt
mondták nekije, hogy több mint valószínû, hogy kapott valami gyógyszert vagy
orvosságot, füveket, és azt mondták, hogy ne tanulja, mert õ eztet úgyse tudja
megtanulni, bele fog bolondulni. Hát akkor abbahagyta a tanulmányát, többet
nem folytatta. (Dávod, Bács-Kiskun megye)241

Borcsa nénémtõl hallottam azt is, hogy Szent György-napkor mentek a boszorká-
nyok harmatot szedni. Szent György-nap hajnalán mentek a boszorkányok a
határba. Vittek magukkal egy új lepedõt meg egy bögrét. Végighúzták a vetésbe
a lepedõt, és a harmatot belecsavarták a bögrébe. Akinek a vetésén végighúzták a
lepedõt, annak nem is lett jó a termése. A boszorkányok arra használták a harma-
tot, hogy pogácsában megsütötték, és megétették a tehénnel, annyi tejet adott az
a tehén, hogy sok, meg vastag föle is volt a tejének. (Alsónémedi, Pest megye)242

Szent György éjszakáján 12 órakor kimentek a legelõre a boszorkányok. Húzták
a lepedõt: 

Viszek is, hagyok is, 
viszek is, hagyok is. 

Egy meg azt mondta, hogy: 

Mind elviszem. 
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Aztán neki annyi teje lett, hogy azt se tudja, mit csináljon. Ezt nem hívták a töb-
bi asszonyok, csak úgy suttyomba ment. Aztán nem értette, hogy mit mondanak,
azért mondta rosszul. Aztán a lepedõt lerázták a tehén lába elé, elõre, elébe. Az-
tán ettõ, akinek ilyen sok teje lett, mind kértek a lepedõjébõl, felhasogatták a le-
pedõt, mind vitt haza a lepedõbõl egy darabot, aztán mindnek sok teje lett.
(Tiszaderzs, Jász-Nagykun-Szolnok megye)243

Hát régen vót Rományijábó, a régi magyarok, hát melyik tehénnek sok teje vót,
elmentek azok az öregasszonok, és aszmondták: – Elveszem én a másik tehenek-
nek a tejiket, hogy legyen az én tehenemnek sok teje. Megindultak regge korán,
pénteken reggel korán, ahol a víz folyt, s ottan a fûrül es, a harmatot má gyûtötte,
szedte, rakta a sajtárba, mibe fejte a tehenet, Vinyeri, Szombati, Gyaján, ezeknek
a nevüköt kiabálta, s szedte a tejiket el a teheneknek. Akkor harmannapra, csu-
dálkozott a gazda, ho mér nincs teje a tehénnek, s bõg mindig. Akkor elengedte
a tehenet ki a kapun, a tehén pontossan odaszaladott, ahol vót az û teje. Akkor el-
ment a gazda, mondta, hogy: – Adja vissza a tehenemnek a tejit, me nagyon sza-
gos, nem tudják a gyerekek megenni. Akkor úgy visszaadta. S ennyit tudok.
(Egyházaskozár, Baranya megye [Gajcsána, Bákó megye, Románia])244

Tejet fej tárgyakból

Nagyon sok tejem vót, túróm vót. Föltettem a túrót egy deszkára, vót tizenöt-húsz
darab túró is. Idegyütt egy öreg néni, a mi kapulábunkat megfaragta, elvitte ü a for-
gácsot az ü maguk kapulábukra, és autaa a kapufélfát a magukét fejegette. Akkor a
mi tehenünk tejét elvitte. A tehenünk tele lett fõkénnyel,b s az úgy rúgott, hogy meg
sem lehetett közelíteni. Elmentem én ehhez a nénihez, mondtam, hogy mi van a
tehennel. Hozzá mentem, mer nem tudtam másra gonduni, mer õ vót itt abba
a napba, és mondtam neki, hogy nem tudom még meg se közelíteni. Eljött, akkor
a tehén úgy állt, mint egy remete, meg lehetett fejni, de azután, mikor elment, nem
lehetett megfejni. El is kellett adni a mészárosnak. Ez sok illet csinált. Ha valaki nem
adott neki valamit, akkor megrontotta a jószágot. (Dobri, Zala megye)245

S akkor ezt mindég mondták, ez vót a babonaság, régebben vótak olyan nõk,
akiknek vót farkuk. Na. S olyan vót, hogy aztán éjszaka vagy amikor akart, leült
szépen egy oszlop mellé otthon, és fejte meg, a tehéntõl jött a tej az oszlopból. Na,
ilyesmit is hallottunk. Még itt a falumba is történt olyan. (Küküllõvár, Fehér me-
gye, Románia)246

Tessék idehallgatni. Ott, ahol Vásárhelyt,c a szomszédba vót egy Trif nevezetû,
mezõpagocsai születésû vót, de román vót, tudja. És ez a lakás a szomszédunkba
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eladó lett. Ez vette meg. Odakõtöztek. De aztán úgy beszéltek magyarul, mintha
magyarok lettek volna, de román vót mind a kettõ. Gyermek nem vót. Vót egy
nagy istálló, s tényleg jó, jó bérendezés vót. Vót fõdje is. Annak a felesége olyan
vót, hogy az tudatt tejet fejni a csûrbe is. De hogy hogy csinálta, azt nem tudam.
Olyan vót. Boszorkányféle vót, na, ahogy mondták, s most is mondják. Valakitõ
örökölte. És tessék idehallgatni. Annyi tejet fejt, hordták helyre a tejet. Neki is vót
két tehenye, de neki sokkal több teje vót. De má tudták többen ott. És aztán az
utcaajtó mindig, éjje-nappa zárva vót. (Eckentelep, Maros megye, Románia)247

Hadikfalvára való ember mesélte, vót egy eperfa a kicsi kertbe, és minden levelet
megfejt. Egy-egy sétára tejet vitt be. Közbe ecsipték. (Hidas, Baranya megye
[Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])248

Borjatlan tehenet megfej

Nekem volt egy barátnõm, a fölsõ soron, jó messze lakik. Jártam is hozzá. Azok-
nak a kis házban vótak olyan kis ablakok. Az mindig tele vót tejjel. – Honnan?
– Fiam, mert Teri néni boszorkány! – Õ mit csinál? – Hát megfeji az ólba a tehe-
neket. – Hát Úristenek, én elmehetek oda. – Hát eredj, fiam, tejet nem kell in-
nod, ott ne igyál tejet, nehogy valami bajod legyen tõle, de itthon ihatsz, fiam! De
azért, ha akarsz, eljárhatsz. El is jártam, de az mindig tele vót. Mások úgy beszél-
ték, hogy kimegyen a csordára. A csordás öreg vót. Egy öregember õrizte ott a
csorda legelõjét, s az mindig aludt. – Tudod, hogy kimegyen a csordába, s az meg-
feji a teheneket. Onnan van a sok teje. Már rajta is kapták, már meg is akarták
verni – azt mondja. Édesanyámnak mondom itthon: – Teri néni megfeji a csordán
a teheneket! – Megfeji az, fiam, az ólakban is, onnan van a sok tej. Hogy megáll
neki a tehen. Aztán hordta Rozsnyóra gyalog eladni a tejet meg a vajat. (Jablonca,
Rozsnyói járás, Szlovákia)249

Andor Pistáné, ennek szarva vót. Vett egy kis borjút, egyesztendõs ha volt, s kezd-
te fejni. Még bikához se járt vót, s tej vót neki. Aztán mikó eljött az az idõ, hogy
a borjú készül a bikához, azt mondja neki [kétszer-háromszor]: 

Hó, kicsike, hó, 
te még éjjel pacillasz.b

A borjú megellett, annyi tejet adott, más vagy négy tehénbõl sem fejt annyit. (Hi-
das, Baranya megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])250
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Megrontja a tehenet, elveszi a tejet: 
bemegy az istállóba, megsimítja, megfeji a tehenet, saját alakjában 

vagy állat képében

Édesanyámtól hallottam a következõ történetet. Egyik nagygazda tehenét több
éjjel megfejte valaki. A nagygazda lesbe állt, és egy fehér lepedõvel letakart ala-
kot látott bemenni az istállóba. Kijövet aztán a lepedõvel letakart alakot igen
megverte. Másnap, vasárnap aztán a templomban arra lett figyelmes a nagygaz-
da, hogy az egyik asszony igen sántit. Hát ahogy jobban megnézte, látta, hogy a
lába el van verve! Következõ éjjel megint jön a lepedõvel letakart alak. Ekkor azt
mondja neki a gazda: – Ejnye, Zsuzsi, de fehérbe öltöztél. Fehérbe ám, mert
Fehértón lakok, mondta a boszorkány. Többet nem ment el tehenet fejni.
(Gyõrszentiván, Gyõr-Moson-Sopron megye)251

Pató Náci beszélte, hogy mikor û még kicsi vót, az apjának vót egy nagyon szép
tehene. Annyi vót benne a té, mint a víz. Hát egyszer csak nem hágy a tehen kö-
zel menni senkit, odanyomták a falho rúddal, de nem vót benne egy kanál té se.
Az apja mindján tudta, hogy valaki elvitte belõle a tejet. Éféltájba felöltözött, a
vasvillát a kezébe vette, az apja, ment az ólba: az ajtó be vót zárva, kinyitotta, be-
ment, hát látta, hogy egy nagy tarka kutya ott ül a tehen alatt, a nyakába egy
csíktök, abba fejte a tejet, a tehen úgy állott neki, mint a tõke. Û is kapta a vas-
villát, de a kutya kiszaladt, utánahajította, a nyakába, a csíktököt érte, az eltört,
a té kiömlött. Ahova kiömlött, egész nyáron sose száradt meg a fõd, akármilyen
szárazság vót. Átváltozott valaki kutyának, úgy hordta el a tejet, csak azt nem
tudták, hogy ki vót. (Csenger, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)252

Mi is megjártuk, épp azzal az emberrel, akirõl beszélt az a szomszédasszony. Eljött
hozzánk, mert a zöldséges õre volt. Eljött, fáradt volt, elvette a széket, amirõl fej-
tem a tehenet, s elment a pajtába, leült. Nem kaptam észbe. Miután elment, gon-
doltam, né, te. S beteg lett a tehenem. Úgy megromlott a teje, úgy bûzlött, hogy
nem lehetett megenni. Nyúlt, nem volt jó semmire. Legyengült. Van, amelyik
megdöglik. (Fráta, Kolozs megye, Románia)253

Vótak régen, vótak. Még azt is tudom, Turc János bá, az öreg. Ezeknek a Turc
Miklósoknak az apjának az apja. Hogy vették el a tehenyektõl a tejet, érted…
Õ bément valakihez az udvarra – még az én idõmbe történt! –, hogy végighúzta
a kezit a hátán a tehénnek, s a tehénnek elapadott a teje. S Tiszti Feri bácsi, nyu-
godjék csendesen, oda is bément valaki, õt már nem nevezem meg, már ismertem
én is, egyszer bément, olyan jó fejõstehenye vót, hogy csuda. Végighúzta, s ela-
padott a teje. Csak a hátán végighúzta. Megkezdte a szarvától, egész végig, a far-
káig, s kérem szépen, másnap a tehén nem adott egy kanál tejet se. (Vámos-
gálfalva, Maros megye, Románia)254
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Megrontja a tehenet, elveszi a tejet: a házhoz jön valamit kérni

Sztrunga Jánosné volt, a dögészi határba laktak ezek. Én a bátyámmal kint lak-
tam 12 éves koromig a tanyán. Egyszer átgyütt hozzám: – Adjá már, kedves kis-
lányom, vagy három méter fehér cérnát! – Itt van, e, vigye át! – kínáltam neki.
– Nem kell nékem, csak három méter. Majd én mérem. Mért is. Másnap reggel
fejt volna nõvérem, hát a tehén tõgyébõl húzta ki a három méter fehér cénát: ki-
lenc csomó volt rajta. Attól kezdve nem volt a tehenünk tején tejföl.
(Zagyvarékas, Jász-Nagykun-Szolnok megye)255

Nálunk szintén, ahol én laktam fönt, ott szintén volt egy boszorkány néni. Az a
boszorkány néni eljött nálunka kérni, mit tudom én, mit kért. Apám aszondta:
– Tûnj ki az udvarból, nem akarlak látni! Mer nálunk több tehén vót. Nem adott
neki. És akkor elkûdte a férjét a szomszédba, kijött a kerten a férje, a kerítésen,
ott megvárta anyámat, nyugodjon, míg mén a kamarába. Aszondja: – Julis, csak
egy marék sót adjál, nincsen sónk! Anyám meg olyan igen jó asszony vót, még a
ruhát is odaadta vóna. Adott neki egy marék sót: – Tessék! Juj, apám majd agyon-
ütötte anyámat: – Minek adtál neki? Ne, ott a tehen, se vaj nincs, semmi sincs!
Képzelje, egy marék sóval is elvitte a hasznot. (Debrõd, Kassa-vidéki járás,
Szlovákia)256

Például itt szomszédunk vót, unokatestvére a feleségemnek. Itt mi kere-
kesmunkával foglalkoztunk, s forgács, s minden vót. S a tehenyünk éppen akkor
bornyúzott. S forgács kellett neki, azért jött. S mondom: – Vigyél! S rea egy pár
napra megyek, hogy kérjek egy kosarat tõlük el, s nem adott, aszmondja, me a
tehen bornyúzott. Nem adott! Én már nem hittem a boszorkányságba, de õ hitt.
A babona, a babona! Ilyesmi vót… (Atyha, Hargita megye, Románia)257

Megrontja a tehenet, elveszi a tejet: 
mágikus technikák (érintkezés, tartozékok)

Nekem is vót egy tehenem. Szép angol tehén vót. S vót nekem egy haragos asszo-
nyom – nem én haragudtam, õ haragudott. Itt lakott a másik úton, Somodi Jós-
kától nem messze. Soha nem járt nálunk, nem is szólt hozzánk. Egyszer állok az
ajtóban, mondom a feleségemnek: – Te, nézd csak, ott jön be Tóth Rózi a kerten!
– Hol? Nézzük: jött be a mi kertünkön az az asszony. És akkor elkezdett hajlon-
gani, a kertben szedett valamit, be a surcab alá. Be a surca alá. És ajtó elõtt áll-
tunk. S mikor ideért at ólajtó elibe, akkor megállt, és akkor így csinált: háromszor
kifújta az orrát az ólba. Direkt megfigyeltem. Háromszor kifújta az orrát a tehén
felé, az ól felé. Elment haza… Kérem szépen, este menjünk fejni a tehenet: rúg a
tehén, nem lehet hozzányúlni! Hát akkor nem boszorkány vót? És a fia az én fe-
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leségemnek a testvérének volt a férje. És meg is mondtam neki, a sógornak, meg-
mondtam neki, hogy: – Anyád boszorkány. Ezt és ezt csinálta velünk, megmond-
tam neki. (Debrõd, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)258

Hogy lehet megrontani a tehenet?
Azt nem tudam elmagyarázni, csak nagyjából. De hogy vagy a ganéjából vagy a
tejibõl, s elveszi a zsírját. Azé tudam, kinn laktunk a mezõn, vót egy tehén, melyik
velem egyidõs vót. Szegfûnek hitták. Egy nagy fehér tehén vót. Vittem a csordába.
Egysze látom, törõbúzán,a mindenen keresztü szalad a tehén e. – Szegfû, Szegfû,
Szegfû! Szegfû szalad. Odaszaladt az asszonhaz. Így a ház elõtt vót deckábó csinál-
va, mind összetörte. Ement oda nagyapám, azt mondta neki: – Te Anikó, te Ani-
kó, add vissza a tejit a tehenyemnek, me ha nem, az megöl tégedet. – Jóska bácsi,
nem én vettem e. – Há akko nem jött vóna ide a tehény. Igen. Tudtak ilyesmiket
régebb.b S most is. S azt csinálják. Még tudja, mit tudnak csinálni? Elviszi a tejet
magától, s béönti a vécébe. Olyan büdes lesz a tej, mind a vécé amilyen büdes.

Hogy viszi el? Megnézi, megérinti?
Megérinti. Másképp nem tud csinálni. Vagy ganéját, vagy a szõrébõ vesz le. Vagy
a tejihez valahogy hozzájut.

A visszahozás hogy lehet?
Az má nehezebb. Nagyon ritkán lehetett megtudni, hogy hogy.

Az ilyen asszonyok tudták a sasfátc is megfejni?
Vót rá, vót rá, vót, amelyik azt mondta: – Hiszed, hogy én a földbõl tejet eresz-
tek? S megállt a fejszéve, s csorgott a tej. Én ezeket nem láttam, csak úgy, ahogy
mondták. (Nagysármás, Maros megye, Románia)259

Hát itt, Domokosond nem hallottam, de másként is elapad a tej, mert ha nincs mit
enni adjon, akkor tej sincs, de ha van, amit adjon, akkor tej is van… Aztán
Szépvízrõle hallottam egy mendemondát, úgy mondom más után, volt egy idõs
néni, mikor a tehéncsorda az utcán ment fel vagy le, akkor a nyomából összesze-
dett porokot, a tehén nyomából; akkor aztán õ vitte bé, s akkor a tehénnek a te-
jét úgy elvette õ, hogy a tehén hiába ment jóllakva haza, nem volt teje. És akkor
neki volt, ahogy hallottam, lent a pincébe három nagy béka volt, a pincéjébe,
hogy neki azok voltak a segítségei. Én is így hallottam, nem láttam ám. (Csík-
jenõfalva, Hargita megye, Románia)260

Inkább Szengyörgy-nap, tavasszal, mikor van, azelõtt õ má megfussa magát. El-
mejen, vizet iszik, vaj valamit, zsebre vágja, hogy valamit tudjon onné elvinni,
hogy õ tudja a tejet es elvinni, s a…. Szengyörgy-nap elõtt, mikor következik
Szengyörgy napja, azon a héten jár az a boszorkán. Úgy mondják itt. (Gyepece,
Bákó megye, Románia)261
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A tehén védése rontástól

Szent György-nap éjje, az a boszorkányok éccakája. Ementünk a falubu, keres-
tünk zõd nyirfaágat. Mindenki hozott egy-egy nagy ölle, minden ablakba egy-egy
ágat odatüztem, meg minden ajtóra is. Még a disznóólakat, meg a tikoka helét is
kitüzdetük. A boszorkányok oda nem tunnak bemenni, ahová nyirfaág van
kitüzdeve. Csak oda, ahun nincs. A boszorkányokat nyirág söprüvel lehet elhaj-
tani. […] Ez csak a régi korba vót, most má nem. (Vállus, Zala megye)262

Hogyan védekeztek a boszorkánytól, hogy ne menjen az istállóba?
Hát azt megkeresztelték fokhagymával.

Az ajtót?
Az ajtót, igen. Kívülrõl, belülrõl. Aztán meg alóra tettek valami, nem tudom én,
hány fajta füvet, a küszöbre, alá, hogy hát ne menjen be. Szenteltvízzel megszen-
telték a konyhát is, kívülrõ, belülrõ, mindenütt. Vót olyan is, még aki pappal is
megszenteltette konyháját, szobáját. (Karancskeszi, Nógrád megye)263

Azt mondta õ nekem, hogy van itt a szomszédban, aki el tudja venni a hasznát.
– De én azt mondom magának – azt mondja –, hogy a tehen elõtt sohasem legyen
vízhordta fa nélkül. – Milyen az a vízhordta fa? Amikor nagy víz van a patakon
– azt mondja –, oszt hoz a víz fát, oszt megakadozik – azt mondja – a gallyakon,
a fûzfagallyakon, hát azt mondja, tegyem a tehén elejébe, akkor nem tudják el-
vinni a hasznát. Hát én meg szót fogadtam. Ha láttam ilyet, mindig tettem elibe.
– Hogy azt mindég – azt mondja – tapossa a tehen, azt a vízhozta fát – azt mond-
ja. Nagyon sokon megyen keresztül a víz, oszt ezen a fán… Ha azt maga odate-
szi, nem tudják megrontani. (Ragály, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)264

Jó vót, míg iskolába jártam. Csapatostul mentünk a tanyabeliekkel, úgy is jöt-
tünk. Danoltunk, táncoltunk. Penig sietni kellett, mer a meghagyott dolgot el
kellett végezni: ólat takarítani, vizet tenni az itatókba, sepregetni a ház körül, s
észrevenni mindent, ha nincs valami rendjén. A söprût a nyirjával, a villát a hegyi-
vel felfelé állítottuk az ól körül. A boszorkányok ellen vót az. (Hencida, Hajdú-
Bihar megye)265

Szent György-napko az istállóajtóra, ablakra és a kapukra olyan szúrós, tövises
izét szoktak tenni. Hogy a boszorkány ne jöjjen bé. Na. Me azt mondják, hogy
ahol látja, hogy a tövis ki van akasztva, oda nem menyen. Ilyen vót a tudomány.
(Eckentelep, Maros megye, Románia)266

Igen, met még ennek elõtte édesanyám szigorán betartotta, hogy mikor bornyú-
zott a tehen, fokhagymát s arra, a tehennek a hátára keresztet csináltak, habár mi
nem katolikusok vagyunk, hanem unitáriusok, nem éppen akkora… de az ajtó
megett, s akkor a pajta küszöbin, hogy a tejet ne vigyék el. Azt nem észleltem, s
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nem vettem észre egyszer se nálunk, hogy a tejet elvették vóna, s visszavettük
vóna. Mi ezt a hagyományt, szokást a szüleink után betartottuk, de mos már nem
foglalkozunk vele. (Homoródalmás, Hargita megye, Románia)267

Megrontott tehén, juh helyrehozatala – a rontó megsebesítése, 
bántalmazása

Minálunk a boszorkányoknak az a mûvelete volt csak, hogy megnyomnak egyet,
meg izé, a tehénfejés, ugyé. Hát osztán, ugyi, ezt is akadáloszták. Mondjuk,
söprüt tettek keresztbe az izén, az istállóba. Azután, aki már ügyesebb boszor-
kányfogó vót, az úgy szokott, hogy tehennek a tejibü akasztott fe a füstre. Mond-
juk, ugyis illyen fakémények vótak. Hát oda, a kéménybe. És akkor ez a füst az
illetõ baszorkánnak a szemit bántotta. És bizonyos üdõ után oda kellett neki men-
ni, és könyörögni, hogy azt az illetõ dolgot vegyék le a füstrû, merhát ü megva-
kul. És vót ollan ember is, aki a csöpögõ alá, eresz alá ásott el valamit, ugyi. Ezál-
tal is a boszorkányokat büntette vagy távol tartotta. De még ollyan embert én is
ösmertem, aki eztet csinyálta. De hát hogy fogott-e baszorkánt, hogy ha nem…
(Alsóõr, Felsõõri járás, Ausztria)268

Több tehenünk volt. No, aztán én mentem ki fejni. Az édesapám kinn aludt az is-
tállóba. Nem tudtam bemenni, mert be volt kötve az istállóajtó. Bentrõl olyan
hangokat hallottam, hogy locsog a tej, valaki feji a tehenet. Én elvágtam a madza-
got, bementem, nem láttam senkit. Amint elfordítom a tehén alatt a szart, ott
volt egy igen nagy béka. Aztán ezt a békát vellára vettem, kidobtam a gané elé.
Ott jól megböködtem a vasvellával, és ott hagytam. Késõbb hallottam a faluba,
hogy a Fekete Kati arca tiszta vér, csupa seb. Így derült ki, hogy õ boszorkány, aki
a teheneket megfeji. (Gyõrszentiván, Gyõr-Moson-Sopron megye)269

Kis Jandó Marával történt. Észrevették, hogy az egyik tehén nem ad tejet, csak
bõg. Panaszkodtak. Azt mondták, hogy ott van az istállóban egy nagy béka, csak
tottyog-töttyog. Nem tudják, nem szopi-e meg. Másnap beleszúrta a vasvellát, és
tej jött ki a béka oldalából. Másnap az öreg Baskó papa beteg lett. Édesanyám
megnézte, hát csupa seb volt. Meg is halt. Béka képében járt megszopni a tehe-
net. (Csarnóta, Baranya megye)270

Egyszer Pétervásáron vótam vásárba. Furikota csinátunk, azzal vótunk a vásárba.
Két ember beszélgetett. Háttal vótam feléjük. – Hallod-e, hé, nem jó tehenet ad-
tál el! – Mért? Azé, mer amikor fejni akarunk, hugyozott a tehén mindig. – Gye-
re csak, pajtás, ugy cselekedjé, ahogy én mondom: ha hugyozik a tehen, amikor
fejni akarják, akkor egy üvegbe fel kell fogni azt a hugyot, üvegbe befogni, és
begyugni jó dugóval, oszt kéménybe felakasztani legyugva, lefelé a szájával. Az il-
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letõ addig nem tud hugyozni, amíg ott lesz az a hugy a kéménybe, aki megron-
totta. Azt se tudom, hogy hová való emberek vótak. Csak ahogy árutunk, hallot-
tam, hogy beszélgettek. (Mátraalmás, Nógrád megye)271

Bekecsen laktam, egyéves házasok lehettünk. És a háziasszonyom, P. néninek vót
egy igen szép tehene. Megellett. És valahogy elveszett a tej. Aszondja P. néni a fér-
jének, hogy: – Te Józsi! Én nem tudom, ez a tehén rúg, vág, nem adja le a tejet.
Aszondja neki a férje, hogy: – Mondok én neked egyet. Hallottam valamikor az
én édesanyámtul. Fejjél ki valahogy csak egy borospohár tejet. Öntsd bele egy fél-
literes kis lábasba. Gyújtsd meg alatta a tüzet, de akkor, mikor a harang 12 órára
szól. És akkor öntsd bele azt a kis tejet a serpenyõbe, fogjál egy jó nagy disznóölõ
kést, oszt ahogy fõ a tej a serpenyõbe: szurkáljad! Ide fog gyönni, ne félj semmit,
az, aki megbabrálta a tehenet. A szomszédba lakott egy öreg néni, B. néninek hív-
ták. P. bácsi becsukta a kaput, hogy véletlenül ne tudjon begyönni. Ahogy égett a
tûz, oszt fõtt a tej a kis lábosba, én mint fiatalasszony, félreálltam, oszt figyeltem
a két öreget, hogy mit csinál… Ahogy fõ a tej, szurkálja igen a késsel. Egyszer a
kapun kiabál az öreg B. néni, hogy: – Erzsikém! Erzsu, te! Erzsu, te! Mit csinálsz?
Hadd mán abba, Erzsu! Erzsu, te, tedd le onnan, oszt ne csináljad mán! – Ne félj
semmit, nem lesz semmi baj. – Erzsukám, hadd abba! Erzsu néni levette a lábost
a tûzrûl. A kést megtörülte, letette. Mán este a tehénnek semmi baja nem vót. Bi-
zony. B. néni úgy könyörgött néki, hogy hát ne csinálja aztat. Igen. Õ vót, aki
megbabrálta a tehenet. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)272

Vót nekünk tehen kettõ is, de tej, az nem vót. Gyanítottunk itt egy asszonyra,
hogy az talán boszorkány. Valaki ajánlotta, hogy a sarlót be kell tenni a tûzbe,
megtüzesíteni, és a tehen tejével öntözni. Hát úgy is csináltuk: a sarlót betettük a
tûzbe, aztán a tehenek tejével azt a forró sarlót öntöztük. Meg is jelent meg a bo-
szorkány. Gyön az asszony, leizzadva, piros vót, majd kicsattant. – Bazin Pista, mit
csináltok? – Mit? Tudja azt maga nagyon jól. Máris tünjön ki az udvarból! Csak
olyankor nem szabad adni semmit, mert ha kap, azzal magát orvosolja. Hát mink
nem adtunk neki semmit. De a gyerekeknek vót játék az udvaron. A kapun át fel-
kapott egy játékot, oszt elvitte. Azután oszt többet nem jelentközött, csak mikor
találkozott a falu közt a férjemmel. Aszondja: – Bazin Pista, még élek, nem hal-
tam meg! Aszondja: – Elég baj, hogy még él. Sok tehenet tönkretett! (Jablonca,
Rozsnyói járás, Szlovákia)273

Az öreg Bordé Pétör bácsiéknak ellõdött a tehenük. No, majd lesték, várták, hogy
maj ellõdik a tehén, az öreg Kajláné eváltódzott macskájé. Szopta a tehénnek a tõ-
gyit. Közbe ahogy a Pétör bácsi möglátta, nagyon összeverte, úgyhogy annyira
mögverte, hogy tiszta sebbé verte az egész testjit. Másnap a szomszédasszonyát,
Tót Ilka nénit elkûdte, hogy mönjön, nézze mög az Ágnist, beteg-e. Hát mikor
emönt az Ágnist mögnézni, tiszta kékre, feketére vót verve, két fogát is kivert ne-
ki. Feküdt, nyögött, hogy jaj de beteg. Hát ez látja, hogy valami történt velek.
Olyan fekete vót mindenütt, mint a kík posztó. (Padé, Észak-bánsági körzet,
Szerbia)274
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No és a szomszéd bácsi is mesélte, hogy az õ nagybátyjáéknál azt mondja, valami
kiszopta a tejet mindég, mer reggel nem adott a tehén tejet. És azt mondja, kiles-
ték, hogy egy nagy macska szopta minden áldott este a tehenet. Azt ajánlották
neki, hogy mikor bemén, hirtelen rántsa ki a gatyájábul a madzagot, avval kösse
be az ajtót. Úgy is csinát. Megfogta a macskát. A macskának a négy lábát kiszö-
gelte a kisszéknek a négy lábára. Úgy ütötte a macskát. Verte, hogy mán a macs-
ka megdöglött, avval a hiszemmel vót, megfogta, oszt kivágta a ganédombra. Hát
a macska csak fölugrott, fölszaladt a háztetõre. Onnan visszakiáltott, hogy: – Meg-
állj, Gölödin Ignác, megjárod! Hát bemennek, mer vót nekik egy kisbabájuk. Hát
nagyon sír a gyerek. Még ha fölvették, akkor is. Hát akkor mán az egyik lába ló-
gott a gyereknek, hogy a boszorkány tán kiszedte az inat belõle. Úgyhogy örök
életire a gyerek sánta maradt. (Tiszakécske, Bács-Bodrog megye)275

Eztet magyarázta neköm az az asszony, akit horgásztunk hozzá, ahhon az asszony-
hon. Magyarázta neköm, mikor arrú vót szó, hogy a tej nem jó. De ehhöz nehéz
hozzájutni, ehhön a dologhon. – A te apád olyan lókupec embör vót. Gyün-mén,
gyüvõ-mönõ nagy utakon. Ha patkót talál az úton – aszondja –, eztet kilencszõ
mög köll szentöltetni. A patkót. És akkó, mikó má nem akar a tehén aláereszteni,
rúg, vág, akkó gyútsd be a kemöncét. A feleségöd fûtse a kemöncét, te mög fogd
a baltát. Tüzesijje mög a feleségöd abba a kemöncébe azt a hétlyukú mögszentölt
patkót, és tögye a disznóvályúba. De ne szóljon senkihön semmit, amíg csinálja.
Hanem a baltáva verje a patkót. A vályúba. Faragja, verje a vályúba. És vagy
odamén, vagy otthon mögdöglik, és szenved az a valaki, aki a tehenet bántotta. Az
én anyám, amikó mán a tehén rugott, vagy nem adott röndössen tejet, aszondta:
– Embör, tüzelj a kemöncébe. Fejtünk tízet vagy tizenkettõt. Ez a tehén nem
eresztött alá. Ezt a tejet, aszondja, be köll tüzelni. De pirosra be köllött a kemönce
fenekit fûteni. Beöntötte az apám a tejet oda, az anyám mög baltával darabolta a
piros patkót a vályúba. És vót, aki odamönt. Ott vót a tûszomszédunkba egy öreg-
asszony. Az mög, olyan tehene vót, mint az ujjam. Azt fejte kinn a tallón mög
mindönütt. A rettentõ nagy fejõteheneket. És odamönt: – Mi csináltok mán, ne
bántsatok! Az anyám aszondta, ha odamén, agyonvágja, oszt nem bírt semmit se
csinálni, csak mögdermedt. Csak mögmeredt. (Öttömös, Csongrád megye)276

Mikor elvittík a tehínbül a tejet, olyankor nem adott le tejet. A tejescsuporba bele-
pisiltettük a tehenet, a tejescsuprot feltettík a vasra. Forrázták. És akkor gazda
otthon, a tehénnek a gazdája, elkezdte ütni a tehenet. És akkor ment az öreg
Sz.-né, hogy: – Ne bántsd a tehenet – aszondja –, mer engemet ütöl. Õ vitte el a
tejet, értette az ilyesmit, me boszorka vót. És G. nagyon megverte a tehenet. Nem
vót annak semmi, me nem a tehenet ütötte. Odament az öregasszony: – Ne bánts,
G., mer – aszondja – úgy elvertél, hogy csuda! – Az anyja istenit, mír jött ide, mír
vitte el a tejet? – aszondja. – Kifelé innet, ütök magára is, nem csak a tehénre.
(Kárásztelek, Szilágy megye, Románia)277

Aztán a tejit, má nagyapám éppeg megcsinálta, láttam én, hogy leánka vótam,
hogy e vót véve a tehénnek a teje, s akko azt mondták, hogy vesznek egy új fa-
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zekat, egy korondi fazakat, s egy új láncot. S akko azt a láncot béteszik a tûzbe,
s a tehént odatartsák, hogy pisilik belé a fazékba, s akko odateszik, hogy fõjjen, s
a láncat a tûzbõ kiveszik, forrón, s beléteszik abba a pisibe, s azt mondják, hogy:
– Úgy égjen az az ember, ameddig nem jön vissza, hogy mondja meg, hogy ki.
S visszajön a teje a tehénnek. Me visszajön az ember, s megmondja, hogy adja visz-
sza. S ez éppen igaz vót, ezeket csinálták. (Mezõbodon, Maros megye, Románia)278

Vót egy öreg, me szógáltam ide átol, vótam valami öregek, annak az öregasszon-
nak élt az édesapja, de má 80-90 éves vót. S oda ki vótunk a havasba, s akkor osztá
beszélte az öreg, hogy hát ugy elrontották a boszorkányok az állatokot, a tehene-
ket, hogy má nem vót jó a tej. Nahát, mit tudjanak csinálni, hát õk aszmondták,
éjjel meglesik, hogy lássák, ki menyen oda a verésbe, igy mondták, a marhák, ahol
háltak, ugy mondták, a verés. S akkor, hát mikor mennek, s lesik, ki mejen oda a
verésbe, s hát egy kerek höngörödik oda! S akkor nekifogtak, s egy láncot ke-
resztülhuztak a kerek fejin, s ott hagyták reggelig. Megkötték oda a veréshez.
S reggel mennek, s hát a szomszéd embernek a fülin keresztül van húzva a lánc!
Hát a szomszéd ember vót. (Kostelek, Bákó megye, Románia)279

Hadikfalván történt ez az eset. Az egyik gazdának a tehenének a tejét elvették,
hát gondolkoztak, hogy mitévõk legyenek, mi az ok, hogy nincs a tehénnek teje.
Hát elmentek a kártyavetõhöz, és a kártyavetõ azt mondta, hogy egy asszony vit-
te el a tejet, aki odamegy minden éjjel, s béka képiben kicsípi a tehénnek a tejét.
Hát gondolkoznak, hitték es, nem es, hogy ez igaz lehessen, elég az hezza, hogy
egy alkalomval hát méges lesbe álltak. És csakugyan, egy hatalmas nagy varan-
gyos béka bémászott az istállóba, s avval oda a tehenhez. A tehen ahogy feküdt,
megszopta a tehenet, kiszopta úgy, hogy nem maradt semmi benne. Hát az em-
ber villát ragadott, s addig ûzte a békát a villával, amíg kiment a sáncba, s ott az-
tán a villát beléütötte. De olyan erõs volt a bõre, hogy úgy kellett, hogy az esszes
erejét odategye, és reacsiperkedjék a villára, hogy belémenjen. És avval a villát az-
tán úgy békástól beléállította, s három napig ott volt a béka. De három napig élt.
S közben aztán, mikor a béka megdöglött, hát nem messze tõlük volt egy vénasz-
szony, s avval hát az es meghalt. S úgy mondták, akik mondták, hogy egy nagy
lyuk volt a hasán, és abba halt meg. Így hát gondolták, hogy a béka képében
az a boszorkány volt, akit a villával megszúrt a gazda. (Nagyvejke, Tolna megye
[Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])280

A tehénrontó boszorkány megpatkolása

Egy kovácsnak a felesége boszorkány volt. Oszt járt a faluban, és tejjel tele volt
mindig. Hordta haza a tejet. Oszt egyszer elkapták a boszorkányt, de ló képiben.
Evezették a kovácshoz. Aszondja a gazda: – Vasalja meg nekem ezt a lovat, de
mind a négy lábára! Osztán meg is vasalták a lovat rendesen. Hát akkor telt-múlt
az idõ, hazament a boszorkány, de reggel nem kelt. Mondja neki a kovács: – Hal-
lod, asszony, kelj már fel, mert a fiaid is éhessek, meg én is! Hát az asszony nem

365

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 365



kelt. – Ha nem kelsz, lerántom rólad a dunnát! Hiába mondta a kovács, megint-
csak nem kelt az asszony. Azzal felkapta a dunnát, lekapta róla. Hát aszondja:
– Uramisten, a két kezin patkó, a két lábán patkó! Erre aszondta: – Hát te jártál
éjjel! Na, gyere, leveszem rólad. – Na, hagyjál engem békibe! – Nem hagylak én
békiben, gyere csak, lecsipdesem rólad fogóval! Oszt bement a kovács az ágyhoz,
levette a mancsáról meg a lábáról. Aszondja akkor: – Hát mit csináltál te? – Jajj,
jajj, megfogtak engem! – Na, ha megfogtak, akkor én is megfoglak téged. Fogta
a kovács az asszonyt, egybõl kicsavarta a nyakát. (Érsekvadkert, Nógrád megye)281

Volt így Kiskõrösön egy pap. Mondta neki egyszer a gazdasszonya, hogy nem ad-
ja le a tehén a tejet. Bemegy az istállóba megnézni. Hát látja, hogy ugrál a tehén,
amikor fejni akarják, amit eddig kifejtek, azt is kirúgta. Mondja is mindjár az asz-
szony a papnak: – Tiszteletes úr, ez a tehén meg van rontva. A pap nem hitte el,
de már nem tudott mit csinálni, hát beleegyezett, hogy elhívják a tudósembert,
aki rajta segíteni tud. Eljött az ember. Bementek az istállóba, beleszúrt egy villát
meg egy kést az ajtó hátába. Akkor vártak. Egyszer csak gyütt egy fekete macs-
ka, az vót a boszorkány. Becsukták az ajtót, nem tudott kimenni, meg akarták
fogni, de úgy ugrált, szaladgált, hogy nem bírták. Még a lámpát is elótotta, ráug-
rott. Vasvillával kergették, már a sötétbe is ütötték összevissza. Végre sikerült
megfogni. A pap parancsára levágták az elsõ lábáról a körmeit, és megvasalták.
Hát másnap megtudták, hogy a legközelebbi szomszédasszony volt a mester. El-
hivatta a kovácsot, levetette a kezirõl a patkókat. Attu kezdve soha nem járt kesz-
tyû nélkül. Na, ez tovább nem volt. (Kiskõrös, Bács-Kiskun megye)282

A boszorkány tehenet ront – helyrehozza saját rontását

Demjén anyámnak a tehén nem állott, nem tudta megfejteni, hát rúgott, vágott.
Jön Ágnes néni. Aszondja, hogy: – Hát te micsinálsz? – aszondja. – Gyere mán!
– aszondja. – Nem ád ez a tehén. Én nem tudom, mi lelte, nem tudom megfejni.
Aszondja: – Valakinek nem adtál tejet. – Aszondja: – Oláhnénak nem adtam. Ak-
kor végigsimította a tehenet, rávágott, aszondja: – Eridj alá! Állott a tehén, mint
a tõke, de ám osztán Ágnes néni az utcán nem állhatott meg, ha a tehén látta, úgy
felismerte a tehén. Hogy micsinált vele, nem tudom. Ment vóna neki, ha meglát-
ta a tehén. De hát nemigen láthatta, mer mindig oda vót csavargóba. Nem vót az
itthon. Vígigsimította, rávágott, oszt aszondta: – Eridj alá! (Sáp, Hajdú-Bihar
megye)283

A boszorkány tehenet ront – a tudós azonosítja 
a rontást és/vagy gyógyít, tanácsot ad gyógyításra

Minálunk minden évben megdöglött egy tehén meg egy ló. És a többiek is min-
dig soványak voltak, mindig száradtak. Akkor édesapámat odabiztatták, hogy
menjen oda Ferkó bácsihoz. Mondták, hogy õ oda tud.a Édesapám elment hozzá.
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– Jó van, komám, megnézem. Elment hozzánk, megnézte, hogy tényleg olyan so-
ványak a lovak. Megállt az istálló közepén, és kezdte jobbrul számolni a padolá-
sokat, kezdte balrul számolni a padolásokat. A harmadiknál megmondta: – Majd
ezt vegyék föl napkelte elõtt. Édesapám mondta: – Szógám, reggel nagy munká-
ba leszünk, az istállót fölássuk. Hát a harmadik padlót fölvették. A harmadik pad-
ló alatt vót két csont összekötve kereszt alakba, de hogy millen csont volt, nem
tudom. Akkor mondta, hogy ha megtalálnák, akkor hozzanak vízhordta fûzfát, és
fûtsenek be azzal háromszorta jobban, mint a kenyérnek, és amíg az ég, azalatt
odamegy az illetõ, aki ezt csinálta. És ki volt az, mint a kedves keresztapám. De
mondta Ferkó bácsi, hogy ne szóllunk hozzá, mer akkor még nagyobb ereje lett
volna neki. (Dobri, Zala megye)284

Nálunk is elõ vót ez fordulva, kéröm, és a szomszédasszony rontotta mög. Nem
tudom máskülönben, hogy hítták, csak úgy tudtam, mindég úgy ismertem,
Buruckáné. Egy nagyon csúnya, vén, retkös vénasszony vót. De látszott is rúla,
hogy valami. Apám akárhányszor vött tehenet, az mindég tönkremönt. Vérös te-
jet adott, vagy rugott, vagy ordított, vagy trágyázott, mikor fejte. Szóval mindég
csinát valamit. Annyira vót aztán apám mán vele, hogy! Azt mondja egyször apám
anyámnak: – Elmögyök – aszondja –, ide, Cernabarára. Ott még tudósabb asszony
vót. Hát aszondja anyám neki: – Hát én nem bánom, mönjön e, hát mönjék kend!
– mert akkor még kendölték az asszonyok az embört, nem magázták mög tegez-
ték. Kend vót mind az egész világ. Emönt aztán az apám hozzá. Azt mondja neki
a cernabarai asszony: – Bence! – mán tudta is apám nevit, nem köllött bejelönt-
közni, hogy ki vagyok. Mán névrül szólította az embört. Azt mondja: – A szom-
szédasszony, az a Buruckáné rontotta mög a tehenedet. Eredj haza, semmit ne csi-
nálj más egyebet. A faránál szúrd a vellát bele a trágyájába, a fejõbe pedig tödd
bele a nagykést. Akkó fejd rá a tejet, oszt akkó oda fog mönni hozzád. Hej, apám
osztán fõpödörte a bajuszát. – Gyere csak ide – mondta anyámnak –, agyonütöm.
Hát, mint kisgyerök, én is elmöntem az istállóba, oszt leûtem a lépcsõre. Apám
feji a tehenet, az mög nyöszörgött. Egyször ehun van e, a Buruckáné. Itt van.
Odaállt a küszöbre, aszondja: – Így olyan nagylegény vagy, üss agyon, mert
aszondtad, hogy agyonütsz. Apám mög aszondja: – Én nem mondtam! Beijedt
apám is tûle. (Tápé [Szeged], Csongrád megye)285

Még pulya vótam, oszt ott laktunk a Szenes-féle házba. Hát ennek a Barócsi csa-
ládnak a nagyapjával laktunk. Vót az az Erzsi néni… oszt az hajnalba a Virágnak
– úgy híjták a tehenjöket – mindég fokhagymát adott, hogy meg ne tudják ron-
tani. Egyszer osztán mégiscsak megrontották a Virágot. Hát, aszmondja Erzsi né-
ni, majd û meg fogja tudni, hogy ki rontotta meg, mer ide fog jönni. Hát elment
Erzsi néni a tót tanyára, oszt hozott magával egy alacsony tót embert. Hát a kony-
hába láttam, hogy égett a tûz. Szenet rakott, rakott bele fokhagymát, sót, tenge-
rit, tengerilisztet meg sok mindent. Úgyhogy kilencfélét rakott bele. Megolvas-
tam, mer még pulya vótam akkor, oszt kiváncsi vótam mindenre. Ki-kivitte, meg
be-behozta. Ezt csinálta reggelig. Úgyhogy meg is gyógyult a tehen. (Gyulaháza,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)286
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Tetszett olyat hallani, hogy elvették a tehén tejét?
Hát, azt mondták.

És az hogy volt? Ki vitte el?
Há ki tudja, ki vitte el? Mikor én szógáltam, leán voltam, akkor volt egy tehén,
olyan, hogy naponta háromszor fejtük meg. S egyszer csak bõg a tehén, s nem áll
meg a fejésre, s azzal akkor jött egy csángó fejérnép Lóvészbõl. S ahajt mondta asz-
szonyom, mert kereskedõk voltak, a boltba volt, s mondta asszonyom, hogy a
tehen úgy bõg, nem akar tejet adni most. Naponta háromszor fejtük eddig meg.
S akkor volt az az asszony, egy csángó fejérnép, román, nem csángó, mert lóvészi
volt. S azzal azt mondja, hogy: – Hozzanak az erdõrõl fehér mogyorófát! De úgy
hozzák, hogy vizen ne hozzák! Hát, akkor kellett, a kovácstól gyûjtöttek össze
ilyen marhakörmöt, amit lefaragtak a kovácsok a marhák lábáról. S akkor a…
Volt gereben, a kendert ahogy dolgoztuk fel, a gereben, s léher,a ilyenek voltak,
hát. Azokot is, az ekevasat. S egy nagy kádat kitett az udvarra az a fehérnép, mert
aztán õ azt mondta, hogy a fát õ elhordja. Hozott három magyarófát. S korcsma
és bolt volt. S aztán azt mondta, hogy: – Most aki béjön, és nem veszen semmit,
az vitte el a tejet. Hát, egyszer a szomszéd ember béjön, került egyet a korcsomá-
ba, máskor egy féldecit meg szokott inni, de most egyáltalán semmit se kért. Csak
a korcsmát megkerülte, az ablakon kinézett az udvarra. De a román fejérnép ütte
a kádat avval a magyarófával. A három magyarófát eltörte, esszetörte azon a ká-
don. S alatta volt a izé, a gereben, léher, s ilyen marhaköröm, s ilyen összevissza
gyûjtött ekevas, s ilyeneket összeszedett. Azok ott voltak alatta. S a kádot ütte.
S az ember béjött, de olyan fáradt volt, hogy alig tudott köszönni! Megkerülte a
korcsmát, s kiment. Hát este, hát nem bõg a tehen! Hát adja a tejet! Egyáltalán
nem bõgött. S ez a fejérnép. Mert asszonyom azt mondta, hogy nem tudunk ma-
gyarófát hozni, s hol hojzuk, mi nem tudjuk, hogy hol hojzuk, hogy vizen ne
hojzuk keresztül. S aztán azt mondta a román fejérnép, hogy: – Nem baj, én ami-
kor jövök, akkor hozok. S aztán hozta es, s a tehennek a teje visszajött, s többet
nem bõgött a tehen. S a teje is megvolt rendesen. (Csíkjenõfalva, Hargita megye,
Románia)287

Ágoston bácsi édesapámnak nagybátyja vót. Õ magyarázta, hogy ugy elrontották
a tehenjeiket, hogy nem tudták fejni meg. Bõgtek, s rugtak ugy, hogy nem tud-
ták fejni meg. Akkor elmentek, fizettek… Elmentek egy mondónéhoz, s a mon-
dóné aszondta: – Ugy el vannak rontva, hogy belépusztulnak, az egész marha.
Ugy el vannak rontva. Aszondta: – Menjél, fizessél kilenc helyre, kilenc misére va-
lót a papoknak, s elmész te osztán utána a templomba, s akik elrontották a tehen-
jeidet, a fejõsöket – aszondja –, azok mind hátval ülnek az oltár felé. Ugy es csi-
nált Ágoston bácsi. Fizetett kilenc helyre, elment a templomba, s három fehérnép,
kosteleki fehérnép hátval ültek – azt ugy lássa, pedig az nem ugy ül, de a mise-
szógálat odahojza –, hogy hátval ültek az oltár felé. S akkor õt megfenyegették.
Azt mondta, õt megfenyegették, hogy nehogy valakinek mondja. Azok má észre-
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vették, hogy a miseszógálatval megtudta a másik, hogy ki veszi el a tejet. Osztán
akkor Ágoston bácsi így tudta, osztán misét kellett csináljanak így az állatok közt,
ugy tudták helyrehozni a teheneket, tudták fejni. (Gyepece, Bákó megye, Ro-
mánia)288

Az egyik ember teheninek elvitték a tejit. Hát elmentek a szomszéd faluba, egy
tudós oláhnéhoz, hogy megtudakolják, hogy hogy lehet azt visszavenni, amit el-
vittek. A tudós oláhné megtanította õket, hogy ha meg akarják tudni, hogy ki vit-
te el, akkor azt a tehenet fogják bé a szekerbe, és induljanak vele a malomba.
Amelyik ház elõtt elbõgi a tehen magát, annál a háznál van a teje. De arra vigyáz-
zanak, hogy senki, semmilyen állat meg ne közelítse a szekeret, mert akkor nem
kerül vissza a tej. Hát ahogy mennek, egy ház elõtt csakugyan elbõgi a tehen ma-
gát, s akkor ott megálltak. S ahogy megálltak, hát a híd alól jön ki egy hatalmas,
nagy varangyos béka, neki a szekernek. Az ember hessegeti, hogy ne közelítse
meg a szekeret, de hát még annál jobban szökdösött arrafelé. Erre fogta magát,
mert egy vasvilla volt a keziben, és a vasvillát belédöfte, s úgy felszúrta a földbe.
S ott volt az a béka három nap s három éjjel. Amikor a béka megdöglött, akkor
egy öregasszony, aki a tejet elvitte, az es meghalt. S így kitudódott, hogy ki vitte
el a tejet. (Nagyvejke, Tolna megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])289

A boszorkány tehenet ront – román pappal 
miséztetnek gyógyulásért

Azok rossz vénasszonyok. Az ördög tudja, menjenek a pusztákra, hogy hogy hit-
ták. Boszorkányok. Azok indultak meg, akkor kapták a mezõkön a teheneket, s
az istállóba es bémentek, ha arrol vót szó. S ott es megfejték, megcseppentették
õket. S akkor a tejvel ki tudja, micsináltak. Hogy boszorkányolták meg. Ugyhogy
a tehennek a teje osztá meghigúlt, s másnap elapadott egészen. S a tehen es elrom-
lott, ugyhogy ottan lesoványodott, s olyanokat csináltak. A boszorkányokrol,
azokrol örökké lehetett hallani. Ezelött es, most es. Met azok valahonné meg-
tanólták vót, hogy a tejet el tudták venni, s el tudták rontani ugy a tehenet es,
hogy lesoványodott, s még, ha arról vegyük a szót, még el es pusztút, ha nem tu-
dott az ember valamit segíteni rajta. Papokval. Miseszógálásval. S akkor megszen-
telték a tehenet, megszentelték az istállót, s akkor mindenfelõl nem vót igaza an-
nak a boszorkánnak, hogy bémenjen az istállóba se. Nem szabad bémenni.
Valamiféle hátraköti ugy, hogy nem tud bémenni. (Kostelek, Bákó megye,
Románia)290
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EGYÉB HÁZIÁLLATOK MEGRONTÁSA

A boszorkány lovat ront, megnyergel

Hát úgy mondta, kedvesöm, hogy azt mondta, hogy: – Látitok-e, melyen sová-
nyak ezök a lovak! – aszondja, itt, nekünk mondta, hát én is ott vótam. Hát át-
mentem hozzájuk, közel vótunk ám.

Ki volt az?
Nagy J. Jánosné vót. Aszondja: – Olyan soványok ezök a lovak, pedig hát mindég
hordják a kukoricát nekik. De hát – aszondja –, nem csoda, hogyha ilyen soványok,
mer hát látitok-e, a hajukat mindég összekeverik – aszondja –, a Szengöllér högyére
(jobb lesz, ha leírja, aranyom [a gyûjtõhöz]), a Szengöllér högyére rajta a boszorká-
nyok. (Csányoszró, Baranya megye)291

Egyszer meg eljött nálunka egy másik asszony, arra is azt mondták, hogy olyan
rossz asszony. Eljött nálunk, semmi baja este a lovunknak nem vót. Éjfélkor szok-
ta az uram megitatni mindég. Még meg is itatta. Osztán vót nálunk este, hogy
menjék neki szántani. Másnap. Nem tudom, mi okból, nem tudott neki menni
szántani. Hát este megitatta, még adott neki enni éccaka. Reggel, mire ment, hát
akkorra a lovunk így, mint a béka, négy lábra, a két elsõ lába erre, így, a két hát-
só lába meg megint úgy, mint a békának, a feje meg így vót, oszt úgy vót megdö-
gölve a lovunk. Oly szép fehér ló vót, úgy szerettem. Hát így jártunk. Aszondta
az uram, hogy mindjárt õrá gondolt, mihelyt az ajtót kinyitta, s látta, hogy hogy
van. Hogy miért nem ment neki szántani. (Kecsõ, Rozsnyói járás, Szlovákia)292

Az én öcsém, Péter, szolgált egy gazdánál, mint cseléd gyerek vót. A gazdának vót
nagyon jó két magyar lova, de az annyira szerette azt a két lovat, hogy nem tud-
ta, hogy mit csináljon vele. Egyszer úgy történt a dolog, hogy az egyik lova min-
dig fogyott. Aztán mondja a gyereknek: – Hallod-e, mi van evvel a lóval, tán nem
adsz neki abrakot? A gyerek mondja, hogy csak annyit kap ez is, mint a másik.
A gazda mondja: – Mi van vele, szemlátomást fogy ez a ló!? Akkor mondta a gye-
rek, hogy: – Ez a ló, mikor kigyün fekünni vacsora után, mindig annyira ugrál,
rugdal, ahogy csak bír, míg csak tiszta tajték nem lesz. A gazda akkó gyütt észhõ,
hogy: – Itt má baj van, hallod-e! Hanem – aszondja –, van-e a gatyádba madzag?
Ha kimégy estére feküdni, surranj be az istállóba, s csukd be az ajtót, azt kösd le
egy darab gatyamadzaggal, ahogy csak birod. Mer fakilincsek vótak még akkor.
– Vágj le egy darabot a gatyamadzagodból, avval. De azt ki ne nyisd, míg én haj-
nalba ki nem megyek. Úgy is lett. Hajnalkor zörög a gazda: – Péter! Nyisd ki az
ajtót. Gyorsan leoldotta a kilincsrõl a gatyamadzagot, mindjá nézte a lovat a gaz-
da. Hát meglátta a ló hátán a nyereg nyomát. Csupa tajték volt, aszt úgy száradt
meg. – Na, semmi, villára, majd mindjá megfogjuk a betyárt! Akkor aztán keres-
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ték jobbra-balra, a jászóba szurkáták, hogy itt van valami. Hát mit tanátak: egy
nagy macskát a jászó alatt. Hát aszt agyonverték a macskát, hogy mozduni se tu-
dott má. Akkor kidobták a ganajra a macskát, agyonszurkálva, agyonverve. És a
macska reggelre csak eltûnt. Aszt ez a macska ott lakott a legközelebbi szomszéd-
jába. Hát aztán úgy reggeliztek, az öreg szomszédasszonynak vót egy nagy lánya.
Aszt együtt ide: – Szalóki bácsi, gyüjjön el, azt mondta anyuka. – Mit akar anyád?
– Nem tudom, de nagyon beteg, agyon van verve, szurkálva. – No, vín boszor-
kány, ez tette tönkre a lovam, nem megyek el, szenvedjen. De hát megintcsak
mentek az öreg Szalóké. Elment a gazda, annyit kívánt az öregasszony: – Csak egy
ujjal hogy érjek hozzád, mert addig nem tudok meghalni. Így meghalt az öregasz-
szony. (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok megye)293

Más háziállatok megrontása

Egyszer történt, hogy amerre a boszorkány elment a faluban, egy disznó sem gör-
gött be. Úgy védekeztek, hogy a vízhozta fát meggyújtották napfelkelte elõtt, és
a füstön a disznókat keresztülhajtották. Aznap minden disznó begörgött. (Vas-
egerszeg, Vas megye)294

Egyszer meg elszállt a gunarunk. Sehol nem volt. Egyszer meg a Méreg Kati néni
eljön: – Hallom, hogy elveszett a gunaruk. Nálunk meg van egy gunár. – Csak-
ugyan, keresztlány? Egy szakajtó kukoricáért odaadom. – Kedves keresztlány, én
még kettõt is adok. Visszaadta a gunarat, de abba az évbe nem lett gunarunk, csak
libánk. (Zagyvarékas, Jász-Nagykun-Szolnok megye)295

Cirmos macskánk vót. Akarhogy etettük, mindig nagyon sovány vót, és a fél há-
tán a szõr mindig le vót kopva. Akkor panaszkodtunk, hogy mi van a macskával:
etetjük, etetjük, de olyan nagyon sovány. A szomszédbeliek mondták, hogy nyir-
junk a hátán körösztöt, hátha az használ. Meg is próbáltuk. Annyibu sikerült,
hogy a macska aszt napru napra mindig jobb vót. A hátán is kinõtt a szõr, és to-
vább nem vót kopott. Esetleg boszorkány járta, az lovagolt rajta, azért lett ilyen a
macska. (Bócsa, Bács-Kiskun megye)296

KENYERET, ÉTELEKET VARÁZSLÓ BOSZORKÁNY

Termést, kenyeret varázsol: harmatszedéssel

De nem szeretném, ha mögtudódna, hogy ki mondta. Vót itten egy asszony, Bo-
ris néninek hívták. Az boszorkány vót. Mindön Szent György-nap reggelin levet-
kõzött egy ingre, és egy lepedõvel leborította magát, és úgy járkált erre kint, a szán-
tófõdekön. Húzta a lepedõt. Aztán akkor azt mondják, ami harmatot összeszödött,
az mindég avva sütötte a kenyerit, amit fölvött az a lepedõ. (Klárafalva, Csongrád
megye)297
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Mikor Mihály bácsi Alsóvárosona lakott, Kovácséktul kitudta, hogy a házigazdá-
jának a felesége vén boszorkány. Egy marék lisztbõl több kenyeret sütött, mint
más két vékából. Egyszer azután kileste. Az öregasszony mikor kovászt tett,
lement a pincébe, hol két köcsögben víz volt letakarva, belõlök megmosdott. Az-
után hozott fel a vízbõl magával, s azzal tett kovászt; oszt […] csakhamar meg-
kelt a tészta a teknyõben, s úgy megszaporodott, hogy több kenyér sült a marok-
nyi lisztbõl, mint másnak a két vékájából. Késõbben Mihály bácsi felesége is úgy
tett; lelopódzott a pincébe, megmosdott a köcsög vízben, hozott is fel belõle, de õ
két véka lisztet kevert össze vele, nem egymaroknyit. Egyszer csak kel ám a
teknyõben a tészta, annyira megszaporodott, hogy a teknyõbõl is kifutott. Miska
bácsinak a felesége úgy megijedt, hogy mi lesz most… Az egész kovászt elásta,
másikat tett, abból sütött kenyeret. (Csongrád megye)298

Két házaspár egy házban lakott. Egyszerre vittek õrölni buzát. (Mari Margit be-
szélte nekem.) Az egyik párnak elfogyott a lisztje, a másiknak nem. Megint elfo-
gyott ugyanannak a házaspárnak a lisztje. Az elsõ pár, akik már sokat õröltettek,
gyanut fogott. Mondja az urának az asszony: – Hogy lehet, hogy mi már három-
szor õröltünk, míg a bátyádék csak egyszer! Az asszony mondta az urának, hogy
kilesi a sógornõjét. Egyszer, mikor dagasztott, belesett az ablakon, látja, hogy egy
szem liszt sincs a teknõben. Fog egy kis üveget a kaszni tetejérõl, és csöpögtet a
teknõbe. Hát, amikor belecsöpögtet, a teknõ tele lett liszttel. Megleste a sógorné-
ja, hova tette azt a kis üveget. Amikor nem volt otthon, belopódzott, és azután õ
is abból csöpögtetett az üres teknõbe. Hát, uramfia, tele lett neki liszttel! Egypár-
szor használt az üvegbõl. Mikor kevés volt benne, nyilatkozott, hogy õ is vitt be-
lõle, abból a csodaszerbõl. Kérdezte, mi ez. Azt mondta, megmondja neki, és ha
akarja, õ is beállhat a társaságjukba. Éjjel 12 órakor menjen ki vele a keresztútra.
Majd ott mindent megtud. Vállalkozott az asszony, kiment vele a keresztútra éj-
jel 12 órakor. Hát már ott volt sok boszorkány. Azt mondták neki, tartson velük,
de vannak kikötések. Elõször is tagadja meg az Istent, soha ne imádkozzon, és
mindig a Luciferhez folyamodjon. Megmondták, milyen szavakkal. Amikor kije-
lölik, okvetlen jelenjen meg 12 órára. Ha erre vállalkozik, akkor most nyilatkoz-
zon. Az asszony azt mondta: ha soha nem lát egy harapás kenyeret sem, de az Is-
tent akkor sem tagadja meg. Akkor jól összeverték a boszorkák, és elzavarták.
(Galgamácsa, Pest megye)299

Mondták, hogy há hogyha haragudtam én a szomszédra, mondjuk, akkor én éjjel,
de eztet 3 óra után, akko kiment, s akko a harmatot úgy a búzáró leszedte, s ak-
kor úgy vitte az övéhez. Az övéhez tette az erejét, s akkor a másiktó evette. Ez is
mind valami tisztátalan varázslás, nem isteni dolog. Õ eb tudta varázsolni egyik a
másiktó. (Mezõbodon, Maros megye, Románia)300
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Megrontja a kenyérsütést 

Amikor kenyeret sütöttünk, az az asszony, aki a kistestvéremet megrontotta, min-
dig megjelent, de csak a kenyérsütés napján. Az volt a célja, hogy amikor beda-
gaszta a kenyér, mikor édesanyám fûtötte a kemencét, oda belenézhessen. Ezután
továbbállt. Gyönyörûen meg voltak kelve a kenyerek, szépen berakta a kemencé-
be. Amikor szedte ki az édesanyám a kenyeret a kemencébõl, a héja el volt válva,
a közepe letyegett, nyers volt. Nem sült meg a kenyér. Azt hittük, rossz a liszt, de
kicserélték a malomba. Adtak új lisztet, abból ugyanolyan kenyér lett. A Ková-
csék ugyanabból a lisztbõl sütöttek kenyeret, gyönyörû volt. A mienk olyan volt,
mint a sár. Újból feltételeztük, hogy az öregasszony járkál. Hát ezt el kell irtani!
Elhatározta édesapám, hogy amikor jön az öregasszony, õ fogja lesni a kapuba a
vasvellával. Amikor látta, hogy jön az öregasszony, egészen a kapuig engedte
jönni. De akkor azt mondta neki: – De az anyád erre-arra, ha el nem takarodsz
innen, keresztülszúrlak a vasvellával, végigverlek a vasvellával! Az öregasszony
elkezdett futni, de az édesapám futott utána. Elzavarta az öregasszonyt. Attól fog-
va finom kenyerünk volt. Nem volt a kenyérnek semmi baja. (Gyõrszentiván,
Gyõr-Moson-Sopron megye)301

Anyámtól hallottam, a szomszédasszonyunk volt, az anyósa olyan boszorkányos
volt. Nem akarta szivelni. Akármilyen lisztbõl sütött, mindig olyan volt, hogy alig
lehetett élvezni. Az anyámat is áthívták sütni, neki fel is kelt szépen. Nekem is
elloptak a sütni való élesztõmbõl, és amig nem kaptam mástól jót, nem tudtam
sütni. (Õcsény, Tolna megye)302

Vajat varázsol trágyából

Itt is vót olyan asszony, aki boszorkányságval foglalkozott. Evitte a piacra a vajat,
ott eladta; aki megvette, elvitte haza. És másnap, hát õ kezdte vóna, hogy majd õ
felolvasztja. Kilónyi lehetett az, és hát, mikó kétfelé törte, a fele a vajnak marha-
ganaj vót. Ehozta ide annak az illetõnek, de ez leesküdte, hogy õ tiszta vajat adott.
(Galgamácsa, Pest megye)303

Még az én anyám lánkori idõbe. [Férjéhez fordul:] De eztet hallottad, mikor em-
legette, hogy az apja mónár vót… Mi? A másik községbe, oda való vót az édes-
anyám. És ott, ahol most van a lapujtõib malom, ott vót egy nagy patak. És, ké-
rem szépen, az õ apja mónár vót, vízimónár. És meg õ, mikor õrölt, má akkor,
ugye, hát má késõre járt az idõ. No, õ aztán akkor becsukdosott mindent, hogy õ
majd eljön haza a malomból. Hát, aszondja, hallja, hogy köpûrölnek, vajat csiná-
tak, köpûröltek. Odamegyen, aszondja: – Te, mit csináltok itt? Mind a hetet meg-
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ismerte. Heten vótak. – Semmit, Miklós bátya – aszondja –, várjon csak, majd ösz-
szehúzzuk a vajat, mindjárt – aszondja – maga is kap a suba ujjába. Ollan fehér
suba vót valamikor, be vót neki kötve az ujja. Hát tettek is bele neki vajat, és
aszondta, aszondta az izének, hogy az õ apjának, az apám apjának, hogy csak
mondja meg a Borka nénének, hogy ha hazamegyen, rögtön vegye ki. Hát persze
hogy nem mondta meg, mer elfelejtette. Reggel mondja neki, hogy: – Te Borka
– aszondja –, van – aszondja – a suba ujjába – aszondja – vaj, irósvaj – aszondja –,
kaptam az este – aszondja –, mit tudom én, oszt – aszondja – vedd mán ki belüle!
Hát kiönti [nevet] – aszondja anyám, mondja nekem: – Bomoljon meg kend!
– mer akkor még így beszéltek. – Hát tehenszar az, nem vaj! [nevet] (Karancskeszi,
Nógrád megye)304

Hallottam még a mamámtú is egy esetet. Az is adai vót, oszt ott történt. Lehet,
hogy ha érdeklõnné, meg is tunnák mutatni, hogy ki vót az a valaki, aki nagyon
vrácsátaa a teheneket. Olyannyira értett hozzá, hogy a tehénszarbú csinát vajat.
Gyanús vót a népeknek, bevitték a templomba, a pap megszentõte, oszt vissza-
változott tehénszarrá! Mikó meghalt az illetõ, a pap nem engedte meg, hogy be-
temessék a temetõbe, hanem kitemettette a temetõ elébe, ahol a tehenek járkál-
nak, hogy vrácsáljon tovább is, mikó meghalt. (Zenta, Észak-bánsági körzet,
Szerbia)305

Túrót hány

Öregapám meséte, hogy még nagyon fiatal ember vót, és ejártak Somogyba ollan
nagy gazdag emberekhõ nyomtatnyi. Lovakkó.b Hogy hogyan ment az a nyom-
tatás, én azt nem tudom, de, ugye, az öregapámtú így hallottam. Aztá aszondja,
négy társáva vótak, azok is mind vállusiak vótak, az a négy társa. Hát aztán egy-
szer ollan eses idõ vót, hogy nem tudtak nyomtatnyi. Hát egyszer bementek a
konyhába, ollan nagy konyha vót, hogy nagy bóthajtásos kémén vót, hideg
kéménnek mondták, aztá középen vót a kemence, aztá a kemence fölött vót az a
kémén. Ekc meg bementek oda, mer esses üdõ, meg ollan frisses üdõ vót, bemen-
tek oda, a konyhába, hogy bóbiskónak egyet a kemence sarkába. Hát az asszon,
mer aztá igen jó kosztjok vót, aszondja, ollyan nagyon jó kosztjok vót, ott mindig
a sok tojást sütötték, akkor a sok túrós rétest, mácsik,d palacsinta, minden, ez jár-
ta. Az asszon mindig illesmit készétett nekik. Hát aszondta öregapám, mikor ez
az idõ vót, az asszon nem vót otthun, és nem vette észre, mikor hazament, hogy
az emberek ott bóbiskótak, egy kicsint szundikátak a kemence sarkába. Hát
aszondja öregapám, az asszon, mikor hazament, bement, nem vette ûket észre,
hogy ott vannak, hát csak ekezdte nyomnyi a derekát: 
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Innend is, meg túl is!
Öh, öh, öh! [nyög]

[Csípõre tett kézzel hajladozik jobbra-balra, közben nyög, utánozva azt az asz-
szonyt.] Aztá csak ekezdte, csak úgy okádta a tejfölt, a túrót, csak úgy bele egy nagy
tába. Odakészétette a nagy tálat, aztá abba csak okádott. Aztá, mikor az kigyütt,
akkor meg fújta az órát,a aztá az órábú gyütt a tejföl, a túrót meg úgy okádta.
(Vállus, Zala megye)306

Saját apám látta ezt a dolgokat, szögény. Kint vótak aratni. A menyecskét kint
hagyta markot verni, az öregasszony bement fõzni meg fûteni. Má sokallotta a
menyecske, hogy szóljanak, aszt û is bement utána. Bent kész tepszikre nyom-
kodta a lágyékát az öregasszony, és gyütt belüle a kész túró. Okádta rá, aszt meg-
látta a menyecske. Aztán kiment, aszt megmondta az urának, és akkor tudták,
hogy boszorkány. Akkor kínáta a menyecskét, hogy a tudományát vegye át. Mer
addig nem tud halni, amíg valakire rá nem hagyja a tudományát. Söprût vagy egy
konyhakötõt kell rádobni. (Kistelek, Csongrád megye)307

Tojást tojik

Emöntek hazulról, s gyüttek tojásé, de csak a kisgyerek vót otthon. Azt mondta,
most nincsen tojásuk, de gyüjjenek késõbb. – Mikó itthon lösz öreganyám, akkó
lösz. Kérdezték: – Olyan sok tyúkotok van, hogy olyan sok tojás lösz egyszörre?
A kisgyerek mondta: – Van a gerendáná egy kû, amit öreganyám nyal, s attú sok
tojás lösz. Akkó mondták, mutassa mög, hun a kû. A kisgyerek odadta, az asszony
elkezdte nyalni, s annyi tojás lött, hogy nem gyõzték összeszödni. (Csóka, Észak-
bánsági körzet, Szerbia)308

Gyerekkoromba sok ilyen boszorkányos törtíneteket hallottam. Vizesfáson vót
egy öreg pásztor-kocsis ember. Ûtülle hallottam egy híres babonás törtínetet. Ez
a Bódizsné özvegyasszony vót, és itt lakott a Bíkísb közsígtõl olyan két kilométer-
nyire, a csabaic útfélen. Máig is ott van egy nagy halom, Bódizsné halmának híjják.
Annak a hegyibe vót egy kis tanyája, ott lakott. Vót vele egy kisjány, azt mond-
ták, tartottd jánya. Hát az öreg Bódizsné arrul vót híres, hogy állandóan lehetett
nálla tojást kapni. Még abba az idõbe nem vótak kocsmák vagy kifõzdék. Aki át-
utazó elõjáróság vagy valami vót, azok elmentek a közsígházáhó, vagy a tanács-
házára, oszt a bírótul kírtek enni. Hát hirtelenjíbe mán mit csináljanak? Hát rán-
tottát. Majd egyszer megint vót egy társaság, valami átutazó. Hát mondják a bíró
úrnak: – Nagyon megéheztünk! Jó lenne egy kis kiadós rántottát enni, vagy va-
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lami hát… Szólott oszt a hajdúknak, aki hát ilyen… máma úgy híjják, hogy hi-
vatalszolga a tanácsházánál. – Eredj mán, szaladj ki Bódizsnéhó, hozzál vagy ötven
darab tojást! Hadd lakjanak jól ezek az urak! Ki is szaladt egykettõre. Hát a
kisjány maga vót. Aszondja, hogy: – Nem tudok most adni tojást, mert a nagy-
mama elment még hajnalba valahová, máma még nem tojt, hát nincs tojás. Nincs
több – aszondja. – Hát a nagyanyád tojná? – Igen, a nagyanyám szokta tojni a to-
jásokat. – Hát én azt nem hiszem. – Higgye el! Meg is mutatom. A vacokfûbe van
ez a kavics, ezt szokta a szájába venni nagyanyám, leül a vacokra, oszt amennyit
akar, annyit tojik. Míg a szájába van, mindig tojik. – Ne beszílj mán bolondokat!
– Dehogynem. Próbálja meg! Hát oszt bekapta a tojást,a rögtön tojhatnék lett.
Kilökte oszt a szájából. Bent oszt elmondta az elöljáróságnak, bírónak. Kikûdtík
oszt az elöljáróságot. Ûk oszt sorba szedtík a szájokba a kavicsot, mind tojt szapo-
rán tülle. Hát perbe fogták oszt az öreg Bódizsnét. Még ott ígettík el Bódizsné
halmán. Máig is oszt Bódizsné halmának híjják. (Sáp, Hajdú-Bihar megye)309

A BOSZORKÁNY EGYÉB VARÁZSLÓTEVÉKENYSÉGE

Megköti a tolvajt 

A sógorék, mikor legények voltak, elmentek a kertbe, hogy majd lopnak fokhagy-
mát. Aztán nem tudták kizúzni a fokhagymát, ott maradt lehajolva, míg csak
odajött a boszorkány, és el nem engedte. (Vilonya, Veszprém megye)310

Ezt is öregapám beszéte, hogy igaz történet vóna. Bátyjáva, a Gyuri bácsiva tör-
tént, akirü má beszétem az elõbb is. Ez a Gyuri bácsi egy másik alkalomma megen
ment a éjje óra,b ahun a halott szereteje lakott. Amint ment, egy kerbe gyönyörü
szép rózsa vót. Aszondta, vaj gondóta, szakaszt egyet a rózsábu. Akkor meg má
egy másik lánnak udvarót, de a másikat nagyon sokáig bánta, aki meghót. Aztá
ment hozzájuk, szép hódvilágos este ment, gondóta, szakaszt abbu a rózsábu egy
szálat, aztá eviszi annak a lánnak. Aztá, ahogy odalépett a kerittéshõ, aztá meg-
fogta a rózsát, hogy leszakassza, aztá nem tudta leszakasztani a rózsát, ott maradt
a keze. Akárhogyan huzkodta, akármit csinyát, de a keze nem gyütt ki onnajd.
Nem tudta elereszteni a rózsát. Hát aztá, aszondja, egyszer csak kiment ám egy
vénasszon onnajd a házbu. Aszondja neki: – A fene baszta meg, büdös kõke! Ugye
– aszondja –, szeretné emennyi innejd? De ugyan innejd el nem mész, míg én jól
meg nem vesszõzöm a kezedet. Hát aztán vitt az öregasszon egy vesszõt, jól össze-
vissza csapdosta a Gyuri kezét. Aszondja: – Ne, fene baszta bödös kõke, köll te-
neked még rózsa? – aszondja. – Más lánnak nem hordhatod a mi rózsánkat! Mi-
nálunk is van egy lán – aszondja –, akinek lehetne rózsát hordani. De más lánnak
hordod? Büdös fene baszta kõke, többet innejd nem hordó.c Aztá, mikor jól ösz-
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szevesszõzte a kezét, akkor el tudta vinni onnajd a Gyuri a kezét, aztá a rózsa nékü
köllött neki emennyi. Aszondja: – Büdös kölök, többet meg ne próbálj innejd más
lánnak rózsát vinni! Hát aztán azt szerette vóna, ha annak az unokájának vitt vóna
rózsát, ennek meg nem tetszett, nem szerette. Nem akart neki rózsát vinni.
Aszondta öregapám, ez igaz történet vót, illen vén boszorkán vót, megakasztotta
a kezét. Szerette vóna, ha az unokájának vitt vóna rózsát. (Vállus, Zala megye)311

Zárat nyit 

És még az is boszorkányság vót, hogy vótak ilyen boszorkányok, és elkezdtek haj-
nalban járni a mezõkön. Keresték, mer azt mondták, hogy van vérharmat. Mer
harmatos a fû ugyebár minden reggel. És hát találtak is ilyen vérharmatot. S úgy
csinálták, hogy fölvágták a kezükön a bõrt egy kicsi hússal, és beengedték oda ezt
a vért, amit megtaláltak a fûszálon, s az oda beforrt. S akármilyen kilincset, zárt
ajtót, wertheimszekrényt, semmi nem állt útjukba. Minden, ha rátette a kezit,
mindenféle ajtó, zár, minden kinyílt. (Tiszakécske, Bács-Kiskun megye)312

Átokkal lezárt kincse van

Tákoson történt ez az eset, ahol anyámék laktak. Õ mesélte nekem az egyik alka-
lommal. Ott, Tákoson az õ szomszédjukban lakott egy boszorkányos asszony. An-
nak az asszonynak sok ezüstje és pénze volt. Senki nem tudta, hogy honnan vet-
te. Ezt a kincset egy üstbe rakta, amikor a halálát várta. Egy ember megleste, hogy
hol ássa el az asszony az üstöt. A méhes elé ásta el. Miután a földbe helyezte a kin-
cset, pucér farát háromszor odaverte, és ezeket mondta: 

Csak az tudja ezt a kincset kivenni,
aki ezeket utánam csinálja.

Ez Szent György-nap elõtt történt. Szent György-nap éjszakáján nagy muzsikálás
volt a kincs felett. A boszorkányok gyûltek ott össze. Amikor az asszony hozzátar-
tozói megtudták, hogy ott kincs van elásva, ki akarták ásni. Hiába verték a föld-
höz az öregasszony fenekét, nem tudták kiásni a kincset. A kincs nagy zeneboná-
val elment máshova. Az öregasszony Szent György éjjelén halt meg. Akkor tudták
meg, hogy miért ment el az öregasszony mindig ezen az éjszakán a háztól. Ekkor
tisztította a kincseit a penésztõl. A kincset azután nem tudták kivenni, mert az a
föld alatt elment máshova. (Tyukod, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)313
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SZTRIGOJ

A strâgoi a román hiedelemvilág egyik központi szereplôje. Kettôs lény: ember is, démon is,
élô és „holt” alakjai is vannak. Az élô alak körülbelül a magyar boszorkánnyal, a holt alak a
boszorkány éjszakai, démonikus alakváltozatával rokon, illetôleg werwolf- és vámpírvonásai is
vannak. Ez a hiedelemlény kissé „legyengítve”, sztrigoj néven bekerült a magyarok hiedelem-
világába is a szoros román–magyar együttélés területein, elsôsorban a Mezôségen és Mold-
vában. A vele kapcsolatos fô motívumok: megrontja a tehenet, elrabolja a csapadékot,
illetve a mezôk termékenységét.

Elveszi a tehén tejét

Úgy mondták azoknak, sztrigoaja… Ezek azak az asszanyak, akik tudják elvenni
a tejet. Szent György napján szokták azakat tövissel. Az istállóba a gerenda alá
oda vótak szúrva nekik tövisek. Az õ istállójába. Hogy mit mestereltek, õk tudják,
de igaz vót. (Cegõtelke, Beszterce-Naszód megye, Románia)1

Aztán az, hogy farkak vót, az itt is vót. Azt mind édesanyám mesélte. Me õk sok
testvérek vótak. Tízen vótak testvérek, és azt mondja, hogy megházasodatt a
fiútestvére, s mind a szülei háznál laktak, me nekik az édesapjak meg vót halva.
S amég õk csináltak házat magaknak, elkötöztek, ott laktak. Azt mondja, hogy
bácsinak vót tehenek, külen, és azt mondja, hogy a feleséginek az anyja, mikor
meg kellett, hogy bornyúzzék a tehény, elhítták oda. S kikergette õket az istál-

385

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 385



lóból. Nem hatta õket az istállóba. S hamar, azt mondja, õk hama oda a gané-
lyukhoz mentek, ahol hányják ki a ganét. Odamentek, s ott lesték, hogy lássák,
hogy mit csinál. Hát õ levetkezett tiszta anyaszült meztelenre, és azt mondja,
hogy ekkora, né, farka vót. Ilyen nagy farka vót. Biri néninek. Igen, édesanyám
mondta [kacagnak]. S azt mondja, hogy az csinálta meg, hogy legyen sok teje a
tehénnek. Édesanyám mondta. Ez a sztrigoaja, aki vette el a tehénnek a tejeket,
s csinálta, hogy a tehénnek sok teje legyen… De ez, ez nem vót hazugság. Ezt az
én édesanyám mesélte, hogy õk ilyent nem láttak, hogy ilyen nagy farka legyen.
(Vermes, Beszterce-Naszód megye, Románia)2

Halála után szárazságot okoz

A szárazságot a sztrigoj okozta. Egy halottat mosdatlanul temettek el. Ezért sír-
jára vizet kell hordani. (Mezõbodon, Maros megye, Románia)3

Sztrigoj jár a faluban. A sírját ki kell ásni, a halottat a hasára fordítani. (Boldoc,
Kolozs megye)4

Nagyanyámnak vót egy bátyjának egy felesége. S meghalt, az olyan vót, hogy
megállítatta az esõt, és meghalt, s utolsó szava vót az uránok, hogy: – Te, ha
meghalak, kilenc hét múlva takarjatak ki! – Azt mondja: – S fordítsatak meg!
Nem esett az esõ, s itt van, a szomszéd faluba van eltemetve az erdõhez. Itt lak-
tak. Nem esett az esõ, s nem esett az esõ, kilenc hétig nem esett az esõ. S akkor az
embernek eszibe jutatt, azt mondja: – Gyertek, menjünk egy éjje… Szólt a papak-
nak is, hogy: – Te, az én feleségem mit mondott nekem, kilenc hétre ássatok ki.
Há meg vót fordulva a szájával lefelé, s mikor visszafordítatták, rögtön meg is
eredt az esõ. S ez nem hazugság, ez tiszta komoly beszéd vót. Nagyanyám ma-
gyarázta nekünk. (Köbölkút, Beszterce-Naszód megye, Románia)5

Védekezés tõle 

Az istállóba vadrózsát tesznek. Szent György éjszakáján, akko jár a sztrigoj. (Fráta,
Kolozs megye, Románia)6

Csánnaka vala… fokhagyma! Szóbánál,b ablakoknál csánnak vala, hogy ne jöj-
jenek sztrigojok. (Jugán, Iaú megye, Románia)7
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JEGYZETEK

1 Kb. 70 éves férfi; Keszeg 1999, 336.
2 Nõ; Keszeg 1999, 336.
3 Nõ; Keszeg 1999, 335.
4 Nõ; Keszeg 1999, 336.
5 Kb. 70 éves nõ; Keszeg 1999, 336–337.
6 Kb. 50 éves férfi; Keszeg 1999, 336.
7 78 éves nõ; Csoma Gergely gyûjtése, 1993.
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SEGÍTÕSZELLEMEK

A magyar néphitben van egy határozottan körülírt segítôszellem-alak: a lidérccsirke (lásd a lidérc

alakváltozatai között); ezenkívül a tudósok, látók, gyógyítók, boszorkányok – egyszóval a külön-
bözô, természetfeletti képességgel megáldott emberek – is rendelkeznek sokszor valamiféle
szellemsegítôvel, amelynek révén többlettudásra, -képességekre tesznek szert. Az alább
közölt narratívumok egy nagyobb koherens halmaznak a töredékei csupán; a lidérccsirke
elbeszéléseit ugyanis a lidérc fejezetében, a tudósok, látók segítôirôl szóló szövegeket az illetékes
alakok szövegcsoportjaiban mutatjuk be. Itt – ellentétben a különbözô mágikus specialisták
szellemeivel – a lidérccsirkéhez hasonló, laikusokat, közönséges embereket segítô lényekrôl
van szó. Ezek – a rájuk vonatkozó elbeszéléshagyomány szerint – gazdaggá, szerencséssé teszik
tulajdonosukat, ugyanúgy, mint a többi, máshová besorolt szellemalak; ennek fejében esetleg
eladják nekik lelküket (vö. Faust-monda). Hiányzik a tudósokkal, boszorkánnyal kapcsolatban
megjelenô motívum: az, hogy ez a szellem egyúttal gazdája alteregója, „lélekállata” is lehet; és
nincs meg a lidérchiedelmek „nemi partner” motívuma sem.

Bár sokféle alakváltozata van e segítô lényeknek (pici emberke, kígyó, béka, kis báb stb.), és
több néven ismertek (spiritusz, piritusz, paratika vagy csak egyszerûen: béka, báb stb.), a hoz-
zájuk fûzôdô elbeszélésmotívumok meglehetôsen egységesek.Megszerzésük történhet a lidér-
céhez hasonlóan: tojásból költik ki,máskor találják vagy vásárolják ôket.Gazdájuk eteti és folya-
matosan munkával látja el segítôjét, és igen nehéz tôle megszabadulnia. A szabadulás mo-
tívumai is hasonlóak a lidércéhez: legelterjedtebb a „teljesíthetetlen feladat”.

Gazdája hóna alá tett tojásból költi ki – lelkét eladja

Ha valaki meg akar hamar gazdagodni, paratikát szerezzen. Keressen egy tojást,
amit fekete tyúk legelõször tojik, és azt a kis ördögtojást – mert ördögtojásnak
nevezik – tegye be a bal hóna alá Luca napján, és addig tartsa ott, amíg abból a
tojásból ki nem kél a kis fekete csirke, a paratika. Az a kis paratika mindég mond-
ja a gazdájának, hogy: – Mit, mit, mit? Amit a gazdája mond, azt visz aztán a kis
paratika. Ha azt mondja neki a gazdája, hogy pénzt akar, akkor pénzt visz, ha
pedig azt mondja, hogy csináljon egy nagy házat, akkor a kis paratika még azon
az éjszakán elkészíti a nagy házat, mégpedig úgy, ahogy a gazdája kívánja: akár
kõbõl, akár téglából. Mikor aztán megunja a gazda a kis paratikának parancsolni,
akkor elküldi, hogy hozzon neki a tenger fenekérõl homokot, de úgy fonjon
homokból kötelet, és kösse bele a többi homokot, és úgy vigye haza néki. Akkor
aztán elmén a kis paratika, hogy többet soha nem lássa a gazdája. Azért mén el,
mert nem tud homokból kötelet fonni, és igy nem is visz homokot se, mert nem
tud. (Gyorok, Arad megye, Románia)1
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Volt egy román ember, vót egy lánya. Az megkapotta egy kis tojást, boszorkány-
tojást. Azt a tojást bétette a hunya alá, és három hétig ott tartotta. Õ azt kikotol-
ta. Mikor kikotolta, abbu a tojásbú kikelt egy kakas. Ez a kakas nõtt, de tudott
beszélgetni. Megkérdette: – Gazdám, mit parancsolsz? – pedig szegény ember vót.
A gazdája parancsolta, neki kellett volna pénz. Az hordott is neki. Hordott annyit,
amennyit csak köllött. Úgy meggazdagította, vett egy nagy házat, vett egy nagy
területet, birtokföldet. Annyira meggazdagodott, hogy nem volt, mit parancsoljon,
hogy mit hordjon nekije. Utóvégre azt mondta, hogy: – Ha én téged annyi ideig
szolgáltalak és meggazdagítottalak, adj egy lelket! Volt egy leánya nekije, odaadta
a leányát, odaajánlta neki. De hát õ azt hitte, odaajánlja, de hát csak nem hal meg a
leánya. De hát bizony este odaígérte, éjjel megholt a leánya nekije. Meghótt
a leánya, elvitte a lelkét. Akkor õ is eltûnt, a kakas, többé nem volt. (Egyházaskozár,
Baranya megye [Diószén, Bákó megye, Románia])2

Gazdája vásárolja, vásárban jut hozzá 
– nehezen szabadul meg tõle

De van spiritusz, de van ollan, egy kazári ember, már vót 50 éves, úgy hívták,
hogy Fekete Gyuri, elment Tarjánbab bevásárolni apróságot. És egy kocsis azt
mondja: – Nem kéne magának ez a nagyon szép csutorás pipa? Akkor a Gyuri azt
feleli a kocsisnak: – Mennyié adod? – Hát én odaadom, mer má én ráuntam, régen
nálam van. Nem követelek érte semmit. Akkor a Gyuri megörült, hogy õneki lesz
nagyon szép csutorás pipája ingyen. Akkor azt mondja a kocsmárosnak, Lõvinek:
– Lõvi úr, tessék hozni egy félt litert. Míg a pálinkát iszogatták együtt, aggyig a
spirituszt a Gyurinak a kocsis a zsebibe tette, úgy, hogy észre sem vette a Gyuri.
Mikor feltért, akkor egymással kezet fogtak, elváltak. Mikor Gyuri felért a Somlyó-
tetõre, akkor nagyon mozog a zsebibe valami. Belenyút a zsebibe, és ollan vót a
kezibe, mint egy kis vakondak. Nagy szemei vót neki. Akkor pegyig megkapta, és
eldobta. Akkor pegyig a spiritusz neki: – Engem ne hajigálj, mert rögtön megfoj-
talak. Akkor a Gyuri nagyon megijedett. Akkor tudta meg, hogy õneki a kocsis
spirituszt tett a zsebibe. Egy évig viselte, a hóna alatt lakott neki. Ez való igaz, amit
most meséltem. Az emberrel beszéltem. A spirituszt használták a kocsisok. Egy
évig viselte, de soha pihenése nem volt, mert este jöttek hozzá olyan emberek nagy
szakállal, de száz is eljött. De soha pihenni nem hagyták. És elment aszt õ a bányá-
ba. Ha száz csille jött lefele a hegyrõl, azt is megállította. A faluban is tudta min-
denki, hogy õneki spiritusza van. A kazári bányába Székvölgyön dolgozgatott.
Egyszer odament három mindszenti cigány. Úgy hívták az egyiket, Bocskor Gyuri.
Azt mondja az öreg Gyuri bácsinak: – Úgy hallottam, hogy magának van valami
micsodája. És akkor kiment a hóna alu, ott vót a bányalukná a borda közt. A nap
odasütött, ott forgatta a farkát. A cigány azt mondta: – Nagyon szeretném látni.
Ha nekem megmutatná Gyuri bácsi! – Hát én megmutatom neked, ha akarod
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látni. Akkor egyet gondolt az öreg Gyuri bácsi, azt mondja a spiritusznak: – Adjál
Gyurinak három pofont. Ollan három pofont kapott a Gyuri, hogy a három cigány
szaladásnak indult. Olyan szaladásnak indultak, hogy Mindszentig meg se álltak.
Még vissza se mertek tekinteni. Amikor a szakállasok megjelentek, azt mondták
neki: – Gyuri, ugord át az épületet! – Én nem tudom. Megkapta két szakállas,
átdobták. Mikor leért, mintha gumira ugrott volna. Ez való igaz vót, nekem az az
ember meséte. 1910-ben meséte az az ember. (Mátraalmás, Nógrád megye)3

Gazdája eteti, magánál hordja

Mikor fogott magának egy ilyet, akkor megbeszélte a dolgot, hogy: – Amit csak
kívánsz – aszondja –, mindent hoz neked, de oszt nehezen tudsz tõle megsza-
badulni. Aztán elvitte a házhoz, betette az asszonynak a keblibe, oszt akkor nem
tudott kijönni. Még a kis arany ötforintost is elvitte a szájába. De nehezen lehetett
megszabadulni tõle. (Karancskeszi, Nógrád megye)4

Dolgozik a gazdájának, munkát kér

Nagybátyámtul hallottam, hogy Diószegen vót egy kubikus, oszt talál egy kis
bõcsõt, és azt hazavitte a gyerekeknek játszani, a bõcsõt, oszt vót benne valami
babaforma. Oszt lefeküdtek, oszt éfélbe elkezdett kiabálni a háznál, hogy: – Mit,
mit? Oszt az ember álmos vót, oszt azt mondta, hogy: – Szart. Oszt reggelre tele-
hordta a házat. Takaríthattak oszt. Így aszt másik éccaka û is azt mondta, hogy:
– Pinzt. Oszt gazdag ember lett. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)5

Badonybaa is vót egy kerüllõ, aszt a lába közt vót a spiritusz. Az az elsõ falatot neki
adta mindig. Attu bajos aszt megszabadulni! Vannak olyanok, hogy kívánja, aszt
hord neki pénzt is, amit akar, de aztán megunja. Az még mosott is neki. Aszt arra
nem szabad imádkozni. Egysze a bátyám vót ott, aszt vele aludt vóna egy ágyba,
me hát jó üsmerõse vót, aszt nagyon viaskodott vele, mer imádkozott az ágyba.
Úgyhogy végül a lócán kellett neki helyet készíteni. De az a spritusz, az olyan,
hogy mindig csak azt kérdi: – Mit akarsz? De azér végül csak ráun. Mindig
elsõnek kell, az má neki [kell], olyan az. Ide az édesapámhó, a kocsmába is járt
sokszor az a kerülõ. Gazsi nevû vót az a kerülõ, ivott, azt ellopták közbe a pus-
káját. Aszt regge mindjá odament a Pomporékhoz, tudta mindjá, kiné van. Me
spiritusza vót. (Mátraalmás, Nógrád megye)6
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Tulajdonosát meggazdagítja

És mit mondanak arról, ha valaki nagyon hirtelen meggazdagodott? Volt-e neki valami
segítõje?

Hát, hirtelen meggazdagodott, az az ügyességet jelentette. A szorgalmasságát
jelentette. Annak idején vót egy… nem, már biztos mesélte valaki, Jenõfalván vót
egy Sali nevezetû, Sali János vót olyan. Azt mondták, hogy békája van. S az segíti
õt. De az segítette, hogy nem alodt; azt mondta, hogy két szemnek két óra elég.
Lopni es jól tudott, de dolgozni es igen. Úgyhogy a végén aztán, mikor meghalt,
azután rájöttek, hogy nem a béka volt, hanem… (Csíkjenõfalva, Hargita megye,
Románia)7

Hallottam, hogy mondták, hogy vót békájuk. […] Azt meg kell ölni, me asz-
mondják, hogy hetvenhétféle büntöl szabadít fel az. A varasbéka. Édesapám asz-
mondta. Tudja-e, mit mondok? Mostanában rég nem láttunk olyat. Édesapám,
mikor élt, akkor vótak varasbékák, s nyársat csinált. A fát meghegyezte, s: – Nyár-
sold fel, nem szabad elhadd! S nyársold fel, me hetvenhétféle büntöl szabadít meg
ez tégedet! Na. S nyársoltuk fel. – Met – aszondja – ez elmejen, s elveszi tölled es a
tejet, s a másnak es a tejit. S nyársold fel, ahol megkapod! A marháktol. A marhák-
tol, marháktol. Édesapám nem engedte meg azt egyátalán, hogy ha megkaptad, ha
mü… elhagytuk, akkor nem es mondtuk meg neki, me akkor megvert. Nem es
mondtuk meg akkor, hogy nem mertük felnyársolni. Azt fel kellett nyársolni. Ha
megkaptad, nyársold fel. A fogaidot szoritsd essze, hogy… me aszondja, hogy az,
ha megolvassa a fogaidot, mind kihúlnak. A varasbéka megolvassa a fogaidot.
Szájunkot esszefogtuk, s nyársoltuk fel. Pedig legjobban attól félek. Még egy
csirkét se vágok el. De azt, ha megkaptam, édesapám ugy mondta, nyársoltuk fel.
Nem hagytuk el. (Magyarcsügés, Bákó megye, Románia)8

Megszabadulás

Dolgozott Zörgõn a bányában egy kazári ember: Bóna Gyuri. Mesélte az em-
bereknek, hogy van neki egy kis embere, aki mindent meg tud csinálni. Nem hit-
ték el neki. Erre a kis ember összeveszejtette a csákányt meg a lapátot, hogy csak
úgy csattogott. A kis ember, a spiritusz, asztalt is táncoltatott. Pénzt is tudott
szerezni. Csak megunta Bóna Gyuri, mert mindenhova kellett vele menni. Egy écca-
ka kétszer is felmentek Pestre. A kocsmában neki is kellett pálinkát rendelni. Bóna
Gyuri elment Baktára a tudósemberhez, hogy vegye el tõle a spirituszt. Kimentek
az erdõbe, belefúrtak egy vastag tölgyfába, és abba beékelték. De a kis ember
nagyon sivalkodott. Mikor Bóna Gyuri hátranézett, ki tudott jönni a fából.
Azután egy fiatal fát lehajlítottak, a tetejébe tették a kis embert, és visszaeresztet-
ték. Hiába sivalkodott már, nem néztek hátra. (Bátonyterenye, Nógrád megye)9

Volt egy öreg pásztor, annak volt egy piritusza. Bement a kocsmába, kért egy liter
bort. Kifizette a kocsmárost, a pénz visszament hozzá. Az elsõ pohár bort annak
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kellett odaadni, azt nem õ itta meg, hanem az õ tudománya. A piritusztól nem
tudott megszabadulni. Volt itt egy 80 éves ember, aki ezzel el tudott bánni.
Kérdezte tõle a piritusz: – Hova visztek engem? – Látod ezt a hársfát? – Látom.
– Hát te abba fogsz pihenni. – Minek csinálod azt a gyugót? Ez lesz a te koporsód
szöge. – Akkor kifúrták a hársfának az oldalát fúróval, és beletették a pirituszt,
becsukták. Akkor kalapácsval beleverték a gyugót, akkor meg is szabadultak tõle.
(Nagybátony, Heves megye)10

JEGYZETEK

1 Kálmány Lajos gyûjtése; EA 2815/2.
2 Moldvából betelepült, 49 éves nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1951. 
3 77 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1952.
4 Fejõs 1985, 94.
5 63 éves nõ; P. Madar Ilona gyûjtése, 1963. 
6 Csilléry Klára gyûjtése, 1951.
7 Hesz Ágnes gyûjtése, 1996.
8 60 éves nõ; Takács György gyûjtése, 1995; Takács 2004, 251.
9 Pócs Éva: Lidérc-kérdõív, 1964.

10 77 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1956.
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VARÁZSLÓK, LÁTÓK, JÓSOK

IDÕVARÁZSLÓ

A magyar néphitben többféle mágikus-vallásos szakemberrôl tudunk, aki idôvarázsló-szerepet
tölt be, vagy legalábbis a hiedelmek és elbeszélések ilyen szerepet tulajdonítanak neki. Ilyen a
táltos, a garabonciás, de akár a látók és szentemberek is vállalhattak ilyen feladatokat. Ebben a fe-
jezetben olyan székelyföldi, gyimesi, moldvai személyeket idéznek elénk az elbeszélések, akik
csakis idôvarázslóként tevékenykedtek, illetôleg helyi elnevezésük (ha van ilyen) idôvarázsló-
szerepre utal: Csíkban idôigazító, Moldvában csôsz, jéghordozó (a jég szó itt ragadványnév-
ként is: Jég Anti). Ebben a térségben részint a garabonciás- (és a román solomonár-) nar-
ratívumokból is ismert hiedelmeket tulajdonítják ezeknek a nemrégi múltban még valós
tevékenységet folytatott idôvarázslóknak: hetes iskolába jártak, sárkányukon lovagolva vagy
könyvükbôl olvasva irányították a felhôket, a jégesôt a szomszédos településekre küldték, a zi-
vatarban légicsatát vívtak más települések varázslóival. (Egyes narratívumok papoknak is tulaj-
donították az „ellenséges” idôvarázsló szerepét.) Másrészt, moldvai hiedelmek szerint a va-
rázslók jeget csinálnak, és azt összezúzva a másik falu határára zúdítják, de Moldvában és
Csíkban arról is tudnak, hogy imával, ráolvasással vagy varázsbotjaikkal, valamint fejszével irá-
nyították a jégfelhôket. Egyedülálló adatok szerint Kertész András, híres diószéni idôvarázsló
transzba esett e feladata elvégzéséhez.

E szakemberek tevékenységérôl javarészt Seres András és Halász Péter publikációiból érte-
sülhetünk.

Tanulás

Valamikor réges-régen vót, hogy hetes iskolát jártak, aki akart. A hetes iskolába
azt tanulták, kérem szépen, hogy amelyik határt el akarták verni jéggel, azt el
tudták veretni. Hát, ezt a tudást kapták abban az iskolában, amit hetes iskolának
neveztek. Az ország valamelyik részében, talán hét iskolát, vagy hetes iskolát, tud-
ja a fene, hogy jõ ki. Elég az hezza, hogy a hetes iskolát, mikor lejárta az apjának
a fia, s hazament – ilyen munkakerülõk az ilyenek –, azt kérdezte az apjától, hogy
kire haragszik. Mutassa meg a földjit, akire haragszik. S akkor az ember, az édes-
apja megmutatta az ô saját földjit. – Arra az emberre haragszom – aszondja –, akié
ez a fõd. De azt nem tudta, hogy az apjáé a fõd. S akkor eléjött valami felhõ, s úgy
elverte, kárré tette azt a fõdet. Jéggel. S akkor, mikor hazament, az apja kapta a
revolvert, s agyonlõtte a fiát. – Ha mán ilyet tanultál, jobb, ha ne légy. Az ember
ki akarta tanulni, hogy mit tud az õ fia. És megmutatta az õ saját földjét, azé, hogy
másnak ne okozzon nagy kárt.
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Bárki kitanulhatja ezt a hetes iskolát?
Errõl most nem tudok. Ez a régi százéves idõkbe történt. Nem tudjuk, hogy mi-
lyen kell legyen az, aki hetes iskolát tanult. (Gyimesközéplok, Hargita megye,
Románia)1

Zivatart jósol, figyelmeztet

Arról hallott, hogy volt egy bácsi, aki az idõjárást tudta befolyásolni? Azt mondta, hogy
jó idõt csinálok, most rosszat…

Hallottam errõl, de az is tévedett nagyot, nagyot tévedett, Ferike János volt, Bá-
lint János volt másként a neve. Önmagába úgy beképzelte, hogy õ parancsol az
idõjárásnak, mindenfélének. Egy alkalommal úgy járt, hogy rossz idõ volt, s el-
mentek hozzá bácsikák: – Na, János bácsi, milyen idõ lesz, sok rendünk van, sok
a takarni való. Hát hogy el lehet menni megcsinálni? – Nyugodtan, el lehet dob-
ni, mert én beszéltem a Jóistennel, s nyugodtan dobjátok el, mert megszárad. El
is mentek, megcsinálták a rendeket, s aztán rossz idõ lett. Délutánra nagy felhõ
jött, és leverte az egészet. Akkor kérdezték az öreget: – Na, János bácsi, a Jóisten
hol volt ekkor s ekkor? Azt mondja: – A Jóisten szabadságon volt, én csak a Szent
Péterrel beszélgettem. Az öreg is csak egy beképzelt bácsika volt, azt hitte, tud
parancsolni az idõjárásnak. Pedig annak parancsolni nem lehet. (Csíkjenõfalva,
Hargita megye, Románia)2

Csíkba búcsú vót. E leányok, legények, emberek mentek szépen felkészülve bú-
csúra. Õ, hogy kacagja azokat, aszondta továrosának:a – Meglássátok, hogy ezek
a szép felkészültek délután essõt kapnak. Azok nem hitték. Elmentek misére.
A pap mondta a misét. Kertész Andrásnak volt egy garabonciás írása. Egyszer
csak õ elment valamerre, csak integetni kezdett avval, ami vót a kezibe. Csak fel-
emelkedett egy köd. Az a köd jött még nagyocskába, még nagyocskába. Egyszer
csak esseni kezdett nagyocskába nem messze, ott el, közel, ahol felkészültek. Ha
olyan essõ vót, megloccsintotta ezeket. Kacagta azután azokat. Megmondta, hogy
õ hozta el az esõt. (Klézse, Bákó megye, Románia)3

Szép üdõ vót, s Kertész András mondta az asszonynak: – Ne készülj fel erõst, met
délután ulyan esõ lesz, hogy nem jössz haza. – Erõsen szép üdõ van – azt mondja.
– Hadd el! Az asszonyoknak mondjad, készüljenek fel, de te ne még készülj fel.
Az asszonya nem készült fel. Õ kiállott a keresztútba, s a botot a földbe szúrta, s
aztán abból csánt,b mit nem, délután ulyan jég vert, hogy ott semmi sem maradt.
De csak ott vert, hol akarta õ. Mikor akarta õ, még békákval es esett. (Diószén,
Bákó megye, Románia)4
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Jégesõt csinál, irányítja, szabályozza a jégesõt

Vót egy katonai, s mindig veszekedtem ezzel az emberrel, a szomszédjávol. De ez
piritistaa vót. S mind mondta nekije: – Te – azt mondja –, vigyázz, mert én úgy el-
veretem a jéggel a búzádot, hogy semmid nem marad. Azt mondja: – Nem léte-
zik. Azt mondja: – Gyere, mentünk a jegyzõségre, add papírra le nekem. Leadta
papírba, hogy semmi követelése nem lesz, ha tönkreteszi. És mit csinált, mit nem
csinált, ez a katonai bácsi szépen nekifogatt, jött egy felhõ, úgy elverte a két hód
búzáját, hogy nem maradt, csak a szalmájo. Csak az övét. Hát azért csinálta meg
a papírt. S közbe aztán, azér tudom, mert aztán adventista lett, hetednapos ad-
ventista, s miko nekifogatt imádkozni, az annyit imádkozatt, hogy utoljára már
nem is engedték a sármásiak, hogy imádkozzék, mer megfájdult a térgyük, annyit
tartatt. Elészedett ókuszt-pókuszt, mindenfélét. Aztán valahogy, nagy nehezen le-
szokta ezt az ördögi tudományt. Igen. De ez éppen megtörtént. (Mezõbodon, Ma-
ros megye, Románia)5

Csíksomlyón történt az 1860-as évekbe. Egy magyar bácsinak elveszett egy fiucs-
kája. Eleget keresték, de nem kaptákb sehol se. Hét évre hazament a fiú. Akkó má
legény vót. Segített az apjának a mezõn bétakarítani mindenfélét. S az édesapjá-
nak vót egy határos társa, a szántóföldjibõl elszántott, a buzáját még nem aratta
le. – Na, fiam – aszondja –, látszik, nekem nincsen senkim – aszondja –, nézd meg,
öt borozdát elvett. Ott a határ, látod-e! – mutatta neki. – Nem baj – aszondja –, édes-
apám, nem lesz ott termés ebben az évben! Béhordták õk a termést, bétakarítot-
ták egykettõre, ökörrel, lovon, mindenfélével béhordták. – Na – aszondja –, édes-
apám, én megnézem! El is intézte; olyan esõt idézett, jégesõt, hogy ott az egész
termést elverte. Régen hallottuk eztet azoktól, akik járták Somlyót. (Gyimesközép-
lok, Hargita megye, Románia)6

Kákován született Jég Anti, másképpen Miklós Antinak hítták. Ez 1926 elõtt vót.
Mikor jött a homály,c kiment oda, ahol vannak a keresztek, ott fejszijit belévágta
a fõdbe, s imádkozott. Vót egy ulyan metresd mogyorópálcája, ami szépen meg vót
írva. Ezt nagy embernek tartották. A gazdag ember es fizetett neki. Itt, Bogdán-
falván szolgált. Ha jött a homály, futott ki a keresztúthoz, ütte bé a fejszéjét a föld-
be, s azt mondta: – Luci, ülj veszteg, ne gyere ide, menj ott el! Õ nem vót ellátó.e

Ügyes ember vót. Nyáron õrözte a határt, õsztõl tavaszig csinált fából orsókat,
kalányokat. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)7
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Olyan volt a faluban, Kánya György. Kérdették: – Micsinál Gyõr bá? – Küzdöm
a felhõkvel! Vette a keresztet a felhõkvel szembe, imádkozott, valamiket mondott,
s a felhõk visszatértek. Mondák: – Jön a nagyidõ,a s Kánya György elveszett, nincs,
ki elkösse. Én ismertem, mikor leányka voltam. Mi azt tudtuk,b az esze el van
menve, de édesanyám azt mondta: – Nincs elmenve az esze, ne féljetek. Mert fél-
tünk, mikor õ rikolytott. – Ne féljetek – mondta édesanyánk –, ne féljetek, mert
õ dolgozik, köti el a felhõket. Más hitte, s más nem hitte. Azt mondták, elment
az esõ magától. Kánya Györgynek nincsen esze, s azétt teszi. Azt mondta édes-
anyám: – El tudta kötni! (Pusztina, Bákó megye, Románia)8

Könyve van, irányítja a jégfelhõket

Gyulafehérváron vót egy, félbáró vót, na. Nagygazda vót. A fia gimnáziumba járt.
A fia elbukott. S azt mondja, mondta az apja neki, hogy hát: – Ezért kõthettem, ha
te semmit se tudsz. Azt mondja: – Én tudok annyit, amennyi kell nekem. S mond-
ja:c – Mit tudsz? Azt mondja: – Ott veretem el jégvel a határt, ahol akarom. Ahol
akarom – azt mondja –, ott veretem el jégvel a határt. 

Igen.
Akkor az apja befogatta a lovakot, s avval felütette a fiát a kocsira, s elmentek kü,
a mezõre. Egy darab búzája vót. – Na – azt mondja –, ha eztet tudod, hogy elve-
reted, s kárt nem teszel másnak, veresd el. Akkor […] elévett egy könyvet, s be-
lénezett, s akkor a felhõk kezdtek forogni. Ott úgy elverte a jég a határt, az övit,
a búzát, hogy a fõdre leverte az egészet. – Na – azt mondja –, kerûjük meg, hogy
másnak kárt tettél-e. Akkor a fiával megkerûték egészen a kárt. Hogy nem vót
kár a szélin, se mellette való, még egy szálat se bántott a jég. Akkor, mikor elér-
tek a kocsihoz értek vóna, akkor az apja puska elévette a revolvert, s abba a hely-
be agyonlõtte a fiát.

Miért?
Azért, hogy elverte a jég, ne tegyél kárt senkinek. Akkor a komissió kiszállott, a
komissió levizsgálta a kárt, s a körülvalók épek vótak, s akko szépen adómentesen
az édesapját nem büntették meg, majd a fiát eltemették. Ezt nagyapám mesélte.
(Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)9

Ezt a nagyapám mesélte, nem apám, a nagyapám. Azért mondom, a nagyapám,
mert 96 éves vót, mikor meghalt. S vót nállunk egy kántor. Én azt nem értem, se-
hogyan sem, csak õ mesélte. Hogy fél keze volt csak a kántornak. S hát, ugye, el-
mentek húsvét innepén, elmentek misére. Nállunk a községbe vót egy nagy tó.
Meg azt is mondották, Pali tója. Annak. Halastó vót, na. Közbe a kántor kijött,
misébül, hogy vége vót a misének, hát aszmondja: – Emberek, akarják-e, hogy
szárazzan maradjon ez a tó? – Hogy akarja maga megcsinálni? – Hát fogadunk.
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Ha kapok – aszondja – egy tiz liter bort, én megmutatom maguknak, és kimerem
a vizet a tóból. Hát közbe, ugye, hát, az emberek, ugye, szívesen adtak neki tíz
liter bort, kíváncsiak voltak, ugye, hogyan meri ki azt a vizet. Hogy üríti ki azt a
vizet a tóból. S a templomtul – már én is értem azt a templomot – vót egy fõdes
gödör, körülbelül oan ötven méterre. Népek onnat hordtak – meg közelibül, akik
vótak, onnat hordtak fõdet tapasztani. S elment, s kivett egy könyvet a zsebibül,
s elment abba a fõdes gödörbe, a nép meg megállt a templom mellett férébb.a

S, ugye, hát kivette azt a könyvet, hát férreállt ott, micsinált, imádkozott, én ezt
nem tudom, nem tudja senki se. Hát közbe, föl es emelkedett egy felhõ. Durr.
Durr, durr, durr, dörgött, dörgött, és föl es emelkedett, epp a tó fölé. Tó fölé ért,
egyszerre csak zuhanni kezdett a jég. S kiverte a vizet, tiszta száraz jég, kihajtotta
a vizet belölle. Mikor oszt meglátta a nép, hát bizon megijedtek tölle. Akkor kap-
ták magukat, karókra kerekedtek, s üldözni kezdték a kántort. S a kántor, hát
nem vót senkije se, idegen vót odakerülve, egyedül vót, felszaladt, s nagyapámnál
a padláson bujt el, megmenekült az emberektül. S kizavarták a községbül. (Egy-
házaskozár, Baranya megye [Gajcsána, Bákó megye, Románia])10

Búcsún korán elmentünk Kertész Andráshoz, hogy ebédeljünk. Felesége nemzet-
ségem vót. Akkor Kertész András vette a könyvet a hónalja alá, kiment a házból.
A kert fenekibe vót egy diófa, alatta ásott egy gödröt. A gödröt átszökte kilenc-
szer, aztán olvasott abból a könyvbõl; nézett fel a fára, azt a botot hajította fel. Ak-
kor a könyvet elvette, csak belénézett, s még jött bé a házba, s ott fogott facsar-
gatózni; szájával félre, szemeivel félreb felnézett, míg eltõtek neki azok az elméji,
aztán még fogott velünk beszélgetni szépen, mint akármelik ember. (Diószén,
Bákó megye, Románia)11

Kertész András veszett el a fõdrõl. Ahogy a tónál csitiltc e nagy kártéból,d e tó
béfagyott, a jeget fölemelte, összetörte, onnan hullatta le s verte el a mezõt. (Dió-
szén, Bákó megye, Románia)12

Sárkánya van, irányítja a jégfelhõket

Nemrég, vót ott egy uradalom. Egy nagy uradalom. Hát abba az uradalomba vót
egy olyan õr, mind mondják, csõsz, hogy az meg vót bízva az uradalomba, hogy
az a jégtõl meg tudta védeni a határt. Az meg vót jól fizetve, hát az az uradalom,
mikor látta immá, hogy eltõtt egy tíz, tizenöt vagy húsz év, hát többet nem fize-
tett annyit annak a…, annak a csõsznek, ahogy meg vótak egyezve. No, akkó ka-
pottak más falubó – úgy mondják, Klézse –, Klézse faluba kapottak emberek,
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amelyikek azt a…, azt a csõszt, amelyik tudta a felhõket hordozni, vagy bájilása

vót, vagy imádsággal, vagy Isten tudja, hogy hordozta õket, a felhõket el tudta
választani, kétfelé, s mindig megvédte annak az uradalomnak a birtokát, hogy a
jég nem verte el. Hát akkor felkerekedtek máshonnat, hogy nem fizette az a…, az
a nagyparaszt, az az úr rendessen a bérit, akkor felkerekedtek, máshonnat, eljöt-
tek egy üres hordóval, õ kiment a határba, kivertik a hordónak a fenekit, s bebuj-
tatták a hordóba, visszatették a fenekit, elvitték, ellopták a csõszt. Elment a csõsz
velik, no akkor az az úr hozott egy másikat. Egy másik ollyan essõhordozót – úgy
mondták minálunk –, hozott egy másikat oda, és ott azt megfizették jól, pedig ez,
amellyik vót ezelõtt, az többet tudott két szóval abba, abba a babonaságbo, mind
ez az ujj. Hát õ megállott ott, amikor eljöttek nyárba, mikor legszebb vót a határ,
búza szép vót, kalászba indulva, érni, érni, érni kezdett, kapáláskó, kukoricák szé-
pek vótak, akkó jött egy nagy felhõ. Õ megmondta ezelõtt egy pár héttel, hogy
ilyen s ilyen hegyen csináljanak egy nagy kerittést, vesszõbõl, és oda csináljanak ne-
ki három fát, ássanak bé, és azoknak a három fának a tetejit padolják le, hogy õ le-
gyen fent. Na, hát elmentek a nagy felhõk, de õ elõvette a könyvet, az övét, csak
olvasott s olvasott belölle, úgy, hogy az a két szó legyõzte a másikat. Mikor a felhõ-
nek vége vót, az a kerítés megtõtt jégvel, essõ jégvel, az a kerittés megtõtt tele, ak-
kor leszállott az a másik ember, lóháton vót, a sárkányon. Sárkányon lóhátolt, s a
sárkánnak a farka leért a jég tetejire, annyi jég lehullott, s akkor aszondta: – Ne ölj meg
– aszondja –, még hagyj el élõ napba – aszondja. Nem öllek meg – aszondja –, de töb-
bet itt nincs, mit keress! No, akkor az újra felemelkedett a sárkánval, és az szolitotta a
sárkánnak – Mártonnak tette a nevit a sárkánnak –, aszondja: – Felfelé, Márton, fel-
felé, felfelé, Márton, felfelé – aszmondja. S akkor újból felemelkedett, s többet nem jött
a jég annak a nagy urnak a birtoktyára, a mezejire, amelyiket úgy lopták el az embe-
rek, hogy hordóba vitték el máshova. Többet nem ment arra a jég, mind ennek az
úrnak verte el a határát, mind, ahonnan õ leindult elöccör. Mer ez többet tudott két
szóval, mind az a másik, az a két szó legyõzte a másikat, és elvitte, többet nem verte
el a határt a jég. (Egyházaskozár, Baranya megye [Gajcsána, Bákó megye, Románia])13

Irányítja a felhõket – másik varázslóval szemben

S mit mondott az magáról? Saját magáról?
Õ csak ezt magába véste. Mert ahol laktunk, mindjá szomszédom vót. Aztá így
estenként gyûltünk össze, s az öreget buzeráltuk. Aztá õ mondta, hogy õ az idõ-
járást tudja korlátolni, ha akar, õ esõt csinál, s ha nem, meleget csinál. Hát egy
õsszel kellett vóna a krumplit ásni ki, s ténleg esõs üdõ vót. Egy bácsi azt mond-
ja: – Na, most, János bácsi, rajtunk könyörüljön meg, s valami jó üdõt rendezzen.
Azt mondja: – Igen, igen, csak az ember, ha valamit csinál, azt meg szokták
füzetni. Hát azt mondja ez az ember, hogy: – Na, János bácsi, mire vóna szüksé-
ge, mivel fizessek. Hát azt mondja: – Te, barátom, jól tudod, én ögyvez [sic!] em-
ber vagyok, disznót az idén nem vágtam – azt mondja –, nem vót módom, hogy
disznót vágjak, egy kicsi szalonna es jó vóna. – János bácsi, két kiló szalonnát kap.
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Na jó, elég anneki,a az öreg nem lett rest, õ el gyorsan a feleségihez, s azt mond-
ja: – Irma, Ferivel meg vagyunk egyezve – azt mondja –, adjál két kiló szalonnát,
azt mondta. Pedig a férje az asszonnak nem mondta, õ csak azt mondta, ajáta.b

Aztán az öreg elvitte a szalonnát. Közbe a gazda mén haza, s mondja, hogy: – Te,
Ferike, János bácsival milyen vásárt köttél? És magyarázza az ember a feleséginek,
s azt mondja: – Hát, Feri, te bolondabb vagy, min János bám, azt mondja, hát em-
ber az idõjárást hogy tudja – azt mondja – rendezni. Aztán ténleg vagy két napra
kitért az üdõ, akkor elment az öreg, s: – Na látod – azt mondja –, megfizetted
– azt mondja –, s én az idõt helyreállítottam hát… […] Azt mondja, van egy em-
ber, olyan, mind õ, Gyergyóba, s az az esõt nyomja ide, s õ kell tárolja tovább.
Úgyhogy ilyen. (Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)14

Kertész Andrásnak hívták, iskolajárt ember vót, tudott olvasni jól, és õ elhitette,
hogy mikor jön a jégesõ, el tudja téríteni. Annyira elhitette a népvel, hogy a nép
fizetett nekije. Én gyerek vótam, nálunk a családban soha nincs babona, és kér-
deztem: – Bácsám, hogy tudja maga azt elcsinálni? – Hát van nekem egy köny-
vem – azt mondja –, s abból mikor olvasok – azt mondja –, akkor mindjárt meg-
fordul az esõ. Aztán látták, sokan látták a hegyen, mikor jött a jégesõ, kiállott a
hegyre, integetett a kezivel, imádkozott, talán û is hitte, hogy való lesz. Aztán, ha
mégis jött a jégesõ, akkor azt mondta, hogy a másik faluban van egy másik,
ugyanolyan, mint õ, az meggyõzte õt, az erõsebb vót. (Mekényes, Baranya megye
[Klézse, Bákó megye, Románia])15

Szekérküzdelem a levegõben szomszéd varázslóval

Vót nálunk a szomszéd faluba egy ember, úgy mondták, Kertész András, és ez csi-
nált szekeret porból, s felült riva, és elment, bement a felhõbe, és ahol õ elment,
ott megverte jégvel. De annak van õrzõje, hogy azt visszatéríti. S akkor egy má-
sik többet tudott, mint az az ember, és levette. Levette mindenestõl, szekerestõl
levette, jegestõl. Ulyan vastag jég vót, hogy majdnem egy méter jégvel verte el.
Akkor, hogy ha egy kicsit, ha egy szóval többet tud az, aki leveszi, aki le akarja
venni, akkor leveszi. Ez az ember tartott töllünk a faluból egy asszonyt. S õ, sze-
gény asszony panaszkodott, nem akart dolgozni semmit se, csak ilyenekvel járt.
Nekifogott, s összekötött három rózsafüzért egymásra, beakasztotta a nyakába,
s aztán ment, s imádkozott. Aztán nálunk egyszer tényleg nem akart eszni,c soká-
ig, sokáig nem eszett, akkor az asszony mondta, hogy menjenek el az õ urához, s
mondják meg neki, hogy csinálja ki, el vót kötve az esõ, hogy csinálja ki, hogy hát
jöjjön esõ. S akkor azt indították vót, hogy adjanak egy-egy lejt, kettõt, minden-
ki, menjenek, az emberek fizessék meg. S akkor aztán a Jóiszten mégis megszánt,
mégis adott anélkül, hogy õ nem kellett. (Szárász, Baranya megye [Diószén, Bákó
megye, Románia])16
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Pap mint ellenséges idõvarázsló 

Kertész Andrásnak úgy mondták: jéghordozó, hogy õrözze mezõnköt a jégtõl.
Osztán vótak neki nemzetjei,a elmentek a faluba, gyûjtsenek gabonát, pujt,b hogy
más nyáron õt fogadják meg, hogy amikor jõ egy nagy homályc jégvel, elszertítse.d

Vót egy botja, azt mondták, hogy ez meg volt csinálva, meg van fermekálva,e av-
val a jeget meg tudja állítani. Ott, Klézsán a kertje fenekibe vót egy nagy diófa,
ott csinált gödröt, nem nagyot, mekkorába béfért egy ember. Õ abba a gödörbe
verte azokat a fõdfazakakat, s mondta: – Vedd ki, ördög, mit elvettél, met viszlek
felakasztani! Osztán beszélték az öregek, hogy vaj egyszerf egy ortodox pap hor-
dozta a jeget. Vót egy nagy akol marhákkal, kert, hol rekesztik bé a marhákot.
Õ ütött egy nagy karót annak az akolnak a közepibe, s azt a botot eddig keringet-
te, keringette, míg a pap beléesett a fenekivel a nagy karóba. Az emberek elmen-
tek, megkapták egy nagy rakás jeget, s e papot fenekivel bé karóba. Elõbb ment,
fogta, pallta,g verte az asszonyát, hogy szólja az asszony es a szót, mit tud õ, hogy
mondják neki: jéghordozó, hogy õrözze a mezõnköt a jégtõl. Õ nem gyógyított.
Mikor jöttek neki ezek a bolondságok, mondta ezeket. Neki az esze nem vót he-
lyin. (Diószén, Bákó megye, Románia)17

Nagyanyónktól hallottam, zsitere burdéh vót. Mindég minden évbe elverte a jég.
Hat éven át. Szaladtak haza akkor az emberek. Akkor jött egy ember, mondta, fo-
gadjanak meg zsitárnak.i Ha nem birok segíteni, ne adjanak ennem. Megállajtotta
az embereket. Kákován vót. Vót egy darab fõd, kenderes vót. Kérdezte: – Nem
baj az, ha ide leveszem a jeget? – Nem baj. Annak is volt egy olyan küs botja. Azt
a botocskát oda, a kenderesekbe felszúrta. Elõbb integetett vele. Aztán olvasott
egy nagy könyvbõl. Akkor a jég mind a kenderesekbe hullott le. Olyan nagy jég
lett, mint egy ház. Akkor eltõt a nagyidõ. Mondta az embereknek: menjenek ha-
za, hozzanak lapátot, szórják el a jeget. Az emberek nem akartak hazamenni. De
õ azt mondta, hogy meg akarja mutatni, hogy ki hagyta õket hat éven át kenyér
nélkül. Akkor vittek lapátokat, elszórták a jeget, akkor ott a jég közt megtalálták
az õ papjukat a sárkányon. Megkaptákj a papot a sárkányon. Meg volt dögölve a
sárkány, a pap es halott volt. Volt egy nagy tó, mindig onnan jött a vihar, a tóból.
Azután többet jég nem volt annyi. (Egyházaskozár, Baranya megye [Klézse, Bákó
megye, Románia])18
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JEGYZETEK

1 71 éves férfi; Salamon Anikó gyûjtése, 1972; Salamon 1975, 117–118.
2 Muzsai Nóra gyûjtése, 1997.
3 86 éves férfi; Seres András gyûjtése, 1979; Seres 1994, 323.
4 72 éves nõ; Seres András gyûjtése, 1981; Seres 1994, 322.
5 Kb. 75 éves férfi; Keszeg 1999, 218.
6 Magyar 2003, 549.
7 56 éves férfi; Seres András gyûjtése, 1981; Seres 1994, 328.
8 Halász 2005, 385.
9 Pócs Éva gyûjtése, 1996.

10 Moldvából betelepült, 50 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1961. 
11 78 éves férfi; Seres András gyûjtése, 1981; Seres 1994, 323.
12 68 éves nõ; Seres András gyûjtése, 1978; Seres 1994, 324.
13 Moldvából betelepült, 57 éves férfi; Vámos Mária gyûjtése, 1961. 
14 Férfi; Pócs Éva gyûjtése, 1998.
15 Moldvából betelepült, kb. 70 éves férfi; Bosnyák 1980, 70.
16 Moldvából betelepült, kb. 65 éves nõ; Bosnyák 1980, 70–71.
17 78 éves férfi; Seres András gyûjtése, 1981; Seres 1994, 324.
18 Moldvából betelepült nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1953. 

GARABONCIÁS

A garabonciás diák még a 20. század magyar néphitében is közismert, a nyelvterület majdnem
egészén ismert hiedelemalak. Tájanként változó attribútumai ellenére nagyjából egységesen,
mint idôjárásdémon-vonásokkal felruházott élô ember jelenik meg az elbeszélésekben,aki ron-
gyos vándor, vándordiák, a Bácskában és Palócföldön fekete, rücskös ember, vizes ember,
kicsi ember. Elnevezése mindenhol garabonciás (garaboncás, garaboncos stb.) és variánsai (var-

boncás, verboncás, darabonciás); Szilágyságban kollégyomos diák, Gyimesben tógás diák, tókás diák.

Alakját legnagyobb sûrûséggel a Dunántúlról és az északi, északkeleti területekrôl szárma-
zó adatok képviselik; az Alföldön (a táltosnarratívumok fô elterjedési területén) ezek sokkal
ritkábbak, míg Erdélyben és a magyarság legkeletibb csoportjainál igen szórványosak. Alakja
sokszor kontaminálódik a táltoséval, vagy (mint az elterjedési térképek sugallják) azonos sze-
repet tölthet be a hiedelmekben a táltossal és más idôvarázslókkal. Ennek az az alapja, hogy a
garabonciáshiedelmeknek is az idôjárás befolyásolása, a jégfelhôk irányítása a központi magja.
Varázslóvonásai a táltos egyik, kígyó-, illetve sárkányvédôszellemmel rendelkezô alakjával,
másrészt az állatemberek kígyós, sárkányos változataival rokonítják. Ellentétben azonban
a táltossal, a garabonciásnarratívumokban megjelenô vándor varázsló figurája mögött csak rit-
kán sejlik fel egy valaha mûködött, valóságos közösségi szerepet betöltô idôvarázsló emléke.

A garabonciáshoz hasonló vándordiák, illetve varázskönyvvel rendelkezô, tanult idôvarázsló
közép-kelet-európai térségünk minden népének mondahagyományából ismert. Ez a varázsló-
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figura a középkori elit mágia hagyományait ôrzi, tudományát iskolában szerzi, tudása – mint fe-
kete mágia – az ördöghöz kapcsolja. (Nevét is kapcsolatba hozták ezzel: egyik etimológiája a
negromantia ’halottidézés’ olasz szóval függ össze.)1 E vándormonda-motívumok a magyar ga-
rabonciás ördögi kapcsolataiban, a fekete iskola, hetes iskola, varázskönyv és a varázsgyûrû motí-
vumában jelennek meg, amelyekhez olykor az ördöggel kötött szövetség demonológiai eszmé-
je is társul.Ugyanakkor a kígyó- és sárkány-segítôszellemmel rendelkezô idôvarázslók alakjaival
is rokonítják az elbeszélések.

Az idôvarázsló-garabonciás narratívumainak egyik kulcsmotívuma a segítôállat megszerzé-
se, többnyire kígyó mágikus megnyergelésével, ami által ô és állata is repülésképes lesz, és a fel-
hôkben lakozó zivatardémonokhoz csatlakozva iránythatják a jégfelhôket. (Vö. sárkány mint
idôjárásdémon.) A garabonciást – ugyanúgy, mint a táltost és más idôvarázslók alakjait – a sa-
ját közösséget védô, az idegen varázslóval a jó idôért, a jégesô elküldésért – harcba szálló
közösségi funkcionáriusként mutatják be az elbeszélések, aki olykor nemcsak az ellenséges idô-
varázslóval, hanem még az ilyen szerepet betöltô idegen pappal is felveszi a küzdelmet.
Általánosabb (a táltosra és más idôvarázslókra is jellemzô) motívumok: születésének körülmé-
nyei; sajátos jegyei; elragadása fiatal korában (a sárkány által) a zivatarfelhôbe; a zivatart, jég-
verést megjósló garabonciás; és maga a jégfelhôkben folytatott csata, amely lehet varázslócsa-
patok által vívott csoportos harc is. Szintén általános idôvarázsló-sajátsága a garabonciásnak,
hogy a kincset „látja”, kincsre vezet. Sajátosan a garabonciás alakjához – és a környezô népek
hasonló mondai szereplôihez – kötôdô motívum – az említett sárkánynyergelés mellett – a te-
jet vagy lángost kérô vándor, aki a kérését elutasítókat jégveréssel bünteti; a varázskönyv ille-
téktelen kezekbe kerülése, és végül a felhôben utazás egyes mozzanatai: a falu – erdô, a zivatar

elleni harangozás és a hôség Szerecsenországban.

Születése, tulajdonságai

Itt van, még él, énnálam kettõvel idõsebb, õnála meg kettõvel fiatalabb. János-
nak, ugy hívják, Novák János. Az is garabonciás. Iskoláskorában hányta el a fo-
gát, és nem szedték el azt a tejfogát, az új fogak aztán kinyomták oldalra, aszt úgy
két fogsora lett neki. Hát ezért hívtuk garabonciásnak. (Okorág, Baranya megye)2

A garabonciás mivel táplálkozott?
Édesapám, én úgy tudom, hogy õ tej nélkül egyáltalán nem hogyhíjákolt. Mer má
õ… be is szédelgett a községbe, hát… Õ semmit nem kért, csak tejet. Tej vót ne-
ki az ételi. Meg azután oszt azt mondja, hogy fiatal csirkének a tojása, fiatal csir-
kének a tojása. Tojás meg a tej, ez táplálta õket. (Karancskeszi, Nógrád megye)3

Ha a gyerek olyan kóborló volt, vagy úgy öltözött, hogy szélnek, világnak állt raj-
ta a ruha, akkor arra mondták, hogy olyan vagy, mint a garabonciás diák. (Sza-
badszállás, Pest megye)4
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Elviszik, elragadják (a garabonciások, szellemek)

Molnár Gyula garabonciás lett volna, mert mikor született, két sor foga volt, de a
bábaasszony elárulta. Mikor meglátta, elkiáltotta magát, oszt nem lett belõle ga-
rabonciás. Hét évre elvitték volna. Volt egy másik a falu[ban], az is úgy született,
egy kandisznó jött érte 7 éves korában. Tudta, hogy jön, könyörgött, hogy fogják
meg, ne engedjék. Próbálták, de mégis elvitte. Minden hét évben aztán megjött,
hozott a gazdának pénzt, meg mindent. A másvilágon élnek, de jól. Mondta.
(Okorág, Baranya megye)5

Mikor kisgyerek született, mikor két fogsorral született, azt mondták, ebbõl ga-
rabonciás lesz. Hogy ez majd 7 éves korában majd fölszáll, mint a sárkány, és gara-
bonciás lesz belõle. Hogy aztán igaz volt-e, nem-e, hát azt én már nem tudom.
(Helesfa, Baranya megye)6

A garabonciás, az úgy születik. Arrul ismerik meg, hogy foga van. Úgy foggal szü-
letik. És akkor abbu van a garabonciás. De azt a fogat ki szokták törnyi a gyerek-
nek, és az anyja nyellea le. Akkor elmullik. Akkor nem férhet hozzá garabonciás.
Ha nem csinálja, akkor 7 éves korába a gyereket elviszi a garabonciás. Élve. Élve
viszi el a gyereket, és nem is kerül elõ többet. Röpül vele. Aszondják, hogy van nekij-
je valami olyan farka, aszondja, fölülteti a gyereket, és elröpül. (Õrtilos, Somogy
megye)7

Az édesapám mondta, hogy a garabonciás foggal születik, és azt ellopják. Mikor
jön a nagy borulat, akkor mán kiabáltak neki, hogy: – Balázskám, gyere haza! Fél-
tek, hogy borulatba jõ a garabonciás, aztán elviszi. (Nógrádsipek, Nógrád megye)8

Nádujfalusi községbe, ahol én születtem, Józsó Marciéknak vót egy 10 éves fiuk,
de má annyira vótak, hogy minden éjjel el akarta vinni két ember. Azt mondták,
ha oda nem adják a gyerekeket, akkor õket is szétszaggatják. Õrizték nagyon a
fiucskát. Olyan kis suhanc gyerek vót, már kiskorátul kezdték, hogy elvigyék.
Vasvillával meg késekkel vigyáztak rá. A két ember mondta, hogy csak úgy érvé-
nyes, ha úgy viszik el, ha nem veszik észre, mikor viszik el. Mondták: – Nekünk
azé kell elvinni, mer fogval született. Barboncás lett belõlük. (Szuha, Nógrád
megye)9

Mikor Boda Károly megszületett, foggal született, és pici korába nem tudták a fo-
gát kivenni, mer ha megszületik a gyerek, a bába mindjá a szájába nyúl, és kive-
szi a fogát. Ennek két foga vót. Akko azt mondták az édesanyjának, hogy vigye le
éjfélkor az érre,b és levitte vóna az édesanyja, de az édesanyjának a lábát majd el-
rágták. De azt mondták neki, hogy vissza ne nézzél, azok, akik jósoltak neki, hogy
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vigye le a fiát. Azok a rosszak mégis összetörték a fia csontját, hiába hurcolta éj-
félkor a gyerekét. Varboncás lett vóna belõle, ha a foga megmaradt vóna, mert
azért kivették az anyjáék a fogát. (Szihalom, Heves megye)10

Megjósolja a zivatart 

Arról nem hallott, hogy az tud tüzet csinálni, ha valahol nem adnak neki tejet? 
De igen. Hát ezt hallottam a régi öregektõ, hogy szokták látnyi így a mezõn. Így
aratásba, meg hát így nyári idõbe, mikor a mezõn dógoznak, hogy kinn a mezõn,
a megyén üdügeta ez a garabonciás, és imádkozott. Nagy könyv vót elõtte. Akkor
aszmondta ott az aratóknak: – Menjetek haza, mer elver benneteket a jég! – Á, hát
isze – aszondja – ollyan szép idõ van! Hát hunnajd gyünne a jég? – Na, mondom,
menjetek haza, mer nem tellik bele negyed óra, elveri az egész mezzõtöket a jég!
Na, hát akkor elmentek haza. De nem is értek hazáig, má ollyan dörgés-villám-
lás, jégverés, ollyan vót, hogy mindent, az égvilágon mindent elcsépõt. Mer asz-
mondják, hogy ez szokott kérnyi aludttejet. Így bemegy a faluba, és kér a házak-
ná aludttejet. És ám tudja, hogy van, hát csak tudja, ollyan helyre megy. És
eltagadják, nem annak.b Az egész házat elveri. (Õrtilos, Somogy megye)11

Példájuc a Balatonná dógoztunk. Odagyütt egy öregember, jó nagy szakállas em-
ber vót. És ott, ahogy a Bakonba dógoztunk, és ott azok a nagy fák, amik vótak az-
elõtt, e vótak darabóva. Szödtük a tuskót meg a gyükeret. Aszondja az öregembör:
– Hej, fiaim – aszondja –, sok szegin legin meghúzódott ebbe az erdõbe valamikó.
Beszét sokat a betyárokru. És mikó el akart menni, aszondta, hogy: – Fiaim! – Hát
akkó leginyek vótunk mind, 18-19 évessek vótunk, de a nap meg szépen sütött,
világos üdõ vót. Mikó ement, aszondja: – Fiaim, megkössétek a tanyátokatd – mer
olyan gunyhó vót csinálva –, mer még mámma olyan idõ lesz, hogy ember ilyet
rég nem látott! Hát mink kinevettük az öreget. Hát estefelé gyütt egy sütét föly-
hõ. De abbu olya esõszakadás lett, hogy a csatornábu is kiöntött a víz, meg még
a gunyhóbu is kiöntött bennünket. Azután oszt szidtuk, hogy garabonciás diák
vót az öreg. Azután oszt érdeklõdtünk utána, de az öreget nemigen üsmerték. Az
avvót, garabonciás diák! (Csongrád, Csongrád megye)12

A szélben, zivatarfelhõben van, a jégverést irányítja

Garabonciás diák, azt mire mondták, fiam? Mikor nyárba, mikor olyan szél fúj,
olyan forgószél, hát azt mondják, hogy ebbe van a garabonciás diák. De ez olyan
szelet fúj, hogy még a háztetõket is mozgat. Hogy a vihart is hordta. De olyan ér-
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dekes vót. Ahogy szedtük a markot, ahogy felszedtük, így vitte fel a forgószél.
Aszondják: – Itt van a garabonciás diák! Azt is mondták rá, idõváltozás gyün. Ez
a levegõbe vót. (Áj, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)13

Vóut egy szülõnek egy fiúgyereke. Mikór 7 éves vóut a gyerek, kint játszadozott,
nagy fellyeg gyött, leszállt a garaboncás, elvitte a 7 éves gyereket. 14 éves korában
visszaengedte. Arrúl tudták meg, mer kérdezték: – Hól jártál? – Hát – aszondja –,
ott fent, a felhõübe. Abba a setét borulatokba. Mikór jött megint egy setét boru-
lat, ez meg kiállt az udvarra, osztán mindig komendérozott neki, hogy: – Eridj, Já-
nos, arra a hegyeken, a Kövesd felé, erre ne gyere! Hát, mikor elment amarra, ott
nagy villámlás, zengés vóut. Hát így osztán, ahol az a fiú lakott, abba a vidéken
nem tett kárt a zivatar. Mindig elküldte a fiú amarra a másik Jánossal, hogy men-
jen messzebb. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)14

Mostanában miért nem hallani a sárkányról?
Hát ez azé van, mer má nincs a tiszta csend, ami valamikor, még az én gyerekko-
romba is mevót. Most má gyárak süvítenek, gépek zörögnek, csupa zajgás min-
denfelé, hát hova rakja a tojásait? De má garaboncokró se hallanyi. Minek gyöjjön
a hitetlen népek közé? Valamikor, az én legénykoromba, úgy a nyári zivatarok ide-
jin ritka eset vót, hogy valaki ne hallott vóna a sárká fütyögésit. Egyszer éppen bú-
zát csépeltünk Lapujtõn, oszt mezzavart a zivatar, azután hallottuk, ahogyan Ka-
rancsbirinya felé húzódott a felyhõ, oszt hogy füttyögött a sárká a felyhõkbõ. De
azt is hallottuk a felyhõ felõ, hogy emberi hangon segítségé kiáltoznak. Persze a
sárká vitte õköt. De hogy segítsen az ember alólró, mikor a felyhõ odafe van?
(Karancskeszi, Nógrád megye)15

Garabonciás, az vót valamikor; a fölhõbe gyüttek. Tudja? Azok a…, azok olyan,
mind a táltosok! A fölhõbe gyüttek azok, a garabonciások. És azok a fölhõt hoz-
ták magukkal. Tudja? És akkor, ahogy az úgy leátak,b úgy a fölhõ is szétment.
Tudja, ezek vótak a garabonciák, akik a fölhõbe gyüttek, no! Eztet én hallottam
[…], anyám mesélte ezt énnekem. (Szerémség)16

Darabonciás, olyan vót egy diák nálunk. Vót egy csigája, melyikek a burjánokra
ragadtak rá. Aztán õ azt elkezdte forgatni, felment a homályba,c és elverette an-
nak az embernek a darabját jéggel, akire megharagudott. Az a rossz ember fagy-
lalja meg a vizet a homályba. (Egyházaskozár, Baranya megye [Lábnyik, Bákó me-
gye, Románia])17
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Tejet kér, enni kér – nem kap: zivatart küld

Bement egy házhoz, köszönt: – Jó napot! – Jó napot. – Édes asszonyom, adjon ne-
kem egy fazék aludttejet. Az asszonynak vót teje, de eltagadta, a garabonciás pe-
dig megmondta neki, hogy hol van a tej: – Abba a kis ládába van öt fazék aludt-
tej, fölözetlen aludttej. Õneki adjon egy göccsel.a Akkor az asszony megijedt,
amint ránézett a garabonciásra, meglátta a fogsorozatát, mert két fogsorozata
volt. És a nyaka között pedig a sárkánynak a kötõfékje volt, és az asszony úgy vit-
te neki a tejet, de akkor már nem fogadta el. Akkor elment egy másik asszonyhó,
attu édestejet kért. Az adott is neki, akkó kiment a határba a garabonciás, és az
esõ szigoruan elkezdett esni, szóval nagyon nagy esõ lett. Úgyhogy a járókelõk
csurom vizek voltak. És találkoztak a garabonciással, s a nagy esõ között nyitott
könyvvel imádkozott szárazon. S amikor ezt a vidéket itt akarta hagyni, akkor el-
ment, és felkötõfékezte a lovát, a sárkányt, és ugy repült el. Akkor nagy esõzés lett
utána, nagy vihar. (Szenna, Somogy megye)18

Az is itt történt nálunk, akkor én még kisgyerek voltam. Itt járt volna a garabon-
ciás, és bement egy házhó, tejet kért, hát akartak adni neki más ennivalót, de nem
fogadta el, mer neki csak a tej kell. Mikor evött, elõvett egy nagy könyvet, de azt
mondják, egy betû se vót benne, abbul imádkozott. Amikor el akart menni, azt
mondta, hogy most õneki viadalra kell mennie: – Okorág ne féllen, mer itt jégve-
rés nem lesz. És nem is lött, de ezt az egész Drávaszeletb tisztára elverte a jég, a fá-
kat kiszaggatta. (Okorág, Baranya megye)19

7 éves korában. Aki fogval szület, arra akárhogy vigyáznak, ellopják 7 éves korá-
ban. Az illenbõl van a garabonciás diák, aki a sárkányra ül. Itt az is a falu szélén,
a legszélsõ házba. Bement egy ember, és tejet kért. És azt mondták, hogy nem
tudnak adni. Azt azt mondta, emlékezzen meg, hogy egy óra múlva mi történik.
És olyan szél fújt, hogy a fákat kiszaggatta tövibül. Még látták is, hogy ült a sár-
kányon a garabonciás, és a sárkány a farkával a fákat tövibül szaggatta ki. Majd
elvitte a falut. Így emlegették az öregek. (Csitár, Nógrád megye)20

Ez vezette a felhõket. Valamikó. Ez a garabonciás. Táltos. Nem hallottá arról, mi-
kor írta az újság, hogy a levegõbe embereket láttok, vihar alkalmából? Beográd
fölött? Régen ez, olyan, mikor mi idehurcolkodtunk, ezt nem is olvashattad, Kar-
csikám, hát te még icike-picike vótá, kisebb, mint Gabi. Abba az idõbe írta az új-
ság, hogy Beográd fölött elvonút a vihar, és embereket láttok a levegõbe. S akkó
kérdezgettek asszonyokat, idõseket, idõs embereket, régi öregeket, falurú falura,
mindenfelé szát ez a hír, hogy mi lehetett ez. És valami idõsebbek azt mondták,
hogy ezek, ez a garabonciás, ennek az emberei a táltosok. Hogy ezek mennek a le-
vegõbe. Csupa sebek a villámlástu, csupa rücskök, és ha lemennek valamelyik
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házhó, ha nem kapnak enni – csak tejet kérnek –, akkor arra a falura nagy vihart
zúdittanak. Hogyha fogadják üket, nem beszének, csak tejet kérnek, beûnek egy
sarokba, ott megpihennek, és akkó mennek, eltûnnek. Úgy eltûnnek egyszerûen.
Se elköszönnek, se nem lássák kimenni üket, csak eltûnnek. (Gombos, Nyugat-
bácskai körzet, Szerbia)21

A Katmárba odament egy fiatal, oszt kért tejet. Osztán azt mondta a szakácsné,
hogy hát nincsen tej, nem bír adni. A Zsuzsánna lánya volt ott kisegítõnek. Osztá
kérte, hogy ne sokat, csak legalább adjanak egy keveset, mert nagyon ehetnék te-
jet! – Nem tudunk adni, menjen dolgára! – Nem adnak? Nagyon megbánják!
Hát ahogy elment, az égen egy nagy fekete felleg lett. De a párnával csinálták be
az ablakot, hogy ne lássák, milyen zimankó van. Levette a szél a ház tetejit, letet-
te a ház mellé, a földre. Oszt az uraságnak hírt adtak, hogy mi történt. Oszt az azt
mondta, hogy ha máskor ilyen jár arra, túl adjanak rajta, sokat adjanak neki, ne
keveset. (Tiszaderzs, Jász-Nagykun-Szolnok megye)22

Karboncás diák, azt mondták, hogy az ördög, s Sátán gyün – a karboncás diákok
hívták annak. A Sátánt. Micsinál a karboncás diák? Ha gyün egy nagy fekete bo-
rú, oszt a ború elõtt gyün, oszt akkor két tojást, hogy adjanak neki tojást vagy te-
jet. De csak fekete tehennek meg fekete tyúknak kellett a tojása is, meg a tej is.
Bement a házba. Gyütt a ború elõtt. Ha nem adtak neki, elment, oszt vót a nagy
ítélet. Má akkor oszt vót olyan nagy ítélet. Mind a karboncás diák csinálja ezt a
nagy ítéletet. Ha adtak neki, akkor nem csinálta. (Zsarnó, Kassai kerület, Szlo-
vákia)23

Kígyóját, sárkányát eteti, elõhívja, megnyergeli – viaskodik, 
zivatart, jégesõt hoz

Elmentem egyszer idesanyámmal a hegyre. Illen tájban lehetett, mert érett a cse-
resznye. Vót a hegyünkben egy cseresznyefánk. Hát ott feküdt alatta egy ember.
Rongyos volt, a képe meg volt karmolva, mert a kégyóval veszekedett. Idesanyám
hívta a pincébe, hogy ád neki bort, de nem fogadta el. Aszondta, nem eszik mást,
csak tejet. Adjunk neki tejet. Kihívta haza az édesanyám, aztán adott neki tejet,
gatyát, meg üngöt is, mert igen rongyos vót. Meg is mondta az ember idesanyám-
nak, hogy hány köcsög tej van a kamrában. Az idesapám takácsember vót. Az em-
ber odaállt a szövõszék elejibe, aztán megkérdezte, hogyan van a szövés. Idesapám
elmesélte neki. Akkor az vette elõ, hogy miféle ember. Elkezdte, kicsoda-micso-
da, hogy garaboncás. A csikaja – a sárkányt hítta annak –, az karmulta le. Mert
kérdezte idesapám, mért karmos az arca. Idesapámnak megmondta, hogy három
napra gyégesõa lesz. Meg is vót, aratásban. Akkor veszi ki a döbörhegyi erdõn a
kakashegyi tóból a csikaját, és utána lesz a nagy gyégesõ. Igy is lett. A pálhegyi
erdõn arattunk. Gyütt egy nagy felhõ. Iszkoltunk haza, mert tudtuk, mi lesz. Lett
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nagy esõ, gyég. De többé nem láttuk a garaboncást. Idesapámnak pénzt is akart
mutatni, de nem fogadta el. Nem eresztette le fiait sem, hogy azok megnézzék,
mert tudott róla, hogyan járt a szarvaskendi ember. Az elfogadta a garaboncás ta-
nácsát. Megmutatta, ahun föllobbanik. Ott kiadja magát a pénz. Leste az ember,
meg is tanálta. Hazavitte a pénzt, építtetett egy házat belüle. Zsuppos ház vót,
mint a mienk. De az ember két esztendõ mulva meghót. Nem sokáig él az, aki
illen pénzt fölvesz. (Karátfa, Vas megye)24

Egyszer láttam egy sárkánykígyót kint, az erdõn. Mindennap egy disznó elveszett.
A kanászok összeverekedtek. Aztán elmentek még egy erdõ mellett. A kanász haj-
tott, mikor annyira volt az erdõhöz, mint egy ház, a kígyó kiugrott, elkapott egy
disznót, bevitte a lyukba a disznót. Megjelentették az uraknak, aztán másik vasár-
nap elmentek, tizenöt-tizenhat ember puskával. Biztatták egymást, senki sem
mert rálõni: – Lõjj rá, lõjj rá! Azt mondta az úr, hordja el az erdõbe a disznót. Ak-
kor se lõnek rá, ott hagyták. Este ettünk, bejött egy garabonciás, kérdezte tõlünk,
hol a gazda. Itt beszélgettek az ispánnal. A garabonciás azt mondta a gazdának:
– Szerencse, hogy rá nem lõttek a kígyóra, mert ott senki sem maradt volna meg,
hét esztendeig határjuknak hasznát nem vehették volna. Utána fölkantározta a
garabonciás a kígyót, felült a hátára, utat vágott az erdõbe. Elkezdett a jég esni,
annyira esett, csak arra nem, a patak mentén. (Sármellék, Zala megye)25

Itt, a szomszédba vót egy kisfiú, oszt mindig tejet kért. Egyszer az anyja megles-
te, hogy hova viszi a tejet. Oszt ott, a kertbe, a háziknál, ott vót egy kígyó. És a
gyerek megnyütta lassan, a kígyó is fejlõdött. Mikor nézték, a kígyó eltûnt, csak
akkor vót ott, mikor a gyerek a tejet vitte. Mikor a kígyó és a gyerek is megerõ-
södött, útnak váltak, oszt elmentek. Egyszer aztán keresték a gyerököt, oszt a
gyerök visszagyütt, oszt azt mondta: – Édesanyám, ne keressenek, én garabonciás
vagyok. És a gyerök megmondta az anyjának: – Édesanyám, most elmögyök, és
holnap délben olyan vihar lösz, mer énnekem egy másik társammal meg kell ve-
rekednem. És olyan vihar lett, hogy olyat még a környéken nem láttam. Mer ha
nem gyõz, akkor lesz a nagy vihar. (Darány, Somogy megye)26

Itt is vóut az Ördöngõüsbe is egy sárkány. Hát vóut egy, egyszer gyütt egy gar-
boncás, nagy borulattal, osztán itt, Karcsán leszállott. Hát tejet kért. Adtak neki
tejet is. Hát azt mondta, hogy azér vóut Karcsán a sok viharok, jegek, hogy itt van
az Ördöngõüs-tóuba – annak is hívik a mai napig is –, az Ördöngõüs-tóuba van
ott benne a sárkány. – Hát én azér gyüttem, azér a sárkányér. Hát jóul jártak, hogy
adtak tejet, mer ha nem adtak vóuna – aszondja –, akkor itt hagytam vóuna
megint. De így – aszondja – ne féljenek semmit, ezután mán nem gyön se jég,
semmi zivatar nem lesz – aszondja – itt, mert az a sárkány, az okozta mindég. Hát
most én garboncás vagyok, hát én most elviszem ütet. Oszt azt mondja. E beszél-
te el a Nagy Gyuri bácsinak. Aszondja, hogy mikor felült a garboncos, odament,
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oszt hozzávágta a kantárt, oszt felült a hátára, hát még a vizet is kirúgta a gödör-
bûl. Amerre elment erre, felfelé, döngött, zúgott, vágott, de a garboncásnak ha-
talma vóut rá, ennek a garboncásnak, mer ez, valahogy magyarázták, hogy a fog-
gal születik ezek. Mer már az is elmaradt mán, az is régen. (Karcsa, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)27

Egy asszonynak vót egy fia. Foggal született, mindig kiment valami rejtett helyre,
ott élt a gyerek, szépen nõtt. Azt mondja az apja: – Megnézem, ez a gyerek hová
hordja az eleséget. Aszt, mikor fölment az apja a padlásra, onna leste. Hát aszond-
ja, egy rettenetes nagy sárkányt etet a gyerek. Az apja nagyon megijedt, mikor
meglátta, aztán lement, és észrevétlenül agyonlõtte a sárkányt. Mikor agyonlõtte
a sárkányt, a fia elsivalkodott: – Jaj, minek lõtte agyon a fiamat! Osztán a gyerek
is bánatába meghalt. Aludttejet sokat vitt, oszt a sárkány azon élt. A gyerek meg-
veti, mikor 7 éves gyerek, akkor a sárkány felviszi a gyereket. Mikor nagy jég van,
a sárkány viszi a garabonciás diákot. (Galgamácsa, Pest megye)28

Mer a garabonc – ez tudni való – sárkányon lovagol. A sárkány nem éppen szelíd
állat, aki hagyja magát felkantároznyi. De a garabonc ösmeri a sárká fortélyát. Si-
mogatja, beszéget hozzá, ha osztan a kötõféket a fejibe vághatja, akkor má az övé,
és má ráhagyíjja magát a hátára, oszt: – Vesd el magad a felyhõk közé! Mer leg-
jobban szeretyi, ha sötét felyhõk közé bevetyi magát, oszt onnan hallanyi a füttyö-
géseit. A sárká máskülönben is legjobban a sötét erdõkbe huzógyik, me, no mea a
nehezen megközelíthetõ rejtett barlangokba. Nagy égiháború idejin, ahogy a fely-
hõvel leereszkegyik, néha a födön is melátnyi a nyomát. (Karancskeszi, Nógrád
megye)29

Hát, tetszik tudni, az olyan dolog, hogy ezek a karboncás diákok – amit én tudok
felõlük –, ezek a sárkányt meg tudják lovagolni. Állítólag, úgy mondják az öre-
gek – nagyon öregekkel beszélgettem itten, még akkor barkai lakos vótam, csak
lejárogattam ide, mert idevaló vót a feleségem –, osztán öreg Dányi bácsi beszél-
te, hogy állítólag itt vót egy forrás, amibõl hosszú ideig hordtuk is a vizet. De most
má leapadt. Az úgy bogyogott fel sokáig. Nagyon gazdag forrás vót. Aszt úgy be-
szélték, hogy egy nagy vihar alkalmával itt maradt ebbõl egy sárkánykígyó. És ak-
koriban jött ide ilyen karboncás diák. Az úgy vót öltözve, de az itt senkivel se nem
tudott beszélni. Hogy ki kûdte, hogy tudta õ azt pontosan – õ elment a forráshoz,
oszt ráült a sárkányra, oszt eltûnt. De óriási viharral. Ami viharral gyütt, oly vi-
harral ment. De ezt az embert látták. Õ elment oda, de oszt senkivel sem beszélt,
senkinek nem szót se mondott. Ráült a sárkánra, oszt elment. Óriási nagy vihar
vót, úgyhogy kevesen látták. Rendes embernek nézett az ki, csak õtözve olyan ru-
hába vót, amit itt nem láttak még. Hát hogy a szellem vót-e? Csak álruhába
vót…? Nem tudja azt senki megmagyarázni. Csak éltek, annyit tudok a karbon-
cás diákról, amit itten az öregek elmeséltek. (Kiskovácsvágása, Rozsnyói járás,
Szlovákia)30
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Könyve van – felkantározza a sárkányát – zivatarfelhõben repül, 
jégesõt visz

Régen olla zsuppos ház vót, tudják, az a pitaros, már itt nem tudunk Sármelléken,
más faluban még van olyan pitaros ház. Igen, osztán hogy az alatt lehetett igy jár-
ni, hogyha esett is az esõ, zsuppos vót a háztetõ. És az alatt vót egy, pitarnak
mondták, aztán ollan üdögellõ tüzhel vót, sárbul csinálva, nem tetszik tudni,
millen. Na, hát az vót. És az a garabonciás, az nem ment el soha be alul hozzájok,
hanem a mamámnak vót egy olan bundája, talán tetszik ismerni azt a régi, most
bekecsnek mondják, de nem az, hanem ollan… bundája volt neki, az meg aztán
ollan izs volt a mamának, hogy hát ollan bunda volt. Aztán meg a belseje birka-
bõr, vagy nem tudom… hát az a szõrös izé vót. És azt le szokta dobnyi, és nem
evett az a garabonciás mást, mind aludttejet. Nem fogadott el, mind aludttét. Hát
tejet vagy tét, maguk vigyék el, ahogy akargyák. És aztán aszondta neki a ma-
mám, hogy hát menjék be a lakásba. Õvelek nem is muszáj, másik szobába lehet.
És aztán akkor mondta a mamának, hogy õ nem megy be, hanem itt. Aztán volt
neki egy könyve, egy nagy könyve, hogy abbul meg Ferkó bátyám, a fia, a másik
fia, nem az én apám, másik fia elkezdett olvasnyi. Mire a garabonciás észrevette:
– Jaj, jaj – azt mondja –, nem, nem neked való ez. Mert õ ollan gyerek, mind itt
most a Béla, illen annak vót, a, és aztán elkezdett olvasni. Nem engedett neki ol-
vasni, aszondja: – Mert akkor fölszállsz te, ha abból olvasol. Mennél többet olva-
sol, azt mondja, annál jobban magasra mennél. Hát aztán nem engedett olvasni.
Akkor az én apám meg, mind a gyerekféle, csintalankodik. Aztán hozzá mindig
mondták a mámának, hogy hijja be, aludjék ott õvelek. Hogy hát vagy az istálló-
ba, vagy hát ott. Akkor aztán azt mondta mamának, hogy: – Idefigyellen, Varga
néni! – mert Varga vót. Azt mondja nekije: – Én máma éjjel itt alszom. De hol-
nap reggel el fogok mennyi, mind itt talán tíz kilométerre van egy malom, vót egy
malom. De még az épület megvan, igy kesztheli malomnak szoktuk, alsó malom,
mert három malom volt azon a hévizi uton. És aztán… vizimalom… és od vót egy
akkora, egy tusak,a hogy hát azt mondják, hogy nem tudták megemelnyi, és az
alatt vót ez a…, ennek egy csikaja, egy nagy kígyó. Hát ez azt mondja, hogy na,
az ü csikaja. És aztán azt mondja: – Holnap megyek megnyergelni, és aztán hol-
nap el fogok mennyi a Szengellér hegyére vele. Azt mondták nekik, hogy nem
gyün erre, a mi falunk felé, mert amerre megy ü, még a fákat is letördeli annak a
micsodának, kígyónak a farka. Ollan erõvel megy. Mikor szoktuk mondani, hát ha
gyün egy nagy fergeteg, és akkor végig mindig mondjuk: – Na, most megy a gara-
bonciás, hogy a végin a közmondás led belõle.b Aztán azt mondja édesanyám, hogy
mikor elindult innend, elbucsuzott mitülenk, hát, hát így ezek az öregek beszéték,
de az én szülém akkor azt mondja, mikor elment keresztül ki a berken, és másnap
12 órakor nyergelte föl a lovát, és amerre ment, a kesztheli erdõ felé, merre vitte
azt a garabonciást, arra mindent elvágott a jég, és aztán azt az erdõt, merre men-
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tek, fákat mindenütt letördelte. Hát ezt mondták valamikor rula, hát a többit
nem tudom, elfelejtettem, hogy hát mit mondtak apámék, mennyit szokott…
Nemcsak egyszer, hanem többször is meggyütt hozzájuk. De ez igaz. Azt mond-
ták, hogy ez foggal született gyerek volt. 7 éves korába elment a szüleitül, azért
ment el, köllött neki menni. Szülei nem is tudták, hogy hova, hol van. Annyit tu-
dok mondani, hogy itt minálunk is született egy foggal született gyerek. Hogy
hát, mikor megszületett, el köllött fojtani, hogy hát nem tudták, hogy hát… se-
rény vót a hátán, mint a lónak, olan sörény, és foga vót neki, és aztán nem tudom
én azt, nem láttam, csak hallottam, hogy az aztán 7 éves korában elment innend
haza, és az illennek született, és a szüleihez nem ment többet vissza. (Sármellék,
Zala megye)31

Nálunk volt egy öreg, 70 év tájbeli öregember, egyik lába rövidebb volt, Sánta Jó-
zsefnek hívták. – József bácsi, adok magának egy forintot, kövesse ezt a gyereket,
hova megy! – Kíváncsiak voltak, hova megy, a molnárné sem hitt a gyereknek.
No, aztán a fiu elhagyta a malmot, de az öreg kísérte távolról. A malom elõtt van
egy nagy erdõ, annak szépen nekivágott, összetette a kezét, levette a kalapját, szé-
pen imádkozott. Voltak ottan rettenetes erõs fák, dupla hóvirágok termettek, em-
lékszem, a hegyen. A fiú fölváltott a hegynek, az öreg mindig utána. Amint fölért
a tetejére, nagy síkság van ott, gyönyörû szép gyöpös, igen-igen nagy szikla volt
ott. A gyerek ott imádkozott állva, fához dûlve, késõbb letérdelt, akkor kivett a
mellébõl egy könyvet, abból imádkozott. Megint benyúlt a kabátjába, kivett egy
szíjdarabot. Akkor, ahogy imádkozott, készen lett a gyeplõ, fölállt, és a szikla fe-
lé ballagott, de már akkor kezdett az égbolt sötét lenni, dörög, villámlik, az öreg
csak leste. Akármilyen idõ is lesz, az öreg meglesi. Odaállt a széles hasadásba, hát
egyszer csak egy rettenetes állat kidugja a fejét, a gyeplõt a szájába szoritja. A gye-
rek meg imádkozik tovább, majd benyúlt a zsebébe, másik kötõféket vett ki, köz-
ben tartotta az utálatos állatot. Amelyik másodszor kijött, még nagyobb utálat ál-
lat volt. Összeszorította a kettõt, ahogy keremaringótak,a forgolódtak, ráült az
egyik hátára. Szakadt az esõ, a víz a molnárné minden ruháját elhordta, kenderét
is. Az egyik állat mintha felállt volna két lábra, mint mikor a két sárkány elvitte
a garabonciást. (Bakonybél, Veszprém megye)32

1800-as években történt. Gyütt a garabonciás gyiák nagy széllel, oszt vót neki egy
bûbájos könyve, abba vót a tudománya. Megérkezett, egy illetõnek a tanyájára.
(Ez Jászapátiban történt.) Fordított egyet a könyvében, hát abban a szempillan-
tásban a gyöngyösi vásáron termett, mert azon a kapun a gyöngyösi vásár vót le-
festve, ahova fordított. (Jászkisér, Jász-Nagykun-Szolnok megye)33

A nyárba nem vót esõ egy csepp se, nem létezett egy humályb se az égen, vett egy
könyvet a kezibe, és kiment az udvarba, és elkezdett olvasni. Addig bé se ment,
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mindjárt felhõk lettek az égen. Sok könyve vót. Ez olyan könyv vót, hogy nem
lehetett, hogy maga elolvassa [a gyûjtõnek mondja], mer a mind visszafele vót.
Fordítva jött az, mint az ördög írása. Kifordított betûk voltak. Csak a talaboncos
deáknak vót olyan. Csak neki két-három szóval több vót írva. Halála se vót jó sor-
sa: megbolondult. A kutyák úgy rágták lábról, potyogott a vére, se õ nem érezte.
(Egyházaskozár, Baranya megye [Diószén, Bákó megye, Románia])34

Könyve illetéktelen kezekben

A Szukics, mikor ment Kanizsára, õ meg, ollyan szörnyü, meséte, azt tudod, hogy
valóba az ember fét tüle.

Ez a Szukics az öreg Lakos?
Annak az apósa. Az meg ment Kanizsára. Hát annak idején nem jártak vonaton a
falusiak, hanem gyalog, és elért egy kocsit. És arra fölkéretõzött, hogy vigye tovább.
Hát aszmondta az ember, aki hajtotta a lovakat, hogy: – Csak üljön be a kocside-
rékba. Hát õ ott e is aludt e kicsit. Az ember elaludt. A kocsis. A lovak meg csak
mentek. Hát ott látott egy nagy könyvet. Hát, gondóta: õ is hát megnézi, viszont
egy betüt nem ismert. Hát, amint – aszmondja – olvassa, olvassa, egyszer csak azt
veszi észre, hogy kocsistu, mindenestü emelkednek a levegõbe. Má fönt jártak ma-
gassan. Garabonciás vót. És akkor az az ember, az a garabonciás fölébredt. Akkor
lássa, hogy hol vannak, hogy hiba van. Kikapta gyorsan a kezébü a könyvet, és fordi-
tott egyet, másik lapon olvasott: akkor leszátak szépen a fõdre, és ugy mentek to-
vább. És ez azt állítja, hogy ez õvele megtörtént. (Õrtilos, Somogy megye)35

Egy alkalommal elindult egy vékony, sovány fiú, egy garabonciás vót. Ennek is tu-
dománya vót. Felvették egy rakott szekérre, ott, a rakott szekéren elaludt. Egy
könyv vót nála, meg valahogy kiesett, a kocsis meg elkezdte olvasgatni, úgy, hogy
haladt, haladt. A garabonciás aludt, közbe meg haladtak felfelé. Félóra múlva a
fiú felébredt, hát lássa, hogy a könyvet olvassa a kocsis. Hát már akkor jó fönt jár-
tak. A kocsis nem vette észre, a lovak lépkedtek. A fiú elkapta a kocsistú a köny-
vet, visszafele olvasta, igy haladtak visszafele a föld színére megint. Mikor leértek,
annyit mondott neki, az jó, hogy tíz percig még nem olvasta, mer ha tíz percig ol-
vassa, akkor belekerülnek a zivatarba. Ekkor elbúcsúzott tõle. Annyit mondott a
kocsisnak, hogy ügyekezzen, me a zivatar az útba éri. (Mezõnyárád, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)36

Mikor én jány voltam, 1910-ig, akkor történt. Elmentem a nagybátyámékhol,
oszt rettenetes fergeteg gyütt. Mer ezek a garabonciás gyiákok bementek egy
házhol, tejet kértek. Oszt kaptak is tejet, megitták. No, oszt egy közülük azt
mondta, hogy lepihen egy kicsit. No, oszt közbe ennél a háznál voltak a fiatalok,
kettõ-e, vagy három. Na, oszt közülük egy a könyvet a kezibe vette, a diáknak a
könyvit. De nem tudott belõle olvasni, mer akárhogy fordította, a betû mindig
lábbal lett felfelé. No, ekkorra felérzett az ember, aki kicsit lepihent, mikorra gyött
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a förgeteg. Azt kérdezte mingyár, hogy nyúltak-e a könyvébõl. Azt mondta, hogy
nyúltak. No, ezelõtt, mikor ilyen viharok gyüttek, mindig harangoztak a felhõ
elibe, tíz-húsz évvel ezelõtt. És az ember szörnyen imádkozott a könyvbõl, és azt
mondta, hogy ne féljenek, mer Rékasnak nagyon jó kutyája van. Az megszólalt, a
felyhõ feloszlott. Annyit tudok csak róla. Gyereklány voltam, oszt nagyanyámék
sorolták, oszt azoktól hallottam. (Zagyvarékas, Jász-Nagykun-Szolnok megye)37

Utazás a zivatarban: „falu – erdõ”

A Fekete-tóná felszállott a verboncás. Kiolvasta egy nagy könyvbû a tó partján a
sárkányt. Mikor a falu felett mentek, akkor azt kellett mondani, hogy erdõ felett
mentek, aszt mikor az erdõ felett mentek, akkor, hogy falu felett. Aszt megküz-
dött vele a verboncás, aszt ütni kellett. Aszt gyütt a vihar, akkor el kellett menni.
(Bodony, Heves megye)38

Hát én úgy hallottam mindég az öreg nagymamámtul, hogy abból van a garabon-
ciás diák, aki foggal születik. Oszt akkor nem válik ki. Mikor már 7 esztendõs a
gyerek, el kell neki menni, oszt úgy jár valahol az égen. Mit tudom, hol. Oszt ak-
kor azt mondja, hogy a garabonciás diákok sokat tudnak segíteni a nagy zivata-
rok felé. Mer azé, hogy mikor falun mennek, akkor azt mondik, hogy erdõ. Nem
mondják meg az igazat a garabonciás diákok, hogy hát õk, egyszóval falu. Hanem
erdõ.a Mer akkor nagy károkat csinálnak. Ilyeneket hallottam a nagyanyámtul.
(Rakacaszend, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)39

Sárkánnyal vív

És aztán ott van a csonka torony. Na kérem, tetszett látni. Az nincs olyan mester,
hogy arra építsen tetõt, így van megállapodva ma is. Amikor ráhúzzák a tetõt, ké-
rem, az a Bodrogba áll. Leviszi a zivatar, mindig lesöpri. Magasságba van, úgy tes-
sék képzelni, mintha oda felnéznék arra az épületre, ott torony van, és a Bodrog
így folyik, mint a Duna, és kérem, leviszi a zivatar, mindég lesöpri. Azt mondják,
hogy itt van benn a harang is a Bodrogba. Bevitte a sárkány, amirül szó volt, hogy
vannak sárkányok, amivel a garabonciás diákok birkóznak némelykor. Olyan ere-
je volt annak a sárkánynak, hogy egyszer ezzel megbírt, és bevitte a Bodrogba.
Ugyan ezelõtt száztíz évet mondanak, hogy még akkor is minden hét évben meg-
szólalt éjjel egy harang. Három harang van benne, kérem. Az egyik éjjel, az egyik
hét évbe az egyik szól, a másik hét évbe a másik szól. De most már nem veszik ész-
re, hogy szólna, hogy mit tudom, és mi lehet vele mostan. 
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Zivatarral mennek a sárkányok?
Igen, zivatarral. Hiszen most nincsen az embereknek ideje, én kint háló egyén
vótam, kinn tartózkodtam éjjel-nappal. Amikor jön egy fekete felleg, akkor úgy tes-
sék elképzelni, úgy meglátni benne ma is, mint ahogy az a torony látszik, az olyan
hegyesre jön ki. Lehet látni aztat, hogy itt jár az alja, úgy nevezik, hogy a farka a sár-
kánynak. Azért, ha annak nem vóna, hogy valaki aztat kezelje, elsöpörné a városo-
kat. A városokat képes vóna elsöpörni. Elfogják már ezek a garabonciások, akik van-
nak jelen, azok mind lovagolja is, kínozza, vágja, aztán így kidolgozza vele magát,
és aztán akkor viszi a Tátrára, és ez aztán a Tátrán végez vele. Csak itt elõbb kidol-
gozza. Tehát most ott is úgy van, kérem, hogy ezek a régi dolgok Zsadányba is, amit
abbahagytam a beszédet. (Sárazsadány, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)40

Csata a felhõkben, felhõk csatája

1906-ba vót. Jött hozzánk egy ember, olyan hegyes sapka vót a fejin. Megreggeli-
zett, vajas kenyeret evett, meg édestejet. Könyv vót a hóna alatt. Ballagtunk be Püs-
pökinek, szépen sütött a nap, kapa vót a vállunkon, mentünk dohányt tõtögetni.
– Na, fiatalemberek, látják azt a kis felleget? No, nekem azzal meg kell birkózni. Mi
csak összenéztünk, a két legény. Akkor kiveszi a könyvet a hóna alól, elkezdi hajto-
gatni a lapot. Mikor õ odaért ahhoz a laphoz, azt mondja: – Szervusztok, fiatalem-
berek, csak figyeljetek! Amikor kezet fogott velünk, eltünt ugy, hogy mi nem lát-
tuk. Egy pár perc múlva keletkezett egy másik felleg is. Mind a kettõ kék színû
fekete felleg vót. A két felleg ment egymásnak. Olyan szemü esõ esett, mint a dió.
Az uton ömlött a víz. A villám az ákácfába ütött mellettünk. De a nap sütött. Ahogy
lesünk a fellegbe, két lovast láttunk. A sárkányokon ültek. Mikor eloszlott a felleg,
abbamaradt. A nagymihályi határba vót a föld alatti barlangjuk. Ez az ember több-
ször járt oda. Ez foggal született, garabonciás diák vót. – A garabonciás elaludt, aszt
más hajtogatta a könyvit, az a levegõbe emelkedett. (Füzesabony, Heves megye)41

Foggal született egy gyerek a faluban, azt barboncásnak hívják. Mindig koncsor-
gott, sohase volt neki jó otthon. Simony Dezsõnek hívták. Mikor 12 éves lett, a szü-
lei kihúzták a fogát, hogy ne menjen mindig. Ezért a barboncások nagyon megha-
ragudtak, és az egész falura pusztulást akartak hozni, nagy vihart, zivatart. Egyszer
egy ember, ment a kápolnai úton, és a másik megszólította, hogy segítsen rajta,
mert fog jönni egy vörös bika, és neki azzal kellene megbirkózni. Mindig a hor-
gosinát üsse a bikának, és akkor legyõzi. Jött is a vörös bika, és az ember átválto-
zott bikává. Tényleg a horgosinát ütötte, és mikor már Kerecsend határába értek,
legyõzte a vörös bikát, és visszaváltozott emberré. Akkorra már ott volt a másik is,
és mondta, hogy amiért megvédte õt is, meg a falut is a végpusztulástól, megaján-
dékozza. Van Pázmándona egy hely, ami minden hét évben egyszer megnyílik, men-
jen el oda, és vegyen magának egy marék aranyat, de csak annyit, amennyit elbír,
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és rögtön szaladjon is el, mert akkor õ is bent marad. Úgy is lett. Az ember elment,
és hozott magával annyi pénzt, amennyit csak elbírt. (Kerecsend, Heves megye)42

Eztet meg az anyósom magyarázta, hogy õnáluk törtínt, az õ udvarukon, hogy
egy valaki bement hozzájuk. Hát abba a idõbe nem vótak csépölõgépek, hanem
lóval nyomtattak. A fõdre, ugye, lerakták a kévéket, eztet nevezték ágyásnak.
Megágyaztak, akkor oszt rávezették a lovakat, és járatták addig, még ki nem ta-
posták a szemeket. Mikor kitaposták, akkor fölrázták a szalmát, féretúrták, a sze-
met összesöprögették, aztán nem volt akkor, abba az idejbe ventillátor, vótak ezek
a nagyrosták, oszt akkor átrostáták. Abba vót egy olyan négy vitorla, ami szelet
csapott, aztán kivitte azt a toklászt belüle. No, elég az hozzá, hogy bement hozzá-
juk ez az illetõ, kért az anyósomnak az anyjátú aludttejet. Hogyha bírnának any-
nyi aludttejet! Hát bírtak, mer hát tehenet fejtek. No, osztán meg tojást. Egy kis
ideig ott beszégettek. Aszondja nekik az az ismeretlen egyén: – Idehallgassanak –
aszondja –, hogy káruk ne legyen, ezt a szemet takarítsák össze és raktározzák el,
mer itt lesz olyan essõ – aszondja – egy félóra múlva, hogy mindent a víz fölvesz.
És tényleg bebizonyult annak az illetõnek a szava. Az meg egyszerre eltûnt a sem-
misígbe úgy, hogy nem látott senki tovább semmit. Ezek azok a garabonciák. Hogy
õk fönt a levegõbe, a felhõbe úgy háborúznak, mind az emberiség lent a… Egyik
a másik határát, hogy el ne verje a jég. Ezek azon birkóznak…

Minden határnak megvan a saját garabonciája?
Igen, hát úgy, úgy, úgy köll neki lennyi. (Temerin, Dél-bácskai körzet, Szerbia)43

A garabonciást meg hallottam szintén, hogy hát ment, szógát. Csenejen, cseneji
szállásokon, osz ment ki a béres, mer úgy hívták akkor, béresnek. Nagy bot vót
nála. Egyszé csak a nádasbú kiszalad egy fekete kisbika. Mikó odaért, akkor meg-
rázkódott elõtte, oszt mondta, hogy segítsen õneki. Aszondja: – Hát hogy segít-
hetnék én neked? – aszondja. – Maj gyün egy fekete bika, annak csak verje a kör-
mit – aszondja –, ha mink veszekszünk, oszt majd elmegy. Hát tényleg, aszongya,
mikó megfordul, szalad ki a nádasbul egy nagy fekete bika. Õk összeütköztek, ve-
szekedtek, õ meg mindig verte a körmit a bottal. Végül a nagybika elment, a kis-
bika meg megköszönte megin a fiatalembernek, visszaváltozott, megköszönte ne-
ki, és elment. Miko kiment a tanyára, õ nem tudta, hogy az õ gazdája foggal született.
Mikor kiment a tanyára, akkor gyütt nagy borulás, alig kiért. Mondja neki, hogy:
– Csak menj be – aszondja –, majd én kiállok, majd adok én nekik! Aszondja, hogy:
– Ez a két bika van megin a fölhõbe, gyünnek elverni a határt. Aszondja, akkó az
megát az ól véginé, oszt az orrát megfogta így fölfelé. Az úgy fütyût az orrán, hogy
csak úgy sikított. Aszondja, a fölhõ meg szétment kétfelé, tehát nem verte el a határt.
Ezek a garabonciások. (Temerin, Dél-bácskai körzet, Szerbia)44

A nagyapám beszélte, hogy az ü községökben volt egy család. Abból a családból szü-
letett egy gyerek, egy fiúgyerek, foggal. Na, és az volt a hír, ha meg tudják hagyni,
hogy nincs elárulva, hogy foggal született, akkor élõnek marad, ha elárulják, 12 év-
nél tovább nem él. Az bebizonyul. De hát azt a gyereket megõrizték annyira, hogy
nem lett találója, megmaradtak a fogai. Betõtötte a 12 évet, és ugyanabba a köz-
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ségbe való csorda, gulya, ahol járt kint, elment a gyerek oda reggelibe. És a gulyást
Péter bácsinak hívták. A Péter bácsi jól ösmerte a gyereket. – Hát hol jársz itt, fiam,
mi, mi járatban vagy itt? – Eljöttem Pista bácsihoz. Szeretek bámulni, nézegetni.
– Na jó, fiam, hát csak ülj le! Nem sokáig marad a gyerek, azt mondja Pista bá-
csinak: – Pista bácsikám, egy kérdésem volna nekem. – Micsoda, fiam? – Segíte-
ne nekem verekedni? – Verekedni? – Igen. Pista bácsikám, ne ijedjen meg. Húz-
za tele ezt a nagy vályút vízzel, és ha telehúzza, én azt meg fogom inni. Innen
keletrül fog jönni egy nagy fekete felleg. De meg ne ijedjen, megismétlem, mert
magának semmiféle veszélye nincs. Amikor a fekete felleg leszáll a földre, abból
kijön egy bika, egy kormos fekete nyakú bika. Az fog ordítani, fogja hányni a föl-
det az égig. Éspedig én is a leszek, egy bika, én leszek a fehér bika. És össze kell
vele csapni. Arra kérem Pista bácsit, maga elég bátor ember, jó fütyköse van, az-
az botja, amikor verekedik velem az a kormos nyakú bika, legyen szíves, amilyent
csak bír, a kis körmére ütögetni, de amilyet csak bír, csak üsse! Ne féljen a biká-
tól, nem mer az megmozdulni, nem meri az a fejét az én fejemtül elvenni. Magá-
nak semmiféle bántása nem lesz. – Jól van, fiam. Ütöm én, én százegyig, csak
gyõzzed. 

Egyszer a fiú megissza a vizet, megrázkódik, ólomfehér bikának válik. Az öreg
ott járkál körül rajta: – Kedves jó gyermekem, hát ilyent is lehet látni? Egyszer
csak feljön a felleg, közeledik, lejön a földre, kiszáll belõle egy kormos nyakú bi-
ka. Ordít, hányja a földet az égig a szarvával, lábával, és eljön ide, és összecsapott
avval a fehér bikával. Amikor összecsapott vele, ha látott a szem birkot, mint amit
az a két bika csinált, hogy hogy szórta az, hányta, vetette egyik a másikát. Û pe-
diglen fogta a botját, megbátorodott, oszt a kormos bikának a körmeit szedte ám
kedvére. Jött az a nagy felleg, fölszálltak a fellegbe, és elment. Na, û azt titokba
tartotta, nem merte mondani senkinek. Azonban a gyermek is azt mondta neki,
hogy ne fecsegjen, ne beszélgessen senkinek, sem a szüleinek. Keresni fogják, de
csak hagy keressék ütet. – Majd hat év múlva megjelenek itt, Pista bácsi mellett.
Majd beszélgetek magával valamit, mi történt. Úgy is történt. Ezek elmentek, és
odavannak. Gyereket keresték erre-arra. 

Majd hat év múlva ott áll Pista bácsi a kútnál. Hát megy egy vándor ember ar-
rafelé, fiatalember. Van egy tarisznyája, és: – Adjon Isten jó napot, Pista bácsi!
– Adjon Isten, kedves fiam. Hû, mán derék legény vagy! – Hát megnövünk, Pista
bácsi! Most mán – aszondja – 18 éves vagyok. – Nahát, ülj le, fiam. Nem óhajtol
valamit harapni? Van itt egy kis kenyér, szalonna, étkezzél hát! – Nem, köszönöm,
nem kérek. Hanem annyit mondok Pista bácsinak, hogy fel voltam ide a tanyára,
abba a szélsõ házba lakik egy család. Annak a családnak van egy Virág nevû tehe-
ne. Annak a Virág nevû tehennek a tejébül szerettem volna inni. Kértem tûle egy
litert, vagy két litert, amennyi van egy csuporban. Eltagadta az asszony, hogy nin-
csen, még bizonyt is mondott! Van pediglen, ilyen karos ládája van neki, ott tart-
ja a tejet, avval két ládafiók tele van tejjel, és nem adott. Majd Pista bácsi lesz a
tanú, hogy megköszönöm a szívességét, hogy kisegített. Ne tessék megijedni, Pis-
ta bácsi, meg akarom neki köszönni. Fog jönni egy fekete felleg, abba meglátjuk,
mi történik. Akkor û elköszönt a Pista bácsitól, és bement egy nádasba. 
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Amikor bement a nádasba, nem tõt bele fél óra, feljött a fekete felleg, olyan zi-
vatarral jött, olyan porfelleggel, hogy se eget, se földet látni nem lehetett. De ahol
Pista bácsi volt, még a fûszál se mozgott a földön, semmiféle zivatar nem érte. Ne-
kiment a zivatar annak a háznak. Levette a tetejét, mintha kézzel megfogják.
És levette a kert hátuljára, dirib-darabokra tört. Semmiféle hasznát nem vehették. 

És aztán visszajött a Pista bácsihoz: – Na, Pista bácsi, látta? Ez a hatalmam, ez
az erõm. A gonoszokat megbüntettem, az igazakat kisegítem, ugyan nincsen jo-
gom hozzá. Én vagyok egy garabonciás diák. Éngem felnevelt az anyám, nem árul-
ta el, hogy foggal születtem, és 12 éves koromban el kellett bujdosnom. Úgy, hogy
a szüleim sem tudott rullam. Énnekem ez a tehendõm. Én járom a hegyeket, járok
mindenféle veszélyes barlangokat. Olyanra valók vannak, kérem, barlangokba, he-
gyekbe, ha nem volna, ki pusztítsa, elsöpörné az országot, olyan kárt tudna okoz-
ni. És amikor észreveszem, hogy már jön meg az ereje, látja ezt a könyvet? Én ol-
vasok, õneki ki kell jönni. Kijött, a fejéhez csapom a kötõféket, akármi, én
felmegyek vele a Szengellõa hegyére, és ott kínozom ki, ott semmisítem meg.
Ugyanaz volt a bika is, amit látott. Az is egy sárkány volt, egy kígyó-leszármazás.
Csak neki kelletett éngem felkeresni. Ilyeneket cselekszem. Hogy jártam a napok-
ba? Ahogy gyüvök, gyalogolok, egy gép… egy községbe gépeltek. Szállították ki
a búzát a másik községbe. És fáradt voltam, a kocsis látta, hogy fáradt vagyok, ne-
hezen megyek. Hát hiába, a teherrel ment, azt mondotta nékem: – Üljön fel, ba-
rátom! Hát én fel is ültem egy szóra, a zsákoknak a tetejére. Amilyen fáradt voltam,
úgy elaludtam. Egyszer fölébredek, hát aszondja û, mán mink járunk a földhöz vagy
öt kilométerre fölfelé! Felébredek, szíjjelnézek, nézem a bácsit, hát kíváncsi vót arra,
hogy milyen könyvem van. És elkezdte olvasni a könyvet, tehát annyira olvashatta
volna, hogy a csillagig mehettünk volna. Gyorsan elkaptam a kezébül a könyvet, és
aztán kezdtem én is olvasni, és ugyanúgy ereszkedtünk le a földre. És aztán mond-
tam a kocsisnak: – Bácsika, máskor ne legyen olyan kíváncsi, valakinek a könyvét
nézegetni. Látja, ha észre nem veszem, hát felülhaladunk a csillagokon!

Ilyesmi tettek voltak. Valaki nem hiszi, lehet, hogy nem is igaz. De azért annyit
tudok mondani, hogy olyan fekete fellegek vannak, olyan borulatok vannak, aki-
be meglátszik, hogy mintha sárkány volna. Nem látszik rajta, ahol van, de úgy
látszik, kérem, mintha egy hosszú zsák volna. Kihegyesedik, azt nevezik esõzsák-
nak. Pedig az mind vadállat abba a fellegbe, zavarják, hajtják, mai napig is ott kí-
nozzák, oszt pusztítják ki. Ilyen régi mondatok vannak. Ez történt, kérem, Sza-
bolcs megyébe, Berkesz községbe. (Berkesz, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)45

Varboncáscsapatok a felhõben

Mikor a három gémeskútná találkoztak ezek a varboncások, olyan ütközetet
csinátak. Mikor készültek ezt a vihart készíteni, végkimerülésig mentek az ütkö-
zettel, és akkor indultak el az útjukra ezt a viharokat csinálni. Onnan volt az in-
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dulópontjuk nekik, a hármas gémeskúttól. Ezeket Beller Ferkóa saját maga beszél-
te nekünk. (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)46

1: Egyszer azt mondja Ferkó: – Elmegyek, nem dolgozok holnap se. Hova mégy?
Hát most megyek fel a hegyekbe, mert most lesz a nagy összecsapásunk. Kérdez-
te apám: – Látjuk-e azt mink, Ferkó? – Majd meglássátok! Majd Pest felõl, mikor
egy nagy felhõ jön, abba leszünk, figyeljétek meg! – Á, bolond vagy te, Ferkó!
Fõznek, hát egy fekete felhõ jön Pest tájékáról. Az emberek hozzáfognak viccelni:
– Na gyön már Ferkó! Úgy is vót. Mikor föléjük ért a fekete felhõ, lezúdult. Elõbb
egy orkán volt. A furikotb mind elvitte a víz. Másnap hazajött Ferkó… 
2: Biztosan foggal született az az ember.
1: …se ing, se kabát, teljesen szét volt tépve. – Most olyan ütközetet vívtunk a fel-
hõbe, hogy még mióta verboncás vagyok, ilyet még nem csináltunk. – Hát melyik
vót a nyertes? – Minket legyõztek – õ az egriekhez tartozott –, mert kevesebben
voltunk, mint a sárospatakiak. (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)47

Harangozás zivatar ellen

Akkor meg édesanyám azt emlegette megint, hogy kislányok voltak, aztán azt
mondja, hogy igen-igen fekete felhõ volt, és akkor elejibe huzták a kisharangot.
Azt mondja édesanyám, akkor kimentek a házhelyekre, fömentek a dombra, ott
aztán nézték, nézték, hol a fölhõ. Aztán azt mondták, a garabonciás van a fölhõbe,
így kerengett, azt mondta édesanyám, hogy még a farkát is látták. Aszondja, igy
még a fõdet is még sodorta, ahogyan ment fö. Aztán akkor azt mondta vóna a ga-
rabonciás: – Megszólalt a sármelléki kiskutya, nem tudom fönyergelni a lovat.
– Ezt a kisharangnak mondta, hogy a kiskutya megszólalt, nem tudja fönyergel-
ni a lovát. (Sármellék, Zala megye)48

Láttam, mikor itt járt Szennába. Két sor foga vót. Begyütt, kért tejet, mondta:
– Adjanak kis tejet. Olan kis alacsony ember vót, nagy szakálla vót, nagy haja is
vót, nem fésülködött. – Nincs tej. – Mér hazudnak, hiszen van ott öt fazék tej. S át-
ment a szomszédba, és kapott tejet, és azt mondta: annak a kutyának, annak a
kiskutyánakc köszönhetitek, mer ha ez nem lenne a faluba, akkor elveretném a ha-
tárt. A katolikus kisharangra haragudott nagyon. Ha azt meghúzták, akkor a fel-
hõ megoszlott. És kinn voltam apámmal a högyön, amikor egy nagy, hatalmas égi-
háboru következett. Azt mondta: – Na, fiam, ezután jó idõ lesz, mer a garabonciás
fölkötõfékezte a lovát, a sárkányt. Az egy sárkánykígyó vót, a garabonciásnak az
a paripája. Elment a határba. (Szenna, Somogy megye)49

418

a Beller Ferkó Mezõkövesden élt, hol táltosként, hol garabonciásként emlegetett híresség.
b taligát
c A kisharangot mondja kiskutyának.

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 418



Egy öregember vólt. Azt mondta: – Ha a kiskutyaa nem volna, nem ugatna, ré-
gen elvitte volna a falut a víz. Az vót a garabonciás, az hozza a nagy esõt, a felhõ-
szakadást. Eljárt anyámhoz, aszt mindent mesélt: most siessenek, mer esõ lesz,
most nem kell sietni, nem lesz esõ. (Vizslás, Nógrád megye)50

Nem tudom én, hol, emlegette szegény, hogy egy kisharang…, volt egy harang-
láb építve, oszt mindég a falunak tartott, szóval mindég nagy viharok voltak. Hát
egy kisharangot direkt arra vettek, aztán felszentelték, úgye, aztán, ha vihar kez-
dõdött, akkor az mindég szólt – meghúzták a harangot. Az ez [a barboncás] meg,
nem is tudom, gyereknek-e vagy minek szólt, hogy lopja el azt a kiskutyát, mert
az õtet mindég ugassa. Mert hát szólt a harang, õ meg arra nem mehetett. (Ra-
gály, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)51

Megmondja a kincs helyét

Öregapámnak volt egy lánya. Ennek a lánynak két sor foga volt [egymás mellett],
a hátán meg olyan sörény, mint a disznóé. Már 2 éves korában beszélt. És egyszer
megmondta, hogy a falon van egy óra, amelyet Szent Antal tett oda, azonban sen-
ki se látta. Azt is megmondta, hogy a háznak két sarkába pénz van elásva. Az
egyik sarokban Isten hírével, a másikban pedig az ördög hírével van eltéve, és sze-
rencsétlen lélek ül mindegyiken. A pénzt csak úgy tudják kivenni, ha azalatt, míg
ásnak, nem szólnak egymáshoz semmit sem. Erre nem vállalkozott senki sem.
Végre jött egy rokon, ki bátor ember volt, kinek segítségével megpróbálták a kin-
cset kivenni. Elsõsorban az aranyat. Elkezdték ásni. Már látszott a láda teteje, fo-
gója. Ekkor megszólalt az egyik: – Jaj, Istenem, most segíts, János bácsi, most vi-
gyázzon! Erre egy bõszült bika jött elõ, és a port a szemükbe rúgta. Az ásást abba
kellett hagyni. Mentek a másik sarokba, hol rézpénz volt. Mikor már ezt is majd-
nem kivették, megjelent az ördög, mire elkezdtek megint imádkozni. Megszólal-
tak, és eltûnt a pénz. A kislányt újból rávették, hogy hol lehetne pénzt találni.
A lány nem akart semmit sem mondani. Végre elmondta, hogy a szántóföldjükön
van egy kincsesláda, ezüstpénzzel tele, és bögre rézpénz. Elkezdtek ásni. Azonban
megint nem tudták megállni, hogy meg ne szólaljon az egyik, mikor a bika elõ-
jött, és szórta szemükbe a port. Egész térdig vízbe süllyedtek. Ezután mentek a
rézpénzhez, hogy azt kiássák, de ez se sikerült. Megint megjelent az ördög. Addig
ijesztette õket, míg meg nem szólaltak, mire a kése eltûnt. A lányt ezután is kér-
dezték a kincs miatt. Azonban õ nem szólt semmit se. Hiába kérte az anyja. Azon-
ban azt megmondta, hogy nemsokára eljön a garabonciás diák, majd elviszi Tö-
rökország szélére, és többé soha nem látják. Úgy is lett. Jött a garabonciás, és
elvitte Törökország szélére. Ott aztán széjjeltépte a garabonciás diák, amiért meg-
mondta, hogy hol van a kincs. (Gyõr)52
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Na, vót a garaboncás. Ugye, ez egy rendes ember vót. Azt nem tudta megmondani
senki se, hogy az garabonciás, vagy mi az, éppen olyan vót, mind a többi. Csak azt
mondják, hogy annak, mikor megszületik, foga van. Aztán bábaasszony nem árul-
ja el, akkor nem megy el. De ha a bábaasszony megmondja, hogy a gyereknek foga
van, akkor 7 éves korába, minden szó nélkül a gyerek elmegy. Otthagyja a szülõi há-
zat. Hát aztán el is ment. De hát aztán ez mást nem is evett, csak aludttejet, de azt
is kenyér nélkül. Akkor nem ez vót, mint most, ugye, hogy minden csepptyét a csar-
nokba viszik, hanem akkor […], túrót csinátak vele, ezt-azt, szóval felhasználták
itthol. Vagy hat-hét fazék számra szokott állnyi a ládába az aludttej. Aztán a gara-
bonciás, a mindent tudott. Pláne a tejet. Kinek van sok, meg kinek nincs. Aztán
odament, kért egy fazék tejet. Adtak neki, megette, egy kicsit beszégetett, avval el-
ment. Hun lakott az, hun nem, azt a jó ég tudja. Azt senki se tudta. Aztán mindent
tudott, pláne az aludttejet. Adtak neki egy fazékkal, megette, aztán elment. Hogy
hun lakott, hun se, azt a Jézus tudta. Nem is kérdezték tüle, nem is… el se árulta.
Aztán vót neki egy háza, hát állandóan ott szokott mindig lennyi. Ott sok aludttej
vót, télen-nyáron oda mindig eljárt. Hát közbe aztán elköltözött errül a vidékrül.
Azt mondja a gazdájának: – Gazda uram, én már éveken keresztü annyi aludtteje-
ket maguknak megettem, hát én most akarok érte megfizetni. De csak ugy, ha pon-
tosan betartják azt, amit én mondok. Na, aztán mondta neki, itt meg itt, pontosan
megmondta azt a helyet, van egy kis vasláda. Az tele van pénzzel. Nem is mélyen
van, csak másfél méter mély. Éjjel 12 órakor menjenek ki érte. – De – azt mondja –
egy malomkerek, vagy egy malomkü, az meg egy hajszálon forog a fejük fölött, az
mindig rájuk akar esni, de ne féllenek, az nem esik ám le onnan. Az a hajszál nem
szakad le. Csak bátran ássák ki, vegyék ki, de nem szabad gondukonnyi addig, amig
a gödörbü ki nem veszik, hogy most ezt veszek, vagy azt veszek, hogy igy vagy ugy,
mit csinálnak belõle. Hát elmentek ezek hárman, két koma, és a szomszédjukba vót
egy olyan együgyüforma ember. Azt mondja: – Azt is elhijjuk – aszondja –, majd
valamit adunk neki belülle, aztán ü majd kiássa, mink csak kiemeljük. – Hát ugy is
lett, avval kiásatták. Amikor elérte, ódalvást is vót neki két füle meg a tetején is, hát
szegén ember, mikor már kiemelte, annyira felnyomta nekik, hogy ezek meg tud-
ták fognyi a tetején, ami füle vót. Akkor odasúggya egyik a másiknak: – Ennek nem
adunk ám belõle még egy fillért se! Avval a láda kiugrott a kezükbü, vissza, be a
fõdbe. Az az ember, a meg nem tudta elereszteni, amelik kiásta, benn vót a gödör-
be. A meg csak ment a láda után, ahogyan a láda ment, ment, ment, e meg csak
ment utána. Olyan utat csinált a föld alatt a láda, el tudott mennyi utána. Hát med-
dig mentek, meddig se, nem tudom. Egyszer csak megállapodik a láda. Na, hát ott
kis térséges helyet csinát. Aztán tapogat az ember, téglafalat talál. Ej, hát hol lehet
õ most? Hogyan szabaduljon? Meg így, meg ugy. Hát nem volt ott egy óra hosszá-
ig, egyszer csak valami nyikorgást hallott. Hát beszédet, koccintást, Isten éltessen
bennünket, meg igy, meg ugy, igyál, komám! – Ej – gondolta –, csak pince lehet.
Hát elkezdte zörgetni az öklivel, döngetni a falat. Két ember ivott a pincébe. Akkor
elhallgattak, ijedtek, ugye, hogy ottan valami döngött. Akkor elhagyta ez a dönge-
tést. Megint megbátorodtak, megin ittak. Késõbb már, ugye, a bor mégis annyi bá-
torságot adott nekik, hogy azért nem hagyták abba. Mert aztán elkezdett kiáltozni,
hogy hát: – Emberek, segítsetek rajtam, én is olyan ember vagyok, mint ti! – Már
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akkor tisztába vót vele, hogy hol van. – Bontsátok ki a falat, jól jártok ti is, meg én
is, meg minden. Hát aztán nagy sokára, de azért persze félve, kibontották a falat,
hát aztán kivették a pénzt az emberrel együtt. Hát aztán megosztoztak hárman raj-
ta, a pénzen, nem azok, akik elõször akartak, akik meg akarták csalni, szóva, az il-
letõt. Hát ez eddig vót. (Sármellék, Zala megye)53

Aki foggal született, meg akinek két sor foga vót, az a garabonciás diák. Itt, az
erdõsarokná, ott tartózkodott valamikor, aztán azt mondta egy idõs embernek,
hogy megmutatja neki, hogy hun van az aranypénz. De még azt is hozzátette, ha
ássa ki, ne szóljon semmit. Az az ember meg is csinálta vóna, aztán csak má olyan
rémet látott, hogy ott meg is halt mindjá. (Jenõ, Fejér megye)54

Nagyapánk beszéte. Odament egy vándorló, és kért tejet. Nem volt nekik tej.
– Veszek a szomszédból – mondja nagyapám –, mer nekünk nincs. – Hát, bácsika,
amért olyan jót tett velem, jöjjön, ni, fogjon egy ásót, azt a falun kívül tudok egy
olyan helyet, ahol sok pénz van lerejtve, azt ássa ki maga. Nagyapám: – Nem me-
gyek én, nappal van, meglátja mindenki. Hát õ majd ereszt egy nagy sûrû ködöt,
azt nem lássa meg senki. De õ nem ment, megfélemlett. Eszibe jutott, nem-e va-
lami verboncás, mert felkapja, azt viszi. Ha nem gyün, megbánja, mert még a gye-
rekek gyerekei is gazdagok lettek volna. (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)55

Garabonciástól véd a karácsonyi cérna

Hát hallottam. Boldogult apám még látta, azok mellett jártok azelõtt azok a ga-
rabonciások. Meg erdõbe vótak, nagy erdõség vót, mondta, hogy ere is, minden-
felé, mind azok a nagy erdõk vótak. És mindég ott dógoztak, télen is, oszt nagy
izét, tüzet raktak, akkó mondták, hogy látták a garabonciást. Hogy odament.
Nem ment oda egészen, hozzájuk, csak, aszondja, mindég azt izéta:a – Júúújjj, de
fázok! Júúújjjj, de fázok! Mindég számúta, aszondja. Hát õk nem tudták, hogy mi
az, ük meg körûûtek a tûz körû. Oszt aszondja, valamellik odakiáltotta, azt
mondja, valamellik odakiáltotta: – Hát gyere ide, ha fázó! Hát rá se gondútak,
hogy az garabonciás lehet. Az meg azt felete vissza, hogy azt mondja: – Odamen-
nék – aszondja –, de ha nem vóna köztetek, aszondja, amelliknek karácsonyi cér-
na van a ruhájábo varrva. Azt tartották nagyon, úgy két karácsony közt nagyon
fonytak, akkó az én diákkoromban, mondom még hát azután is. Hogy két kará-
csony közt fonytak cérnát, vászonycérnát. És akkó abbú a ruhájukba körösztöt,
körösztöt varrtak. Akkor hát nem bántották, ugye, a izék. Ez is azt kiáltotta,
aszondta: – Odamennék hozzá – aszondja –, ha nem vóna olyan köztetek, akinek
karácsonyi cérna van a ruhájába. Aztat varrták. Körösztöt, ruhákba. (Gombos,
Nyugat-bácskai körzet, Szerbia)56
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TÁLTOS

A táltos a magyar falusi közösségek 18–19. századig tevékenykedett varázslója, aki – ameny-
nyire visszakövetkeztethetô a 20. századi gyûjtésekbôl – elsôsorban idôvarázslói, gyógyítói,
valamint kincslátó és jós szerepeket töltött be, és a boszorkány rontásának azonosítása, el-
hárítása is a feladata lehetett.Természetfeletti képességeket tulajdonítottak neki: transzban
vagy álomban a másvilággal tudott kommunikálni. Így akár mint idôvarázsló, akár mint gyó-
gyító érintkezésbe tudott lépni a szellemvilággal; a jégesôt hozó ellenséges zivatardémonok-
kal és a boszorkányok ellene küldött, gyógyító tevékenységét gátló alteregóival vagy a kin-
cseket ôrzô szellemekkel egyaránt fel tudta venni a harcot. A mai adatokból a táltos
egyéb mágikus-vallásos specialisták mellett betöltött közösségi szerepének súlyát nem tud-
juk felmérni. A magyar nyelvterület középsô részérôl igen sok táltoshiedelmet és -elbe-
szélést gyûjtöttek a 20. századi kutatók, különösen Diószegi Vilmos, aki – ôsvalláskutató
elôdeihez, köztük Sebestyén Gyulához, Róheim Gézához csatlakozva – a táltos alakjában a ma-
gyar ôsvallás sámánjának utódját látta, és ehhez az elôfeltevéshez gyûjtötte össze bizonyíté-
kainak gazdag anyagát.1

A döntô súllyal a nyelvterület középsô részérôl származó 20. századi gyûjtések adatai elsô-
sorban a táltos rendkívüli születésére (foggal vagy más jellel, például kis szárnyacskával vagy
sörtével születik), zivatardémonok általi elragadására („elviszik”, „eltûnik” például 7 éves korá-
ban), valamint a jégesô elhárítására folytatott viaskodására vonatkoznak. Utóbbi adatok szerint
a táltos állattá változva küzd az ellenséges – szintén állat képében megjelenô – varázslóval
(a szomszéd település táltosával).A viaskodás általában ellentétes színû – fehér és fekete, fehér
és vörös – állatok képében, esetleg láng alakjában zajlik.Annak, hogy a táltos transzban kom-
munikál a másvilággal, ezekben az adatokban nincsen nyoma: az állattá változás is inkább az
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állattá változni képes állatemberekhez (werwolfhoz), valamint a lidérc archaikus (alteregóval ren-
delkezô) emberváltozatához köti alakját.Táltosként megnevezett és ténylegesen mûködô kö-
zösségi szakemberek emléke a 20–21. században csak a Székelyföldön, Gyimesben és Moldvá-
ban fogható meg: az a néhány táltos, akikre e tájakon emlékeznek, jós volt; ugyanitt nevezetes
történeti személyek (elsôsorban Szent László) táltoslovát is számon tartják az elbeszélések.
Az itteni idôvarázslókat azonban terminológiájuk nem köti a táltoshoz.

A 18. századi adatok (alföldi boszorkányperek jegyzõkönyvei) még fontos közösségi funk-
cionáriusnak mutatják a táltosokat. Elsôsorban kincslátóként és gyógyítóként mûködtek, és az
ô feladatuk lehetett a boszorkány rontását diagnosztizálni, a rontó személyt megtalálni és
rontás okozta bajt gyógyítani, vagyis a boszorkány ellenfelének szerepét betölteni. Kétarcú te-
vékenységük miatt – a varázslás vádja mellett – sokszor ôket is rontással (maleficium) vádol-
ták. Mint látók – a korszak más látóihoz és boszorkányaihoz hasonlóan –, ôk is érintkezésbe
tudtak lépni a szellemvilággal transzban vagy álomban.Néhány bírósági szöveg az állattá változ-
va küzdô táltost másvilági szellemcsatákat vívó mediátorként is láttatja.2

A táltos ôsvallási kapcsolatainak bonyolult kérdését itt félretéve, megállapítható, hogy a tál-
tos mint újkori látó és idôvarázsló elsôsorban a körülöttünk élô népek varázslóinak és látói-
nak sorába illik. Számos rokoni szál köti össze ôt különbözô európai varázslótípusokkal, akik
aszerint különíthetôk el egymástól, hogy milyen túlvilágokkal és miféle szellemvilággal kom-
munikálnak, milyen segítôszellemeik, ôrzôszellemeik vannak. A táltos különbözô típusa-
it illetôen: vannak bika, ló vagy vadkan alakban küzdô,werwolfvonásokat mutató táltosok, van-
nak sárkány vagy kígyó lélekállattal rendelkezô, szárnnyal születô „sárkányos” táltosok, vannak
zivatarfelhôkbe elragadott, csoportos lélekcsatákat folytató (nem állattá változó) zivatardémon-

táltosok és így tovább. Itt közölt válogatásunk igyekszik ezt a változatosságot is bemutatni. Több
elbeszéléstípus szól a táltos születési jegyeirôl, elhívásáról, faluja idôjárásáért bika vagy ló alak-
jában vívott csatáiról, sárkánycsatáiról, ember alakban birkózó táltosellenfelekrôl stb. Kisebb
számban megjelenik a legújabb kori elbeszélésekben a kígyó-, sárkány-, sassajátságokkal szüle-
tô, és ilyen ôrzôszellemekkel rendelkezô táltos, továbbá a csoportos lélekcsaták képzete is.
A narratívumok viszonylagos hiányát a Felföldön és a Dunántúlon jól kiegészíti a garabonciás
rokon alakjához fûzôdô, e vidékeken is gazdagon képviselt szöveghagyomány.

Születése, testi sajátságai, általános jellemzõi 

A tátos vitt el embereket is a Hanyról,a és iccaka zörejjel jár. Ha akkor az ember
kiment, vitte el azt is. Nagy fogai vótak, és azt mondta öregapám, hogy úgy ál-
lott szérül négy fog, fölül is, meg alul is kettõ, mint a kannak. És öregapámtú azt
hallottam, hogy a hátán, mint disznósörte, a hátgerincen úgy állott a szõr. Azt hal-
lottam, hogy tejet egy-egy evésre két iccét is elnyelt. Másik étele meg a hús volt.
Egy ember semmi vót neki, ha megfogta. Ha megfogta, akkor össze is tudta zúz-
ni. Már fogai vótak, amikor megszületett. Alul-fölül megvoltak már a fogai. Má
mikor ollan serdülõ vót is, túl erõs vót. Az má, mikor ollan vót, akkor eltûnt az
atyai háztul. 18-20 éves korában otthagyta a szülõket, járta az országot. Más fa-
lukba ment el. (Süttör, Gyõr-Moson-Sopron megye)3
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A tátosról a legtöbbet az öreg Karvalics tudott. Vasváron a Tikhegyben volt egy
kis zsuppos háza, ott éldegélt. Sokat látott, tapasztalt ember volt. Vénségére el-
hagyta a harmadik felesége, és igy csak magában élt. Szeretett mesélni, és mert
ritkán akadt, aki meghallgatta, mert máma még a gyerekeknek sem kell a mese,
de még mert szivesen elszórakozott, akár reggeltõl estig is mesélt nekem. Van
féltátos, az ollan, amelliknek csak egy foga van, mikor születik. Egész tátos az,
amelliknek két foga van, vagy disznósörtél a hátán, mikor születik. A tátos ért ere-
je után mindenhez. Tudja, fõdben-fában mi van. Ha tátos született, nem vót sza-
bad a bábaasszonynak kimondani, hogy foga van. De a mostani bábasszonyok az
illesmihez már nem értenek, azt se tudják, mi a tátos. Meg kevés gyerek is szüle-
tik mostanság, egészen más lett a világ… (Vasvár, Vas megye)4

Mezõkövesden azt tartják, hogy a foggal született gyerek tátos lesz. Foggal szüle-
tett Beller Ferkó is, tudott is szelet csinálni, meg meg is tudta állítani. Nem vót
felesége se, igazi tátos vót. Számos történet fûzõdik hozzá, egyszer tátosnak, egy-
szer verboncásnak emelgetik. (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)5

Az apámtul hallottam, mikor vót az, még a háboru elõtt, az elsõ elõtt. Vót nálunk
egy vendég, apáméknál. Ott járt vendégsigbe. Olyan foggal született vót, tudo-
mánnyal rendelkezett. Megijesztette apámékat. Aszondja: – Ha akarják, leteszem
a háztetõt az udvarra. Megijedtek nagyon, mer megtehette vóna, oszt nagyon kír-
tik, nehogy megtegye. Nem is bántotta ûket. Az az ember foggal született. Hát
arra mondtam el, hogy az ilyen embert hívták táltosnak. (Hajdúbagos, Hajdú-
Bihar megye)6

Egy asszonytól hallotta, hogy ment a szekér, oszt felkéredzkedett valaki. Ott jó-
solt, az nem lett igaz, de hozott olyan szegény idõt, nagy szelet, mindent. Reggel
születnek azok, meg szárnnyal. Mennek is, meg repülnek is. Csak hát ûk láthatat-
lanok, úgy repülnek, hogy nem lehet látni ûket. Nappal az utcán mennek, éjsza-
ka repülnek. Oda, akire megharagusznak, olyan vihart visznek. Azt mondta az
asszony, hogy olyan vihar kerekedett, hogy még a szekeret is felborította. Pedig
egy darabig ment velük a szekéren, de ótán leszállt. Beszélni csak úgy beszéltek,
mint mink, csak tejjel éltek. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)7

Anyám sokszor mondta, hogy ha karácsony éjén születik valaki, abból lesz a tál-
tos. (New York [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])8

Születéskor megszólal, sokat tud

Az anyán nem lehet elõre észrevenni, hogy táltost szül. Ezt nem is tudja meg az
anyja. A legtöbb táltos foggal születik. Ez máma nincs meg. A bába a szájába nyúl
azonnal, ha foga van, húzza, töri kifelé. Vagy hírit adja. Annyi nyelvet beszél egy
táltos, ahány foga van a szájában. Ha senki sem tanítsa nyelvre, akkor is annyit
beszél. Nekik egy könyvük van. Ezt nem tudja más hozzátartozó se. Az se, hogy
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ki adja nekik. Csak a táltos tudja. Ha elhal, a könyvet ugyancsak az egyének vi-
szik el. De az láthatatlan egyén, aki viszi. Nagymajorba laktunk, egy Berzsinszky
nevû béres gyermeke – 3 éves volt a gyermek – olyan ügyes volt, hogy amit a ti-
zedik háznál beszélt az anyja, azt is hallotta. Ha hazajött az anyja, a gyerek fel-
ment a padkára, oszt szájba verte háromszor az anyját. Kérdezte: – Tudod-e, mért
kapod, anyám? Azért, mert rosszat beszélsz másoknak. (Tiszacsege, Hajdú-Bihar
megye)9

A veszett kutya kilenc kutya erejével bír. A tátos is ilyen, hogy erõsebb, mint mi,
mer az így él, mer annak nyugvása nincs, az mindig kódorog. A garabonciás meg
a táltos egy húron pendülnek. Akár a garabonciás, akár a táltos, ezek egyek. Ezek
csinálják azt a rossz idõt. (Fülöpszállás, Bács-Kiskun megye)10

Megszületett, és pár napra megszólalt, hogy az anyja kereszteltesse meg. De az
gondolta, hogy elküldi egy asszonnyal, és megkereszteli. Mikor közeledett az asz-
szony a templomhoz, hallá változott. Mikor visszafordult vele, megint gyermek
lett. Mikor vitte be a templomba, ott vette észre, hogy hallá vált. Vagy háromszor
csinált így az asszony. Az asszony megmondta a gyermek anyjának. Az anya is meg-
mondta az asszonynak, hogy megszólalt a gyerek. Így nem lett táltos. A papnak is
megmondták, és a pap mondta, hogy tátos lett volna, ha meg nem mondja az any-
ja. (Egyházaskozár, Baranya megye [Andrásfalva, Szucsáva megye, Románia])11

Könyve van

A táltosoknak könyve van. Láthatatlan egyén hozza, amikor születik a tátos-
gyerek, és az is viszi el, ha elhal. Mikor a 3 éves gyerek haldoklott,a mindig ezt haj-
totta: – Anyám, te csak azt mondd, hogy nincs. Hogy mire mondja, hogy nincs,
azt nem tudta senki. Másnap, mikor meghalt, odament Pízásó Pistab és kérte, ad-
ják oda a könyvet. A táltosgyerek könyvit kérte, amit már születésekor is meg
akart szerezni az ü elvitt könyve helyébe. De mán akkó nem vót meg, amikor
Pízásó ment. A vitte el, aki hozta. Pízásót avval büntették, hogy be hatta magát
csapni (mikor elvitték a könyvit), hogy attú kezdve járni-kelni kellett neki, nem
vót maradása. (Tiszacsege, Hajdú-Bihar megye)12

A foggal született táltost elviszik; eltûnik, hamar meghal

Oszkóban hallottam még az öreg Pap Jánosnétól a tátosról. Mikor kenyeret sütöt-
tek egy bizonyos háznál, kicserélték a gyereket, és tátost tettek helyébe. Az asz-
szony még gyermekágyat feküdt. Valami tudós azt mondta az asszonynak, szed-
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jen hét mezsgyérõl fát, és fütsön be vele a kemencébe. Mikor már nagy a tüz, ves-
se be a tátosgyereket, és az asszony gyerekét visszacserélték. Az igazit aztán az asz-
szony hamar kirántotta. A tátosgyereknek nagy feje volt, meg foga, majdnem le-
rágta az asszony mellét, mikor szoptatta. (Oszkó, Vas megye)13

Akik foggal születtek, azok a tátosok. Mikor 7 éves vót, akkor együttek érte a
tátosok. Éspedig olyan felhõ alakba. És akkor mondták az édösanyának, hogy az
Éva pedig szalad oda rév felé. És akkor az édesanya utánafutott, ami elõtte vót kö-
tény, ilyen kötény, azt dobta rá a fejére. És így nem tudták elvinni. Papp Éva vót.
Papp Éva foggal született. Ha nem érte volna utol, a tátos már a fölhõbõl elragad-
ta volna, amint a Bibliában van, hogy Ilést elragadták a tüzes lovak. Ezek a
tátosok gyüttek, aszt csak tojást kértek, meg tejet. (Bogyiszló, Tolna megye)14

Aki foggal szület, abbul lesz a tátos. Szülém meséte, hogy neki vót egy testvéri, az
meg mindig lefeküdt a kerekvágásba. Aztán gyött egy ember, olyan vót, mint egy
koldus, és aztán azt mondta, menjenek rögtön, mer ott fekszik egy lány a kerék-
vágásba. Akkor odament a testvére, felemelte, haza is vitte. Aludt. Akkor mond-
ta a koldus: – Tudja, szüle, ez a kislány foggal született, ha a fogát kivették volna,
akkor táltos lett volna, aztán ellopták a fogát. Ha el nem lopták volna, táltos lett
volna. De így 18 éves korában meghal. Meg is halt 18 éves korában. 18 éves korá-
ban nagy tudós lett volna, itthon se lett volna. A bábának kell azt megtudni, azé
nyúl be. Akkor a bába kiveszi, elteszi, hogy el ne lopják, akkor a kelebibea dugják.
Mer a táltosnak lopják el a fogát. (Cserépváralja, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)15

A gyerek, ha foggal született, és ha nem vigyáztak rá, akkor kicserélték. Nagy-
anyámtól hallottam, hogy amelyik anya szülte ezt a foggal született gyermeket,
azt a kötõjivel tudta menteni. Mikor vihar gyütt, vagy olyan zamankós idõ akart
gyünni, akkor a gyerekre mindig azt a kötõt rá kellett tenni. Úgy tudta menteni.
Azt a kötõt, amelyik akkor vót elõtte, amikor szülte azt a gyereket. Szülés közbe
is rajta vót. A nagyanyámtól így hallottam, hogy tátosoknak nevezték azokat,
akik a foggal születettet el akarták vinni. Legfõbb még 1 éves nem, addig legjob-
ban elvitték, ha nem vigyáztak tá. Hogyha ezek a tátosok ezt a foggal születettet
el tudták vinni, akkor az is olyanná vált, tátos lett. Mikor egy olyan rettenetes
vihar jött, akkor ezek széthányták a tanya tetejit, ház tetejit, vitt mindenfélét.
A tátosok a foggal lett gyereket nevelik hét évig; hogy hun van ezeknek a neve-
lõhelyük, azt nem tudom. Õk tovább folytathassák azt, ezek a gyerekek, amit az
elõbbiek. Tátossá csak az lehet, aki foggal születik. Ezek meg tudják keresni, ha
van valahol, legfõbbb olyan aranynemû. (Kistelek, Csongrád megye)16
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Olyan emberrel dolgoztam már együtt, aki foggal született. Tátosnak hívták. És
ahogy dolgoztunk, egyszer azt mondta: – Hát, komám, nekem el kell mennem.
És el is ment, kérem szépen, ebéd után már nem jött napszámba; kévét hánytunk.
Elment. De nem tudta senki sem, hogy hova. És harmadnapra gyött elõ. De any-
nyira össze volt törõdve, hogy borzasztó, az a fiatalember. Legényember volt. De
akárhogy faggattuk, nem mondta meg, hogy mi történt vele. (Tiszasüly, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)17

Egyszer gyütt egy nagy vihar; lehettem olyan 9-10 éves kislány, egy öregasszony
ott a kis tanyába lakott, volt két fia, az egyiknek olyan nagy feje volt, meg a hasa
is olyan volt, mint a hólyag, beszélni se tudott, de az anyja majd megõrült érte.
Mikor a nagy vihar jött, aztat elvitték a táltosok. Úgy sírt az anyja, majd megõrült
bele. Mi lebujtunk a tarlón, gyerekek, a disznódúrásba, hogy ne vigyen el bennün-
ket a szél, mert úgy forgott a szél, kavarta a port, mindent felfele. Aztán mikor el-
múlt, bementünk abba a kunyhóba, ott meg úgy rítt az az asszony, majd meg-
õrült: – Nincs már kisfiam, nincs már kisfiam, elvitték a kisfiamat! Nagymamám
megmondta oszt annak az asszonynak: – Én ezt meg tudtam volna neked monda-
ni, mikor a gyereked született, mert foga volt neki. Hogy 7 éves korában elviszik a
táltosok. – Mert váltott,a nem az õ fia. Az õ fiát születésekor elvitték. Ezt meg
7 éves korában vitték el a táltosok. (Tiszakürt, Jász-Nagykun-Szolnok megye)18

Itt lakott valamerre legénkorába fenn Tas, Kárász, azon a részen, ott, arra, hát ott
született egy nõnek ilyen egy fiúgyerek. És annak mindján a fog is a szájába vót.
Az, mikor eltõtötte mondjuk azt a kilenc évet, tizedikbe fordult, hát akkor el is
ment tülle, a szüleitü. Az úgy elrepült, ugy elment, hogy azt nem tudták, hogy
hova ment. Hát ebbû lett az a…, amit neveznek, hogy tátos. Ez osztán szárnyára
kelt, és az ellenben a fog, minden, a szájába vót neki, hát azt az anyjábul hozta ki.b

Nem látták többet sose. (Géberjén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)19

Odahaza meséték, fogval született. Ha 7 hónaposan nem, akkor 7 éves korába el-
tûnik. Jön egy nagy fekete felleg, és azzal. Akkor nagyon kell rá vigyázni, ne le-
gyen egyedül. Mer akkor jön egy nagy szél, nagy fekete felleg, azt elviszi, eltûnik.
Ez tátus lesz. Sokat tud. Többet tud, mint a másik. A tátos mindent tud a másvi-
lágról. (Egyházaskozár, Baranya megye [Gajcsána, Bákó megye, Románia])20

Tudománya Jézustól származik

Jézus Krisztus, még mikor a földön járt, elment valahova szállást keresni. Osztan
nagyon sok helyre bement, oszt nem adtak neki szállást sehun. Mert nem ismer-
ték, nem mertek neki szállást adni. Osztan addig járt Jézus Krisztus szállást ke-
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resni, hogy egyszer egy ilyen ember adott neki szállást, egy ilyen tátos, ilyen tu-
dós. Addig is tudtak valamit ezek, de nem annyira, mint most. Azt mondta neki
Jézus Krisztus, hogy õ olyan tudományt ad neki, amé szállást adott neki, hogy azt
teszik meg, amit akarnak. Ha akarják, még a holdat is lehozhatják, de azt azér ne
tegyék meg! Azóta van ilyen tudásuk. (Abádszalók, Jász-Nagykun-Szolnok
megye)21

A táltos átváltozásai – állatalakok

A tudósok, táltosok át tudtak változni állatokká is. Györe Gábor hallotta egy ara-
di embertül. Benn vót a kutya az istállóba. Seggen ütötte a kutyát, osztán az visz-
szaszótt. Táltos vót az, kutya képibe. (Rábapatona, Gyõr-Moson-Sopron megye)22

Azt mondta az édesanyja, õ mikor fürdette, akkor látta, hogy a gyermek megfi-
cánkolt a vízbe, és olyan lett belõle, mint egy galamb. S akkor õ hezza akart nyúl-
ni, akkor megfordult a vízben, egész kisgyerek volt, 2 hónapos, s visszavállott
gyermeknek. (Gara, Bács-Kiskun megye [Hadikfalva, Szucsáva megye, Romá-
nia])23

Halálakor zivatar, forgószél támad

A forgószél azt jelenti, hogy biztos valami tátos, sátán halott van. Mikó ilyen for-
gószél mög nagy vihar gyün… (Tápé [Szeged], Csongrád megye)24

Varga János táltos vót.  
Mit csinált?

Ráült egy vesszõre, aztán ment, lovagolt a vesszõn, aztán ment, amerre látott fû-
vel. Má egy pillanat alatt senki se látta, hogy hova lett. Elment. Mindenfele eluta-
zott. Ilyen táltosságokat csinált. 

Hogy halt meg? Nem volt valami különös eset, mikor meghalt?
Úgy csattant, villámlott, hogy azt borzasztó vót hallgatni, mikor az meghalt, meg
mikor temettík. Olyan nagy esõ vót ebbe a közsígbe, hogy rettenetes nagy esõ vót.

Mit mondtak, hogy miért van ilyen nagy vihar?
Hát aszondták, hogy ilyen vót az ílete, azt azír van ilyen zajos. (Doboz, Békés
megye)25

A táltos meghatározza a sorsot

Hallgassa meg, a gyermek, mikor megszületik, a bábaasszon megönti szenteltvíz-
vel, s az ablak alatt a tátosok meghallják, hogy milyen sorsa lesz a gyermeknek. Azt
mindenki nem hallja meg. A tátosok megjövendölték egy leánkának, hogy õ kút-
vízbe kell, hogy essék. S a szülei úgy õrözték, mint a szemük világát. De az illetõ,
aki hallotta ezt, azt mondta másnap reggel, mer szállást kért a házigazdától, s ak-
kor azt mondta, hogy: – Na – azt mondja –, ezt a leánkát – azt mondja – én ke-
resztelem meg. S jól van, mert azon a vidéken úgy kellett keresni keresztapát. Nem
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ajánlkoztak, mint itt, nálunk. – Jól van – azt mondja –, ha megkereszteli. No de
megmondta, hogy 20 esztendõs koráig úgy ügyeljenek rea, mint a két szemik vi-
lágára. Közel a vízhez ne engedjék. S nem engedték közel a vízhez, mert minden
esztendõbe kéccer-háromszor a keresztapa felkereste a leánkát. Szépen a kút gár-
gyáraa elment, a kút le vót csukva, s szépen ott kellett meghaljon a kút tetejin.
(Gyimesbükk, Bákó megye, Románia)26

Jósol, prófétál, lopott tárgyról, halottakról tudósít: 
álomban, transzban, tükörrel 

A táltos, az amikor jövendöl, akkor nem néz az emberre, hanem merõen a levegõ-
be, mintha ott látna valamit, s úgy jövendöl. (Nagyvejke, Tolna megye [Isten-
segíts, Szucsáva megye, Románia])27

Ulyankor elrejtõzik, úgy jön neki az, nem foglalkozik õ akkor a földiekvel, foglal-
kozik avval, amit õ lát. Mondhatnak néki ezt is, azt is, de õ azokat látja, õ azok-
nak kell mondja, s azok mondanak neki. (Szárász, Baranya megye [Diószén, Bákó
megye, Románia])28

Vót ulyan tükröcskéje, ulyan kockákat húzott rivab ceruzával, s abba nézett, s abból
javasolt. Vót, hogy igazat mondott, vót, hogy nem mondott igazat. (Egyházaskozár,
Baranya megye [Magyarfalu, Bákó megye, Románia])29

Jósolják meg, hogy meddig fogsz élni, vaj mi fog történni, vaj mondják a szeren-
csét. Aztán vannak olyanok, akik még nekikezdenek, de nem tátosok õk, hanem
csalók. Kezdik csalni az embert, s mondanak kávéból, s mindenbõl, s vannak itt
es, itt Gyergyószentmiklóson es van olyan, hogy olyan tátos, hogy mikor észreve-
szed magadat, kicsalja az utolsó banidat,c s nem tud õ semmit. (Gyimesközéplok,
Hargita megye)30

Mindent tudnak. Tudják, hogy bárhol is mi történik ma, mi lesz holnap; elõre tud-
ják a jövendõt is. (Déva, Hunyad megye, Románia)31

Õcsényben a nagyapámtól hallottam. Vót egy ember, aztat mindig emlegették.
A szõlõhegyen vót, és odament hozzá egy tátos, azt megkínáta enni-innivalóval,
és akkor az a táltos észrevette, hogy szívesen látta, akkor így tanyaajtóra [latinul
írt neki jóslatot], akkor kivitték a tisztelendõ urat, az olvasta el. Hogy mi volt raj-
ta, arra nem emlékszem, de az közte volt, hogy 36 éves korában fog halni. Meg is
halt, és mikor olyan nagyon megbetegedett, akkor az utolsó elõtti napon fölkelt,
fölvette a subát, és elbúcsúzott. (Decs, Tolna megye)32
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A tátosok mindent meg tudtak mondani. Egyszer apám es járt egy elyenhez.
Eladott volt két tinócskát, én akkor meg sem voltam. Hát nem volt ott buksza,
zsebkendõbe kötték a pénzt, volt kétszáz ezüstforint, akkor nagy pénz volt az.
A bekecsnek a zsebibe tette bele, s egy zsidó valahogyan kilopta. De mondták,
hogy van itt egy táltosgyerek, s menjen el hezza, s kérdezze meg. Az megmond-
ja. Hát el es ment apám a táltosgyerekhez, megkérdezte, s megmondta, hogy egy
veres zsidó vágta le ollóval, annál van a pénz. A zsidót letartóztatták, aztán tör-
vényre mentek. Úgy megmondta apám, hogy melyen pénz volt, még apró es volt
valamennyicske. Már a pénz a zsidótól el volt véve, s a bíróság nézte, hogy az öreg
mit mond, hogy pontosan megmondta fillérre. Megkapta, s a zsidót megbüntet-
ték. (Felsõnána, Tolna megye [Hadikfalva, Szucsáva megye, Románia])33

A nagyapám mesélte, hogy vót itten a makai pusztákon, mer ott vót néki tanyá-
ja, vót itt egy teknyõkaparó embör. Vót egy teknyõkaparó. Úgy hívták, hogy
Teknyõkaparó.a Hogy miért nevezték Teknyõkaparónak, hogy talán… Nem tu-
dom én. Teknyõcsinálással foglalkozott, a fûzfákból kikaparta a teknõt. Szóval,
nem érdekös. Ez olyan varázslatos embör vót, aki elkezdött jövendölni. Hogy azt
jövendölte, hogy idefigyeljetök, majd amikor mindön házná kõkút lösz, mindön
háznál kõkémény, és a lõcsetlen kocsik szaladgálnak. Hát kéröm, szaladnak a lõ-
csetlen kocsik, mögvan a kõkémény is, mögvan a kõkút. Akkor lösz egy olyan há-
ború, hogy a fehér ló a szügyive fogja taszítani a vért, és majd nagyon sok embör
elpusztul, de aki mögmarad, akkor az fog élni majd egy kis jó világot. Ez, kéröm
szépen, egy olyan táltosembör vót, vagy mit tudom én, boszorkány löhetött-e?
Például át tudott változni. Különbözõ jószágalakot öltött magára. Többek között az
én öregapámnak az apja, û attól hallotta, hát szájról szájra mönt ez a hagyomány.
Hogy igaz vót-e, nem, nem tudom. Lát az öregapám nagyapja egy gyönyörû szép
lovat, hát õ eztet csak mögnyergeli. Oda is mönt. Éppen kantár vót a kezibe, hogy
hogy kerût oda, azt nem tudom. Hát föl akarja a fejire húzni a kantárt, hát akkor
látja, hogy a lónak az alsó szája széle, az állkapcája nem vót mög. No, akkor û meg-
hökkent, hogy milyen ló löhet ez, és akkor ijedtibe elkezdött szaladni. Utánakiáltott
a ló emböri hangon: – Szöröncséd, hogy rám nem ûté, mer majd elvittelek vóna. Hát
ez vót a Teknyõkaparó. Aztán dolgozott ott a nagyapám öregapjánál és a nagy-
apám apjánál mint részes. Eljött a szombat délután, na, kéröm, szombat délig dol-
gozunk, bemögyünk a városba. Hítták a Teknyõkaparót is, hogy mönjön. Azt mond-
ta, û nem mögy. Jó, röndbe van, hát ha nem mögy, nem mögy. Elindútak kocsivó.
Hun lassan, hun lépésbe, hun kocogva. Egyször csak gyün egy nagy forgószél. Az
egyik embörnek elkapta a kalapját. El is vitte. Úgy elvitte az a forgószél, hogy nem
is tudtak utánamönni. Na, majd hazaérnek Makóra. Bemönnek, hát kéröm, kit lát-
nak, Teknyõkaparó már ott ül, és mellette vót annak az illetõnek a kalapja, amit a for-
gószél elvitt. És õ már nyugodtan ötte a túrúslepényt. Kéröm, hogy igaz vót, nem
vót-e? Én az öregapámtul, vagyis a nagyapámtul hallottam. Hogy mi ebbe az igaz,
azt nem tudom. (Nagyér, Csongrád megye)34
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Horgyestbea vót táltos. Az én anyám is járt hozzá. Õ leány vót, és õ elment, és azt
mondotta: – Együttem, hogy mondjon nekem is, hogy milyen sorsom lesz nekem.
– Te – aszondta – egy árva leánka vagy, és mégis férjhez mensz egy özvegyember
után. – Mondja meg nekem, hogy érti, hogy leány vagyok? Mondja meg a neve-
met! – Idáig nem is láttalak, de én megmondom a nevedet. Neked Ilona neved
van, édesanyád Kati. Tudták, ha az kitalálja a nevit, akkor az tátos vagy igaz
ellátóné.b – Neked vót egy testvéred, az tûzbõ hót meg. – Én szeretem azt is, hogy
elmondja, amit eltöltöttünk, de én szeretem azt is, ha elmondja, mit érek még!
– Te azt éred, tégedet egy legény kér, de nem mész el, inkább felakasztod magad.
– Mér akasztom fel magamat, félek attól a legénytõl? – Nem, te azt nem szere-
ted. Akkor elmész a ti házatokba, ahol szölettél, elviszed a kötelet is magadval,
hogy felakasszad magadat. Van neked egy jó barát asszonyod, az elmegy, az el-
megy, azt mondja neked: – Ne vesd a lelkedet arra, hogy elvesd egy bolondért!
Hanem te csak azt gondolod: – Én Istenem, ettõl mentõdjek meg, és rendelje ki
az Isten, akit én szeretek. Neked nincs senkid, te sokat búsulsz, sírsz. De van ne-
ked egy ember, de az most el van a háborúban, és az két évig lesz fogságban. Még
a Magyarföldet is megjárja, de méges hazajön, és téged elvesz. Azt mondja az
anyám az õ gondjába, hogy ez nem jó ellátóné vagy táltos. Õ hogy gondolta ma-
gába, az ki is mondotta, hogy ez nem jó táltos, de meg fogod látni! – Te kártyát
húzatsz cígánynékkal, gondolod, nem lesz gyereked. És férjhez mész, és nem lesz
három évig, de azután lesz hét gyereked. Ezt se hitte anyám. – Avval az embervel
élsz huszonkét évig. Huszonkét év alatt annyi ruhát szereztek, hogy sokat. S egy
éjjel az egészet elrabolják. Anyám nem hitte ezt sem. – Az ember meghal, magad
ûsz tíz hónapig özvegyül, olyan ember után mész férjhez, lesz két lány, két fia, nem
lesz egy szál haj a fejin. Avval élsz vagy tíz esztendeig vagy nyócig. – Én hány éves
vagyok? – Ez mind igaz lesz, nyolc évig leszel beteg, fermekac által, egy másik asz-
szony kijavít téged, de annak nagyon sok bûne van. – Hát mér lesz annak sok vét-
ke? – Azér van annak sok vétke, mer egy életet az elrontott, az ura egy más asszonyt
akart elvenni, s annak õ sok rosszat csinált. (Egyházaskozár, Baranya megye
[Lábnik, Bákó megye, Románia)35

Kisfaluba vót egy olyan tátos legényke, hogy az látott másvilágra es. Mentek
mitöllünk oda. – Elmegyünk a Küs Mihálykához, hogy az mit mond, hogy a más-
világon édesanyám hogy van.

Amikor elment oda, ha jó gondolatval ment be az ajtón, akkor szûvesen fogad-
ta, de ha nem jó gondolatval, akkor azt mondta: – Tessék, menjen ki! Az ilyen
tátos vót, úgy szokták mondani, hogy a Jóisten adta, hogy õ tudott errõl a világ-
ról es beszélni, meg a másikról es. (Egyházaskozár, Baranya megye [Magyarfalu,
Bákó megye, Románia])36
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Elásott kincs helyét megmondja, õrzi a kincset

[A táltosok] Tudják, hol van kincs a föld alatt. (Nagyszalonta, Bihar megye,
Románia)37

Egy böszörményi asszony mesélte, hogy egyszer egy juhász esõ után arra lett figyel-
mes, hogy locsog a víz. Odanéz, hát látja, hogy egy ember jön. Olyan nagy fogai
vannak, megszólította, hogy: – Ki vagy te? Oszt mondta, hogy: – A viharba es-
tem – de még akkor nem mondta, hogy ki. Oszt akkor bement, oszt adott neki
enni-inni a juhász. Oszt kérdezte az ember, hogy ki nyáját õrzi, oszt mondta a ju-
hász, hogy a másét. Oszt mondta: – Hogyha tudnád, hogy itt mennyi kincs van,
nem is olyan messze, a magadét õrizhetnéd. Maj Szent György-nap éjszakáján fel-
lobban a kincs. Oszt ott halom vót, osztán ottan fellobbant a kincs. Osztán annak
a kendõjével, akit nem szeret, borítsa le a tüzet, osztán a feleségének a kendõjével
borította le a tüzet, oszt meg is találta azt az aranypénzt. És mire hazament, a fe-
lesége holtan volt az ágyban, de azér û nem mondta meg soha, csak amikor hal-
doklott, akkor õ mindig a tûzzel veszkõdött, meg a fejkendõvel. És még akkor sok
arany vót, osztán õ akkor elmondta, hogy hol van a pénz. Mán ’15-ben felrobbant
egy repülõgép a tanyán a juhhodály felett, de minden évben érte valami istencsa-
pás, villámlás vagy egyéb. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)38

Öregapámhoz meg járt egy táltos. Aszt az azt mondja öreganyámnak: – Panna,
fõzöl te nekem tojásos levest. Beleütsz két tojást, de ebbû senkinek se adj. Hát oszt
fõzött öreganyám tojásos levest, de hogy a gyerekek ott nyavalyogtak körülötte,
szedett nekik belüle. A többi levest meg bevitte ennek a táltosnak. Aszondja:
– Hej, Panna, Panna, mondtam, hogy ne adj senkinek. Odavan az egyik csirkének
a szárnya, meg a másiknak a feje. Olyan jót akartam most neked csinálni, hogy
nem kellett volna az életbe dolgozni. Hanem – azt mondja –, tudod mit, Panna?
Kihítta a ház elejbe, oszt ott a ház elõtt a ganéj mellett vót egy nagy eperfa, oszt
azt mondta neki, hogy: – Panna, eredj ahhó az eperfáhol, oszt vissza ne nézz, mert
hogyha visszanézel, nem tudok veled semmit csinálni. Ahol megállsz a fa tövibe,
a lábad ujjánál kapard meg a földet. Ott kijön neked egy nagy kétfülû köcsög
gyün ki a földbõl. Hát öreganyám így is tett. Hát föl is gyütt a fõdbül egy ilyen
nagy fazék, két füle van neki, teteje is volt neki. Felvette a tetejét, oszt azt mond-
ja: – Jézus Mária! – és visszanézett. Oszt mind madárcsülökké váltak az aranyak.
Aztán kihívták a papot megáldani, de nem vált arannyá. Mer a pap is félt, azt
mondja a táltos. Azt mondta a táltos, hogy: – A kertbe itt annyi arany van, hogy
ha a föld színire gyünnek, nem férnénk e tûle. Hanem a gyerekek fogjanak hozzá,
kezdjenek el ásni a szilvafa tövénél, és addig ássanak, míg egy nagy vasajtóhoz
nem érnek. De káromkodni nem szabad, mert rájuk szakad a föld! Akkor ott ta-
láltak megint egy nagy fazekat, annak a tetején volt egy nagy hatalmas kulcs, és
ott volt a nagy vasajtó. Gondolták, hogy esznek, oszt azután behatolnak beljebb,
kinyitják a kulccsal a nagy vasajtót. A kúcsot bevitték, hogy majd esznek, elhoz-
ták onnan a kulcsot. Elsötétedett, nagy égzengés lett, esett, villámlott, és lesza-
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kadt az egész föld. Még négyszer próbálták kiásni, de már nem találták meg töb-
bet a vasajtót. … (Zagyvarékas, Jász-Nagykun-Szolnok megye)39

Ugyanazoktól hallottam. Velek történt. Pízásó Pistaa mondta: – Na, gyöjjenek ve-
lem. Én nem szólok semmit, csak ahun egyet dobbantok, ott ássák. Mentek. Mikor
a debreceni földre értek, ott dobbantott Pízásó. Még mikor elindultak, azt mondot-
ta: – Ne fíljenek, mer magukat háromszor fogják megijeszteni. A két ember hozzá-
fogott, ásták. Ûk hánták kifele, valaki – egy láthatatlan ember – meg dúrta befele.
Hánták kifele, de nem vót szabad egymáshoz szólani. Egyszer csak valaki elment
mellettük. Akkor gyöttek a bikák. Szaladoztak, bõgtek, viaskodtak körülöttük. De
ûk csak ásták. Mán a ládárul ásták a fõdet, olyan vót, mint egy szekérláda, jól lát-
szott a formája, akkor gyött két katona. – Úgy látszik, ezek nem akarják abbahagy-
ni – mondták a katonák egymásnak. – Fel kell ûket akasztani. És mán látták is a bi-
tófát. Ekkor ijedtek meg. Kiugrottak a gödörbõl, és elszaladtak. Másnap, amikor
elmentek megnézni a ládát, egy nádszál vót a kihányt fõdbe tûzve. Avvótb a bitófa.
A láda helye megvót, de a láda eltûnt. Ugyan másnap odament Pízásó. Mondtam,
hogy ne ijedjenek meg. Maguké lett vóna. Egy nádszálra akarták magukat felakasz-
tani. Mír szaladtak el? (Tiszacsege, Hajdú-Bihar megye)40

Segítõállata: ló, kakas

A táltos, az régen vót. A táltos, az olyan varázsló vót. Varázsló. Megvette a piacon
a kakast, piacon, vett egy nyerget, és a kakas átváltozott táltoslónak. Átváltozott.
A lovat táltosnak hívták. Ráül, és úgy ment a lovon, mint a szélvész. Az a táltos.
Ember is, a ló is. A kakas átváltozott lónak. Azon járt. (Torna, Kassa-vidéki járás,
Szlovákia)41

A tátosnak olyan csikaja van, hogy az anyja foggal ellötte. Ha más ló mögláti, rug-
dosi, mögöli, csak éppen az anyja nevelheti föl, de ha 7 hónapos koráig föl bír ne-
velõnni, nem fél egy lótul sem a világon. (Magyarszentmihály, Közép-bánsági kör-
zet, Szerbia)42

Az egyik embernek a lova megellett. A szomszédja tudós volt, mondta neki, hogy:
– Vigyázz, éjjel megellik a lovad, nehogy kialudjon a tüzed! Szalmával tüzeltek, az
ember meg hagyta a tüzet elhamvadni, a csikója megdöglött. A szomszédja azt
mondta, hogy: – Látod, megdöglött a csikód, táltosló volt. Kialudt a tûz, a szal-
mád elégett. Elaltattad a tüzet, és megfojtották a csikódat. (Jászdózsa, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)43

Lett ott egy olyan kiscsikó, aki foggal született. Mondták, hogy nagyon kell a kis-
csikóra vigyázni, mert elviszi a táltos. Becsukott ajtónál õrzötték. 7 éves koráig
kellett volna nagyon õrizni. Mégis kiszabadult a kiscsikó. Egyszer nyitva hagyták
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az istálló ajtaját. Aztán a kiscsikó, ahogy kiszabadult, felszaladt a ház tetejire, a gi-
rincen végig. Aztán, ahogy végigment, eltûnt, sose látták többet. Eltûnt a táltos.
(Zagyvarékas, Jász-Nagykun-Szolnok megye)44

Az öreg Hajdu Cserepesen lakott. Csikósok vótak. Az ötödik-hatodik esztendeig
nem fogták be ezelõtt a lovat. Vót egy kanca, ellett egy péhesa csikót. Mindig
szílen legelt, a ménes szílin. Sose tudták megfogni. Majd jött egy valaki egyesz-
tendõs korában. Odament, megveregette, körülsimogatta. Majd elveszett ez a va-
laki. Mikor kétesztendõs vót a csikó, akkor ismét eljött egy valaki, kivezette, meg-
nézte. A harmadik esztendõben is eljött. Felkötõfíkezte, és felült a hátára, és eltûnt
vele, felemelkedtek a fellegekbe. Elmondtam ezt egy alkalommal az öreg Kóti-
nak, õ mondott aztán egyet, ami vele történt meg.b Ezeknek a lovaknak az elõd-
je, mutatott rá az egyik lovára, ellett egy táltoscsikót. Elmentünk Csátra, vásár-
ra.c Egy fiú odagyött az anyjával: – Szülém, ez az én hátasom – mondotta a fiú.
Mindig píhesd volt a csikó. Mennyiért adják? Különben maguknak hatvan forint
a számításunk – mondta. Kifizette. Kivezették a vásár szílire, ott a fiatalember rá-
ült, és eltûnt a fellegekbe. (Tiszacsege, Hajdú-Bihar megye)45

Az a táltosló olyan erõvel bírt, hogy a háborúkba vitték el. Olyan eredményeket
értek el avval a táltoslóval, hogy többet ért, mint mondjuk egy, két-háromszáz
ember. Az a táltosló olyan okos vót, olyan okos ló volt, hogy …olyan erõs is vót,
hogy megfordította az ellenséget, egy, egy… nem tudom, mennyi erejû ellenség-
gel szembefutott! S az a táltosló ollyan okos vót, hogy kijátszotta, visszaverte az
ellenséget! Olyan volt, így hallottam. (Szék, Kolozs megye, Románia)46

Igaz, hogy Szent Lászlónak táltoslova vót. Fehér ló. Rendes fehér ló. Fehér lova
vót. Úgy nevezik itteni tájszóban, hogy szürke, tetszik tudni. De fehér, tiszta fe-
hér ló vót ez a táltosló. Ez valóság. A lova a csatába is úgy vitte a gazdáját, ahogy
csak tudta, s bélátott mindent elõre, hogy mi történik. (Gyimesközéplok, Hargi-
ta megye, Románia)47

[Úz Bencérõl] Mondták, hogy vót könyv írva róla, de én azt nem olvastam.
Aszondták, hogy egy fehér lovon járt itt keresztül, s ment keresztül Csobányoson,
s ott Egerszéken, hol, hol jártak vót, s a lovával beszélt. A lova táltos vót. Egy fe-
hér lovon járt keresztül, s a lova táltos vót. S akkor mondta a lova neki, s õ aztán
a lú után beszélgetett. Há jósolta, hogy világ vége felé, amikor jö ez a ítélet, ak-
kor minden falucskában, minden lemaradott falucskában bicikli lesz, tévék lesz-
nek. Akkor a vak lovak járnak az erdõkben: ezek a traktorok vótak. Hallottam,
hogy beszélték ezt a Húz Bencét. Hogy jövendölt olyan dolgokról, ami bevalósul
a világ vége felé. (Gyepece, Bákó megye, Románia)48
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Segítõállata: kígyó, sárkány

Ha egy gyerek foggal született, azt mondták, tátos, hét év múlva elhagyja a szü-
leit. Aludttejet eszik, és úgy is mondják, hogy garabonciás. Három évig nevelte a
kígyót, olyan berekbe, ahol víz is vót, ahol nyugodtan nevelkedhetett az a kígyó.
Hordta neki az aludttejet. Mikor oszt annyira nevelkedett a kígyó, hogy bele tud-
ta tenni a kantárt a szájába, akkor ráült, osztán elment vele arra a vidékre, ahol
nem adtak neki aludttejet, és azt teljesen pozdorjává verette a jéggel, ezzel bosz-
szulta meg magát. Öregapám látta, amint veszõdött véle, azt mondta: – Fiam, na-
gyon sokat veszõdött véle, amíg a szájába tudta tenni a kantárt a kígyónak. (Ba-
latonboglár, Somogy megye)49

Volt egyszer egy asszony, és született kicsije. Még féléves sem volt, és elkezdett be-
szélni. És az asszony nagyon csudálkozott. S akkor megjelent egy fehérkígyó, s azt
mondta, hogy ha megmondja a papnak, hogy beszél, akkor meg fog halni a gyer-
mek. S az asszon nem hitt a fehérkígyóba. És másnap reggel elment a paphaz. S a
pap, a pap sem hitte. S mikor jöttek, akkorra a gyermek meg vot halva már. S asz-
mondta a kígyó, hogy azért vot, mér árulta el a papnak, hogy a gyermek megszó-
lalt. Azt mondták, hogy táltos lesz az a gyermek, me a kígyó megjelent. Valami
szomszédasszon mondta, nem toom, ki. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)50

Az én öreganyám kenyeret sütött. Oszt akkó elgyüttek gyerökök. Oszt akkó az
én öreganyám adott nekik egy lángost. A konyha közepén ösznek lángost. Osztán
gyütt a kódus. Az tátos vót. Hát akkor kérdezte az öreg, hogy: – Mind a maga
gyereke? – Nem, csak ez a kettõ. És akkor mondta: – Néni, legyen szíves adni te-
jet és tojást! – Tejem nincs, tojást, azt adok, mert nincs tehenünk. És adott neki
tojást. A tátos elindult, és az öreganyám utánanézett. És akkó a tátos is fölemelte
a szûrt, és a combja mind véres vót. És akkor az én öreganyám kérdözte: – Bácsi,
mi van magával, hogy a combja vérös. Akkó azt felelte neki: – Tátos vagyok, sár-
kányon ültem, és nem jól húztam a gyeplût, hanem az erdõ felé húztam, és az ágak
lehorzsolták. (Bátya, Bács-Kiskun megye)51

Münk gyerökök gyeröktársakná cimboráskodtunk, a temetõbe játszadoztunk. Já-
ték közbe, a temetõ szélös árkába vót nagy nád. Egyszõ lemöntem oda az árok szé-
libe, a nád szélibe, ott is mögviccsantottam egy nagy kígyót. Ijedve távoztam el
onnan, hogy hát micsoda nagy szörnyeteg ez? Mondtam aztán ottan a cimborám-
nak, az édösapjának, hogy mit tanáltunk itt az árokba, a nád közt. Hát aztán az-
zal kigyütt, emönt a temetõbe az az embör, me mán gondolta, hogy nem-e azé az
emböré a csikó, azé a Katókáé. Hát aztán aszondta [Katóka], hogy ne bántsuk,
csak hadd lögyön ott! – Az az én csikóm! Telt-múlt az üdõ, etelt egy pár nap,
megén csak kimönt hozzá, de nem tanálta odahaza. Másnap mögén csak elmönt,
mán akkor otthon vót. És kérdözte tülle, hogy hol vót? Aszondja: – Nagy messzi-
re, a csikómon, amõre a nap fõgyütt.a (Tápé [Szeged], Csongrád megye)52
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Zivatart jósol

Amelyik gyerek foggal születik, az táltos. Azt utóbb elviszik a táltosok. Szülikéma

mesélte, 97 éves volt, hogy kint voltak a szõlõbe, ott volt a földön egy szénabog-
lya, és azon volt egy nagy kígyó. Bement hozzájuk egy öregember, mondta, hogy
vagy hazamenjenek, vagy húzódjanak be a gunyhóba, mert borzasztó nagy ziva-
tar lesz. És akkor ük bementek a gunyhóba. Meg is gyütt a zivatar. Az öreg em-
ber, az eltûnt, nem maradt velük, az elment. Már két almafát is kihúzott tövestül,
olyan nagy zivatar lett. Gunyhójuk tetejit is, azt mondja, elvitte. Mikor elmúlt a
zivatar, kigyüttek a gunyhóbul, gondolták, hogy most a szénát mind elvitte a szél.
De egy szál hijja se vót. Azt állapították meg róla, hogy biztos az vót a táltos, mer
a kígyó nyoma rajta vót a szénaboglyán. De akkor már nem volt a kígyónak híre
se. Szülike azt mondta, hogy a foggal születtek azok, azokat elviszik a tátosok,
hogy hány éves korukban vitték el, azt nem mondta szülike. (Kiskunhalas, Bács-
Kiskun megye)53

A táltos a szélben zivatart hoz, küld, csinál 

A táltossal meg szegény anyám járta meg. Új párok voltak, és összevesztek.
Anyám nem akart babot szedni menni a kukoricából. Oszt mikor mán mentek,
hát õ, ahogy megharagudtak, összevesztek, õ ment elõl, apám meg hátul patto-
gott. Mondta anyám: – Az íz egye le a bokádat, majd ha közelebb érsz, megijesz-
tenek. Aztán, ahogy közel értek a kukoricaföldhöz, nagy forgószél támadt, aztán
mint egy nagy csomó szennyes ruha, úgy gyütt le a forgószélben. Aztán, mint a
ló, úgy tett: – Nyhh, nyhh. Abba vót a tátos. Õ meg úgy megijedt, sivalkodott,
elfutott onnan. Mindig azt mondta szegény jó anyám, hogy az nem lehetett más,
mint nagyanyám, õ volt a sok szennyes ruhába becsavargózva. Mert annak is tu-
dománya volt. (Tiszasüly, Jász-Nagykun-Szolnok megye)54

Hát mint szólgaembör vótam, tudja, kinn vótunk a szõlõbe, kapátunk. Azt mond-
ja egyször a gazdám: – Ejnye, gyerök – aszondja –, nagyon borul – aszondja –, ara
lent, az ég aljába. Nem-e – aszondja – jó vóna – aszondja –, itt a kasza is, elmönni
– aszondja – az új fõdbe kaszágatni egy kis herét ennek a jószágnak éccakára? Hát
– aszondja –, jó lössz, gyerök – aszondja –, akkó abbahagyod a kapálást – aszond-
ja –, és emégy – aszondja –, akkó vágó nekik az új fõdbe egy kocsiderék herét! Az-
után aztán befogtam, mindjá együttem. De nagyon jók vótak a lovak, úgyhogy kar-
ba köllött üket tartani, me játszottak. De jó sebössen gyüttem. Mindjá nem messzire
értem két boglyát. Nagyon jó látom, hogy ott egy szürkankósb embör üldögéll a
tüvibe. Én nézök rá nagyon, és ü mög énrám, de nem szóllott, se én nem szóltam.
Me az úthon közel vót. Azzal a fölhõ nagyon gyorsan gyütt fölfelé, mikorára én mán
ottan möntem el. Annál jobban eresztöttem a lovakat. Mondok: – Majd sietök ha-
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marább, hátha majd valami nagy esõ lössz. Mikorára onnat kis üdõ mulván odaér-
tem Tápé alá, a sárga gödör szélihön, hát ottan mély víz vót sok. De ez nem sok
üdõbe került, mire én mán onnat ideértem gyorsan. És ez az embör, ez a szürkankós
embör mög má akkorára ott vót abba a sárga gödörbe, abba a vízbe. De úgy néz-
tem, hogy hatméterös léc vót a kezibe, akive mérte, támogatta a vizet. Gondoltam,
hogy hát hogy gyütt ez az embör ilyen gyorsan ide, mikor én nagyon gyorsan gyüt-
tem. A nagy fölhõ mög mán a fejink fölött vót. A viharba a libák tömege ott vót a
parton, fölálltak a fejeik a viharnak. Mire eztet kimondtam, hogy itt vannak a sok
libák, akkorára a fejemhön vágódott egy akkora jég, mind egy nagy lúdtojás. Hát
ekkó má ekámpultam egy kicsikét, de csak hajtok hazafelé. Nem ám hogy a heréé
mönjek e új fõdbe, hanem csak hogy e rémségbe hazamöhessek. Hát akkor is aztán
eszömbe jutott a nagy gyorsaságga a temetõné, hogy a Katókaa [a táltos] vót itten;
a nagy félelömbe, a nagy viharba. De mán akkor esött a jég, ökölnyi jegek, oly gyor-
san, hogy rögtön tele vót a kocsiderék jégge. És vert, ahogy nem utált! Lovakat ösz-
szeverte, mög engömet a kocsiderékba. A gyorsaságga kaput se nyitottunk ki, csak
mindönöstü nekivágtattam. A kapu széttört, a kocsiva bemöntünk. Oszt akkó ott
se bírtunk állni, me maj tengölyig érõ jég vót az udvarba is. Az ablakok kiverve
vótak, párnákat raktak az ablakba. A cseréptetõket összeverte a jég. A rengeteg ba-
romfi mindönütt, akit a jég elért, mind agyonverte. Neköm a fejem akkora vót,
mint esszakajtókosár.b A jószágok is össze vótak dagadozva. És aszt akkó, hogy mi-
csináljak, jajgatva jajgatott a gazdaasszony is, mer az ura is odavan, hát az hun húzód-
hatott meg? – Nem tudom! – Gyere mán – aszondja –, mi van veled? De mán akkó
alig bírtam a fejemet, úgy összevissza vót dagadozva. Hát akkor aztán: – Jó lössz,
gyerök – aszondja –, maj bekenjük – aszondja – a fejedet tejfölle. Majd ez – aszondja
– lelappaszti. Kente osztán a fejemet jó vastagon tejfölle. Ahogy fojt az arcomon is le-
felé a tejföl, én mög a nyelvem nyútogattam, úgy nyaltam a tejfölt befelé.c (Tápé
[Szeged], Csongrád megye)55

[Beller Ferkód] Egyszer hazajött látogatóba Kövesdre, Beller Józsefhez. A bátyja
nagyon viccelte: – Tudsz is te! Mi a fene vagy te? Olyan nagy tudákos? Fellegeket
tudsz hozni? Nem is szólt semmit se. Jó van. Majd visszament a látogatásból. Har-
mad- vagy negyednapra jött lefelérûl egy jó felleg. Amikor beért a város szélihez,
megkezdõdött a vihar, esõzéssel, nagy esõzéssel. Majd amikor közeledett a Beller
József házához, lett belõle olyan orkán, a Beller József házának a végit teljesen fel-
szakította – nádtetõ vót –, teljesen elvitte a háza végit. S akkor mondta Beller Jó-
zsef: – Basztad vóna meg, Ferkó, a tudományodat! (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)56
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Ami meg úgy esett meg, hogy vót ott egy gödör, a Ritten, ott raktam tüzet pi-
henõbe, daógunk vígeztivel. Hirtelen csuda nagy szél kerekedett, a fákat is maj
kitakarta. Egyszer csak, mán oszt, hogy a szál hozta-i, nem-i, aztat nem tudha-
tom, ott termett egy kis asszonyforma. Piszkos vót szegin, akár a disztaóa a sárba,
csak úgy laógott rajta valami kis ruhanimû emitt-amott. A legínyek elkezdtek
oszt figurálni vélle, de az nem szaóllott rá jaót, se rosszat. Vigtíre a gazda intette le
ûket: – Ne bántsátok, fiaim, tátos e, nem lássátok? Abbahagyták osztan. Kinálták
ítelle, de egy falat nem sok, annyit se ett, se nem itt. Oszt egyszer csak eltûnt, mint-
ha a feõd nyelte vaóna el, de neékem még most is elõttem van, pedig suhanc legin
vaótam akkoriba. (Hajdúnánás, Hajdú-Bihar megye)57

Meséték az én apám idejébe. Vót egy embör Padén, Tót János. Nagyon gazdag
embör vót. És möglátta, hogy jön egy nagy fölleg, jégge van tele. A tátos el akar-
ta verni a gazdag embör gabonáját. Maj ez a Tót beszaladt a házba, kivötte a
batát, és belevágta az ereszetbe. És elvágta a kötelet, amivõ a fölleg mög vót köt-
ve. A tátos kikötötte oda a föllegöt, azt vágta el. Maj emönt a föhõ. Mögjelent ná-
la az ajtóba a tátos, és aszondta neki: – Szöröncsés vagy, hogy kötéllel vót kikötve
a fölleg! Akkó oszt aszondta: – Jövõ ilyenkó jövök vissza! De akkór lánccal kötöt-
te ki a fölleget, és akkó a jég everte mindön termését. (Szaján, Észak-bánsági kör-
zet, Szerbia)58

Utazás a zivatarban: „falu – erdõ”

Vót itt egy öreg ember, Beller. Õ elment summás munkára, de õ nem töltötte ki
a helyét, mer jöttek ilyen szellemek, és õtet hítták, és õ elment velük, és ahogy
mentek, kérem, a levegõben, megkérdezték tûle, hogy hol vagyunk, és ha õ azt
mondta, hogy falu felett, akkor egy nagy zivatart csinát az a fõtátos, és mindig ak-
kor mondta, hogy falu felett vannak, mikor erdõ fölött vótak, hogy nehogy a fa-
lukat elpusztítsa. És ilyenkor mindig odavolt két-három hónapig. Mikor vissza-
jött, akkor mindig nagy mesebeli mondásai voltak neki, hogy hol járt, milyen
faluk fölött jártak. (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)59

A vándor táltos tejet kér – kap, nem lesz zivatar vagy más baj

A tátosok foggal születnek. A picinek nem hagyják meg a fogát. De van olyan, aki
azért meghagyja, aszt az ilyen foggal született gyerekbõl lesznek az ilyenek.

Milyenek?
Hát tátosok. Én még csak olyan kislány vótam, mikor ezt hallottam, aszt most
csak úgy fölrémlik valami róla. Amikor veszekszönek, akkor mondják: – Na,
olyan vagy, mint egy tátos. Úgy gyön nekem, mint egy tátos. Ha olyan viharok
vannak, nagy orkán, akkor mondták, hogy járnak itt valakik, a tátosok. Azok csi-
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náltak olyan nagy viharokat, hogy akire mögharagudott, aki nem úgy szó, ahogy
köllött volna, akkor osztán kibánt azzal az illetõvel, az nem tudta, hogy mér.
A szomszéd házának nem lett semmi baja, ha kért valamit, tejet, meg tojást kért,
más egyebet nem fogadott el. Ha nem adott, megharagudott. Mer a tátos min-
dent tudott, még azt is tudta, hogy mijük van, meg hogy mijük nincs. Kevés van
belüle. (Fülöpszállás, Pest megye)60

Az apám után mesélem ezt, amit most elmondok. Na, az apám kisbíró vót. Sok
mindenrõl tudott beszélni, mindig hallott valamit. De ez vele törtínt. Egyszer
megjelent a közsígháznál egy rongyos külsejû ember. Azt mondja apámnak, hogy
û szállást kírne, mer igen messzirül gyött. De csak azt mondta apámnak, hogy te.
Nem kírette magát, leült egy székre. Aszondja: – Hallod! Hoznál nekem két liter
tejet innen a zsidótul? Ne tõtsd az idõt, mer most látom, hogy nekem sietni kell.
Én tovább nem maradhatok, mert nyerítenek a lovaim. Az apám meg csak nízte,
hogy hun vannak a lovak, de a nyerítíst û is hallotta. Észrevette az idegen, azt
mondja apámnak: – Hozzad azt a tejet, táltosnak kell a. Azt mondta, hogy ûk
hárman vannak testvírek, mind a hárman táltosok. Ü a középsõ, oszt ût a bátyja
meg az öccse üldözik. Neki rövid idõ múlva Váradra kell menni. Mer ha itt talál-
ják, a forgószél elviszi a falut. Apám gyorsan vitte neki a tejet. Egy hajtásra meg-
itta a két litert. Mikor kiitta egy cseppig, fõdhö vágta a csuprot, és a községháza
kapuja tetején eltûnt. Konyáron történt ez. (Hajdúbagos, Hajdú-Bihar megye)61

A vándor táltos tejet, tojást, lángost kér – nem kap, zivatar lesz

Öregapám mesélte, hogy bemönt hozzájuk egy alacsony kis öregember. Egy kis
aludttejet kért. Ott meg vót birka, meg tehén. Hát egy köcsöggel adtak neki,
egye meg. Hát osztán megette az öreg. A szomszédba is járt: – Micsoda asszony
lakik itt? Mondták neki, mert tudták, ki vót. Aszondja: – Kértem egy kis tejet,
oszt nem adott. Aszondják, hogy kimönt az öregember a tanyákrul, osztán egy
forgószél a tallót nyütte. Tövestül szaggatta föl a tallót. A legalsó kévét is a legfö-
lül tette. Aszondta nagyapáméknak: – Itt nem lesz semmi se. Még szelet se lát-
tak. (Apátfalva, Csongrád megye)62

Egy táltos ember Makón bement egy házhoz, és édestejet kért enni, az asszony azt
mondta: – Nincs. Pedig volt. Azután átment a másik házhoz, ott is kért, adtak ne-
ki. – Kértem a másik háznál is, de ott azt mondták, nincsen, pedig van. Hanem
tik, fiaim, siessetek megfejni, mert nagy zivatar lesz! Éppen hogy megfejtek, fel-
jött egy nagy felhõ, és olyan zivatar lett, hogy ahol nem adtak a tátosnak enni, ott
leverte a szél az istálló tetejét, ahol pedig adtak neki édestejet, ott meg semmi baj
sem volt; pedig nagy zivatar volt. (Békéssámson, Békés megye)63

A táltos meg bement egy illetõnek a házáho szállást kérni, mert ember képibe volt
az a táltos. Osztán este kért volna tejet vacsorára, oszt volt egy nagy könyve. Oszt
a gazdának mondta, hogy hát hová tenné õ ezt a könyvet. A gazda meg mondta,
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hogy tedd föl a polcra, ni, mer mondta, hogy eztet nemigen forgathatja minden-
ki. Osztán az illetõ tejet kért, hát adtak neki. Mondta, hogy a szomszédba is vol-
tam, én tudom, hogy volt teje, de nem adtak – azt mondja –, majd megbánják.
Reggel, mikor felkeltek, hát kikísirte az ember a táltost az utcaajtóba, elbúcsu-
zott: – Na, barátom – azt mondja –, legyen nyugodtan, a szomszédjának estére az
istálló tetejét leviszi a szél. Oszt be is következett egy [sic!] állítólag, amé nem ad-
tak neki ott tejet. Osztán kezet fogott vele az illetõvel, elfordult, s akkor hûlt meg
a gazda, hogy nem látta tovább az embert, hogy hova lett. Akkor mondta osztán
a gazda, hogy ez volt biztosan a táltos.

És a könyvével mi lett?
Aztat vitte reggel magával. (Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok megye)64

Az én öregapámnak volt egy katonacimborája, az táltos volt. Az, ha felült a söp-
rûre vagy piszkafára, ott lett, ahol akart. De este jött, vagy korán reggel. Na, azt
mondja: – Ferenc, csináljak egy kis mókát? Kiveressem a határt jéggel? Úgy is csi-
nált, elverte a határt a jég, de ott nem esett egy szem esõ sem. Ez a táltos olyan
volt, hogy sokat járt öregapámhoz, mondta: – Na, csinálunk egy kis tréfát a
rékasiaknak? Aztán csak elsötétült, zengett, zuhogott az esõ. Egyszer a szomszéd-
ba volt a lagzi, aztán ahogy gyövünk ki, csak úgy esett az esõ, de csak két-három
ház fölött, sehol máshol. Ilyen figurát tudott csinálni. Mondta sokszor öregapám
– 8 éves voltam, mikor meghalt –: Na, itt van már a szele. Aztán jött is nemsoká-
ra a táltos. Aztán azt mondta ángyomnak:a – Fõzzön nekem tojásos levest egy to-
jással, de abból senkinek ne adjon, azt én akarom egyedül megenni. Ángyom
megfõzte, de sok gyerek volt, aztán adott belõle nekik. – Ejnye – azt mondja –,
hiába mondtam neked! Most odavan a csirkének az egyik szárnya, nem csinálha-
tok semmit. Mert tudóssá akarta tenni öregapámékat, de valahogy sohase sikerült
neki. Nem tudták soha megcsinálni, amit mondott – megirtóztak tõle. (Zagyva-
rékas, Jász-Nagykun-Szolnok megye)65

A táltos könyve illetéktelen kézben

Öregapám beszélte, hogy hozzá odament a táltos, annak két sor foga volt, és sör-
te volt a hátán, egy kis piros könyvbõl olvasgatott, abba rajzba bikák vótak, meg
ilyesmik. Odament, és kért tõle aludttejet, olyan kétliternyit, oszt a fiatalember
mind megette, kenyeret is evett hozzá. Amikor ezt megette, azt mondta: – Bá-
tyámuram, ha van még, legyen szíves, adjon egy fazékkal, elviszem a lovamnak.
Most, amikor a tejet odaadták õneki, valamit olvasott egy piros könyvecskébõl, és
amíg olvasott, egyszerre egy nagy fekete felhõ jött nyugatról, és kihívta a nagypa-
pát, az öregapám[at]: – Jöjjön csak ki, micsoda rettenetes vihar jön. A tátos egy
kopakba öntötte az aludttejet, a lovának valót. – Ott jön a barátom felhõ hátán,
elõl hozza a veszedelmes felleget. És azt kiáltotta fel a barátjának, aki a sárkán há-
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tán jött: – Te, a kobakosét ne ám! Tehát az egész határt elverte a jég, csak aki ad-
ta az aludttejet, azét nem. Most még visszajött hozzá, még egy évig odajárt, hord-
ta az aludttejet, majd egy piros pünkösd napján nagy csatával-patával elment,
nem lett oszt jég. (Balatonboglár, Somogy megye)66

A Kun Zsigától hallottam. Azt mondta neki a táltos, hogy: – Feküdj le, Zsiga,
mert nekem el kell mennem. És õ lefeküdt. Egyszer csak azt hallja, hogy hintók
érkeztek, és sokan jöttek, õ azt hallotta, hogy verték le a lábukat, csoszogtak. Õ a
szemit nem tudta fölnyitnya.a Hallotta. De õ nem látta. Sokan voltak. És másnap
reggel ki tudta nyitnya a szemit. – Nagy uram! – így hítta az a tátost. – Nem kell
azt neked tudni, Zsiga, hogy kik voltak itt. Másnap õ látta, hogy van neki egy
nagy könyve, a nagy úrnak, amibõl az többször szokott olvasni. Hát õ is fölnyitot-
ta, amikor a nagy úr kiment. És olvas, olvas, egyszer csak a levegõben lóg. Föl-
emelkedett. Benn a szobában. És akkor rohan be a nagy úr, kiáltja: – Mit csinálsz,
Zsiga, mit csinálsz, Zsiga? Ha tovább olvasod, elveri a jég a határt. Vissza kellett
a nagy úrnak olvasni, hogy a Zsiga visszakerüljön a székre, akirül fölemelkedett.
Többé nem hagyta ott a könyvet, hogy tudjon belõle olvasni. (Csókakõ, Fejér
megye)67

Szóval a gazda meg a fia kinn vótak a szöllõbe. Ilyen szöllõnyitás vót. No, oszt
akkó nyitik a szöllõt, leûtek, izé, frustokóni. No oszt akkó gyütt egy, szintén egy
tátus, egy embör megjelent ottan, osztan hítták, hogy ebéd, izé, hogy frus-
tokójjon. No, oszt akkó el is mönt, övött, ugye, aszondja: – Most má – aszondja –,
mögszógálom a izét – û is elkezdött kapáni. Úgyhogy úgy haladt, hogy mire
ezök egy sort kihajtottak, û má hármat kihajtott. Oszt a, vót akkó lajbi, lajbinak
mondta, lajbi fõ vót akasztva, fölakasztotta, meleg vót, ugye, az embörnek. Föl-
akasztotta a fára, egy ágra. Oszt a gyerök mög már kifáradt, ugye, oszt lefeküdt
a… izé, a miafene, a fa alá, a hûvösre, oszt möglátta, hogy a lajbizsebbe van egy
könyv. No, oszt akkó û, ahogy kinyitotta a könyvet, a könyv ott maradt, û mög el-
tûnt! Mer izére, Nagykõrösre nyitott, ugye! Hát! No, oszt akkó, izé, mindjá
észrevötte a miafene, a tátus, az embör, oszt szaladt oda, oszt összecsapta a könyvet!
Akkó visszaesött a izé, a gyerök oda, arra a here!b Aszondja: – Szöröncséd, fiam –
aszondja –, hogy nem a Fekete-tengörre nyitottá, mer nem gyütté vóna haza, vissza
sose! Aszondja, a vásártérre esett éppen Nagykõrösön. Aztán eltûnt a is, ement egy
pár lépést, oszt akkó eköszönt a izétû, a gazdátú, oszt akkó eltûnt. (Törökbecse, Kö-
zép-bánsági körzet, Szerbia)68

Viaskodás, birkózás: erõpróba, párbaj – ember alakban

Marosi Gábor mesélte: a város maga tartott bikákat, akkor olyan volt, hogy má-
ma olyat nevelni se tudnak. Mikor azok bejöttek a csordáról, a bika a tehenekkel
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együtt jött, némelyek hazamentek, némelyek a tehenek után, széjjel a községbe.
Egy vasárnap napon, ahol a legények szoktak mulatni, a cigányok muzsikátak a
legényeknek. Addig tartott, míg a csorda bejött, mer akkor minden lánynak, le-
génynek haza kellett menni. A bika csak csavargott az utcán, olyan természetû
volt, hogy megtámadta az embert. Amint jöttek a cigányok, ijesztgették a bikát,
az meg nekik ment, ez az erõs cigány bõbõa volt, eldobta a bõgõjét, nekiugrott a
bikának. Elkapta az egyik kezivel az egyik szarványát, a másikkal az orra cimpá-
ját, úgy megcsavarta a bikát, hogy a bika úgy bömbõt kínjába. Mindaddig csavar-
gatta a bikát, míg fõdhõ vágta, hogy az egísz níp nízte. Ennek azután híre ment,
hogy az öreg Bogdán tátos vót, megvítt a bikával. Bogdán Pali volt a neve. A le-
származottjai is olyan erõsek voltak mind. (Gúta, Komáromi járás, Szlovákia)69

Gyerekkoromban történt, körülbelül 8-12 éves voltam. Erõs fiatalember vót, es-
tefelé jött, és szállást kért. Annak volt három sor foga. Elmondta, hogy õ gazdag
ember volt. Még él a Tományi, akinél aludt. Odamentünk nézni. Nem tudta még,
hogy hány éves koráig kell menni, amíg le nem jár az ideje, gazdag volt, mesélte.
És azt mondtam a szállásadónak, hogy fogjanak ásót és kapát, kincset mutatott
volna, de nem mert senki velemenni. Egyik sor foga a másik fölött volt, 20-22
évesnek nézett ki. Hajnalba ment el, nem várta be a reggelt. Csak szállást kért vi-
lágos este. Nem nézett ki öregebbnek, szakállt meg bajuszt hordott. Mesélte,
hogy mindig bolyong, birkózni kell a vadakkal az erdõben. Akinek „farkasfoga”
van, annak nagy ereje van. Nagyon sopánkodott, hogy nem kap szállást. Mindig
egyedül járt. (Tordas, Fejér megye)70

Azt hallottam anyámtól, hogy nálunk volt egy táltos, aki a katona testvérét taní-
totta, hogy hogy kell a lovat megszelidíteni. Reggel nem tudtak felkelni, hogy egy
sor csutkát le ne vágott volna. Olyan korán kelt. Marasztalták vóna, de nem ma-
radt, mert neki egy másikkal meg kellett vívni, Kunmadaras határában egy má-
sik táltossal. Amelyik gyõz, az lesz tovább táltos, a másikat legyõzi. Amelyik ve-
szít, ott a helyszínen meghal. Az hallottam még, hogy ha foggal születik a gyerek,
hát az osztán elmegy vándorolni. (Nádudvar, Hajdú-Bihar megye)71

Mikor iskolába jártam, vót egy Kun Pista nevû fiú. Annak az apjára aszondták,
hogy táttos, Kun Samunak hítták, de csak úgy mondták: táttos. Eljárt az sokszor,
az a Kun Samu bácsi, úgy, hogy oda vót két-három hétig is. És mikor hazagyütt,
aszondta a felesíge, el van verve, vívni vót, a cimborákkal vívott. Mint gyerek, egy-
mástól oszt elkerültünk, sose láttuk egymást. Tíz-tizenöt esztendeje annak, Kócson
vótunk, mikor törték a kukoricát. Ott vót sok níp. Hát mondtunk, hogy Igarról
gyüttünk kukoricát venni. Ott mondja egy asszony, hogy neki is igari ember vót az
ura. – Hát hogy hítták? – Kun Pista. – Hát most hun van? – Meghalt mán – aszond-
ja. – Éppen olyan vót – aszondja –, mint az apja. Az is eljárt vívni. Mikor hazagyütt,
össze vót törve. Hogy milyen vót, nem tudom. (Tiszaigar, Jász-Nagykun-Szolnok
megye)72
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Bartuk Ágnesnek nem volt meg a táltosok jóslóképessége, de erejébõl ítélve még-
is táltosnak tartották. – Mík az a legény, aki el mer velem gyünni birkózni? Na,
oszt vót egy. Olyan nyolcvanöt-kilencven kilós körû fiatalembör, olyan idõsebb,
löhetött olyan 28-29 éves. – Hallod-e, Ágnes – aszondja –, elmögyök én veled
bírkózni. – Pali – aszondja –, vigyázz, vigyázz! Akkor Bartuk Ágnes vött ilyenfor-
ma nadrágot. De kíkbe vót, ahogyan mostan vannak a munkásruhák. De szûk vót
néki, és aztán úgy mögbõvût rajta, mikó hozzáfogott birkózni, hogy nem látszott
ki rajta semmi se. Hogy hát oszt teljesen mögvastagodott a lába. A küzdelem Ág-
nes gyõzelmével végzõdött. Volt azonban ott, a tarlón egy idõs ember. Majd osztán
û fõvött egy búzakalászt úgy a tallóbú. Osztán ekezdött hátú motozgatni avva a
búzakalássza. Akkor azután Bartuk Ágnes megadta magát. Akkor ránézött az
emberre Ágnes: – Hallja – aszondja –, maga vót ennek az oka, hogy elvötte az ere-
jimet. Aszondja: – Mög fognám mutatni magának aztat, hogy hát az életivel ját-
szana mostan, de nem vagyok az az embör, mer maga már családos apa. Hát ezt
nem töszöm mög magáva semennyiér se. (Maroslele, Csongrád megye)73

Viaskodás, birkózás: erõpróba, párbaj – állat alakban

Hát öregapám is meséte, aszondta, hogy û szógát valami, nem tom, kiné, az mög
fogga születött. Há. Hát, ugye, mink má aztán éccaka nem mertünk kimönni vizeni.
Aszondja, fogga, oszt mikó 7 éves vót, köllött vóna vigyázni, mög 14 éves, minden
hét évbe köllött vigyázni. Aszondja, egyszõ, mer kisbéres vót az a gyerök, 7 éves vót,
ekûdték a kútra, korsóva, vizé. Na, oszt a gyerök gyün vissza, ríva. Aszondják ezek
az öreg béresök: – Mi az, mi az, fiam? Aszondja, hogy itt vót egy fekete-fehér bika,
most ûneki meg kõ vívni. Ha û mögvívik, akkó hazagyün, ha nem vívik, akkó nem
gyün haza. Na, aszondja, oszt meg arra kérte a gyerök, aszondja: – Lögyenek bácsik
olyan jók, hogy majd ha mink összecsaptunk, akkó a füstös bikának a kiskörmit üs-
sék, hogy û megindíjja. Úgyhogy, aszondja – hát, ugye, fétünk –, az istálló háta mö-
gött összegyüttek a két bika, ekezdtek ottan viaskodni, oszt akkó egy öregbéres oda-
ment, aszondja, verte a körmit. Úgyhogy megindút. Vissza is gyütt a gyerök,
aszondta, most má e kõ mönni, ha megvívik az û izéjive, ellenfelive, akkó visszagyün,
ha nem, akkó meg, aszondja, nem gyütt vissza. Akkó gyütt az anyja ríva, hogy köl-
lött vóna vigyázni a gyerökre. Hogy betõtötte a 14 évet. Ugye, mikó 7 éves vót, akkó,
akkó is köllött, de mikó 14 éves, akkó is köllött vóna vigyázni. Ja, mondták: – Tátos.
Ja, ja. Ezeket hítták, aki fogga született, tátosnak. Ezeket hítták tátosnak. (Török-
becse, Közép-bánsági körzet, Szerbia)74

Odaki laktunk még akkor, Sorháton, mer idesapám ott szógált, a Silling báró úr
mínesinél vót számadó. Hát û beszílte el, én mán csak ûutánna mondom. Kint
vótak a mínessel a madarasi nagyríten; szóval ott vót ez. Egyszer estefele arra let-
tek figyelmesek, hogy egy nagy kormos bika ténfergett oda a karámjokho.
Egíszen közel ment. Bõgött sokáig. Vót egy bojtárja, a meg azt mondta, hogy en-
gedje mán el ûtet, mer ûtet híjják. Nem eresztette el idesapám. Ki a fene híná,
aszondta neki: – Csak ülj a seggeden, nem mígy sehova, hova sántikálnál iccaká-
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nak idejin – mer sánta vót a gyerek, azír adták oda csikósnak, ne kelljen annyit
gyalog járni neki. Attúl fogva nem vót annak még étvágya se, csak az eget leste.
Majd egyszer, megintcsak estefele, mán bent vótak a lovak a karámba, olyankor
ûk is le szoktak heveredni egy kicsit, csak úgy a fûbe, hallja ám idesapám, hogy
kiabál neki a gyerek, hogy szedje mán le rúla a macskát, mer megfojtsa. Felugrott,
szalad oda idesapám, látta, hogy egy nagy, csesznye,a irombab macska van rajta,
ahogy feküdt hanyatt, osztán hát csikarta, marta a nyakát. De mikorára odaírt, a
macska felugrott a culápra,c megmosdott, ótán beugrott a lovak közé. Azok meg-
ijedtek, kitörtek a karámbúl, úgy szíjjelszaladtak, hogy alig bírták összeszedni
ûket. Még a Hortobágyrúl meg a Tisza-ártérbûl is hoztak vissza belõllök. Ahogy
avval megvótak, a bojtár megincsak elkíredzkedett, mer, aszondja, azír vót ez is.
Akkor mán el is eresztette idesapám. Ahogy visszament, csupa seb vót a kípe, meg
még a háta is, lehetett látni, ahogy levetette magárúl az inget. Csúnya, fekete se-
bek vótak. De avval ment vissza, hogy mos mán nem kell fílni, nem lesz baj a lo-
vakkal. Arrul meg, hogy vele mi vót, hun járt, hiába kérdezgettík vóna, sose
beszílt. Hát csak azír, mer az is olyan táttosforma vót, az a gyerek, azoknak meg
nem vót szabad elmondani az ûk dógokrúl semmit se. Mer az olyanfélik sok min-
dent tudtak, amikrûl más nem tudhatott. Így mondták idesapámék is, de én is tu-
dom egészen biztosra, hogy el is bírtak változni, aminek akartak. Kutyának, ezt
egészen biztosra tudom, de meg hallottam macskának is, meg bikának, meg
lúnak. Ami sebet olyankor kaptak, azok vótak olyan csúnyák, meg nehezen is
gyógyultak be. Sokáig megmaradtak ótán is még, amikor mán megin emberfor-
májok vót. (Nagykunság)75

A menyem nagyapja naposkocsis volt itt, a községnél. Roffról járt ide Tóth János.
Az meggyógyította a veszett jószágot is. De mióta Abádon lett állatorvos, nem volt
szabad neki gyógyítani. Azt hallottam tõle, mikor naposkocsis volt, vitte haza,
Roffra. Oszt, mikor mentek hazafele, ott a temetõt elhagyták, nem volt még akkor
köves út, oszt úgy hítták azt a helyet, hogy Sikoltólapos. Azt mondja neki: – Hal-
lod-e, Sándor, majd a Sikótólaposnál álljál meg! – Miért? – Csak álljál meg. A ket-
tõs kapunál látol-e valamit? – Én nem tudom – azt mondja –, tehén-e, mi-e, vala-
mi hasonlóféle. – No – azt mondja –, az lesz az. Majd gyön az errefelé. Majd mikor
én mondom, álljál meg. Gyött aztán arrafelé. – Álljá meg! – azt mondja. Megállott
ottan, oszt, ahogy gyött közelebb, hát volt egy füstös bika, azt mondja. Û meg az-
tán lett, ez az ember, egy szõke bika. Azt mondta neki, hogy: – Hallod-e, Sándor,
majd én hacsak bírok vele, odacurikkoltatom a szekerihez, te mozdulj onnan, majd
az ostornyéllel üss a kiskörmire. Ne félj semmit – azt mondja. Úgy is lett, azt mond-
ja, odavágott neki az ostornyéllel a kiskörmire. Mikor odavágott neki, azt mondja,
akkor elbõdítette magát, oszt elment, arra visszament. Ez a Tóth János, emmeg
megrázkódott, azt mondja, oszt ember lett belõle. Annyit mondott oszt neki: – No,
Sándor, ez vót az utósó. Most már nem félek tovább senkitõl. (Tiszaszentimre, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)76
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Máskor bika képében mérik össze erejüket. A kisbika úgy gyõzi le a nagybikát,
hogy segítõtársai verik annak a körmét. A legyõzött tátosnak hét esztendeig kell
szolgálni a földön, mire összeszedi erejét. (Temerin, Dél-bácskai körzet, Szerbia)77

Viaskodás: erõpróba, párbaj – felhõ alakban

A tátos, ha a 7 évet túlhaladta, akkor már nem bírják elvinni a fogát. Akkor már
tátos lesz. Nagyobb úr lesz, mint azelõtt volt a herceg. Ha kibírja, hogy el ne lop-
ják a fogát. A tudományát vitték el tõle, az erejit. Itt a bába kiveszi, ha foga van
a gyereknek. Mindent tud. Az mindig utazik. Ezen aztán nem fog semmi rossz,
olyan ereji van. Nagy ésszel bírik. A felhõbe – mer a felhõbe mennek a táltosok –,
azt mondják, a táltosok rugdalóznak, azért villámlik. A felhõbe, amikor azok a
nagy zivatarok vannak, azok a tátosok mennek össze, hogy melyik az erõsebb.
Azok szaggatják szét a felhõket. A legerõsebb hatalom a tátos. […] (Nagybátony,
Heves megye)78

Vót egy gyerek, kanász. Aszondják, legeltette a disznókat. Aszondja, nagyon sírt
a gyerek, de nagyon sírt. – Mi az, kisfiam? Az öregek nem káromkodtak ám. – Mi
az, kisfiam, a popóját neki, majd adok én neki, mondd csak meg, mi bajod?
Aszondja: – Foggal születtem, elgyütt az órám, nekem most már el kell majd vál-
ni. De majd gyün egy fölyhõ. Lesz, hogy feketéllik, meg egy vörös. Én leszek a
vörös, de – aszondja – énrám üssenek, mert amerre ütnek… No csak aztán, ki vil-
lára, ki kapára a szérûn, ahol nyomtattak. Addig oszt elverték. Harmadnapra visz-
szagyütt a gyerek, mindenkit megcsókolt: – Most már nekem elgyütt az órám, le-
gyenek nyugodtak, soha nem fog semmiféle baj lenni, se zivatar! Hát ez ilyen vót.
Foggal született. Kicsi korába nem tépték ki a fogát. Tátos vót. (Apátfalva,
Csongrád megye)79

Jött egyszer apámhoz, olyan 17-18 éves vót a gyerek, bójtárja, mert pásztorkodott
mindég az öreg, aztán látta, egy jó megjelenetû fiú, csak nagyon rongyos vót. Ko-
pott ruhájú. Aszondja apámnak: – Magához jöttem vón én – aszondja –, Mihály
bácsi. – Há, minek? Hát, ki küldött téged? Aszondja: – Itt a juhász bácsi küdött
ide, hogy magának kell – aszondja – egy bojtár. – Hát nekem, öcsém, kell – aszond-
ja –, de hát ilyen ember, mint te vagy? Hát hol szolgáltál te? Az én apám szerette a
rendes embert. – Te hol szolgáltál – aszondja – ilyen rongyos ruhába? Aszondja:
– Én itt szógáltam – mondta is, hogy hol szógált, merre. És aszondja: – Milyen gaz-
dád vót neked? Én, ha téged, én, ha téged – aszondja – felfogadlak – aszondja –,
akkor fel is õtöztetlek. Hát, mit kérsz tõlem? – Hát – aszondja –, én csak egy kis
ócska ruhát. – Aócska ruhát? Hát akkor te szegõdi-nem-tõtia vagy! – Dehogy va-
gyok – aszondja –, én – aszondja – itt magánál addig szolgálok, míg én el nem
pusztulok, vagy míg meg maradok, vagy meg elpusztulok. – Hát hogy? – Hát,
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majd meg tetszik hallani meg tudni – aszondja. Na, be is állt a fiú, de az apámnak
csak nem ment a fejibe az, hogy hát û egy kis aócska ruháér szógállon. Vett neki új
ruhát. A fiú nem szerette felfele venni, õ csak ócskán szeretett. De olyan gyerek vót
az is, hogy a gazdának mindég megmondta azt, hogy: – Gazda úr, hordásidõ van,
tessék szorítani a hordást, mert ekkor és ekkor ilyen idõ lesz, égszakadó esõ lesz. És
rá is jöttek arra, hogy tényleg jós vót, hogy megjósolt a fiú mindent. Egyszer is
megkezdték a hordást, mondja a gazdának: – No, gazda úr – aszondja –, tessék
hórdani, mert hónap déli 12 órakor olyan égi zivatar lesz, hogy az ótetõrõl a csere-
peket leveri az üdõ. Pont 12 órakor jön, akkorára be legyen hordva. Úgy is vót. Jött
a zivatar, akkorára kifogták az ökröket, lovakat, behúzódtak az emberek. Olyan
üdõ vót, hogy az embert is agyonverte vóna a cserep, olyan zivatar, vihar vót. De a
fiú, úgy vót, augusztus, úgy szeptember tájáig nálunk, aszondja aztán az édesapám-
nak: – Na, Mihály bátyám – aszondja –, tessék idehallgatni. Nekem mámma el kell
menni. Tessék figyelni – aszondja. Nyugotrul gyön egy felleg. Csak egy kicsi felleg.
És észak felõl is jön egy felleg, és mondta azt a bizonyos helyet, hogy milyen tájon
fog összecsapni. És – aszondja –, ha az az északi felleg kerül alóra, akkor ne várjon.
Ha a nyugoti felleg kerül alóra, aki nyugot felül jön, akkor visszajövök. Mert ak-
kor – aszondja – én elpusztulok. – Hát tátos vót a gyerek, és ott a felhõbe vereked-
tek ûk más tátossal. És az erõssebb vót, mint û, és legyõzte, elpusztította. Ezelõtt
ilyesmik történtek. (Fülpösdaróc, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)80

Erõpróba, párbaj: csoportos viaskodás szélben, felhõben, felhõ alakban

Éccaka elszálltak, Egerbe találkoztak Beller Ferkóval. Egy óra hosszat Kövesdrõl
Egerbe ért. Neki menni kellett. Beszótak az ablakon: – Ferkó, gyere! Ha vacsorá-
zott is, elment. Mikor hazajött kifáradva, kiizzadva, két-három napig is pihent utá-
na az ágyba. (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)81

Vót olyan napjuk, hogy összevesztek. Mondták: – Csináljunk gyûlést, gyûlésünk
lesz. Olyan szelet csinálunk, hogy még a boszorkányok is ott fenn sürögnek a ros-
tába. (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)82

Õk, a tátosok, nagyon fáradtak voltak, mer nagyon küszködtek, viaskodtak
együtt. Azokból lettek azok a nagy fellegek. Úgy viaskodtak õk ezé a tátosságuké.
Betegek lettek azok, akik vesztesek lettek. Mert csak egymást püfölték ám. (Me-
zõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)83

Viaskodás idõjárásért: zivatar, jégesõ csinálása, 
elûzése felhõ és bika alakban

Egy embör fogadott esz szögény embört [dolgozni]. Az a szögény embör sokat tu-
dott, de csak hallgatott. Aszondta, hogy û nem kíván sömmit [bérül], csak önni
adjon neki. Úgy fordítanak [gabonát] a nyáron; egyszõ nagy szaladó esõ támadt.
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Aszondta a gazdának: – No, ebbül a fölhõbül gyün egy tátos, bika lösz belüle, én
is elváltóccok bikának, majd tûleködünk, hanem neköm segítsön! Annak a hor-
gosinájáta üsse csak! Hogyha én meggyõzöm, nem lösz sömmi veszödelöm, jég a
határba, de ha û gyõz mög, akkor nagy szél, zivatar, esõ lösz. Mikor a tátos együtt,
hozzá fogtak tülekönni, a gazdaembör segítött, legyõzték a tátost. Mikor mög-
szabadultak mindön veszedelömtül, a gazdaembör mög akarta ajándékozni a szö-
gény embört, de û nem vállalta, hanem aszondta, hogy û mos mán elmén, de ha va-
lami baj lösz, hát csak mönjön hozzá, maj segít û neki. (Magyarszentmárton, Temes
megye, Románia)84

Valamikó a régi öregökbû, még abba az üdõbe, mikor még sallóva arattak, Tere-
miárab jártak részbec az embörök. Ott a sok közzül aztán keletközött ez a beszéd,
hogy hát hogy-mint… A többek közt aztán mondták: – Hát – aszondja –, Mihály
– aszondja –, akkor neköm e kõ mönni! Ez a sûrüfûsüsd mondta: – Hát – aszond-
ja, hogy –, hát – aszondja – maj möglátod – aszondja –, má mutatkozik – aszond-
ja –, gyün az ellenségi! Bosszút ûz – aszondja – rajtunk, vagyis akar. A határon
körösztû akar – aszondja – mönni, de – aszondja – olyan fõtétellel, hogy mindönt
el akar söpörni, hogy engömet mögverjön. De a teremtötte – aszondja –, nem fél-
lök tülle! Miután – aszondja – itt vagy – aszondja –, elgyüssz segíteni! Hát aztán
nem sok üdõ mulván ment, nagyon haladt a fölhõ fõfelé. A sûrüfûsüs mondja:
– Na – aszondja –, Mihály, mos mán neköm mönnöm kõ. Mer én – aszondja – vö-
rös bika löszök, ammöge – aszondja – fekete bika. De – aszondja – ha gyüssz, hát
akkor – aszondja – a vörös bikának segítsé, mer az én vagyok. Jött egy rettenetös,
olyan fölhõ, hogy majd leszakadt. Fórt a két fölhõ, mönt össze egyik a másikának:
veszeködött a fekete bika a vörös bikáva. Ekkor a [sûrüfûsüs] társa is eltûnt a tá-
borbú, a munkatáborbú. Ekkor osztán segítött neki, elverték oda, ahun a nap
lejár, hogy: – Többet teveled se lesz bajunk!f (Tápé [Szeged], Csongrád megye)85

Ennek a nagyapja látta, hogy verekedett két bika. Mikor megverte egyik a mási-
kat, megszûnt a nagy zivatar. Az egyik sárkány, a másik tátos vót. Az egyik gyött
Beregszász felõl, a másik a benei hegysaroktól gyött. Mikor összeértek, akkor
kezdtek viaskodni. A felleg teljesen megfeketedett, ollyan lett, mint egy setét éj-
szaka. Kegyetlen széllel indult, téli napfeljötte. Mikor az esõ megszûnt, majd tér-
dig állottam a vízbe. Az erejükért viaskodtak. A tátos itt leesett a kismezõn, le-
ütötte a másik. Az csak tojást ett meg. Aztán jött három nap múlva egy felhõ, aszt
azon elszállt. (Tiszacsécse, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)86
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Viaskodás zivatar, jégesõ ellen – sárkánnyal/sárkányon 

A tátosok a felleget megkaphatták. A Beller Ferkóék az Alföldön voltak summá-
sok. Mikor a summások kimentek, azt mondta Beller Ferkó: – Halljátok, menje-
tek be, mer gyön egy felleg, akkor nagyon megáztok. Hát, mikor meglátták a fel-
leget, megindultak. Akkor jött ám a zivatar, de nagy vót. Mikorra beértek, bõrig
áztak. Nagyon nagy zivatar lett. Olyan két farok csapott egybe, teljesen sárkány-
farok volt. A két farok összecsapott, akkor villámlott, akkor kezdett kitisztulni a
levegõ.a (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)87

Hát ez körülbelül mán van ötven éve, ha nem több. A Rosszmalomnál szógált egy
illetõnek az apja. Ennek az illetõnek. De õrá akárhányszor vettek ruhát, elment, és
õ mindég rongyosan gyütt haza. Egyszer elszökött, és… Együtt dolgoztunk Bekecs
alatt. Aszondja a fiú, hogy: – Te – aszondja –, most hasra feküdjetek, oszt kapasz-
kodjatok a fûbe, mer igen nagy borulat lesz, és – aszondja – én fogok a sárkánnyal
verekedni. Hogyha nem gyõzöm le, akkor elönti az egész világot a víz. Hát mink
nevettünk. Egyszer csakugyan elkezdett borulni. Õ mán nem vót velünk. Eltûnt.
Néztünk fel, kapaszkodtunk. Hát óriásin verekedtek fent, kérem, a sárkánnyal, és,
kérem, szakadt az esõ, úgy, hogy borzalmasan. És a fiú, kérem, az nem gyütt vissza.
Odavót egy hétig. Hazagyütt nagy rongyosan megint az apjáho. Hát oszt mondja
neki az apja: – Hát mi van veled, fiam? – Hát apám – aszondja –, én erdõbe, meg
minden, gallyba, mindenbe megakadok, mind széttépi – aszondja – a gally a ruhát
rajtam. Pedig sárkánnyal verekedett. – Mér nem vették ki a fogamat akkor, mikor
születtem? Aszondta. Mer foggal született. Igen. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye)88

A tátosok esõé viaskonnak. A tátosoknak van lovuk: a sárkányokon járnak, mikor
gyün a vihar, zöng az ég. Mikor szömközt villog az ég: a törökországi mög a ma-
gyarországi tátos viaskonni készül. Mikor a tátosok a kardjukat összeütik, akkó
zöng az ég, ilyenkó irdalják egymást. Akinek jó szöme van, nézzön oda, ha
mögnyílik az ég, mögláthatja, milyen irdas a tátos keze a kardvágásoktul, mög
hogy hogy gyün a tátos a sárkányon. Az istennyila se ögyéb, mint kard szikrája.
(Szõreg [Szeged], Csongrád megye)89

Hallottam, hogy tán kígyón járt, és bemönt egy házhon, hogy adjanak neki tejet,
mert ûneki most olyan ütközetje lösz, hogy ha elbukja, hát elvész a világ. Mönt a
kígyó, hogy adjanak a kígyónak önni. Az tátos vót. Annak kérte a tejet, hogy jó
tartja. Nagy felhõ gyün, abba van az ellenség. (Baks, Csongrád megye)90

Vót egy ember, az maga mesélte, hogy õ tátos volt. És az sárkányt nyergelt. Úgy-
hogy, mikor már megöregedett, akkor megnõsült, és mikor megnõsült, akkor az-

449

a Beller Ferkó mezõkövesdi táltos volt.

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 449



tán kiesett a foga, és mikor már kiesett a foga, akkor többet nem nyergelt sárkányt.
– El szoktak menni mindig rakásra a sárkányok, legeltettek. Fent a levegõben le-
geltettek. Amikor jóllaktak, felültek a sárkányokra, és elmentek a jó gazdákhoz,
ahol volt sok tehén, akkor azok a táltosok elmentek tejet inni, és a sárkányok el-
mentek, és egy fiatal bornyút megettek. Akkor aztán elmentek. A táltosnak min-
den foga megvan, mihánt megszületik. Mikor elkezdtek veszekedni, amíg nálunk
volt ez a táltos, Sibika János, addig nem volt nálunk vihar. Mindegyik a maga fa-
luját védte, hogy ide jégverés ne gyûljön. Azér szoktak veszekedni. Egyik sárkány
a másik ellen. A farkával szokott veszekedni. (Dusnok, Bács-Kiskun megye)91

Táltoscsapat viaskodása esõért

Egyszer Izsákon arattam. Már úgy estefelé. Innen, Baja felül úgy gyütt a felhõ.
A feleségem mondta: – Siessünk, mer baj lesz. Mondtam: – Ne félj semmit. Ottan
elvégeztünk, befogtam a lovakat, és mondtam: – Gyerünk. Elindultunk, mindjár
erisztettem a lovakat. – Gyerünk, hogy ne érjen az esõ bennünket. Ahogy vissza-
felé néztem, egy kis világosság volt: hét tátost láttam ott fönt, hogy beszégettek.
De azé nem esett az esõ. Egy ideig beszélgettek, aztán kettõ erre ment, a másik
arra, a harmadik meg amarra. Azon tanakodtak, merre menjenek. Amelyik erõ-
sebb, az a maga faluját védelmezi. Amelyik gyöngébb, arra ráütnek. (Dusnok,
Bács-Kiskun megye)92

Egyszer egy szombati napon rokonaival, Nagyembör Antalékkal bejött a városba.
Ezek búzát adtak el, õ meg festéket vásárolt. Amikor kifelé indultak, a tápai vám-
nál megszólalt Pista bácsi: – Azonnal húzódjatok le a zsilipbe, mert hatalmas föl-
leg közeledik, onnan Dorozsma felõl. Szétnéztek, de Pista bácsi már hirtelen el is
tûnt a kocsiról, nem látták sehol sem. Antal bácsiék csakugyan lehajtottak a zsi-
lipbe, amely úgy-ahogy megvédte õket. Szörnyû nagy vihar volt, tátorjána kere-
kedett. Szakadt az esõ. Nagyemböréket is majd kivetette a zsilipbõl. Egyszerre
csak kisütött a nap. Elõbújtak. Látták ám, hogy Pista bácsi nagyon megviselten
kerül elõ. Olyan beteg lett, hogy mozdulni sem tudott. Táltosokkal, egy másik el-
lenséges táltosbandával verekedett meg, megvívott velük. Legyõzte õket, és így
Tápé faluja is megmaradt. Odahaza Nagyembör Kata ápolta. Három napig szûz-
levesön tartotta, amiben az égadta világon semmi sincs. Szárazon pirítják meg a
lisztet, picike sót, paprikát szórnak rá. Ez állította Pista bácsit talpra. Más válto-
zat szerint egy hétig tejet itattak vele. (Tápé [Szeged], Csongrád megye)93

Viaskodás esõért – láng alakban

A nagyapám, Zsiba István meg vagy tizennyolc tiszabecsi ember elindult szekér-
rel Máramarosba fáért. A Pricsajda-bércre mentek. Csak ott tudták meg, hogy
nincs kitermelt fa. Tanakodtak, mitévõk legyenek, mikor csak közéjük telepedett
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egy sanyavésza fiú. Õk falatoztak, hát a fiút is megkínálták. Az aztán megbiztat-
ta õket, hogy amért rajta segítettek, õ is segít rajtuk. Annyi döntött fa lesz reg-
gelre, amennyit akarnak. Nem is kért ezért a segítségért semmi egyebet, csak azt,
hogy ma, amikor meg kell mérkõznie ellenfelével, segítségére legyenek. Ellensé-
ge piros láng alakjában fog támadni, õ meg kék lánggá fog változni. Négy kis pi-
paszárforma vesszõt húzott ki a csizmaszárából, azt odaadta nekik, hogy azzal
csapjanak a kék láng felé, ha a másik mutatkozna hatalmasabbnak. De ne érint-
sék egyik lángot se, semmiképp se. Erre eltûnt a fiú. Az éjjelen óriási zivatar tört
ki. Az emberek még az erdõbõl is kimenekültek, mert sorra döntötte ki a zivatar
a fákat. Látták a kék láng viaskodását, így hamburkásztak a levegõbe. Mikor az
elsõ vesszõt közéjük hajították, a piros láng ellankadt. A másodiknál füstté válto-
zott, a harmadiknál semmivé lett. Reggel volt fa, amennyi csak kellett, amint azt
a táltos megígérte volt. Megfigyelték, hogy az is bevált, hogy a táltos az õ gyõzel-
me esetére hét évi jó termést ígért be. Ha a piros láng gyõzött volna, akkor hét
évig lett volna rossz termés, mert a piros lángban gonosz indulatú táltos küzdött.
(Tiszabecs, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)94

Viaskodás kincsért – bika alakban

A bátyámtól hallottam, hogy járt itt nálunk egy tátos, és hít egy illetõt, mer va-
lahol az érben pénz van, hogy pénzt lehet ott fölvenni, mert ott van eltéve, és ne-
ki akarja a pénzt felugratni a határba. Azt mondta, hogy éjjel, mikor õk kint
vínak, akkor õ bika képében lesz, és akkor õ menjen ki, és ha segít neki legyõzni
azt a másik bikát, akkor sikerült azt a pénzt felugrasztani. Csatlóvalb rá kellett vol-
na ütnie a másik bikára. A tátos megmondta: vörös láng színbe lesz û a vívásnál.
Hogy a másik bika milyen színben lesz, azt nem jegyezte meg – de mikor meg-
kezdõdött a vívás, akkor az illetõ nem ment ki, örült, hogy bent maradhatott,
mert olyan nagy bömböléssel voltak az udvaron azzal az ellenfelivel. Úgy ordítot-
tak a bikák, hogy azt hittem, hogy a ház dõl el. Így az eredményt nem érték el,
mer akkor õneki is kellett vóna segíteni a vívásba. (Dunaremete, Gyõr-Moson-
Sopron megye)95

A nagyapám beszélt a tátosról. ’13-ba halt meg a nagyapám, gulyás volt az is,
mint az apám meg én. Egyszer egy nagy görbe, sovány ember ment be hozzájuk
a tanyába. Azt mondta, hogy: – Idehallgassanak! Nemsoká naplement felõl jön
egy nagy kormos bika. Én meg fehér bika leszek. Viaskodunk majd. Oszt csak azt
kérem, hogy a hátamra egy csupor tejet öntsenek. Oszt úgy is vót. Naplement fe-
lõl egyszer csak jött a nagy kormos bika, ez meg már fehér bika volt, összemen-
tek. A lábuk térdig süppedt a földbe. Hárman voltak ott bojtárok nagyapámék,
de egyik se mert odamenni, hogy a csupor tejet a hátára öntse. Végül az egyik, Su-
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gár Ferikének hívták, csak megemberelte magát, odament nagy reszketve, és a
hátára öntötte a tejet. Akkor a kormos bika naplementnek, a fehér meg napkelet-
nek elszaladt. Oszt jön vissza nemsokára ember képibe. Kérdezte, hogy melyik
volt, amelyik a hátára öntötte a tejet. Sugár Ferike azt mondta, hogy: – Én. Ak-
kor elhívta, mondta, hogy vegye fel a szûrit. Elmentek, de nem olyan túl messzi-
re a tanyától. Körülbelül egy kilométerre. Ott az ember a botjával megkopogtat-
ta a földet. Hát az megnyílt, és egy nagy ajtó volt ott. Akkor az ember azt mondta,
hogy ha kinyitja az ajtót, talál egy lépcsõt, azon menjen le. Elmagyarázta, hogy
hol talál az egyik helyen aranyat, a másik helyen ezüstöt. Kétszer lemehet érte, és
mindegyikbõl annyit hoz fel, amennyit akar. De harmadjára le ne menjen, mert
akkor lent marad, nem tud kijönni. Le is ment Sugár Ferike, hozott is egy csomó
aranyat, meg egy csomó ezüstöt, de azt gondolta, hogy csak lemegy õ még har-
madjára is. De bizony alig lépett le a lépcsõn, az ajtó bezáródott mögötte, lent ma-
radt. Akkor odament a tátos, és azt mondta neki, hogy nem hallgatott rá, hát itt
kell maradni, mert az ajtó csak hét év múlva nyílik meg megint. Ott lent renge-
teg marha, kutya meg bika volt, de mind sánta. Azokat kellett neki gondoznia.
De azt megmondta neki az ember, hogy ha kikerül, el ne mondja, hogy mit látott
odalent, mert akkor meghal. Tényleg, hét év után megint megnyílt az ajtó, kike-
rült Sugár Ferike. Visszament oda, ahol dolgozott. Szegíny maradt, mert az ara-
nyat, amit kihordott, mások már elvitték. Kérdezték tõle sokat, hogy hol volt,
merre járt, mit látott, de õ nem mondott semmit. Mindig kérdezték. Akkor elbe-
szélte, hogy azokat a sánta jószágokat gondozták, de voltak többen is. De hogy el-
mondta, meg is halt. (Nádudvar, Hajdú-Bihar megye)96
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TUDÓS

A hagyományos közösségek mágikus-vallásos specialistáit leggyakrabban tudósként (tudomá-

nyosként, bûbájosként) nevezték meg. Az elbeszélések nem mindig látják el ôt határozott
terminológiával, sokszor csak egy születési sajátságát nevezik meg, amelynek többlettudá-
sát köszönheti: arról szól a tudósítás, aki foggal született, aki burokban vagy hetedik gyerek-

ként született; vagy csak így beszéltek róluk: XY tudott. A tudósok a természetfelettit mági-
kus módszereikkel manipuláló és egyúttal a szellemvilággal is kommunikálni tudó, sokoldalú
szakemberek voltak. Képességeik velük születtek, vagy tanulás, beavatás révén, általában vala-
mely szellemlény segítségével, illetve a túlvilágon szerezték ôket.

Idesoroltuk mindazokat a specialistákat, akik nem egy-egy sajátos szakterület mesterei
voltak, mint a gyógyítók, jósok vagy halottlátók, idôvarázslók. A tudós mindezek tulajdonságaival
és attribútumaival rendelkezhet; illetve vannak általános tudósmotívumok, amelyeket az el-
beszélôk elôszeretettel építenek be az egy-egy híres tudós köré szövôdô narratívumokba.
A tudós és a különbözô egyéb specialisták alakját, tevékenységét, közösségben betöltött sze-
repét sokszor nehéz egymástól megkülönböztetni; ez inkább csak elméleti kategorizálás, a gya-
korlatban a szerepek nem külölnek el tisztán.Tevékenységük és a hozzájuk asszociált hiedel-
mek, a róluk szóló elbeszélések egyaránt arra utalnak, hogy a határok diffúzak, változóak, egyik
alak a másikat helyettesítheti, ugyanarról a személyrôl hol táltosként, hol tudósként beszélhet-
nek, aszerint, hogy milyenfajta tevékenységén van a hangsúly; ugyanaz az elbeszélés egy asz-
szonyt hol mondóasszonynak, hol tudósasszonynak titulál. Mégis felállítottuk ezeket a párhuza-
mos kategóriákat, mert mindegyik alakhoz fûzôdik egy sajátosan csakis rá jellemzô
narratívumkészlet is.

Az elbeszélések természetesen nem pontosan tükrözik ezeknek a sokszor még a 20. szá-
zadban is mûködött specialistáknak a tevékenységét. Azonban a róluk szóló összegyûjtött
narratívumanyag hatalmas mennyisége (amely terjedelemben rögtön a boszorkányról gyûjtött
szövegkorpusz után következik) arra vall, hogy a szerepük fontos volt a falusi mindennapi élet-
ben; minden községben vagy legalább egy-egy, pár falut magában foglaló körzetben jelen volt a
mágia és a természetfeletti kommunikáció egy vagy több specialistája. Konkrét feladataikat bi-
zonyára annak függvényében látták el, hogy az adott közösségben hány, milyen típusú szakem-
ber mûködött, hogyan lehetett a szerepeket elosztani. A narratívumok arra is rávilágíta-
nak, hogy sok olyan, átlagon felüli képességekkel rendelkezô tudós mûködött, akiknek a
klientúrájuk nagyobb, olykor járásnyi vagy vármegyényi vonzáskörzetre is kiterjedt.1

Sok egyéni változata lehetett a szerepek betöltésének, a konkrét feladatok ellátásának: a
gyógyítás, a gazdasági haszon és a jó idôjárás biztosítása, illetve a szerelmi varázslás voltak a leg-
közkeletûbb tevékenységeik, de legtöbbjüknek mediátori feladatai is lehettek: látomásaik, ál-
maik révén a túlvilággal kommunikáltak,divinációs és látótechnikáik segítségével a halottak sor-
sa felôl tudakozódtak, a halottak üzeneteit közvetítették; felvilágosítással szolgáltak a jövôrôl,
az elveszett állatokról, a tolvaj vagy a rontó személy kilétérôl, a háborúban eltûnt emberekrôl,
az elásott kincsrôl, valamint a betegség természetérôl és a boszorkány rontásáról. Adata-
ink tükrében úgy látjuk, hogy a boszorkány elleni akciók megszervezése és véghezvitele: a ron-
tás diagnosztizálása és a rontás által okozott kár helyreállítása központi feladata volt a tudó-
soknak: a tudós volt a boszorkány ellenfele, a „jó” boszorkány. Erre vall a boszorkánnyal
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vívott földi párharcok és mitikus szintû narratívumok (szellemcsaták) sokféle változata, az el-
beszéléstípusok nagy száma. (A tudós e szerepe egyezik a táltos hasonló funkciójával.) Ugyan-
ekkor ô maga, illetve szerepe is kétarcú, és mint a boszorkány ellenfele, boszorkányszerepbe is
kerülhet, ugyanúgy, mint minden mágikus specialista. Nem véletlen a boszorkány elbeszéléskin-
csével való sok közös motívum (lásd például a tudomány megszerzésérôl, öröklésérôl vagy a
tudós haláláról szóló elbeszéléseket).

Bemutatott szöveganyagunkat igen nagy terjedelmû korpuszból válogattuk; a néprajzi gyûj-
tés minden korszabában nagy mennyiségû adattal gyarapodtak az archívumok és a publikációk.
Az elbeszélések legtöbbje a magyar nyelvterület egészén ismert, általánosan elterjedt szö-
vegkincs része. Inkább csak a mágikus vagy látó módszerek részleteiben, illetôleg a terminoló-
giában mutatkoznak táji különbségek. (Vö. például a segítôszellem elnevezését: lehet a tudós-
nak – tájanként változóan – ördöge, spiritusza, ludvérce, vagy név nélkül: kis emberkéje; de az,
hogy a természetfeletti képességû mágikus specialistáknak segítôszelleme van, általános nézet
volt az egész nyelvterületen.) Ezek az általánosan elterjedt tudósmotívumok sokszor egyúttal
nemzetközi vándormondák részei, egyben olyan tartalmi elemei az elbeszéléseknek, amelyek
bármelyik mágikus specialista – és a boszorkány – hagyományanyagában elôfordulhatnak. Ilye-
nek például a beavatási történetek. Álomban, transzban tudást szerezni az égiektôl, vagy
éppen a tanult mágia segítôördög-szerzô, halottidézô módszereit alkalmazni varázskörbe áll-
va, istentagadással, az ördögnek tett esküvel egybekötve: ez Közép-Kelet-Európa közös hagyo-
mánykincsének a része. Ugyanez a helyzet a tudós–boszorkány párviadalokkal, a két fél közt
zajló éjszakai szellemcsatákkal, az állattá változás motívumaival, valamint a tudós varázslatos
közlekedésével (szitában úszni a vízen, háztartási eszközön repülni); vagy a magától végzôdô
munka motívuma, a tolvaj megkötése, a közlekedés akadályozása esetében. Az is közismert,
sokféle specialista hagyományaihoz hozzátartozó motívum, hogy a tudós mindent tud ügy-
feleirôl, elôre tudja, milyen bajjal keresik fel, nem szolgálja ki a kételkedôket, és így tovább.
Vannak természetesen ritkább, csak egy vagy néhány adattal képviselt motívumok, de ezekrôl
mindig tudnunk kell, hogy esetleg egy más néven megnevezett mágikus specialista kapcsán, má-
sutt is ismertek. (Ilyen például az állatok vagy madarak nyelvén értô tudós motívuma.) 

Az általános-közös tudósnarratívumok együtt élnek az egyéni élménytörténetekkel, ame-
lyek végtelen változatosságban sorolják az eseteket, amikor az emberek szükséghelyzeteikben
a tudósokhoz fordultak megoldásért: betegségben, szerelmi bánatban, tehéntej elapadása
vagy bármilyen más rontással okozott baj esetén.Az egyéni esetek narratívumai között is a
rontás helyrehozatala viszi el a pálmát mint a tudós fô-fô tevékenysége.A legutóbbi évtized
gyûjtési tapasztalatai azt mutatják, hogy az erdélyi magyarság sok területén a tudós (és a gyó-
gyító) szerepét nagymértékben átvette a román pap.

Születése: foggal, burokban, hetedikként; 
megszólal csecsemõkorában

A tudós hogy kapja a tudományát?
Hát úgy mondják, hogy az valahogy fogval van, illesmik. Fogval szület. […] An-
nak van aztán tudománya, e. Halottakról is az tud mondani. Meg az jobban min-
denféle ügyekrû jobban tud. (Nógrádsipek, Nógrád megye)2
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Aki foggal született, vagy burokban, az mind tudós lett. Tud valamit. (Jászdózsa,
Jász-Nagykun-Szolnok megye)3

Fõként, ha hetediknek születik a családban a burokba született. Az egykori bur-
kot száritottan el is szokták tenni. Felnõttkorban védelmet, bátorságot adó taliz-
mánként nyakba, sziv melletti zsebbe hordva minden veszedelem ellen oltalmat
adónak hitték. Az ilyen hetedik szülött betegségektõl, járványoktól is mentesült,
jövendõt lát, cselt és gonoszságot felismer, szellemek hangját és a hazatérõ lelkek
szavát megérti. Boszorkányoktól és rontásoktól mentesül, ezeket fel is ismeri.
A megrontottakon segíteni tud. (Isaszeg, Pest megye)4

Hát az tudóus, az tud mindent. Aki foggal születik, ha ki nem vallja az anyja hét
évig. Míg 7 éves a gyerek, ki nem mondi, hogy foggal született, akkor tudóus. De
ha kivalli, még – Marika nincsen 7 éves. 5 éves, vagy mennyi? Ha az anyja elbe-
széli, hogy: – Jaj, kedves gyermekem, de szép vagy, de okos vagy, nemhiába, hogy
foggal születtél. Így elbeszéli, akkor nem tud semmit. De ha ki nem mondja 7 éves
koráig senkinek se, hogy az a gyereke foggal született, az tudóus. Az tud mindent.
De hát ritka anya az, aki meg bírja állni, hogy el ne árulja a gyerekét, hogy fog-
gal született. Örül neki, hogy foggal született, mer hát nem létezik, olyan gyerek,
hogy hát foggal szülessen. De ha valamelyik foggal születik, oszt el nem áruli az
anyja, hát az tudóus, azt tud mindent. Az, az nem tanulmány így, hanem az avval
születik, és mondom, ha az anyja el nem árulja 7 éves koráig, akkor az tud min-
dent, tudóus. Az tudja, hogy lesz-é háború, vagy nem lesz háború, vagy elmúlik
a háború, vagy nem múlik. De ha kivallja, akkor nem tud semmit, hiába. Az, az
nem tanulmány. Az csak az anyjátúl függ, hogy ha ki nem vallotta 7 éves koráig.
(Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)5

Vót itt egy kisfiu a szomszídba. Az tudott vón a világrul mindent. Megszólalt
2 hónapos korába, kért az apjátul kenyeret. Az tudós vót. Foga vót, tele vót a szá-
ja foggal. És megszólalt. De nem szabad vót elmondani, ezek meg kiszaladtak a
nagy örömbe, és szétkiabálták. És az Úr meg hozzávette magához. Mer a Jóisten
megadta neki a tudománt, û nagy ember lett vón. De az apja elárulta. Mer behíj-
ta a cigányokat a házba. A meg csak szétnízett magán körû, és elaludt örökre. Pe-
dig mondta vón elfele a világ sorsát. Mer û is el vót átkozva. Mindent tudott.
(Salánk, Nagyszõlõsi járás, Ukrajna)6

A hetedik gyermek mindig tudósnak születik. Az mindig burokban és foggal jött
a világra, arról lehetett megismerni. Van ilyen most is a faluban. (Mátraderecske,
Heves megye)7

Volt nekem egy barátom, Pap Sándor, az a katonaságnál, mikor odavitték, ott is
volt egy olyan csõdörös huszár, hogy a katonai menázsi nem kellett neki, nem fo-
gadta el, aztán azt mondta, hogy ü gondoskodik magárú. Osztán a kantinbul vett
tojást. Tojást eszegetett, fõtt tojást, meg kenyeret csak. Oszt, mikor jelentették az
ezredorvosnak hogy hát… – mert nemigen beszélgetett a társaival, a kötellességit
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pedig elvégezte –, oszt, mikor az orvossal beszélt, hát azt mondta, parancsba ki-
adták, hogy valaki meg ne sértse azt az embert, mert ha megharagitják, vagy
megsértik, az romba tudja dünteni rájuk az egész kaszárnyát. És azt kérdezte az
orvos tülle – kicsoda János volt, na, az anyja Istenit –, azt kérdte tülle: – János,
megvan a burok? Az mondta: – Meg. 

Akkor ez is táltos volt?
Olyanféle volt. Akármilyen veszett csõdört bevittek, Jánosnak adták, annak
megszelidült. Oszt azt mondta neki a komám, hogy má ha ilyen tudomásod van,
mér jöttél ide katonának? Mert mindig azt mondta, hogy õ nem ide való. Félig ide
való, félig meg a másvilágba tartozik. Oszt azt mondta, hogy a földi isteneknek is
õ megadja, ami azoknak jár, a másik világi isteneknek is eleget tegyen. Mikor a
frontra, katonai frontra a ’14-es háboru ideje alatt mentek, eltûnt, eltûnt még a
vonaton. Körözték, keresték mindenütt, a szüleinél is, de nem találták meg. Volt
idõszak – rájöttek aztán –, mikor õ volt az istállóba éjszaka az inspekciós, nagy dü-
börgés volt, hogy hallották az alvó társai. Horgos Jánosnak hivták, már eszembe
jutott, hogy egye le a fene a nevit. Dübörgöttek a lovak, és bementek, hogy már
mi a baj: hát az inspekciós seprüre támaszkodva ott állott, és csend volt, de mikor
kinyitották az ajtót, nagy köd ment ki. Kérdezték: – Mi baj volt? Azt mondta:
– Semmi, menjetek, aludjatok. Szóval a titkát nem árulta ki. (Mezõtúr, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)8

A hetedik gyerek szerencsés. A boszorkányok istókjaita hamarabb észreveszi, job-
ban érzékeli másoknál. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)9

Aki hamarabb megszólal, mint ahogy szokás, arra azt mondják, hogy okos lesz,
vagy tudós lesz. (Atyha, Hargita megye, Románia)10

Tudását családjában örökli

A nagybátyjától kapta a tudományt. Úgy tudom, hogy letûztek egy botot, és ak-
kor adta át neki a tudományt. Ekkor kapta meg a sálat is, azt a sálat, amit min-
dig használt a gyógyításnál. (Rábapatona, Gyõr-Moson-Sopron megye)11

Akinek csodálatos tudománya van, például a javasasszony, amikor érzi a halálát,
magához rendeli azt a családját, akinek át akarja adni tudományát. Kezet fog vele.
Ezzel a kézfogással száll aztán rá a tudománya. Orosházán a jelenleg is élõ Fircsin
Mari néninek is az anyja is tudós volt. Tõle örökölte. (Orosháza, Békés megye)12

Vannak itt vagy tizennígyen, akik eztet értik, a tejet. Például az olyanok, akik ér-
tenek ehhez, ez… ez, hogy mondjam, ez úgy… úgy át tudja örökölni szülõ
szülõtûl, gyerek gyerektûl, át tudja örökölni eztet, el tudja a háztúl, el tudja hoz-
ni. Nem kell, csak… mikor halálán van, vagy valami, akkor csak megfogjon egy
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valamit, osztán akkor mán abba a percbe rámaradt, abba a pillanatba rámaradt.
Például ennek a…, ahol tik vótatok most, annak az ura meg ez az ember, akit
megöltek, azok egy testvírek vótak. Bálint bátyád, Kalári néninek az ura. Ez is,
Gubás Bálint, ez meg Gubás András vóut. Érted most, hogy mondom? Na.
Osztán hát ennek az apja, ennek a Bálint bátyádnak, ahol most vótatok… Az em-
ber nem vót ott, ugyi? Na, csak ennek a Bálint bátyádnak az apja, az óriási nagy
ördöngös, ördög, ördöngös vóut, ilyen kuricsiása vóut. És ez a fia fogságba vóut,
oszt ezt a… ezt a testvérinek a fiát lehozta ûhozzá, eztet, hogy legyen itt ûnállok
ez, ezt az Andrást. És akkor hagyta rá. Nem akarta a fiára hagyni, erre, ráhagyta
erre, erre a kisebbik fiára, ráhagyta erre az Andrásra. Mikor halálán vót. Lehívat-
ta ide, ide, szóval odahívatta, ahun… Nem akarta hagyni arra, a Kalári néni urá-
ra, hanem erre hagyta rá, mert az a fogságba vóut. És nem lehet meghalni, addig
nem lehet meghalni, míg ezt el nem hagyja. Arra hagyta rá, akit most megöltek.
(Kémer, Szilágy megye, Románia)13

Megin vót valami, aztat, aztat… aszmondta nekem, hogy megtanít, mielõtt meg
nem hal, megtanít, és aztán hirtelen halt meg, és nem tudta megtanítani. Egy
olyan dolag, aszmondta, hogy az nagyon fontos, megtanít engem. (Tordatúr,
Kolozs megye, Románia)14

Tudományszerzés: próbák kiállása, éjféli misén, keresztúton, varázskörben

Na, aztá vót Dávodon mondva, hogy az öreg Sós tud valamit. Hát mindég azt me-
séte az ángyomnak az édesanyja, mer annak vót öregapja es. 

A Sós?
Nem a Sós! Meghatakb ez a Sós nemzetségek. Hogy mikor együttc a karácsonyes-
te, éfél, akkor, mikor esõtd harangozta, egyet durrantott az öreg a kötelive. Egy
kötélle. 

Milyen kötéllel?
Hát egy kötélle. Egy rendes kötélle. De a feleséginek annyi mákos buktát köllött
csináni, hogy etteknõvee legyen. Sok mákot rátörni. Mindenkinek e köllött men-
ni éjféli misére onnajd hazúrú, csak az öreg maradt otthun. Mikor másodikat ha-
rangoztak, kettõt durrantott, mikor beharangoztak, hármat durrantott. Akkor
má a házná bent senkinek nem vót szabad lennyi, csak û vót maga. Mikor haza-
értek éféli misérû, a teknyõbe egy szem mák se vót, mind kinyaták, megették. Hát
ki tudja, ki ette meg? Nem meséte az anyó sohase, hogy ki ette meg, de meget-
ték, kinyaták. Akkor mindég kérdezték tõle, hogy: – Pista bácsi, hát mi ez? Mért
nem mondja meg hát, hogy mi ez? Aszondja: – Nem nektek való! Aszondja: – Én
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kaptam, de én el is viszem a fõdbe. Hát hogy mi vót, vagy mit tudott? Csak így
meséték. De ez igazi történet vót. 

És nem is adta át senkinek a tudományát?
Nem adta át senkinek se. Ement az û tudományával. (Dávod, Bács-Kiskun megye)15

Ha valaki tudományt akart szerezni magának, vette át egyik a másikátúl az
ördöngöüs dóugokat, akkor û fél 12-kor mindig a keresztutra ment, és ott tudta
egyik a másikátúl átvenni. Ott átadta amaz emennek, akkor aztán õü hazament.
De mindig úgy ment, hogy ne tanálkozzon senkivel, csak magánosan legyen, de
mán másnap tanálkozhatott bárkivel, vagy bármit csinálhatott, de akkor nem sza-
bad vóut neki, mindig csak bal kézzel enni, bal kézzel inni. Meg ha ivott, mindig
olyan fonákula kellett venni, hogy úgy igyon, mert ha akarta, hogy biztos legyen
neki a tudománnya, akkor mindent fonákul kellett neki csinálni jóuszerivel.
Úgy osztán tudta magának beszerezni azt a tudományt, amit û akart. (Karcsa,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)16

Tudományszerzés: álomban, rejtezéssel; 
elragadják, megbetegszik

A tudós fiától, Nagy Ferenctõl hallottam: gyerekkorában el akarták rabuni a ku-
ruzslók. A nagyapám meg vassal bélelte ki a bölcsõjét, aszt így nem tudták elvin-
ni. (Rábapatona, Gyõr-Moson-Sopron megye)17

Az olyan vót, hogy 13 évesen betegedett meg. Az a másvilágon es mindent látott,
meg itt es látott mindent. (Sásd, Baranya megye [Somoska, Bákó megye, Ro-
mánia])18

Ha aludt több napig, az olyan rejtõzésb volt, mert nem kelt föl. Azért rejtõzikc el,
hogy megmutatódjék neki valami, és aztán a népnek tudjon mondani. Ammád az
isteni hatalomtul rejtõzik el. Az sokáig nem tarthat, egy huszonnégy óráig lehet,
tovább nem lehet, mert akkor eltemetnék. Az csak tetszhalott, nem halott, hajlik
mindene. Csak olyan lehet, aki nem bûnös, mert bûnös embernek nem adatik
ilyen. (Decs, Tolna megye)19

Itten vót minálunk Bicók. Vót három jánya. Ez a Bicók három napra elaludt. És
azután beszét. Ennek is, mög a verbicai embörnek is hatalma lött. (Hódegyháza,
Észak-bánsági körzet, Szerbia)20

Meg vót itt a temetõbe egy öregasszony, Cengrósz Klára néni. Járt hozzánk, az
mesélt sokat. Mondta, hogy tetszhalott vót, oszt azalatt miket látott. Mert járt
sokfelé. Elmondta, ha fehérkígyó máját megették, értették az állatok beszédét.
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Amíg így tetszhalottként feküdt, sok mindenen keresztülment. De megmondták
neki, hogy ne mondja el senkinek. De õ csak elmondta, oszt így nem lett tudós,
jósasszony. Ezek a tudósok még most is vannak. (Hajdúböszörmény, Hajdú-Bihar
megye)21

Aki elrejtõzik, az elalszik. Orgovány Gyuri bácsi háromszor halt meg. Az van erej-
tõzve, az olyan ember, az a cethalott [sic!]. Õ megint erejtõdött. Az ilyen mindent
tud, az má lát mindent, hogy mi van. (Tiszacsécse, Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye)22

Ha foggal születik a gyerek, nagy tudományos lesz, nagy okos lesz. Ha még az
emberi korba neki része lesz, hogy emberkort ér, tudományban növekedik elõme-
netele, és sok embert felvilágosít a tudományra. Ismertem, igen, igen, igen. Az es
úgy járt vót, hogy felment, úgy, mit mondjak, Istenem, hogy hány méteres fára?
Azt mondta, hogy õ azt lenyesi, tövibõl le, s akkor õ még olyan vidám, hogy ki-
járja a magyarországi táncot. S a fáról leesett, s meghalt. Békásia legény vót, s itt
szógált a csángóknál. Sok helyt szolgált a csángóknál, mondom, hogy az már
olyan régecske vót, hogy megfelejtettem a nevit. Azt mondta, õ lát és hall min-
dent, mikor õ ellesz.b Elalszik, olyan, mintha meghalt volna. Három napig szokott
elaludni. Mikor oszt felébred, ilyen okos lesz, s ilyen mondó lesz. (Gyimesbükk,
Hargita megye, Románia)23

Tudományszerzés: istentagadás, szentséggyalázás; 
„kutya–virág” példázat

Egy legény akart ilyen lenni, és azt a tanácsot kapta egy ördöngõs embertõl, hogy
három éjszakán keresztül, háromszor kerülje meg az útszéli keresztet. A mellette
lévõ fazékba háromszor végezze el a szükségét, és a harmadik alkalommal a ke-
resztet öntse le vele. Ezt nem tette meg, ezért nem lett ördöngõs. (Kenyeri, Vas
megye)24

Egyszer egy néni mondta, hogy û nagyon szeretné megtanulni tûle eztet. Télen
ment oda az asszony hozzája, nagyon-nagyon szép rózsafa vót a… mi a csodájá-
ba… a konyhájába… Azon annyi rózsa vót, hogy többet má nem lehetett vóna
rárakni. Odamegy az asszony, hogy: – Jaj, Maris…, de szép rózsád van… Láttad
má, hogy milyen szép rózsafa van itt a konyhába? – Nem láttam én… Mikó gyütt
az asszony kifele, má nem látta… Másnap, mer mindennap ment az asszony…

Tanulni?
Tanulni…, hogy maj megtanulja… Hát másnap, mikó ment, egy rettenetes ron-
da kutyát látott… Azt mondja: – Jaaaj, Maris, nem merek begyünni, ilyen ronda
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kutyát az életbe még soha nem láttam, mint ami itt van. Aztán, mikó ment ki…,
akkó nem látta… nem látta a kutyát… Mondja neki a Maris néni: – Ilyen szép
vagy, mint ez a rózsafa; ha megtanulod, ilyen ronda leszöl, mint ez a kutya!
(Dávod, Bács-Kiskun megye)25

Tudományszerzés: fõzése, megevése, csontjának felhasználása

Az is olyan tudósember vót, forralta a békát. No, oszt egy asszony odaszaladt, oszt
a húsát megette. Ahogy ment hazafele, még gyalog jártak akkor jobban, messzólal-
tak a fûvek, a fák, hogy én erdõ vagyok, erre ki lehet gyógyulnyi, ha megkenyik a
beteget, vagy hogyha isznak a levibõ. Jó darabon elment, ahogy szólaltak a fák,
a virágok, mindönt tudott, de utánaszaladt az ember, az asszonyt megcsókolta,
többet aztán nem mondtak neki semmit a fák meg a fûvek. Mer úgy mondták,
hogy Isten a fûbe, fába teremtette az orvosságot. (Bárna, Nógrád megye)26

Fekete tyúk, amibe fehér egyáltalán ne legyen. Odatenni egy fazikba megpucolva
Luca-nap este, fõzni kell úgy, hogy a csontjárul lemenjen a hús. Bemenni a szobá-
ba, hogy senki ne tudjon róla, bevinni egy tányérba. Fogni egy csontot, szopogál-
ni a tükörbe, addig, amíg látja magát a tükörbe. Akkor osztán az illetõ ördög lesz.
Van kívánsága, amit teljesítenek. (Újhuta, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)27

Jöttek az ördögök, és azok is incselkedtek vele. Azonban õ, hogy láthatatlanná te-
gye magát, fekete kutyának hetedik bakfiát, azt megfõzte, a húst lefõzte a csont-
jairól, és mindegyik csontot kivette és megszopogatta, és kérdezte az ördögöktõl:
– Láttok-e? Ha azt mondták: – Látlak! – akkor közibük dobta, azok marakodtak
rajta. Mindaddig csinálta, amíg azt a csontot nem találta meg, amelyikre neki
szüksége volt, hogy láthatatlanná tegye. Akkor az ördögöket kérdezte: – Láttok-e
még? – Nem látlak. Akkor azt a csontot meg tudta szerezni, és bárhol láthatat-
lanná tette magát. (Kiskunfélegyháza, Bács-Kiskun megye)28

Tudományszerzés: boszorkánygyûlésen

A tudósok tanítják egymást, ott, ahol a boszorkánygyûlés van. Ezek mind vámba
teszik magukat.a Vagy karja, vagy a lába rossz. Õ tudós lesz, de neki is baja van.
A derecskeinek a lába fájt, a szuhainak meg volt romolva a lába a tomporába, a deb-
reinekb is a jobb lába volt elromolva, a fülekinek el volt a jobb kezi csuklója romol-
va. A boszorkányok csinálják ezt. Beteszi magát vámba, csak úgy lehet tudós. A bo-
szorkánygyûlésen csinálják. Azt nem szabad másnak tudni, mikor van. Ezt
beszélte nekem egy tudós, hogy felmennek egy nagyon nagy fára, és ott van ne-
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kik a banda, akik nékik ott muzsikálnak. Ezek is mind boszorkányok, akik ott
muzsikálnak. És azt mondta az ember – kérdezgettem –, fent, a nagyon nagy fa
tetejibe megcsinálják, hogy ki lesz a tudós. Ott szóta nekik a zene. Bagi bácsi
Herédbe, Nógrád megyébe lakott, már meghalt. Ez mondta. És mikor megjött az
1 óra, akkor szétmentek a fa tetejibül. Aranypohárba itták a bort, és az nem
aranypohár volt, hanem lókörmi,b mikor reggel kivirradt. A Bagi bácsi a kezibe
tartotta az aranypoharat, és mikor kivirradt, nézte: hát lókörmi vót az aranypo-
hár. Egy nagy gallyon, a fa tetejibe üt.c Akkor ijedt meg: – Én innen a fa tetejibül
a nagy gallyról hogy tudok lemenni? Akkor kapta a tudományt, megmondták ne-
ki, hogy õ majd tudományos fog lenni. Így õ aszt tovább folytatta a tudományos-
ságát. Nagy tölgyfa vót, egy kis gallyon ült. Neki úgy tetszett, hogy egy szobába
ült egy karosszéken. (Mátraalmás, Nógrád megye)29

Sikertelen tudományszerzés

Evvel a nénémmel történt meg pontoson. Gyüttem le az utcán, s õ akkor kapta meg
a penszioját.d S aszmondja nekem: – Na, gyere bé! Bémenyek. Na, ott mind beszél-
getünk összevissza mindenfélét, s aszmondja nekem: – Te – aszmondja –, ott van,
né, tíz lej, s ott van a bulentinom,e tedd beléje! Elveszem a tíz lejt, s el a bulentint.
Beléteszem. Na, aszmondja: – Hagyj békét! S egy kis idõ múlva aszmondja nekem,
hogy: – Látsz valamit? De én semmit a világon, semmit nem láttom, semmit.
Aszmondja: – Há valami dörömbelést hallasz? Mondam: – Há járnak a motorakf az
utcán. Há eltõtt, elmúlt. Aztán megint: – Te most se látsz? Nem? – Valami kicsi
árnyékakat, mind mikor az árnyék végigsuhan a falan. Na jól van. Megin ülek, ülek.
Aszmondja nekem: – Na, most nézd meg a bulentint, hogy benne van a tíz lej! Se-
hol a világon nem vot! Én tettem az én két kezemmel belé. Sehol a világon a tíz lej
nem vot. S õkelme ült úgy az ágyon, itt vot egy asztala, s úgy a kanapé. S én ültem
így a kanapé végin, s itt az asztal, ahogy vót, én tettem belé a tíz lejt. S sehol a vilá-
gon nem vot. Na, kérem! – Na, ülj még egy kicsit, na, ülj még! Na, még ülek. Egy
jó idõ múlva aszmondja nekem: – Na – aszmondja –, most nézd meg, hogy benne
van a tíz lej a bulentinba! Nyitam ki a bulentint, a tíz lej benne. Ez úgy igaz, mind
ahogy én most itt ülek. Ez nem hazugság, me én… Na, kérem szépen! Aztán asz-
mondja nekem: – Hm, belöled soha még a világ s a fõd, nem lesz semmi. Asz-
mondja: – Pedig gondoltam, hogy hátha megtanulad te. Aztán mondam: – Há mit
tanuljak meg? – Há nem láttod te, hogy hogy gyüttek, hogy mentek? – Én nem lát-
tom semmit. – Na, nem lesz belöled soha semmi. (Tordatúr, Kolozs megye,
Románia)30
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Maga látta õt, hogy csakugyan két sor foga volt?
Ott beszélgettünk, hát láttam, két sor foga vót neki, és oan nagy test az ember,
rövid kis kezei és rövid kis lába. Oan amúgy, oan nagy, derék testû ember vót az.
Azt akarom most ebbü kifejezni, hogy ez nagyon akarta, ez a fiatalasszony a tu-
dománnyát. 

Melyik fiatalasszony?
Ez, akit mondok, ez a Deákné. Ez nagyon akarta a tudományát, és sehogyan se
nem tudta ekaparintani a tudománt, mer aszondta neki a Mihály bácsi, hogy:
– Édes fiam, nem fogod megkapni, mer kifecsegted! 

Mit fecsegett ki?
Hát hogy û megkaptya a Mihály bácsi tudománnyát. Vót ilyen, aki nem hitt ne-
ki, és a Mihály bácsit el is vitték, még rabságba is, és akkor ott még a rendõrt is
levetkõztette. Ez a Mihály bácsi. Akkor, mit tudom én, valami nagy farmer, vagy
minek mondják, oszt a marhákat, akik, sok jószág van, meg minden, és ott is vót
ilyen, mind amit én magyaráztam, hogy kék-zõd vót a tej, meg minden. És akkor
ezt is õ, oda is elvitték. Akkor a rendõrség elvitte, meg minden. Mindenen kö-
rösztülment ez az öregember, ezt nekünk soróta û le. Hogy min ment û körösztû,
meg minden. De mikor a rendõrt is levetkõztette, akkor hát látták, hogy û még-
iscsak tud valamit. Azt mondta, hogy ûk vannak kilencen, és hogy û a kilencedik,
õ a legerõsebb. Akkor Mohácson is vót egy, aki ilyen vót, és akkor ez, akit én mon-
dok… (Szeremle, Bács-Kiskun megye)31

Tudománya különbözõ tárgyakban

Némelyiknek boszorkányanyja még gyermekkorában belevágott tenyerébe, s a
vágásba vasfû nedvét csepegtette, azért ha tenyerét a kilincsre teszi, az ajtó magá-
tól felnyílik elõtte. Ha valaki ily ördöngõs hírben álló emberrel találkozik, csapjon
felé bal kezével, ezt mondván: – Minden jó lílek az Istent dícsíri! S akkor az
ördöngõsnek nem lesz hatalma felette. (Nagyszalonta, Bihar megye, Románia)32

Az öreg Sifernek vót valami kilencvenkilenc görcse. Vette valami embertõl azt a
madzagot, amin kilencvenkilenc görcs volt. Mindent tehetett azzal a görccsel,
olyan boldog volt. Vásárra ha elmentek, a sátorba azt akasztott le, amit akart.
Nem látta senki, elvitte. Aztán szabadút vóna tõle. Mikor a templomba ment
vóna, az ajtóig mehetett, onnan visszalökdösték, a szemét szurdalták. Egy koldus
ment hozzá. Panaszkodott a koldusnak: neki van kilencvenkilenc görcse, õ azt vet-
te, és nem tud attól megszabadulni. Az megmagyarázta, mit cselekedjen. Kilenc
határról hordjon földet, és a kemence tévõjéta csinálja meg abból a földbõl. Kilenc
határról hozza a venyigét tüzellõnek; mikor javában ég az a tûz a kemencébe,
vesse be a görcsöt. De úgy támassza be a tévõt, hogy azok ki ne meneküljenek on-
nan, mert akkor baj lesz. A seprûjét és a szemétlapátot tegye elejbe, a szénvonó-
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val meg a kenyérsütõlapáttal támassza be a tévõt. Olyan erõsen, hogy ki ne nyom-
ják, mert akkor õt dobják be. Úgy jajgattak a görcsök, hogy az egész faluban hal-
lották. Így megszabadult tõlük. Utána meggyónt, megáldozott, elég nehéz volt a
halála is. (Galgamácsa, Pest megye)33

Az ördöngõs, aki tudott a kötéllel s az ujával… az akasztott embernek az ujávol,
aki tudatt dolgozni. Aztán, az kellett adjon az ördögnek… aki tudott aval dolgoz-
ni, az kellett tudja, mi csinál aval a kötéllel s aval az ujjal. Az én anyám mind ma-
gyarázta, hogy az a Fürge János, aki felakasztotta magát Endréékhez, aztán… Ro-
zsa néninek hítták… aszmondta a vén cigánnok, aki az akasztott embert õrizte,
hogy engedje, hogy vágjon a kötelibõl, s akkor aszmondta, hogy engedje, hogy
vágjon az ujából. Nem engedem, hogy levágjad az uját, aszmondja, akármennyi
pénzt adsz. Há biztosan az is tudatt valamit csinálni velle, avval a kötéllel vagy uj-
jal. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)34

Feljövök a kártyavetõhöz, egy olyan szép leán vót, hogy gyönyürûség vót nézni.
Fekete szemöldöke, fekete szeme, fehér bõre, göndör fekete haja, s azon az érmek
olyan szépen csüngöttek, s olyan fényesek vótak. S egy tojást forgat a kezibe. Azon
a tojáson vótak pettyek, piros, zõd, kék, fekete, sárga, szürke, mindenféle színû.
S no, feljövök, itt vót Balahányos-szádába,a es elég a hezza,b hallgassa meg, hogy
na, vessen kártyát. S öt lejéc vet, hogyne. S öt lejé kártyát vetett, megengedte, hogy
a kártyát fölemeljem. A kártyát fölemeltem. No, mondott a kártyából, s akkor mon-
dom: – Ez micsoda? De szép tojás. S azt mondta, hogy: – Gyéktojás.d S mondom:
– Adja csak ide, hogy néjzem meg! S azt mondta: – Nem. A kártyát megengedem,
hogy elvegye – azt mondja –, de ezt nem. Na, mondott abból es ilyent-olyant, füjet-
fát. S mondom: – Hogy szeretném – mondom –, hogy az enyim legyen, hogy legyen
nekem es ilyen! Rám néz, s azt mondja, hogy: – Nem magának való! – megfenyí-
tett. – S hát – mondom –, miétt? Azt mondja: – Akinek ilyen van, nem szabad se
imádkozzon, nem szabad se haragudjon, s nem szabad sem, hogy káromkodjék.
– Hát – mondom –, megértem, hogy ne imádkozzak, megértem, de akkor – mon-
dom – métt nem szabad megharagunni, vagy métt nem szabad káromkodni?
– S tudja miétt? – azt mondja. – Ha imádkozik, akkor eltávozik, ha pedig harag-
szik, akkor õ fél magától. S ha pedig káromkodik, akkor azt keresi, hogy magát vi-
gye el. S akkor megint keresztet vettem, s: – Édes jó Istenem, távolj töllem!
(Gyimesbükk, Bákó megye, Románia)35
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Tudománya: könyvben

Cézár Ferkónak volt egy könyve, abból a fekete mágiát tanulmányozta, ezért vél-
ték boszorkánynak. (Vicsápapáti, Nyitrai járás, Szlovákia)36

Volt egy öregasszonynak háromlakatos könyve, ebbõl szokott varázsolni. Egy
legénye titkon elõvette, s olvasni kezdett belõle; hát egyszerre rémítõ föld alatti
robaj kerekedett, s az olvasó úgy megijedt tõle, hogy menten szörnyethalt. Így
tudták ki az asszony könyvét, amelyet törvényesen elvettek tõle, s azóta a gyula-
fehérvári várban õriznek. Öreg-öreg emberek közt arról is tud egy-egy, hogy a
nagyenyedi fõkollégiumnak is voltak ilyen könyvei, de ’48-ban eladta Angliának.
(Magyarigen, Fehér megye, Románia)37

Halála nehéz; tudományának átadása kézfogással, 
seprûvel, a békájával

A tudósember ki tudta olvasni a nyüveket a beköpött disznóból. Halála elõtt a tu-
dományát át kell adnia a fiának, addig nem tud meghalni. De sokkal elõbb nem
szabad, mert ha már egyszer átadta, akkor neki nem marad az erejébõl. (Pozsony-
püspöki [Pozsony], Szlovákia)38

Azt mondják, míg át nem adja valakinek… 
Igen…

Annak kezet kõ vele fogni, és: átadom a tudományomat… és akkó nem akart ke-
zet fogni vele senki… 

És akkor mit csináltak vele?
Hát meghótt… csak hát sok szenvedés… 

Tetszett hallani, hogy söprût…?
Kezet köllött fogni valakinek vele, hogy a tudományát ráhagyja. (Dávod, Bács-
Kiskun megye)39

Vót Prügyön egy öreg néni. Z. néninek hívták. És mán ott vót az ideje, hogy mán
meghal. Nagyon beteg vót, és sok ideig szenvedett, nem tudott meghalni, és kér-
te a gyerekeit meg a szomszédot ott, akik begyöttek, hogy adjanak egy seprût a
kezibe. És senki sem merte megtenni, hogy odaadja a kezibe valami seprût. Tu-
dományos asszony vót. És mégiscsak akadt valaki, valami férfi, aki odaadta neki
a kezibe. Mégiscsak akadt egy férfi, valamelyik szomszéd férfi, aki odaadta neki a
kezibe. Oszt mindjár meghalt. Mindjár meghalt. De oszt hogy a férfi örökölte-é
a tudományát, ezt nem tudom. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)40

Mikor Kis Mihály haldoklott, azt kírte vóna, hogy legyen egy ember, aki vállalja
az û tudományát. Egy ember vót, aki elvállalta vóna, megijedt tülle, oszt felha-
gyott vélle. Emiatt az idõs ember alig tudott meghalni, mert szellemje vót néki.
(Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)41
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Tetszett olyat régebben hallani, hogy elvették a tehénnek a tejét?
1: Igen. 

És az mi volt?
1: Az valami… nem tudom, mi volt ez. Én hallottam errõl. Csak hallottam. Hogy
volt Damokosona az a Sárosi, ott, fenn, ne, a Bánosba, ahol végzõdött a házak.
Sárosi valakinek hítták. Meghalt, volt egy fia es. Elég, hogy elvették a… azok
olyan jó tehetõsök voltak, úgy jutott. A sok tejet adták el, s volt pénzük. S ezelõtt,
ugye, a háború után olyan szûk volt minden. S ezek valahogy értettek hezza, hát
mit tudom én, mit csináltak, mit nem, hát…
2: Ezt ezelõtt hallottam én es édesanyáméktól. 
1: Ugye, hallotta maga is? Elvették, s no, aztán elég, hogy az asszony, amikor
megöregedett, s kellett volna meghaljon, nem tudott. Az a gonosz lélek, amit, mit
tudom én, hogy ápolt, minden, na, elég, hogy nem hagyta meghalni, hogy haljon
meg. Csak szenvedett. S aztán esszegyûltek a gyermekei, s kénálta, hogy vegyék
átal. Mert volt… Valami békája volt, na, azt hallottam! 
2: Igen, hát, azt hallottam én es. 
1: Békája volt neki, s azt etette is õ. 
3: Valami békát tartottak. 
1: S etette…
3:Volt itt a faluba is egy olyan ember. 
1: Na, ugye, volt! S akkor… De most bé van-e kapcsolva [a gyûjtõ magnetofon-
ja]?

Igen.
Jaj! [nevetnek]

És hogy volt ez a béka, ezt hogy szerezte?
Mit tudom én, én nem tudom, mert én ehhez nem… 

És miket csinált ez a béka?
Csak etette, s aztán a szerencsét hozta neki. Na. 
3: Tartotta a szerencséjit. 
1: S aztán esszegyûltek a gyermekei, mikor kellett volna meghaljon. S nem tudott
meghalni. És tanakodtak, hogy valamelyik vegye által azt a békát. S egyik se akar-
ta. S aztán az egyik leánya méges átalvette.

Hogyan?
Elvette azt a békát, s õ rendezte tovább, s úgy az anyja aztán megszabadult tõle.
3: S aztán átszállt rea, aztán. 
1: Igen. Barkal Jánosné volt. 
4: Nem úgy kellett megüssék?
1: [nevet] Azt mondták, hogy a… megpróbálták eladni úgy, hogy szalmazsákot
varrtak, s abba belétették, s hogy abba adják el. S nem sikerült. Nem tudtak tõle
megszabadulni. [nevet] Aztán így, hogy megegyezésképpen aztán az egyik leánya
átalvette, hogy tudjon meghalni az anyja. Idõs volt, s szenvedett erõsen… (Csík-
karcfalva, Hargita megye, Románia)42
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Halála: koporsója könnyû, temetésén vihar, ördöge megjelenik

A legöregebbek mesélték el a következõ történetet. Egyszer meghalt egy ember,
egy ördöngõs, és amikor temetéskor a halottvivõk vitték a koporsóját, az csak úgy
ingott-bingott, olyan könnyû volt, nem volt benne a teste. (Bejcgyertyános, Vas
megye)43

Volt itt egy ember. Úgy hívták, Ezekiás. Kilenc felesége volt neki… És mikor meg
akart halni, odahivatta az én nagyapámat, és azt mondta neki: – Gábor, nem tu-
dok addig meghalni, míg azt a tudományomat, ami nekem van, valakinek át nem
adom. S kérdezte tülle a nagyapám, hogy: – Milyen tudományod van neked?
– Hát, tudod nagyon jól – azt mondja –, hogy én az ördöggel cimboráltam világ-
életembe – azt mondja. – De míg valakinek át nem adom, nem tudok meghalni.
Pedig borzalmasan szenvedek!… És azt mondja, kérte az én nagyapámat, hogy:
– Gábor, add ide a kezedet, hadd fogom meg, és ezzel a kézfogással átadtam ne-
ked az összes tudományomat. Az én nagyapám megrettent tûle, és azt mondta:
– Nem adom oda a kezemet! Amit cselekedtél, most igyad a levét. Azt mondja:
– Jól van, Gábor, nem segítettél rajtam, de majd meglátod, hogy amikor én meg-
halok, addig, míg én a ravatalon fekszek, ollyan esõ és olyan vihar lesz Parádon,
hogy énnekem a sírom színöltig lesz vízzel, mert engem száraz földbe eltemetni
nem lehet… És azt mesélte nagyapám, tényleg igaz volt: amikor meghalt, olyan
borzalmas vihar jött, hogy míg kivitték a temetõbe, négyszer kellett házakhoz
beállani, mert nem lehetett az úton menni, mert térden felül érõ víz volt. Tehát
azt mondta, szegény, nyugodjon, hogy: – Fiam, tanuld meg, hogy ilyen emberek-
kel ne cimboráskodjál, mert ez az ördögök barátja. (Parád, Heves megye)44

Az az Ilia bácsi el es tudta venni es, oda tudta tenni es. S akkor sok asszony járt
hézza. Mikor fehérnépek, mikor férfiak. Keresztanyámnak vót egy fia, s a fia ne-
kifogott, s éjjel odament, s pontosan a kapu nyílásába mocskolt. Na, aszondja,
menjenek, s tapodják, akik mennek oda! Gyermeki bosszúságból. Az Ili bácsi úgy
megcsinálta,b hogy a gyermek három álló nap semmit se tudott csinálni, se pisil-
ni, se székletelni, amíg le nem ment, s bocsánatot nem kért az öregtõl, úgy meg-
csinálta az öreg. Na de eljött az az idõ, mikor az öreg kellett meghaljon. Annyira
beteg vót, odagyûltek az emberek, az asszonyok, mentek oda, hogy imádkozza-
nak, mert halálos. Odamentek, hogy imádkojzanak – de hát imádkozni nem le-
hetett. Imádkoztak vóna, ha tudtak vóna. Bémentek, s oda nyolcvankilencen esz-
szegyûltek – igen, de a szipkac likán úgy cincogtak le, s csak egyebet nem láttak:
a fütõ tetejére lecuppant egy mókus, ilyen fekete mókus. S úgy vissza is lett. Men-
tek vissza a szipka likán. Úgy keresztülmentek, hogy elhaladtak. Ördöge vót az
öregnek! Annak az öregnek ördöge vót. Akkor aszondta édesanyám: – Menjünk
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innen el, mert ezek nem Isten hírivel járnak, mert ezek tiszta ördögök! Édesanyám
kijött a kapun, s aszondta: – Életembe ilyen helyt nem jártam imádkozni, s én
nem es mék. Milyen ijedtségen jártam keresztül! Hazajött édesanyám, s na, mon-
dom: – Meghótt-e Ili? Dehogy hótt, aszondja, az nem es tud meghóni! Úgy men-
tek a mókusok, azt mondja, a fûtõre, estek le a szipka likán, s mentek vissza, an-
nak ördöge van, én oda soha többé nem mék! Bandi-patakából mentek fel, ott
vótak rokonjai, azok felmentek, s meg kellett vegyék a tudományát. S az öreg reá
három napra tudott meghalni. Amíg el nem tudta adni a tudományát, amíg tu-
dott, addig meghalni nem tudott semmiképpen az öreg. (Gyimesközéplok, Har-
gita megye, Románia)45

Kétlelkû: teste nem hal meg, halála után visszajár

Vót ilyen. És mondták az emberek, hogy minek ilyen piros ez. Hát tudták, hogy
tudákos vót. Na de hát, nem hittek benne. Mikor osztán meghalt, látták, hogy az
olyan piros, kétlelkû az az ember, mer egy halott nem piros, sápadt. És akkor
eltemettík. És akkor oszt lássa egy öreg nagymama, hogy az ember hazajárt a
felesígihez, csak az szígyelte mondani. Kinozta az asszonyt, ráült, fojtogatta, min-
dent elkövetett vele. Minden éjjel ment rá. Az asszony meg csak veszett, veszett
elfele. De az öregmama má tudta, hogy az kétlelkû, az ember. És elmentek a ko-
lostorba a papokhoz, hogy mitévõk legyenek, hogy szabaduljanak meg tülle… És
a sok ima annyira legyengítette a kétlelkû embert, hogy mondta a feleséginek,
hogy vájják fel a sírt, vegyék ki ûtet a koporsóbul, és fektessék hasra. És mikor jön-
nek ki a temetõbül, szórjanak mákot végig az úton, mer neki azt fel kellesz szed-
ni. És ha éjfélig nem szedi fel, akkor û má nem jöhet, ha megvirrad… De nagy
ügy lett ebbül! Bizottsággal mentek ki. Ez valamikor az 1900-as elején lehetett,
akkor vót anyám még kisjány. És mikor kivájták, û nem vót rothadt, mer élõ vót,
és megforgatták. Û élõ vót. Az egyik lelke megvót. De az ima segített. (Salánk,
Nagyszõlõsi járás, Ukrajna)46

Segítõi: különbözõ állatok 

Pejter György apja is tudós volt. Mindig mellette repült egy bogár. Éjjel ez bele-
szállt a zsebibe. Azt mesélték, hogy ettül a bogártul kapta a tudományát. (Rába-
patona, Gyõr-Moson-Sopron megye)47

Mondom, ilyen tudós volt az öreg. 
Olykor nem volt otthon?

Nem. 
Miért?

Mert nem szívleltea a családja. 
És ott aludt mindig a mûhelyben?
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Ott volt neki két lánya meg egy fia. Volt neki egy kutyája meg egy macskája. De
az olyan ronda macska vót, hogy ha azt maga meglátta volna… Kikám, Kikám,
úgy hívta a macskáját. – Kikaaa! Kikaaa! Kikaaa! Ajaj! Kidobtátok a Kikámat.
Ha az ember meglátta azt a macskát, hát elment az étvágya tüle. Hát hogy az
most mi volt, azt nem tudom… (Dávod, Bács-Kiskun megye)48

Hát a jó ég tudja, valaki más elõzõ öregektû szerezték a tudományokat.
Hogy hagyták rájuk azok az elõzõek?

Ezt már hallottam én az Orgyán Juliséknál, ott a nénémé a sarkon az a ház. Ugye,
hát mi még kicsik vótunk, neki is vót egy ugyanolyan idõs lánya, mint én, és Sóki
úrnak magától még magosabb volt, meg vékony csontú öreg vót. És amikor Rede
nénémék elmentek vásárba, vagy ementek le a postára, ott hétszáz hold föld vót,
az û ura meg ott volt gazdálkodó, amikor õ lement oda, én a lányával ott alud-
tam. Az az öreg bácsi meg tudós vót. Sóki úrnak hítták. Nem itt lakott, ebben a
házban. Hát akkor azt mondja nekem az Orgyán Julis, hogy: – Örzsi, most már
elmúlt 11 óra, ma még meglessük a Sóki urat, mit csinál. De én féltem, ugye, nem
néztem, nem láttam, féltem. Hát az ablakot elhúzta egy kicsit, rá volt készülve,
hogy most nem maga van, kis nyílás volt az ablakon. Hát az asztalnál járt a szája,
valamit mondott, egyszer csak az asztalon azok a nagy tarka békák csak úgy nyü-
zsögtek ott bent, a szobában, lehetett látni. Volt ott talán még ötven darab is,
olyan nagy varangyos békák. – Látod – aszondja –, a Sóki úrnak meggyüttek a ba-
rátai. – Jaj – mondom –, hogy a fene egye meg a te Sóki uradat! Begyün-e most
ide? Ugye, hogy én ezt hallottam az öregasszonyoktu, fokhagymával hogy kell el-
távolítani, addig zsarákodtama a Julisnak, hogy hozzon nekem fokhagymát, beke-
nem magamat. Na hát, úgy is lett. Ezt is láttam. Akkor megint más alkalommal,
megint a Sóki úrnál, akkor meg kígyó az asztalon úgy lefelé tartogatta a testét, a
kígyók voltak ott ám, csak úgy nyüzsögtek. Hát akkor csak, csak ilyenfélék lehet-
tek. (Szeremle, Bács-Kiskun megye)49

Kígyó alakba, megjelenhetik kígyó alakba. Például rátekeredik így a nyakára
[mutatja], még jelentkezik, például, mint Irma ángyómnakb is. Itt fent vóut egy,
egy bátyámnak a feleségének az anyja, annak is vóut olyan szelleme. Vóut, hogy
hát, mikor meghalt, még járta, fojtogatta ángyómat, emlíkszel rá, ott, ahol most
Pancsi Jóska lakik, ott lakott Kása Józsi bátyád, annak a feleségének az anyja
kuricsiás,c ördöngös vóut az is. Aztán hát mindig veszekedett a lányával, anyjas-
tul [?], nem vóutak jól együtt. Oszt az anyja, mikor meghalt, járt haza. Olosziban
lakott, Margita mellett, Érolosziba. Osztán járt ide haza, fojtogatta, oszt mondta
az anyjának az a lánya, az anyjának: – Anyám, drága, há ne fojtson meg, a lánya
vagyok én. Járt így haza szellemileg, azt mondják, olyan nagy ereje vóut neki.
A másik meghalt, kígyó alakba is vannak… testileg fehér ruháson, osztán úgy
fehér ruhába, osztán amúgy fojtogatta. Ángyóm mondta, ez a… – Nízd meg –
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aszondja nekem –, hogy ki vagyok, az urának, mondta a bátyjának, mert jön haza
minden este, úgy fojt, meg akar fojtani, az anyja. Olyan erõs ördöge vóut neki,
hogy hát û, û, û… el tudott menni, ahova akart, itt az egész országba. Û íjjel osztán
feküdt az ágyba, annak a szelleme ment, annak ment úgy a szelleme, mint a szél,
amikor fújja. (Kémer, Szilágy megye, Románia)50

Ingemet, mikor egyszer a kezem úgy fájt, elvittek, édesapám levitt Palánkára, le-
vitt vót, boldoguljon,a s ott leültetett. Õ kiment a lovakhoz. Ahhoz az asszonyhoz
leültetett. Mintha itt ülnék. S vót velem egy személy. S ott kezdett a fejemre guru-
csálni,b s ott mondott rományul, mert román fehérnép vót. S én valahogy a szeme-
met feltekintettem, s megláttam egy ötliteres borkánba,c hogy ott a vízbe a kígyók
s az izék úgy mennek, hogy! Úgy felháborodott a belem, s nekem a szüvemet úgy
kezdte rázni. Mondom: – Legyen szíves, engedjen ki, olyan rosszul érzem maga-
mat! Hát menjen csak, s jöjjön vissza! Kimentem, s édesapámnak: – Tudja, édes-
apa, mit mondok: ha el nem visz innen, én gyalog es innet indulok el! – Hát mért? –
kérdezte. – Értse meg, hogy én többet soha nem jövök! S hát vissza kellett menjek,
hogy hát fizesse meg. S mondja az: – Ne fizessen meg, még egyszer jöjjön, s hoz-
zon csángós inget! Én mindent megígértem, inget, karincát,d csak hogy kijöhessek
onnat. Mi a ráksóe vót, én nem tudom, de én többet soha nem mentem vissza. Ez
olyan gurucsáló asszony vót. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)51

És olyat nem tetszett hallani, hogy mondták, hogy valaki hirtelen meggazdagodott, és ar-
ra mondták esetleg, hogy van valami segítõje, valami állat, béka?

Jaj, Kozma Jánosnak mondták, hogy békája volt. Az öreg Salinak. 
Na, ez mi volt?

Hogy békája volt, s aztán mondták a kollektív idõbe, hogy Kozma Jánoshoz került
a Sali békája. Az öreg feketézni járt, s akkor beérkezett. Egyik piacon megvette, s a
másikon drágábban eladta. S akkor így összejött a pénze. S hirtelen meggazdago-
dott. S akkor jött, ugye, a rendszerváltás, s kollektivizáltak, s ez csoportfelelõs lett a
kollektívbe. S jól forgatta, na, mert ügyes volt, s aztán mondták, hogy, na, a Sali bé-
kája Kozma Jánoshoz került.

Mi volt az a béka?
Hát, ez csak egy ilyen beszéd volt. Ez a szerencséje neki. Csak egy ilyen szerencse-
mondás. Nem az, hogy békája volt, hanem szerencséje. (Csíkkarcfalva, Hargita
megye, Románia)52

471

a Ti. halott apja a másvilágon.
b varázsolni, ráolvasni
c nagy befõttesüveg
d szoknyát (karinca, katrinca: gyapjúból szõtt lepelszoknya)
e ráksuly (betegségnév, szitokszó)

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 471



Segítõi: kis emberke, ördög, spiritusz, ludvérc

Ennek a Buzásnak vót ludvérce is. Elment a Buzás a komájáhó. A koma igen nagy
szegénységbe vót. Panaszkodtak neki, hogy nincs se kenyerük, se krumplijuk. Azt
mondja a Buzás: – Majd lesz mindjá. Azonnal megtellett az ágyalja krumplival, a
kamrába azonnal három zsák liszt lett. A Buzás elment, neki akartak állni [ételt]
készíteni. De a liszt, az semmi se vót, nem lehetett megfogni, a krumpli az ágy
alatt mind lószar lett. Maradt a szegénység tovább. (Szenna, Somogy megye)53

Anyám testvérének is voltak spirituszai. Keller Andrásnak hívták. Amikor elkez-
dett enni, az elsõ falatot mindig odatette az asztalra. Azok ették meg az elsõ fala-
tot. Kõmûves volt. Amikor a kémént bontotta, egy téglát kibontott, akkor mon-
dotta: – Uram, Jézusom segíts meg, testvéreim, segítsetek! (Sükösd, Bács-Kiskun
megye)54

Nem az ördögöt, tojást tesz a hóna alá. Igen, van nekik… nekik van egy olyan…
olyan tojások, az, szóval ördöngösöknek, olyan tojások, olyan kis madártojások
van, mint egy kis madártojás, nem olyan tyúktojást, madártojást teszen a hóna
alá. Például én, én akarok, mondjuk, hogy növesszem magam, hogy legyen ne-
kem erõm, három, kettõ közt… hármat kõttetni, osztán a hóna alá tartja aztat,
ide van neki kötve, így, ni, a keze, oszt föl sem köl, három hétig az ágyba fekszik.
Ott köl ki a hóna alatt. Például én, mondjuk, három galambtojást teszek oda,
vagy három madártojást. Nekem egérszellemem van… vagy macskaszellemem
van nekem. Kiköl rendesen a hónya alatt, abból a tojásból. Osztán akkor az mán
felnevekszik. Van azoknak olyan titkos házuk, mind ezeknek az ördöngösöknek,
oda bé nem járt senki se, oda senki nem jár be, csak û maga, olyan titkos szobá-
juk van nekik. Ott van nekik az a macska, egér. Például, mondjuk én, nekem az
ördöngössígem, mondjuk, mit tudom én, mondom, egér vagy macska, osztán oda
teszen a tojást a hónya alatt, oszt akkor beteg, fekszik, beteg, fekszik, s oszt ide a
hónya alatt, ide van kötve, három hétig, három hétig. Hármat tehet csak, három
tojást, páratlant. Csak három tér.a Én direkt megérdeklõdtem egy asszonytól, aki
evvel foglalkozott, szomszídasszony. Mondta is, mikor mentek Solymárra, a szom-
szíd közsígbe, mindig így futkosott elõttük, úgy verekedtek, úgy, ni, egyik a má-
sikkal. És amikor… kikölt, akkor û tette szípen a helyére, s oszt akkor három-
négy nap múlva mán, akkor mehetett véle. Akkor úgy nõtt, mint a gomba. Nem
kell aztat…[etetni], az ördög, a szellem, az csak egy szellem, az csak olyan szel-
lem. Etette, mert rígen még, drága, olyan is vóut, mán megmondaná akárki, hogy
hát mindig le kellett vetnünk egy darab kis kenyeret, mikor ettünk, a levesnél, a
földre. Le kellett tenni, mán nem nekünk, le kellett annak. Mikor ûk ettek, így,
ni, le kellett lökje a kis darab kenyeret, le kellett tegyen, le kellett lökje az asztal
alá. De nem láttál ott semmit, csak mikor leültünk enni, elõre én se tudtam, más
se, e se, a se, csak mint hogyha rájöttem volna, mindig leesett egy darab kenyér a
földre. Oszt az vóut, az vóut a babonaság, mindig azt adták az ördögnek. A kenyír,
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az eltûnt a földrûl. Oszt akkor rúgtam be az asztal alá, oszt akkor hagytam.
Û aztat… ûneki, az vóut neki nígy-öt, osztán û azokat, tudod, mindig fejlesztet-
te, mert azok is mindig-mindig vesztek… mindig pusztultak azok. Nem, dehogy,
nem szaporodott az, az is úgy tartott egy-két-három évekig, mintegy két év, há-
rom évre, mindig mást-mást kõttetni, mindig kellett, me azok is úgy hamar, há-
rom évet tart csak, három évig tart egy olyan. Akkor három év után újra kell to-
vábbfejlessze magát, vagy macskává alakba, vagy kutya alakba, me például én,
nekem van egy olyan ördögi mestersígem, hogy én kutyával tudok harcolni, ku-
tyával. Nagy kutyám van, osztán akkor a másik meg macska, oszt összemegy a
macska a kutyával, van úgy, hogy a macska gyõz, me kikaparja a szemit, nekiug-
rik úgy a kutyának, hogy hát erõsebb, hiába nagy a kutya. Osztán akkor olyan
alakba, amilyen énnekem az ördöngössígem, olyan alakba köl ki a hónyom alatt
nekem. Ha rucatojást teszel a tyúk alá… akkor is olyan tojás köl ki, amilyet teszel
alá. Például annak is az vóut a szelleme, kutya alak vóut. Láthattuk, igen, mikor
bántott, mikor osztán elévette. Addig nem, csak akkor, mikor bántott minket,
csak akkor, mikor bántott. Akkor, mikor mán valakire rá-ráizé… há vóut úgy,
mint ahogy mondom, hogy egísz hazáig, Rózsa, ennek az Andrásnak vóut az a
macska, akit mondott, hogy mint beszílt Jóska bátyáról, hogy mindig ment a lá-
bának neki, me ennek macska alakba vóut, ez a Gergely András, akit megszúrtak,
akit most mondtam, annak macska alakba vóut. Ennek két nagy ördögje vóut:
eztet bántotta egyszer a macska alakba is, úgy legerõsebb, meg a kisasszonyok,
meg ezek a macskaalakok. (Kémer, Szilágy megye, Románia)55

Vannak olyan tudósok, amelyikek csak az ördöggel dógoznak. (Tûr, Fehér megye,
Románia)56

Tudnak jövendõt mondani, a garaboncás diákokkal egyezségben élnek, találkoz-
nak, s beszélgetnek velök. Ha három követ a tenyerükbe vesznek, és hajtogatják,a

a garaboncás diákok megjelennek nekik, és szavukra odaviszik a fergeteget, hová
a tudós kívánja. (Déva, Hunyad megye, Románia)57

Képességei: érti a madarak beszédét, állatoknak parancsol

A faluba mindig jött meghatározott idõnként Tétrõl egy bácsi, járta a falut, és
azokat a kutyákat összeszedte, amelyek valami „bûnt” követtek el. Irénke néninél
is volt egy kutya, nagyon félelmetes volt, mert harapott, nem is tudták megfog-
ni. Ezért kérték, hogy vigye el a kutyájukat. A bácsi kért egy szelet kenyeret, a
szájához tette, elfordult, majd a kutya szájához tartotta. A kutya abban a pillanat-
ban leengedte a fülét, csóválta a farkát, és hagyta, hogy a bácsi megkösse egy pó-
rázra, és elvitte. (Árpás, Gyõr-Moson-Sopron megye)58
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Volt olyan is, aki értette a madaraknak a beszédjit. Valami olyan bûvös kenõcs,
ugye. Oszt ezt ilyen boszorkafélék állították elõ, és bekente vele a nyelvit. És ak-
kor értett. Oszt egy alkalommal a kocsis legény kileste a gazdát, hogy mit csinál,
mán reggel. A nyelvivel, mi lehetett az? Mikor a gazda kiment, szemet vetett rá-
ja. Mi lehet az? […] Kis kenõcs, és õ is a nyelvére tette, belõle. No osztán, mikor
mentek az úton, mentek ott, a gyerek a gazdával. Hát, ugye, meghallotta a ma-
daraknak is, mindennek a… Ott nevetett, nevetett. De a gazda nem szólt neki
semmit, hogy mit nevetsz vagy hogy… Nevethetett a gyerek. Hát este, mikor
osztán hazamennek – még akkor belõa a csibéstyúk is, beengedték a házba, mer
akkor még nem vót olyan nagy divat, bútorozott szobák –, a tyúk azt mondja a
csibéknek, hogy: – Kerûlj hátrább, majd beférsz! – azt mondja a… a csipereknek.b

Nagyot nevetett a gyerek [nevet]! Most azt mondja a gazda neki: – Mutasd a
nyelved! Nyújtsd ki! Hát, hát kinyújtotta a… a nyelvit. Osztan a gazda mingyá
lekaparta róla [nevet]. (Karancskeszi, Nógrád megye)59

Nálunk vót egy ember, beszégettek, és az azt monda, hogy õ annyi kígyót hoz,
amennyit csak akar. Mondták a társak: – Hát ez nem igaz. – Majd meglátjátok.
Elment, hozott egy fél zsákkal. Kiöntötte, ahány volt, annyifelé. Az asszony elkez-
dett sivalkodni. Akkor vót ám könyörgés, hogy vigye õket. Hát, ahogy összeszed-
te, azt mondta, még egy hiányzik. Mindenütt keresték, nincs, nincs, már a szó-
mazsákc sarkába vót, onnan húzta ki. Nem árúta el a tudományát, hogy hogy tudta
a kígyókat így összeszedni. Füttyentett tán, aztán gyüttek. (Bátmonostor, Bács-
Kiskun megye)60

Annak a tudományos embernek vót egy leánya. És az a csúszótd úgy hordozta a
tenyerén. Nem bántotta õtet. Ment, megállott, kérdezte: – Szeretnétek csúszót
látni? Akkor már öt-hat volt elõtte. Elõ tudta a csúszót hívni. (Uszka, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye)61

Állatalakot ölt 

[Zombori Pista] Õ maga mög át tudott változni nagy fehér kutyának, oszt kísér-
te a tanyaiakat, akik möntek kifelé a tanyákra. Más egyebet nem csinált, nem ha-
rapott mög senkit, csak mönt utána egy darabig, kísérgette ûket, ijeszgette. (Ma-
roslele, Csongrád megye)62

Édesapám szorgalmas ember vót, szeretett a mezõn dolgozni. A szomszídja vót
egy üdõs házaspár, annak is a földjit munkálta. Topa Ferenc felesígestül, Jámbor
Kalára néni. Felfogtae az én apám munkálni a földjit több éven keresztül, hogy
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majd idõvel azt igírtík, hogy mikor eladó lesz: – Szomszíd, maga lesz rá a vevõ, az
elsõ. Ezír oszt mindig tûrt, munkálta a fõdet, de mikor felezni kellett, mindig
mondta, hogy: – Kiviszem, Kalára néni, tessík jönni, osztán ne kítelkedjík, jöjjön
oszt a keresztbe. Azt mondta: – Ott leszek én, László, csak eredjetek, majd gon-
dom lesz nekem rá. Várták, várták. – Hát na, mán ne várjuk, fiam. Cseléd is vót,
Szabó Berti vót, a pityasi. Oszt mán hát vittünk neki haza, mindig ott sürdörgõzött
egy macska körülöttük. A gyerekek, hun az egyik, hun a másik hozzácsapott,
a macska odébb ment, de csak visszasomfordált. Mikor jöttek haza, a macska is hun
elöl, hun a szekéren hátul, mindig körülöttük jött a nagy irombaa macska. Mikor
Kalára néni kapujába írtek, eltûnt a macska. Mán az öreg akkor nyitotta is a ka-
put, hogy: – Vártalak mán, hé, benneteket – aszondja –, láttam, hogy jöttök. (Sáp,
Hajdú-Bihar megye)63

Igen. Vót, az, ha kellett, macska vót, ha kellett, kecske vót, ha kellett, bival vót,
akkor még mit mondtak… Hogy az erdõn csak látták, hogy egy rakás fa mozog,
a rõzsét vitték azelõtt, ugye, s akkor mondták, hogy a Rebiné, maga… úgy is vót,
hogy a kapu elõtt hagyták, s mit tudom én, hol látták már. Úgyhogy a másik alig
ment ki Merke tetejire, már a vénasszony ott vót. – Hát maga hogy jött ide?
– Mivelb bajod nincs, ne foglalkozz! – aszmondja. Úgyhogy állandóan valahol járt.
(Homoródalmás, Hargita megye, Románia)64

Valakinek békája volt a pincében, a ló is félt tõle. Miután meghalt az öregasszony,
a leányát egy éjszaka meggyomrozták. Az ágyról is leverte, a fõdrõl húzta fel az
ura. A béka volt. Az anyja is lehetett, béka formájában. (Réty, Kovászna megye,
Románia)65

Közlekedése: nagyon gyors, rostában repül

Bácska volt az, az is ilyen bûbájosféle lehetett, mert volt egy ilyen ember, akivel
nagy pörben volt, és az elindult gyalog a Zomborba törvénybe. Zomborba tör-
vénybe, ez meg fiákerre. Az ember hamarább odaért gyalog, mint a pap. De a lo-
vai, amik a papot vitték, alig-alig tudtak menni, olyan nehéz volt. És az odaért,
egyszerre indultak. Merre ment? Az mondta, hogy merre ment, és azt mondja, ha
tudta volna, agyonütte volna, a pap azt mondta neki. (Dávod, Bács-Kiskun
megye)66

Szeremlén Hej Tóni beleült a rostakéregbe, úgy ment vele, csak úgy recsegett a
rostakéreg. A fõdön ment, a házak elõtt. Olyan tudományos ember az. (Bátmo-
nostor, Bács-Kiskun megye)67
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Munkája magától elvégzõdik

Egyszer valaki hirtelen belépett hozzá, aztán a falon mozogtak a szentképek, meg
az asztalon a fõzõkanalak. Ollan is történt, hogy benyitották az ajtót, és nem vót
bent senki, pedig hallották a Fodor hangját. Mások meg azt látták, hogy magátul
szántott az eke az udvaron. (Gyõrújbarát, Gyõr-Moson-Sopron megye)68

Hallotta gyerekkorában, hogy voltak olyan tudósemberek, akik dudáltak, aztán a
szénát hazadudálták. (Alattyán, Jász-Nagykun-Szolnok megye)69

Lát, jósol, álmot fejt

Õ megfejtette az álmot is, és igaz vót. Igaza vót. Mert mondta neki: – Feri bácsi,
ezt és ezt álmodtam. Azt álmodta, hogy a levegõbe mentek felette a nagy fehér le-
pedõk. S azt mondta: – Tudod mit, szerencsés leszel! Az olyan öröm és megnyug-
vás. Õ így megfejtette az álmokot. (Vicsápapáti, Nyitrai járás, Szlovákia)70

Görcsönbea vót olyan, nanónakb vót a rokonja. Akihez jártak régen Görcsönbe,
hogy az tudott jósolni, tudott mondani. El vót rejtõzve,c fiatalasszony vót, fiatal
fehérnép vót, és aludt, a szeme bé vót hunyva, de ha kérdezõsködtek tûle, elmond-
ta sorba mind, hogy kit látott, mit látott, hogy látta. Bizony, jártak hozzá.
(Kisdoba, Szilágy megye, Románia)71

Mondok egy esetet. Mentem egy vasárnap reggel hozzá. Vót egy hosszú kabátom,
felvettem a kabátom, mentem. Na, elmentem oda, ahogy tudtunk, úgy beszéltünk,
mert román asszony vót. – Nem jött még a tehénbe vissza a tej? Mán én õt mon-
dom. – De vissza fog jönni az egész. De te mit szólsz hozzá, hogy nálad van egy la-
kó? – Odahaza a feleségem? Nem, itt nálad, a kabátodba. – Hol az ördögbe? – mon-
dom. – Hogy lenne? Ezt a rossz kabátot felvettem, mert esett az esõ. – Felvettem,
hogy ne ázzak nagyon meg – mondom. – Vedd csak le a kabátodat! Há egy egér vót
benne, a bélés és a posztó közt!… – Na – aszondja –, itt van, ni! Most se hiszed, hogy
tudok valamit? Te se tudtad, hogy benne van. – Nem is tudtam én – mondom.
Aszondja: – Ha én nem tudnék semmit, honnan tudtam vóna meg? (Szilágyerked,
Szilágy megye, Románia)72

Kitalálnak õk mindent. Bükkönd van egy ember, úgy hívják, Ábrik János, az olyan
hatalmas tudós, valakit õ megnez, valaki hibát csinál, vagy ölt, vagy rabolt, õ sa-
ját maga éneket, dalt kezd abból. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)73
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Hát, hallottam azt, hogy hát a Teknyõkaparóa azt mondta, hogy lösz olyan idõszak,
mikor csak lõcstelen kocsik szaladoznak. Lösz olyan idõszak, amikor mindön házon
kõkémény lösz, nem ilyen, mit tudom én, mi vót azelõtt. Ez a Teknyõkaparó egy
idõs embör vót, és olyan vót, hogy kimöntek aratni, oszt akkor, mikor kint vótak,
akkor azt mondta: – Fiaim, mönjetök haza, mert olyan vihar lösz mindjárt, hogy
nem tudtok hazamönni. Hazamöntek a munkások, û mög ott maradt. Aszondja:
– Maga nem gyün? – Nem – aszondja –, én itt maradok. Mikor möntek haza, ak-
kor Teknyõkaparó mög ült a kapuja elõtt. Mán akkor otthon vót. Akkor kérdözték
tûle, hogy hát mié, hogy gyütt haza? Hát nem gyütt semmivel. Hát hogy gyütt
haza, hogy nem látták, hogy hazagyütt? Aszondja: – Nem láttátok azt a forgósze-
let? Én abba gyüttem. Én így hallottam. (Makó, Csongrád megye)74

Villany, semmiféle fény nem ég, csak a szentölt gyertya. [Teknyõkaparó] Azt
mondja: – Olyan háború lösz, olyan vérontás lösz, hogy a vér a lónak hasig ér, szü-
gyig ér, és az Almádi vize körül annyi embör marad mög, amely egy szárazmalom
alá aláfér. Így mondta az öreg Teknyõs. Búzát vettünk, árpát arattunk. Akkó sem-
miféle mag nem kel ki más, csak ez. Ha akármit vetünk, nem kel ki semmi.
(Mindszent, Csongrád megye)75

[Teknyõkaparó] Azt jósolta, hogy ezret élünk, ezret nem. Hogy gyünnek a vörö-
sök, utána gyünnek a sárgák, akkó lösz olyan nagy háború, hogy a szürke ló a szü-
gyivel taszítja a vért a vérmezõn. Annyi magyar marad meg, hogy egy diófa alatt
elfér. Ezt is emlegette az én öregapám. (Apátfalva, Csongrád megye)76

Megköti, akadályozza és újraindítja a közlekedést

Rígen az vót a szokás, hogy ha egy falubeli lányt idegen ember vett el, akkor az
idegen füzetett italt a falubeli legényeknek. Egyszer egy ember nem akart füzetni
italt. Azt mondta neki egy öreg: – Na, várgyál, majd nem is tudtok elmenni. Azok
akarták hajtani a lovat, de az meg meg se mozdult. Végül ez a nem idevalósi vett
a legényeknek öt liter bort. Erre az öreg lenyút, oszt fölvett egy kötelet a földrül,
pedig elõtte nem volt ott semmi. Ekkor aztán elindultak már a lovak. (Dunaszeg,
Gyõr-Moson-Sopron megye)77

Vótak Kállóba,b vásárra. Mentek hazafele, oszt a nénémnek kitörte a lábát a cipõ.
Oszt nagyon fájt a lába. Azt mondja, alig tudott menni hazafele Szakolyba,
aszondja, hogy: – Na, várjál, jönnek ezek a gelsic suszterek – aszondja –, osztán,
hát felkéreztünk! Megmondom, hogy vigyenek el Szakolyba. De bizon nem vit-
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ték el a suszterek! No, hogy nem vitték el, csak mentek. Aszondja: – Mos mán ki-
bánok velek, ha nem vitték el, azér se mennek haza! Mikor beértek Szakolyba,
akkor a szekérrel vótak, lóval, akkor a ló megállt a korcsma elõtt! Akármit csinál-
tak, tüzet raktak a farka alá, minden, hasa alá tüzet raktak, mégse indult sehová
se! Ûk odaértek a kocsma elibe. Azt mondja nekik: – Na, mi van, emberek, hát
nem megyen? – Hát – aszondja –, nem. Na – aszondja –, mit fizetnek – aszond-
ja –, ha elindítom? Aszondja: – Fizetünk… – Fizessenek egy fél liter pálinkát!
– Fizetünk mink egy litert is! – Nem kell nekem, csak egy fél liter – aszondja. Mi-
kor a fél liter pálinkát kifizették, alig érkeztek felülni, úgy ment a lú Gelsére! Meg
se állt. Ilyeneket tudok errül a tudósrul. (Biri, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)78

Megköti a lakodalmasokat 

Itt volt olyan ember sok, aki tudott. Mikor a Jóska lagzija volt, a sifonjába úgy zö-
rögtek, mintha a ház szakadt volna le. Nem akarták a lányt hozzáadni. Az anyja
mindenképpen ellenezte. Mikor mentek el a lány háza elõtt, mikor mentek a temp-
lomba, a võlegény lakodalmas násznépe, ha Rákos János – az is tudott – nem gyün,
nem tudtak vóna továbbmenni. Senki egy lépést nem tudott vóna tenni. Azt mond-
ta a tudósember, hogy rakják keresztbe a lábukat, úgy menjenek a ház elõtt, de sen-
ki ne nézzen be az udvarra. Oszt olyan forgószél volt a kapujuk elõtt. Pedig egy
csepp szél nem fújt akkor. Megesküdtek, de a menyasszony szekrenye, meg a nyo-
szolyája mindig csikorgott, zörgött. Mind a kettõt megrontották. Mindegyik szülei-
nek volt egy olyan embere, aki tudott. Nem is éltek sokáig együtt. (Bátonyterenye,
Nógrád megye)79

Ha osztán ezt a Kurait nem hívták mög a lakodalomba, akkor az új párok egysze-
rûen nem tudták elkezdeni a házaséletöt. Úgy beszélték, hogy egyszerûen nem
tudtak egymásnak semmit se csináni, amíg az öregöt mög nem kérték. Akkor
elvittek neki egy kis hordó bort, mög egy kis bogrács paprikást, osztán utána
mindön röndbe mönt. (Szegvár, Csongrád megye)80

Lagzi vót, akármilyen jó cigánybanda vót, ha kiállt eléjük, hiába muzsikáltak,
húzták a vonót, nem szólt a muzsika. (Õrhalom, Nógrád megye)81

Megköti a tolvajt

Anyánk tiltotta a lopást, mégis elmentem kislány koromban Büki Margittal Jakab-
almát lopni. De nem tudtunk onnan elmozdulni, akárhogy akartunk. Sírtunk. Ak-
kor jött Iván Ágota néni, elseprûzött minket, csak akkor tudtunk elmenni. Azóta is,
ha Büki Margittal találkozom, csak egymásra mosolygunk. (Gyõrvár, Vas megye)82

A Türr Gyuri bácsi, az olyan tudományos ember vót. Vezetett egy könyvet, abba
mindenféle bele vót írva… Tudott egy olyan imádságot, amit este, mielõtt lefe-
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küdt, ement, oszt körûjárta a portát, oszt elimádkozta… Sose zárta a kaput! Azt
mondta, menjen hozzá lopnyi, ha akar. Egyszé valaki ement hozzá dohányé.
Mondja neki, hogy csak menjen, ott van a kamarába… Fõpakút dohánnya, de az
ám, nem bírt eszabadúni. Mondja neki a Gyuri bácsi: – No, mi az? Még most is
itt vagy? Hát mé nem mész? – Mennék ám, de nem bírok – mondta az…
(Doroszló, Nyugat-bácskai körzet, Szerbia)83

Tudós is vót ez a Gagóné, a fiával, Mihállyal együtt. Egyszer kitette a teknõjét a
csepegés alá. Vasárnap reggel vót, ahogy esett az esõ. Valami fattyu el akarta vin-
ni, hogy megtréfálja. De û járta meg! Nem tudta letenni, a keze hozzáragadt, míg
csak Gagóné nem engedte el. Ott tartotta a feje fölött. Jöttek hazafelé az embe-
rek a templomból, mind látták… Jött auta Gagóné: – Mit csinálsz, te! Tedd le
mán, te! Úgy tudta csak letenni. Nagy tudású vót, meg kell hagyni. Meg is ron-
totta, meg is gyógyította a jányokat, legínyeket. Összehozta, szét is csinálta ûket.
De ha fenyegették, û is fílt, hogy valaki nagyobb erejûvel tanálja szembe magát…
(Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar megye)84

Azonosítja és megrontja a tolvajt

Körösztapám is ilyen ördöngõs vót. Ha mezitláb volt az az illetõ, fölszedte a lába
nyomát, beletette egy acskóba, és akkor fölkötötte a kéménybe, a füstre. Akkor
az illetõ két hét múlva elszárad, mint a hús a füst fölött. Onnan megtudják, hogy
ki volt az, aki lopott. Akkor az odamegy hozzá, hogy bocsájson meg neki, gyó-
gyítsa meg. Csak akkor vette le a zacskót, csak így gyógyult meg az az illetõ.
(Szeremle, Bács-Kiskun megye)85

Azt mondja ángyom,b hogy Gyíresenc lakott Máriska, avval tudták levétetni ha-
ját, bajszát, akinek akarták. Féltek is tülle, még ha emlegették is. El kezdte autd

mondani, hogy a tesvérje vót a dohánykertészek közt az elsõ dohányos. Az úr ki-
adta neki a napszámot, az egíszet, hogy maj otthon kifizeti a többit, elosszák. Hát,
ahogy jött hazafelé, a pínz a notesszal a mellénybe vót. Ahogy egyszer meghajlott,
kiesett; na, de nem vette észre, csak mikor számolni akarja. Kereste szegín… még
a szomszéd tanyárul is tanálkozott emberekkel: – Nem lelték-e meg? –kérdezte.
– Nem leltük meg – azt mondták. Hát, mit vót neki, mit tenni… gondolta, elad-
ja a kutyáját, kifizeti a többi embert, ha az üvé odavész is… De aszondja az egyik
béres: – Hallod, Lajos, eriggy bé Újfaluba Csontos Ágnes nénihez, az maj meg-
mondja, ki lelte meg a pínzedet, meg hun van… Másnap azt mondja az idesany-
ja (hallották sokan, akik ottan körül laktak): – Na, õtözz, menjünk, nézzük meg
azt a Csontos Ágnest! Ha az nem tudná, reggel megyek Gyíresre, Máriskáho.
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Levétetem a haját annak, aki eltette a pínzt… Elmentek… Egy rangos házban la-
kott Csontos Ágnes. Köszönnek. – Mi járatban vannak? – kérdezi. Mondják, hogy
járt szegín… – Az Isten vegye ki a szemit, aki eltette! – Na, üljenek csak le, mind-
járt megnízem… Majd aszondja: – Egy üdõs, barna asszon vette fel a pínzt, de
csak menjenek haza, a komótnak a felsõ fiókjába ott lesz a pínz… Szörnyülköd-
tek, hogy honnan tudja ez itt azt. Mennek haza… legelsõ sorja az vót, húzza ki a
fiókot, hát ott a pínz a notesszal együtt. Aki meglelte, oda bétette, merhogy az
idesanyja azt mondta vót, hogy ha Csontos Ágnesnél nem sikerül, gyíresi Máris-
kával véteti le a haját… Nem mondtak aszt senkinek semmit, széjjelosztották a
pínzt… (Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar megye)86

Párokat összevarázsol, elválaszt, a nem kívánt partnert megöli 

A szomszédasszonyom sorolta el azt, akit Zsigó Anikónak hívtak, az sorolta el,
hogy a nagyanyja nagyon sokszor elsorolta azt, hogy, én meg nem mondom, hogy
melyik faluban, vót egy öreg leány, aki nem tudott sehogy se férjhez menni. Ak-
kor elment a tudósasszonyhoz, azt kérdezte, vessen neki kártyát, mondja meg,
hogy hát neki nincs rendelve férfi? A tudósasszon vetett kártyát. Azt azt mondta,
hogy: – Né, magának van rendelve egy férfi, de annak még van felesége. Él a fe-
lesége. De ha maga akarja, én megölöm az asszont. Elrendezem, hogy megölöm,
aztán akkor magát elveszi feleségül. Aszondta a leány, hogy û nem bánja, akkor
ölje meg. De az asszonynak, akit meg akarnak ölni, vót két gyermeke is. Aztán a
tudósnõ tudta, hogy van egy férfi, aki elvehetné, vagy két gyermek, vagy egy asz-
szony, van minden, de hogy kicsoda, azt nem tudta. A tudós megölte a leánynak
a kérésire az asszont, és az asszon a tudósnak a saját leánya vót. A saját leányát öl-
te meg! Akkor azt mondta, hogy: – Na – aszondja –, ez örök titok marad, de az
árvával, ha rosszul bánsz, akkor úgy tudd meg, hogy téged is éppen úgy öllek
meg, mint a leányomat! Megölte a saját leányát. Mert nem tudta, hogy ki. De ezt
Zsigó Anikó nekem nagyon sokszor elsorolta, hogy neki meg ezt sorolta a nagy-
anyja. Osztán hogy melyik faluba történt ez meg, azt én nem állítom.
(Szilágysámson, Szilágy megye, Románia)87

Ez az én néném, onnan a sarokról, Esti néni. Vot nekije valami rokonja Ajtonba,
me ök ajtoni szármozásuak votak. És, kérem szépen, az a menyecske elgyütt ide
hozzá panaszra. Panaszolta, hogy nem nagyon jól él az urávol. Aztán ott mind
mogorozsált, boszkonyálta neki valamit. Nem mondta meg a vénasszony, hogy
mit, Ágnisnak hogy mi csinált, csak elküdte Ágnist haza. S aszmondja: – Na,
menj csak haza, s hadd el csak! Hazament Ágnis, s pont 12 orakor egy fekete ma-
lac álandoan röfögött a tornácbo, s az ajtat döngette, s nem tudott töle nyugton
leni. Egy hét mulva visszagyütt az Ágnis ide. – Esti néni, szivem, nem tudak nyu-
gunni – aszmondja – a fekete malactól. Semmiképpen sem tudak – aszmondja –,
minden éccaka jelenik meg pont 12 orakor. – Menj csak haza, ne félj, me nem
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mejena töbet. Hazament, töbet nem ment sohase oda a fekete malac. Hogy micsi-
nált a vénasszany, nem lehetett tudni, me nem akarta elárulni… (Tordatúr, Kolozs
megye, Románia)88

Jártak aztán… Zsombor. Ott volt egy asszony… Aztán kellett vinni egy fekete
tyúkat. Mit tudam én, miket. S akkor úgy mondták. S az, hogyha ez az asszany
ment, ki kellett jöjjen, miko az az asszany csinálta ezt a vinaturákat,b úgy mond-
ták, hogy vinatura, vagy hogy. Ezeket a bozogonyákat.c Ahhaz le kellett tapassan
egy békát. Hogy ölje meg. Mondjuk, ha én meg akarnék valakit ölni. Akko vót
kicsi béka is. Az azt jelentette, hogy van egy gyermeke is. Letakarta, s megölte.
Kopasz láb volt. A békát. 

Ez azt jelenti, hogy az az asszony tartott békát?
Körölbelöl. Hogy vótak békái. El kellett, hogy tapassa. S akko eltapasta a kicsit
is. S akkor a testvérit ölte meg. A gyermek megmaradt. A kicsit nem. Vót itt is.
Magyar léány csinálta. Keresztanyámma egy idõszakos formák vótak. Egy fiúér.
Hogy melyik menjen utánno. Mind odajártok ehhez az asszonyhaz. Õ is, hogy
tapassa el. Nagybeteg vót a léány. Itt lakatt, né, túl, ahol az a piros kapu van. El
akarták… Mind beteges vót az a léány. Olyan 16 esztendõs vót, 17. Mind gyen-
gélkedett. Ez, aki csinálto, hogy tapossa el azt a nagy varasbékát… S nem ölte
meg. Úgy megirtózatt. Olyan beteg vót, hogy majd meghótt a léány. S nem halt
meg aztán. Jobban lett. Férjhez ment. S azután az a léány ment, aki meg akarta
ölni a léánt. Az a fiú vette el. Aztán tudja az áldás, hogy létezik. Létezik. (Almás-
málom, Beszterce-Naszód megye, Románia)89

1: Például vót szerencsém nekem is, bizonyos szerencsém vót a görgényi asszony-
nyal. 

Az magyar asszony volt?
Román vót.
2: Az magyar asszony vót! 
1: Nem, jól tudott magyarul, de román asszony vót. És odajárogattak többen, na.
Egy alkalommal jártam, s aztán mondott ilyent-olyant, ezt-azt. Például hogy ti-
zenharmadikán legyek figyelmesebb, szóval legyek óvatosabb…
2: A nem lett úgy, ahogy mondta?
1: Elmentem este hozzá, s egy autóbuszt, meghallottam, hogy megy Vásárhelyre,
s akkor Brassóba laktam, s nekem Vásárhely konveniált.d Aztán ott voltak, ha hal-
lott róla, Bordi Arankáék… Énekesnõ. Nyárádszentlászlói. Na, jól van, mikor én
végeztem, a kapuba ott állottak az illetõk. Mondja a fiatalasszony, hogy milyen já-
rásba van, s a férje kinn, a kocsiba vár. Gondolom, elmegyek, Vásárhelyrõl jöttek,
egyet próbálok, nem várom meg az autóbuszt, hátha elvisznek Vásárhelyré. S ak-
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kor az enyém lejárt, s következett ez az Aranka, aztán én elmentem, közbe hogy
még hezzabeszéljem a dolgokat, egy illetõvel is beszéltem, a közeli szomszédba
lakott, s egyet intett a kezivel: – Há mi itt vagyunk a szomszédba – aszmondja –,
de nem adunk semmit rea, aszmondják, nem Isten dóga. Na jó. Elég a hezza, hogy
aztán elmentem, kicsit továbbacska állt férre Arankának az ura, mondom: – Uram,
milyen járásbeli vagyok, s a felesége is kellene érkezzen, s elvinnének-e? S: – El.
Nem tom, mennyi idõt, ejsze annyit, mint amióta itt leültem, s én nem ismertem,
s kérdem, hogy milyen járásbéli. S a pasas aztán olyan barátságos lett, s képzeljem
el, aszmondta, olyan botrány tört ki a családba, hogy elválás elõtt állnak Aranká-
val. Aszmondja, hogy vót egy arany pecsétgyûrûje, s munkába ment, s a szekrény-
be tette, s utána nem kapta.a – S a feleségem aszmondta, hogy eladtam, pénzt csi-
náltam, s valami derék fehérnépre reaköltöttem. S úgy cirkuszolt, hogy írtózatosan.
S aszmondta aztán ez az illetõ, hogy õ akarta-e, vagy a felesége, hogy jöjjenek el eh-
hez az asszonyhoz, s ha igaz, amit ez az asszony mond: – Ha igaz, amit te állítasz,
akkor nem költözök el, de ha nem igaz, akkor minden további nélkül. S na – asz-
mondja –, eljöttünk – aszmondja –, me én biztos vagyok a dolgomban. De már
rég, hogy családi kellemetlenség van evégett. Aztán hogy az asszony mit mondott,
me jött az énekesnõ, de egy mukk se vót, én hátul ültem. Aztán hogy azután mi
történt, mi nem… De akkora bizalma vót ennek az Arankának, õ hitt…
(Homoródalmás, Hargita megye, Románia)90

Embert ront leszórt dolgokkal, ördög vagy béka küldésével

A bábaasszony vagy a doktor kiszödi a fogukat, mer ezök lösznek a bübájóssak.
Ezök lösznek azok a rontók, akik babot vagy mit…, hogy mive keverték be, nem
tudom. Osztán beszórták olyan irigyüknek az udvarába vagy a közibe. És ahány
szömre rálépett, annyi seb lött neki a testyin. Vagy annyiszó rázta ki a hideg.
Ilyenök löttek ezök a fogga születöttek. Ezé osztán rágyüttek arra, hogy az
ilyenöknek ki kõ a fogait szönni. (Kiskunlacháza, Pest megye)91

Ez meg mán Ködmönösön vót, dohányosok vótunk ott, meg nemcsak mi, hanem
nyóc család. A pajtát õrizte egy éjjeliõr kutyával, de az annyira el vót nyomorod-
va: így állt szegínynek a keze, meg elíg magos, derík ember lett volna, de a lába
is el vót nyomorodva. Az édesanyja, ûk is dohányosok vótak, ottan velünk, min-
dennap megsiratta, mindig azon rítt: – Mi lesz evvel, ha mink nem leszünk! Biz-
tos bekerül, úgy hítták akkor, ami most szociális otthon, hogy szeretetház, meg
szegínyház, biztos bekerül, aszondja, a szegínyházba, mer ki viseli gondját? Sok-
szor elmondta, hogy 9 éves vót a gyerek (olyan 30 éves lehetett akkor), mikor el-
kezdett sántítani. De hát nem úgy vót akkor, hogy elvigyík doktorho mindján. Az
ezelõttiek nem doktorho jártak, hanem vótak olyan fûbe-fába gyógyszerek. Mo-
sogatta û is ilyen fõzött valamivel a lábát a gyereknek, de csak sántított. Utóbb
oszt csak elvitte, aszondja, a doktorho, de az is: – Biztosan megrándította a lábát,
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nincs ennek a gyereknek semmi baja. De egy öregasszony oszt megmondta neki:
– Viheted ezt, fiam, akárhová, amíg nem tudod, hogy ki csinálta vele. Mer a fiad
meg van rontva! De nemcsak e lesz, majd figyeld meg, hogy más is lesz… Na,
utána jött, hogy a keze is így állt szegínynek. Nem is tudott enni vele, az édesany-
ja etette mindig. Azt is mondta, hogy tudta û azután, hogy mír van ez. – Azír –
aszondja –, mer ugyanúgy járt: az ura elébb annak a tudósasszonynak a jányát
akarta elvenni, és amír nem vette el. Nem ûrajta csinálta, hanem a gyerekin.
Mégmeg e vót a legkisebb! Hogy hadd fájjon nekik a vígtelensígig… De ezt,
ugye, nem lehetett bejelenteni. Mikor ezt jelentette a doktor úrnak, Ványána csak
két orvos vót, aszondja, mind a kettõnek mondta, azok is csak: – De, fiam, ezt
nem mondhatod, mer nem tudod bebizonyítani. Hiába mész akarhova, mer ha be-
jelented: bizonyítsd rá! Elmentek ûk, aszondja, ahho az asszonyho is, hogy tegye
meg, hát elmúlt… Még azt is mondta, hogy û azt se bánja, beleegyezésit adja: el-
válik az urátúl, és kerüljön össze az û jányával. Azt mondta erre: – Éngem nem ér-
dekel, hogy mit csinálsz. Az én jányom mán elintézte a sorsát, intézd a magadét.
Én nem csináltam semmit. Bizonyítsd be, hogy én csináltam a gyerekednek vala-
mit! Így oszt nem tudtak segíteni a szerencsétlenen. (Kisújszállás, Jász-Nagykun-
Szolnok megye)92

És akkor vóut még újra egy…, ahogy biztosan te is tudod, a te gyülekezetetekbe
járt, Zima Erzsi, annyira mán bántotta az ördög, hogy mán muszáj vóut megtér-
jen. Csak az nem téjjel vóut, az nem a tejet bántotta, hanem az embereket. Így…
ilyen, ilyen bosszúálló vóut, ilyen ördöngös. Hanem az osztán hosszú fátyolruhá-
ba vóut az. Hát énengem is meg akart [rontani]… Megmondja a feleségem, en-
gem is meg akart. Én osztán fölvettem a baltát, aszondtam: – Ha nekem valami
bajom lesz, én egyszerûen agyonütöm, oszt azután legyen, ami lesz – aszondtam
neki. (Kémer, Szilágy megye, Románia)93

Ahogy vóutak azok a hosszú, hosszú rámpák, úgy mondják, hogy rámpák…
Hogy hát, amikor… mikor menekültél volna tüle, nem tudtál semerre se menni,
érted, mindig ott vóut, érted, a mejjeden, hátadon, nyakadon, hiába csapkodsz
jobbra-balra, hiába mentél a vízbe, akkor se ért semmit. De ez mán olyan állapot-
ban vóut akkor, hogy legjobban, ha… ha… ha üvélek szembeszálltál nagyon.
Azokkal az ördögökkel szembeszállott… (Kémer, Szilágy megye)94

Az én édesanyámnak miko született a legelsõ fia, édesapámnak vót legény korá-
ba egy szeretõje. És elment… nem itt vót, hanem a szomszéd faluba, egy kuruzs-
lóasszony, aki csinált.b Na, elment, és csinált, úgy mondták, pa urszita.c Úgy
mondják. Miko édesanyám lebetegedett, itt vót a bába néni, a gyerek má meg vót
születve, édesanyám is, rend vót, me régebben nem vót úgy, mind most, hogy
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menjenek szülészetre. A bába néni evett az asztal megett. S egysze csak kinyillatt
az ajtó, január vót, s na, lássuk, ki jön, nem jött senki. Egysze csak bészaladatt egy
béka. – Na – azt mondja a bábaasszany, me itt vót édesanyámnak az anyósa is.
– Hagyjatak békét! Anikó, lássuk, hogy hová menyen. Addig szökett, amég
bészökett az ágy alá. Azt mondja mámimnak: – Most fogd meg, tegyed egy lugas
fazékba, tegyél pénzt, krajcárt a szájába, s vidd, azt mondja, el, a patakba. Úgy
csinált nagyanyám. Azt mondja a bába: – Elkéstél, me a legény megvan. Rendbe
van. Elvitte, s amiko hathetüs vót, s édesanyám kiment a házból, kivitte a fe-
resztõvizet, akko megint megjött a béka. Akko nagyanyám megfogta, betette egy
lugas fazékba. Így mondták rég, amive merték a lúgat. Megint tett krajcárt a szá-
jába, s újra elvitte. Amiko a gyerek 7 éves vót, álmodta édesanyám, hogy megint
eljütt a béka hozzája, s azt mondta: – Má hét éve nem vótam nálad. Eljöttem, lás-
sam, mit csinálsz. Na, jól van. 

Ezt valaki küldte rá?
Igen. Igen. (Szentmáté, Beszterce-Naszód megye, Románia)95

Tehenet, juhot ront, elveszi a tejet

Gazda Ferónak is volt rontó ereje. Ha jól megnézte valakinek a tehenét, az más-
napra már biztos nem adott tejet. (Mátraderecske, Heves megye)96

Tulbuk Józsi ilyen tudósember volt. Egyszer, mikor több társával Besztercére
akart bémenni, útközben megállottak egy popázon.a Amint ott pihentek, nem
messze észrevett egy turmab juhot. Mindjárt elévett egy sárfrikot,c a drékszegetd

megcsafarta, s csakúgy csurgott belõle a tée a cseberbe. Észrevette a csobán,f hogy
a juhai nem lelik helyüket, folytonosan bõgnek s nyughatatlankodnak. Egyszeri-
be gondolta, hogy mi baj van. Sietett, hogy segíthessen rajta, míg el nem veszik
mind a juhai tejét; hamar lefektette a kozsókját,g elévette a juhászbotját, s azzal
elkezdette istenigazában sulykolni a kozsókot. A kozsók suppogott, de az ütések
Tulbukot érték, hogy egy perc alatt tele lett kék folttal a teste. Félbe is hagyta a tej-
elvevést mindjárt, béfogott, és sietett tovább. (Déva, Hunyad megye, Románia)97

Ez itt vót a semjéni határba. Egy asszony fel akart menni a padra,h hogy û a tyúk-
nak szed össze egy kis szemetet. Tavasszal vót. Nézi, hát egy kutya meg ott van a
tûzfalnál. Hogy a fenébe jött ez a kutya ide? De û nem mert meg se mozdulni,
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rögtön leszaladt. Mindján oszt kurját ütött egyiknek-másiknak, oszt összeszalad-
tak. – Nézzék, ez a kutya felment a padra! Hogy hun ment fel? Nem tudja senki.
Oszt hozzáfogták hajkászni a kutyát lefele-lefele, de nem tudták lehajtani sehogy
se. Majd egy ember felment, addig zavargatta, addig zavargatta a vasvillával,
hogy a tûzfalat kiütötte a kutya, de mán akkor meg is szúrta a villával a sódarát.a

A kutya leugrott, de mikor leugrott, egy gyönyörû szép csikó lett belõle. Keresz-
tülszaladt a tanyán, mentek azután kutyák meg emberek, minden, de hát elérni
nem tudták. Ez ennyi vót. Majd este, mikor hazajött a csorda, annak az embernek
a tehenéhöz, aki megszúrta a kutyát, nem lehetett bemenni. Ment ahhoz az egész
tanya, de nem tudtak bemenni hozzá. Ölte meg az embert. Nem tudták, hogy mi
az, micsoda, nem tudták, hogy mi történt. Na, oszt mondják neki, hogy: – Eridj
el Urszulyhoz! Majd csinál vele valamit! De azt mán hallotta, hogy oda kell vinni
egy fél liter pájinkát. Hát, mikor megyen befele az ajtón, azt mondja Urszuly:
– Zárjátok be az ajtót, be ne jöjjék ez az ember, mert az szúrta meg a sódaromat!
Eridj dógodra, veled nem is beszélek! Hát, osztán azért annyit tett, hogy a tehenit
osztán mégis jobbá tette, hogy ne legyen olyan kínja, mert roppant kínja vót an-
nak a marhának. Ez itt történt a semjéni határba, a Kertész-tagba. Ez az Urszuly
Geszteréden lakott. Pásztorember vót mindig. Azt mondta Urszuly: – Egyebet
nem bántottam, csak egy kis szalonnát vágtam a padon! Avval nem fogyott el!
(Nagykálló, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)98

Megbízásból ront, rontószerrel, ráböjtöléssel: csináltatás

Egeresen is van egy román asszony, aki foglalkozik rontás-visszacsinálással, csiná-
lással. (Inaktelke, Kolozs megye, Románia)99

Az én anyám magyarázta régen; nagyon régen vót, mer fiatal kisleány vótam, mi-
kor magyarázta, hogy vót egy szomszédjok. És a szomszédba mustuhanyjab vót a
családoknak. De a családok mán olyan nagyok vótak, hogy mán azoknak is vót
gyermekek. És egyszer csak elmentek, eltûntek valamerre. Hát az öregasszony ki-
hallgatta, hogy az û mustuhafiai mit beszélgetnek. Hogy vótak Nántûn a tudós-
asszonynál, és akkor megmondta, hogy megöli a mustuhaanyjokat. Hát az öregasz-
szony, mikor kihallgatta, bément az én anyámhoz szombat este. Aszondta neki:
– Zsuzsa lelkem – mindig jut eszembe, hogy így mondta az én anyám –, Zsuzsa lel-
kem, gyere vélem reggel Nántûre – aszondja –, mert éngem meg akarnak ölni.
Aszondja, hogy: – Minden ruhámból adok neked két darabot, csak gyere el vélem
Nántûre! Hát elmentek Nántûre. De reggel korán indultak hajnalba. Erdõn kellett
keresztülmenni, mire odaértek, már reggel vót akkor is. Osztán mondja az öregasz-
szony: – Na, mi járatban vannak? – Na – aszondja, hogy –, valami úgy merte vala-
mi a vizet ki a kútból, hogy jött ki a kútbúl. Hogy micsoda, hát õk nem tudták. És
mondja az öregasszony: – Hát hová valósiak? Aszondja: – Szériek vagyunk. – A mi-
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nap is vót itt két fiatalember, hogy öljük meg a mustuhaanyjokat – aszondja –, itt
vót két fiatalember. Olyan kis leánycsizmákat hoztak, hogy Tasnádrúl jöttek ide. Ki-
tört az asszony a sírásban: – Én vagyok az a mustuhaanyjok, nekem kell meghalni!
Hát aszondja: – De segítsen rajtam, legyen szíves, segítsen, megfizetem magának,
csak segítsen! Egyebet vegyen el a Jóisten tûlünk! Ami legkedvesebb az én férjem-
nek, azt vegye el tûlünk! Hát nem telt belé tán csak kilenc nap, és megdöglött
a tehenek; nagyon szép tehény vót. Így az én anyám beszélte. És aszondja,
hogy megdöglött a tehény, az öregasszony nem is titkolta, siratta. – Jaj – aszond-
ja –, te megmentettél, te Virág, engemet, te mentettél meg, mert én kellett vóna,
engem akartak megölni, de te kellett megdögöljél! Ennyit tudok az ilyenekrül.
(Szér, Szatmár megye, Románia)100

Itt történt, Mátéba. De nem a béka vót, hanem egy soparla. A gyík. Egy ember-
nek nem vót gyereke. Vót egy özvegyasszony. Béjöttek az oroszak, együtt cimbo-
ráztak, táncoltak, és aztán terhes lett az asszony. Az özvegyasszony. Ettõl az em-
bertõl. Na, ha terhes lett, lett egy fia, született egy fia. Vót nekije még egy fia és
egy léánya. Azak má nagyak vótak. És akkor volt 6 éves a fiacskája. Vót neki egy
testvére, pont nekem vót sógorasszanyam. Az elsõ férjemnek vót húga. Annak vót
egy gyereke, férjnél vót, aki itt lakik, pont az elsõ házba, az a fiacskája. Ez az asz-
szony Magurára. A havasak közé. Ott vót egy… Elment ahhaz, hogy csinálja meg,
hogy haljan meg ez az asszony. Miko hazajött az ember, a felesége meg vót halva.
Amiko õtet levették az ágyról, bétették a koporsóba, kivitték a szalmát, szal-
mazsákat, mit tudom, mi vót, kivitték a szalmába, megkaptáka a […] rontást.
(Szentmáté, Beszterce-Naszód megye, Románia)101

Varázslásokat végzett. Öntéshez, csinálmányhoz varázsszereket készített, kártyát
vetett. […] A csinálmányhoz mindezek mellett fokhagymát, paszulyszemet,
csontot is használt, és azt a küszöbje alá kell juttatni annak, akit meg akartak nyo-
morítani vele. Az öntés folyadék volt, és akinek ártani akartak vele, az útjába ön-
tötték. A hiedelem szerint beteggé, nyomorékká tehettek általa. (Magyarózd, Ma-
ros megye, Románia)102

Sándar, az anyósomé, legíny vót. Anyósom, te is tudtad, Pista, másadik felesége vót
apósamnak, ranóti. Ranóton csináltatatt Sándar csizsmát. Este bál vót. Õ is elment.
Reggel indult haza Istvánházára. A csizsmát nem húzta fe, hagy mutassa meg
atthan újan, hagy neki milyen csizsmája van. Álmas vót. Lefeküdt egy akácfa alá.
A csizmát elapták,b Pista. Háramsza mentek e a küküllõvári tudóshaz. Azt mand-
ta, mika harmadsza mennek, att lesz a csizsma. Kért egy fõreveló keszkenyõt. Ab-
ba belékötött valamit. Nem bõteljenc velem. Kilenc bõtt tett egy bõtelést. – Van
egy vénasszany, ha megfizetik, az vállalja velem – azt mandja a tudós. Hát, Pista,
a harmadik bõtre a legíny meghót. A lába eszáradatt, ameddig a csizsma ért. Az
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lapta e a Sándar csizsmáját. A házuk meggyúlt, s a csizsma is elégett a híuba.a Ezt
éppen én tudam, hagy így vót. (Magyarózd, Maros megye, Románia)103

És ez a guruzsmásb mivel foglalkozott?
Hát úgy csinálmányokval dolgozott. Derekaljukba nem tudom, miket rakott. Fe-
kete macskája volt, s az es ördög volt. Úgyhogy ördögvel dolgozott az rendesen. 

Hogy szerezte az azt a macskát?
Tudja a folyó, de most nem tudom elmondani, de hogy gurucsált, csinálmányos
volt, az biztos. Annyit tudok. 

És ehhez kik mentek? Mivel mentek ehhez?
Hát, többen mentek, ugye, hogy kiváncsiak voltak, hogy lám, mi van, s valamit
tudni akartak, hogy megmondja-e, vagy mit tudom én. Gurucsáltani-e, én nem
tudom. 

És miket gurucsáltattak ott nála?
Hát, akinek, valaki, valaki megsértett, azokval mentek, vagy valamit, ellopta va-
lamijét, vagy mit tudom én. Ezekvel mentek. Valaki valakire erõssen haragudott,
csak csináltassa meg. Csak ilyesmi lehetett, így kellett legyen, csak ilyenvel fog-
lalkozott, de hogy gonosz volt, az biztos, s úgy megijedtek, hogy az udvarról jöt-
tek ki. S a pénzeket nem tudták felszedni, mind kihullott az udvarra. Ott egy fe-
kete macska mind ott jött-ment… (Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)104

A lánynak gyermeke volt a férjitõl. Az anyjáék meg ellenezték, a szülõk. Aztán,
milyen bosszút álljanak a legényen, elmentek a guruzsmás asszonyhoz. Ott meg-
csináltak neki egy nagy gomolyát. A kerítésen átdobták, a szomszédba laktak,
este volt, s mást ért a gomolya, nem azt, akit akartak. Akkor aztán lámpásval néz-
ték a gomolyát. Piros, nagy rongydarab, békafej, békatest, kégyófej, minden volt
abban a gomolyában. (Csátalja, Bács-Kiskun megye [Istensegíts, Szucsáva megye,
Románia])105

Köt és old; ront és visszavonja/gyógyítja saját rontását

Karácson napján volt. Éjféli misére elmennek a családból, csak egyvalaki maradt
otthon, mer egynek otthon kell maradni. Mer akkor a rosszaknak meg van enged-
ve, hogy odamenjenek, ahova akarnak. Sógorom egyszer kinéz, hát látja, a Bán-
fiék két marhája kint volt az udvaron, ették a kertet, csak úgy restegett.c Kiment,
hogy beköti a marhákat, hogy tán nincsenek otthon, és a marhák elszabadultak.
Ahogy bemegy az udvarra, látja, hogy világos van a szobába. Hát a Bánfi bácsi ott
ül az asztalnál, elõtte egy nagy könyv, de abba nem olyan rendes írás, hanem olyan
latin szó vót. Bezörget az ablakon: – Sógorom, kinn vannak a marhák. És az olyan
mogorván visszanéz, de nem szólt semmit. A sógorom, mint aki elvégezte a dógát,
mert megmondta, elment haza. Ezt megismételte. Kinézett megint, a marhák
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még mindig kint voltak. Megint bezörgött: – Sógorom, nem hallja? Künt vannak
a marhák. De az csak bólintott, de ü a könyvbõl csak nagyon olvasott. Visszament.
Megint kiment, az állatok még mindig kint voltak. Akkor megint odament, erõ-
sen bezörgött: – Sógorom, az Istenért, a marhák künn vannak. Akkor erre az öreg
bácsi mérgesen összecsapta a könyvet. Gyün ki, hát egyik tehen sincs kint. Evvel
a sógorom gyün haza. Vót neki egy szép kétéves bikája. Reggelre a bika nagyon
beteg lett. Szemenyérül a kanászt hozatták el, mer az is nagyon értett hozzá. Hát
nem tudta meggyógyítani. Egy hétig beteg volt, má föl se tudott kelni. Eljön a só-
gorom az én uramért: – Gyertek, segélletek ezt a dögöt kihúzni; látjátok, meg-
döglik, csak éppen hogy van. Ez az öreg Péter bácsi látta, hogy mennek a bikát ki-
húzni. Kérdi: – Na, mi baj van? – Kihúzzuk a bikát, hogy ne az istállóban dögöllön
meg. Erre Péter bácsi is átballagott, hogy megnézi ü is, hogy mi a baj. – Fene baja
van ennek – azt mondta –, csak meg köll kenni karácsonyi kalappal. Az öregnek
pörge zsíros kalapja volt. Összegyûrte, mint ahogy a cigányok csinálják, mikor zseb-
re teszik, és háromszor lehúzta a bikát ezzel a karácsonyi kalappal. Egyet odarúgott
neki: – Elég a fekvésbül, kelj föl! A bika azonnal lábra ugrott. Péter bácsi vette a vil-
lát, a trágyát, ami alatta volt, mind belehányta a jászolba, és a bika azt mind meget-
te, ahogy csak a száján belefért. Meggyógyult. Ezt a bosszút állta Péter bácsi, amiér
a sógorom megszólította karácsony éjszakáján. (Dobri, Zala megye)106

Csékó Misa tudott ódani is, kötni is: akit mögkötött, negyvennyolc óra alatt mög
köllött neki halni; ha jó fizettek neki, nem halt mög. (Szõreg [Szeged], Csongrád
megye)107

Demény Ágnes nénit elhítták édesanyámék szórni, búzát, nyárba, szórórostával
járt. Hát bement a szobába, látta, hogy olyan hosszú fekete fogas van, ezelõtt nem
vót szekrény vagy sifony, arra aggatták fel a ruhát. Hát anyám sem vót hátulsó jány,
vót vagy huszonkét ruhája. Kiválasztott közüle egy törtmeggyszín ruhát: – Ezt add
nekem, Topa Júcsa! – Nem adom, Ágnes néni – aszondja. – Na, majd ideadod te
azt. Hát osztán kimentek szórni. Felszórtak mindent. Majd reggel fejne édes-
anyám, nem adta le a tehén a tejet. Rúgta, a cifra kötõt lerúgta elõlle. Édesapámat
elkûtte Demény Ágnes néniírt, hogy az öreg boszorkány biztos elvitte a tehén te-
jit. Hát oszt jött osztán. – Hozzatok egy fél liter pájinkát – aszondja –, menjetek ki
ebbül az ólbul! Elhozta idesapám neki a fél liter pájinkát. Háromszor megsimítot-
ta a tehenet. Aszondta: – Na, eridj, te Topa Júcsa, fejd meg a tehenet! Megállott,
mint a tõke, a tehén. – Na, ideadod-i a cifra ruhát vagy a törtmeggyszín ruhát?
– Igen, odaadom – aszondja –, csak vigye, Ágnes néni! (Sáp, Hajdú-Bihar megye)108

Vetélkedik, viaskodik másik tudóssal, boszorkánnyal, annak szellemeivel

Idesapámtul tudom azt is, hogy minden baj az íletbe rontástul van. Megbetegszik
az ember, vagy barom, egyszer csak nem eszik a disznó, vagy víres tejet ád a te-
hén, ez mind rontástul van… Mer vannak ollan emberek, akik a rossz szellemek
szógái. Ezek eladták a lelküket az ördögnek, osztán rontani tunnak. Ezek, no, a
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boszorkányok… A rontás ellen csak a tudósok tunnak segílleni, akiknek tudo-
mányuk van. Azok meg a jó lelkek szógái, mer azok is küszkönnek egymással
látatlanul… Idesapámnak is vót illen tudománya. Vót úgy, hogy valakinek elbi-
tangúta a barma, há apámhoz gyütt segítsígér. Û megmondta messzirül, hogy hun
van a jószág. Ha valakit megrontottak, azt is megmondta, honnan gyütt a rontás.
Mondtam néki, hogy tanítson meg rá engem is, de û aszondta, hogy nem mond-
hatja el, mer akkor má többet û se használhatja. Majd a halálos ágyán, akkor rám
hagyja a tudománt. De há akkor ippen katona vótam, nem vótam otthun, há így
nem kaptam meg a tudománt. (Kisbajcs, Gyõr-Moson-Sopron megye)109

Ha a tudósasszonyhoz beteget visznek kocsin, a lovak gyeplõszárát, valamint a há-
mot is kifelé szokták fordítani, hogy a „rosszak” ne árthassanak a betegnek az
úton. (Szentistván, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)110

Ilyet hallottam, hogy… hallottam mán másoktul, hogy, tessék nézni, hogy aki tu-
dott, de kevesebbet, mint õ, arra rámentek. Arra rámentek ketten, hárman. Kiráz-
ták a bõribül. Igen. Bizony. Ilyeneket csináltak ezek a bûbájosok. Hát most mér
nem lehet, tessék mondani, ilyet? (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)111

Édesapám vett egy tehenet Pamlányba. Egy veder tejet adott, mikor megvettük,
vagy egy hétig. Egy hét múlva, mint akit elvágtak, nem volt tej. Vajdán vót egy
ember, tudósember vót. Azt elhívták, hogy orvosolja meg. Bement az istállóba,
magára zárta az ajtót. Aztán az ember hozzáfogott kiabálni: – Jaj, jaj, jaj, erõseb-
bek vagytok, mint én! Összetörték úgy, hogy csak másnap tudott hazamenni. Ak-
kor lehettem 6-7 éves. (Szászfa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)112

K. Imre a tanyára járt egy asszonho kordéval. A felesíge ezt megtudta, és elkötöt-
te elõtte az utat. Mikor a kordéval odaért a lú, ahun el vót kötve az út, egy top-
pot se tudott tovább menni. Imre mán ott is akarta hagyni a lovat, hogy majd gya-
log megyen tovább, de ü se tudott tenni egy lépést se. Vissza kellett fordulni.
Többet nem tudott kimenni a tanyára. Majd osztán elment a vésztõi tudósasz-
szonho Imre, hogy csináljík véle valamit, hogy ne legyik elkötve az útja. A vész-
tõi tudósasszony azt mondta ám, hogy û se tud csinálni semmit: – Mert a maga
felesíge erõsebb nállam. (Sarkadkeresztúr, Békés megye)113

Apám mesélte, hogy bémentek vasárnap reggel a korcsmába, így iszogattak. Úgy
hívtak egy embert, Barna. Hát az olyan volt, az mindig kiment a temetõbe, és
onnat visszajött. Mikor egy halottat eltemettek, mindig, ahogy hazajöttek a népek
onnat, õ ment ki, és valamit matirgált.b Hát egy vasárnap reggel künt vagyunk, azt
mondja, a korcsmába, látjuk, a Barna menyen kifelé. Mert temettek azon a napon,
s menyen a Barna kifelé. Azt mondja apám, hogy sógora volt, úgy hívták, Szentes
Gergely; avval elvette a seprût, és fejjel felállította a sarokba. – Hadd lássuk csak,
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a Barna, ha olyan okos, tud-e valamit errõl? Egyszer jön vissza a Barna. Azt mond-
ja: – Gergõ bácsi, maga ne diskuráljon velem, mert megbánja! – Hát miért? – azt
mondja. – Hát miért állította fel a seprût, mit babonáskodik velem? Maga meg-
bánja ezt. Hát ilyen volt ez a Barna. (Csátalja, Bács-Kiskun megye [Istensegíts,
Szucsáva megye, Románia])114

Osztán itt bent, a házba nem bánt így, mondjuk, ha íg a villany, reggelig is lehetek
itt, így… akkor nem tudja bántani, íccaka, így nem tudja bántani. De hanem mi-
kor lefekszik, vagy este kimegyen, akkor azon a percben. Este vagy íccaka. És azok-
nak nem lehet, hogy most lefekszek este, osztán akkor reggelig alszok. Azoknak
nem lehet. Hanem azoknak ki kell menni öt-hat kilométerre, tizenötön-húszan, ûk
együtt kell harcoljanak szellemileg. Nem így, mint mik hárman vagy nígyen vere-
kedünk, vagy nem tudom, mi. Azok, mint a macskák vagy a kutyák, kint a me-
zõn, hogy mennek egyik a másikra, melyik erõsebb. Amelyik gyengébb, az olyan
kík másnap is, fel van dagadva, úgy elveri egyik a másikat. Az ördög, mint az…
nem alszik, hanem mind muszáj menjen, annak mindig kell tombolni, mindig kell,
mindig, mindig kell járjon. Az, az úgy is van, de most is valóságba is úgy van. Az
mindig megy, íccaka is. Ez az András, aki elvitte a tejet, szóval visszahozta a tejet
ide, û saját maga mondta, hogy hát kinn a Szénás-patakánál, Csonkás felé ott ül-
nek a lecsmériek, kémeriek, ott ezek, akik izé… ott van nekik mindig. – Nízd meg
– aszondja –, hogy nízek ki, összekarmolva, olyan kík, fel vóut dagadva a kípe így,
mert… meg a Tógyerás felesége. Vannak most is vagy tizennígyen Kémeren ilye-
nek, akik most is. Menni kell nekik, muszáj menjenek, osztán. Nem… szellemmel,
egerével, másik lúval, másik kutyával, másik macskával, oszt esszeengedi a macs-
kát az egérre, az egér ráugrik a macskára, a macska elkapja, oszt amelyik gyõz.
Osztán amelyik gyengébb, az kíknek marad másnapra is, tiszta kík. Csonkás-erdõ-
nél, itt, Lecsmér felé, ott van nekik ez a találkozóhely. Ezek osztán ott foglalkoznak
evvel, nekik ezen a Szilvás-patakán, ott van… ott egy olyan nagy völgy. De hány-
szor lehet látni íccaka is, akik jártak a Szkellához, hogy egy ingben, gatyában úgy
elment télvíz idején, hogy ezek… nem bántott senkit, csak û ment az û dolgára,
ment az û útján. Nem bántott senkit. (Kémer, Szilágy megye, Románia)115

Másik tudóssal kölcsönösen akadályozzák egymás közlekedését

Egyszer az öreg Keles bort is ihatott volna már, de nem volt bora. – Fiaim, vi-
gyünk egy kocsi búzát és üres hordókat Kecelre, majd cserélünk búzáért bort! És
aztán, amint mentek az úton, Csertõt elhagyták, Öregcsertõt, odaértek a Vádé
iránt, ott meg vót egy öreg kocsma. De nem egészen az úton, hanem az úttól bel-
jebb. Nem mentek be pálinkát inni a kocsmába. A kocsmáros meg látta ûket, de
az öreg is a hátulsó saraglyába feküdt, és aludt. Aztán akkor elmentek Kecelre. Si-
került is nekik bort cserélni búzáért. És mikor jöttek hazafelé, a Vádénál a lovait
elásta valaki: se ide, se oda nem mentek, csak megálltak a kocsma iránt. – Öreg-
apám, keljen föl, mer nem akarnak menni a lovaink! – Eredj, fiam, mondd a kocs-
márosnak, hogy engedjen el bennünket. Azt is mondd meg neki: öregapám kérel-
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mére. És akkor a kocsmáros elkezdett röhögni, a vendégek is röhögtek: – Én nem
foglak benneteket! Mén a gyerök vissza az öregapjáho: – Öregapám, nagyon ne-
vetett a kocsmáros, hogy û nem tart bennünket, mert nem megyünk. Akkor osz-
tán se ide, se oda, a lovak nem tudnak menni, hiába. Akkor azt mondja az öreg:
– Fiam, eredj még egyszer, aszt mondd meg annak a kocsmáros bácsinak, hogy
engedjen bennünket, mer baj lösz. Akkor a kocsmáros már kezdett haragudni is:
– Hát mönjetek, nem tartalak bönneteket. Akkor az öregnek megmondta a gye-
rek: – A kocsmáros nem tart bennünket, menjünk! Akkor az öreg leszállt a kocsi-
rul, elment a lovak elébe, fölvesz egy szalmaszálat a lovak elül. Összetekerte, ak-
kor osztán beletette a zsebjibe. Aztán azt mondta a gyerekeknek: – Na, most
üljetek föl, mer most aztán mennek ám a lovak! Elmöntek olyan négy, esetleg öt
kilométerre a lovakkal, de trappba, akkor azt mondja: – Ne hajtsatok, gyerekek,
mer gyün utánunk egy lovas. Akkor azt mondja a lovas az öregnek, mikor odaért:
– Úgy össze van tekeredve apánk, nem bírunk vele, engedje föl. A kocsmáros fia
volt a lovas. Akkor kivette az öreg a zsebibül a szalmaszálat, kibontotta, megmu-
tatta: – Most már mehetsz vissza, és most már nem muszáj zavarnod a lovat, nin-
csen apádnak most már semmi baja. És mondd meg apádnak, hogy ha õneki tu-
dománya van, õ csak kis pont énhozzám! Mer kétszer megkértük, és nem engedett
bennünket. Õneki ebbül már tudni köllött volna, hogy itt má valaki olyan van,
akinek tudása van. (Miske, Bács-Kiskun megye)116

Azonosítja a rontást, rontót

Beteg voltam, amikor egyszer jön be a kapun egy szépasszony. Nem ismertem,
hogy ki volt, de olyan szép volt, akár a rózsa. Köszön, aztán mondja: – Marikám,
jaj, nagyon beteg asszony maga. Ha maga olyan beteg volna nappal is, mint éjjel,
nem bírna ki két hetet sem, mert magát állandóan rontják. Én még a nevét is ki-
mondom, aki rontja, Erzsinek hívják. Beszélt még a lányomról is, de igaz is lett az
mind. Nem kért semmit, csak azt mondta, azért jött, hogy ezt elmondja. Mikor
Mari lányom kikísérte, itt az udvaron levõ kútnál egyszer csak eltûnt, nem láttuk
azután sohasem. De amit mondott, bevált. (Mátraderecske, Heves megye)117

A tudálékos és a gondos anya az olló szétnyitott két hegyét beleüti a rosta kává-
jába. A rostába egyesek hétfélét, mások csak imakönyvet, fûsüt, kulcsot tesznek.
Az olló két szárát a két asszony a jobb keze mutatóujján egyensúlyozza. Az egyik
kérdez:

Szent Péter és Szent Pál, 
mondd meg nékem, 
Borcsa néni vót a rontó? 

A rosta persze meg se billen. De mikor a bûnös nevét meghallja, „megfordul” ten-
gelye körül a rosta. Vagy lopás esetén: 
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Fogadom Péteremre, Pálomra, 
hogy ezt a kést Pista vitte el. 

A másik erre feleli: 
Én is fogadom Péteremre, Pálomra, 
hogy nem Pista, hanem János vitte el. 

Akinek a nevére megfordul a rosta, az bûnös. Csak az a hiba, hogy a csendõr meg
a bíró nem fogadják el a rostát hiteles tanúnak. Pedig jobban érti az azt, mint a bí-
ró. (Tunyogmatolcs, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)118

Mások a szépasszony vizét bûvös szernek mondják, melybõl a bajt meg lehet lát-
ni. A bûbájosok vize a szépasszony vize, 12 órakor meríti éjszaka a kútbu szótla-
nul, oszt nem viszi be: élõ fa alá töszi, hajnalig nem szabad bevinni. Ebbül nézi
mög a bajt, a rontást, mert benne van mán [a vízben], akit mögrontott. (Szõreg
[Szeged], Csongrád megye)119

Azonosítja a rontást a rontó házhoz idézésével

Egy tudós megrontotta a tehenet. Azt mondta egy másik tudós: öntse a disz-
nóváluba a tejet, azt nyírág söprüvel verje, akkor az odamegy, aki megrontotta.
(Lovászpatona, Veszprém megye)120

A tehénen a Vasné édesapja segített, úgy, hogy a tejem napokon körösztül elpusz-
tult, genyessé vált. És a tejesseimnek mögmagyaráztam, nem tudok tovább tejet ad-
ni, míg a tejet meg nem gyógyítom. És ezt a Vas bácsit hallottam Foktõn. Patajona

laktam, és ezt elvittem, ezt az idõs bácsit, és ez csumábul tüzet rakatott, és azt
kérdözte tülem, a rontót ide akarom-e hozatni hozzám: – Zárd be a kisajtót, és
kerecködik! Én nem akartam. És zörgetett, de én nem engedtem be, és azt mondta
a bácsi, meg fog szenvedni a bûneiért. – De ha fõgyógyul a betegségbül, elgyün hoz-
zád nappal, és kérdezõsködik. És vigyázz, a jászolbul ki ne vegyen egy szál takar-
mányt se, annyit se, hogy a fogát kipiszkálja vele õ maga. Akkor a csuma parázs füst-
jével, de a parázsra tött valamit, megfüstölte az összes állatjaimat: lovakon kezdte,
akkor bement a keverõistállóba, a disznókhó, malacokhó, tyúkokhó, és végül a
tehénhö. És ott a tehenet az õ módja szerint füstölte, és vitetött oda egy ásót, a leg-
szebb tejesfazekamba vitte a parazsat, és azt fazekkal együtt elástuk a küszöbön
belül, de azt elõbb bal lábbal összetörte, hogy most már a rontás törjön össze. És be-
temette a gödröt. És a tej harmadnapra fehérré vált, és élvezhetõ vót. (Foktõ, Bács-
Kiskun megye)121

Korpára kilencszer ráolvasott egy román asszony. Ezt a korpát fel kellett tenni az
istálló ereszére. Ha onnan másnap reggelre leesett, érvénytelen volt, ha nem, meg
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kellett a tehénnel etetni. Közben a házból nem szabadott semmit kiadni. Az fog
kérni valamit, aki megrontotta a tehenet; de ha adnak neki, akkor nem fog rajta
a praktika. (Zselyk, Beszterce-Naszód megye, Románia)122

Itt, Jávárdi-patakán lakott egy öregember, az tudott olvasni.a Azt mondták, hogy
olvas. De vót egy, aki el tudta venni [a tejet]. Nem es Jávárdi-pataki vót az em-
ber, hanem háromkúti, Bulák Gergis. Mikor Tamás János bément, s kihozta. Mert
a tehenyeit nem tudta fejni, sok tehenje vót. Az öreg kötött egy lepedõ szénát, s
elküldött egy legényt, hogy bal kézzel vágjon három mogyorófavesszõt. Akkor az
öreg kezdte ütni, tudta, mit kell mondani. Kezdte ütni a lepedõt, s egyszer, há,
jön az ember, esik-kel, esik-kel: – Ne üss meg, ne üss meg! Hozom vissza! De õ
csak addig, amíg nem végzett mindennel, ami neki jár, õ nem hagyott. Mert oda-
ment, s ott lefeküdt mellette, s ordított. Aztán nemsokára meg es halt. Annyira
megverte. Szóval annyira ment, hogy aztán nem sokat élt. (Gyimesközéplok, Har-
gita megye, Románia)123

Kényszeríti a rontót, hogy feloldja a rontást

B. Zs. nevû nõ éjjelenként nagybeteg volt, úgy, hogy hideg rázta, csontjai zörög-
tek, és kísértetesen körül dongták a méhek és kiscsirkék. Amelyeket ha meg akar-
ták fogni, nem tudták. A leányt egy jósasszony gyógyította, aki megrontotta. Az
édesanyja elpanaszolta ezt egy oláh pásztornak, és tanácsot kért tõle. Õ azt mon-
dotta, hogy meg fogja gyógyítani. A lajtorja kilencedik fokát lakatra tette, és az
ablakalját pélyvával hintette fel. A jósasszonyt elhivatta a beteghez, és mikor el
akart menni, nem tudott, mert megbénult a lába. Elkezdett kiabálni, hogy a la-
katot vegyék le. Jól összeverték a jósasszonyt, és csak azután vették le a lakatot.
A leány többé beteg nem volt, és a jósasszony házát is elkerülte. (Debrecen)124

A rontást visszaküldi a rontóra

Ennek a Julisnak az anyjával mentünk a piacra, Csanádra, oszt akkor a garabolyábab

vót egy üveg víz. Mondom: – Mit akar avval a vízze? Aszondja: – Hát rontásba van
a tehén. Mondom: – Hát milyen az a rontás? – Hát egy csöcsibû nem ad tejet. Ez
meg van rontva. Mondom: – Oszt mit akar avva a vízze? Aszondja: – Van itten Csa-
nádon egy János bácsi – aszondja –, oda mék el, oszt az helyre tudja hozni. – Oszt
akkor – mondom –, ugyan már, Julis néni, hát maga ilyenekbe hisz? Aszondja:
– Hát, hallod, hiszek, mer a szomszédjukkal nem vótak jóba valamikor, oszt akkor
ez a János bácsi aszondta, hogy maguknak ez a szomszéd nagyon sok kárt csinál. De
én meg tudom maguknak úgy csinálni, hogy az az asszony lesüllyed félig a földbe.
Ha hat ökröt fognak bele, az se tudja kihúzni. Én meg nagyot nevettem: – Hát ilyet
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mán ne higgyen e, hát maga elhiszi? – Hát, hallod, én nem tudom, de az én anyám
mondta, hogy û ezt tudja. (Magyarcsanád, Csongrád megye)125

Romániában, Kispeleskén mondta el egy fiatalember, akit jól ismertem, és tudom,
hogy már lemondtak róla, olyan beteg volt, hogy legalább ötven orvosnál voltak,
de egy sem tudta meggyógyítani, hogy a végén egyik orvos azt mondta, menje-
nek el Marosvásárhelyre, X utcába. Ott van egy öregember, az tudja meggyógyí-
tani. Amikor bevitték az udvarra, az öregember meglátta, mindjárt azt mondta
neki: – Szerencséd, hogy elhoztak, mer öt-hat napod volt hátra, és meghaltál vol-
na. De most már nem lesz semmi bajod. Akarod-é, hogy ráadjam, amiben te vagy,
arra, aki azt rád adta? De õ azt mondta, hogy nem, csak meg akar gyógyulni. És
attól kezdve gyorsan gyógyult, és pár nap múlva talpra állt. Az öregember azt is
mondta neki, hogy van a templom mellett egy ötablakos sárga ház. Onnét ron-
tották meg, mert el akarták vetetni vele a lányukat. Valóban két lány volt abban
a családban. Attól kezdve az anyjuk begörbedett, és minden alkalommal temp-
lomba járt. (Porcsalma, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)126

Igen, abba nagyon hittek, a csinálmányba.a Az én édesanyámat is megkérte vót
egy legény, már kétszer ki vótak hirdetve, de félbemaradt, me a szülõk nem akar-
ták, hogy elvegye, me ez egyes legény vót, s vót sok fõd, s gazdagabb leányt akar-
tak, hogy elvegyen. S beteg lett a legény nagyon, s azt mondták, hogy a leány
megcsináltatta. S elvoltak valami tudóshoz, mer akkor nem az orvoshoz mentek,
hanem a tudóshoz, Mátisfalára,b oda járogattak. Ott azt mondták, hogy meg van
csináltatva. S ahogy mennek haza, nagyon vigyázzanak, me annak a lánynak az
anyja szembe fog menni, s ha keresztülmegy a lovak elõtt, akkó többet soha hely-
re nem jön. S ahogy itt jöttek haza, itt, a bót elõtt, amelyik utca megyen Mogyo-
rós felé, aztán keresztül akart menni, s leüttették a lovakkal [nevet], nehogy
keresztülmenjen, s összetörték azt az öregasszonyt… (Atyha, Hargita megye, Ro-
mánia)127

Rontást gyógyít, tanácsot ad: rontó tárgy eltávolítása

Kávásról gyött János bácsi, én meg fél legény vótam, 17 éves. Tudósember vót. Az
meg tudta mondani, hogy hol van elásva az, az a rontás. A férfiak fiatal korukban
elpusztuljanak. Mikor hozták a tóvetõ kapát, és azt kérdezte, hol vágja föl. Õ már
megtudta. Fölvágta a küszöb alatt, az ajtófélfáná. Egy nagy csomó rongyba min-
denféle csontok, de olyan büdös vót, hogy az embernek nem lehetett megmarad-
ni. Holttestbõl van. És aki a holttesten jár át, az hosszú életû nem lesz. Azt is meg-
mondta, hová kell kivinni. Kivitte a kert garádjába.c Ott beásta a földbe. (Csitár,
Nógrád megye)128
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Egyszõ vót egy mészáros embör. Vót üzletje és lakása. Egyszõ éjszaka lefekszik.
Valami kaparászást hall, hirtelen mintha valami fekete a mellire ugrott vóna. Nem
bírt mögmozdulni. Mintha hét malomkû lött vóna ráfektetve. Látott-hallott, csak
nem bírt mozogni. Mindön éccaka mögtörtént ez. Egy fél óráig tartott. Nem
messze hozzájuk, lakott egy tudós, javasember. Emönt mögkérdözni, hogy mi az
oka ennek. Az azt mondta, hogy valahol a házba a küszöb alatt el van ásva egy va-
rázsszerszám, ami valami boszorkányé vót. De azt nem tudják, milyen mélyen
van. Még egy éjszaka feküdjön le. Figyelje mög, hogy hány körme van a macská-
nak a bal elsõ lábán. Annyi ásónyomnyira lösz a küszöb alatt, ahány körme van
neki. Hát aztán úgy is történt. Mögfigyelte, hogy hét körme van a macskának. Le
is ástak hét ásónyomnyira a küszöb alatt. Egy ezüstfogantyús botocskát találtak.
Elhívták a javast, mer nem mertek hozzányúlni. El is gyütt. A Bibliábul kitépött
két lapot. Egyik ódalra is tött egyet, mög a másik ódalra is, úgy vötte föl a botot.
Azt mondta az embörnek, hogy ha éccaka odamén a macska, csapjon rá a botta.
Figyelje mög, hogy mi történik. Hát úgy is lött. Mikó a harmadikat ráütötte, má
fõ bírt keni az ágyrú. A macska mög mintha köddé vált volna. (Tázlár, Bács-Kis-
kun megye)129

Kijárt a tehén a pusztára, oszt vót, mikó hazagyütt, olyan beteg lött, hogy úgy nyö-
gött a szöröncsétlen, mintha elleni akart vóna. Akkó a két csöcsibû tiszta fehér tej
gyütt, kettõbû mög vér. A tehenet el köllött adni, mert nálunk nem löhetött hasz-
náni. Akkor a bátyámékhon kerût az a tehén. Azok elmöntek ilyen tudósasszony-
hon, oszt akkó azt mondta nekik, hogy az istállóküszöb alá van elásva valami.
Ameddig az ott lesz, anná a házná tejhaszon a tehéntû nem is lösz. (Kistelek,
Csongrád megye)130

Az ipamnak,a Molnár Józsefnek Kiskeszin vót tíz marhája. És csak egy maradt
meg belõle, mind megdöglött. Azt mondták, hogy meg van rontva. Pásztón felül
lakott egy kanász, arra mondták, hogy az tud rontani is, meg gyógyítani is. El-
ment az ipam hozzája, elhívta ide, Keszire. Mikor legyütt, körûnézte az istállót, és
az istálló elõtt egy nagy kõ volt kirakva, azt mondta, azt föl köll venni, és mikor
fölásták, egy fazék vót ott abba, nem tudom, mi vót. De nem hagyta megnézni
senkinek se, az a fontos, hogy fel van véve, többet nem fog megdögleni egy állat
se. Hát nem is döglött meg többet egy állat se. (Ipolytölgyes, Pest megye)131

Csinálmány!b Vót itt… van itt egy kocsma. Vót egy cigánné, aszmondta, itt csi-
nálmány van, itt a küszöb alól ezt ki kell venni. Aszmondta a cigánné: – Kell egy
tyúk. Ha-ha, egyszer egy tyúk. S én nem tudom, hogy mennyi pénz, kiveszi a csi-
nálmányt. Aztán hogy milyen csinálmányt, de valami rongyot kihúzott onnét, egy
rongyot a küszöb alól. Aszmondta: – Ez a csinálmány. A csinálmányt elvitte: – Mos
má nem lesz semmi baj. Hej! Tiszta igaz, ilyen es történt, de hittek es azok neki!
Hogy van csinálmány! Igaz, történtek ilyenek. (Máréfalva, Hargita megye,
Románia)132
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Feloldja, gyógyítja az emberek megrontását, 
tanácsot ad gyógyításra

Szólgalegény volt a nagybátyám. Osztán ment haza, úgy éjféltájba. Közibek do-
bott a kutyáknak, mire bement az istállóba, hogy õ lefeküdjön. Hát õ beteg lett.
Hát nem gyógyult, nem gyógyult, egyszer csak azt javasúták neki, Koroncon la-
kott egy tudósember, menjenek el oda. Majd az megmondja. El is ment az öregeb-
bik bátyjával. A nagybátyámnak a bátyja. Leadta a tudósnak, hogy mi hogyan
vót, azt mondta neki, hogy csak menjen haza nyugodtan, de ha valami az útját áll-
ja, ne bántsa, kerülje el. Hát az útközbe egyszer csak egy nagy kutya elejbe áll, a
barbacsi határba. A meg gyalog gyütt. Hát szépen elkerültö a kutyát. Hát a ku-
tya nem bántotta, mert elkerültö. És másnapra már könnyebben lett a tesvirgye.
Mer a tesvirgye volt nekije. Meggyógyút. Azér gyógyút-e meg, ki tudja, vagy
úgyis meggyógyút volna. (Bõsárkány, Gyõr-Moson-Sopron megye)133

A gyerekrontásra mondta Gazda Fero: ki kell menni a temetõbe, kilencfajta füvet
kell szedni, azt megfõzni, s annak a levével kell megmosni a gyereket.
(Mátraderecske, Heves megye)134

Édesanyám mesélte ezt az esetet: a testvérének két hét múlva lett volna az eskü-
võje, amikor bevaradzott a lába. Elmentek Fero bácsihoz, õ adott rá füstölõt. Ez-
zel kellett megfüstölni, és kilenc napig mosogatni a lábát. Nem volt szabad kiön-
teni a vizet, és eldobni azt a vászonruhát, amivel törölgették. Azt mondta a tudós,
hogy kilenc nap után keresni kell egy hangyazsombikot,a oda elvinni a vizet nap-
kelte elõtt vagy naplemente után, abba belevágni kapával, és beleönteni a vizet.
De közben nem volt szabad nézni semerre sem, se jöttében, se mentében. Anyám
el is ment, megcsinálta, és ahogy jött visszafelé imádkozva, olyan érzése volt,
mintha zuzmara hullott volna. Amikor mondta Fero bácsinak, azt felelte, hogy
most már meggyógyul a lába, mert rontás volt rajta. Meg is gyógyult, hogy mi-
tõl, nem tudták, de hogy fûben-fában orvosság van, az biztos. (Mátraderecske,
Heves megye)135

Vótam ennél a tudósasszonynál, ha bajban vótam. 
Ja, a fia miatt?

Persze. Ez azt mondta, ha így reggel, már akkor is mondta, hogy milyen korán
kelek, hát persze, hogy az ember egy kicsit fél úgy 2 óra, fél 3-kor, azt mondta:
– Felkelsz 1 órakor is, mehetsz az utcán, mihelyt csak a konyhaajtót behúzod utá-
nad, vess körösztöt, de az Úrangyalát kezdd el. Ha csak két-három szót mondol,
vagy egyet, egy Miatyánkot imádkozol, nem számít, de eztet te sohase kérdezd
senkitül, ha nem lát, vagy ha lát, de nem kísért meg, mert nem is fogsz félni. Meg
közeledbe se mén senki.
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És ezt azóta csinálja?
Azóta. Miután ez az asszony mondta. Tudja, hogy én elmehetek 1 órakor, vagy éj-
félkor, semmit, mintha én tán nappal mennék. 1 óra, vagy mit tudom én, amikor
még fenn van a nap. Semmi félés nem gyün rám, pedig hát az a legnagyobb
éccakai idõ. […] (Dávod, Bács-Kiskun megye)136

Nyiri Lajosék benn ültek a lakásban, oszt ûtet kihítták, oszt úgy megpofozták,
hogy nem bírta ki lábon. Majd oszt elpanaszolta egy oláhnak, oszt az oláh azt
mondta néki, hogy ha következõleg kihíjják, vigyék magával egy nagy kést is a
bal kezibe, és azt a bal sarkához szúrja le a földre, nem baj, ha vágja is a sarkát,
nem a maga sarkát fogja vágni. Sose bántották többet. (Sárrétudvari, Hajdú-Bi-
har megye)137

A tudósok olyan férfiak, akik tudományuk segítségével meg tudják rontani a bo-
szorkányok és szépasszonyok hatalmát. (Déva, Hunyad megye, Románia)138

1: Hát mosmá, mondjuk, ez má babonabeszéd, de az én édesapám s az én édes-
anyámmal történt meg, olyan idegbeteg vót anyám, amikor én születtem, ’24-be,
nem tudott engem szoptatni, keresztanyám szoptatott. Az ágyba meg vót kötöz-
ve, egy alsó községbe pásztorok vótak, s ott vótak. S õsszel, amikor hazakerültek,
hát, de Kõhalomból vitt egy orvost, egy hírneves orvost. S aszmondta az orvos,
hogy sajnos a feleségén csak a tudósok tudnak segíteni, az orvosi tudomány nem
tud segíteni. S akkor Gyergyóba, hallotta, hogy Gyergyószárhegyen, nem tom,
melyik községbe, van egy embör, egy öregembör, aki ezzel foglalkozik. S haza-
kõtöztek, hazajöttek, anyámat az ágyba lekötözve hagyta, elment oda. Sokszor el-
mondta, hogy annyi vót a szekér a kapu elõtt, s ilyen parragos udvar vót, s még az
udvaron is, hogy sok. Úgyhogy mikor a kapuhoz ért, ilyen tornácos háza vót, ilyen
régimódi tornácos háza, akkor az ajtón kiszólt, s aszmondta: – Azt az almási em-
bert engedjék be! Õt még nem látta, s úgy. Úgy megijedött apám, mikor erre a szó-
ra bément, s egy kanapé vót, ilyen karja vót a kanapénak, ott a házba, S: – Na, ül-
jön le! A sorkáta eleget nyomta a ház fõdjihez hezza, örökké úgy járt a sorka, úgy
meg vót ijedve. S akkor megmondta, hogy a feleségít milyen állapotba hagyta, mi-
lyen állapotba van a felesége, s egy félliteres üvegbe csinált valami orvosságot, s asz-
mondta: – Mikor maga mejen haza, a felesége magát fogja várni. De apám semmit
se szólott, hogy lehetséges vagy nem lehetséges, semmit se, úgy meg vót ijedve.
S mikor jött, ezzel a szomszédasszonnyal, aki itt ebben a házban lakott, akkor a ka-
pu elõtt beszélgettek. Az erdõn jött Csíkból keresztül, me, ugye, akkor nem vót
buszjárat, hát gyalog jött, s mikor idáig lejött, hogy hát az utcán belátott, a kapu
elõtt, ilyen gyapjúkötény vót ezelõtt, s a keze oda bé vót dugva, s beszélgettek.
S akkor aszkérdezte, hogy fél-e éjjel, s aszmondta, hogy nem. – Na – aszmondja –,
ezt az üveget vegye maga mellé – s ilyen tapaszos fõldje vót, régi ház, nem padlá-
sos, tapaszos ház –, s a ház közepére feküdjék le, s az üveg legyen maga mellett.
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S lefeküdt. S a kicsi szekérnyom apámot, ott, hol feküdt, elkerûte! S akkor azt
mondta, hogy: – 12 órakor, pont 12 órakor menjen hátra a kertbe, s ezeköt, ha nem
tudja maga megcsinálni, akkor a felesége nem lesz jobban. S hátrament a kertbe, s
egy olyan fehér alakot látott õ a kertbe. De az évegeta örökké fogta a kezibe. Az-
tán hogy milyen orvosságot, nem tudom, milyen, ugye, mindent nem tudtam
megjegyezni. Na de ezt a két jelenetet, ahogy megcsinálta, anyám helyrejött. Úgy-
hogy ez mind a szellemekhez tartozik…
2: Ezt nekünk magyarázta. Egyszer én hiszem. (Homoródalmás, Hargita megye,
Románia)139

Feloldja, gyógyítja a tehénrontást, tejhaszon elvételét, 
tanácsot ad gyógyításra

Egy ember lement a mezõre szántani, és bõgni kezdtek a tehenek. Kérdezte a má-
sik koma, mér bõgnek a tehenei. – Regvel is fejni akartam, meg este is, de nem jött
egyeb a csicsikbõl, csak savó. Akkor mondta a koma neki: – Megállj, koma, vissza-
hozom nekik a tejet! Odament a komája, és fejni kezdte a járomszegeket. Mondott
valamit. Akkor folyni fogott a tej. Akkor este, mikor fejni kezdte a teheneket, ak-
kor már vót rendes teje a tehennek. (Szárász, Baranya megye [Pusztina, Bákó me-
gye, Románia])140

Egy asszony meg mesélte: – Annyira megrontották a tehenem, ahogy kifejtem a
tejet, azonnal véres lett. Elkezdett forrni, megfordult a pitlibe. Tiszta vér volt, és
olyan büdös, hogy majd nem lehetett mellette megmaradni. Elment aztán egy
idõs bácsihoz, aki értett ehhez, az azt mondta: – Megrontott egy szomszédod, aki
irígykedik, hogy ilyen szép sok pénzt árulsz a tejbõl. Hajnalban egy fehér lepedõt
kellett magára teríteni. Füvet adott az öregember a kezibe, és megmondta, mit
mondjon egész úton, amíg az istállóhoz nem ér. Az, aki megrontotta, meg fogja
szólítani. Tényleg meg is szólította az illetõt, aszt ott lehordta mindennek, és at-
tól a tehén jó lett. (Dunaújváros, Fejér megye)141

Nálunk vót Csonka Miska, még gyerek vótam. Harminckét lelket tart el a tehén,
annyi teje lenne a tehénnek, ha nem vennék el a hasznát. Ez a Miska nálunk el szo-
kott járni. Egyik alkalommal akkor jött, mikor édesanyám köpült. Este elkezdett
köpülni, vizet forralt bele már háromszor is, húzták és abbahagyták, nem bírt ösz-
szeállni. Reggel is húzta, nem állt össze. Ez a Miska reggel odajött, anyám elpana-
szolta, hogy nem bírja a tejet összehúzni. Ez megfogta a köpülõ szárát, hármat
rántott rajta, és azonnal összement a tej. És annyi vaj lett, hogy csak egy fél liter
írója lett neki. Elmagyarázta édesanyámnak, hogy mit tegyen, ha azt akarja, hogy
a hasznot el ne vigyék. Valahogy azt kellett volna csinálni: kifejni a tejet zsétérba,b

elvinni a kiskertbe, senkihöz szólni nem szabad, ott kihúzni egy karót visszakéz-
bõl, és oda beönteni a tejet. (Õrhalom, Nógrád megye)142
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A tehenünket megrontották. Osztán mondták, hogy menjek el Lucra,a valami
tudós… mán egyszóval ilyen tudóshoz. Asszony vót. Nem tudom én a nevit, mán
azt elfelejtettem. Elmentem hozzá, osztán hát… ez körölbelõl vagy… hogy is
mondjam, vagy huszonnyóc éve. Ilyenformán vót. S akkor aszondja nekem, hogy…
ki vótam igen melegedve… hogy: – Jaj, jóasszony – aszondja –, de melege van ma-
gának! Mondom: – Hát igen melegem van! Hát aszondja, hogy: – Elfáradt, ugyé?
Mondom: – Igen! – Nohát – aszondja –, mert bizony – aszondja –, mert hozta aztat
a nénit – de a nevit nem mondta meg, azt a nénit, aszondja –, aki a tehenet meg-
rontotta. Oszt ott csinált valamit, hogy mit, hát azt nem énelõttem csinálta, mer
kiment. És akkor aszondta nekem, hogy majd figyeljem meg, hogy ha hazame-
gyek, hazaérek, menjek ki a kerítés mellé, és ott fogok látni, aszondja, egy csomó
fehérbabot, de hozzá ne nyúljak. És, aszondja, ne szóljak semmit se! Hát olyan kü-
lönös mást nem tudok, mert osztán én többet nem is mentem. Mer osztán annyi-
ra, hogy mikor osztán mán a tehen kezdett jobban lenni, visszajönni a teje, minde-
ne, de akkor is nem adta le a tehén a tejet, hanem annyira, hogy megölte a tehenet
a tej. Mer az agyára ment. Így oszt levágták itten, még ezt H. Pista vágta le, meg
nem is tudom, még ki vót a másik hentes. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)143

A tehén egy évig sántított. Húzta a hátulsó lábát. Oszt Örzse néni ott lakott a sar-
kon, és haragudott érte, hogy fõmönt a tehén, mikó hajtottuk itatni. Még akkó
amott vót a kút, messzire, Belovaiéknál. Hajtottuk itatni, oszt haragudott érte,
oszt nem mertünk hozzászólni, hogy Örzse néném, csak köszöntünk neki. Tudtuk,
hogy imádkozik ilyenökre, de nem mertem neki mondani. Oszt û maga fölajánl-
ta magát. Hogy hozzak tehénfarkát. – Majd ráimádkozok, oszt rákötözöm köny-
nyédösen, hogy minél gyorsabban vesszijje e – aszondja –, aztán möggyógyul. Én
oszt szaggattam ki a farkábul neki, oszt átvittem. Oszt míg imádkozott, addig há-
rom ágra fonta a farkát a tehénnek. Hazahoztam, rákötöttem, három nap múlva
már nem sántított a tehén. Ez száz százalékig így van. Ez saját magunkon történt.
A Miatyánkot mondta visszafelé. (Sándorfalva, Csongrád megye)144

Borcsa néninek, mindig csak így ismerték a falu boszorkányát. A lánya az én te-
henemet is megrontotta egyszer. Úgy történt az, hogy a tehén egyik nap még ren-
desen leadta a tejet, de másnap este már egy cseppet sem adott. Tudtam, hogy ezt
csak Borcsa tehette. Éppen kimentem az utcára, hát látom, hogy Borcsa ott van a
Szabóék elõtt. Odamentem a villával, és elzavartam az asszonyt, de meg is fenye-
gettem. Azt mondtam, hogy megölöm a tehén miatt. Másnap elmentem Szanisz-
lóra, egy tudósemberhez. Az azt mondta, hogy menjek el éjszaka kilenc ólba, és
vegyek a kezembe fel egy kevés port, és vigyem el neki. Azonban én nem mertem
megcsinálni, mert féltem, hogy leüt valaki. El kellett adni a tehenet. Azután a má-
sik embernél már rendesen adta a tejet. Szabóék nem tudtak Borcsa miatt tehe-
net tartani. (Kocsord, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)145
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Az tudákos vót. De û nem rontott senkinek, csak javított. És ha valakit megron-
tottak, û meg tudta javítni, mer az erõre megy. Akinek erõsebb a tudása ezekbe a
rontásokba, a tanulmánya, és erõsebben tud mûködni avval, annak elébe nem
lehet állani. És ha felette áll a tudással, és valaki megrontja a tehenet, az vissza
tudja csinálni, és az helyrejön. Az embernek is visszacsinálja, ha megrontották.
(Salánk, Nagyszõlõsi járás, Ukrajna)146

Például vót édesanyáméknak bivaly. És abból is elvitték. S vót Görcsönbe egy
öregember, és eljött oda, és mondta anyámnak, hogy bolygatva van, mert nem ál-
lott meg a bivaly, hogy fejje anyám. A aszondja: – Meg van bolygatva, fiam. Nem
vagy félénk? Aszondja anyám: – Nem vagyok. És: – No – aszondja –, merítsél ki-
lenc kútbúl vizet, szedjél össze egy jó fél vederrel, vagy még több is lehet, és itasd
meg a bivallyal, és senkinek ne köszönj, senkihez ne szólj – aszondja –, mert a bi-
valy meg van bolygatva! És úgyhogy anyám megcsinálta mindezeket, vitt vizet,
és megitatta véle, és helyrejött a bivaly. (Diósad, Szilágy megye, Románia)147

A szomszédasszonynak, a hátunk megül, vót egy nagyanyja. De az olyan nagyon
csúf volt, igazán, mind egy prikolics.a S az tudta csinálni, hogy ha így a tehén meg
van rontva. Kellett vinni egy kis sót és egy kicsi málélisztet nekije. Én vittem is
akkor, és, kérem szépen, nem tudott csinálni semmit sem. Olyan erõsen tartották,
hogy csak ásitatt, ölte meg az álom, nem tudott csinálni semmit. S akkor asz-
mondja nekem: – Nesze, a liszt, vidd haza, s add oda a tehénnek. Na, hazavittem,
odaadtam a tehénnek. – De szeredán gyere vissza megint! Megin hozzál… Má-
sodszor se tudatt csinálni semmit. Hanem harmadszor aztán csinálto meg, hogy a
teje visszajött a tehénnek. Mit mondott… Olyan mogyoró- és bodzaágból, ilyen
hosszuk votak, né, s aztán aztat a lisztet avval a soval mind kavargatta, s mind
mondatt valamit, de úgy mondják, hogy az ember nem tudja az agyábo békap-
csolni, hogy mit beszélnek. Na, kérem… Aztán ugy vagy harmad-, negyednapra
visszagyött a té. De akkor se vot normális, me téfeleb nem vot. (Tordatúr, Kolozs
megye, Románia)148

Hát például hallottam azt, hogy valakinek a tehenjinek elvitték a tejit. Csak olyan
tej maradt, savó. A zsírját, azt elvitték. S akkor elment a tudóshoz. Ezelõtt vótak
tudósok. S az a tudós mondta neki, hogy miket csináljon, például nem tudom, mi-
lyen magyarófát keressen az erdõben, hogy bogja ne legyen, s hogy mekkora le-
gyen, s megmondta, hogy mit üssön vele napnyugtakor vagy napfeljõtekor, s az
oda fog menni. Me azt az illetõt veri. Vót, aki osztán beteg es lett. Ezt én értem,
de meghalt az illetõ. Hordozta az ura kórházba, s minden, de mondták neki:
vihetöd, met megverték. (Erdõfüle, Kovászna megye, Románia)149

A teheneket reggel megfejtem, s elmentek, oda kicsaptam. Este hazamentem, s a
tehen szépen erre a kerítésre, erre a kapura, ahol kellett vóna átalmenjen az istál-
lóhoz, hát úgy ordított, s mászott fel. Nagy tõgye vót. Este semmi tõgye nem vót,
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jó tejes tehenyek vótak, kettõ vót akkor. Jaj, az én uram es hazajött, valahol dol-
gozott, s mondom: – Jóska, a tehenyekvel mi van, mit csináljak, mi van evvel a
tehenyvel? Békötte õ, s nem szólott semmit se. Azt mondta, adjak egy kicsi pu-
liszkalisztet egy zacskóba, hogy õ menjen. S vót akkor egy ember Bükkben, aki
azon segített. S arra olvasott, vaj imádkozott, mit csinált arra a sós lisztre. Haza-
jött az én uram, s odaadta a sós lisztet a tehennek, megette, s reggelre úgy meg-
állott megint a fejésnél, semmi baja nem vót, csak a teje hiányzott. Aztán egy jó
darabig hiányzott a teje. (Gyimesbükk, Bákó megye, Románia)150

Rontást gyógyít – a rontó gátolni akarja a gyógyítást

Feri bácsi éccaka járt el gyógyfüveket szednyi messze, meg harmatot szedett.
Édesanyáméknak szomszéd vót majdnem, tudták, mé megy, mikor megy. Egy
éccaka úgy egy 1 tájba bedûlött csak édesanyámékhó, de mind le vót róla szag-
gatva a ruha. Megijedtek tõle édesanyámék. – Ne ijedjé meg, jányom, én vagyok.
– Mi történt magával, Feri bácsi? A boszorkányok megtéptek, hogy mé gyógyí-
tom, akiket õk megrontanak. Eljárt gyógyfûveké, de olyanokot meggyógyított,
akirõ orvosok lemondtak. (Cered, Nógrád megye)151

Ha valami dögvész volt, vagy súlyos betegség, a tiszaroffi asszonyhoz mentek, aki,
mikor beléptek az ajtaján, már tudta, hogy mi járatban vannak nála. A nagyutcai
Futás Mihály lányát is valami boszorkány megrontotta olyan feltétellel, hogy a be-
tegség egész a padlásig hajigálta szegény lányt. Azt javasolták, hogy vigyék ehhez
a javasasszonyhoz. Elvitték. Mikor Tiszaroffhoz közeledtek, már négy ló is alig bír-
ta a beteget, annyira húzta vissza a kerekeket a megrontó boszorkány ereje, nem
is tudták behúzni a kocsit a lovak a javasasszony házához, hanem az emberek le-
vették róla a beteg lányt, és úgy vitték be. (Törökszentmiklós, Jász-Nagykun-
Szolnok megye)152

Ügyfelérõl mindent tud: ismeri ügyfelei szándékát; 
az õt kicsúfolónak, kételkedõnek nem segít

A faluban volt egy nagyon veszedelmes kutya, egyszer összeverekedett az udva-
ron levõ malacokkal. A kutya gazdája és egy jó barátja elmentek a kocsmába (ven-
déglõbe), mert tudták, hogy ott van az a személy, aki tud rajtuk segíteni. Meg is
kérték a tudós „doktort”, hogy segítsen, õ erre azt mondta: – Menjetek haza, mi-
re hazaértek, meggyógyulnak az állatok. Odaadták neki a pénzt, és hazamentek.
A gazda mondja a barátjának útközben: nem lesz ebbõl semmi. Erre aztán fut ki
a kocsmából a tudós „doktor”, hogy neki nem kell a pénz, nem gyógyítja meg az
állatokat, ha nem hisznek neki. A gazda megijedt, és könyörgõre fogta a dolgot,
mire a tudós megszánta, és hazabocsátotta õket. Az állatoknak nem volt semmi
bajuk, mikor hazamentek. (Árpás, Gyõr-Moson-Sopron megye)153
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Szabadkára vitték, mert ott vót egy ilyen tudósember, de az má elõre tudta, hogy
a fiatalember nem hisz benne… Azt mondta: – Hiába minden, nem bírok segít-
teni, mer maga nem hiszi… (Doroszló, Nyugat-bácskai körzet, Szerbia)154

Egyszer apám ment Farkas Dáviddal és Beczkó Sándorral Szatmárona túl egy tu-
dóshoz. Ahogy mentek a gyepen keresztül, egy árok elé értek. Átugrottak mind-
nyájan, és Dávid fingott egyet. – Na, ezt a tudósnak – mondta nevetve. Mentek
tovább. A tudós elintézte a dolgot, és apám fizetett egy forintot. Beczkó is elvé-
gezte a maga dolgát. Amikor a Dávidét is elvégezte, hogy mivel tartozik. – Sem-
mivel se tartozik, mert maga már megfizetett, amikor az árkon keresztülugrott.
Hát ilyen volt a tudós. (Tyukod, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)155

Bucsi Istvánnal történt vót, s megtörtént aztán Bucsi Rózsival, s megtörtént
Prezsmer Janinéval, az édesanyám ángyával, hogy elmentek, hogy no, menjenek
a tudósasszonhoz, úgy is mondják, hogy mondóasszony, Szentdomokosra.b S ak-
kor aztán aszondta, me bõcs fehérnép volt Prezsmer Jánosné, s aszondta: – Na,
menjünk el, aszondja, s mondjuk el az olvasót ezen a szép hegyen keresztül! Mi-
kor mentek bé a bottyac fele – mondjuk el, az olvasót – aszondja –, mer ugyes any-
nyit érünk – aszondja –, mert az ugyes összevissza hazudozik, nem ér semmit an-
nak a mondása. Na, el es mondták az olvasót, s hát, tudja a Jóisten, a mások ott
rimánkodtak, hogy immá ott elmegyünk, s osztán meglássuk. Ha tud, mond, s ha
nem tud, eljövünk. – Én nem hittem életemben – aszondja –, s most is csak azétt
megyek, hogy lássam meg Szentdomokost. Jól van, hát õk elmennek, elmondják
az olvasót, szépen elmennek, s mikor bémennek az udvarra: – Maga – aszondja –,
menjen vissza, s ott kinn az olvasóját mondja el a bottyon küjel, ahogy béjövet el-
mondta, me ugyes én hazudok magának. Maguk jöjjenek bé, jöjjenek bé! – aszond-
ja. S hát így s hát úgy, s hát nem… – Mi – aszondja –, nem elég, hogy lecsúfolt,
még hazud es? Vigyázzon, hogy maga mivel foglalkozik, azon hagyjon fel. S akkor
aztán beszélgessen velem, s álljon szóba, de addig menjen el. Akkor maguknak se
mondok, ha õ el nem menyen. Maguknak se mondok. Me Prezsmer Janiné es fog-
lalkozott zsírelvétellel,d avval foglalkozott. – Amivel foglalkozott, azon hagyjon fel
– aszondja –, met ha nem, az ördögök elviszik. Tudja meg – aszondja –, mer nem
hiszen se Istennek, se embernek, csak a maga mesterséginek. S akkor – aszondja
– a jóra intés magának ha fog, jó, s magán nem tanít, akkor az hazugság? Nem
baj, mer mikor az ördögök kezibe jut, meglássa. Úgy bizon, szépen nekifogott, s
õ künn maradott az útba, mert az udvarra se engedték be. Szépen ezeknek mon-
dott, az édesanyám anyjának, Bucsi Istvánnénak, s Bucsi Rózsinak. Rózsi néme

még él, s Bucsi István mán meghót. Úgyhogy most es meséli az öregasszon, most
mán 92 éves, és most es sokat meséli. Hogy aszondja, hogy úgy szégyellték
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magikat, s úgy kezdtek sírni, hogy õk azt a nagy utat hejába megtegyék. – Ne
törõdjenek semmit – aszondja –, jöjjenek be, de õ lásson akkor a munkájához,
amivel foglalkozik, s álljon meg küjel, me nekem olyan az udvaromra sem kell.
Egyáltalán – aszondja –, me én istenes dologval foglalkozom. S kietek tudják –
aszondja –, nem kell maguknak mondjam. S egymásra néztek, a másik pirult, s ve-
resedett, s haragudt. – S ha megharagszik, ha megjõ, a maga dolga – aszondja –,
menjen vissza, s mondja el az olvasót, me jövet es hejába mondta, s menet es hejá-
ba mondja. Me amíg fel nem hagy azon, amit folytat, akkor hejába, mer addig az
imádság magának semmit se jelent. (Gyimesbükk, Bákó megye, Románia)156

Megköti azt, aki kételkedik a tudományában vagy megsérti

Az öreg Szûcs gazdaember volt. Beszélték felõle, hogy valamilyen tudománya van.
Egyszer osztán szénagyûjtéskor azt mondja Nagy Feri bácsi: – Na, az Istent ebbe a
vén Szûcsbe, most próbát teszek vele, nézzük meg, mit tud! Mert arról van szó, hogy
ilyen-olyan ördöngös. – Megtréfálom – azt mondja Feri bácsi. Fellép az egyik rudas-
ra, felkapja a gatyáját, oszt a tetején reccsent. Nevette. Hanem osztán, mikor állna
fel, nem tud. Ott maradt kucorogva. Hiába káromkodott, hiába sóhajtozott, a tett-
helyen maradt. Majd osztán, úgy déltájban jön kifelé a vén Szûcs. – Hát te? Osztán
mit csinálsz ott a rudas tetején? – kérdi tõle. – Tanyázok egy kicsit, bátyámuram,
mert elfáradtam. – Hát akkor meg ne kucorogj, hanem ülj le kényelmesen! – azt
mondja. Erre Feri bácsi, ha nem akarta is, beleült, amit maga alá cselekedett. Egy
idõ múlva azt kérdi tõle a vén Szûcs: – Na, hé, kipihented már magad? – Ki – azt
mondja Feri bácsi, de nagyon savanyú ábrázattal. – Hát akkor meg gyere te is gyûj-
teni, hé! Így tudott lejönni a rudas tetejébõl, addig ott volt. (Kunmadaras, Jász-
Nagykun-Szolnok)157

Kincsre vezet, zárat nyit

Szüli István az én Dezsõmet el is hivta, hogy megtalálja a pénzt, mer az hetedik
gyerek. Egy ilyen tátosféle ajánlotta ezt. Az öreg hegyen van a pénz. Eljártak ás-
ni. Az uram jött haza, azok a Szüli gyerekek mentek ásókkal. Az uram meglátta.
A Szüli elbeszélte: a ládát már meg is fogták, de valami odament hozzájuk, meg-
ijedtek, elengedték a láda sarkát. A földön keresztül látja meg a hetedik gyerek a
pénzt. (Lovászpatona, Veszprém megye)158

A tizedesem is olyan boszorkányos volt. Egyszer azt mondta: – Fogadjunk, három-
szor ráfújok erre a bezárt lakatra, leesik. Hát úgy is lett, háromszor ráfújt a lakatra,
az meg leesett, pedig én zártam be, aztán még egyszer megcsinálta, hogy elhigy-
gyük. A háborúból is megszökött, egy cigánnyal együtt. Debrecenben bement egy
kocsmába, a cigánynak azt mondta, várjon kint. Õ meg eltûnt, a cigányt meg el-
fogták, és visszavitték. A tizedessel még Pesten is találkoztam, mikor jöttem haza
a háborúból, de akkor már elváltoztatta a nevét. (Drávafok, Baranya megye)159
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A hetedik gyerek meglátja a kincset. Én is hetedik gyerek vagyok, én is láttam má.
Ültem a konyhába, hirtelen kilángolt a kincs kék lánggal. A két hüvelykujjat meg
kell kenni – a körmöt – mákolajjal, abba meglátja a kincset. (Budapest, XX. ke-
rület [Beodra, Közép-bánsági körzet, Szerbia])160

Varázstrükkök: vizet áraszt, növényeket, 
állatokat varázsol

Volt a faluba egy kántor, jöttek ki az asszonyok a templomból, s oszt nagy vizet
csinált. Az asszonyok felhúzták a szoknyáikat, õ meg kiröhögte, a legények pedig
a templom elõtt figyelték. (Dédes, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)161

Hát mulatság vót, hát táncoltak. A házigazda, Karaszi Csáki, az tudott rontani,
kérdi: – Akartok-e zõd uborkát látni? Hát egyszer csak folyik fel a banyakemen-
cére az a zöld inda. Hát mikor a zöld uborkák ott lógtak, kérdi: – Akartok-e vizet
látni? Amint ott táncolnak, egyszer csak emelkedik ám olyan ködszerû víz, utóbb
akkora lett a víz, amint a menyecskék táncoltak, húzták fel a szoknyáikat, meg a
padkára álltak fel. Mondták: – Micsoda víz, micsoda víz, árad a víz! Egyszer csak
ott jajgattak, kajbáltak, hát fogyott el a víz. Mikor leugráltak, hát éppen olyan
száraz volt a föld, mint a víz elõtt. Ez olyan ördöngõs ember volt. (Szeremle, Bács-
Kiskun megye)162

Dikó Ferenc bácsi járt lakodalomba. Mindenkinek a kezibe adott egy rózsát, hogy
szagulják, mikor szagúták, lófasszé változtatta. Azok meg sivalkodtak. (János-
hida, Jász-Nagykun-Szolnok megye)163

Ezt a történetet is gyerekkoromba hallottam, amit most el fogok mondani. Szin-
tén Hellen Lajos bácsitul. Û magyarázta, hogy vót egy Gyõrfi nevû ember, a bo-
szorkányokkal cimborált. Sok mindenhe értett. Nem vót píze egyszer, oszt ment
a vásárba. Megállt a folyó szílin, azon kellett keresztülmenni, ott vót egy szalma-
kazal. Kihúzott belõlle egy csóva szalmát. Csinál belõlle vagy hat szalmacsutakot,
beledobálta a vízbe, a folyóba. A másik oldalon kis süldõ malacok jöttek ki, ma-
lacokká változtak. Elhajtotta a vásárba. Eladta. Mondta, aki megvette, annak az
embernek mondta: – Vigyázzon, hogy vízbe ne nagyon hajtsa, mer nem tudnak
ezek úszni. De csak egy folyón kellett keresztülhajtani. Belehajtotta, mind szal-
macsutakká változott, oszt a víz elvitte, ilyenkor oszt nagyokat kacagott Lajos bá-
csi. (Sáp, Hajdú-Bihar megye)164

Varázstrükkök: ételt-italt, utazást varázsol

Vót két jó barát. Az egyik Debrecenbe való vót, a másik Kolozsvárra. Együtt ta-
nultak azok is, mint te valamék jó komáddal. A Debrecenbe való gyakran meglá-
togatta a kolozsvári barátját. Hát egyszer ü is meghíjta Debrecenbe. Mikor osztán
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megérkezett, se szógáló, se szakácsné a házba. Magára vót a barátja. Nincs sem-
mifé gazdasszony. De mán enni kéne, oszt sehun semmi. A debreceni barát be-
ment egy ódalházba, megfúrta az ajtófelet. Lett mit enni. Tele lett az asztal kü-
lönbnél különbfélékkel. Minden vót. A lyuk alá tett egy dézsát, úgy ömlött kifele
a bor az ajtófélbül. Meggyújtott egy szál gyertyát, beletette a plattba, úgy mele-
gedtek, oan meleg vót. Ettek-ittak, mulattak. Ott vót vagy egy hétig. Mindétig
csak ettek-ittak. Tellett az ajtófélbül. Telt-múlt az idõ, oszt mondja a Kolozsvárra
való, hogy: – Hát menni kéne hazafele. – Sose búsulj – azt mondja a másik –, majd
hazavitetlek én. Itt a fogat. Kimegy, hát itt egy irtó nagy béresszekér, két istente-
len nagy fekete bivaly belefogva. Bennek egy kis szalma. Felültek, majd alighogy
felültek, egyszer csak azt mondja, hogy szálljunk lefele, mán Kolozsváron va-
gyunk. De a cimbora aludt, hát letette a köves út mellé. A kocsi elment. Hallja
osztán, hogy üt a toronyóra rendesen. De mán valami ismerõs harangszót is hall.
Feleszmél. – Hopp! Hát hogy jöttem én ide? Csipeszkedik felfele. No, bement oszt
a városba nagyon csodálkozva. – Hogy lehet a, hogy én Kolozsváron vagyok, mi-
kor még az elébb Debrecenbe vótam? (Rozsály, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)165

Varázstrükkök: tárgyakat mozgat, táncoltat távolból

Mit tudott még ez a bûbájos?
Vót úgy, hogy kártyáztunk, mindenki beadott pár fillért. Akkó még az is píznek
számított! Kártyáztunk, kártyáztunk, oszt azt vettük észre, hogy minden píz
Gunyi Jóskáná vót. A lányoktú meg megkérdezte, hogy milyen pántlika kõ?
Aszondták, hogy kík. Akkó hanyatt vetette magát, oszt tele vót a szoba kík szal-
lagga. Ha aszondták, hogy kík, illetve piros, akkó meg piros szallagga lett tele a
szoba. Vót olyan is, hogy azt kérdezte, hogy: – Láttatok-e mán két kisasszont
táncóni? No, majd én megmutatom, hogy táncónak Svájcba. Elõvett két kemíny
papírt, csinát a babának kezit, lábát, fejit. Melléjük tett egy duncosüveget.a Abba
tett egy krajcárt. Különféle nótákat danót nekik. Ilyen, hogy „Mán Szentesen
kidobóták, minden kislán templomba jár…” Úgy táncótak, mint a fene, járt a ke-
zük, lábuk, fejük. (Szegvár, Csongrád megye)166

Koncz Pali tudálékos ember volt. Söprûkötõ volt, és elvitte eladni. Ha nem kelt
el, a söprûk táncolva kísérték haza. (Törtel, Pest megye)167
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HALOTTLÁTÓ

A halottlátó (látó, az Alföld több helyén léleklátó, halottas asszony, Erdélyben nézô, Székelyföl-
dön mondó, mondóasszony, Moldvában ellátó, ellátóné, illetve beszélgetôs asszony stb.) a termé-
szetfeletti kommunikáció egy területére, a halottakkal való érintkezésre, a róluk történô tu-
dósításra szakosodott specialista. Veleszületett vagy tanult képességei révén kommunikálni
tud a halottak szellemével. Európa hagyományos falusi közösségeiben az újkorban sok he-
lyütt mûködött, mint a nemrég meghaltak és az élô hozzátartozók közti elintézetlen ügyek
rendezésében közvetítô személy. A magyar halottlátó tudósít a halott másvilági sorsáról,
körülményeirôl, továbbítja az élôk kérdéseit, üzeneteit, a halott kéréseit. Halottlátók ma is
nagy számban tevékenykednek, jelenkori mûködésük feltehetôen sok, New Age vallási jelen-
ségekkel kapcsolatos új motívumot is tartalmaz, amit ez a szöveggyûjtemény még nem tük-
röz. Itt bemutatott adataink a hagyományos közösségekben mûködött mágikus-vallási specia-
listák múltbeli módszereire, és a gyûjtések idején – az utolsó 100 évben – alakjukhoz fûzôdô
hiedelmekre, narratívumokra vonatkoznak. Csak kivételesen mutatnak be modern jelensége-
ket, például az erdélyi piritisták (’szellemidézôk’) újabb folklórgyûjtésekben is megjelenô alak-
jait.1 A 19. század végétôl kezdve szivárogtak le falusi közösségeinkbe is városi, kispolgári
okkultista-spiritualista módszerek (médiumként viselkedô látók, asztaltáncoltatás stb.) Az új
típusú látók is sokat ôriznek azonban a régi hiedelmek és módszerek közül.

A halottlátóhoz járás elsôsorban – de nem kizárólagosan – a római és görög katolikus ma-
gyarság lakosságának gyakorlatában élt, és adataink szerint különösen az Alföldön, a Felföldön,
valamint a Székelyföldön és Moldvában volt intenzív. Nógrád,Heves sok katolikus falvában szin-
te kötelezô része volt a temetés rituáléjának – annak egyik utolsó mozzanataként – a halottlátóhoz
fordulni, hogy a halott túlvilági sorsára, illetve szükségleteire nézve információkat szerezzenek.

A halottlátók a róluk szóló narratívumok szerint általános tudós- és látóképességekkel
rendelkeztek. Sohasem kizárólag halottlátással foglalkoztak, sok múlt századi híradás szól távol
lévô vagy eltûnt személyekrôl tudósító, tolvajt, eltûnt állatokat, lopott pénzt felderítô halott-
látókról is. Némelyik látó – különösen a magyarság legkeletibb csoportjainál – sokoldalú tevé-
kenységet folytat ma is: gyógyít és jósol is, boszorkányazonosító vagy rontáshelyrehozó szere-
pe is van. Egyes halottlátóknak igen kiterjedt klientúrája volt, akár a szomszédos megyékbôl
is látogatták ôket, és széles körben meséltek sikeres közvetítô tevékenységükrôl: a parádi

asszonyról (Heves megyében), Vécsei Jolán híres putnoki halottlátóról (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye) vagy Mészáros Mihályról (Léleklátó Miska) Szolnok megyébôl, és így
tovább.2 Alakjukhoz társulnak az általános tudósmotívumok: foggal vagy burokban is szület-
hetnek, mint minden tudós, és ördögi beavatásban is részesülhetnek, de esetükben különösen
hangsúlyozódik tudásuk mennyei, szent eredete. Beavatásuk legáltalánosabb módja az, hogy a
rejtezés önkívületi állapotában (transzban) vagy álomban mennyei lélekutazásban van részük,
melynek során egy égi lény vagy a halottak tanítják meg ôket mesterségükre. Megjelenik velük
kapcsolatban is a csecsemôkorban megnyilvánuló tudás motívuma, valamint az a hiedelem,
hogy mindent tud, amit róla gondolnak vagy mondanak, és nem fogadja azokat, akik kételked-
nek benne, illetve trágár kijelentéseket tesznek vele kapcsolatban. A halottakkal folyta-
tott szellemcsata már nem annyira az általános tudósrepertoár, hanem a személyes él-
ménytörténetek motívuma.
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A személyes élményelbeszélések a halottlátónál megfordult egyének tapasztalatait tükrözik,
és magáról a látótevékenységrôl, a halottak üzeneteinek tolmácsolásáról szólnak. Fô téma a ha-
lottakkal folytatott párbeszédben a halott lelkiüdve, purgatóriumbeli vezeklésének megrövidí-
tése, misék, alamizsnák kérése e célból. Ami a kommunikáció technikáját illeti, az e tekin-
tetben szûkszavú adatok változatos módszerekre utalnak: például halottak odaidézése
önszuggeszció, illetve erôs koncentráció segítségével; transzban lát a halottlátó, és magához
térve tudósít (transzindukáló tükrök, kristályba nézés alkalmazásával, vízbe nézéssel). Egyes
tudósítások szerint a halott megszállja a látót mint médiumot; udvarhelyi látók féltranszban tu-
dósítanak a másvilágon tett útjukról. Egy moldvai látók által képviselt halottlátótípus lélekben
a túlvilágra utazik a halottat „látni”: a purgatóriumban kísérli meg a halott sorsát enyhíteni.
Jánó Ilona, a lészpedi látó a halál pillanatában is „látja” a halottat, és feladatának ilyenkor a lé-
lek megmentését tartja a kárhozattól.3 Eltérôen az ismert halottlátók általános gyakorlatától,
amely szerint ôk családok számára tudósítanak elhalt hozzátartozóik sorsáról, Jánó Ilona azok-
kal a halottakkal foglalkozik, akik nem kapnak segítséget a családjuktól, akikért neki kell
imádkoznia, vagy lelkükért – ôrzôangyala támogatásával – megküzdenie.

A halottlátók hiedelmeinek és elbeszéléseinek intenzív gyûjtését az 1950–1960-as években
Diószegi Vilmosnak, a késôbbiekben Bosnyák Sándornak, a Székelyföldön és Moldvában Gagyi
Józsefnek és Peti Lehelnek, majd legújabban, elsôsorban a felföldi, szlovákiai magyarság egyes
csoportjainál Magyar Zoltánnak köszönhetjük. Gagyi Udvarhelyben, Magyar Tornában, Csoma
Gergely pedig legújabb gyûjtései során Moldvában lelt olyan típusú látótechnikákat alkalmazó
személyekre, amilyenekrôl eddig nem volt tudomásunk. Összefoglaló áttekintések, elemzések
több szerzô tollából rendelkezésünkre állnak.4

Tudásszerzés baleset, betegség révén

Az ott, künn, az utcába, ne, elütte vót az autó, s két hétig aludt. De az aztán, min-
denki izent tõle a túlvilágról, s ment, mondta meg, hogy mit üzentek. Az az asz-
szony ott, a templom, a temetõ fele lakik, ott hátul…

Orbán Erzsi néni… de õ kórházban volt…
Kórházban, me elütte az autó. Két hétig odavolt, aztán mindenkinek, akinek
üzentek, járta az embereket, hogy mit üzentek. Hogy legyenek jók, ne káromkod-
janak, mindent… Vót Fenyéden egy titkár, s a feleséginek, a felesége egy kicsit
olyan izé vót, hogy azt izente a férje, hogy imádkozzék, s ne káromkodjék, s min-
dent, amit mondott, hát mindent adott le. Õ a túlvilágon volt. De másoknak es,
soknak, akiknek üzentek, mondta, hogy micsináljanak. Hogy legyenek jók…
Rosszat nem mondott. (Máréfalva, Hargita megye, Románia)5

Tátáma es ment, szeretett menni. Úgy elmentünk Klézsére, a búcsúra, s meghall-
tuk, hogy vagyon Újfaluba, most azt mondják, Dózsa,b neki, odavaló születésû vót
az az Almádi Mihály, az az ellátó. 12 esztendõs vót, járt a juhokval. Jól vót, egész-
séges, az apja gazdag ember vót. Az az Almádi Mihály 12 esztendõs vót, s lebete-
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a alamizsnába (a halott lelkiüdvéért)

gedett. Ült tizenkét esztendeig betegen. Úgy összekucorodtak a lábai, a kezei,
hogy többet nem tudta mozgatni. Úgy vót, mintha a kígyók ették vóna, s addig
lett a betegsége tizenkét esztendeig, hogy egyszer csak többet nem fájt semmije.
Azután neki olyan megjelemlett, Isten adott neki olyan ezt, vaj olyan lett lesz,
hogy õ látott másvilágról mindent. Elmondta, hogy neked apád meg van halva,
milyen szenvedésbe van, fizess misét, imádkozzál érte, csináld ezt, adjál pománá-
ba.a Elmentünk mü es hejzá, fölkerestük, én tátámmal mentem. De mihaszna, met
aszondta, meg van állítva a püspöktõl. ’38-ba vót, a püspök akkor megállította,
hogy többet a másvilágról ne mondjon. (Magyarfalu, Bákó megye, Románia)6

Tudásszerzés álomban, transzban (rejtezéssel)

Elrejtõzött a cethalott [sic!]. Elaluszik három nap is, akkor magához tér. Akkor az
sok mindent tud mesélni. Ez olyan hipmotikus [sic!] vót, megmerevedett, a vilá-
gon mindenkit elõidézett. De akik nem hittek benne, azokat kiküldték. A cethalott
elaludt a falu közepin, egy hétig el volt halva. Mikor felébredt, az mindenrõl be-
szélt. A másvilágról beszélt. Az én édesanyám beszéte, neki meg az õ édesanyja.
Csili bábának hívták. Télen, a hidegbe is olyan cethalott vót. A jóra térítette a né-
peket. Táskán lakott. Ott magyarok voltak. Ezt õrözték a csendõrök, mert érde-
mes vót a szavát hallgatni is. (Kaposvár)7

A halottmondó olyanból lesz, aki kilenc nap fekszik, olyan, mint a tetszhalott, va-
lami betegségbe esnek elõtte, nem temetik el õket, mert élnek közbe, és ezekbõl
lesz a halottmondó. (Karancskeszi, Nógrád megye)8

A N. Márta pedig, mikor még haza nem gyütt a községbül, édesanyjátul, én kérdez-
tem, hogy hogy került Mártuskához ez a tudomány? Õ nekem azt mondta: Kilenc
éjjel, kilenc nap õ eszméletlen feküdt, és három orvos mindég itt vót mellette. És
figyelték az õ felébredését, az õ mozdulatját, az õ viselkedését. Kilenc éjjel, kilenc
nap az én lányom nem evett, nem ivott, csak aludt. Majd egyszer, idõk, napok eltel-
tével elkezdte õ mondani más nyelven a szavakat. Lezárt szemekkel. Idegen nyel-
ven. És akkor azt kérdezte egymástól az orvosok, hogy – Mit tudsz ebbül a szóbul
értelmezni? Az mondja: – Kérlek, ez német, ez latin, kérlek, ez más nyelv. Ez tán
orosz. Azt mondja: – Ezt nem értem én se… No és – aszondja – majd mikor oszt
magához tért, mondta, hogy: – Nem! Nem! Nem! Ennyit mondott: – Nem! Nem!
De egyebet nem szólt, és a fejét rázta. De fel még akkor se ébredt. Hanem mikor a
kilencedik nap eltelt, akkor oszt magátul felébredt, s azt mondta: – Jaj, jaj, hol
vótam? De össze vagyok törõdve! És mikor õ… olyan idegen nyelvû szólás történt,
õt akarták tanítani több lelkek is, hogy õróllok is beszéljen. De ezt mondta: – Nem
tudom megtanulni! És õtet kínozták. Veríték hullt rólla. És õtet gyötörték a lelkek,
és kínozták… Amint ezt mondta az édesanyja, hogy: – Éjjel ellopják, úgy, hogy õ
nem látja, és a kútba fejjel akarják a lelkek behajítani, hogy tanulja meg, hogy õról-
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lok is tudjon, õróllok is tudjon a hozzátartozójok… De nem! Csak magyarul!
(Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)9

Bödõ Roza, az a maroslelei asszony, az e vót rejtõdve, úgyhogy mendent csinátak
az ágyáná, azt semmirül nem tudott. A víz meg csak úgy szakadt róla. Három nap
nem evett, nem ivott. Azt hitték, meg van halva, de szuszogott. Így tudták meg,
hogy nincs meghalva. Három éjjel, három nap arról mindég olyan véres víz, az ar-
cáról mindig folyt. De az nem tudott magáról. A hozzátartozók meg siratták, mer
látták, hogy szenvedése van. (Tápé [Szeged], Csongrád megye)10

Vót régebben az én anyám korába egy lány, aki olyan szentnek tartotta magát,
hogy az beszélt a halottakkal. A Bóka Maris. No, hát arrú az én anyósom sokat
tunna beszéni. Aki a halottjával akart beszéni, emöntek ahhoz a Bóka Marishoz,
és az látta a halottakat is, mög a Szûz Máriát is, mög látta Jézus Krisztust is, mög
az Istent is, az közvetítötte a nép közt vagy a halott kívánságát, vagy a nép kíván-
ságát. Úgyhogy olyan szenvedésök közt ment ki a világban, szentté vót avatva a
faluban. Semmi jele nem vót, valamit egyszé álmodott. […] (Padé, Észak-bánsá-
gi körzet, Szerbia)11

A tárkányi asszony már asszony volt, kint volt az urával kapálni. Aztán ahogy ka-
pálnak, hát jött egy borzasztó nagy borulás. Aztán azt mondja az asszony: – Jaj,
mi lesz már ebbõl a borzasztó nagy borulásból, én még ilyet nem láttam. Azt
mondja az urának: – Menjünk haza, én nagyon félek. Azt mondja az ura: – Ne
menjünk már haza ilyen messzirõl, hátha nem is lesz a borulásból esõ. De az asz-
szony csak félt, oszt hazamentek. Alighogy hazaértek, csak csattant, villámlott
egy nagyot. Az asszony csak összeesett, oszt nem volt belõle semmi se. Az ura gon-
dolta, hogy vagy megijedt, vagy villám érte, elment az orvoshoz. Kijött az orvos,
megvizsgálta, oszt megállapította, hogy hát az asszony nincs meghalva, de azt
nem tudta megállapítani, hogy mi baja van neki. Tizennégy napig volt így az asz-
szony, hogy se nem rezdült, se nem mozdult. Az orvos is akármit csinált neki, nem
mozdult. De megmondta neki az orvos, hogy ne készüljenek semmire se, mert az
asszony nincs meghalva, Tizennégy nap múlva oszt az asszony csak föléledt ma-
gától. Elkezdte mesélni az urának, hogy õ hol járt, mit csinált az alatt az idõ alatt:
járt a mennyországba, járt a pokolba, a hóttakat is látta, élõket is, gyógyított be-
tegeket is. Az ura meg nem hitte el: – Nem igaz az, te csak beszélsz, tán nem is
vagy észen. Sokat szekírozta érte. De azt mondja az asszony: – Hiába szekírozol,
hiába bántol érte, nekem ezt muszáj folytatni, nekem menni kell. Attól kezdve
lett aztán ilyen tudós. Volt egy lánya is, de az meg már nem tud semmit. Rá akar-
ta hagyni, de nem sikerült. (Abádszalók, Jász-Nagykun-Szolnok megye)12

Amikor 20 év körül volt, egyszer elvesztette az eszméletét. Ezt nekem Jolánka
nagynénje mondta. Összeesett Jolánka. Próbálták felemelni, de nem volt olyan
erõs férfi, aki fel tudta volna emelni. Mintha olyan súlyos lett volna, amit ember
nem tud megmozdítani, addig, amíg az az idõ le nem telt. Aztán nagyon lassan
eszmélni kezdett, de nem mondta meg, min ment keresztül. Nem mondta el, mit
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látott ott, ahol õ volt. Utána kezdõdött el neki. De nagyon nagy szenvedés ez,
hogy így tud beszélni a halottakkal.a (Hajdúdorog, Hajdú-Bihar megye)13

Mámámb mondta, F. J. néni vót mondó. Odamentek, akinek hótja vót. Lefeküdt
a néni, mondták, hogy másvilágra ment, nem szólott, semmi, hiába szólíjtották.
Mondták, hogy a lelke olyankor a másvilágon vót. Mikor megébredt, mondta,
hogy: – Láttam az emberedet, ez kell neki, étel, vajc gúnya – mondta, és úgy hit-
ték. (Pusztina, Bákó megye, Románia)14

Halottak hívják el, avatják be

Volt olyan idõ, amikor egy éven keresztül is, mindig, mikor lefeküdtem, álmod-
tam. Mindig azt álmodtam, hogy a temetõben jártam, és jött egy halott asszony,
aki mindig hívott magához, hogy majd én beszéljek a halottakról. De én féltem
tõle. Majd nemsokára meghalt az unokatestvérem, 32 éves asszony. Akkor azt a
halott asszonyt az váltotta fel. Az mindig hívott magához: – Gyere, gyere, majd
mondok én neked mindent, és te is halottlátó asszony leszel. Én annyira megijed-
tem tõle, hogy felébredtem, és elbeszéltem, hogy mit álmodtam. Addig, amig
nem mondtam el senkinek, addig álmodtam, amikor elmondtam, utána többet
nem álmodtam. Amikor a halottlátó asszonynál voltam, azt is megmondta, hogy:
– Magának álmában mindig jelentkeztek a halottak. Ha nem mondta volna el
másnak, maga is látna, maga is tudna a halottakról mondanyi. (Nógrád megye)15

Akkor már férjhez mentem, az uram oda volt a háboruba négy évig. Én ott vol-
tam a kastélynál. A Jóisten bocsásson meg, de én nem bántam volna, ha soha nem
jön haza. Jobb lett volna az életemet vagy csak ugy leélni, hogy a szellemekkel be-
szélni, vagy csak szógálni.

Fél 12-kor jön egy olyan szellem be, egy nõ. Mintha sok ruha lett volna rajta, öt-
hat. A nyaka meg teli volt olvasóval, hosszabb-rövidebb… meg itt, a kezén. Azt
mondja nekem: – Te szeretnél mihozzánk bejönni. – Hová, merre? – Mihozzánk. Az
az óhajtásod, hogy mihozzánk bejöjjél. Igaz, most az élõk közt vagy, de a gondola-
tod az, hogy szeretnél a halottakkal társalogni. Gyere velem pontosan 12 órakor. Itt
van a keresztút, ahova hívott. A temetõhöz megy le az út. – Arra el kell készülõdni.
– Hogy kell elkészülni? – Szentelt krétát, szentelt tömjént kell magammal vinni, és
szentelt gyertyát. – Te ezt honnan tudod? És talán azt is tudod, hogy kik lesznek ott?
– Éppen nem sejtem, de e nélkül a három tárgy nélkül… ezt vinni kell magammal.
Még egy fél óra van hátra, hát meggondolom. – De többet oszt nem jövök érted,
mert ha még egyszer érted jövök, akkor nem maradsz itthon. De légy elkészülve!
Akkor a két gyereket az asszony félreállította, és az anyámat. És akkor azt mondja
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nekem: – Na, most térgyepelj le. Szépen letérgyepeltem, és imádkoztam. A két
gyerek meg nézett mindent. Mikor elmondtam minden imádságból ötöt-ötöt:
– Teneked nem sokáig kell tanulni, te roppant jó ésszel birsz. Te megtanulod rövi-
desen. Hát mentem köztük szépen a keresztúton. Azt mondja egy másik szellem,
megkérdezett: – Az urad mikor volt itthon? – Most várom mindennap, minden
órába várom. De nem gyütt, csak énnekem hirtelen ez a gondolat jutott a fejem-
be. – Most várom. Azt mondja a másik szellem: – Akkor ne vigyük, mert nem
ereszthetjük el abba az órába haza, amikor az ura gyün. Mikor én óhajtottam, hogy
szeretnék a szellemekkel beszélni, mennyit keresnék én, ha a halottakkal tudnék
beszélni. Akkor aztán láttam egy férfit. Megfogtam egy veder vizet, oszt egy férfi
a kanálisnál ott állt. Mindig az volt a szokásom, hogy így köszöntem: – Dicsér-
tessék a Jézus. Hát azt mondja az az ember: – Majd 12 órakor pontosan gyere ki.
– Akkor lehetett fél 12. – Fogok várni, nem én magam, fogunk várni többen. De-
hogy mentem én ki, örültem, hogy megszabadultam. – Mari, téged el fognak a
szellemek egyszer ragadni, de nem tudjuk, hogy a rosszak, vagy a jók. (Bodrog-
keresztúr, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)16

Kézfogással, seprûvel örökíti tovább tudását

Mibe halt meg a Tóth néni, hogyan beszélték?
Hát, mán nem tudom, mibe halt. Hát csak betegségbe. Osztán valami seprût
nyújtott a menyének, csak a menyének, Julcsa néninek, hogy fogja meg. De nem
fogta meg. Ráhagyta vóna. De nem fogta meg a söprût. (Körtvélyes, Rozsnyói já-
rás, Szlovákia)17

A putnoki jósasszony a tudományát egy idõs asszonytól örökölte, amikor a kór-
házban feküdt. Az addig nem tudott meghalni, míg valakinek a kezét meg nem
fogta. Ez a putnoki asszony megsimította az öreg néni kezét. Nem közvetlen a
kórházban, hanem hazakerülése után tudta meg, hogy rá milyen tudomány ra-
gadt. Otthon több napon át aludt. Ezalatt a feje felett fényesség jelent meg, és a
levegõben lebegett. Az orvosok nem tudták, mi az oka, hogy nincs ébren. Ébre-
dés után a jós tudásával rendelkezett. (Putnok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)18

Ügyfelei a halottakat meghívják a temetõbõl

A tudósok alszanak negyvennyolc óráig, el vannak ragadtatva. Õ azt ugy tudja,
hogy mi mit beszélgetünk, mink. A feleségem, mikor mentek Parádra, a temetõn
keresztül mentek. – No, Laci, ha valami kívánságod van, gyere el velünk, és majd
átadjuk a szüleidnek. Akkor ahogy bementek Parádra: – Van itt egy összetört fiú,
akarnak e fizetni érte? – Megfizetjük. – Mert ha nem, hát visszaküldöm. A tudós-
asszony mondta, hogy egy misét kér, mert öngyilkos volt, a vonat alá ugrott.
(Bátonyterenye, Nógrád megye)19
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Tavaly, említett barátomnak vendégei érkeztek, akik Tudós Katihoza is számítottak
elmenni. Természetesen elõször a barátomat keresték föl, és csak mikor már jól ki-
pihenték magukat, indultak Katihoz. Megjárták. Nem mondott nekik semmit.
Avval utasította el õket, hogy most nem beszélhet, mert a megholtakat nem látja
mellettük. Hozzá kellett volna elsõ sorban menniök, nem a tanító úrhoz, mert a lel-
kek hazatértek, amiért õk elõbb barátomhoz mentek. A lelkek ugyanis „nem kó-
borolhatnak velük a faluban”. Ha máskor halottaikról tudakozódni akarnak, akkor
azzal a szándékkal induljanak hazulról, hogy hozzá mennek elõször. Elindulásuk-
kor Isten nevében hívják magukkal meghalt hozzátartozóikat. Ha aztán nála vé-
geztek, elmehetnek a faluban lakó ismerõseikhez is. (Novaj, Heves megye)20

A halottak ellenségeskednek a látó ügyfeleivel

Gálcso Bori el akart mennyi a tudósasszonho, mikor a fia meghalt. 22 éves vót Ja-
nika. Felakasztotta magát május elsejin a szõllõhegyen. Bori egyszer vót is. Meg-
mondott neki mindent, de meg akart bizonyosodnyi, másodszor is el akart meny-
nyi. Vasárnap kíszût a templomba. Rosszú lett. Nem tudott elmennyi. Látomása
vót. Megjelent a fia. Aszondta neki, ne mennyen a tudósasszonho, mer ha õt oda-
rendelik, utánna nem kerûhet vissza arra a jó helyre, ahol most van a másvilágon.
(Szurdokpüspöki, Nógrád megye)21

Mán meg lehetett látynyi, mikor leszátunk, hogy ki megy a tudósjánho. Mer jány,
öreg jány. Nagyon siettem, hogy elsõ legyek. Egy fekete ruhás asszon gyütt velem.
Aszondta, õ minden hónapba itt van a tudósjánná. Õ mán látja is a hozzátartozóit,
beszéget is velek. Odaérünk. De mán vót ott egy ember elõttem. Kigyün a lyány,
aszondja: – Maga gyûjjön be, mer magának itt vannak a halottai. Aszondja: – Van
itt egy hajlott hátú, összetört öregember. De nem a korátú öreg, hanem a betegsígtül.
Úgy rokonja az urának is, mint magának. Apósomra gondoltam, az vót ollyan vé-
kony, kiszáradt. – Azt üzenyi a felesíginek, hogy mondasson érte misét. Igaz, anyós-
som még egyet se mondatott érte. Akkor aszondja: – Itt van egy fiatalasszony, kar-
ján kisgyerek. Úgy rokonja az urának, mint magának. Szappan Borira gondoltam.
– Itt gyün egy öreg néni. Úgy mondja, hogy a maga anyja. Azt üzeni, jó helyi van.
Kérdezi, hogy az ura ollyan rossz-e még magáho, mint vót. Mondom: – Nem, nem
rossz. No, elgyüttem. Lekístem a buszt hazafelé. Felszátam a szûcsib buszra. Nem
gondoltam, hogy Patánác elkanyarú. Szótam, hogy tegyen le, én Püspökire menek.
De nekem egísz úton ollyan nehez terhem vót, mintha nem is tudom, mit cipeltem
vóna. Mintha csak nyomtak vóna lefelé. Azé-e, hogy anyus mindég aszondta: – Utá-
nam ne menj a tudósasszonho! Oszt mégis megbolygattam. Aszondta, jó helyi van a
másvilágon. Most, hogy elhítam, mán nem kerûhet oda vissza.
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Anyus halálla után elmentem a tudósasszonho kétszer, Markazdra. Elõször ke-
resztmamával. Annyian vótunk! Tele a konyha, ahol vártunk. Pad kétódalt, meg
még közte is átunk sokan. Mire ránk kerût vóna a sor, aszondta, délután nem je-
lentkeznek a halottak, nem mond semmit. Másodszor magam mentem. Nem szó-
tam senkinek, elmentem. (Szurdokpüspöki, Nógrád megye)22

A halottlátó nem szolgálja ki a hozzá vezetõ úton õt kigúnyoló, 
káromkodó, szellentõ ügyfeleket

Nálam járt, panaszkodott egy asszony, hogy õ el volt nála, és útközben, ment õ
másikval, mentek õk. S ottan útközben egyik ezt szólt, másik azt szólt, kacagták,
hogy hát mit is mond az a szent nekik, mit is tud az mondani a másik világról, s
hogy is akar hazudni. Ezt ez a Beteg Mihály mind tudta. Õ már, mikor meglátta a
kapunál, akkor mondta, hogy jó, ha nem mennek hozzája. Odamentek, azt mond-
ja: – Semmi mondanivalóm maguknak – azt mondja –, maguk nem is úgy jöttek
ide – azt mondja – hozzám, csak gondolták, hogy mit tudnék hazudni maguknak.
Semmi mondanivalóm nincs, mehetnek. A fiatalok elmentek, és az az öregasszony
visszamaradott, s könyörgött nekije: – Hát mondja meg – azt mondja –, mondja
meg, nekem gyermekeim vannak meghalva. Valahogy, valahogy megszánta azt az
asszonyt, s mondta, ne, így van, így van, így van. – Na, jól van – azt mondja –, ma-
ga térjen meg, ha úgy akar, Istennek éljen, térjen meg – azt mondja –, hogy mi-
lyent csinált, többet ne csináljon. S akkor azt mondta neki: vegye el a rózsafüzérit,
menjen haza, s menjen el a háztól messze, messzecske menjen el, s tégyüljön, és
mondja a rózsafüzért. – S aztán ott – azt mondja – majd meglátja, hogy mi megy
oda. De – azt mondja – meg ne ijedjen, ha lát valamit, csak folytassa elé az imáját.

Hazament szépen, másodreggel vette a rózsafüzért, elment félre, s imádkozni
fogott. Hát mi menyen hozzája? Két kutya, s bakkalódtaka elõtte. Ulyanok vótak,
mint a kutyák, de az rossz vót, csak kutyaképbe. S akkor õ azokat látta, de õ nem
emelte fel a szemeit, csak imádkozott, mondta a rózsafûzért. S akkor az az asszony,
onnat aztán, hogy idejöttek Magyarországra, õ panaszkodott másoknak, hogy ne-
ki mit mondott. (Diósfalu, Trencséni járás, Szlovákia)23

Anyám ment Nagyfügedre, hárman mentek. – Halljátok-e – mondta az egyik –,
azt álmodtam, hogy Béla meghalt. Menjünk át Nagyfügedre! Anyám mondta,
hogy tíz tojást vigyenek neki. De az azt mondta, hogy: – Dehogy viszek. Fingott
tízet, és mondta, hogy igya meg azt. Anyám csak vitt tíz tojást. Az asszony Fü-
geden utánaszólt, hogy: – Annyit fingjon, amennyit meg tud innya.b Majd meg-
tudja, hogy ki vagyok, ha hazaér! Otthon kinyitották az ajtót, minden kicsapó-
dott, az ajtó, ablak, nagy zörgés volt. A léleklátó csinálta. Az asszony meg elvitte
utólag neki a tíz tojást. (Jászdózsa, Jász-Nagykun-Szolnok megye)24
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Hát az Isten csinált minonijákat.a Régen voltak ellátók, még haltak meg, s támad-
tak fel. Egyet én is értem. Volt Klézsében egy akkoracska, 12 éves volt, s aztán
volt második anyja, s az erõst verte, csúfolkodott, nem adott enni, s aztán elkötültb

az ételtõl… Nem ett soha többet, nem fázott télbe, csak így volt bétakarva egy
gyolcsval. S aztán õ mondott a hótakról es, s az élõkrül is. Én láttam, béhozták a
kocsival ide is, a búcsúba, s mondott a világnak.c Az én apómd elindult oda, hogy
lelje ki az életjiben, s a kocsi feldõlött itt a hegyen, mert itt mentek csapólage a he-
gyeken keresztül Klézse felé. S akkor apóm megszidta az Istent, s mikor odaértek,
akkor azt mondta az, hogy: – Ne jöjjön be, bácsi Mihály, mert kend szidta az Is-
tent. Akkor azt is tudta, lássa-e? (Magyarfalu, Bákó megye, Románia)25

A látó álomban, transzban lát, felébredve tudósít a másvilágról

Azt is csak kétlelkûnek mondják, aki tud a halottakrul mondani. Ez a királyházi
asszony is elaludt, és meg tudta nekem mondani, hogy az én férjem meghalt.
Vótam ahhoz vagy háromszor. A sógornõmmel vótunk, neki is odaveszett a férje,
nekem is. Mondtam neki, mikor bementünk, hogy én szeretnék a férjemrû tudni,
merre van, hol van. Nekünk a kezünkve tapsolni kellett, úgy aludt el. Olyan csu-
nyán nézett ki, mint egy halott. Meg mikor felfele kõtt, mer kitette nekünk az
órát, hogy hány percig lehet neki aludni, akkor megint tapsolni kellett. Vagy fél
órát aludt. És altábaf lehetett kérdezni tülle, úgy válaszolt nekünk. Nagyon járt a
szeme, hanyatt feküdt. Kereste az uramot. Nem lelem a férjit, azt mondja, ez élõk
közt nincs. Meghalt, a hóttak közt van. Akkor vótam buta, mer majd azt hallottam,
hogy fel tudja híjni a halottat. De akkor ezt nem tudtam. De hallottam, hogy más-
nak felhíjta, és azok rendesen beszígettek. Hogy legyen, mint legyen a gyerekekve,
meg ilyenek… Sorolta névrül a gyerekeket az alvó asszony. Az nagyon sokat tudott.
(Salánk, Nagyszõlõsi járás, Ukrajna)26

Vótam Váradon egynél. Az elaludt, s az visszaidézte a szellemet. Én vótam nála.
Valóság a, B. bátyád is vót. Megkereste a halottat a halott közt. Hogy mit csinál,
hogy hun van, mint van, hogy szomorkodik-e vagy… vagy… Az meg tudta mon-
dani, az százbiztos,g mondjuk, hogyha én most ott vónék nála, és hogyha egy má-
sik feküdt így, ült az ágyba, és ha egy másik ült vele szembe, és az csak rávetett
egy keresztet, fúú, meg ráfújt, az mindjá elaludt. S akkor aszondja, na, aszondja,
akit itt lát elõtted, E.-nek, beszéljél valamit, amit û akar. De û kellett tudja, hogy
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megmondja, hát, hogy hát én mit akarok. Û kellett tudja, hogy megmondja, hogy
hát én hány éves vagyok, vagy hányan vagyunk testvérek, vagy valami. És meg-
mondta, a bátyámnak is. (Kárásztelek, Szilágy megye, Románia)27

Itt a falu közta szõttünk. Vásznat öntöztünk. Õ is öntötte, meg a szomszéd
Emõdiné, ott laktak a szomszédba. No de ketten laktak, azt eladták, ezt megvet-
ték, hát egyvégtire vót az a fehérítõ, hát öntöztek. A Tóthné meg a Klári néni is,
úgy hítták. Mikor megönti Klári néni, néz széjjel: elöbb vót a fölsõ, fele meg van
öntve, a fele száraz. Nézi, aszondja Klári néni: – Hát hova lett az a Tóth néni? Fele
vásznat megönti, a fele meg száraz. Egyszer lássa, hogy oly magas fal alja vót,
kászmálkodikb fel a fal alja alól, le kellett neki feküdni. – No, Klári – azt mondja –,
meghalt Géza úr! Szembe van egy kastély, õk meg szembe laktak. Aszondja Klári
néni: – Ugyan, Tóth néni, hát most gyüvök onnan, ne beszéljen! Oszt láti Klári
néni, hogy már gyünnek-mennek… Neki ott kellett hagyni a vásznat, míg meg-
halt Géza úr. Ott feküdt a fal alján. Klári néni látta, hogy akkor kászmálkodott
fel. Neki el kellett menni, ahol meghalt. Neki ott kellett lenni. De õt nem látta
senki, senki se nem látta. (Körtvélyes, Rozsnyói járás, Szlovákia)28

Hogy tette magát, hogy nem, de el lett.c Mikor kérdezték, hogy hol vót, azt
mondta: el vót a túlvilágra. Hát ott mit látott? Egyiket így kínozták, másikat úgy.
Itten a világon ha jót tettél, ott es mind csak jó vár, de ha ezen a világon rosszat
tettél, ottan es rosszat kapsz. Mondó Rózsi úgy lett el, hogy vélle akkor nem tud-
tál beszélgetni. Hengergették. Õ akkor csak nem hót meg, el vót. Sokat aludt
erõst, õt nem tudták öbreszteni es fel, meddig el nem jött a jó üdeje, hogy kimen-
jenek a fejibõl, hol járt. Mikor megöbredt, akkor mondta, ezt látta a túlvilágon,
hol járt. (Pusztina, Bákó megye, Románia)29

Kommunkáció a halottakkal: meditáció, önszuggeszció

Édesanyám a háború áldozata lett, lövedék érte. Hát hallottam én is, hogy
a halottlátó asszonyhoz mennek. Hát én is elmentem Parádra. Hát bementünk a
házba, leültetett bennünket, s akkor elkezdett beszélni. Amikor énhozzám for-
dult, hogy most már nekem mond, hol rám nézett az az asszony, hol az ajtóra,
majd egyszer azt mondja nekem: – Jaj, kedves, magához jönnek! De bizony az az
asszony, az úgy nézett ki, mint aki nagyon fázik meg fél is, egész más forma ábrá-
zata volt neki, mint amikor odamentünk. Hát én csak figyeltem, hogy mit mond.
Egyszer azt mondja, hogy: – Jaj, kedves – azt mondja –, magához jönnek ide sokan,
de jön elöl egy kis kövér asszony, de nagyon véres. Én bizony olyan nagyon megijed-
tem, sirtam is, majdcsak magamon kívül voltam, mert bizony az édesanyám volt,
mert véres lett, amikor a lövedék érte. (Karcag, Jász-Nagykun-Szolnok megye)30
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Mikor meghalt Bányai Dezsõnek a leányo… Na, aztán meghalt a leánya, s az any-
ja oan bánatos volt, há hogyne, a léányo után. S elhozta ide aztat a tudóst, s aztán
itt, idegyültek a túriak, ide, hozzájo, s aztán õ megmeredett ott. S aztán minden ha-
lottal, akit… idézett õ elé, azak elégyüttek neki, s aztán min mondta, hogy ez így
van, az úgy van, s hogy nyugszik, s nyugszik vagy nem nyugszik. Mindent elmagya-
rázott. Igaz ez, igaz, igaz. De az meg vot meredve szegény, aki elõidézte a…, az meg-
merevedett. Egynek egy cipõje igen nagy vot… Két pár cipõje vot, s felhuzták a
nagyat is, a kicsit is a lábáro… S megmondta, hogy mér huztátak egyik cipõt
– egyik nagyobb vot, s a másik kisebb vot. S akkor megnézték a cipõt, s igaz vót.
Hogy beszélt a halott aval. Ö beszélt a halattal, ez beszélt ezekkel a hozzátartozók-
kal. Hogy hogy van, s ne sirassák, me mind vízbe van… ne mind sirassák. Na, eze-
ket hallottam. De én irtoztam, hogy menjek, pedig én is vágytam, hogy menjek,
hogy beszéljek, de féltem, hogy nehogy ott valamit pacáljak.a (Tordatúr, Kolozs
megye, Románia)31

A halottlátó mint médium, a halott hangján beszél

Úgy mondták nálunk: „Van itt egy asszony, aki tud a halottakról beszélni: elrejtõ-
zik.” Beodrába jött ez az asszony. Ez magyar asszony vót. Amíg a halottakról be-
szélt, el volt rejtõzve.b Egy fél óráig beszélt nekünk, akkor felébredt. Amikor más
ment hozzá, akkor megin elrejtõzött, megin beszélt rajta keresztül annak a halott-
ja. 1915–1916-ban volt ez, még akkor a szerbek nem voltak benn. (Budapest,
XX. kerület [Beodra, Közép-bánsági körzet, Szerbia])32

Vak volt. Süket, nem vak, süket vót, ez a halottlátó. Béfogadtak a házba egy öreg-
embert, hogy dógozzon, és utána még egy juhot is adtak neki. Talán akkor, mikor
elment, akkor, azt mondta az asszonynak, na, azért, mert olyan jók voltatok ve-
lem, aszongya, megtanítlak, hogy kell a szellemidézést. És tényleg, úgy is vót. El-
ment ez az asszony, és a férjével beszélt, kérdezte talán, hogy halt meg a férje.
Megfogta a kezedet, s transzba esett. Mintha aludt vóna. És a férje hangjával be-
szélgetett. De beszélgettek régi dolgokról is. A leányka süketnéma vót. És utána
viszont visszatért a látása és a hallása. A náluk dolgozó ember tanította meg.
(Zsibó, Szilágy megye, Románia)33

A látó Jézussal azonosul látás közben

Úgy üsmertem, örökké beteg vót. Nem aludt soha. Úgy ült, énekelt s beszélge-
tett, de aluvást nem aludt soha. Az írás elõtte vót, imádkozott, énekelt, amikor el-
látott, akkor mondta az övéit. Mondta Jézust, Szûz Máriát, Szent Mihályt, Szent
Pétert, Szent Jánost. Ki odament, kellett énekeljen az es. Ki nem vót tiszta, nem
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lehetett odamenjen. Olyan vót, mint Jézus. Halmágyi Jézusval járt. Lássa-e Krisz-
tus urunk hogy ül ott [egy szentképre mutat]? Õ es éppen úgy ült. Õ tudott min-
dent. (Klézse, Bákó megye, Románia)34

Vízbe nézéssel látja a halottakat

Én is vótam, én meg Gyarmatona vótam a halottmondónál. Lavórba öntött vizet,
a kutból hozta, ugy föltartotta a fejit, a szemit fölmeresztette, a nyaka kipuffadt,
kidülledt nagyon, nagyokat lélekzett, azt úgy mondott. Két hosszú törölközõt vit-
tem neki ajándékba. Azért öntötte a lavórba a vizet, mert ha akarom, megmutat-
ja a halottat. De nem kellett. Édesanyám nincs rossz helyen, szép kertbe van, de
az a büntetése, hogy a kereszteletlen gyermeket tartja a kezén. Az igaz is vót.
Megmondta, hogy gyomorfájásba halt meg. Az is igaz. Amíg ki nem tellik õneki
a szenvedése, addig neki azt hordani kell, még aztán valaki másik nem hal meg,
akinek megint avval kell szenvedni, vagy amíg valaki meg nem kereszteli, mert
minden hetedik évben sir ott, ahol el van temetve. (Csitár, Nógrád megye)35

Lélekben a balesetet szenvedett haldoklóhoz megy

Amikor Kákóvánb volt az nagy baleset, azt látta-e?
Láttam. A soférakc elfáradnak. S a Sátán is azt izéli, hogy elaludjanak, hogy nyer-
jenek. Melyikek csak beleesnek, mert a Sátány annyira kísérti, annyira fut. S me-
lyik még fontos, hogy nem vetnek sokan keresztet, a soférak. Elindulnak, s nem
vetnek keresztet. Másak még nem es hisznek. A Sátán tartódzik utánuk, fut.
S másba a Sátán ott van, benne van. Olyan férfiú volt. Tavasszal volt, s én ahogy
folytattam az imát a balesetért. Tavasszal, hogy hó es volt. Havadzatt nagy pi-
linkékvel. S nem ment a hóhajtójad es, és karingott az út. S ahogy karingott az
út, nekiment a betonoszlopnak. Úgy nekiment, hogy a kormány bément a hasába.
Láttam, hogy leesett az ajtója es, s láttam, hogy a Sátán húzta ki a lelkit a szájá-
ba. Olyan bûnös volt, s csak 26 éves volt. A kabátját es, mindent láttam. S akkor
odaért Szent Mihály arkangyal, s kezdtek húzkolódni: – Azért a lélekért van imád-
kozva, ez az enyém! – Nem engedem el! Én mit eszem? Ez az enyém! Mert éppen
gyehennábae kellett lenne vigyék. Farkas képibe ott elrágják. Elrágják egészen, és
kifújják. Phûûûûû [fúj]! S kifújják, s újból kezdik rágni. Még megnezi, hogy füli-
tõl kezdje-é, a lábujjkájától kezdje-é, vagy a kezitõl kezdje-é. S akkor ez a törté-
net, mondom… S akkor Szent Mihály arkangyal másadikszar is mondja: – Ez a
lélek az enyém! Ezért van imádkozva. – Nem engedem, mert ez az enyém. Nem
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engedem el! Nem engedem, én mit eszem? Éhes vagyak! Ez az enyim! S akkar
harmadikra megfogta, s kiszakasztatta a szájából. Kivette. És mikar Szent Mihály
arkangyal kezire vette, akkor láttam, hogy a bûnök úgy potyogtak le, hogy vitte
mennyországba.a (Csíksomlyó, Hargita megye, Románia [Lészped, Bákó megye,
Románia])36

A halottak megidézése

Hát vót, hát én is jelen vótam, osztán asztalt táncoltattak. De hát csak olyan asztalt
lehetett táncoltatni, amelyikben nincsen vasszeg, csak faszeggel vót összeállítva. És
kelletett hét ember, hét személy tartsa rá a kezit az asztalra. És úgy kelletett tartsuk
tizenöt percet, s aztán aki a szellemmel dolgozott, az foglalkozott a táncol…, szóval
a tánc…, mozgatta az asztalt, szóval parancsolt az asztalnak, hogy táncoljon, hogy-
ha, amit… ha igaz, akkor mozduljon meg. S kétoldalra, oldalt dûlt az asztal, s akkor
kérdezte tûle, hogy most mán kopogja ki, hányan vagyunk itt a szobába. Há, ahá-
nyan vótunk, annyiszor emelkedett meg és koppantott az asztal. Egy kis pálcával
megütötte az asztal lábát – nem nyúlt senki az asztalhoz –, s aztán még egyebeket is
kérdezett tûle. Azt mondta, hogy szellemeket idézett elõ, de nem mondta, hogy ki-
nek a szellemét. Társalgott, tudott a halottal, izé… beszélni. De mi nem láttuk. Nem,
õ, aki értett hozzá, az dógozott a szellemmel. (Zsibó, Szilágy megye, Románia)37

Itt van egy asszon, künn, a dombon. Azt mondja az asszony, éltek még a nagyapjáék,
s azt mondja: õk a kicsi asztalt meg tudják táncoltatni, csak hét ujjal hézza kell ér-
ni. Esszegyûltek, odamentek ezek a Bálinték feleségestõl. Csigóék vótak – Csigónak
vót három leánnya –, Bálinték mentek ketten. Csigó és a felesége – így vótak heten.
Na, aszongya Csigóné: – Na, táncoltassuk meg az asztalt, nagyapám úgy tudta tán-
coltatni, mi es próbáljuk csak meg! Lám, meg tudjuk-e táncoltatni? Gyere, kicsi
szellemke! Gyere, kicsi szellemke! Mikor meghítta hetedszerig – heten nyomták az
ujjikat, meg tartották az asztalt –, az asztal kezdett sirülni,b a ház közepibe, s fel, fel
a gerendába. S ezek: futás ki a házból! S aszondta Bálint, szinte kétségbeestek, amíg
az asztal leállott, s többet nem sirült, hanem lepottyant a földre. Osztán azt mond-
ta Bálint, egész télen többet nem mentek oda guzsalyosba. Mert az ördög vót, az vót
az a szellemecske. (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia)38

A halottlátó ügyfelei szembesülnek/nem szembesülnek a halottakkal 

Édesanyám, mikor mi elmentünk hozzá, kérte nagyon Mártuskát, tegye meg azt
neki, hogy õ meglássa a férjét. Nem fél õ, nem ijed õ meg, de õ nagyon szeretné.
Ha nem mutatja meg, csak egy valami jelt adjon arrul. Fogja meg a ruhámat, vagy
a kezemet! Azt mondta erre Mártuska: – Drága nénikém! Ne óhajtsa. Majd õ üdõ-
vel megmutatkozik. Ad jelt üdõvel. Üdõvel. Csak ne tessék óhajtani most itten,
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jelen pillanatban. Mer nagyon, de nagyon fáj a bácsikának így is, nagyon fáj, hogy
õ itt hagyta a hitvesét ilyen hirtelen. Ne szomorítsuk még, ne tessék tovább, hagy
legyen megnyugodva, és tessék csak õtet, hogy pihenjen… Úgyhogy osztán nem
adott õ semmi jelt. Hanem egyszer éjfél és 1 óra tájon egy madár hozzávágódott
az ablakhoz. Erre édesanyám figyelmes lett, õ mindég várta azt a pillanatot, és ak-
kor õ kiment éjjel, szép hódvilágos idõ vót, és egy madárka repkedett az ablak fe-
lett. De még ez nem azt jelenti, hogy talán hát az õ vót. Hanem hát… tovább
osztán nem lett oszt semmi rulla. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)39

1: Meghalt egy magyarókereki ember Bukarestbe. Mit tudom én, milyen tó van
ottan, összekötözték, és bedobták a vízbe. Aztat soha nem tudta senki, hogy hogy
került oda. Na, került egy ilyen jós ott, az megmondja, hogy beszélni fog az asz-
szony, a felesége az urával. A halottal. Elmegy a felesége ahhoz a jóshoz, hogy be-
széljen az urával. A jós, persze, bement hozzá, fizetett neki, mit tudom én, mit
fizetett, s akkor hallotta a hangját egy más szobából az urának. Na: hogy történt,
mi történt… – Osztán gyere, mer még beszélgetünk! Többet nem még ment az
asszony, soha, hogy beszéljenek.
2: Állj meg, nem úgy ippeg!a Azt mondta az a valaki, hogy: – Ügyelj, beszélsz az
uraddal, de ne sírjál! Ahogy megkezded a sírást, annak vége. A beszédnek. Úgy is
lett. Kérdte az ura, hogy: – Ti hogy vagytok, micsináltok?… Mikor megkezdte a
sírást, akkor vége vót a beszédnek. Többet aztán nem még ment az asszony, hogy
beszéljen az urával. (Magyarókereke, Kolozs megye, Románia)40

A halottak felkeresik a látót, üzennek az élõknek

Az öreg Virágho meg éccaka hóttak jártak. Ez igaz vót. Hugyec Misa egyszer
kísûbb ment haza. Hát oszt, ahogy megy hazafelé, ott a bábaék házzok elõtt hall-
ja, hogy énekelnek. A hang egyre közeledett hozzája. Mint mikor a búcsú megy a
szentkútho. Az egísz útat elfogták. Misa egy kapualjba húzódott meg, oszt onnét
nézte végig õköt. Elõ vitték a templomi lobogót, oszt énekeltek. Másnap még azt
is meg tudta mondanyi, hogy mi vót az a ének. Sokan vótak a hóttak. – No –
aszondja –, most megnézem, hova mennek. Hát az eleji mán fordút be a Cigán köz-
be, a végit még mindég nem látta. Oszt mikor elhaladtak, még egy öreg ember
gyütt utánnok. A kalapját a hóna alá szorította. Másnap tanákozik a öreg Virágval.
– No, Miska bátyám, láttam, sok vendégi vót a éccaka! – Láttad õköt, fiam? – Lát-
tam. Nagyon szépen énekeltek. De mondja mán, ki vót az a öreg ember a végin, aki
a kalapját a hóna alatt vitte? – Hát nem ismerted meg, fiam? Pegyig apád vót.
(Szurdokpüspöki, Nógrád megye)41

Tanyán laktunk mink, aztán oda kijött egy öregasszony. Az meg a hóttakkal be-
szélt. Énnekem is azt mondta: – Hallod-e, fiam, édesapád azt izente énnekem,
hogy a sirjára kilenc gyertyát gyujtsál meg, mert ugy tudok én megidvezülni. – Jaj
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– mondom –, nem hiszem én azt. Azt mondja, azt is megmondom, hogy hány
selyemkendõd van a kaszlidba.a Azt mondták aztán a szomszédasszonyok: – Jaj
– azt mondják –, jaj, tudod, nem tudott volna az beszélni, mert a mi derekunkra
rá van kötve a fokhagymakoszorú. Nem tudott semmit mondani. Mondta nekik,
hogy vegyék le a derekukról a koszorút. Aztán azt mondtuk, hogy nem vesszük
le, mert olyan bajunk van, hogy ezt kell viselni. Nem tudott aztán semmit mon-
dani, mert a fokhagymakoszorúban olyan nagy hatalom van. (Tiszaörs, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)42

Egy asszony tett az anyjáért práznyikot,ba nagyot. Sze másznap az anyja elment az
ellátókához,c s kérte: menj el a lyányomhoz, s mondd meg, csánjon egy maligát,d

mert abból a nagy práznyikból nekem nem érte egy szelet. S az ellátóka másnap el-
ment, s mondta vala, né, anyád mondja: abból a nagy práznyikból neki nem ért egy
szelet belõle. S azok csántak egy kemence pitánt.f Az ellátóka egy nípg vult a falu-
ból, Antalka Mihályné. Az mindent tudott. Este, mikor lefeküdt, nem még alu-
dott… mentek hozzá a hultak,h s mondták meg: – Menj, mondd meg, adjon ezt,
sánjoni úgy, ke j nekem kell. Akkor kellett adni valakinek, mit mondott õ, sze azt
megkapta a hult. (Szabófalva, Neamþ megye, Románia)43

Tudósít a halál, temetés körülményeirõl, 
közvetíti a halott ezzel kapcsolatos üzeneteit

Régen. Most má nem hallottam, Baktárak szoktak járni. Vót az anyám is, mikor né-
kem az öcsém meghalt, aki a gépbe esett, és az megmondta, az az asszony. Azt
mondta, azt mondta: – Jaj, Erzsike, nagyon szép fiatal legény, ezt mondja, mondja,
igy mondta édesanyám, azt mondta az az asszony, hogy csak õ oda ne ment volna.
Mondta, azt mondja, hogy fönt a dobon történt a halála. De azt mondja: – Mondja,
nénikém – azt mondja –, itt van egy hajlott hátu öregasszony, de nagyon simogatja
a maga fiát, kije az magának? Mondta, hogy: – Az anyósom. Azt mondja: – Nagyon
simogatja. És a fia – azt mondja –, egy menyecske õrá vitt három szál muskátli vi-
rágot és két szál rozmaringot. Mondja meg neki, hogy nagyon köszöni. Hát igaz vót
az is. Hollókõbül vót itt egy menyecske, még így a… idõsebb tõlem két évvel, az
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hozott rá virágot. Meg tudta mondani az az asszony. Hát illeketa hallottam én oszt.
[…] Például, hogy az én öcsém meghalt, aki a gépbe esett, még azt is megmondta
az a halottas asszony, mer rezesbandát híttak a temetésire, mer nagyon víg gyerek
vót, aztá rezesbandának híttuk ezt a réztrombitákat. Rimócon vót ez a banda. Na,
aszt azt mondta a halottas asszony, hogy: – Mondta a fia, nénike, hogy nagyon szép
temetése vót, nagyon köszöni, az nagyon fájt néki, hogy mán õ olyan rezesbanda-
szót nem hallhat, mind amilyen a temetésin vót. Igy megmondta a halottas asszony.
Hát valamit mégis kell tudni, mer honnan tudta õ, hogy ott rezesbanda vót a teme-
tésen, az a halottas asszony? Meg aztán azt is, hogy az a menyecske virágot hozott
rá. Hát valami mégiscsak van. (Nógrádsipek, Nógrád megye)44

A feleségem elment a bekecsi látóasszonyhoz. Az édesanyjával vót. Az édesanyja
a fiárul érdeklõdött, az én feleségem meg az anyósa… az én anyámrul érdeklõdött,
azér vót oda. Még a hugom is ott vót velök. Az is ott vót velök. Aszondja, hogy:
– Megérkeztek mán – aszondja –, itt vannak ennél az asztalnál. Itt vannak – aszond-
ja –, egy öreg cseléd – aszondja –, egy gyerek van a karján, itt van egy 13-14 éves
fiúgyerek – aszondja. – Most érkeztek meg együtt! – aszondja. Az anyós aszondja:
– Erre van nekem… ezér gyüttem – aszondja –, errül akarok érdeklõdni. Hát akkor
mondja, hogy: – Tessék belenyugodni a halálába! Mer a halála úgy történt neki,
hogy ment az istállóba ki pihenni – aszondja. – A.-né, mán meghalt az, öreg cseléd
vót – aszondja –, nekiment késsel, õ meg szívrepedést kapott, s ezáltal pusztult el.
De ha így nem pusztul el, 18 éves korába úgyis a vízbe fúlt vóna. Vagy itt, vagy ott
valahol, megtörtént vóna a halála. Nyugodjanak a sorsába bele. (Taktaszada, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye)45

Papp Terka sok mindent mesélt az én nagymamámnak a lányairól, de csak hat hét
után látta, halála után hat hét elõtt nem lehetett elmenni, érdeklõdni, mer akkor
nem látta. Hat hét után látta meg, mikor odament a halott, megjelent, már akkor
õ már tudta, hogy ki az. Csak õ látta: – No, hát ezen a napon jönnek hozzám. Vár-
ta. És mikor az az illetõ ment, akkor az mindig úgy melléült. És akkor…, hogy tu-
dott õ beszélgetni velük? Csak mondta, az én anyámnak is mondta, hogy az egyik
lányát milyen ruhába temették el. Akkor még divat vót… esküvõi ruhája vót neki,
mert fiatalasszony volt, igaz, hogy két gyereke vót neki, de fiatalasszony vót, megvót
neki az esküvõi ruhája, ilyen széles világoskék szalag volt neki itt, akkor az vót a di-
vat, és… olyan betegségben halt meg… fölvágták neki Pesten itt a nyakát, operál-
ták, fölvágták. Már úgy mondták, hogy a villamoson huzatot kapott, mikor jött ha-
za. Ekkora [mutatja] lett neki így itthon. Úgyhogy megfertõzõdött, és abba
belehalt. Pár nap alatt elvitte, és itt… itt…[mutatja a nyakán] fehér ruhát tettek
oda neki, mert megfakadt neki, vagy mi lett itt, hogy ne legyen olyan csúnya. Fel-
öltöztették szépen a menyasszonyi ruhájába, és a fehér ruhát elfelejtették levenni.
Csak azt mondta ez a Papp Terka, hogy itt van ilyen és ilyen ruhába a fiatalasszony,
csak azt nem tudja kivenni, hogy mi lehet az a fehér itt a nyakán. Mondta az én
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anyám, hogy bizony ott hagyták… egy fehér ruhát, mert folyt neki itten az álla, és
hát hogy ne kenje össze a ruhát, míg el nem temetik, aztán itt hagyták neki. És azt
is mondta, hogy kéri, ne sirassák, mert… az egyik, kettõ lánya halt meg ilyen fiata-
lon, ott vannak a fehértói temetõben. Egyiknek három gyereke maradt, a másiknak
kettõ, ilyen kicsik vótak, e. A másik meg tüdõbajban halt meg, a másik lánya. És õ
nevelte fel a gyerekeket. Ezt tudom, mert ezek mihozzánk is jártak, ezek a gyere-
kek, már mikor nagyobbak voltak, katonák voltak, má most meghaltak. (Jászság)46

1: […] Lejöttek Bukarestbõl a nyomozók… Három gyereke maradt el. A kiseb-
bik 2 éves volt.
2: Szeretfalván ismeri ezeket a cigányokat, a volt lókupeceket.
1: I.-ékat?a

2: Igen. Melyikb vót itt nálunk? Hogy azt mondta, hogy Szeretfalván egy ember-
nek megölték a fiát. A rádió is leadta eztet.
1: Ez igaz volt.
2: Én is hallottam. Egy reggel korán, hogy egy ember tud beszélni a halottakkal.
A rádió is adta le, ez igaz. Három léányo van, ott lakik kint, egy erdõ alatt. Fél-
nek a léányai, hogy lakjanak velle. Az apjak beszél a halottakka. De hét éven alól.
Hét évtõl fel már nem beszél.c És még mondam nekik, ahogy mondta a cigánné:
– Te, lehet, az az ember. Hogy mit mondatt a rádió. Hogy azt mondja, megfogja
a kisujját, és beszél a halottakka.
1: Szóval Szeretfalváról vótak nála.
2: Szeretfalváról vót egy. S azt mondta a halott, azt mondta: – Édesapám, ne tö-
rõdjön, én is vótam egy kicsit hibás, de engemet az ölt meg, aki bévitt engemet
ölbe hozzátok. És akko az ember erre fel õtet jelentette. Kiadta. S õ ölte meg. Azt
mondta a cigány: – Ha nem hisztek, ez szent igaz vót, ez most történt Szeret-
falván. Gyertek, hogy mutassam meg, hol lakik az az ember, adja a címet, s men-
jetek oda. De a léányom félt elmenni. Hogy menjen ilyen világbo. (Mezõség,
Románia)47

Tudósítása a halott túlvilági sorsáról

Azt mondják, hogy egyik asszony, az nem sipeki volt, és valami rossz ura vót. És
mindég ugy vót, hogy nem ment soha templomba se, vasárnap is, mikor szentmi-
se volt is, mindig a kocsmába volt, és mindig tobzódott ott is, meg verekedett,
ilyen rosszindulatú volt, szóval. Hát oszt azt mondta az asszony, hogy õ is elment.
Hogy mégis tudna-e valamit mondani az ura felõl, hogy hol van, a szenvedõhe-
lyend van-e, vagy valami, hogy hát mindenkinek azt mondja, hogy jó helyen van,
mer meg vannak vele elégedve, meg vannak nyugodva, hát oszt azt mondták, azt
mondta ennek az asszonynak, hogy: – Mondja – azt mondja –, milyen vót a maga
férje? – Hát mind más ember. – Dehogy – azt mondja –, a maga férje így tartja a
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kezét, e [mutatja]. Ökölvel. Üzenni akar – azt mondja. Rítt az az asszony, rítt. – És
azt mondja, hogy õ nem mehet be a templomba… – Igen?… – Tudom – azt mond-
ja. – Igen, õ nem járt soha templomba, és – azt mondja – mikor a szentmise állt, õ
mindig a kocsmába volt, mindig verekedett volna, mindig tobzódott, most is azt csi-
nálja. És azt mondja a feleségének, menne a többivel a búcsúra, a templomba, de õ
nem mehet. Õ is csak, most is csak a kocsmába mehet, a rossz lelkek közé, hát holt-
ja után is nem mehetett el. Nem eresztik be a templomba, õ nem mehet a többivel.
Ott is csak ütlegre állt a keze, mert míg élt, olyan tobzódós volt. Olyan akadályos
volt. És azt kellett neki csinálni a másvilágon is. Mert a közmondás úgy tartja: „ki-
nek milyen az életje, olyan a halála”, azt mondja, „kinek minõ a vasárnapja, olyan a
halála”. Mert aki a vasárnapot nem szenteli, annak olyan a halála is. Az úgy is hal
meg. (Nógrádsipek, Nógrád megye)48

Vót Kalagorbana egy ellátó. Mikor odament mámám,b õ megmondta: – Magáék-
nál béütte az ökör az ünõt a kútba, kivették, s nem pacilt semmit.c De maga kell
adjon két fehér hagymát. Adjon kenyeret, há adjon meleg málecskát, borcsos
babotd istennévbe.e Kednek van meghalva három leányecskája. Úgy vót, hogy
mondta mámámnak. Tátámf vót a háborúba, még nem vót meghalva. Magának
az embere még nincs meghalva, de, ej, szegény ül egy tõtésen, egy hideg fal mel-
lett, készen a halálra. Fizessen egy olvasót, hogy megszabaduljon a nehéz beteg-
ségtõl. S aztán fizetett mámám, met úgy vót, hogy mondta. De õ honnan tudta,
hogy a marhát béütték a kútba? S azt mondta, hogy azét ütték bé, hogy vártak a
holtak istennévbe.g Úgy könyörögnek Szûz Márjának, hogy kapjanak egy csepp
vizet, mert a böjti étel erõst drága. Z. ura béjött, örökké szidta a fehérnépet, hogy
jár oda. 

Kijed járt ott?
Úgy rendíté mámám nekem. Kicsike vótam én, nem jártam ott. Hagyja el, em-
ber, mikor elmegyek én örökre, meglátom, mi van ott; meglátom az örök világot.
(Diószén, Bákó megye, Románia)49

A halott üzenetei: siratás, ima, alamizsna, mise

[…] Elmentem Pap Terához, az léleklátó asszony vót. Mikor odamentem, az ura
a szõlõbe vót. Vót egy kis helység,h abba három szál gyertya, és vót ott egy kis ké-
pecske is, szentkép. Majd én leültem, õ is leült egy sámlira, és azt mondta, mert
nekem az uram meghalt, arról akartam mondatni. És ottan lehunyta a szemit,
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gondolkozott. – Várjon csak, mindjá gyönnek! És akkor azt mondta: – Van itt egy
fiatalasszony is, meg van itt egy fiatalember is, a fiatalember katona. Ez lett vol-
na az én uram, mer katonaruhába vót. És azt mondta: – Ide mutat, ide mutat,
a mellire. Itt van neki valami. – Meg lett az lõve, a csendõr lõtte agyon az elsõ ura-
mat. És azt mondta, hogy imádkozzak este, meg gyónjak is meg, mer õ nem tu-
dott meggyónni. Az a fiatalasszony meg a sógornõje volt. (Jászberény, Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye)50

Tetszett hallani a domokosi mondóasszonyról?
Jártam én a domokosi… Most már nincsen mondóasszony. Ezelõtt, ugye, volt, jöt-
tek, ide is jártak volt. A menekülés után.

Mit csinált a mondóasszony?
Én odamentem. Volt egy öreg mondóasszony ott, a Sáros utcában. Az én uram erõst
beteg volt. S azt mondja, hogy… Elmentem bé, s ahogy bémentem a házba, olyan
izé volt, érted-e, olyan kicsi fûtõ,a téglára volt rearakva a fûtõnek a dereka. S ott ült,
s bémentem a házba, s köszöntem, én a világon semmit nem láttam. – Szegén asz-
szon, szegén asszon. Mekkora bánatja van! Szegén asszon! Nekem így háromszor,
négyszer is elmondta, mekkora bánatom van. Azt mondja, hogy: – Milyen beteges a
maga ura! Milyen beteges, s mekkora bánatja van! Azt mondja: – S az édesapja mi-
sét vár. S mondom: – Hát, azelõtt való nap szolgáltam neki misét. Mondom: – Hát
én szolgáltattam – mondom. S azt mondja, hogy: – De nem volt része neki benne.
Nem volt része benne – azt mondja. – S várja a misét. Azt mondja: – Szolgáltasson
misét Szent Ferenc tiszteletire. Tegyen a perselybe, s imádkozzék Szent Ferenc tisz-
teletére, hogy térítse jóra a maga urának a betegségit, hogy gyógyítsa! No, hát, õ
honnat tudta? Én a világon semmit se mondtam.

És nem tetszik tudni, hogy honnan volt meg ez a tudománya?
Nem tudom, nem tudom. Az nekik olyan valamilyen megjelenés volt. Azt mond-
ta, hogy: – Megjelent – azt mondta –, megjelent nekem maga. A maga édesapja
meg van halva, s várja a misét. S mondom: – Hát én szolgáltattam. S azt mond-
ja, hogy: – Nem volt része benne. (Csíkjenõfalva, Hargita megye, Románia)51

A halott ruhát, ételt kér

Ha valakinek valami ügye-baja vót, akkor: – Jajj, ebbe meg ebbe a faluba van egy
tudós nõcseléd, vagy ember, gyertek, mennyünk el, osztán kérdezzük meg! Ne-
kem is vót egy anyámnak a testvíre, egy nagynéném, annak is az ura meghalt, mer
családja nem vót, csak ketten vótak, meghalt az ura. Oszt akkor bebeszíltík neki,
hogy: – Láttad, hogy az íccaka hazajött, mer nem azt a nadrágot attad rá, aki kel-
letett vóna neki, mikor meghalt, hanem másikat! Oszt azír jött haza körül a falon,
hogy kinyitotta a – komótláda vót ezelõtt, nem komót, csak úgy felnyitós –, oszt
akkor hogy ki lökte ki, vagy mi lökte ki a nadrágot, hát, ugyi, ezt én nem tudom.
De aszondta szegín néném, hogy hát: – Jajj, amír nem azt a nadrágot adtam rá,
az íccaka itthun vót, felnyitotta a láda tetejit, osztán kilökte a nadrágot, amír nem
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azt adtam rá, ami neki kelletett vóna! Akkor elmentek egy tudósasszonyho. Mi-
kor mentek, mán akkor sokan vótak a tudósasszonnál, oszt akkor beültek a lócá-
ra, szóval az udvaron a lócára leültek. Egyszer csak ment kifele (eztet a néném
beszílte el, ha hazajöttek), ment kifele az öreg tudósasszon, oszt mondta az én né-
némnek, hogy: – Gyere csak befele, Julis, gyere (mer Julisnak hítták), gyere csak
befele, mer terád van nagy szüksígem, mer a te urad tennap is itt vót… Bement,
oszt akkor mondta neki, hogy hát… hát: – Azír jött elõ – aszondja –, hogy teve-
led beszíljek, hogy azt a nadrágot, amit nem adtál rá, ásd a sírjáho, mer annak ar-
ra ott nagy szüksíge van. Hogy igaz vót-e, vagy nem igaz vót, a fene tudja! Ilye-
neket hallottunk. (Újléta, Hajdú-Bihar megye)52

A látó eltûnt emberrõl, katona sorsáról tudósít

No hát, jó. Elmondott oszt nekem mindent rúla, hogy hogy, mint… Ez oszt
megvót. Mintha e héten lettem vóna hozzá. Más hétre aszondja nekem B., hogy:
– Hallod? Te mán vótál ahhoz a tudóshoz, hát én is elmegyek! Aszondom: – Hát
eredj! Nem tart vissza senki. Eredj! Elment oszt õ is. Hát aszondja neki: – Bácsi-
kám! Épen egy hete, hogy itt vót a felesége! – aszondja. Épen egy hete, hogy itt
vót! – aszondja. De én magának se tudok egyebet mondani, csak azt, mit neki
mondtam, hogy él a kedves fia, megvan, haza is fog kerülni a kedves fia, de tudja,
mikor? Majd ha a harmadik front be fog gyönni. Akkor fog hazagyönni a kedves
fia. De mán akkor nagyon megtört lesz a fia, mán akkor nagyon õsz lesz, nagyon
megtört lesz. De a Jóisten haza fogja õtet hozni, azért, mert õ – aszondja – olyan
kedves, nyájas gyerek vót! – aszondja. – Szerette mindenki a környékbe – aszond-
ja – a maga fiát. De ha nem hiszi, bácsika, hogy a maga fia vót, megmondjam –
aszondja –, hogy milyen jegy van rajta? Aszondja: – Tudja, milyen jegy van rajta?
Egy széndarab van az arcába… Mer mikor feladtam a katolikus iskolába, amikor
itt O.-szal összeverekedtem, oszt feladtam a katolikus iskolába, hát õk ezzel az
O. Janival sutogálóztak, oszt egy széndarabot idesujtott az arcába, oszt a bõre alá
aláment. Oszt ott maradt a széndarab. Hát ott maradt a széndarab. Tudtuk, hogy
ott van a széndarab. Hát még csak ezt is megmondta V.-né. Aszondta, hogy hát
megvan, él, haza is fog jutni, de majd csak a harmadik frontkor. Addig ne is vár-
juk! No, de én mán… ha tetszik rá emlékezni, Szekfü Gyula kint vót külügy-
miniszter, hát én neki írtam. Neki írtam. Válaszolt is rá. Fel is kérték a szülõ ne-
vét, mindent, mindent… azóta sose írt. – De már – aszondja –, mivel ilyen
messzirül el tetszett törekedni – aszondja –, hát mán csak beszélek a néninek. Nem
mindennap beszélt. Akkor aszondja, hogy hát: – Tudja mit? A fia él. A fia ott ma-
radt – aszondja – az árokba. De csak úgy maradt ott – aszondja –, hogy éhbetegen
összeesett, összeroskadt. Oszt, mikor meglelték az oroszok – aszondja –, fogságba
vitték. Hát elvitték, de most mán jó helyen van a fia, mer egy péküzletbe dolgozik.
Mán jó helyen van – aszondja –, mer egy péküzletbe dolgozik. (Taktaszada, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)53
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a Kásva (Maros megye, Románia)
b Csíkszentdomokos (Hargita megye, Románia)
c elvetette

Mostanában nemigen hisznek a jövendõlésekben. Nincsen nézõ, sem jövendõ-
mondó a faluban. Noha még van rá eset, hogy egyes bajba jutott hiszékenyek el-
gyalogolnak a húsz kilométernyíre levõ kázsvaia nagynízõhez, vagy pedig a maros-
hévizi kalugerekhez. Leginkább a háború utáni években fordult elõ, hogy az eltûnt
vagy fogságba esett fiak utáni érdeklõdésbõl mentek egyes szülõk vagy hozzátar-
tozók. (Magyaró, Maros megye, Románia)54

A látó halált jövendöl

Az én édesapámat agyonütötte a villám kint a határban. Rá hat héttel lehetett el-
menni. Azt mondta a jósasszony: – Sír nagyon a bácsi, aki megjelent, és kéri a fe-
leségét, hogy vigyázzon nagyon a legkisebb gyerekre, mert baj fenyegeti. Ez úgy
is lett. Belefulladt a vízbe. Pontosan apám halálának tizenötödik évfordulóján. Vi-
rágot vitt ki a sírra, lement fürdeni, beleugrott a vízbe, és szívbénulást kapott.
(Putnok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)55

Másszor meg Királyházán vótam vele. Az egy olyan asszony vót, én úgy meg-
ijedtem tülle, hogy csuda. Az meg a lelkeket idézte. Az olyan csunyán nézett.
Aszondta, amit fogunk tülle kérdezni, arra û mindenre megfelel. A szemit kifor-
dította, ugy beszílt. Ébren vót tán, csak a szemit nagyon kifordította. És az is meg-
mondta annak a fiatalasszonynak, hogy az ura meg fog halni. Hogy próbáljon egy
olyat, hogy aki meghal, annak a szemfedelit valahogy kérje el, amit kivágnak, és
égesse el, és tegye bele az urának az ételibe. Aszondta, az használni fog. De nem
ért az semmit. Na de aztat, hogy meg fog halni, mind a kettõ megmondta, és azt
is, hogy hogy. Ezek olyan tudákosok, látnokok vótak. (Salánk, Nagyszõlõsi járás,
Ukrajna)56

Hát a mondóasszony, az ki volt? Vagy mi volt? Az hogyan volt?
Volt, volt. Az volt, az már biztos, volt Szentdomokoson,b innen nyolc kilométerre
lakott, én is jártam nála.

És õhozzá miért mentek? Azt tessék elbeszélni.
Az a lelkekkel, az beszélt a szellemekkel. De ez igaz vót.

Na, ezt tessék nekem elmondani, hogyan volt ez, hogy csinálta?
Egy kicsi asszony vót. Egy kicsi öregasszony. De kár, hogy most nem él. […] Kicsi
asszonyka. Amikor, például én elmondom azt, hogy mér jártam oda. 

Igen.
Azt mondták, hogy menjünk a mondóasszonhoz, úgy mondták, a mondóasszony,
tetszik-e tunni. Hát esszeszedtem magam, gyalog felmentem Szentdomokosra.
Odamenyek, s õ nem kérdezett, hogy én mér mentem oda. Valóságos vót. Azt
mondja nekem, hogy: – Maga azér jött ide… – azt mondja, de tetszik-e tunni,
hogy így hanyatt elvettec magát, s õ így a szemit behunyta, s õ beszét, amit õ tu-
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dott, mindent. A túlvilág neki, a túlvilágiakról beszét. S mondtam, azt mondja
nekem: – Maga jött – azt mondja –, hogy érdeklõdjön, hogy az édesapja meg-
gyógyul-e. Mondom: – Igen, azér jöttem. S azt mondja, hogy: – Még öt napig él.
Azt mondja. Az az öt nap csütörtök napra esett, és édesapám csütörtökön reggel
olyan fél hétkor kiadta a lelkét. Mer annyira betelt, de õ nagyon sokat…
(Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)57

A látó tanácsot ad lelki, vallási ügyekben, halállal kapcsolatban

Úgy mondták, hogy az az asszony látott sárkányokat, mindenfélét, nem tudott éj-
jel aludni, dörgettek a hiúba,a kígyókat, békákat látott, kiabált: – Jaj, ne hagyja-
nak, ne hagyjanak, mert ölnek meg! Nem tudta, mit csináljon, merrefelé tudjon
menni? Odament a Kicsi Mihályhoz, és az a Kicsi Mihály adott neki egy szép ró-
zsafüzért, és megtanította sok imádságra, azt mondta, hogy imádkozzék sokat, so-
kat, sokat, mert akkor jó lesz. És õ imádkozott, misére ment mindig, és akkor meg
fogtak szûnni azok a látomások. És attól tova õ mindig mondta, többet sohasem
látta sem a békákat, sem a kígyókat, sem a sárkányokat. (Klézse, Bákó megye,
Románia)58

Mondták a régi ellátónék,b hogy megfésülködöl, s gyûtsd meg a hajadat. Én belé-
vetettem a tûzbe. Ellátónék mondták, kik beszéltek a másvilágról. Mondták az
ellátónék, hogy a hajadat ne vesd el, legyen meggyûtve. S mikor meghalsz, akkor
tegye a koporsójába valamibe. Azt mondják, mikor meghalsz, mensz, keresed
meg a hajadat, hol van. Most nincsen látó, régebb vót Valényba, oda jártunk örök-
ké el. Én mentem anyumval. Álmodott valamit, s ment, mondja meg az ellátó,
mondja meg, hogy van ott. Meg vót a klézsei ellátó. Menté elé, s mondta: – Ne
gyere bé, met rosszat mondtál, mikor elindúttál! Szitkolózott: – Nincs mit béke-
ressen ide! Õ azt es tudta. (Magyarfalu, Bákó megye, Románia)59

A látó rontást orvosol

Meghalt egy 17 éves fiam. Úgy mondom, ahogy van. Nem volt beteg szegény
gyerek, csak hat hétig. Azt itteni orvos kezelte, oszt elmentem az uram végett a
beszélgetõs asszonyhoz Dormándra, oszt az azt mondta, hogy az a rontás nekem
volt az ablakba téve, de a fiamnak ártott. A kislányom is beteg volt akkor. Oszt
azt mondta a beszélgetõs asszony, hogy a kislányom is abba van, nagyon fájlalja a
gyomrát, hogy akarom-e, hogy a kislányom is jobban legyen. Hát, mondom:
– Akarnám, de én nem hoztam annyi pénzt – mondom neki. És akkor azt mond-
ja, hogy hát: – Nem baj, hogyha nem hozott is pénzt, hanem most majd, ha ha-
zaérnek, éppen déli harangszóra érnek maguk a temetõkapuho. Oszt a temetõbül
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hét sirrú vegyek le rózsagallyat vagy fûzgallyat, akármit, osztán azt vigyem haza.
És aztat fõzzem meg egy olyan uj edénybe, akit még nem használtunk. Evvel a
vízzel az összes család így lefele [az arcán lefelé simítja a kezét] mosakodjon min-
dig napfelkõtt elõtt. Egy olyan új törölközõbe törülközzünk mindnyájan. És eztet
a törülközõt és eztet az edényt olyan mélyre, két ásónyomra ássam el, olyan mély-
re, hogy ne szántódjon fel. Oszt úgy is csináltam, oszt ez az én kislányom még má-
ig is él, hála Istennek. Kövér. (Nagykörû, Jász-Nagykun-Szolnok megye)60

Látó a megidézett halottól rontás felõl tudakozódik

Hát figyeljen ide! Csak az ilyesmit nem mondják, hogy merre járnak, s már jár-
nak. De most innet vót egy fiatalasszony, fiatalabb, mint én. És elment, oan hely-
re ment el, egy oan helyre ment el, hogy féltséges volt átmenni az erdõn. És túl az
erdõn vót egy ház, és elment ahhaz. Ahhaz, akié vót a ház, ha élt.a De õ eléhozza
a halattat, hogy én is, aki akarja, vagy maga is, hogy beszél, amelyik halattal akar.
Eléhozza magának, s maga beszél.

De ez hogy van?
Nem mondta, csak a sógora mondta meg, hogy né, mit csinált.

S akkor látni lehet a halottat, vagy csak a hangját hallják?
Õ csak a hangját, õ hallja, le vót feküve a fõdre, igy, né, s annak az asszannak, aki
csinálto, fogta a kezit. S akkor az az asszan valamit mondatt, ki tudja, hogy mit,
s akkó eléjütt, hogy az, aki le vót feküve a fõdre, látto a másikat. S beszélt avva.
S avval a halattal beszélt az élõ… beszélt, mind ahogy mi most beszélünk, úgy be-
szélt az a halatta.

Ez mire volt kiváncsi?
Mind azt mondták, hogy csinálmánybob van ezzel, avval, azért, hogy lásso, hogy
az a halatt mit mond, hogy tényleg igaz, vagy nem igaz, hogy mondja meg a
halatt nekije.

De a halottak tudják az ilyeneket?
Há én honnan tudjam? Tisztátalan. Õ az ördöggel beszélt, persze, hogy az ördög
a rosszat akarja, nem a jót. (Magyarszovát, Kolozs megye, Románia)61

A látó megmondja a kincs helyét

Mert úgy történt, hogy… mü öten vótunk testvérekül, s az egyik elfészegedett.c

S akkor vót Ágosbad egy igen nagy hírû mondónõ, magyar fehérnép vót… ma-
gyar fehérnép vót, gyermektelen vót, s ott, ahol a remeziae van most Ágosba, ott
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laktak. Egy oan hosszú ház, én es jártam édesanyámval. S akkor mindenhez héz-
zafogott, hogy mit tudna csináni, hogy hát, na, elfészegedett, 17 éves vót, s hogy
mit tudjon csinálni. S akkor elment ahhoz a mondónéhoz, s azt mondta, hogy reg-
gel korán vót, hát korán mentek, a hegyen keresztül mentek, s mikor odaértek a
házhoz, aszondja, hogy ilyen verandás, üvegverandás… hosszú veranda vót, s õ,
ahogy tekintett, aszondja, úgy benézett, hát aszondja, egy csángó fehérnép ott
van. Õ figyelmes lett rea, hát azt mondja, hogy Sánta Máris. Sánta Máris azelõtt
meg vót egy négy évvel halva. S aszondja, még az a kendõ vót a fejin, aszondja,
még lila virágocskák vótak benne, amibe õ élve járt. S aszondta, olyan szomorán
nezte õt, hogy megijedett. […] S õ úgy megijedett, hogy õ soha többet… Hát va-
lamilyen férfiú es vót, de a férfiú nem sirülta szembe, hogy megismerje, hogy ki.
Aszondta, a lábai oanok vótak annak es, mint Sánta Jakabnak, de nem, nem ismer-
te meg a férfit… A nõt megismerte. […] S akkor õ, mikor bément, osztá, hogy
béengedték õt, hát õ azt kérdezte, hogy: – Milyen csángók vótak itt magiknál ma
reggel? S azt mondja: – Jaj, má egy hete nem járt senki. Úgyhogy má… ezekvel
foglalkoztak. Halottakat eléidézték, és aztá, aszondta, olyan igazat mondott.
Aszondta: – Ugye, nem jártam magiknál soha, s az Isten es õröjzön meg, hogy oda
kelljen menjek! De megnevezte a házat, az öreg ház itt hátul vót, hogy hol áll a
ház, hogy vannak az árkok, me vizek veszik körbe, s hogy hogy menyen mindenfelé.
Édesapám súlyos beteg vót akkor, má Todor elfészegedett, oszt édesapám es erõst
beteg vót. S akkor azt mondta, hogy: – Magiknak egy rossztevõjik van. S maga
menjen, s van három… víz folyik le – aszondja – azon a helyen. S ahol az a három
víz esszeér, nézze meg, van egy ekkora négyszegû forgács a vizbe. S azt vegyék ki,
azt a fadarabot onnat, me ha ki nem veszik, a szállásbol minden kipusztul. Aszondta,
ugye, nem marad semmi, mind ahogy a vizet elviszi. S megkapták,b tiszta igaz vót,
egy négyszegû faragott fa, s ott vót a vízbe. […] Aszondta, hogy van egy fazak arany
eldugva ezen a helyen. S keresztanyám, Jani Miklósné mondja, hogy az öreg
Kászoniné, vaj melyik vót, aki megbolondút ott… Vaslobán Péteréknek az anyjik.
Az édesanyjik. S annak vót egy olyan fazak arany, aszondták, hogy elhozta fel ide,
valahova eldugta. Ez aszmondja, hogy: – A magik családjiból nem pusztul ki ad-
dig… a nemzedék onnat, amíg egy szõke, kék szemû gyermek meg nem kapja azt
a pézt. S akkor Antal, a meénk ugy el van bolondúlva, hogy õ ássa fe. Me aszondták,
hogy olyan nagy erdõ vót itt, csutakosc vót, s akkor aszondták, hogy… a Borjúkert,
bé vót külön kertelve, így ettõl a háztól lefelé, ott, le, ne. S akkor aszondták, hogy
oda hozta fel, oda futott fel a fazakval, s addig keresik, sehugy senki meg nem
kapta… Úgy elásta az aranyat a fazakval. (Gyepece, Bákó megye, Románia)62

533

a fordult
b megtalálták
c farönkös

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 533



A látó híres embernek mond a halottakról

Tárkánybana van egy tudósasszony. Ferenc József császár mindig a feleségével ál-
modott, s azt mondták neki, hogy menjen le az Alföldre, ott van egy tudósasszony,
az meg tudja neki mondani, hogy mit akar a felesége. Ferenc József el is ment, s az
asszony megmondta neki, hogy a felesége ruhájában, amiben eltemették, van
arany, ékszer, azt vegyék ki onnan, és osszák el a szegények között, akkor nyugo-
dalma lesz. Ferenc József azt mondta neki, hogy ha nem igaz, akkor örökre lecsu-
katja, de ha igaz, mint ahogy is lett, akkor kapott egy szép Mária-szobrot a csá-
szártól. Küldött neki egy szép szobrot. (Szentistván, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)63

Szalacson is volt egy halottidézõ asszony. Mikor Rudolfot megölték…
De hát nem lõtték azt meg. Tetszik tudni, hogy volt a sorsa a Rotschild fiával! 

[…] hát felhívták a szalacsi asszonyt. Hát õ, azt mondja, nem tudja a holtak közt.
Egy miniszter erre meg azt mondta, hogy végeztesse ki a király, mert ez nem igaz.
Annak meg azt mondta az asszony, hogy jobb volna, ha menne hazafele, mert a
legidõsebb lánya most haldoklik. Bécsbe kellett neki menni. Hát azt mondta a mi-
niszter, hogy addig hagyják meg neki az életét, mig õ hazaért. Ha ez nem lesz igaz,
rögtön végeztessék ki. (Kislány voltam akkor még.) Alig ment el a királytól, már
ment a távirat, hogy menjen azonnal haza. Így maradt meg a szalacsi asszony éle-
te. Én nem jártam a szalacsi asszonynál, de volt egy nagynéném, az volt, meg in-
nen volt a tanítónak a lánya is. Mindent meg tudott az mondani a halottról.
(Gergelyiugornya, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)64

A látó és a rendõrség

Le akarta õt ültetni a rendõrség. A mondóasszonyt megverték, de õ nem tud így
lemondani arról, hogy ne beszéljen. Õ ettõl nem tud megszabadulni. Elment az
asszony a tárgyalásra. Mikor mentek, azt mondja a rendõrnek: – Na, maga azon-
nal menjen haza, mer anélkül nem tud meghalni az édesanyja. Nagyon beteges asz-
szony – aszondja –, magát várja. Azt mondta a rendõr: – Ha ez így lesz, akkor
– nagyobb fõnök vót ez a rendõr – abba a minutumba még haza is szállítjuk. El-
ment haza a rendõr, tényleg beteg-e az anyja, vagy mi van. És az anyja csak any-
nyit mondott neki: – Drága fiam, mán nagyon régen vártalak. – És ennyivel meg
is halt. Azóta Jolánt nem hurcolták el. Nem lehet, mert igazat mondott. (Füzes-
abony, Heves megye)65
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JÓS

A jós a jövô, illetôleg a térben távoli, eltûnt dolgok, földbe rejtett kincsek – tehát a hétközna-
pi tér- és idôdimenziókon kívüli ügyek – felderítésére szakosodott személy (Erdélyben és
Moldvában nézô, látó, ellátó: a halottlátó terminológiájával azonosan). Ilyen tevékenységet majd’
mindegyik fajta mágikus specialista, elsôsorban a halottlátók, de a tudósok, gyógyítók, tálto-
sok is folytattak. (Vö. a nézô szó kétféle jelentésével: vagy ’látó’-t jelent, vagy olyan gyógyí-
tót, aki „lát” is: kincset, tolvajt vagy a boszorkány rontását).1 Tehát az elválasztás inkább csak
elméleti, mégis, e fejezetben külön közöljük a jóslásra és látásra szakosodott specialisták alak-
jához és tevékenységéhez fûzôdô elbeszéléseket, elválasztva a hozzájuk legközelebb álló halott-

látó és tudós alakjától. Adataink majdnem kivétel nélkül Erdélybôl és Moldvából származnak.
A jósok jövôbe látását a narratívumok természetfeletti képességekhez kötik; ôk az erre vo-

natkozó tudást a szellemvilágtól, halottaktól szerzik. Velük kapcsolatban is megjelennek az álta-
lános tudósmotívumok (például a tudományszerzés, a segítôállatok vagy a szellemek közti vias-
kodás). Jóslásért e specialistákhoz válsághelyzetekben, betegség kimenetelének megjóslásáért
vagy házasodási esélyek megtudakolására mentek, valamint egyéb célokért, mint a boszorkány
(rontás) azonosítása vagy elveszett, és fôleg ellopott tárgyak, állatok, eltûnt emberek hollété-
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nek megtudakolására. A kincslátás iránti keresletnek nagy múltja volt, a 20. századra ez
a szükséglet már csak nyomokban észlelhetô. Az elbeszélések többsége személyes történet
a látónál tett látogatásról és a sikeres vagy sikertelen jóslásról, az eltûnt dolgok vagy a tol-
vaj felderítésérôl. A divinációs technikák közül legáltalánosabb a viaszöntés (hideg vízbe
öntött forró viasz által felvett alakzat figyelése), a függesztett kenyérrel és más függesztett
tárgyakkal végzett eljárások, a szitába vagy deszkára szórt babszemekkel történô bobolás

vagy babvetés, rostavetés és rostaforgatás, valamint a tükörbe nézés, illetve vízbe nézés. A jós-
könyvekben, ponyván terjedô szibillajóslatokat bizonyos múltbeli híres, név szerint emlege-
tett jósokhoz, prófétákhoz kötötték: Úz Bencéhez (Székelyföldön, Gyimesben), vagy a Teknyô-

kaparó ragadványnévvel ellátott, valamikori híres dél-alföldi prófétához,2 továbbá a múlt század
végi válságos idôkben a Székelyföldön prédikáló prófétaasszonyokhoz. Az olyan új jóslótech-
nikák, mint a kávézaccból való jóslás vagy a kártyavetés, széles körben elterjedtek az utóbbi
évtizedekben, de gyakorlóik a hagyományos hiedelemelbeszélésekben nincsenek képviselve.3

Tudományszerzés Szent György-napi páfránnyal

Egy panyolai szolgalegény lovat õrzött a tarpai erdõn Szent György éccakáján.
A bocskorába akadt a párfány virágja. De a legény nem tudta. Mikor reggel haza-
ment, azt mondja az asszonyának: – Asszonyom! Mér van magának akkora szarva,
mint egy ökörnek? Csak elhûlt rá az asszony, hogy emmána látja. Egy darab idõ
múlva megint megszólal a legény: – Azt mondja a tyúk, asszonyom, hogy ha nem
ád neki enni, nem tojik több tojást. Nem nyugodott az asszony. Kikutatta a le-
gény hummiját,b hát a bocskorába csak meglelte a páfrány virágját. Ki is vette, el
is hajította. Nem is látott többet a fiú. (Tunyogmatolcs, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)4

Kígyói vannak

Itt, Bogdánfalván es vót egy leány, mellik tudott tükörbõl gicsilni.c Odament tõ-
lünk két asszony. Göröncs Máris, nem tudom, kivel. A tükörbenézõ csántad az
ételt, s azt mondta: – Üljenek le ide! No, hogy eszem, megiknak deszkántálok,e

megnézem a tükröt. Kicsináltaf az ételt, de két tányért tett. Emez úgy gondolta,
hogy õket es akarja híni, hogy egyenek. Mikor enni fogott, egyet fittyentett, s ak-
kor kibútt az ágya alól két kígyó. Odamentek, az egyik tányérbõl ett õ, s a másik-
ból ettek a kígyók. Hogy ettek a kígyók, egyet fittyentett, s még visszamentek az
ágy alá, s elbúttak. Az egyik kígyó lábon csúszott az ágy alá. Fehérnép beszélte
nálunk a házba, mellik odajárt. (Nagypatak, Bákó megye, Románia)5
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Jósol, néz

Látóember olyan, aki jósolni tud. Van most is. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)6

Vasárnap, kedd, péntek kivételével akármelyik nap nézett. (Kide, Kolozs megye,
Románia)7

Felfedi a tolvaj kilétét, megmondja a lopott holmi hollétét

Elveszett Józan Lõrincéknek kétszáz lej. Felvette a ruháját, s elment az asszony-
hoz. Az asszony gyurta a laskát. S nem is nézett fel, hogy ki jött bé, csak köszönt.
S már tudta, hogy mér jött Józanné. Azt kérdezte: – Elveszett a pénzök? – Igen.
S megkérdezte, hogy mondja meg, hogy ki vette el a pénzit. S az aszony asz-
mondta, hogy a fia, Józan Lõrinc vette el. S akkor Lõrinc visszaadta, de már csak
száz lejt. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)8

Hát vannak ilyen, vótak azok, akik… hogy mondó. Mentünk mondókhoz. Hogy
lám, mit mond? Hogy elveszett valami, vagy elloptak valaminket, vagy állatot
kellett vóna kapni meg,a s akkor a mondóhoz mentünk. Aszmondta anyósom,
nyugodjon, hogy õ járt egyszer Domokosrab […]. S elmentek Mihályval, az én fér-
jemmel. S ott beszégettek. S ott kérdették. Hazolról az én uram aszondta, hogy:
– Ne menjünk, édesanya! Minden hazugságra ne üljünk fel! […] Aszmondta,
hogy egy ember, az egy pad végibe beszégetett belé. Az a mondó. Aszmondta,
hogy: – Eljöttünk, hogy szeretnõk tudni, azt mondták, hogy tud valamit meg-
mondani. Jósolni tud, s meg tudja mondani, hogy mi a helyzet. S aszmondta,
hogy: – Ezek és ezek itt vannak. Amétt mentek vót. – És megkerülnek hónap
vagy hónapután, aszmondják a szógáim. Hát akkor csak azok kellett legyenek,
ugye! S akkor meg is kerültek. […] S a vénasszonnak mondott, anyósomnak, asz-
mondta, hogy így és így lesz, magad hirtelen halsz meg, s nem tudom, mit még,
valamit mondott. S akkor aszmondta, hogy: – Há Mihálynak nem? Mihály is azé
jött, hogy lám, valamit! S akkor aszondta: – Õ menjen ki. Met hazolról ellensé-
gem vót. Hazolról mikor elindult, aszmondta, hogy én hazug vagyok. Õ menjen
haza. Há honnan tudta az, hogy a másik otthon mit beszélt? Csak valamilyen se-
gítsége kellett, szellemsegítsége legyen. (Magyarcsügés, Bákó megye, Románia)9

Anyómnakc elvesztek a tindzsérjei,d melyikben süt kenyeret. Azt hitte, mámáme vet-
te el, s egy eszendeig nem szólott hozzá. S akkor anyóm kiment oda, Klézsére. S Mi-
hályka azt mondta: – Minek haragszik a menyire? Me nem bünös. Azt mondja:
– Azétt, hogy elvette a tindzsérjeimet. – Kend menjen el az alsó szomszédjához, mi-
kor süt kenyeret, mert megismeri, ott vannak. Mihályka megmondta. (Magyarfalu,
Bákó megye, Románia)10
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Tükörben látja meg a tolvajt, rontást, 
ügyfelei életkörülményeit 

Volt egy testvérem, meg van halva, Isten nyugtassa, s elment egy nezõ bacsóhoza

Rosiorba.b S a bacsó nem akarta õt béprimilni,c mert mentek hozzá sokan, gyalog.
Volt egy komponás kútd a kapujában. De nem akarta béprimilni a testvéremet, azt
mondta: – Minek szitkozódtál az úton? Mondta: – Olyan rossz volt az út… Na,
valahogy békönyörögte magát. S ott benn voltak a valakik, s mondták, hogy a
kollektívbõle elloptak valami túrót, s nem tudták, kicsoda. A bacsó mutitott egy
tükröt, s mondta, nézzenek bele. Akkor megláttak benne öt embert, innet a falu-
ból. Ott voltak lóval, ott tették fel a hordókat, minden. S azt mondja testvérem-
nek a bacsó: – Akarsz meggazdagodni? Végy te is egy pár liánt, s ne, szolgálj
nekiek! Testvérem hazajött, s gondolkodzott, hogy lehetne, hogy azok meggazda-
gítsák. (Diószén, Bákó megye, Románia)11

Trunkban vót egy tükörbenézõ. E nem vót tátos. Egy éjen ott háltam, azt hittem,
soha ki nem világosodik. Azt hittem, elvisznek ingem is. Õt egész éjen gyötörte
valami. Nem tudott alunni. Nem láttam, de gondoltam, Istenem, ehhez ördögök
járnak. Õ deszkentált,f s a betegek meggyavultak. Akármilyen beteg vót, meg-
gyavította. Én kérdezni fogtam, hogy miket mond, mikor deszkentál, mibe, liszt-
be, vízbe, hogy lát, szent szavakat mond-e? Szent szavakat mondott: 

Elindula Szent József boldogságos Szûz Máriával,
Szemei bétakarva fehér ruhába.
Kitakará szemeit, szembe megnézi, 
Halálra megigézi.
Maradjon tisztán, mint Krisztus adta, anyja szülte!

Mikor halltam, Szûz Máriákat mondja, akkor úgy es megkérdeztem: – Kejed
mondta-e papnak ezeket, hogy miket csán?g Aszondja: – Igen. Akkor aszondta
pap: – Jót csánj, de rosszat ne, örökre el leszel kárhozva; én nem es csánok senki-
nek rosszat. Õ tudta, hogy mikor kell meghaljon. Ingemet úgy akart megtanít-
son. Aszondta, könnyen meg tudom tanulni, met le tudom írni. Leírtam sok min-
dent, de nem azétt, hogy megtanuljam, hogy lám, miket mond õ, nehogy valami
gonosz meglapuljon ingemet. Akkor aszondja, vigyek egy kicsike tükröcskét, mi-
nek két színye van. Vigyem oda, s hagyjam ott három nap, s három nap múlva vi-
gyem el. Odavittem, s ott hagytam. Három nap múlva elmentem, hogy elhozzam,
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s akkor azt mondta, tegyem bé fejem alá, a párna színye alá, hogy ritta háljak. Én
a tükröt elhoztam, bétettem a fejem alá, hogy mondta. Egész éjen úgy jött, hogy
a fejemet valami körmöcsöli.a Aszondta vót, hogy kilenc nap múlva vigyem visz-
sza. Visszamentem, s aszondja: – Visszahoztad-e a tükröt? – Tudja-e, mi? Kilopták
a kölykek a párnából, s nem adták vissza. – Jaj, leányom! Rossz, hogy nem tanulod
meg, met én két esztendõ múlva halok meg, senki nem lesz, aki egy beteget meg-
gyavítson. Mondta nekem, hogy ide járt komaasszonyom. Honnan tudta, hogy ko-
maasszonyom, aszondja: – Adott egy ezerfrankot, hogy öljelek meg téged. Akkor
azt mondtam: – Menj el, istentagadó, hát te nem látod-e, mi vagy, te tekergõ! Te
ulyan férhez járó vagy, hogy Isten õrözzön meg. Megmondtam, hogy rosszféle.
– Megölted komaasszonyodat! Bandinénak megszorítottad a nyakát, s most ezt az
asszonyt akarod te megölni? Ez ulyan vót, ez a tükörbenézõ, hogy meglátta, ha va-
laki meg akarta a másikot étetni, vagy valami rosszat csinált, elment a cigánynéhoz,
hogy megfermekálják.b Engemet igazán megfermekált. Kilenc esztendeig ulyan be-
teg vótam, hogy a kezeim nem emelkedtek, nem tudtam sem enni, sem ittani.
(Klézse, Bákó megye, Románia)12

Babvetéssel jósol

Egymáshoz illõ házastársakra szokták mondani: „Még babbal sem vethettek vol-
na külemb párt.” Ez a régi mondás utal a babszemekkel végzett jövendõlésekre,
jóslásokra. Ugyanis Magyarón még a harmincas, negyvenes években is termesz-
tették a vastag szárú, oldalhûvelyes, nagy szemû, fekete-fehér lóbabot, ami nem
paszulyféleség,c és inkább ezt használták erre a célra. A nízõnek nevezett jövendõ-
mondó egyik kezében egy leborított rostát tartott, másik kezével pedig híntette a
babszemeket a rosta felületére. És a babszemeknek a rostán való elhelyezkedése után
jósolt a vele szembe ülõ jövendöltetõnek. (Magyaró, Maros megye, Románia)13

Megmutatja a vízlelõhelyet

Mamásd megmondta, hogy hova lehet ásni kutat; azt is megmondta. Megmond-
ta, biztosan megmondta. Meglátto a forrást. Neki olyan feje vot, hogy megmond-
ta: – Hijjábo ásod oda, me ott nem lesz víz. Né, ide ásd, me itt lesz vized! Ennek
a Jakab Gézának is, né, megmondta, hogy: – Ne áss oda! – s nincs is vize. Me asz-
mondta az öregnek: ide a kis kuskujae mellé ásso a kutat, de az nem ásott oda, ha-
nem az istállo mellé, s nincs is vize. Ha oda ásott vóna, lett vóna vize. De többnek
megmondta. S aki oda ásott, annak mind lett vize. (Tordatúr, Kolozs megye,
Románia)14
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Kocsin mentek Szanyból Soborra. Nem tudtak bemenni a faluba, mert a lovak
nem húztak, megálltak a falu végén. Elmentek a kocsin ülõk egy látó-, rontóem-
berhez, aki feloldani tudta a varázst. Ez azt mondta, hogy csak menjenek nyugod-
tan, a lovak húzni fognak, és valóban így is lett, ahogyan ez az ember mondotta.
(Lébény, Gyõr-Moson-Sopron megye)15

A rontást orvosolja, visszaküldi a rontóra 

Legjobb, ha korán reggel megy a tehénhez. Ha rúg a tehén, akkor lábasba korpát
önt, és azt ujjával, villával vagy késsel keveri, és úgy néz. Különben a tehén csö-
csit simogatja, és a következõ szöveget mondja magyarul: 

Na, [a tehén neve], na, ha elvitte valaki a tejedet,
ha ebben a faluban van, 
ha másik faluban van, 
ha harmadik faluban van, […] 
ha kilencedik faluban van, 
ha tejül, ha túróul, ha vajul, ha tejfelül, 
ha szamatyisául, ha pócon, ha lakat alatt van, 
annyi nyugta ne legyen, 
mint a kicsi bornyúnak az anyja hasában. 

Három nap kell mondani, három versben,a vagyis összesen kilencszer. Ha korpá-
val csinálta, utána beadja a tehénnek. Megcsendesedik a tehén a nézéssel. (Kide,
Kolozs megye, Románia)16

Nem jósol az útközben õt gúnyolódóknak, szitkozódóknak 

Mondták, hogy réámaradt. Aztán tudja a szerecsia.b De hogy tudatt valamit, az
biztos, me tátic magyarázta, hogy mentek, azt hiszem, Márton, a téétek, Árpi és
Gépész Feri. S ahogy mentek, Feri, az anyja, így s úgy, mind káromkadatt. Csak
nem mondja meg nekem. Miko odamentek, azt mondja a nézõné,d miko mége el-
indulnak efélékbe, ingemet ne szidjanak, azt mondja. (Mezõveresegyháza, Besz-
terce-Naszód megye, Románia)17
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ORVOSOK

GYÓGYÍTÓ, JAVAS

A gyógyító alakját övezô nagy mennyiségû elbeszélésanyag közeli rokonságban van a tudós szö-
vegeivel. A hagyományos falusi közösségek mindenütt jelen lévô specialistái voltak a gyó-
gyítók, akiknek a magyarság egész nyelvterületérôl az elmúlt mintegy 150 év alatt összegyûj-
tött szövegkincse kötetünkben a tudósok narratívumaitól elválasztva, külön kategóriába
került. Itt, a gyógyítók csoportjában szinte kizárólag a betegségekre, gyógyításra szakoso-
dott „tudósokról”, a régi, orvoshiánnyal küzdô falvak sokszor igen nagy tapasztalati tudás,
ember- és betegség-ismeret birtokában mûködô laikus orvosairól van szó.

A gyógyító, gyógyítóasszony, javas, javasszony, bûbájos, bíbájos, orvos, nézô, vrácsasszony, vrácsem-

ber (Bácskában – a szerb ’orvos’ szóból) elnevezés mellett gyakori tudós nevük is jelzi, hogy
sokszor a tudóséval majdnem azonos tevékenységet folytató specialistákról van szó. A gyó-
gyítók közt azonban számos olyan személy is akadt, akiket nem vettek körül az általános tu-
dóshiedelmek, akiknek tisztán racionális gyógymódjai nem lettek táptalajává a tudósok, boszor-
kányok „gyanús” hírnevének, bár ugyanolyan híresek lehettek, mint a hiedelemelbeszélések
szereplôiként is megjelenô kollégáik. Máskor egy-egy ismertebb gyógyító alakját a hiedelmek
tömege övezte, amelyek egyik vezérmotívuma képességeik, gyógymódjaik természetfeletti
eredete. A róluk szóló elbeszélések sokszor foglalkozásukra utaló ragadványnevükön (pél-
dául:Orvos Péter) vagy csak falujukról: a roffi ember, a fehértói ember, az ôsi javas stb., említik ôket.
Számos általános tudóshiedelmet tulajdonítottak nekik, és a tudóstörténetekkel azonos vagy
rokon gyógyításelbeszéléseket társítottak alakjukkal.Ugyanúgy,mint a különbözô tudósok ese-
tében, itt sorjáznak a velük született gyógyítóképességekrôl (például foggal, burokban vagy
hetedik gyerekként születnek), tudásuk természetfeletti eredetérôl (álomban vagy elrejtezve
tanulnak), beavatásukról, varázstárgyaikról, segítôszellemeikrôl, a rivális gyógyítókkal való
versengésükrôl, valamint rendkívüli halálukról szóló narratívumok. A gyógyítók általános
– mondhatni, egész Közép-Európában ismert – motívumai között vannak a varázstárgyaira, se-
gítôállataikra vonatkozó hiedelmek is, továbbá az állattá változás képessége, az állatok vagy nö-
vények „beszédének” értése, valamint az az elképzelés, hogy ügyfeleik szándékait, gondolatait
távolból is ismerik,és megbüntetik a bennük nem hívôket,ôket kicsúfolókat.Sok elbeszélés sze-
rint a rontást is képesek voltak gyógyítani; ennek kapcsán megjelennek a rontó boszorkánnyal
való ellenségeskedésükrôl, éjszakai szellemcsatáikról szóló elbeszélések is.Tehát alakjuk az el-
beszélésekben a tudóséhoz és boszorkányéhoz hasonlóan ambivalens, sôt bizonyos mértékig ösz-
szemosódik a boszorkánnyal.

Némileg eltérnek mindettôl a konkrét gyógyítókhoz fûzôdô narratívumok, a szubjektív
gyógyulástörténetekben fellépô gyógyítók motívumai. Az ördögtôl tanulás, az istentagadás-
sal szerzett tudás általános motívuma mellett a mûködô gyógyítók esetében túlsúlyban van-
nak a tudásuk isteni, „szent” voltáról szóló történetek: gyógyítótehetségük természetfeletti
eredete mintegy legitimálja ôket maguk és közösségük szemében. Egy-egy konkrét gyógyító-
ról szólnak a speciális mágikus gyógymódok alkalmazóinak sikertörténetei: a dél-dunántúli
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– ijedtséget gyógyító – öntôasszonyokról, a titkos szövegekkel gyógyító ráolvasó, olvasó

asszonyokról, a betegségeket szent szövegekkel, imákkal kezelôkrôl, a ráolvasással és
gyógyfüvekkel gyógyító füvesekrôl vagy a szemverést, igézést vízvetéssel (a hideg vízbe merí-
tett parazsakkal) orvoslókról, a méréssel diagnosztizálókról és így tovább. A javasok a be-
tegség azonosítására vagy kimenetelének megjóslására különbözô divinációs módszereket
is alkalmazhattak, mint az ólomöntés, viaszöntés (forró ólom vagy viasz hideg vízbe öntése),
vagy babvetés (táblára vagy szitába bab-, illetve kukoricaszemeket szórnak, és azok felvett
alakzataiból jósolnak). Hasonlóképpen, számos azonosító módszerrôl szerzünk tudomást a
gyógyítók rontásellenes, boszorkányt házhoz idézô eljárásai kapcsán.Tevékenységük kiter-
jed sokszor a távol lévô személyek, eltûnt tárgyak felkutatására is.

Szövegválogatásunk éppen csak ízelítôt tud adni a változatos mágikus-szakrális gyógymó-
dok végtelen sok változatának elbeszéléseibôl; igyekeztünk inkább a gyógyítók személyére,
az ô alakjukhoz fûzôdô hiedelmekre, valamint narratívumokra koncentrálni. Különösen sok
adatot köszönhetünk a népi orvoslás gyûjtését, tanulmányozását is hivatásuknak tekintô hi-
vatásos orvosok, Vajkai Aurél és Grynaeus Tamás intenzív gyûjtéseinek.1

Születése

Én hét hónapra születtem. Mentem egyszer Császár Mari nénivel, a köröszthö
mentünk nagyhéten. Akkor láttunk egy gyíkot, akkor mondta: – Fogd meg azt a
gyíkot, aztán kend meg a torkát, mert te hét hónapos vagy, a kezed mindenre
hasznos. Meg is kentem. Megfogtam, bal kezemmel volt a gyík, jobb kezemmel
megkentem a torkát. (Jenõ, Fejér megye)2

Éjfél elõtt az nem feküdt le soha, mert Luca-nap éjfélkor született. Meg nem né-
zett senkire, nem tudom, miért. (Újszentmargita, Hajdú-Bihar megye)3

Mesterségét másik gyógyítótól tanulja; „kutya–virág” példázat

Lelkemre kötötte azt is, hogy pénzért ne gyógyítsak, mert akkor elvész a tudo-
mány, és el ne mondjam senkinek az imádságot, mert akkor úgy járok, mint õ:
– Most többet én már nem gyógyíthatok! (Balatonszentgyörgy, Somogy megye)4

Tunyogon, amióta Kis György Istvánné, a szomszédunk, szentasszony lett, nem
folytatja az öntést, átadta a tudományát Vadász Istvánnénak. […] Az átadás mód-
járól vállat vonva csak annyit mond Vadászné, hogy átjött Kiss Györgyné, meg-
mutatta egy gyereken, oszt kész volt.a (Tunyogmatolcs, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)5

544

a Kis, Kiss névváltozatok az eredeti szövegben is.

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 544



Tudását családban örökli, haldoklótól veszi át 

Czakó Jánosné javas 21 éves volt, amikor az anyja ráhagyta a tudományát. (Sely-
lye, Baranya megye)6

Szalántán vót egy ilyen javasember. Ennek a menye folytatja ezt a mesterséget.
Ferkó bácsinak hívták; öreg, szakállas ember vót. (Vajszló, Baranya megye)7

Az én sógorom az öreg Keles unokája vót. Ez firól fira marad, de mindig gyöngül.
Valamikor erõsek voltak a bíbájosok. (Miske, Bács-Kiskun megye)8

Bolbári Jánosné Pajtás Katalin volt az édesanyám, õ gyógyított. 1944-ben halt
meg, 71 éves korában. Egy nagybátyjuk volt, aki értett hozzá, Pajtás Gergely volt,
tõle tanulta. (Dusnok, Bács-Kiskun megye)9

Az elsõ feleségöm édösanyja, anyósom, Horvát Margit néni gyógyító vót.
Pokolkeletrül, nyilallásrul tudott imádkozni. Napfõkelte elõtt ráimádkozott. Mi-
kor mög akart halni, sokat kínlódott. A lányát hivatta. Kezet fogott vele, és átad-
ta neki a tudományát. A feleségöm vót, aki átvette a tudományt. (Szaján, Észak-
bánsági körzet, Szerbia)10

Az édesapám még katonakorában felcser mellett volt. De még az õ apja is, az én
nagyapám, az is gyógyított. Mán utána az apám se tudott annyit, mint a nagy-
apám. Az apám ezt a gyógyítást 40 éves korában kezdte. Addig még élt a nagy-
apám. Sokan mondták, hogy utána meg a fiamra fog maradni, rá fog ragadni ez a
tudomány, mer ennek is õszes a haja. Kíváncsi leszek, hogy megérem-e. A tudo-
mányt örökölni lehet. Ez visszamaradó családi örökség volt minálunk. A nép azt
fújja, hogy a gyerekem kötötte fel az állát a nagyapjának, amikor meghalt, s hogy
így õrá ragadt a tudomány. De eddig még nem mutatkozott. (Kunmadaras, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)11

Néném, õ evvel a…, mondjuk, az emberekkel s az asszonyokkal foglalkozott, s
nagyapám az állatokkal. S akkor elhagyta apámra azt a tudományt, s apám is,
amíg tudott mozogni, ugye, õ is, a községbe akkor állatorvos nem vót, Oklándon
vót egy, az járt közbe fel, de az csak vaegyszera vót, úgyhogy apám rendezte s
kezete az állatokat. Õ már örökõte nagyapámtól, vagy tanúta, de hogy nagyapám
kitõl, azt nem tudom. (Homoródalmás, Hargita megye, Románia)12

Ha az ilyen emberek meg akarnak halni, akkor egy seprût adtak a kezibe, és ab-
bahagyta a tudományát. Amikor ez a nánási ember haldoklott, üzent értem, de én
nem vesztegettem el a lelkem azé a tudományért. Így osztan nem fogadtam el a
tudományt. (Hajdúböszörmény, Hajdú-Bihar megye)13
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Halála elõtt nem adja át tudását, nehezen hal meg

Gazda Fero is olyan boszorkányos volt, mert nagy tudása volt. Szerezte a tudomá-
nyát, nem tanulta, azt mondják, így át is kellett adnia valakinek. Azt mondták,
akik látták, hogy nehezen is tudott meghalni, mert nem tudta átadni senkinek,
amit õrzött. (Mátraderecske, Heves megye)14

Mikor meghalt… mikor meg akart halni az édesanyja, azt mondta: – Nézd, édes
lányom, én azt az én tudásomat, amit én tudtam, amit én úgy kaptam, én azt
senkinek nem hagyom, se a te családodnak, se terád, hanem én ezt elviszem ma-
gammal… ezt a füveket meg, ami itt van nálam…, ezt a füveket, meg a morzsa-
hulladékot, a karácsonyimorzsa-hulladékokat, meg ezt a ménkûta – úgy hítták:
ménkû, amivel gyógyított –, ezt tedd az én koporsómba, lányom, hogy ez senki-
nek a kezibe ne kerüljön.

És bele is tették?
Bele is tették… az édesanyjának a kezébe… mind belerakták a kezébe, a vánkusá-
ba…b (Dávod, Bács-Kiskun megye)15

Tudása Istentõl, Szûz Máriától 

Én nem tanútam senkitõl, az Isten adta. Mert vót itten egy öreg Bibi néni, Vingli
Borbála, az volt a bábaasszony. Nem volt kitanulva, mégis harminckét esztendeig
bábaasszony volt. Helyre tette a lábakat, az én lábamat is helyre tette. Aszt min-
dig kértem az Istent, hogy mi lesz, ha az az asszony meghal, mi lesz itt Jenõbe.
Mindig arra kértem az Istent, hogy én is tudjam helyre tenni, helyette, ha meg-
hal. Azután akkor kificamodott a Katimnak, a leányomnak a lába, aztán helyre
tettem. Aztán mondta mindenkinek, hogy édesanyám helyre tette a lábam. Ak-
kor kezdtek hozzám jönni. Akkor aztán kificamodott egy malacomnak a lába,
nem tudott menni. Azt is helyre tettem. Mondtam az uramnak: – Gyere ki, megy
ám a malac. – Megy ám az öreganyád kínját! – Hát aztán ment is. Azután hoztak
hozzám mindig. (Jenõ, Fejér megye)16

Az én nagyanyám tudott gyógyítani, meggyógyította a kificamodott lábat, kezet,
derekat. Kérdeztem tõle, hogy honnan tanulta, azt mondta, hogy Szûz Mária taní-
totta meg álmába! Azt mondta Szûz Mária: – Ha senkinek nem teszel semmi rosz-
szat, akkor megtanítalak arra, hogy gyógyíthass; és a nagyanyám lábán, kezén meg-
mutatta, hogy mit, hogy kell helyre rakni. Elõször egy unokatestvérének a fiát
hozták hozzá, aki leesett a cseresznyefárul, és kificamodott bokája, azt helyre tette,
utána mentek hozzá mások, azt adtak, amit akartak. (Atyha, Hargita megye, Ro-
mánia)17
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Mesterségét álomban, önkívületben tanulja (elrejtezett)

Dóczi Istvánt is, akinek bajmegállapító, gyógyító tudása eredetét, forrását az õr-
angyalok adták, akik éjjeli álomban megmondták, hogy „így meg így gyógyíjj”.
(Fehértó, Gyõr-Moson-Sopron megye)18

14 éves koromban tanultam. Szegény cselédjányka vótam. Bodó Mihály juhász
bacsóa pásztor volt – lefeküdt egy dombocskára, és ott megálmodta, hogy õ fog
tudni gyógyítani. A bojtárján próbálta meg, és sikerült neki. (Erdõbénye, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)19

[A szõregi Vidács Mihály] Õ is házasemberkorában vált gyógyítóvá, amikor egy
körszakállas, fehér lepelbe öltözött férfi, valószínûleg maga az Atyaisten, látogat-
ta meg, s következõ éjjel utasítást hallott: – Ne félj, mert kegyelmet kaptál Isten-
nél, a kezedbe olyan erõ fog származni, hogy gyógyítani fogsz!… (Szõreg [Sze-
ged], Csongrád megye)20

Volt egy asszony, aki kilenc napig el volt rejtõzve. Se nem evett, se nem ivott, olyan
volt, mint aki meg van halva. Mikor fölébredt, akkor gyógyított. (Békéssámson,
Békés megye)21

Vót itt Miklós Jóska bácsi. Az tudós vót, de nem ezeket a babonaságokot értette.
Az embereknek es sok orvosságot javasolt, s a marhákot is meggyógyította, mint
egy állatorvos. Ez a Miklós József, ez állatgyógyító vót, álmába tanulta a mester-
séget, de olyan híres vót, még Oklándra is elhívták. De a gyermekei, egy sem tud-
ta. Az vért eresztett a marháknak, gyógyfüvekbõl orvosságot csinált, s mindent.
(Erdõfüle, Kovászna megye, Románia)22

Mesterségét varázskörben, 
keresztúton tanulja, megtagadja az Istent

Az öntõasszonyok úgy keletkeznek, hogy van nekik tanítómesterük. Úgy tanulta
meg a tudományát, hogy kihívta õt egy másik öregasszony a mezõbe, az az öreg-
asszony az úton vágott három szál vesszõt, és amikor kiértek, azt a három szál
vesszõt leszúrta, szóval várt kerített, és a közepibe beszúrta a vesszõt: a közepibe
leállította az „istent”. Akkor megkerûték a várt háromszor, akkor azt mondta, ta-
gadja meg azt az „istent”, aki ott középen áll. És valamit adott neki, hogy ott kö-
zépen az „istent” üsse agyon. És azóta nem csak öntött, hanem jósolt is. Így lett
javós is. (Szenna, Somogy megye)23

Volt a szomszédjukban egy öreg javasasszony. Ez rá akarta hagyni a tudományát, és
azt mondta, vegyen egy éves mogyoróvesszõt, menjen a kert végében lévõ hármas
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a kanalas gombócot

gyalogút-keresztezõdéshez, s ezzel a vesszõvel húzzon egy kört, és álljon bele. Elõ-
ször fekete hintón jönnek, azok a rosszak, aztán jön egy fehér hintó, abban jön a
Szûz Mária; adott neki egy nyilat: – Ezzel lõdd ki a jobb szemét, akkor amit akarsz,
az minden meglesz. Nád nyílvesszõ volt, vasheggyel. Öreganyám megtudta, nem
engedte: – Nem lesz akkor nyughatásom soha. Mikor az asszony meghalt, két ló
majd megszakadt, olyan nehéz volt a kocsi. (Drávaszentes, Somogy megye)24

Képességeit Szent György éjszakáján szedett páfrányvirággal szerzi

Az öreg nagyanyám beszélte szüleimnek, hogy neki volt egy komaasszonya,
Rostáné. Ennek volt egy fiúcselédje, aki tavasszal kint õrizte az ökröt a mezõn,
kint volt Szent György éjszakáján is. Amint a fiú járkál a harmatos fûben, hát egy-
szer csodálatos módon hall mindent, amit a virágok meg állatok beszéltek. Ezt el-
mondta otthon az asszonyának. Az mindjárt tudta, hogy mirõl van szó, s így szólt
hozzá: – Húzd csak le a bocskorodat. A fiú megtette. Hát Rostáné csakugyan
megtalálta a páfránvirágot a bocskorban. Attól kezdve õ hallott mindent, amit a
virágok beszéltek, s olyan gyógyítóasszony lett belõle, hogy híres volt a környé-
ken. Azt tartják ugyanis, hogy akinek Szent György éjszakáján pontosan éjfélkor
szakított páfránvirág a birtokába kerül, az úgy az állatoknak, mint a növényeknek
a beszédét érti. (Tiszaszalka, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)25

Segítõállata, könyve

Egy javasasszonynak (név szerint ismerték) volt egy kígyója, mindig ezzel aludt.
Mikor beteg volt, csak akkor mutatta meg a kígyót a lányának. – Meg akarod ta-
nulni a tudományomat? – kérdezte a lányát. – Nem akarom – felelte. Elvitte a sír-
ba. A kígyó elment, nem látták többet.

Nem árulják el. Lányukra, unokájukra hagyják. (Drávagárdony, Somogy megye)26

Pálfi János marcaltövi ember vót, gyógyított. Nagy könyvet talált, késõbb az uno-
kájának adta át. (Lovászpatona, Veszprém megye)27

Tiszalökön élt Rác Mihály, sebeket tudott gyógyítani. Könyve volt. (Mád, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)28

Képességei: béka, kutya alakjában jelenik meg

Aratáskor vót, az ember meg az asszony délben a hûsön ültek, és kalányos gom-
bócáta ettek. Hát látják ám, hogy egy hatalmas béka nézi õket, mintha enni akar-
na. Az ember odadobott neki egy gombócát, az meg bekapta. Kilenc gombócát
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megevött. Egyszer az ember megbetegödött, elment Szalántára a javashoz. A ja-
vas azzal fogadta: – Már hogyne gyógyítanálak meg, mikor olyan jól tartottál
gombócával. (Rádfalva, Baranya megye)29

Hát, tudja, aranyom, én meg aztat hallottam, hogy van, van olyan nagy béka,
ilyen nagy béka. És aztat hallottam, hogy így a megyékbena szokott, meg a bok-
rok alatt az így nyáron, ugye, lenni, oszt azt hallottam, hogy azt mondták, hogy
azt nem szabad megbökni, vagy aztat ne üssük agyon, merhogy má az olyan
javosasszonyféle vagy az olyan boszorkány. Hogy annak a képiben van, vagy an-
nak a izéjiben. Hát. Ezt hallottam. Meg láttam is többször, de nem is bántottam,
én se. (Kovácshida, Baranya megye)30

Édesanyám mondta, mikor lány volt, elmentek kapálni Sárostóra. Elõbb hazajött
egyedül, hát, amint jött, elõtte szaladt egy kiskutya. Édesanyám mindig meg akar-
ta fogni. Olyan szép kiskutya volt, gondolta, hazaviszi, de amikor már megfogta
volna, mindig semmivé lett, mert javas volt a kutya. (Sellye, Baranya megye)31

[A nánási embernek] Azt mondják, hogy sebhely volt az arcán, azt egy büdös fe-
kete zsírral kente. Gyógymódjai végrehajtásánál kutya alakban megjelent. Olyan-
kor érezték a büdös zsírszagot. Nehezen halt meg, sokat szenvedett. (Büdszent-
mihály [Tiszavasvári], Szabolcs-Szatmár megye)32

Képességei: érti a növények beszédét, 
tudja mások gondolatait

Egyet biztosra tudok mondani. Idevalósi vót, jól ismertem. Nekem bátyám vót,
apám tesvírje. Szûcs Imrének hítták. Gyerekkoromba sokat elmentem hozzájok;
emlíkszek, úgy vótak vele anyámék, hogy ettûl az Imre bátyámtúl se lehet sem-
mit kitudni. Nem mondták el senkinek, hogy gyógyítanak. Meg hogy a gyógy-
szert is mibûl csinálják. A rontást biztosra bírta gyógyítni, embert is, lovat is, te-
henet is. Például ha valakinek iccaka félrerántották a száját,b reggel mán ott vót
nálla, û a helyire tette. Nemcsak û értett hozzá, mások is vótak, többen, csak úgy
tartották, neki vót a legnagyobb tudománya. Itt legalábbis neki. Nagyjábúl gon-
dolták, hunnat van a rontás, mindig olyanho vittík, améknek nagyobb vót a tu-
dománya. Nála kötöttek ki, igen, a legtöbben. Û soha nem rontott, azt is tudták
rúlla. Aszittíkc rúlla, hogy megérti, amit mondanak a virágok. Az iskolába annak
idejin kérdeztík tûllem is a gyerekek, biztos otthon hallották, hogy nem tudom,
mír hallgatódzik elébb, csak ótánd típi le a virágot. Mondtam is mindig, hogy ne
tanáljanak mán ki ilyen szamárságot. (Kunmadaras, Jász-Nagykun-Szolnok
megye)33
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Vásárhelyen vót egy asszony, az nagyon híres vót, Darinka. Most Makón lakik.
Gyógyított, meg gondolatolvasó is volt. (Orosháza, Békés megye)34

Gyógyít és ront 

A boszorkányokról mit hallott?
Hát, vótak ilyen javasasszonyok, boszorkányok. Ezöket szokták boszorkánynak
mondani, ezöket a javasokat, akik má, nem tudom én, hogy má szoktak úgy ke-
zelni is valakit, de rontani is tudtak. Megrontották, ha valami nem tetszött nekik,
nem tudom, má nem emlékszök rá, csak hallottam az öregöktül. Hát ilyen elõfor-
dult, hogy, nem tudom én, valamit akartak beadni valakinek, hogy szeresse az ille-
tõt, akkor elmentek a javashó, hogy adjon valamit. Akkor hát az adott, vagy mon-
dott valamit, hogy a zsebkendõjibe, vagy hát valamit megetettek vele, és akkor
hát nem tudott többet szabadulni a lánytú. (Kemse, Baranya megye)35

Kedden és pénteken nem lehet hozzá menni, mert azok az ördög, a rontás napjai,
ilyenkor nem tud gyógyítani. Nagyon hangsúlyozza, hogy õ nem ront. (Sellye,
Baranya megye)36

A füveket szedték, mer a fûbe, fába van az orvosság. Van olyan fû, amivel meg-
rontják, van olyan fû, amivel meggyógyítják. (Lovászpatona, Veszprém megye)37

Gazda Feró bácsi 1927-ben halt meg. Gazdag ember volt, volt neki vagy hu-
szonöt-harminc hold földje. Gyógyítással foglalkozott, idegen falvakból is jöttek
hozzá. Pénzt soha nem kért. Értett a gyógyfüvekhez is. Még azóta is ismerek én is
néhányat: ezerjófû, bojtorján, pemetefû, székfû. De õ olyanokat is szedett, amit
más nem ismert. Õ a tudományát az apjától tanulta, de tõle már nem tanulta meg
senki. A Feró bácsi apja a Kele bácsi volt. Kele bácsi is nagy tudós volt. Károlyi
Mihály édesanyját is õ gyógyította meg. Értejöttek akkor is. Azt mondták, hogy
akkor nagyon sok mindent kapott tõlük. (Mátraderecske, Heves megye)38

Ott, Novacsányba vót egy Bacsó nevezetû. Jászóújfalu magyarul. Novacsány szlo-
vákul. Ott vót egy Bacsó nevezetû ember. Mikor én elmentem oda dógozni elõ-
ször, hát sose látott engem, s azt mondja: – Jani – azt mondja nekem –, Jani, te
minek mentél kõmûvesnek? – Hát – mondom –, maga honnan tudja, hogy en-
gem Janinak hívnak? Hát aszondja: – Én mindent tudok. És rengeteg nép járt
hozzá. Teheneket is vittek hozzá kigyógyítani. Orvosságokat adott füvekbõl, min-
denféle fûbõl. Már a fia is próbálta, oly idõs vót a fia, mint én, de már annak nem
ment, az már nem tudta úgy, mint az apja. Ezzel foglalkozott az öreg. (Debrõd,
Kassa-vidéki járás, Szlovákia)39

Hallottam fülheggyel, hogy a Köles Misa nagy rontóember vót. Gyógyította is,
meg rontotta is. (Fajsz, Bács-Kiskun megye)40
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Nagyanyámtól hallottam, hogy itt legeltették a disznót a temetõ árkába, kilenc
fia volt. Az orvos meg jött Szentimrére, Tóth Jánosnak hívták azt a roffia orvost.
Odaszólt: – Ejnye, de sok malaca van. Mire hazaért az asszony, hazahajtotta a ma-
lacokat, mind a kilenc malac megdöglött. (Tiszaszentimre, Jász-Nagykun-Szol-
nok megye)41

Az ilyen ember tudós, tudákos, a keze érintésétõl meggyógyul a beteg, meg tud-
ja találni a betegség fészkét a kezével, a gyógyító erõ is a kezében van. (Szent-
péterszeg, Hajdú-Bihar megye)42

Megmondja, ki a rontó, gyógyítja a rontást

Megrontották az embert, kifordították a kezit, a lábát elfordították. Voltak ollan
tudósok, azok gyógyították meg. Azok má megmondták, még oda se értek hoz-
zá. Vitnyéden vót illen tudós, most má meghalt, valami könyv vót nekijek. (Bõ-
sárkány, Gyõr-Moson-Sopron megye)43

Aki a faluban értett a gyógyításhoz, egy nagygazda ember volt. A lányát is gaz-
dag ember vette el. A két háború között halt meg. A sebek gyógyításához értett,
tejfellel, pehellyel meg tyúkhájjal gyógyított. A sebvágáshoz is értett, de a rontás-
hoz is. Megmondta mindenkinek, hogy kit, mikor és hol rontottak meg. Azt is
tudta, hogy kik a boszorkányok, de nem mondta meg senkinek. Volt olyan, akit
a rontásból ki tudott gyógyítani, volt olyan, akit nem. Hogy valóság volt-e, vagy
magától is meggyógyult volna, azt nem lehet megmondani. Ki tudja, hogy hon-
nan tudta ezeket a dolgokat. (Mátraderecske, Heves megye)44

A rontást volt, aki meg tudta gyógyítani. Azt mondták, hogy vannak olyan em-
berek, akik a boszorkányok hatalmával is szembe tudnak szállni. Ilyen volt a Gaz-
da Feró, aki mindent meg tudott gyógyítani. De sokan ráfogták, hogy ront is.
Gyógyított õ közvetlen tapasztalatokkal, de gyógyított kuruzslással is. Én a ku-
ruzslásban nem hiszek, de az igaz, hogy sokat láttam, akit meggyógyított, még a
kezét, lábát is helyre rakta. Hogy mi használt, mi nem, amiket õ adott, azt már
nem tudjuk, de azért régen õ volt itt az orvos. (Mátraderecske, Heves megye)45

Gyógyít: öntéssel, méréssel

Hétszer rámimádkozott, hétszer megforralta a viaszt, aztán fölajánlotta a viaszt.
Vót úgy, hogy elhozták a beteget, vót úgy, hogy a ruhájukat kellett elhozni. A ru-
hára rátette az edényt, amibe vót a víz, abba öntötte a viaszt, arra imádkozott
megint. Jószágnak a kötelét hozták el, vagy a szõribül szoktak levágni. A kiöntött
viasz a bajokat mutasztotta meg, tehenhez, lóhoz, kutyához hasonlított. Azt szok-
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ták mondani, hogy az jött ki, amitõl megijedt. Adtak annak az illetõnek, aki ön-
tetett, hogy füstölje meg. Pici parázsra rátették a viaszt, azt a gyerekek fölé tar-
tották. A viaszt valami edényre, szemétlapátra tették rá. Csak ippeg így a fejit rá-
hajtotta egy kicsit. A jószágot szintén megfüstölték, rátették egy edényre, aszt a
hasa alját, a tõgyit megfüstölték. Pici kis lábos vót, amibe a viaszt megolvasztot-
ta. (Simonfa, Somogy megye)46

Szeptember elején, egy csütörtöki napon voltam nála. Megállapította, hogy meg-
ijedtem egy fegyveres férfitõl, és egy nagyon fekete ember megvert szemmel.
Megöntött kilencszer, megmosdatott szenes vízben, és mondta, ha kilenc napon
belül nem gyógyulok meg, jöjjek ismét, de egyébként is jó, ha eljövök még egy-
szer, mert így még kiújulhat a betegségem. (Sellye, Baranya megye)47

Lédecen is volt asszony, aki a száraz nyevoláta mérte. Az olyan tudósasszony vót.
(Barslédec, Aranyosmaróti járás, Szlovákia)48

Gyógyít: távolból, beteg odavitt ruhájával, imával, ráolvasással; 
a szenvedést átveszi a betegrõl

Ez énrajtam történt ám. Farsangkor bálba voltunk. Mondom a Králinknak, men-
jünk haza, szoptassuk meg a gyereket. Ûneki is olyan idõs gyereke vót, mint az
enyim. Ahogy föl vótam öltözve, lehasaltam az ágyra, elaludtam. Elaludt a kicsi is,
meg a Králi is. Anyám azt mondja: – Mér nem kesz föl, lányom, fekszöl le? Beszólt
az ablakon valaki: – Roza, kelj föl! Adjá ki három szál gyufát! – Ki vagy? – Nincs
nevem! – Ha nincs neved, akkor basszon meg apád. Fiatal menyecske vótam. Amint
lefeküdtem, levetkõztem, nem bírtam lejönni többet az ágyról. Tizenegy hétig nem
tudtam menni. Bokáig vastag volt a lábam. Olyan vót a hangja, mint a Csukó
Márié. Ez a cigányasszony vót. Akkó anyám elment Bajára, ismerõsökhöz, hogy ér-
deklõdjön, valaki tudna erre orvosságot. Akkor egy szántovaib asszonnyal találko-
zott, azzal beszélgetett a vonatban. Az az asszony azt mondta: – Gyurica néni, én
magukat ismerem. Gyüjjenek el Szántóra, ott van, aki ezen a bajon segít. Akkor el
is ment az anyám is, meg a férjem is. De semmit sem vittek. A szántovai asszony
már kint átc a kapuban, és várta õket: – Gyüjjenek, magukat várom már. De ha nem
hozták el, amit kellett volna! Nem hoztak a hajábú, meg a pöndõmadzagjábú!d

Azt mondta a férjemnek az az asszony, hogy ne szóljon nekem, hogy minek gyütt
vissza, csak vágjon le a hajambú kicsit, meg a pöntõmadzagbú. Levágta, és sietett
vissza. És má mikor visszament, még oda se ért, már az asszony tudta. Má akkor
mondta anyámnak: – Az úrnapi koszorút, karácsonyi morzsát, meg a Márk-napi fü-
vet tisztán szentöltvízben, egy vödör szentöltvízben fõzzék meg. És aztat nem sza-
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bad kútvízzel fölönteni, csak folyóvízzel. Tegyék bele a madzagba azt a forró vizet,
amivel megfõtt, eresszék fel folyóvízzel, de annyi legyen a folyóvíz, mint a szentelt
víz, amiben megfõtt, akkor szépen fogjanak meg, és eresszenek be, lassan. Ha a víz
benne tart, akkor nem bír segíteni, ha meg kidob, akkor már kész a gyógyulás.
(Nagybaracska, Bács-Kiskun megye)49

Úgy emlékezem, mintha most lenne. Nálunk vót egy asszony, Mári néninek hív-
ták. Vidékrül is, meg a falunkból is hordták hozzá a gyerekeket ráimádkozni. Ke-
resztet vetett elõbb az asszony magán. Osztán a gyerekre vagy felnõttre, mert fel-
nõttek is mentek hozzá. Akkor a gyereket végigtapogatta kereszt alakba, végig az
egész testjit, azután három Miatyánkot és három Hiszekegyet mondott. Ezeket
magába mondta, seppödve.a Olyan hangfoszlányokat hallottunk. Ahogy imádko-
zott, mindig ásítozott, akkor úgy eltakarta az arcát. Ima közbe folyton ásítozott.
És akkor olyan melege lett neki, még a homlokát is kiverte a veríték. Amit az a
kicsi szenved, azt õ is átszenvedi. A szenvedést átveszi, akkor elmúlik az a szenve-
dés, az illetõrõl. Szemverést gyógyított, nyakfoga volt a gyereknek, azt is elnyom-
ta, közbe imádkozott, kelésre is imádkozott. (Kiszombor, Csongrád megye)50

Bukovicánb vót egy szentasszony, ahhoz jártunk mindig. A fiam szemére zõd hálog
gyütt rá. Akkor javasolták ezt a szentasszonyt. Ez magyar vót. Majd az leimád-
kozik.c Vonattal mentem. Éppen akkor az a szentasszony elment Pécsre, de meg-
mondta elõre az édesanyjának, hogy jövök a fiammal, és zõd hálog van a fiam sze-
mén. Egész éjjel vigyáztam a szentasszony édesanyjára. Reggel haza kellett
mennem. Mikor hazaértem, a vonatról ahogy leszálltunk, a fiamat, ahogy vezet-
tem, elkezdett számolni: – Egy, kettõ, három… tíz, tizenegy, tizenkettõ nyárfát
látok. És letérdeltem úgy a kocsiúton, úgy adtam hálát az Istennek. A szentasz-
szony anyja megmondta, mielõtt elindultunk: – Ha az én lányom tud segíteni, ak-
kor segít, akkor is, ha nincs is itthol.d Mire hazaérsz, ha látni fog, akkor lát majd.
A boldogságos Szûz Mária tette így. (Vajszló, Baranya megye)51

[A tudós] …átvöszi a betegségöt, énrám ragad az a betegség… a ise imádsággal
mén, nem csak úgy akárhogy; úgy köll végezni, mint a rózsafüzért. (Szaján, Észak-
bácskai körzet, Szerbia)52

Gyógyít: fürdõvel, gyógyfüvekkel; vízzel elviteti a betegséget

Jusztival voltam a Kölesnél (Miskén). Kislány volt a Juszti, fél évnél nem volt
több. Minden este 8-tól 9-ig sírt és sírt. Mondták a szomszédok, menjek Miskére
vele. És adott orvosságot. Vajasi vízbe fürösztöttem. Este is, meg reggel is fürösz-
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töttem. Háromszor. A vizet oda kellett visszaönteni, ahonnan hoztam. (Dusnok,
Bács-Kiskun megye)53

Hidegségen vót egy tudósember. Én es elmentem ahhoz. Akkor az megmondta,
hogy mi a baj. Mindenfélét. Osztán az adott vót nekünk, csinált õ az õ tudomá-
nyával egy liter vizet. S aszondta, hogy a feleségemet állítsam a folyóvíz felé mez-
telenül, s avval a vízzel mossam. Aszondta, mikor a vízzel lemostam, úgy érezte,
a testjibûl kiment minden. (Csinód, Hargita megye, Románia)54

Vót egy tudósasszony, javasló asszony, a betegeket gyógyította. Csinált egy rongy-
babát, rongyból babát, elengedte a vízen, hogy vigye el a betegséget, mint ahogy
a víz elviszi azt a babát. (Mekényes, Baranya megye [Lészped, Bákó megye,
Románia])55

Ha valaki megbetegedett, a javasasszonyhoz ment, õ adott neki valamilyen
gyógyfüveket, és ezt mondta: ha keresztúthoz ér, az elsõt a háta mögé balra, a má-
sodikat maga elé balra, a harmadikat maga elé jobbra, a negyediket a háta mögé
jobbra dobja el, mert csak így gyógyulhat meg. (Árpás, Gyõr-Moson-Sopron
megye)56

Jósol a betegség kimenetelérõl

Gecsen vagy Marcalhidán vót tudósember. Odament egy fiatalasszony az urával
együtt. Bement egy menyecske is. Az már volt ott. Megkérdezte, meggyógyul-e.
– Te nem gyógyulsz meg, mert te magad kerested a bajodat. Bort, kalácsot vittek.
Elörökõte a tudományt, egyik a másikátul… (Lovászpatona, Veszprém megye)57

Ismeri ügyfelei szándékát, viselkedését; tud róla, 
ha ügyfelei nem hisznek, kicsúfolják 

Vót a jósnõ, ahó mentek, az gyógyította meg. Agyagosszergénybe lakott Józsi
Jankóné. Az gyógyította meg. Mikor vitték be a kocsin, akkor már mondta: már
régen vártam. (Fertõd, Gyõr-Moson-Sopron megye)58

Reszneken van egy javasasszony. A reszneki asszonyhoz ment két fiatalember. Az
úton az egyik azt mondta: – Te, ha nem mond igazat, akkor odamegyek, úgy
megbaszom. Na, amikor odament a két fiatalember, akkor beköszöntek szépen.
Akkor azt mondta: – Na, fiaim, mi szándékba járnak? – Jósoltatni akarunk.
– Énvelem ti jósoltatni? Mit mondtatok ti az úton énrólam? Majd megbaszlak
benneteket. Elzavarta õket. (Magyarszombatfa, Vas megye)59

Maris, a miénk, az mindig, valahányszor vasárnap elment a templomba, amikor
bement az ajtón, mindjárt összeesett. Én nem tudtam, mi az. Még ríttam is: – Mi
lehet az? Elég abból annyi… azt mondta nekem a szomszédasszonyom: – Mari,
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menj el tudósasszonyhoz Árokszállásra. Dobos Pannihoz. Azt mondja, mikor be-
megyek hozzá: – Tudom, miért jöttél, lányom… de már hamarább kellett volna
jönni, nem szenvedett volna az a szegény lány! Mert, ha a jószágodat nem bántja,
akkor a családból bánt valakit… Hát, jó van, fiam, tudom én, hogy azért jöttél,
hogy a jányod mindig elszédül, ha a templomba megy. Ha a jányom nem ment,
küldöm a fiamat, vagy az uramat, de amelyiket elküldöm, mindig az esett össze.
Azután aztán ad a jánynak orvosságot. Hogy jó órába mondjam, többet sohase
össze nem esett… Férjhez ment, soha semmi baja nem volt… (Nagykarácsony,
Fejér megye)60

Gyógyítóember Jászladányon vót. Megtudta aztat, hogy jön hozzá beteg, mer vót
a falon egy tükör, és az mindég leugrott, ha elindult a beteg hozzá. (Páhi, Bács-
Kiskun megye)61

A tehenet egyszer ki kellett menni fejni a járásra, a Kati néniék mellett elmentem.
Azt mondja Kati néni: – Megállj, Csák Örzsi, jó lenne még neked abból az erõbõl
máskorra is. Hát oszt megfájdult a lábam. Hát hova menjünk, hova menjünk, ezer
orvos sem segít. Hát oszt elmentünk Ladányba, tudósasszonyhoz. Én meg csak
jajgattam, mert minden fájt. Elindultunk ide egy hajnalkor, úgy 4-5 óra tájon.
Édesanyámék a malomnál laktak. Beszólt oda a nõvérem. Azt mondja édesanyám:
– Hát menjetek a Jézus neviben. De csak a kõút mellett tudott velem menni, mert
ha a kõútról lementünk, már mintha leszakadt volna rólam minden hús. Ahogy
keresztülmentünk a rékasi határon, egyszer elkezdi a kocsi alatt valami: – Jaj-jaj-
jaj-jaj-jaj-jaj, mintha ráment volna a kerek. – Jaj – mondom –, Károly, rámentél
valamire a kocsival. Állj má meg! De még nem volt kivirradva egészen, olyan sö-
tétes volt. Azt mondja: – Minek álljak meg, nincs itt senki. Mondom: – Hát nem
hallod, hogy jajgat? Akkor õ kiszállt, oszt egyszer azt mondom: – Ehun van, ni.
A dunyhából mintha nyomkodott volna valami kifelé. Aztán hajthatott, nem fájt
nekem semmi. Aztán, mikor megérkeztünk, kérdeztük, hogy ez meg ez a tudós-
asszony hol lakik. Mondják, hogy ott a templom mellett, abba a kis szugba.a Hát
egy öregasszony a kapuba áll. Azt mondja: – Jaj de régen várlak mán benneteket,
de soká értek ide. Nem vettetek észre az úton semmit? Mondom oszt neki, hogy
mikor az újszászi határon átjöttünk, akkor jajgatott valaki a kocsiban, aztán úgy
megnyomkodtam. Azt mondja, hogy õ vót, sajnálta, hogy úgy fájt mindenem.
A kismisére akart menni, oszt nem ment el, mert tudta, hogy mink menünk.b Az-
tán elküldte a lányt az erdõbe, azt mondta, hogy feketemadártövit szedje. Mink
meg nem tudtuk, hogy mi az. Olyan nagy levele van, dohánynak is pipálták az öre-
gek. Hát aztat fõzött. Elreszelte, oszt tejjel megfõzte. Azt mondta, ráköti a lábam-
ra, de három napig le ne vegyük, mert meghalok. Azt mondta, három napon belül
itt lesz, aki megrontotta, verjük el szörnyen. De ez a Kati néni jött, nem vertük el.
Sajnálkozott rajtam, sóhajtozott szörnyen. Azt mondta: – Van-e káposztáshordó-
tok? Azt mondja a jányoknak: – Hozzátok csak be. Behozták a hordót, aszt forral-

555

a zugban
b mi megyünk

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 555



tatott bele egy rocskaa vizet. Õ meg kiment, oszt szedett olyan férocskab lószart az
istállóban a lovak alól, oszt beletette a kisszéket, oszt azt mondja: – Ülj bele, majd
én segítek rajta. Ne törõdj vele, meggyógyul a lábad. Vagy kifakad, vagy valami
lesz belõle. Letakart egy lepedõvel, úgy, hogy a fejem kivolt. Nem tudom, meddig
ültem ott a gõzbe. Akkor oszt a lábam olyan beteg lett, hogy az orvos mindennap
kétszer jött ki beoltani. (Zagyvarékas, Jász-Nagykun-Szolnok megye)62

Tódor Rebi. Ammác aztán tudott, a vénasszony. Anyósomnak ellopták egy tyúk-
ját. S mondja szomszédasszonynak, hogy menjünk fel Tódor Rebihez. – Hallám,
hogy s merre vitték – mondja anyósom. S mentek, ott a patakon keresztül kellett
menni, s: – Jula – mondta a másik asszony –, odamehetünk, me az úgyse ér sem-
mit. Hát, amikor mennek fel a tornácra, hát aszmondta: – Te Anikó, te ne jere fel,
te nem hiszel! – aszmondja. Rebi néni aszmondta. (Homoródalmás, Hargita me-
gye, Románia)63

Ha nem tartják be az elõírásait, nem gyógyul a beteg

Ács Dávidné mesélte, hogy megbabonálták a tyúkjait, nem tojtak. Elmentek
Szalántára a javoshoz. Azt mondják, étlen-szomjan jó menni, hát nem is ettek,
nem is ittak. A javos valamilyen könyvbõl olvasott nekik, imádkozott, de nem ér-
tették, mit. Azt mondta, hogy nem szabad addig tojást kiadni a házból, amíg nem
ültettek, most pedig menjenek haza, útközben ne szóljanak egy szót sem, ne egye-
nek, ne igyanak. De amikor a szõlõhegyre értek, megpihentek, odajött egy isme-
rõs, megszólította õket, õk pedig válaszoltak. Mivel megszegték a tilalmat, a tyú-
kok nem tojtak azután sem. (Rádfalva, Baranya megye)64

Nagynénémnek volt egy fia, tavaly halt meg, és olyan 9 éves lehetett az a gyerek,
és a térde összezsugorodott, és nagyon megdagadt, és elvitték orvoshoz, de nem
tudta meggyógyítani az orvos. Gyógyította, gyógyította, de nem javult. Aztán
Derecskén volt, Mátraderecskén egy ilyen tudósasszony, aztán elvitték hozzá, az-
tán az adott rá ilyen kenõcsöt, és megmondta, hogy mit csináljanak vele, hogy há-
rom nap ne adjon ki senkinek a házból semmit, különösen naplement után. Hát
aztán, mikor hazajöttek, megfakadt neki a térde, és egy nagy, hosszú cérnaszálat
húztak ki a lábából. De nem akart gyógyulni. Hát aztán akkor jutott eszébe az
asszonynak, a nagynénémnek, hogy ilyen lagziba hívogatott egy asszon, aztán an-
nak szalonnát adott. Szaladt õ utána, de már akkorra az elment. Aztán visszahív-
ták a tudósasszonyhoz, aztán azt mondta, hogy: – Igaz-e lelkem, hogy kiadott a
házból valamit? Azt mondja: – Hát még helyre lehet hozni, de – azt mondja –
ha még egyszer kiad, már nem lehet helyrehozni. Aztán be is gyógyította a gye-
reknek a lábát. (Nógrádsipek, Nógrád megye)65
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Szembenállás másik gyógyítóval: viaskodás, küzdelem

Édesanyám gyerekágyat feküdt, aztán született neki egy kisfia, ezáltal édesanyám
elnyomorodott, olyanformán, hogy felzsugorodott mind a két lába. Elment Egyek-
re édesapám Ságihoz, a tudósemberhez. Vitt egy liter pálinkát neki. Azt mondta
Sági, mikor megérkezett: – Jó, hogy gyött, sógor – mert sógorságba voltunk vele
–, de még az is jó, hogy útközbe le nem feküdt, mert ezek a kutyák szétszedték vol-
na. Azt már õ tudta, hogy milyen kutyák. Ekkor a szegény édesapámnak azt
mondta a tudósember: – Sógor, majd odamegy valaki, de akármit kér, ne adjatok
semmit, és hozzá ne nyúljatok. Adott neki orvosságot, pálinkába valamit. Jött is
valaki, édesapám meg akarta verni, de nem nyúlt hozzá. Aztán meggyógyult
édesanyám, és a gyerek is szopott. Mert addig, ha odavitték szoptatni, csak úgy
sivalkodott. Ezt tudom, mert rajtam történt a családba.a (Nagyiván, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)66

Mikor Katonáné megnézte a kisjányomat, adott néki olyan maga csinálta orvos-
ságot, oszt azt mondta, merthogy akkor keddi nap vót, hogy pénteki napon rá-
száll a házukra egy holló meg egy galamb, oszt figyeljem, hogy mit csinálnak ott
a háztetõn. Hát meg is figyeltem, tényleg ott is vót, hát verekedtek. [Azt mond-
ta az asszonynak Katonáné, hogy ha a holló fog gyõzni, akkor a lánya is megma-
rad.] És így verekedtek. A galambnak csak úgy repült a fehír tolla, mégis íletbe
maradt. És a jány tényleg meggyógyult, attúl kezdve mindíg egíszsígesebb lett,
még máma is megvan. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)67

Igen. Vót, az, ha kellett, macska vót, ha kellett, kecske vót, ha kellett, bival vót,
akkor még mit mondtak… Hogy az erdõn csak látták, hogy egy rakás fa mozog,
a rõzsét vitték azelõtt, ugye, s akkor mondták, hogy hát Rebiné, maga… Úgy is
vót, hogy a kapu elõtt hagyták, s mit tudom én, hol látták más. Úgyhogy a másik
alig ment ki Merke tetejire, már a vénasszony ott vót. – Hát maga hogy jött ide?
– Mivel bajod nincs, ne foglalkozz! – aszmondja. Úgyhogy állandóan valahol járt.
De az, aszmondják, annyit tudott, hogy mikor valaki a faluba jött be, akkor asz-
mondta neki, hogy: – Maga ne jöjjön a kapun belül, maga az úton ezt meg ezt csi-
nálta, elkáromkodta magát… S állítólag ez az unokája, ez a Péter Jula néni, ez az
unokája, mer az édesanyja is tudott, s ez az édesanyjának az anyja vót, ez a Rebi né-
ni. Jula néninek nagyanyja vót. Aszhiszem, mind a kettõt Rebinek hívták, a Jula
néni nagyanyját is, Mári-e, Rebi-e, nem is tudom, de állítólag keresték az öreg-
asszonyt, valaki kereste, s a leánykát, akkor ép vót, ledobták, s akkor roppant össze
a háta, me nem így született.

Az ellenségei?
Hát ezt így gondolom, me vót egy unokatestvérem, ahol szintén vót egy ilyen do-
log, s felmentünk oda, én így gondolom, hogy aki, õ ha…, az õ emberei, mer ez
már egy olyan harcos vívó valami, ugye, hogy az õ szellemei a másiknak a szelle-
meivel meg kell viaskodjanak. Tehát amikor Isten angyalai az ördögöknek az an-
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gyalaival birokra keltek, s az ördögé gyõztek, ugye, a gonosz angyalok gyõztek,
hát ezért adott Isten a Sátánnak szabad kezet, hogy a világ felett úgy intézkedik
egyelõre, amíg el nem jön a Megváltó, a világ véginél el nem jön az Úrjézus, ugye,
addig szabad keze van a Sátánnak, tehát most sátánizmus van tulajdonképpen.
A Sátán uralkodik, azér van a csinálmány,a s ilyen, olyan, olyan, a sok árulás, vé-
rengzés, bûnözés, mert a Sátán dolgozik és átkoz. S akkor, ugye, Rebi néni és más
is, aki ezzel a dolgokkal foglalkozik, gondolom, hogy ez olyan dolog, hogy meg
kell vívjanak egymással. S gondolom, ezér vót az, mikor õt megverték a szellemei,
kékre verték. Azér verték, me nem úgy csináta, hogy õk gyõzzenek, tehát õk vesz-
tesek vótak, abba az idõbe vesztesek vótak, tehát az õk munkájuknak nem vót
eredménye. S ennek vót az oka, hogy rajtok töltötték ki a bosszút, gondolom én.
(Homoródalmás, Hargita megye, Románia)68

Szembenállás másik gyógyítóval: 
a másik ügyfelét közlekedésében akadályozza

Az én uramnak vót egy bátyja. Aztat nyaggatta ez a Málik Roza. Mindig úgy ki-
merül éfélbe. És akkor ébren vót, és mondta: – No, menni köll má Kanizsa felé!
Az én uram meg mindig erõsen aludt. Ez a Málik Roza is tette a sírba. Vitték
Faddra is. De mikor át akartak menni a hídon, kiesett a két kerék. Mikor odatet-
ték a kereket, akkor átmentek, bekecmeregtek Faddra, ott állt egy öregasszony.
Akkor nem tudott továbbmenni. – Te vénasszony, engedj át, mer végigváglak az
ostorral. – Hun vannak már ilyen soká? Már magukra várakozok. Az a boszor-
kány, a Málik Roza mán ott járt, onnan tudta a faddi ember. (Bogyiszló, Tolna
megye)69

Az édesapám meséte. Az meg vót úgy nyomorodva, olyanok voltak a térdei, mint
a zsák. Hát akkor elvitte az édesapja, Miskén vót egy Köles nevû orvosember, ron-
tó is vót. Mikor vitték az én apámat Miskére, odaértek a hídhoz, akkor még fahíd
volt, a lovak nem akartak átmenni a hídon, pedig jó erõs lovak voltak. Addig-
addig, hogy vezetgették. Úgy átmentek. Mikorra Miskére értek, olyan nehéz volt
a kocsi, hogy a lovak teljesen habbá izzadtak, pedig ketten voltak a kocsin. Mikor
odaértek az orvosemberhõ, azt mondta nekik, Mihál vót az én öregapám neve:
– Hogyan tudtatok, Misa, együnni? Mikor annyian vótak a kocsin, hogy csoda,
hogy a lovak ebírták. Oszt aztán megbabrálta, orvosolta, nem tudom, mit csinált
neki, aztán meggyógyult a lába, röndbe gyütt. Ahogy mondta a gyógyulását,
hogy hogy fog mönni, az úgy történt. Meg is öregedett, 92 éves volt, amikor meg-
halt. (Fajsz, Bács-Kiskun megye)70

Egyszer kimegyek egyik hétfõn a piacra, hát jön a barátom oda. – Idehallgass, ko-
mám! – aszondja. – A feleségem beteg. Mán mindenütt összehurcoltam, orvosok-
nál, mindenütt – aszondja –, és most ajánlották, hogy vigyem el a tiszaroffi orvosho.
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Ahhó az Orvos Péterhõ. Tudományoshoz. Vigyem el oda. – Tedd már meg, vidd el,
komám, megfizetek. – Jó van, barátom, elviszem. Hazamentem, befogtam, elmen-
tünk oda, ehhõ az Orvos Péterhõ. Tudományos ember az Orvos Péter. Hát megáll-
tunk a kapuba, nem vót otthon. Vártunk egy jó óra hosszát. Egyszer itt jön bácsika,
egy sárga foltos nadrágos bácsi, köszön, én is fogadtam a köszönésit, aszondja:
– Hunnan gyüttek? – Abádszalókrul. Orvos Péter nagyságos urat várjuk – mon-
dom. Erre elnevette magát az öreg bácsi: – Nem nagyságos úr az, kedves fiam. Én
vagyok az. De hogy meghúzódtam tõle: – Hogy ez az öreg bácsi? – mondom. Ki-
gyött oszt a barátom a feleségivel, elindultunk hazafele. Jó két lovam volt befogva,
hármonkat alig bírt a két ló. A roffi gyepen úgy tudom a járást, mint a saját udva-
romon, s kérem szépen, nem bírtam setét este legyönni a roffi gyeprül. Ott járkál-
tam összevissza. Egyszer egy tanyába lámpát gyútottak. Megáll a két ló. Hallga-
tódzok. Hallom, fûrészelnek. Elõrekerülök az épületnek, két ember, odaköszönnek.
Ismerõsöm volt az egyik. Mondom oszt neki: – Idehallgass! Itt mutass nekem egy
utat, merre menjek hazafele. El vagyok tévedve. – Talán Orvos Péternél voltál? Mon-
dom: ott. – No, eredj csak vissza! Fordítsd meg az egyik tengelyvégszögedet, oszt csa-
vard be! Megfordítottam, dróttal becsavartam, mindjárt tudtam, hun, hol járok.
Azt mondta a másik embernek: – Nyisd ki az utat a homokon, hadd menjen ki!
– Nem kõ mán nekem kaput nyitni, tudom én mán, hogy hun járok. Olyan vígan
hozott haza a ló bennünket, hogy nem is hittem volna, ha nem rajtam történik. So-
ha nem hittem volna ezt. De ez így volt, kérem. (Abádszalók, Jász-Nagykun-
Szolnok megye)71

Másik ember, három ember elment az erdõbe itt. S egyiknek a szekere nekifaróta

egy bokornak, s emelgették. S aszmondja az egyik nagyszájú ember: – Tódor Rebi
ha itt lenne, milyen jól segítene! Érti-e? A szekeret visszarakják, s jöttek hazafele,
itt a faluvégen jöttek be, Tódor Rebi ott lakott. S Rebi néni kiállott, s egyszer a
szekér megállott, mind a három szekér. Aszmondta: – György, te nekem hagyj
békit, s végezd a dolgodat – aszmondta –, nekem ne… Aztán elpirútak, hogy a
vénasszony honnan tudja, hogy õ bajlódott vele. S akkor hajtsák a lovakat, s egyet
se mozdul egy se, s ütték,b s úgy se. Aztán: – Eridjetek – mondta Rebi néni –, erid-
jetek. S akkor megindútak… (Homoródalmás, Hargita megye, Románia)72

Szembenállás másik gyógyítóval: 
megrontja a rontót

Selyempuszlisc Nagy Sándorról mondok el egy másik esetet. Mán Mikepírcsend

laktam. Bejött hozzánk Selyempuszlis Nagy Sándor felesége. Panaszkodott, hogy
az ura nem hagyja aludni, megrontotta õtet. Apósom azt mondta neki, hogy men-
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jen le az orvoshoz. Na, oszt el is ment az asszony a doktorhoz. Elmondta, hogy mi
a baja. A doktor hazaküldte, hogy majd elmegy hozzájuk. Õszi idõ vót. Hát a dok-
tor el is ment. A sapkáját letette az asztalra. Megvizsgálta az asszonyt, de a vizs-
gálat után a sapkát ott hagyta az asztalon. Utánaszól az asszony: – Doktor úr!
A sapkát itt tetszett hagyni! – Nem baj – aszondja –, hagy maradjík! Hazajött az
ember. Kérdezte az asszonytul, hogy kié a sapka. Az asszony azt mondta, hogy a
doktoré. Nagy Sándor nem mert hozzányúlni. De az ember beteg lett, az asszony
meg meggyógyult. Megint eljött az asszony, oszt mondja, hogy mi történt. Azt
mondta, hogy a doktornak is biztos tudása vót, mert beteg lett az û embere.
(Hajdúbagos, Hajdú-Bihar megye)73

Szembenállás másik gyógyítóval: 
az erõsebb rontást nem tudja gyógyítani

Sokszor mondta a javas, hogy: – Jaj, most már én segíteni nem tudok, mert erõ-
sebb javas rontotta meg, és azzal szembe én nem szállhatok. (Sellye, Baranya
megye)74

Eltûnt, távol levõ emberrõl tudósít

Ha nem tudta valaki, hogy hol a fia, az elment Õsibe, s az az ember megmondta.
Ha valaki beteg volt, az elment Õsibe, az az ember meggyógyította. Az õsi ember
mondta el Bora néninek, hogy hol a fia. (Lovászpatona, Veszprém megye)75

Megbénítja a tolvajt

1866-ban nagy fagyos esztendõ vót. Mögfagytak a búzák május 15-én. Akkor
osztán emöntek Szekszárdra, krumplit vittek cserébe búzáért. És sikerült is nekik
búzát kapni krumpliért. Amint jöttek haza három lóva, az öreg Keles meg a két
unokája, aztán rájuk sötétedett, amint a miskei határba gyüttek. Mikor odaértek
a hídhoz, a lovaik annyira kifáradtak, mer nehéz volt a teher, azt mondta a gyere-
keknek: – Hát, fiaim, ha így van, fogjátok ki a lovakat, és elmegyünk haza, itt
hagyjuk a kocsit a búzával. Mer már nem messze voltak a falutól. Akkor azt
mondják a gyerekök: – Öregapám, mi lesz akkor a búzával? Valaki erre jön, aszt
elviszi. Azt mondta az öreg: – Hagyjátok itt még a korbácsot is, még a hajtószárat
is, a kocsin. Akkor õk lóháton mentek haza. Mikor hazaértek: – Adjatok abrakot a
lovaknak, mer el vannak fáradva, itassátok meg õket, ha megették az abrakot, és
majd lefekszünk és pihenünk, a lovak is pihenynek, reggel majd megyünk a kocsi-
ér. És 2 órakor keti föl az öreg a gyerekeket: – Keljetek föl, mer elég vót annak az
embernek tartani a zsákot a vállán. Mer a kocsinál egy ember lopni akarta a búzát,
fölvette a vállára, de letenni nem tudta. El is mentek az onokák is, meg az öreg is.
Mikor odaértek, akkor azt mondja neki az öreg: – No, fiam, elég nehéz volt-e a
zsák? Hogy merté te hozzányúlni ehhöz a búzához, mikor ezt nem õrzi senki sem?
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– Hát abba vótam, hogy majd egypár zsákot elviszek, de nem bírom letenni a vál-
lamrú. – Tanuld meg, hogy ilyen kocsi õrizetlen nem lehet, valakinek tudománya
van. – Így aztán az ember akkor le bírta tenni a zsákot, de csak a Kelesék kocsijá-
ra, nem a sajátjára. Mer az az ember is kocsival volt ott. (Miske, Bács-Kiskun
megye)76
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BÁBA

A bába társadalmi szerepe a múlt falusi közösségeiben kétarcú volt: mind az általa levezetett
szülések, mind a gyermekágyas anya és a csecsemô ápolása az elsô napokban kockázatos, két-
séges kimenetelû mûveletek lehettek, ez tette a megítélését is kétarcúvá, és alkalmassá arra,
hogy a boszorkány negatív szerepeit ráruházzák. Ez történt a magyar nyelvterület egy nagy
tiszántúli térségében. Elsôsorban Bihar, Hajdú és Szolnok megyékbôl származnak boszorkány-

bába adataink. E tájon a bába és a boszorkány hiedelemszerepei egybeesnek, a boszorkány
egész hiedelemkörét, a rontóképességektôl a rontásgyógyításáig, férfiak meglovaglásáig,
asszonyok éjszakai megnyomásáig, a csecsemô kicseréléséig, sôt, bizonyos sorsasszonysze-
repekig a tudós bábának tulajdonítják. Az alább bemutatott adatok fôleg e térségbôl szár-
maznak, és a bábaboszorkány minden jellegzetes motívumát felvonultatják, elsôsorban Sán-
dor Mihályné és P. Madar Ilona gyûjtésének köszönhetôen.1

Mint sorsasszony

Amikor az asszony küszködött, kinézett a bába, megnézte a csillagokat, oszt azt
mondta, hogy csak ebbe az órába meg ne lenne. Azt kérdik tüle, hogy mire mond-
ta a bábaasszony. Azt mondja, hogy: – Azír mondom, lelkem, mert ha meglesz eb-
ben az órában, ennek a gyereknek vízbe kell meghalni. (Sárrétudvari, Hajdú-Bi-
har megye)2

Meg hallottam, hogy anyámnak a nagyanyja, ha gyerek született, úgy tett, hogy:
– Jaj, csak öt percig még ne szülessen meg! Hát oszt kérdezték tûle, hogy mért.
Hát azt mondta, hogy szerencsétlen órában fog születni. No, oszt úgyhogy csak
öt percet izélt. Letelt az öt perc, megszületett. Azt mondja: – No, most már meg-
születhet a gyerek! Ez anyámnak a nagyanyja vót. (Zsarnó, Kassa vidéki járás,
Szlovákia)3

Tudományszerzés 

Azt hallottam, hogy valami könyvbõl tanulják a bábák a boszorkányságot. Azt
hallottam, és ez a családban is történt, hogy ezek a bábák a gyermekeiken tanul-
nak. (Kaba, Hajdú-Bihar megye)4

Idesanyám magyarázta, hogy campós asszonynaka akart lenni Piroska néni. El is
vitték tanulni egy bábához. Lefeküdt. Éjfélbe nagy zenebona, kutyaugatás, macs-
kanyávogás. Kiabál az öregaszonynak. Hiába. Aztán hát nagy csendesség lett.
Körülnéz, és sok-sok süteményt lát szétszórva. Leugrott, s vett fel egy süteményt.
Reggel nézi, hát lúdszar vót. Otthagyta a bábát, nem tanult ki. (Berettyóújfalu,
Hajdú-Bihar megye)5
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a babja
b meggyûlt az ujja
c azután
d A boszorkányok járnak „borsért” a Gellért-hegyre – a boszorkánymulatság-elbeszélések szerint.

Ezelõtt vót ilyen tudósasszony sok. Annak seprût adtak a kezibe, amikor haldok-
lott. Kis Julis bábát gondozta Kis Margitnak az anyja. Aszt megkapta a bába-
könyvet. Oszt nem tudta értelmét venni, oszt eldugta a saját lányát. Paszulyaa vót,
olyan cifra paszuly, oszt nekünk is adott a jánya, de õ írtejött, û avval a paszullyal
ronthatott. Sok vót belõle, de az észrevette rögtön, ha egy szemet elvettek. Még
azt is észrevette, ha a könyvét elvette valaki, vagy hozzányúlt. Ment az rögtön ha-
za. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)6

A bába mind a saját gyerekin tanul. Dobinénak is vót egy jánya, annak folyt az
ujja,b pedig szíp jány vót, de azt mondják, hogy azon tanult az anyja. Vót egy zsi-
dó bábaasszony is. Annak a fiai is mind hülyék voltak. Arra is azt mondták, hogy
rajtuk tanult az anyjuk. (Nádudvar, Hajdú-Bihar megye)7

Egy bába nem tudott addig meghalni, míg meg nem tudta mondani, hogy mibe
van a tudománya. Egy szilkébe vót, odavitték neki, oszt el kellett vélle temetni.
(Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)8

Alakjai

A bába, az boszorkány vót, mer bejárt a kúcslyukon. Az intézetbe tanulták, elvál-
toztak póknak, csíknak, macskának. Nyávogott a macska, oszt nem láttak sem-
mit. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)9

A kisebbik bátyám derék egy fiatalember vót. Elment a tanyából a faluba. Öreg
este lett, mire jött. Vígan hegyelt hazafelé. Hát egyszer lássa, hogy egy nagy va-
lami megy mindétig a nyomában. Ha megállt, az állat is megállott, ha ment
továbbat, az állat is ment utána. Amikor a tanyához ért, bal kézbe fogta a botját,
leütötte. Nagy nehezen behúzta a tanyaudvarba, s belökte a kútba. Akkor elkez-
dett kiabálni: – Húzzatok ki! Húzzatok ki! A másik bátyám, hogy künn hált,
meghallotta. Kihúzták. Hát a bábaasszony vót birkává változva. Rátették a célt a
cimborájaival, hogy egy este meglesik, eltörik a lábát, hogy hagyjon fel a legínyek
rontásával. (Hajdú-Bihar megye)10

Boszorkánymulatságon vesz részt

Nagy gond vót, hogy melyik bábát híjjuk… Fíltem a nagy hírû bábáktól… Autc

mégis Ádám Sára nénémet híttuk el, penig mondták rúla, hogy borsír jár a
Gellért-hegyre.d (Hajdú-Bihar megye)11
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Szoboszlón meg egy gazdaember bíró vót. Oszt bába vót a felesíge. A legény meg
oszt sokon ment keresztül, mer a nagyobbik szóga minden éccaka paripa vót. Hát
oszt vót neki osztán egy jó katona barátja, osztán a lovat, mikor ezeknek a bábák-
nak az összejövetelek vót, mindegyiknek vót egy paripája, meg vót ott kötözve a
csárda elõtt. És osztá azt mondja neki, mert a katona barátja ott oszt sorra nézte a lo-
vakat, és megismerte a barátját: – Ejnye, komám – aszondja –, tisisa idekerültél, de
nem tudok rajtad segíteni – azt mondta –, csak magad segíts magadon. Ha csak le-
het, a kantárt dörzsöld ki a nyakadból. Azonnal visszanyered az emberi alakodat, és
akkor a kezedbe veszed a kantárt, és majd mikor sorakoznak kifele, a te gazdaasszo-
nyod jön legelõször. Csapd a fejibe azt a kantárt, és akkor olyan paripa lesz, mint te,
és a többit rádbízom. Egy köblös fõdbül akkor nap vágták le a kendert. És osztán jó
nyers vót a fõd. És ott megkalupoztattab jól. Tiszta víz vót a paripa, és csak akkor
nyargalt vele haza. Mikor ment hazafelé, a kovácsho ment egyenesen. Oszt mond-
ta, hogy a bíró parancsára muszáj megvasalni, oszt megvasalta a két elsõ lábára. Ek-
kor ment osztán haza, mikor vitte a két nagy vasat a tenyeribe a bábaasszony. Mi-
kor hazaértek, akkor húzta ki a fejibõl a féket, úgy tötyögött oszt be a bábaasszony
a lakásába, de õ a féket magával vitte, mert abba vót a tudomány. Eztet aztán tûr-
te egy hétig, hogy fõtt étel nem vót sose. Akkor panaszkodott, hogy: – Nem
eszünk mink fõtt ételt. – Nem látod, hogy beteg a gazdaasszonyod? – azt mond-
ja a gazda. Akkor a fiú bement, a paplant lerántotta, oszt a bírónak megmutatta,
hogy meg van patkólva az asszony. Akkor osztán elmondta, hogy addig õ volt a
paripa. Oszt azér vót olyan sovány. És oszt azt mondja a szógabírónak, hogy:
– Fizessen ki a szógabíró úr, egy percig se maradok itt tovább! De vitte ám magá-
val a tudományt, nem lett tovább veres paripa, vitte a kantárt. (Sárrétudvari, Haj-
dú-Bihar megye)12

Elcseréli az újszülöttet

Az én anyámnak, elmagyarázta, született egy babája. Oszt egy asszony vót, ángya,c

amír nem ûtet hítta elfogni a gyereket – bábaasszonyt híttak –, hát megrontotta.
Osztán iccaka beküdött egy valakit. Bement olyan macska kípibe. Oszt idesanyám
meg szoptatott… osztán torkon fogta, oszt el akarta tûle vinni a gyereket, hát û
meg nagyot visított. Idesapám meg aludt, felugrott. Hát osztán mindján oszt ki-
verte, ütötte-verte, de nem akart vele bírni. Akkor a gyerek másnapra olyan lett,
mint egy majom, olyan szõrös. Na, idesapám felkõtt másnap, oszt aszondja: – Hall-
ja, Júcsa néni! Úgy gondolja meg, hogy agyonütöm! Hát, maj másnap reggelre
idesapám elment Esztárba. Aszmondta neki az esztári asszony, hogy kilencféle fû-
be – ág, faág, csak kilencféle legyen – fürössze meg a gyereket ekkor meg ekkor
este. – Osztán de bent hálj te is! Megfürösztitek a gyereket, maj tirátok rátok ráz-
zák az ajtót… úgy, hogy maj rátok rogyik. De a nyújtófélfát,d annyi erõd legyík,
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hogy a nyújtófélfát vágd az ajtóho! Odavágta, de nagy erõvel, mán nagy ijedten
édesanyám. A gyerek elváltozott, nem lett semmi baja. (Újléta, Hajdú-Bihar
megye)13

Megrontja a szülõ nõt, szoptatós anyát, csecsemõt, kisgyereket

Ez rajtunk történt meg. Lett egy kisfiam nyolc és fél hónapra. A kisgyerek nem
szopott. Az lehetett azér is, hogy olyan zsenge volt. Aztán ketten laktunk az
urammal. Aztán odajött reggel az anyósom, gyerekágyba voltam, jött reggel az
anyósom fürdetni, keresett egy piros szoknyát, hogy hun van az a piros szoknya.
Jött a bábaasszony, mondta neki, hogy hát elveszett a szoknya. Mondta neki, hogy
meglesz az, ott kell annak lenni, de nem volt az ajtó mögött. A néném elment egy
másik bábaasszonyhol, az azt mondta, hogy hát majd visszaviszi az, aki elvitte.
Ott lesz az reggelre. Ott is volt. Azután már szopott volna a gyerek, de már akkor
nem volt mit, elapadt a tejem. (Kunmadaras, Jász-Nagykun-Szolnok megye)14

Ezek a bábaasszonyok csináltak ilyet, hogy a gyereket megrontották, mert nem
kaptak elég pénzt, vagy nem õket hívták. Oszt elment, csak megsimogatta a
kezivel, és már kész is vót a rontás. Erre adtunk neki még több mindent, akkor új-
ra eljött, megsimogatta a gyereket, és az meggyógyult. (Hajdúböszörmény, Haj-
dú-Bihar megye)15

Egy asszony nem adta meg a pénzt a bábaasszonynak. Arra fakadt ki, hogy az asz-
szony beteg lett, meg se tudott mozdulni, úgy elfáradt. A sutból jött ki a lú. Arra
kellett ráülni, vagy minden 6 óra után megnyergelték éjfélig. Meg is halt. (Berety-
tyóújfalu, Hajdú-Bihar megye)16

Közbe meg a bábaasszony tudósasszony vót, boszorkány… Macska kípibe, tudod,
megjelent, oszt idesanyámra, szegínyre ráfeküdt iccaka, úgy, hogy majdnem meg-
fulladt! (Újléta, Hajdú-Bihar megye)17

Halpaprikást fõztek. Feltették a kemence tetejére. A bába arra ment, oszt nem kí-
nálták meg. A gyerek nem szopott azután. Ment osztán nagyapám, hogy majd
megveri. De mire a kapu sárkához ért, kiáltott nagyanyám, hogy ne menjen mán,
elveszi mán [az anyja mellét]. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)18

Ha nem tud idejében (1 éves korában) eljárni a gyermek, akkor azt mondják, hogy
a bába elvette az erejét, vagy a lába fején hátul kötötte a sarkához a lába ujját. (Sár-
rétudvari, Hajdú-Bihar megye)19

Ront – megállapítják a rontást/rontót – helyrehozzák a rontást

Volt egy illetõnek egy kislánya. Nagyon beteg volt. Meg se tudott mozdulni a böl-
csõben. Az anyja meg annyira aludt, nem ébredt fel három napig. Aztán elvitték
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a gyereket az öreg Szûcshöz. Az meg azt mondta: – Hát, lelkem, galambom, vár-
tam már magukat három napja. Ez a kislány meg van rontva. – Meg van rontva?
– Ránevetett a bábaasszony, attul. De szórjanak el a bölcsõ alá, bal kézzel köles-
kását, ami meg megmarad a kezibe a köleskásából, vigyék ki a pitarajtóig, és azt
hajintsák ki. Nyírág seprût meg felfelé állítva az ajtóba, bele kés-villát. Ezt meg is
csinálták. Meg is gyógyult a gyerek is, meg az anyja is. Három nap múlva meg a
legközelebbi rokonyánál meg megjelent, aki megrontotta. Érdeklõdött, hogy van
a család, nincs-e valami bajuk. Errül tudták meg, hogy õ rontotta meg. [Míg szór-
ta a kását, azt kellett mondani: 

„Gyûjjél-menjél, ne pihenjél; 
ezen a küszöbön többet be ne gyöjjél.” 

Utána a csecsemõ kisingét letenni a küszöbre, és fejsze fokával jól ráverni vagy ki-
lencszer.] (Kunmadaras, Jász-Nagykun-Szolnok megye)20

Hát én még olyant nem láttam. Hathetes vagy két hónapos vót a gyerek, de tisz-
tára úgy nízett ki, mint… na, hamar akarom mondani… mint a nyúl. Annyi pel-
lenkát, annyi kisinget szíjjelvert idesapám a fejszível a küszöbön. Aztán meg olyan
csudálatos vót. Ott pedig idesanyám sohasem tudta elgondolni, hogy ez a Nyesténé
rokon vót idesanyámmal, avvót a bábaasszony, hogy mit víthetett neki. Mégiscsak
valami bûne vót vílle, mert, tetszik tudni, még azelõtt, ugyi, na, a konyhába sze-
gek vótak felütve, arra cseper-csupor fel vót akasztva. Vót a konyhába olyan literes
csupor, abba benne vót olyan dirib-darab szalonna, ami egy kis szappannak való.
A másikba sárgadinnyemag… a másikba vót görögdinnyemag, hát úgy, hogy le-
estek, csörömpöltek világra. Hát mán én is tudom, mán iskolásjány vótam akkor.
Annyira csörömpöltek, és, tetszik tudni, hogy a csupor mind talpára esett, hogy
egy mag sem hullott ki, se egy darab szalonna. Úgy leesett a földre a szegrül. Hát,
hát rettenetes vót az. Az a gyerek oszt meghalt. Teljesen megemísztette, teljesen
olyan vót, hogy csak a csont meg a bûr tartotta. Csak azt tanácsolták ellen, hogy
villát dugtak a küszöbbe, de csak nem használt. Csak kivígezte az ártatlan gyere-
ket. (Sáp, Hajdú-Bihar megye)21

Embereket megront, lóvá tesz 

A bábaasszonyok mind tudósok voltak. Ha mentek az úton, és valaki szólt hozzá-
juk, és azt mondta: – Komámasszony, jobban fut az én lovam, mint a kendé! –
akkor arra megharagudtak, annak a fejébe vágták a gyeplõt, és az lett a lovuk.
Annak a hátán nyargalásztak egész éjszaka. (Zagyvarékas, Jász-Nagykun-Szolnok
megye)22

Ez velem történt meg, hogy az egyik bábaasszony hívott, mert bábaasszonyról van
szó, és azt mondta, hogy vigyem el azt a szekrénykulcsot neki egy illetõhõ. És én
nem vittem el. Közben felült az ablakra macska képibe, oszt elkezdett nyávogni,
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és azt mondta, hogy: – Majd elvinné még szívesen. Mert egy rontást fog rajtam
csinálni. És akkor én fogtam a bal kezemet, és az ablak felé vágtam, hogy: – Sicc,
le, te! És akkor eltûnt, de tovább nem történt velem semmi, de tudtuk, hogy ki
volt. (Nádudvar, Hajdú-Bihar megye)23

Vót Bodonba egy család. De erõsen ügyes párak vótak. A férfi magyar vót, és az
asszany román. Iluskának hítták, sáhiak vótak õk, mónár vót az ember. Olyan jól
éltek. Közbe a mónár járogatatt oda le a bábasszonyhaz, hogy híjja a bábasszant,
hogy adjan inekciót a feleséginek. A felesége talán szült, úgy tudom én, a szülés
után vót a felsége, s kellett kezelni, na. S annyira összebarátkozatt a bábasszony-
nya, hogy összementek, úgy titokba. Na, jól van, de a menyecskének valaki meg-
súgta, a mónárnénak, megsúgta eztet, hogy vigyázzon így, vigyázzon úgy. És kap-
ta magát a mónárné, és ement, hogy keresse ki a bajt. Ement egy tudományos
asszonhaz, de már a mónár meg vót csináltatvaa a bábasszonytó. Békaalak jött bé
este hozzájak az ajtón. Jött bé a béka, s kidobta, s megint jött vissza. Megint jött
vissza. S akko ement a tudományos asszonhaz, s aztán úgy megkötötték, úgy
megcsinálták, hogy a béka is eltávozatt, de a bábasszan is kiment a faluból. És el-
helyezték Kókra.b Kókba is halt meg. Az ura valami Tandea-féle. A detrei bussza
jár. Egész nyugudtan ismeri. De nagyon rendetlen lett. Addig verte a bábasszant,
amíg meghalt. Na, az járt efféle ördögi dologgal. Aztat én emlékszem, hogy az
biztos dolog vót, hogy az úgy sírt, szegény, de úgy kijárta az a mónárné, hogy a
bábasszan is meghalt. Me úgy csinálta meg, hogy neki boldogságjo ne legyen, és
az ura is meghalt. S õ él máma is, hazament Sáhiba. Szép házat épített, a gázat is
bétette, s õ damna.c Nagy damna. A két gyermekive. (Andrássytelep, Maros me-
gye, Románia)24

Ront – a tudós megpatkoltatja

Rákos Marid is megrontotta Karap orvosnake a húgát Böszörménybe. S ezért a fia-
talasszonyra minden éjszaka 12 órakor rájártak, megnyomták. A férj elhítta Ka-
rap orvost. Karap rögtön látta, mi nyomja õtet. Vitte magával a kantárt, bal kéz-
zel kihúzta a zsebébõl, a húgán keresztültette a melle közepén, s egyszeribe egy
nagy sárga csikó lett [a semmibõl]. Elvezették Sóvágó kovács mûhelyébe. A ko-
vács nem akart felkelni: – Jaj, kérem, ez nem jó dolog, 12 órakor jön ilyen baj elé!
– Ennek meg kell lenni, mind a születésnek meg a meghalásnak – mondta az or-
vos. Mikor a patkót megtüzesítették, Sóvágó kovács csak annyit kérdezett: – Ele-
jire vagy hátuljára? Karap mondta: – Mind a nígyre! Mikor megvasalták, lehúzta
Karap a csikó fejérõl a kantárt, rávágott, s az elnyargalt haza. Másnap reggel Rá-
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kos Mári tartotta lánya ezt mondta: – Megvasalták nagyasszonyomat! Elbeszélte,
hogy Rákos Mári levezettette magát a pincébe, ott fekvõhelyet készíttetett magá-
nak. Két kezén, két lábán folyt a vére, míg meghalt. Úgy temették el, hogy sen-
kinek sem mutogatták. Anyám mondta, õ olyat sose látott: amikor a koporsót sír-
ba tették, úgy ugrált, mint a bolha, mert nem tudta a mestersígit hagyni senkire
se, pedig bába vitte a koporsóját. (Alsójózsa [Debrecen], Hajdú-Bihar megye)25

Védekezés a bába rontásától

Mikor én 18 éves vótam, született kisbabám. És a fiú, akitõl lett, el akarta pusz-
títtatni a bábaasszonnyal éntõlem. Éjjel le is lökte mellõlem, a dunyhája itt vót, a
gyerek meg a fõdön. Mellõlem hajították le. Ugrottam is olyat, hogy idesanyám
azt mondta, hogy ha most bajom nem lesz, akkor sose. Én oszt összeteremtettem
a bábaasszonyt. Anyám elment a patikába, oszt vett sátánfüvet meg ördögszart
meg tömjént, avval füstöltünk a házba. Ótán oszt nem lett semmi baj. Az ajtóba
még felállította édesanyám a seprût nyirájávalb felfele, tett bele kést meg fésût.
Nem jött ótán soha. (Füzesgyarmat, Békés megye)26

Kedden nem szabad beszélni a bábáról, és pénteken, mert megjelenik, és meg-
nyom éjjel. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)27

Az én uram ez után a bába után, mer az elsõ gyerekhez õt hívtuk, az én uram min-
dig sót lökött utána. (Kaba, Hajdú-Bihar megye)28

Gyógyít

A bábáknak azelõtt tudásuk volt. Itt a szomszédba volt, most már embernyi
ember, egy gyerek. Nem aludt soha éjfél után. Aztán mondta az egyik asszony:
– Szomszédasszony, hívják el a bábaasszonyt! – Jaj, nem jön az el, mert nem aztat
hívtuk, aki az elsõhöz volt. Azt mondta a szomszédasszony: – Én értemegyek azért
a bábaasszonyért. El is ment, el is ment a bábaasszony is, aztán a gyereket nézte.
És akkor azt mondta: – Na, ezt a gyereket a magam formájába veszem – mert kö-
vér asszony volt a bábaasszony, tetszik tudni. Oszt akkor tüzet rakott, oszt akkor
a vizet felfõzték abba az edénybe, oszt belevágták a fejszét abba a forró vízbe, és
akkor a kisgyerekkel meg odament a bábaasszony, aztán elkezdett kókusz-bóku-
szolni a feje felett, forgatta a villát-kést a feje felett, oszt akkor el volt intézve min-
den. A gyerek attul kezdve rendesen aludt, szopott. Pedig olyan csúnya volt a kis-
gyerek: meg volt az arca nyúlva, szõrös volt, akar a majom. Azután olyan buflic

kövér ember lett belõle, mai napig is olyan. (Kunmadaras, Jász-Nagykun-Szolnok
megye)29
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Ront, majd gyógyítja saját rontását

Az én testvérbátyámat megrontotta egy bába. Reggelre a sarka elõre vót fordítva.
Másnap elment ídesapám a bábáho, kírte, hogy csináljík néki valamit, ótán azt
mondta: – Ha a gyerek lábának valami baja lesz, az íletedbe kerül. Megsimogat-
ta oszt két ujjal a bába, oszt másnapra nem lett semmi baja. (Sárrétudvari, Hajdú-
Bihar megye)30

1: A bábával ez az asszony valahogy összeakaszkodott, mer megrontott egy asz-
szonyt, mer nem adott neki elég pénzt. Én meg azt mondtam neki: – Baszd meg,
mér nem mentek Roffra, szekeretek, lovatok van. Aztán õ megjelent a háznál, a
fene a lelket egye ki belõle a másvilágon is, bement a másik végire. 
2: Annak az asszonynak az édesanyja ott feküdt, aztán a bába így tett neki három-
szor [mutatja: két ökölbe szorított kezét egymáshoz nyomja, és háromszor elõre,
felfelé int vele]. Az szóhoz se tudott utána jutni, csak lihegett. Begyött aztán oda
a másik végibe, azt mondja: – Hova akartok menni, hogy készültök? Azt mond-
ja, hogy: – Elmegyünk Roffra. Azt mondja, hogy: – Halljátok-e, akkor én is el-
megyek! Azt mondja: – Én meg maradjak itt avval a beteggel? Mert viselõs volt,
oszt minden délbe elõvette a szülés. Meg nem lett, de csak kínozta. Mikor osztán
elmentek, hát odabe terécseltünk, a házba voltunk négyen. Egyszer kotranak sep-
rûvel a konyhába. Téglábul volt, hát nagyon hallott a kotrása, hogy ott seprege-
tett. Megyek osztán, mondom, megnézem, hogy ki van ott, ki kotor. Akkor egy
nagy vájlingot megkapott, oszt lecsapta a téglára. Oszt a konyhaajtónak a ruhá-
jaa alatt ilyen ment ki, ni [kb. egyméteres magasságot mutat], ilyen széles test
volt, ilyen magos, de nem láttuk jól, hogy mi. Mi meg szaladtunk mind a négyen
ki, az meg odabe maradt, az a bitang. Oszt így megmondta az orvos, ahogy tör-
tént. Azután nem mertünk bemenni, kível voltunk, még a beteg is. Oszt Abádról
gyött oszt bába velek, hoztak Abádrul bábát, hogy ki tudja, hogy hogy van, le-
gyen itten vele. Így oszt, hogy gyöttek, mindján keresték elõ az orvosságot, oszt
a bába megfüstölte. Gerenda alatt, lepedõvel leterítette, oszt mikor végezett vele,
levette a lepedõt, vót odabe egy legrosszabb fejszéjek, amelyik legrégebbi vót.
Amelyiken a nõ ült széken, amelyiket füstölték, aztán levette a lepedõt, és össze-
csavarta így erõsen, aztán közétette a [felfordított] szék lába közé a lepedõt, és ver-
te a fejszével, csak úgy pattogott a fejsze. Fejsze fokával ütötte. Úgy pattogott
visszafele, mint a lapta. Aztán másnap nagyon beteg lett a bába, mer bába volt a
bitang. Akkor osztan a rokonok mentek nézni, hogy mi lelte. Azoknak mondta,
hogy: – Megállj, Szebenyi, majd megtáncoltatlak! Meg is táncoltatott. 
1: Az jött ki belõle, hogy összezavarodott ezen a peletykán,b aztán eljött az õ ide-
je is, mer õ is viselõs lett. Muszáj volt ezt a bábát hívni, mer nem volt a faluba más.
Még meg rokonunk is volt nekünk. Elgyött, és elvégezte a szülést. 
2: Gyönyörû gyerek volt, szép, nagy gyerek. 
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1: Fiúgyerek volt a legutolsó, szép, egészséges gyerek lett. Annyi teje volt ennek
az asszonynak, hogy fürdött benne. Na, osztán egy hét múlva jött a keresztelés.
Elvitték a keresztvíz alá. A templomba akarták, de nem érkeztek oda, elhanyagol-
ta a bába, aztán a papháznál keresztelték. Látta a papné is, hogy jóképû gyerek,
ott örvendeztek, hogy gyönyörû kisgyerek. Kibontották, megmutatta nekik a bá-
ba. Hát osztán bepólyálták, hazahozták. Akkor még szopott, mer mondom, any-
nyi teje volt, hogy folyt az ingvállára meg a lekrijére.a Aztán többet nem jött a bá-
ba, egy hétig járt kezelni. 
2: Kedden azt mondta: – Már nem jövök többet, fizessél ki, Polyák Balázs! Így
volt? 
1: Így. Na, osztán elment, itt hagyott bennünket. 
2: Körülcsókolta a kisgyereket, úgy csókolta, hogy az rettenetes. 
1: Azt mondták volna, hogy hogy szereti azt a gyereket.
2: Aztán, ahogy elment, rögtön kezdett nyöszörgeni. Nem rítt, csak nyugtalan
volt. Felvettem, oszt megnéztem mán, talán pisis, és azért nyugtalankodik. Tisz-
tába tettem. Má ha felvettem, akkó meg is szoptatom. De nem vette el a csöcsöt. 
1: Nem bírta a szájába tenni a mellit. 
2: Így tett, ni [összeszorítja a száját]. Hívtuk oszt a bábát, gyûjjön el. 
1: De nem gyött el, a fene ott egye el a tövit, az rázta ki a lánya lábábul a cson-
tot. 
2: Lefeküdt akkor már, pedig még csak 8 óra volt. 
1: A gyereknek a keze is össze volt szorítva, a hüvelyke se látszott ki. 
2: Na, oszt allettb belõle, megint elmentem hozzá reggel, eljött. De nem csinált
semmit se. Se nem fürdette meg a kicsit, se semmit, mer ki volt már akkor fizetve.
1: De mikor odajött, az asztalon volt kibontva, de akkor a hüvelyke se volt beszo-
rítva. 
2: Azt mondta: – Nincs ennek semmi baja. 
1: De mikor elment, újra összeszorította a kezit. 
2: Elmentünk oszt az orvoshoz,c Roffra. És már várt, mikor mentünk, tudta, hogy
megyünk. Abádról is hívtunk doktort is, az járt ide ki, az abádi doktor. Rendelt
neki orvosságot, de nem ért az semmit se.
1: Mer az is segge barátjad volt a bábának, mer együtt pusztították a gyerekeket.
Így osztán kértünk egy kocsit, elmentünk a roffi orvoshoz, mondom, tudta, hogy
megyünk. A két lú két erõs, jó ló volt, de alig bírtunk a határon átmenni vele, úgy
vagdaltam az ostorral. Mikor osztá a határon keresztülmentünk, szinte megköny-
nyebbült a kocsi. Ott aszt az öreg János…
2: Az apja volt Péter…
1: …mindjár hozta a szert, készítette, és azt mondta, hogy ne adjunk ki a háztól
semmit. De nem használt…
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2: Mer nagyon erejibe vette a bába, mondta az orvos is, hogy nagyon a kezibe van
a bábának a gyerek.
1: Még négyszer mentem el Roffra orvosságért, éjjeliõr voltam, utána elindultam
gyalog, reggel 6-ra már Roffon voltam gyalog. Huszonhat kilométer. Az öreg Já-
nos már várt, tudta, hogy megyek, adta a szert. 
2: De nagyon a hatalmába vette, nagyon erõsen fogta. 
1: De mindig találkoztam visszafelé jövet olyan asszonnyal, akivel nem kellett vol-
na. 
2: A cimborájaival. 
1: Nem gyött meg a teje. Mikor osztán 9 hónapos volt, akkor reggel halt meg. Pe-
dig az öreg mindig avval bíztatott, hogy mire hazamegyünk, szopik. De nem szo-
pott az. Tehéntejjel nyaggattuk. 
2: De a tehenet is meglazította az a bába: ahonnan a tejet hordtuk, aztán az a te-
hén, mikor gyött a csordárul, a kapunál megállott, oszt bebõgött, felhegyelte a fü-
lit, a farka járt neki, aztán a farkától rúgott, és elszaladt, összejárta a falut; akkor
magától hazagyött.
1: Csak a kilenc hónapot elhúzta a nyavalyájával. Azt már nem tudom, pénteken-e,
vagy kedden halt meg. Még az a csámpás pap, az is kiizélte a templomba, kipa-
polta. Meg is ette a fene a lábát. Nem sokáig volt pap. Akármit kipapolt a temp-
lomba. Hát odavaló volt a? Abba az órába, mikor meg akart halni, megkínozta
úgy, hogy a szeme kiugrott a gödribõl, aztán visszaugrott. Aztán kirúgta kezét-
lábát, és meghalt. 
2: A kisgyerek, amelyikkel Fótos Sári megkínozott. 
1: Még mikor eltemették a kicsit, ott kotort a konyhába, ott verte a falat. Kimen-
tem: – Ne így kotorj, az anyádba, azt a szentséges Jóistent! Gyere szembe, mu-
tasd meg, ki vagy. Julcsa meg úgy megijedt, hogy beugrott a sutba. (Tiszaderzs,
Jász-Nagykun-Szolnok megye)31

Gyógyítja a rivális bába rontását

Nálunk is megrontott egy gyereket a bábaasszony. Anyám meg elment egy má-
sik bábaasszonyhoz, és az azt mondta neki, hogy majd õ megmondja, hogy mit
kell csinálni. Éjjel ki kellett menni temetõbe, és tizenkét fejfáról szilánkot kellett
leszedni, meg tizenkét marék földet a fejfa mellõl felmarkolni, de visszanézni nem
vót szabad. Jaj neked, ha visszanézel! Ebbõl aztán fürdõvizet csinátak a kisgyerek-
nek, és úgy 7-8 óra tájba megmosdatták, de a fürdõvizet csak 12 és 1 óra között
lehetett kiborítani a keresztúton. De csak egy ember mehetett oda, nem kettõ-
három. Ember legyen a talpán, ne ijedjen meg a maga árnyékától. Nálunk ez két-
szer is vót gyerekkoromba. Oszt nagyapám vitte ki a vizet a keresztútra. Egy hang
ezt mondta, hogy szerencse õsz fejednek, mert különben szétvertelek volna! (Haj-
dúböszörmény, Hajdú-Bihar megye)32
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Vetélkedése a rivális bábával, megrontja a rivális bába kliensét

Nem az ura sógorasszonyát hívta bábának, hanem aki a testvére gyerekeit felmar-
kolta. Szülés közben az ágya szélére egy fekete macska ült, hiába kergették volna
el, nem ment sehová. A farka állandóan nõtt és vastagodott, sárga szeme még a
lámpa gyújtotta szobában is világított, és mindig õt nézte. A mellére feküdt, és
fojtogatást érzett, szólani nem tudott. Egyszer bal kézzel mégis sikerült a macskát
az ágyról letúrni, rögtön kiugrott az ablakon. De abban a pillanatban megjelent
az ura sógorasszonya feje, háromszor mondta: – Vilma, Vilma, Vilma. Õ jobban
lett, a gyerek nemsokára megszületett. Ettõl kezdve õ magára és a gyerekére for-
dítva adta az inget, amíg szoptatott. Soha baj nem történt. (Herend, Veszprém
megye)33

Ides néni panaszkodott a bábának, hogy nem szopik a gyerek vagy két hete.
Mondta oszt a bába: – Mért nem szólt nekem, mer ha én tudom, nem merik csi-
nálni, mert az én orrom alá egyik sem mer piszkálni. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar
megye)34

Mikor a nõvérem kislánya született, Bözsike, mindig sivalkodott éjfélkor. Volt itt
egy nagybába, aztán amiért nem õt hívták, mondta a testvéremnek: – Megállj, Ma-
rika, megjárod, ha nem engem hívsz. De mégis az új bábát hívták, aki akkor jött a
faluba. Aztán az a kislány olyan rossz volt, minden éjjel sivalkodott éjfélkor. Meg
olyan vékony is volt, mint az ujjam. Olyan rossz, penészes gyerek is volt. Tettek az
ágy négy sarkára kilencféle füvet, kis rongyba kötve, de nem használt. 3 éves volt a
kislány, én is éppen náluk aludtam, tudom, én is hallottam. Pont éjfélkor egyszer
csak felébred Bözsike, felül, elneveti magát: – Édesanyám, meghalt a nagybába. Hát
másnap reggel az volt az elsõ az anyjának, hogy megkérdezze, tényleg meghalt-e a
bába. Oszt tényleg ugyanabba az idõbe, pontba éjfélkor halt meg. Attól kezdve
semmi baja nem volt a gyereknek. Olyan jó gyerek lett belõle, beteg se volt többet.
Ez a baj úgy kezdõdött: míg egy este el nem jött a nagybába, nem volt semmi baj.
Egy este benyitott, mondták neki: – Nagyasszony, jöjjön be! – Nem megyek – azt
mondja –, mert nem hívtál, hát most nem megyek. Hát oszt nem is ment be, attól
kezdve lett beteg a gyerek. (Nagyiván, Jász-Nagykun-Szolnok megye)35

A szomszídasszony magyarázta: Amikor a harmadik gyermeke született, más bá-
bát hívutt, nem azt, aki az elsõ kettõvel vót. Háromhetes korától sírt a gyermek,
s nem szopott. Elment az ura egy tudósasszonyhoz. Az azt mondta neki, menjen
most haza, s pínteken jöjjék el megintelen, de úgy, hogy mikor a nap feljõ, mán
ott legyík. Vigyen el a feleségének egy ruháját, abba tegye a pínzt, amit neki szánt.
El is ment. Fõzött neki a tudósasszon valamit. Azzal kellett a küszöböt meglocsol-
ni balkézzel, s az üveget az ajtó bal sarkába górni.a Hazament. Megcsinálta, amit
komendált…b Hát… jõ a bábaasszon, aki az elsõ gyermeknél vót. Mondja, hogy
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a mángorlófa

hallotta, nem szopik a gyermek, azír jött. Szoptatják, hát szopik jól… Így tudták
meg, ki rontotta meg. (Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar megye)36

Dédnagyanyám mondta, 65 éves: Az öregasszonyoknak volt egy kiválasztott bá-
ba nénijök, amelyet minden szülésnél el kellett hívni. De különösen az elsõ szülés-
nél, mert ha nem ezt hívta volna el a szülõ asszony, akkor úgy hitték, hogy meg-
rontotta a bába néni boszorkányruhában. Egyszer is az elsõ szülésnél nem azt hívta
el valaki, és éjszaka a bába néni gólya formájában a mellére ült, és nem akart le-
szállni. Volt, akik pedig béka alakjában látták a bába nénit, aki bosszúból minden-
hova követte õket, még az asztalra is felugrott, mikor ettek. De hiába zavarták
volna, nem ment sehova. Egy helyen pedig azt gondolták, hogy a bába néni macs-
ka formájában jelenik meg azoknak, akiken bosszút akar állni, amiért nem õt hív-
ták el szüléskor. Egyszer is csak hallják, hogy a padláson valaki dörömböl. Erre a
lakók felmentek a padlásra, és megláttak egy macskát. Mindjárt arra gondoltak,
hogy ez csak a megrontó boszorkány, vagyis Erzsi néni, a bábaasszony lehet. Rög-
tön mindegyikõjük felkapott valamit, amit talált, és elkezdték ütni a macskát.
Volt, aki lapáttal ütött egyet a hátán, villával pedig kiszúrta az egyik szemét, avval
a hiszemmel, hogy most a bába néninek szúrta ki egy szemét, és most már csak egy
szemmel nem lát talán úgy, mint eddig. (Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar megye)37

Egy asszonynak két családja született. Egyszer az egyik bábát, máskor a másikat
hítták. Ez a két bába közel lakott egymáshoz. Összevesztek. Aszondja az egyik:
– Hallja, kend-e, engem valaki nyom! – mondja az urának. – Biztos az a vén kur-
va! Másik éccaka az ura a másik bábához elment, a felesége azt mondta neki, hogy
gyújtsák meg a lámpát. Mikor gyújtotta a lámpát, valaki hátulról megfogta. Hát-
ranyúlt, hát egy korsó füle volt a keziben, azt a szoba küszöbire tette, és ott volt
a mangolófa,a mert azelõtt nem vasaltak, hanem mangóltak. A mangolófával ap-
róra törte, és kisöpörte az utcára. Másnap olyan beteg lett ez a másik bába, hogy
nem tudott felkelni. (Hódmezõvásárhely, Csongrád megye)38

Bakondiné anyja, míg csak élt, mindig tej volt a mellébe. Mikor született neki egy
gyereke, nem volt otthon a bábaasszony, akit máskor szoktak hívni. Elhívtak egy
másikat. De aztán, mikor már lefolyt a szülés, megjelent a másik bába is. Aztán
összeveszett ott a két bába, hogy adja át neki a beteget. De hogy õ nem adja át,
mert õ készítette fel. Hát osztán el is ment a másik bába, de mielõtt elment, vé-
gigsimította annak az asszonynak a mellét. Míg csak élt, többet nem apadt el a
teje. (Kunmadaras, Jász-Nagykun-Szolnok megye)39

Néném megint, mikor kicsi volt, nem tudott szopni. Nem tudták, mit csináljanak
vele. Balogh Zsófi meg Balogh Juli voltak a bábák, rosszba voltak egymással.
Édesapám meg, mikor beteg volt anyám, ment korán reggel kifelé. Ott találja
Zsófi nénit. Azt kérdi: – Sári néni hogy van? – Rosszul van, de ha nem gyógyul
meg, itt van az a vasvilla, azzal szúrlak le. Reggel már ott volt nálunk, simogatta
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anyámat. Aztán azt kommendálta,a hogy süssenek egy perecet, vagy õ, vagy más,
csak az a fontos, hogy elsõnek tegyék be a kemencébe, és elsõnek vegyék ki. Az-
tán meg is csinálták, ráhúzta a mejjire, azon át kellett szoptatni. Rögtön szopott
a gyerek. (Doboz, Békés megye)40
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VESZETTORVOS

A veszettorvos különleges tudású állatgyógyító specialista, akinek tevékenysége elsôsor-
ban az állatok veszettségének gyógyítását foglalja magában. Alakja emiatt közel áll a tu-

dós pásztoréhoz, akinek a hiedelemközlések szintén sokszor tulajdonítottak efféle szak-
értelmet; kettejük hiedelmei, narratívumai kontaminálódnak. Az alföldi állattartó
közösségek veszettorvosai sokszor valódi – a tanult orvoslás egyes módszereit is isme-
rô, használó – szakemberei voltak e kórnak, emellett számos mágikus módszert is alkal-
maztak. Olykor emberek kezelésére is vállalkoztak. Valóságos tudásuk is sokszor nemzedék-
rôl nemzedékre öröklôdött, több híres alföldi veszettorvos-dinasztiáról tudunk. (Ilyen volt
például a karcagi Orvos Nagy család.) Sajátos tudásuk kitermelte és magához vonzotta az ál-
talános tudóshiedelmeket és -elbeszéléseket.Természetfölötti képességeik megszerzése a köz-
ismert tudóssémák szerint történik, tudásuk ambivalens, veszettséget gyógyítani és mások ál-
lataira ráküldeni egyaránt képesek. Sajátosan a veszettorvos alakját jellemzi a kutyaküldés

vagy kutyává változás hiedelme: állat alakban ront rá más nyájakra, és azokat (akár saját anya-
gi érdekébôl) megveszíti. Ez utóbbi motívumok a kutyaember (prikulics) hiedelemalakjával ro-
konítják figuráját. Emellett szubjektív élménytörténetek szólnak a veszettorvos és páciensei
találkozásairól, sikeres gyógyításairól, pozitív tudósi képességeinek megnyilvánulásairól.
A veszettorvosok hiedelmei és narratívumai néhány kivételes adattól eltekintve a Tiszántúl
megyéibôl származnak. Az alföldi veszettorvosok elsô publikációját Szûcs Sándornak,1 rend-
szeres tanulmányozásukat fôleg Mód Lászlónak köszönhetjük.2

Tudása: öröklés, tanulás, átadás

Ennek a Veszett Nagy Jóskának volt egy fia, Sándor, de állítólag nagyon csintalan,
rossz gyerek volt. Az apja sokszor mondta, hogy ráhagyná a tudományát, de fél rá-
hagyni, mert sok kárt tehet vele. De azután csak ráhagyta, és utána mint Veszett
Sándor mûködött is, és sokan jártak hozzá. (Pálmonostora, Bács-Kiskun megye)3

A Sinka bácsival jártak össze az én nagyapámék. Akkó még betyárvilág vót,
osztán egy ismerõse nagyapámnak, fiatalember vót, oszt betyár vót. Oszt megfog-
ták, oszt bebörtönözték. Aztán, mikor hazagyütt a börtönbül, nem tudom, hány
évre, elment a nagyapát fölkeresni kint, a tanyán. Oszt az tanította meg erre a tu-
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dományra. Aszondta: – Olyan dógot hagyok rád, Gyurka fiam, hogy ezt az életed
során mindenkor használhatod… (Szegvár, Csongrád megye)4

Szentösöna lakott ez a Veszött Sándor, és, kérem szépen, kihívták oda. Mögállt a
veszöttség. Tovább nem tött kárt a jószágba. De hogy mit csinált, azt nem árulta el.
Mögállította a veszöttségöt. Nem árúta el. Most tessék idefigyelni: Lukács doktor
úr, ez egy kerületi állatorvos vót, kijárt ide. Mer én gulyás is vótam. Aszondja, nem
tudták Veszött Sándorbú kivönni, mivel indította mög a veszöttségöt, és mivel állí-
totta mög. Aszondta, hogy halála elõtt öt perccel árulja el, és kéröm, nem árulta el
a tudatát. És nem hagyta rá senkire a tudományát. (Csanytelek, Csongrád megye)5

Veszettorvos volt az öreg Bagosi is, Sápon. A hatvanas–hetvenes években szerepel-
getett, s már csak éltes emberek emlegetik egynémely viselt dolgait. Azt mondják,
hogy mint unoka örökölte a tudományt, a nagyapjától. Õ azonban már nem hagyo-
mányozhatta tovább, mert a halálos ágyon seprûnyelet adtak a kezébe. Neki is volt
egy fából faragott kis katulyája, amit mindig magával vitt, ha hívták valahová. Még
a házbeliek sem nézhették meg soha, hogy mit tartalmaz ez a zsebbe való kis ka-
tulya, olyan ügyesen rejtegette. Talán valahol az udvaron, színben, ólban vagy a ház-
ban lehetett elföldelve. Minthogy a családban megszakadt a tudomány, halála után
se akadtak rá. De nem is igen keresték, gondolván, ki tudja, mi követné azt, aki
megtalálná! (Nagysárrét)6

Szót ért a kutyákkal, parancsol a veszett kutyáknak

Az én apám mindig beszéte, az én apám üsmerte az öreg Veszött Sándornak a fiát.
Azt is Sándornak hítták, szentösi vót. Oszt akkó az kigyütt ide a tanyavilágba, oszt
ha akármilyen hamis kutya vót az udvarba, akkó az odamönt a kutyáho, a szöme
közé nézött, oszt a kutya ekezdte csóváni a farkát, oszt tovább nem csinát semmit
se. A Veszett Nagy Sándorrú az vót a szóbeszéd, öreganyánk azt beszéte, hogy Ve-
szett Nagy Sándor a kutyák nyelvén beszélt. A kutyák megértették. Egyszer ment
át a rétbe Boszornál. Ott vót a révész akkor. Itt, a Körös-toroknál. A túlsó oldalról
kiabált valaki a révésznek, hogy: – Jöjjön, jöjjön! És amikor átment, nem talált sen-
kit. A hangot meg hallotta. Az vót neki a meglepõ, hogy hangot hall, de még sincs
ott senki. És egy kutya ugrott be a csónakjába, és azt hozta át. A kutya beszélt em-
beri nyelven. És amikor átértek a Tiszán, a kutya kiugrott, és elfutott. A csónak
padlóján meg ott maradt egy emberi lábnyom. (Szegvár, Csongrád megye)7

Különös erõt tulajdonítottak ennek az embernek. Ezt magam is hallottam itt,
Szentesen többektõl. Egy történet is ezt bizonyítja. Az unokája mesélte el, hogy
egy alkalommal az egyik gazda tanyáján gyûltek össze a környékbeli gazdák. Ide
vezették állataikat, amiket ki akartak herültetni. A házigazdának három hatalmas
kutyája volt, ha szabadon voltak, megközelíthetetlen volt a tanya. Veszett Nagy
Sándor ezeket is megbabonázta. A gazdák szeme láttára ölbe hozta be a három ku-
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tyát, felrakta õket az asztalra, s addig meg sem mozdultak, amíg Veszett Nagy
Sándor nem akarta. A gazdát úgy felbõszítette, hogy a kutyákat felrakta az asz-
talra, hogy agyonlõtte a kutyákat. (Szentes, Csongrád megye)8

Egy urasági kocsis ment az úr elé Karcagra, aki vonattal érkezett. Az úton meg
akart elõzni egy meszes tótot. De a tót odaszólt: – Ne elõzz meg, mert baj lesz az
úton… Egyszer egy veszett kutya rohant feléjük. A tót leszállt a kocsiról, és egy
kört húzott az ostorral. A kutya a körnél megállt, belevizelt, utána visszafordult,
és elfutott. Karcag határában várta õket a kutya gazdája, és szólította a tótot, ami-
ért visszaküldte a kutyáját. (Tiszafüred, Jász-Nagykun-Szolnok megye)9

Megveszíti az állatokat

Képes vót egy csorda tehenet mögveszíteni. Mögveszített egy csorda tehenet, ha
û azt akarta. Aszt hogy hogy csinálta, azt nem tudták apámék se. (Ópusztaszer,
Csongrád megye)10

Nagyivánban egy embernek a birkáját megmarta a veszett kutya. Orvos Nagy
István kiment, és amelyik birka ránézett, le kellett vágni. (Nagyiván, Jász-Nagykun-
Szolnok megye)11

Ezelõtt babonás vot a níp. De nem tudom, az anyámtul hallottam. Vót itt egy Er-
dei János nevû ember. Aszondják, olyan boszorkányos ember vót, hogy felment a
vár tetejire, oszt amerre ásított, annak a közsígnek a jószága megveszett. De híre
vót, hogy Erdei János meg tudja gyógyítani. Szekeret küldtek érte, elvitték. A ve-
szett jószág majd megbolondult, de û közzément, megtapogatta a jószágot, el-
múlt minden. Kapott írte egy szekér buzát, hazahozta. Abbul ílt. (Kismarja, Haj-
dú-Bihar megye)12

Kutyává változik, kutyaként a nyájra támad

Nagymamám mesélte neköm, hogy az egyik alkalommal, télön, szánkóval möntek
be Szegedre, a piacra, hajnalba, és hogy valami rokonság is volt a Zombori Pista
bácsi minekünk. Akkor odamönt hozzájuk egy este. Beszélgettek. És akkor, amikor
el akart mönni, mondja neki nagyapám: – Pista, röggel mögyünk Szegedre, nem
gyüssz el Szegedre? Hát aszondja: – Én azt még nem tudom, hogy mögyök-e, vagy
nem mögyök. Löhet, hogy elmögyök, de ne várjatok engöm – mondta nagyapám-
nak. A nagymamámék nagyon korán hajnalba, 2 vagy 3 órakor, elindultak szánkó-
val így Tápénak. Rettentõ hideg vót. Mesélte a nagymamám, egyször egy nagy fe-
hér kutya elkerülte õket. Mire leértek a Tisza-partra, akkorára Zombori Pista bácsi
ült azon a karón, amelyhez a kompot úgy kikötötték. Ott volt már lent. De mint
élõ embör, biztos volt abban, hogy ez a kutya, ez Zombori Pista volt. Mert át tudta
magát állítólag változtatni kutyává. (Csanytelek, Csongrád megye)13
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Szentesi ember vót ez a Veszett Nagy Sándor. Aszondják, hogy az olyan ember vót,
hogy ha odament a szomszéd, az kibánt vele. Aszondják, hogy hát valakire meg-
haragudott, akkó átváltozott kutyáé. Ment fiákerra, vitte a fogatosa vagy cseléd-
je, oszt átváltozott kutyáé. Gyorsan odaszaladt, megmarta a szomszédjának vagy
a haragosának a jószágait. Osztán három, négy vagy kilenc napra kiütött rajtuk a
veszettség. Oszt akkó ûhozzá mentek, folyamodtak, hogy hát gyógyítsa meg. Mer
tudott rontani is, meg gyógyítani is. (Csongrád, Csongrád megye)14

A kutya ût a Tisza szélin, az átjárónál. És a révész azt mondta neki: – Tessék beszállni!
A kutya beszállt a ladikba. Átmentek. Akkor ott hagyott egy ezüst hatost. Ki-
szállt, oszt elment a kutya. A révész meg etettea a hatost. (Csongrád, Csongrád megye)15

Veszettséget okoz anyagi érdekbõl

Mikor veszett kutya sok vót nálunk, vót egy öregember, aki meg tudta veszíteni, és
meg is tudta gyógyítani a kutyákat. Tóth Mártonnénak édesapja, még a fia él, ke-
rékgyártó. Jártak hozzá, megjegyzem, ha megharapta a veszett kutya, õ tudott rulla
orvosságot adni. Û maga csinálta az orvosságot. Kõrõsbogaratb szedetett gyerekek-
kel. Úgy szedték neki a gyerekek. Aki sokat szedett, kapott tíz krajcárt. Üvegbe rak-
ták neki. Ha pínzre vót neki szüksége, egy-két kutyát elszalajtott más községbe, és
gyüttek hozzá orvosságért. (Tiszaigar, Jász-Nagykun-Szolnok megye)16

Itt, a szakiskola mellett. Az is olyan rontó volt. Az is egy abrincsot vitt. Azon
körösztülbújt, má kutya lött belülle. Akkor megmarta a csordát, osztán evitték hoz-
zá gyógyítani. Û aztán kigyógyította. Azt nem tudom, hogy hogy gyógyított, csak
azt tudom, amikor û kocsiva ment, leugrott a kocsirú, az abrincson körösztûlbújt,
má kutya vót. Megmarta a csordát, oszt akkor, mikor visszabújt az abrincson,
megintcsak kis Nágay doktor lett. (Ruzsa, Csongrád megye)17

Veszett kutyát küld haragosára

Úgy állították, hogy ez küldi szét a veszett kutyákat. (Karácsond, Heves megye)18

Például énnekem a nagyapám mesélte, hogy hát û, mikor fiatalember vót, aszond-
ta néki Veszett Nagy Sándor, hogy átváltoztassa kutyának, oszt eküldi valamere.
Amere û majd megmondja. Oszt nagyapám aszondta, û nem mén bele, hanem
egy kutyát behíttak, oszt a kutyának parancsolta, hogy a Berek-ódalon menjen.
Oszt amere ment le a rétre, mentek utána. A kutya mindég ara ment, amere Ve-
szett Nagy Sándor megmondta neki. (Tömörkény, Csongrád megye)19
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Ez a bizonyos Nagy Imre, ez mesélte azt, hogy a vásárhelyi határba nyomtattak.
Lóval nyomtattak. Akkó favella vót a divat. Ha most annak a favellának az ága le-
tört, a másikat is levágták, akkor egy nagyon szívós, egy nagyon jó bot kelet-
között. Egy vörös színû kutya tévedt oda. Nem is nagy. Viszont a tanyába lévõ
nagy kutyákat sorra verte földhön. Ezt a kutyát közrekapták, ilyen botokka
ekezdték verni. Aszondja, fiatalembör vót még, û is oda-odavágott. Mindig csak
nyögött egyet, puffant egyet. Na, ez most má mögdöglött. Kidobták a gödörbõ.
Ez ebéd elõtt vót közvetlenül. Mögebédöltek. Kimöntek. Már akkorára a szom-
széd tanyába marta a kutyákat. Odamöntek, elmönt. Pedig hát ez az Imre bácsi,
akkor még én ösmertem, 80 éven fölül vót, még akkor is elég fogdmögember vót.
És azt mondta, hogy kûdött kutyát nem lehet agyonütni. Hogy ki kûdte, mi
kûdte, azt nem löhetett tudni. (Székkutas, Csongrád megye)20

Diagnosztizál, gyógyít

Tavasszal kõrisbogarat szedett, ezt gyógyszertárból hozott anyagokkal keverte.
Körülbelül huszonnégy óra múlva megindult a beteg vizelése, szörnyû fájdalma-
kat okozva. (Tiszaigar, Jász-Nagykun-Szolnok megye)21

[…] minden évben kihajtáskor ugyanis, mindegyik nyájnál, de fõleg a gulyánál,
a pásztorok tüzet gyújtottak. Ennek a füstjén vezették keresztül a jószágot, hogy
abban az évben ne érje õket semmiféle rontás. Erre a tûzre Békési Sándor [veszett-
orvos] mindig adott valamilyen port, amit a pásztorok rászórtak. Cserében hoztak
neki mindig kalácsot, amit a kihajtásnál segédkezõk számára sütöttek. (Kunma-
daras, Jász-Nagykun-Szolnok megye)22

Ha bárhol a környéken megvesztek a kutyák, Orvos Péterhez fordultak. Karca-
gon azt mondják, hogy a gyógyszerében volt „mindenféle, még szentjánosbogár
is”. (Karcag, Jász-Nagykun-Szolnok megye)23

Uradalmakba is mindenüvé D.-t hívják. Egyik helyen az ökröket marta meg a ve-
szett kutya. A sebzett jószágokat behajtatta a hodályba, õ is bement, és behúzta
maga után az ajtót. Mikor kevés idõ múltán kijött, így szólt: – Na, most már nem
lesz ezeknek bajuk. (Nagysárrét)24

De nagy tudománya vót! A csorda marha, ha megveszett, bément közikbe, s meg-
csendesedtek, helyrejöttek. Kígyómarást ha valaki szenvedett, meggyógyította.
Úgy erõst nagy-nagy tudománya vót. Sok ereje vót annak az öregnek. Kicsi em-
ber vót, fehér harisnyás, egyszerû, kicsi ember, de erõsen hatásos gyógykeze vót
neki, s esze is, me, ugye, ahhoz a kell. Kár vót, hogy nem hagyta hátra valamelyik
tanítványát, me… Û csak gyógyított…

580

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 580



Mondták, hogy aki segít, az rontani is tud…
Nem hallottam, hogy valami csinálmánnyala dógozott vóna, nem tudom ezt. De
hogy gyógyított, az biztos; erõstb nagy ereje vót a gyógyításhoz. Hát, mondom,
egy csorda marha megveszett, s közükbe bément… (Máréfalva, Hargita megye,
Románia)25

A patkányokat el tudta küldeni a veszettdoktor, valamikor még a farkasokat is.
Mikor a patkányokat elküldte, minden lyukat bedugtak, csak egyet hagytak sza-
badon, az ajtót is nyitva hagyták, kicsi nyílást hagytak rajta. Csináltak kilenc kis
pálcát meg egy nagy pálcát, egy hosszút. Akkor megveregették a falat a pálcával,
vígíg valahol lyukak vótak, aztán kérdeztík: 

Na, pocok,c hányan vagytok? 
Vagytok húszan? 
Ha húszan nem vagytok, 
Vagytok tizenkilencen? 

Igy mentek egyig. Ezt mondták, oszt mentek a faluvégig. Vertík a falat, oszt
mondták. Ez a kilenc kis pálca azért kellett, hogy húsztól egyig kilencszer kellett
elmondani. Mindig mentek, oszt úgy mondták. Mondták. Mondták: – Menjetek
el oda, akire én haragszok. Vót, aki haragudott a bíróra, oszt úgy. (Sárrétudvari,
Hajdú-Bihar megye)26

Rivalizálása, viaskodása másik veszettorvossal

A Karcagi dûlõn egyszer egy veszett kutya jött velük szembe. Sági,d magasra emel-
ve a kalapját, köszönt neki. (Tiszaörs, Jász-Nagykun-Szolnok megye)27

Az én nagyapám kocsis volt, vitte hazafele Orvos Pétert Roffra.e Szólt Orvos Pé-
ter, hogy ahogy mennek hazafele, majd egy keresztezéshez érnek. Ott majd álljon
meg, ott lesz két bika. – Én leszek az egyik bika, nekem ott le kell szállni a kocsi-
ról, és meg kell verekedjek a másik bikával. Majd amelyik erõsebb lesz, azt üsse,
ne hagyja, hogy a másik bika leteperje. Aztán úgy is történt, összeveszett a két bi-
ka. Jól kibirkózták magukat, aztán az egyik felült a kocsira, a másik meg elment.
(Tiszaderzs, Jász-Nagykun-Szolnok megye)28

Szõke Samu veszettdoktor vót. Kiállott az udvarra, aszt amerre ásított, egy csomó
jószág megveszett. Kelemen Sándornál, Szerepen is vót kaszálója. Hogy a megve-
szett jószágot meggyógyítja. Egyszer jött egy tót kasznár; azt kérdezte, hogy mér
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kapja ez a kaszálót. – Azér, mer veszettdoktor vagyok – azt mondja. Elzavarta,
oszt ez azt mondja: – Hogyha te tíz veszett kutyát küldesz, én küldök százat. Es-
te az embereket kivitte a körtvélyesi hídhó. Jött oszt Udvari felõl egy nagy szõke
bika. Vágta, kaparta a fõdet, akkor azt mondta az embereknek: – Én fekete nyak-
ravalót kötök a nyakamba, és én leszek a kormos nyakú bika. Aszt az is vót. Mi-
kor a nyakravalót fölkötötte, megrázkódott. Oszt azonnal bikává változott. Egy-
másnak ment oszt a két bika. A kormos nyakú bika az árokba vágta a szarvával a
szõke bikát. Ammega felugrott, oszt, oszt erre szaladt, Udvari felé, hallja. A kor-
mos nyakú bika meg utána. A szõlõskertig kísérte. Onnan oszt visszament. Csak
megrázkódott a bika, oszt ember lett belõle. Mondta oszt az embereknek: – Me-
hetnek haza! Amíg én élek, ide többet nem jön az urasághó. Erõsebb vót. Több
tudománya vót. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)29

Egyszer Karcagra mentünk kocsival apámmal. Útközben felvettünk egy üveges
tótot. Ahogy haladtunk Karcag felé, egyszer csak jön velünk szembe egy veszett
kutya. Apám rögtön fogta a villát, hogy agyonüti. De a tót rászólt: – Hagyja! Ak-
kor a kutyának meg azt mondta: – Elkûdtek? Eredj csak vissza. A kutya tényleg
megfordult, és visszament. Egy kis idõ múlva megint jött. A tót megint elküldte.
Háromszor jött vissza a kutya. Amikor harmadjára is elküldte, hát porzik az út,
jön Sági a két deressel. Õ küldte a kutyát. Rászólt a tótra, hogy: – Odaragasztalok
az ülésre! De a tót nagyobb tudós volt, mint Sági. Megkötte a lovat, kocsit, hogy
Sági mozdulni sem tudott. Oszt csak akkor tudott megint elindulni, amikor a tót
elengedte. (Tiszaörs, Jász-Nagykun-Szolnok megye)30

Rivalizálása tanult orvossal

Megvesztek a tehenek és a disznók Zsaluzsánba.b És odahívták az állatorvost. Látta,
egymást ölték a disznók, tehenek. Azt mondta az állatorvos, hogy ezeket a tehene-
ket és disznókat agyon kell lövöldözni és elásni. Erre azt mondta a tudós: – Egyet se
szabad agyonlõni, mert azé van õ, hogy meggyógyítsa, mert õ rontotta meg, hogy
fizessen neki, hogy meggyógyítsa. És a tudóst bejelentette az állatorvos, hogy hogy
meri az azt mondani, hogy nem szabad azt agyonlõni, mikor az meg van veszve.
Törvényre hívatták a tudóst, de az állatorvos is ott volt. Az állatorvos mondta, hogy
hogy teheti magát egy tudós egy állatorvoshó. Akkor a tudósnak a törvény elõtt azt
mondja a bíróság, hogy mer egy állatorvos elejbe vágni egy tudós. A tudós azt
mondja: – Én többet tudok talán, mint az állatorvos úr. Akkor azt mondja az állat-
orvos: – Hogy tudná te többet, mint én, mikor nekem olyan nagy vizsgáim vannak.
Hát csak nem akart engedni az állatorvos. Azon vót, hogy büntessék meg a tudóst.
A tudós azt mondta akkor is: – Én többet tudok. Az orvos arra megint odaszólt:
– Az nem létezik, hogy egy tudós annyit tudjon, mint egy állatorvos. Felállt a tu-
dós: – Kérem, bíróság, hozassanak ide olyan lovat, aki fel van fedezve.c Mindjá néz-
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tek is. Akkor odarendeltek egy felfedezett lovat. Akkor azt mondja az állatorvosnak:
– Kancacsikó lesz-e, vagy csõdörcsikó? Vagy milyen szõrû lesz? Akkor az állatorvos
azt felelte: – Aztat én nem tudhatom, hogy a lóba mi van, milyen csikója lesz. Ak-
kor a tudós azt mondja: – Akkor, ha az állatorvos is, vele ne ellenkezzen, mert töb-
bet tud, mint az állatorvos. Ebbe csõdörcsikó van, és fekete szõrû, hókafejû,a két el-
sõ csülke fehér. Akkor a bíróság azt mondja: – Hihetetlen dolog, hogy azt tudja
valaki. Na, jól van, nem büntetünk meg; majd ha lefiadzik, akkor büntetünk meg,
ha nem igaz. A bíróság feljegyezte, mikor lesz a fiazás. Mondták a gazdának: – Ak-
kor idevezesd a csikót, errõl tárgyalás lesz. A tudósnak lett igaza, mer úgy lett min-
den, ahogy bejelentette. Még kapott bizonyítványt is: Magyarországon mehet.
(Szuha, Nógrád megye)31

Most D. S. a Sárrét veszettorvosa. Egyik Békés megyei nagyközségünkben lakik.
Gazdaember. Már a dédapja is orvos volt. Tudományáról sok mendemonda kering
közszájon, de õ maga nem beszél róla. Úgy gyógyít õ is, mint elõdei: szemtanú
nélkül. Beszéltem olyan juhásszal, akinek a nyája közé tört a veszett kutya, és több
birkát összemart. Kivitték a karámhoz az öreg állatorvost, de az csak ennyit mon-
dott szép csendesen: – Hívják át D.-t. Avval faképnél hagyta õket. Tanácsát azon-
ban megfogadták, és így a birkák meggyógyultak. (Nagysárrét)32
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12 76 éves férfi; Béres András gyûjtése; EA 5870, 10.
13 Kb. 45 éves nõ; Polner 1984, 47. 
14 Kb. 60 éves férfi; Polner 1984, 62. 
15 Kb. 60 éves férfi; Polner 1984, 89. 
16 68 éves nõ; Katona Imre gyûjtése, 1950.
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17 Kb. 80 éves férfi; Polner 1984, 61–62. 
18 Berény Andrásné gyûjtése; MNT 17.
19 75 éves férfi; Polner 1984, 88.
20 Kb. 65 éves férfi; Polner 1984, 86.
21 Barna 1979, 55–56.
22 Barna 1979, 46.
23 Barna 1979, 53.
24 Szûcs 1938, 397–398.
25 Gagyi József gyûjtése, 1997.
26 P. Madar 1967, 199–200.
27 Barna 1979, 55.
28 Barna 1979, 55.
29 82 éves férfi; P. Madar Ilona gyûjtése, 1963.
30 Barna 1979, 55.
31 77 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1952.
32 Szûcs 1938, 397.
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SZENTEMBER, PAP

SZENTEMBER

Szentembernek a 20. századi néprajzi kutatásban a hagyományos közösségeknek azokat a spe-
cialistáit nevezték, akik tevékenységének a középpontjában lelki gondozói, laikus papi feladatok
ellátása állt. Az emberek és a keresztény menny közötti kapcsolatokat imáik, látomásaik útján
ápoló mediátorok voltak, akik mennyei üzenetek, tanítások, figyelmeztetések közvetítôi, ta-
nítói, lelki tanácsadók lehettek, a hivatalos egyházon belüli, illetôleg azon kívüli, alternatív val-
lásos közösségek vezetôivé válhattak. Mint a középkori, kora újkori forrásokból ismert élô szen-

tek utódai, sokszor már életükben a szentség jeleit mutatták és a szentek reputációját nyerték el.
A szentemberek némelyike hivatásos vizionáló volt, aki rendszeres kapcsolatot tartott a ter-

mészetfölötti világgal látomások, álmok révén. Mások, mint a válságos idôkben fellépô próféták,
a társadalmi, közéleti krízishelyzetekben jövendölésekkel, prédikációkkal léptek fel. A szentem-
berek, szentasszonyok egy csoportja kegyhelyekhez kötôdik mint látó, és mennyei üzenetek
(Mária üzenetei) közvetítôje. Ilyen volt például a szôkefalvi (Seuca,Maros megye,Románia) kegy-
helyen fellépô Marián Rózsika, akit az alábbiakban néhány róla szóló elbeszélés is reprezentál.

A szentemberek gyakran világi, laikus szerepeket is betölthettek, egyúttal mágikus specia-
listaként is tevékenykedtek; lehettek jósok, halottlátók és boszorkányazonosítók, vagy mindezek
egy személyben. A gyógyítás szinte minden ismert szentembernek a feladatkörébe tartozott,
de volt, aki tolvajok felderítésére is használta természetfeletti képességeit. A szôkefalvi szent-
asszony, amellett, hogy a kegyhelyen szent üzeneteket közvetített az emberek felé, életviteli ta-
nácsokat adó, érintéssel gyógyító, ördögûzô személy is volt. Hasonlóképpen: az utóbbi évtized-
ben híressé vált lészpedi (Bákó megye,Románia) „szent leány”, Jánó Ilona mennyei üzeneteket
közvetített közössége felé, de halottlátóként is tevékenykedett.1

Ismerünk a múltból táltos-, illetve varázslóvonásokkal is rendelkezô szentembereket; ilyen
volt például a tápéi Engi TüdôVince.2 Olyan szentember vagy szentasszony is akadt, aki a ron-
tások helyrehozásában, elhárításában is segítséget tudott nyújtani. A Bálint Sándor publikáció-
ja révén ismert Orosz István3 lelki vezetô, búcsúvezetô ember volt, de gyógyított és jósolt is.

A szentemberek alakja tehát nem választható élesen el a néphit egyéb mágikus-vallásos spe-
cialistáitól, sem tényleges gyakorlatuk, sem az ôket övezô hiedelmek, sem az alakjuk köré fûzôdô
elbeszélések szempontjából. Megítélésük is épp olyan ambivalens lehet, mint a tudósoké, pusztán
„szent” attribútumaik nagyobb száma révén soroljuk ôket e kategóriába. Alakjukat – éppúgy,
mint a hagyományos közösségek minden vallásos és mágikus specialistáját – a hagyományos szö-
vegkincs általános tudósmotívumai övezik (tudásszerzés, beavatás, ismeri ügyfelei szándékát, nem
szolgálja ki az ígéretüket nem teljesítô vagy ôt kigúnyoló ügyfeleket). A sajátos szentembermotí-
vumok: keresztény beavató szellemek, a mennybôl kapott tanítások közvetítése, mennyei lélek-
utazások,mennyei tanácsadók. Az élô szentekre jellemzô csodákról, érintésük áldásos hatásáról,
vagy akár imitatio Christi-jelenségekrôl, például a testükön megjelenô stigmákról is számos elbe-
szélés szól. Sajátos „szent gyógyító” módszerekrôl is vannak híradásaink: így például egyesek is-
teni inspirációra költött imádságokkal gyógyítanak, mint például a Vajkai Aurél által bemutatott
ôsi javasember4 vagy a fent említett Engi TüdôVince.
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Elhívás, tudásszerzés Istentõl, szentektõl

Prédikálni, tanítani nem szokott, õ csak kihallgatja a beteget, azután megmond-
ja, mit imádkozzék, hányszor gyónjon és áldozzon. Isten megjelenik neki, ahány-
szor csak akarja, de ezenkívül akkor is, mielõtt hozzá érkezik a beteg, mégpedig
ha finemû jön, úgy férfi alakjában, s ezt elõre érzi a jobb oldalán, ha pedig nõbe-
teg jön, úgy nõ alakjában (Szûz Mária) jelenik meg neki Isten, s elõre érzi a bal ol-
dalán. (Õsi, Veszprém megye)5

[Egy õsz ember háromszor jelent meg neki, kérve, hogy ne káromkodjék.] – Fiam,
te ne szógáljál ennek a gonosz embörnek. Neköd a hivatásod más lösz, tégöd az
Úristen másra teremtött, ne légy ennek a gonosz embörnek a martaléka… Te se
kapálni, se kaszálni való nem vagy, gyönge vagy, majd kirendöl az Isten más mun-
kát számodra… Hadd itt ezt a gazdát. Aki itt a hét folyamán hína tégödet, avval
eredj haza, azoknál maradj… Így került ehhön a Jakóhon, az öreg Jakó Antalhon.
Annak is volt ott marhája. Másnap kimönt, beszélgettek. Pista kérdözte, nem fo-
gadná-e mög. Mögfogadta, ez lett a nevelõapja. Ott élt 15 éves koráig. Errû hív-
ják Jakó Istvánnak. [Az õsz öregember] Ráadta az áldást, mögáldotta nagy tudo-
mánnyal. Attól fogva írni-olvasni tudott, mert nem járt iskolába, kint élt a réten.
Akkor már nem olyan vót, sugárzott a szeme. (Sükösd, Bács-Kiskun megye)6

Elragadtatásba van az, aki elrejtõzött,b az a lelkiekkel beszél, az nagyon jól tud imád-
kozni. Akinek minden bizalma az Istenben van. (Sükösd, Bács-Kiskun megye)7

Lent, a nagymamámnál voltam, ott laktam. És imádkoztam nagyon sokat. Szent
Antalhoz. S egy keddi nap volt, és egyszer csak éreztem, hogy nem buzgón mon-
dom az imát, mint máskor. S akkor, mikor észrevettem, hogy valami történt. S ak-
kor kérdeztem… szóval Jézustól, hogy: – Jézusom, hát mi történt, hogy ilyen…
hogy nem ilyen buzgón imádkozok? S akkor megkérdeztem, hogy mi történt,
hogy nem imádkoztam olyan buzgóan. S akkor az ima… arra felelt egy hang.
S akkor másodszor is kérdeztem, s harmadszor is, de csak egy nõi hang felelt. S ak-
kor azt hittem, hogy a szomszédasszony jött be, mer nem láttam. S akkor a szom-
szédasszony jött be, s mondom, legyek… hogy is mondjam…, hogy ne legyek
bús, amikor nem is tudom, hogy az ima el van fogadva, vagy nincs. S akkor a hang
azt mondta: – Ne búsulj, lányom! A te imád el van fogadva az én fiamtól, Jézus
Krisztustól. Hát meglepõdtem. S mondom: – Szûzanyám, talán nem te vagy?
– Igen, lányom, én vagyok. Akkor még jobban meglepõdtem.

És elhitte Rózsika rögtön?
Hát igen. És kezdtem tenni fel kérdéseket, és felelt rá, és akármilyent is, de betel-
jesedett.c (Szõkefalva, Maros megye, Románia)8
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a hív
b transzban, önkívületi állapotban van
c Marián Rózsika, 48 éves látó saját élményeirõl.
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[…] Úgy, olyanformán. Az vót aztán az isteni csuda, hogy úgy összeesett, lefe-
küdt. S akkó, amikor magához tért, akkor õ prédikált, mind egy pap. S most is
aszmondják, sokszó van, hogy rosszul lesz, s így beszél. Igaz, titokba, me akkor
is tiltották ezt… Most is él, nem jár ki, de minden hónap elsõ péntekén gyónik s
áldozik.a (Homoródalmás, Hargita megye, Románia)9

Õ aszmondta vót, hogy amikor leánka vót, kitették vót a nagytátájáékhoz,b s ott
hált, s marhákkal járt, s neki ott jelent vót meg a nagykõ tetejin a Mária, s neki min-
dent elmondott. Aszmondta, hogy a tátájac sokat verte õt, s imádkozott, sírt örök-
ké, hogy õ elposztítsa magát. S akkor Mária megjelent, hogy ne posztítsa el magát,
s akkor neki eztet adta, a tudást.d (Homoródalmás, Hargita megye, Románia)10

Másvilági segítõi, õrangyalai

Történt, mikor a 17. évbe fordultam: a szomszédunknak magamforma idõs két
fia volt. Azok egy bizonyos nyári napon kicsaltak a város szélén levõ vizesgödör-
höz, hogy hároman fürödjünk meg benne. Belementünk mind a hárman egyszer-
re. De a víz igen mély volt, a fejünk felett is elcsapott. Úszni egyikünk sem tudott.
Õk mind a ketten kivackolódtak belõle, én pedig görcsöt kaptam, a víz fenekére
leültem. Máskülönben észen voltam, úgy érzettem magam, mintha egy puha ágy-
ban hevertem volna. Egyszer csak érzem, hogy a víz emel felfelé. Mikor a víz tete-
jén voltam, szólni nem tudtam. A két barátom pedig kezdettek engem nevetni, ab-
ban a hiszemben voltak, hogy én talán bukni akarok, vagyis tanulok. Ismét leültem
a víz fenekére, de mindég észen voltam, csak szólni nem tudtam. Másodszor is fel-
emelt a víz. De már a két gyermek megijedt, hogy már nem jól van az én dolgom.
Ismét a víz fenekére merültem. Õk pedig egymásnak beszélték, hogy lessük, ha
még egyszer õt a víz felveti, majd megkapjuk és kihúzzuk. Én ezen beszédjeiket a
víz alatt is mind hallottam, csak szólni nem tudtam. És mi történt? Amint a víz fe-
nekén fekszem, egy gyönyörû sugár nõ megáll a víz alatt mellettem, megsímítván
arcomat, és mondá nekem: – Ne félj, fiam! Megsímítván arcomat, ismét mondá:
– Most nem fogsz meghalni. A szent rózsafüzér, amit oly nagyon szeretel végezni,
megszabadít téged a halál torkából. Harmadszor is megsímítván arcomat, a szép
aranykoronás nõ, és eltûnt. Engem pedig elkezdett a víz harmadszor felemelni a te-
tejére. Ezt látván a két fiútársaim, egyik lábam, másik kezem megkapták, és engem
a szárazra, a gödörnek a partjára kihúztak. Én, mint mondám, mindég eszemen vol-
tam, csakhogy nem szólhattam. Most megjött a beszélõtehetségem is. És a két bará-
tomnak elbeszéltem mind, amik csak velem történtek a víz fenekén. Ez az eset
ezután háromunk között mindég titokban maradt. Mondjátok meg, kedves testvé-
reim Jézusban, hogy ki segített rajtam, ki volt az az aranykoronás, selyemruhás su-
gár nõ? Az nem más, mint a Boldogságos Szûz Mária, aki az õ tisztelõit el nem
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b nagyapjáékhoz
c apja
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hagyja. Maga mondja Szûz Mária: – Ha baj, szomorúság, veszély ér benneteket,
csak hozzám folyamodjatok, megvigasztallak mindnyájatokat. Én is az én Szûz-
anyámban bíztam Isten után, és meg is segített engem. Attól az órától fogva még
jobban szerettem Szûz Máriát, még többször elmondottam a szent rózsafüzért az õ
tiszteletére. Én ugyan eljártam, mikor odahaza dolgunk megszûnt, a messze
kubikhoza is, szerettem dolgozni. Atyámnak sok pénzt szereztem dolgom által, és
átadtam neki mind tisztán. De a szent rózsafüzér mindég a zsebemben volt, ha
nappal el nem végezhettem, akkor éjszaka mondottam el, hála Istennek és Szûz
Máriának.b (Jászladány, Jász-Nagykun-Szolnok megye)11

Túlvilági lények inspirációja álomban, transzban

A kíváncsiság engem is nagyon hajtott, mert az is vitt oda. Ahogy imádkoztunk ott,
kint, vártam, hogy na, mikor mond már valami nagyon érdekes dolgot, amiért az
emberek idejönnek, mert a kiskápolna tele volt, meg körülötte is. Mindenki magá-
ba szállt, imádkozott, hol hangosan, hol olvasót mondtak, és akkor, mikor vége lett
ennek az imának, nem fogadott õ el se pénzt, semmit, és hát kérdeztük, hogy hát
mégis mért jönnek ide az emberek, õ is mért jár ide. S akkor azt mondta, hogy ne-
ki meg szokott jelenni éjszaka a Máriácska, és akkor, mikor õneki mondja, hogy
menni kell, akkor odamegy, és ezért hívja az embereket is oda, mert ez egy ilyen
csodatevõ szent hely. És hát kérdeztük, hogy hát mégis milyen lehet Mária, mivel
ezt még emberi szem nem látta. Akkor mondta, hogy olyan fényes, mint a nap, és
gyönyörû, ilyen szõkés, mint az arany, úgy csillog a haja és a szeme is, mintha csil-
lagból lenne, ilyen kékesen tündöklik. (Bátonyterenye, Nógrád megye)12

Azonnal hozzáfogtam, és minden oltárhoz, minden szoborhoz, aki ott a barátok-
nál van, mindegyikhez külön új éneket és imát készítettem. Mégpedig csudálatos-
képpen, mert esténként készítettem. Sokszor megtörtént, hogy a kedves nõm
sírva kért, hogy már feküdjek le, mindjárt megvirrad. Igen, de én magamról meg-
feledkezvén, mert másodmagammal voltam. Este, mikor belefogtam, egy szerze-
tes mellém állt, õ diktálta mindég, hogy mit írjak, és csak mikor hajnalra haran-
goztak, akkor tûnt el mellõlem. Hogy ki volt, azt én nem tudom. Azután én is
lefeküdtem, de aludni nem tudtam. A kedves nõmnek mondottam, hogy nem lá-
tott-e valamit. Õ azt mondotta, hogy egy árnyékot látott az asztalnál, mást sem-
mit. Elkészülvén a szép ének, imafüzet, és én azt letisztáztam.c (Jászladány, Jász-
Nagykun-Szolnok megye)13

Rendes ember vót, csak nagyon szent, nagyon csendes. E vót rejtõzve, az Isten
próbálto ott fenn, a mennybe. Aztán mondta, hol járt, adatt példákot az emberek-
nek. Az Isten adatt példákot, csudákot. Az öregebbek vótak, három-négy napra rej-
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a kubikgödörhöz (a gátépítéshez felhasznált föld kitermelésével keletkezett gödör)
b Orosz István jászladányi szentember önéletrajzából.
c Orosz István jászladányi szentember önéletrajzából.
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tõztek e. Vót, amelyiket etemették, s a fõdbe fetámodatt, s kiábált. Itt, a faluba nem
vót, me a micsa mucsaksága van itt! Neki annyi vót, mind egy éjje. – Sok álmokat
álmodtam, sokat láttom. – Mégis mit? – Né, milyen példákot mutatatt Jézus. (Det-
rehemtelep, Kolozs megye, Románia)14

Nem énekelt. Hanem amikor az isteni kegyelem megjött neki, akkor elmondta,
ami a Szentírásba… De mondom, úgy mondta, mintha füzetbõl vagy könyvbõl
olvasta volna. – Ágnes néni, ezt honnét olvassa?b – Nekem – aszmondja – súgják
– aszmondja. Olyan vicces vót örökké Ágnes néni. Ez vót.c (Máréfalva, Hargita me-
gye, Románia)15

Igen, a Pusztalázon mentünk fel. Aztán mikor odaértünk, hát én annyit láttam,
hogy õ már akkor a prédikálással végezett vót, s pihenõbe állott. Mondták a töb-
biek suttogva: – No, hogy aszmondta, öt percet pihen. De õ úgy meg vót merõd-
ve, karja, lába, mindene, hogy õ, ha engedték vóna, hogy elessen, elesett vóna. De
nem tudjuk aztat. Aztán két ember mellette állott, s szépen hanyatt eresztették, pi-
hent, s aztán egybõl csak felállott, s beszélt tovább. Ilyent csinált.d (Homoródalmás,
Hargita megye, Románia)16

Önsanyargatás, stigma

[A tápai „énekösasszony”, néhai Nyinkó Mihályné Kószó (Palika) Örzse néni
(1894–1966) így emlékezett:] Szömömmel láttam, amit csinált. Láttam, mikó
együtte [hozzánk], a hátán vót egy zsák, abba vót a hetye-mutyija. Mikó együtt az
üdõ, feküdjünk, kivötte a hecemuciját: egy szál deszka vót az ágya, csuklóra járt,f te-
le vót szöggel, vót olyan févaj.g Letötte a padra, arra feküdt üngbe-gatyába Vince bá-
csi: ráfeküdt a szöges deszkára. Még le nem feküdt, imádkozott. Éjfél után 3-ig fe-
küdt rajta. Csak az biztos, hogy rögge vérös vót a gatya mög az üng. Így vezekölt,
így nyerte mög az Istennek a kögyelmit. (Tápé [Szeged], Csongrád megye)17

Hát mondták, abba az idõbe még nem tudom, hány helyt vót ilyen…
A háború után?

Igen. Egy olyan, én nem tudom, férfi vót-e, vagy nõ, hogy az oldalából a vér s a
víz folyt…

Itt, a környéken?
Nem, nem itt, nem. Nem tudom, melyik országba. Aszmondták, vót vagy nyóc
vagy kilenc ilyen prédikátor. Azt hallottam. […] Abba az idõbe aszmondták,
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b Saját kérdését idézi a beszélõ.
c Ilonka Ágnes máréfalvi szentasszonyról.
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e eljött
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hogy még Ágnes nénivel együtt kilencen vótak. Falukba, városokba, hol vót, tud-
ja a Jóisten… Olyan is vót, hogy az egyik férfiúnak az oldalából vér s víz folyt.
(Homoródalmás, Hargita megye, Románia)18

Csodák történnek vele 

A vonaton hallottam, egy idõs bácsi nagyon sokat mesélt, aztán felfigyeltünk rá,
már az egész kocsi köréje gyûlt, és hát az idõsebbek elhitték neki, a fiatalabbak
babonaságnak tartották, amiket az idõs bácsi mondott. Az idõs ember nagyon
idõs volt, és mondta, hogy márpedig igaz, ami Hasznoson is van, mert vele is
csoda történt. Mondja, hogy egyik alkalommal is, mikor voltak kint, akkor imád-
kozott a Klári néni, s mikor imádkozik, egyszer csak a rózsafüzér – azt mondja –
rózsákká vált, az olvasója olyan lett, mint egy rózsafüzér igazi rózsákból. (Bátony-
terenye, Nógrád megye)19

Egyszer egy vendéglõben fogyasztás után jön rá, hogy nincs elég pénz nála. Már
csendõrért küldenek, amikor Isten angyala megjelenik, és kifizeti a zsidó kocsmá-
rosnénak a hiányzó tizenkét krajcárt.a (Jászladány, Jász-Nagykun-Szolnok megye)20

Minden, amit mondott, minden bétõtt. Minden, minden. Ebbõl komoly baj ne le-
gyen, de minden, minden… Akkor õ mindent valóságost mondott. Igaz, hogy el-
hurcolták Vásárhelyré, ahajt az õrök õrözték, a lakat leesett, s hazaszaladott.b

(Homoródalmás, Hargita megye, Románia)21

Jövendöl a közösség ügyeiben

Édesapámnak egy testvére elaludt, lefeküdt a padra, s aszmondta: – Ángyom, mit
gondótok? Három napig – aszmondja – aludt. S kõtötték, s nem tudták kõteni.
S akkor õ azt a jóslatokat, amikor felkõtt, aszmondja: – Mé zavartatok meg, me
még lett vóna beszélnivalóm! Úgyhogy õ rendesen beszélgetett valakivel. S olyan
jóslatokat tudott, hogy nem vót szabadott megmondja.

Nem is mondta el?
Elmondott belõle úgy, hogy nem szabadott azt csinálni, vagy olyasmiköt, nem
szabad. Na. Elmondott belõle, hogy milyen világ fog lenni, s mi fog következni.
Aztán aszmondja, olyan történetek vannak, ezeket el szabadott mondja, de nem
szabad ezekrõl egyáltalán beszéljen. […]

Álmában nem a túlvilágon volt?
Hát, õ a túlvilágon kellett legyen, me nem beszélgetett, õ úgy feküdt, mind egy
halott. Õ élt, szuszogott rendesen, mind mi, hogy alszunk. Hogy ez hogy létezik,
s hogy tudott ott látni valakit, s kivel tudott beszélgetni, én nem tudom… Így az-
tán még jósót is ott az õ körzetükbe, hogy hogy fog lenni.

a Orosz István jászladányi szentemberrõl.
b Ilonka Ágnes máréfalvi szentasszonyról.
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Családokról?
A családba es. Például a leánya férjhez ment, s az nem vót…, egy kicsit gyenge elmé-
je vót neki. S aszmondta, hogy ne menjen hezza, nem kell megengedni! De hát en-
nek háza vót, s birtoka… Ezeket is megjósolta, s bé is teljesedett, s a leánya ilyen-
olyan dógokat ma is elmesél, mikor jõ ide…a (Máréfalva, Hargita megye, Románia)22

Igen, Demény Domi, emlékszem. S õ aztán hirdette, hogy jõ az Ántikrisztus. Ilye-
nekbõl olvasott õ, egy könyvbõl olvasott, s aztán az Ántikrisztus eljõ a földre, s mi
lesz, hogy történik. A végén mindenki meghal, senki se marad meg, ilyenekrõl
beszélt.

Hogyan kezdõdött?
Nem tudom, me akkor én még gyermek vótam… Aztán, ugye, Domokos bácsi,
õ még sokáig élt. S csak olvasta azokat a Bibliákat, s örökké tudom, hogy féltünk,
hogy az Ántikrisztus jön. S aszmondták, keletrõl jõnek. S amikor az oroszok jöt-
tek bé, aszmondták: – Na, ezek az Ántikrisztusok. Na. Aztán tudom, hogy mi is
bementünk, me egymás mellett vót a két ház, bementünk, s ott hallgatóztunk,
s mondom, mi gyermekek vótunk, hogy Domi bácsi meghalt, beszélget, akkor
mégis él, s mi errõl beszélgettünk, mikor gyermekek vótunk. S azután még fel is
kelt, s azután még sokáig élt.

Nem volt beteg?
Nem. Nem emlékezek arra, hogy beteg volt, me ezelõtt szekérrel vitték be az or-
voshoz, s nem emlékszem, hogy õt vitték vóna. Párnákat raktak, derekaljt a sze-
kérre, s úgy szokták vinni. De nem emlékszem, hogy õt… (Máréfalva, Hargita
megye, Románia)23

Jósol egyéni ügyekben, eltûnt dolgokról tudósít

A napamnakb vót egy rózsafája. Mindön évben hét rózsa nyílt rajta. Mindíg maga
öntözte, kapálta, gyomlálta. Halála elõtt elmondta neköm, hogy hét kis ártatlan
magzatot temetött oda. Álmában mindig sírtak-ríttak, nem hagyták nyugodni.
Tüdõ Vince mögszánta. Imádkozott érte, és hét évig hét-hét könyeret köllött süt-
ni hét szögénynek. Aztán ûtethette el a fát, hogy ha már nem élhettek – virágoz-
hassanak a földön. Aztán többet nem sírtak, a napam mögnyugodott. Halála után
a rózsafa elszáradt.c (Domaszék, Csongrád megye)24

András bácsi remete vót a Kálváriáná. Az ragadtatott így el. Három nap ott feküdt,
éjszaka meg nappal is. Három nap feküdt úgy, akkor kelt felt. Nyárádond volt egy jó
embere, ahhoz elment elbúcsúzni. Mondta, hogy: – Én már meg fogok halni, de csú-
fosan. A házba gõz lett, aszt megfeketedett, leesett az ágyról. Tudott úgy beszégetni,
de neki nem szabad volt. (Bükkábrány, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)25
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S Ágnes aszmondta: – Adjál száz lejt! – S hát – aszmondja a feleségem – megijed-
tem! Me õ látta, amikor hirdetett, ott vót! Ott vót, ugye, Zetelakán, õ békísérte vót,
mikor a sok nép bevonút. S látta. – S én – aszmondja – úgy megijedtem, asse tud-
tam, adjak-e, ne adjak-e. Nem es igaz, nem es vót több, de száz lej vót. Aszmondja
erre: – Akkor álljon meg, megyek a házba, kihozom. Csak figyelje meg! Aszmondja,
hogy: – Ne menj suhuva,a itt a tükör háta megett, vedd le! Én úgy megijedtem,
te Andris! Hát az honnét tudta, hogy a száz lej ott van? (Homoródalmás, Hargita
megye, Románia)26

Toplicánakb a szélibe lakik az az asszony. Egy olyan võgyformán fel kell menni, s
ott van. Az asszony addig nem mond semmit, amíg reggel el nem menyünk a
templomba, s amíg térgyen meg nem kerüljük az oltárt. Térgyen, s végig, amit
a pap mond elõl imádságot, mind kell mondani utána. S mikor annak vége lesz,
akkor bémenyünk átal a sekrestyébe, s akkor õ eléveszi a tükrit, s akkor megmu-
tassa egyszer bent a házat, a szobádat, s akkor megmondja, hogy mi jõ neked az
életen keresztül. A tükörnek a hátin vót Mária képe, s a másikon mutassa, hogy
mi jõ. Mintha szitán nézne keresztül. Csak reá kell tegye a szivire, s a szivin nem
szabad semmi legyen, csak így alul tartsa a mellin a tükörnek a szélit, hogy ne es-
sen le. Ahogy a szív dobog, õ aszerint beszélget. Az az asszony. (Gyimesközéplok,
Hargita megye, Románia)27

Szûz Mária felé közvetít 

S akkor, akik itt voltunk, tizenhatan voltunk a családtagokkal együtt, s tehettünk
itt egy kérdést fel a Szûzanyának Rózsika által.

Igen?
Igen, ezt a kegyelmet is megkapta. Hát, mondom, mit tegyek fel, én szerettem
volna valamikor kolostorba is menni, meg nem is, nem tudtam eldönteni, men-
jek-e, vagy most már maradjak a világba. S akkor kérdezi Szûzanyától Rózsika,
s megkapta a választ, minden, mikor lejárt a jelenés, az a beszélgetése, akkor be-
hívott sorra mindenkit, s hát engem is egyszer hív. Azt mondta a Szûzanya, hogy:
– Hát nem kolostorba, hanem maradj a világba, s menj apostolkodni! S ne féljek,
mert õ és Jézus fogja a kezeimet. S akkor mondja mosolyogva, és: – Te vagy
– mondja Rózsika mosolyogva, és: – Te vagy nekem kiválasztva munkatársammá
a Szûzanya által.c (Marosvásárhely)28

Túlvilágról, halottakról tudósít, közvetít

Volt egy megesett személy, tizenkét gyermeke volt. És volt egy testvérje, az olyan
szent életû volt, hogy az angyallal beszélt. A tizenkét gyermekes anya meghalt, és
az angyal mondta neki, a testvére tegnap megidvezült. Azt mondja az asszony:
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– Az nem lehet. Az angyal mondja: – Az Istennél lehetetlenség nincsen. (Viss, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye)29

Egyre emlékszem, igen. Én ismertem az öreget. Az olyan idõs ember vót, mint én
most. Aszmondták, mer akkor én gyermek vótam, hogy aludt, aszmondták, el-
aludt, három nap nem ett, hezzaszóltak, nem szólott, várták, nincs meghalva. Az-
tán õ sokat magyarázott, csak mi gyermekek vótunk, errõl a túlvilágról, hogy ott
milyen világ van. Aszmondta hogy: – Imádkozzatok, menjetek a templomba! Me
aszmondta: – Itt erõsen jól van dolgunk, de ott túlfelõl nagy baj van! (Máréfalva,
Hargita megye, Románia)30

1: S volt kegyelme,a s mondta a halottakat, mindegyiknek, hogy melyik hó van,
milyen pokolba, s melyik tisztítótûzbe, s bé vót hunyva a szeme, s mindenkinek
névileg elmondta…

Többen voltak ott?
2: Igen. Az én édesanyám akkorjában halt meg, s avval aszmondja: – Na, Iluska,
az anyád nincs a pokolba, a tisztítóhelyen van, rossz asszonyokkal… Egész dél-
után odavótam, addig mentem. (Homoródalmás, Hargita megye, Románia)31

[…] mert minden éjjel megjelenik nálam három, négy vagy öt régi halottak. Kér-
nek, hogy imádkozzak értek. Én az õ kéréseket is elfogadom, mindegyikért egy-
egy Miatyánkot reggel, mihelyt felkelek, elmondok értek. Sõt mindennap a szent-
misére el szoktam menni, és offertóriomkor, azaz felajánláskor az akkor napon lévõ
egész világon tartott szentmisékbe felajánlom õket. Ezt, még Isten éltet, követni
fogom. Mert a szegény purgatóriombéli lelkekért nekünk kell imádkozni, hogy a
fogságból kiszabaduljanak. Engedje Isten, úgy legyen. Amen.b (Jászladány, Jász-
Nagykun-Szolnok)32

Tud beszélni a túlvilágra kerültekkel, akik járnak hozzá. Halott testvére is volt
már nála. Ha a „Szentek Istene” jön hozzá, „akkor kiparancsolja õket. A halottak
lebegnek, el vannak változva, egymással sivalkodnak. Üvegajtón nem tudnak be-
jönni, faajtó, fal nem akadály.” Azonban a halottakról nem beszél, mert égi párt-
fogói szerint nem szabad – „legalábbis egyenlõre”c – ezzel foglalkoznia, csak a gyó-
gyítással. (Somoskõújfalu, Nógrád megye)33

Oláh Gellért rendõr feleségének mondta Tüdõ Vince,d hogy az volt férje bûne:
csak olyankor ment el templomba, amikor nagy ünnepeken hivatalosan kirendel-
ték „vérasztani”. „De azért a Jóisten mögbocsájtott neki, nem kárhozott el”, mert
egyszer hazafelé menet egy állapotos asszonyt fölvett kocsijába, s az nagyon
mondta neki, hogy: „Áldja mög a Jóisten!”34

593

a isteni sugallata
b Orosz István jászladányi szentember önéletrajzából.
c egyelõre
d Engi Tüdõ Vince szegedi szentemberrõl; a gyûjtés helye feltehetõen Szeged környéke.

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 593



Egy alkalommal álmomba azt láttam, hogy odajõ nálunk.a Akkor én lent vótam,
lent, a szövetkezetnél. Aszt láttam, hogy odajött álmomba, s hozott egy fekete
szvettert. Letette így a pad karjára, s aszmondja: – Annus! Ezér a fekete szvette-
rér eljõ egy oláfalib ember, s azt maga adja neki oda. De – aszmondja, hogy – jõ hús-
vét. 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 kimenjen a kapun!
S jött, dörgött, villámlott, csattogott, rettenetes idõ vót! Me még felírtuk, me nem
tudom, mennyi idõ vót húsvétig, hét vagy három hét. Elmenyek a szomszédasz-
szonyhoz, itt lakott a barátnõm, s mondom: – Né, mit láttam. – S na – aszmond-
ja Mancika –, Annus, írjuk fel: hallám ugyanbiza! S bétõtt, mit gondol! A fekete
szvetter után nem jött senki. De ez az ítéletidõ, így, ahogy mondta, bétõtt. Na,
annyit tudott róla. Amit nem láttam, azt nem mondhatom, csak azt tudom, amit
láttam…c (Homoródalmás, Hargita megye, Románia)35

S hallom, úgy énököl valaki ott benn, s anyósom úgy sír! S azután, na, elmondta
nekem anyósom, hogy neki meghalt egy 16 éves leánya. De nem éppen akkor, hát
õ, ugye, öregebb lett, má nagyon el vótak a gyerökek rendezve, s aszmondja anyó-
som nekem, hogy azt a leánkát, aki meghalt, Margitnak hívták. S aszmondta,
hogy Margitot látta, Margitról beszélt, ez a tudós Ágnes néni mondta anyósom-
nak, hogy Margitról beszél, aki meghalt. Tudja, érti maga… Érti-e, mit mondok?

Igen, igen.d (Homoródalmás, Hargita megye, Románia)36

Viaskodik halottakkal

A hozzátartozókat elõbb kiküldte a kerítésen kívülre, „mert még nem érköztek
mög, akikkel viaskodott.e Fekete kocsin, fekete pár lóval négy hatalmas, izmos fe-
kete embör érkezött. Leszálltak, bemöntek hozzá. Nagy dörömbözés támadt. Mi-
kor a dörömbözés mögszünt, kigyüttek [a fekete emberek], fölültek a kocsira [és
mondták]: – Mink vesztöttünk, bemöhetnek. Szöröncséjük, hogy nem mink
gyõztünk. Ezekkel a »másvilági embörökkel« azért viaskodott, hogy mögláthassa
azokat, akiket elõhivatott.” Ha többen várakoztak halottnézésre, mikor egyet
„levívtak, akkor a fekete embörök kimöntek a kerítésen kívül, s mögfogták a ko-
csi oldalát, vártak. Majd újra bemöntek és civakodtak.” Ezek a fekete emberek
szóltak a soron következõnek.37
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Gyógyít

Azt a Tüdõ Vincét még azután is láttam itt, Vodicána sokszor. Ide is szokott gyünni.
Hogyan gyógyított?

Imádságga.
Milyen imádsággal?

Hát a kilencedes imádságok, hát azt én nem tudom igy magának megmondani,
mer nekem nem vót az a kilencedes könyvem. Akkor, mikor mink bementünk
oda, akkor vettünk a Tüdõ Vincéhez kilencedes könyvet.

És azokat imádkozta õ a betegekre?
Mindig imádsággal. Az nem gyógyított az égvilágon semmivel. Ott olyan büj-
tölések vótak, hogy azt a kilencnapit, napfölkelttû naplement utánig egy szem vi-
zet nem vót szabad inni a népeknek.

A betegeknek?
A betegeknek se, meg azoknak se, akik a kilencedet tartották. Rengeteg sok nép
vót ott mindig. Hát mink nem vótunk kilenc napig. Mink csak a kilencednek a
kilencedik napján vótunk, és akkor mentünk erre a kilencedre el, és akkor búcsút
jártunk éppen úgy, mind a többiek, szépen úgy mondtunk imádságot, mindent.
Akkor, ahogy vót így a nagy épület, így [mutatja]. Nem olyan nagy épület vót, de
vót ott elég nagy épület, és akkor a kis kápolna meg így vót, valahogyan így. Aszt
û maga tartott ott az égvilágon mindent. […] (Domaszék, Csongrád megye)38

Szinteb az 1908. évben szeptember havában Jászladányban a sertésekbe beleesett a
dögvész. Egy kedves jó barátomnak két darab sertés hízója volt, és megdöglött,
vagyis elpusztult. Nejével együtt úgy sírtak, mint a gyermek. Mivel nagyon szegé-
nyek voltak, csak Isten tudja, hogy tartották. Magokkal voltak egy koszton, sõt még
sokszor a magok szájából valót is odaadták nekik. Hogyha meghíznak, az egyiket
eladják, szükségeket fedezik belõle. A másik apránként elég lesz nekik, zsiradékjok
is lesz belõle. És vége, odalett minden reménységek. Aki látta õket sírni, mind meg-
szánta. Szinte a szomszédjokban is volt egypár családnak három darab sertése. Azok
is megbetegedvén, egy elesett közülök. Én tehát mondottam nekik, hogy imádkoz-
zanak a Szent Vendel tiszteletére. Azok mondják: – Hát mit imádkozzunk? Én az-
után megtanítottam õket a Szent Vendel olvasójára, és õk azonnal elvégezték. A ser-
téseik napról napra javultak, már harmadnapra nem lett semmi bajok, egészségesek
lettek. (Jászladány, Jász-Nagykun-Szolnok megye)39

[Híre terjedt több, vakságból való gyógyulásnak is. Egy asszonyt férje vezetett
Karman Istvánnéhoz.] Ugye, az a kis konyha tele volt betegekkel. És mikor leült,
kérdeztem a bácsit, a férjét, hogy mi történt. Mondja, hogy õneki, a feleségének
megfájdult a szeme, orvoshoz járt, majd aztán kórházba küldték, s valahogy elfa-
gyasztották, túlfagyasztották, nem is tudom, ugye, […] ki köllött venni a szemét.
Ki köllött venni a szemét, a másikra meg megvakult. Na most, ugye, õ így vót a
szemével, hogy, ugye, nem látott, világtalan vót. Amikor megtudták, hogy Mária
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néni létezik, akkor elmentek õk. […] Amikor én mentem, másodszor vótak ott.
S akkor mondja nekem a néni, meg a férje is, hogy õ utána látott egy világosságot
az egyik szemére. Többet nem látott, világosságot látott, és mondta Mária néni,
hogy meg fog gyógyulni, csak nem szabad az arcát megmosni, nehogy a szemébe
víz menjen. Õ nem tett eleget a dolgoknak, a hajáró, ahogy mosta az arcát, a hajá-
ról belefutott a szemébe a víz, és akkor elvesztette õ azt a fényt. És mikor akkor jöt-
tek oda, teljes sötétség vót elõtte. […] És akkor bementek, a Mária néni nagyon
kérte a Mindenhatót, és csodák csodája, az asszonka látott, és úgy jött ki már.
– Látom magukat – azt mondja –, látom. Mindenki sírt. (Szanda, Nógrád megye)40

[…] Fõleg megrontottakat, de gilvásokat,a kelevényeseket,b vakokat, némákat,
sántákat, süketeket, bénákat, nyomorultakat, ficamodásban, bénulásban szenve-
dõket is vittek hozzá.c „Nem mind gyógyult mög: kinek milyen vót az érdeme. Aki
tiszta szívvel, tiszta lélökkel mönt, aki ráadta magát, hogy az Istent kéri: azok ott-
hagyták a betegségüket. Û legjobban azé rontásokat tudott gyógyítani… A beteg
emönt hozzá, oszt mikor ráimádkozott, mindjárt mög is mondta, hogy û eztet mög
tudja gyógyítani.”41

És februárba pedig, február 17-én, 2000-be elmentem engesztelni. Nem tudom
már, kivel s hogy, talán kicsi kocsival vittek, nem tudom egész pontosan, és egész
este, az egész engesztelõ alatt Rózsikad mellettem volt, s a keze a kezemben. A bal
kezem a kezében. És hazajöttem, és bekerültem itthon a fürdõbe az után az engesz-
telõ után, s a fürdõbe innen vállból valami hidegség ment végig a karomon, s utá-
na meleg. S utána kezdtem fogni a bal kezemmel, amibõl addig esett ki minden.

Ezt is a Szûzanya csinálta?
Általa. Rózsika által. Gondolom én, és hiszem is, hogy igen. (Mikefalva, Maros
megye, Románia)42

Például a faluban van egy mikrokefáliás… 
Az mi? 

Tehát az agya 6 hónapos koráig normálisan fejlõdött, és egybõl a fejlõdés leállt. Te-
hát õ megnõtt, egy nagyon vékony… csak sírni tud, nem látja el saját magát, ma-
ga alá pisil. Tehát Isten õrizz, milyen állapotban van, és egy alkalomkor haldok-
lott, nagyon rosszul volt. És a szomszédasszony mesélte, hogy autóba tették a
gyereket, és elvitték Rózsikához.e És a gyereknek a sorsa megváltozott, már olyan
szempontból, hogy még mindig él. 

Imádkozott érte Rózsika?
Igen, imádkozott érte. De tudjátok, hogy van egy ilyen, hogy amikor valaki ne-
héz beteg, nagybeteg, imádkoznak érte, hogy vagy váltsa meg Isten, vagy változ-
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tassa meg, fordítsa jobbra a sorsát. Azt hiszem, Rózsika is valami ilyesmit csinált.
És a gyerek meg, habár semmit nem javult az állapota, de él. (Szõkefalva, Maros
megye, Románia)43

Emlékszem, Jakab bácsim is, fájt a lába, s nem tudott sehova menni, s hosszú ron-
gyokkal békötözte, s úgy es oda elment, arra emlékszem, s elemlegessük, hogy
Jakab bácsi fájós lábbal hogy ment, s nem fájt azután jobban a lába, pedig meg-
romlott biztosan, me jó messze mentünk innet ki… Nem fájt azután a lába. (Ho-
moródalmás, Hargita megye, Románia)44

Ördögöt ûz

Egy asszony möghibádzott az eszibe. Csirkét akart vagy mit akart vágni, oszt min-
dig a lábait szidta. Ördöggel ötette,a meg mindön, sokára bírta mögfogni. Hát,
szögény asszony, hát az övött elõször abbul a csirkelábbúl, vagy mögkóstolta a hú-
sát, aszt az asszony mög möghibádzott. Hát én is úgy mondom, ahogy az a Vik-
tor neneb mesélte itt. Aztán akkó, mikó sütött a nap, aszt nekitartott egy üvegötc

a napnak a Vince bácsi,d aztán az ördögöt hítta ki belûle. Abbúl az üvegbû. Aszt,
állítólag, mesélte ez a Viktor nene, hát kigyütt… Az ördögöt kihítta belûle.
Kéröm szépen, möggyógyult az asszony, pedig mög volt úgy az eszibe hibázva,
hogy csak csuda. Ilyen tudománya vót.45

Volt egy jelenésen, a templomba, mikor volt egy jelenés, és volt egy ilyen megszál-
lott leányka. Egy lány nagyon csúnyán csinált a templomba. Reszketett, üvöltött,
verte a földhöz magát. És akkor Rózsikáte odavitte a plébános úr, és rátette így a
kezét, és lecsillapodott. 

Rögtön, ahogy hozzáért?
Igen. Hát még azután még vergõdött egy kicsit, de Rózsika még mondta az imát,
s azután helyrejött, megnyugodott így rendesen. Na, ez volt egy jelenéskor. (Szõ-
kefalva, Maros megye, Románia)46

Tud ügyfelei körülményeirõl, szándékáról

Aszmondta a mostani postás, tavasszal vót, télen vót, nem tudom. Osztotta a
nyugdíjat, s föntrõl kezdte, s jött lefelé. S bement egy ilyen kávézó kolléganõjéhez,
Biró Rózához, Kolozsinéhoz, s még kávét fõzött, s õ közbe kiment a vécére, a pénzt

597

a Szitkozódás: „Egye meg az ördög!”
b Viktória néni
c palackot
d Engi Tüdõ Vince szegedi szentemberrõl; a gyûjtés helye feltehetõen Szeged környéke.
e Marián Rózsika szõkefalvi látóról.

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 597



ott hagyta a nájlonpungába.a S egy kötés pénzt kivett Róza. S amikor ment bé Ág-
nes néniékhez, Angelláékni,b hát egy nagy béka így szembeállott vele. S kiátotta:
– Angella, gyere ki, ne, mi van itt! S Angella visszafutott, s aszmondta: – Édes-
anyám, Marit a béka nem ereszti be! S aszmondja: – Hagyd el, fiam. De Mari még
nem tudta, hogy az ötszázezer hiányzik, a száz darab ötezres egy kötésbe. S mikor
bément, akkor Ágnes néni aszmondta: – Angella, fõzz Marinak egy kávét, mer õt
nagy csapás érte, mostanában nem lesz kávéravalója. Ezt Mari nekünk beszélte!
(Homoródalmás, Hargita megye, Románia)47

Ígéretét nem teljesítõ vagy õt kigúnyoló ügyfél büntetése

Vót egy házaspár. Az asszony nagybeteg vót: vérfolyása vót. Azt mondta Tüdõ
Vincének:c – Gyógyítsa mög a feleségömet. Ha möggyógyul, tizenkét hízott disz-
nóm van, egyet odaadok. – Neköm nem köll, Istennek add, de vigyázz, hogy
ígéretödet betartsd. Elvitte Tüdõ Vincét, bemutatta neki a disznókat, hogy válasz-
szon. Egy olyan selejtös vót köztük. – Majd adsz, amelyiket akarod. Evitték az asz-
szonyt, fõszerelték: mindég vótak szögényök, akik a kis koszté gondozták a
betegöt, imádkoztak. Le se telt a kilenc nap – annyi ideig szokták ott hagyni –,
már a hetedik napon möggyógyult. A kilencedik napon gyün az embör. Akkor
már mönt elébe möggyógyulva, örömmel. Mögvót a nagy hálálkodás, evitte ha-
za. – Majd hozom a disznót! Etelt egy, két, három nap; a hét végére vitte csak el:
a legselejtösebbet vitte. Közel ért a tanyáhon. – Fordúlj vissza, vigyed a malacod.
De mire hazaérsz, nem tanálod az asszonyt! Möghalt. Nem köllött a disznó, tor-
ra vágták le. Pócsond is így járt egy embör: azt fogadta, ha möggyógyul a kislá-
nya, ád egy méhrajt. Utóbb aztán nem adta. A méhraj fogta magát, emönt Pócsra,
most is ott van a templom falába, ott zümmögnek. Itt is így járt az embör.48

Aztán annak is nagy híre vót, hogy egy nálunkvaló ember megkereste azt a követ,e

nem tudom, ott vót-e, mikor Ágnes prédikált, elég a hozza, hogy a kõre reaku-
porodott, s a baját elvégezte. S aszmondta, bõcsködött, na, dicsekedött, hogy az
Ágnes oltárára szart! A felesége terhes vót, s aszmondták, egy olyan gyereke
születött, fejen alul gyermök, emberképe vót, s a feje egy nyúlfej. S a bábaasszony
aztán eltette.f

Ez egy büntetés volt?
Egy csoda. Csoda. Na, ennek nagy híre vót. Aztán nem es merték mondani se, ne-
hogy a bábaasszony bajba kerüljön. (Homoródalmás, Hargita megye, Románia)49
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TUDÓS PAP

A római katolikus és protestáns papok alakját csak nagyritkán övezték hiedelmek. Alábbi
szövegeink kivételes esetekre utalnak, amikor nemcsak (az egyébként az ortodox papokra jel-
lemzô) tudós- vagy látóattribútumokat tulajdonítottak egy-egy katolikus vagy református lel-
késznek, hanem némelyeknek olykor (mint például a „sápi tiszteletesnek”) még ördöngös hí-
rük is kelhetett.

A múlt századi kárpátalji zsidó közösségek egyes papjai nemcsak közösségüket gondozó te-
vékenységükrôl, hanem csodálatos gyógyításaikról, jövendômondó képességükrôl is híressé
vált csodarabbik voltak. Holtuk után tovább nôtt hírük, csodatevô sírjukhoz keresztények is
zarándokoltak. A róluk szóló – valamikor terjedelmes – elbeszéléshagyománynak csak kis
részét gyûjtötték össze az azokon a tájakon kutató folkloristák.

Látja a boszorkányt, rossz lelket

A barakonyi pap, sose fogom elfelejteni; Kertész Pali bácsi vót a kúrátor.a No, oszt
jóban vótunk, én jártam oda. Komportainak hítták a barakonyi papot, mán idõ-
sebb ember vót. Hát azt mondta, hogy: – Tudod mit, Ferikém, Szenden is van
rossz lélek! Õk látik. Mikor a szentséget megemelik,b hát õk látik, hogy ki mílyen.
Hát aszondja: – De még Barakonyon hétszer több van! (Rakacaszend, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)1
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Átokmisével nem foglalkozik

Vót egy papunk, idetették Csíkszentgyörgyre káplánnak. S jól ismertem, Polgár
Jánosnak hítták, s még hált nálam is, mert akkoriban én kántor voltam. Na, jól
van, õ osztán elmondott mindent. S így eléhozódtak ezek a dolgok is, hogy misé-
revalót lehet adni,a minden, s a magyar papok nem csinálják meg. S kérdezõsköd-
tünk, s mindenféle, s azt mondja: – Tudják-e, mit, mü es ki vagyunk tanítva erre.
Meg tudnók csinálni, csak nekünk nem szabad – aszondja – az Isten haragját sen-
kire kikérni. (Csinód, Hargita megye, Románia)2

Ördöngös, varázsol

Sápi tiszteletestõl azt hallottam, hogy Víg János bácsi vót a csikós, meg a fia. Hát
azt ott örzötték a gulyát is, meg ott örzötték a csikókat is. Hát osztán, egyszer
osztán, éjféltájban egy borzasztó nagy felleg kerekedett Gyarmatb felõl. Hát az a
nagy fekete felleg lett egy gyönyörû szép fekete hintó, hat szép, fekete ló benne.
És azok osztán megálltak a túlsó víz szílin; a csikósok is ott vótak. Olyan szerszám-
juk vót, hogy a csillogástól nem látszott; oly gyönyörûség vót, azt kérdezték az
emberektõl: – Hány száz, meddig él? A víz vót, kengyelig ért, a jószág kétszáz da-
rab vót; ezek felelték: – Kétszáz, kengyelig – ezek meg oszt azt mondták. Oszt
kérdezték a csikósok: – Hová mennek az urak? A Sápi tiszteletes holttestét akar-
ják elvinni; akik oszt kivitték abban az idõbe, Víg János bácsiék, mondták, hogy
hát csupa üres is vót, nagyon könnyû vót a koporsó, mert elvitték annak elõtte.c

Azok, a hozzátartozója, nem tudta aztat. Az ördögök fejedelme vót az a tisztele-
tes. A kûkoporsó azért van, hogy el ne vigyék a holttestit, de hisz el van az már
lopva még a ravatalrul, a gangrul. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)3

Sápiról azír hallottunk, hogy ördöngõs volt a pap, azír vetette ki magából a föld,
azér van ott a kû. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)4

Zsidó rabbi

A zsidó pap olyan, megmondja magának, hogy mikor született, tud magának.
A zsidó pap, az olyan, tud imádkozni, és mindent meg tud jósolni. Azt is, hogy
meddig fog élni. (Torna, Torna megye, Szlovákia)5

Volt egy keresztény férfi, aki éveken keresztül nem élt a feleségével. Egyszer, egy
vasárnap délelõtt jött a férfi ide, hogy tanácsot kér a paptól. Akkor mondta a pap,
hogy maradjon, mert a mai nap folyamán a felesége is ide fog jönni. Õ ezt meg-
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érezte. Biztosan gondolta a férfi, hogy „bolond zsidó”! És akkornap eljött a felesé-
ge. Elmondta, hogy nagyon megbánta, hogy nem beszél a férjével. Már évek óta
nem látták egymást. Ekkor a pap megfogadtatta velük, hogy kibékülnek. Mikor
meghalt, õk voltak az elsõ, akik jöttek a temetésére. (Bodrogkeresztúr, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)6

Azt tudom, hogy amit megmondott, be is teljesedett… Ferenc Jóska idejében én
már éltem. Ferenc Jóska felhívatta magához, mert elhíresztelték, hogy õ a szent
pap. Azt kérdezte Ferenc Jóska: – Hány óra van? – Pontosan 12. Ferenc Jóskánál
nem ennyi volt az idõjárás. – Nem igaz, háromnegyed 12 van! Megnézte a pap az
óráját, és azt mondta: – Kérem, nézze meg az óráját! És a papnak volt igaza.
(Bodrogkeresztúr, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)7

JEGYZETEK

1 Magyar 2001, 519.
2 Magyar 2009, 335.
3 83 éves nõ; P. Madar Ilona gyûjtése, 1963. 
4 52 éves nõ; P. Madar Ilona gyûjtése, 1963. 
5 Magyar 2001, 519.
6 60 éves férfi; Dobos 1988, 369.
7 41 éves férfi (juhász); Dobos 1988, 370.

ROMÁN PAP

Az ortodox felekezet román papjai és szerzetesei az utolsó évtizedekben egyre nagyobb sze-
repet kaptak mint a magyar vagy vegyes lakosságú közösségek vallásos-mágikus specialistái.
Tevékenységük a tudósok, szentemberek, gyógyítók és boszorkányok hagyományos szerepeinek
egy-egy vonatkozását is magában foglalja – legalábbis az alakjukhoz fûzôdô elbeszélések sze-
rint. De valóságos ténykedésükrôl is egyre több híradás jelenik meg Erdély különbözô pont-
jairól,1 nemkülönben a magyar közösségekrôl, amelyeknek tagjai igénybe veszik e személyek
szolgáltatásait. A román papok és szerzetesek valóságos – legitim vagy illegitim – szerepeket
töltenek be e közösségekben az egyéni, családi és közösségi élet válsághelyzeteiben mint jó-
sok, gyógyítók, a rontások feloldói, és nem utolsósorban mint a rontás közvetítôi. Ez utóbbi
tény a boszorkányság egy sajátos, Kelet-Délkelet-Európa ortodox felekezetû népeinél honos
válfajára utal (amelynek Nyugat és Dél-Európában is voltak középkori elôzményei). Eszerint a
boszorkányság lényege, a rontás nem közvetlenül a két érintett, a rontó és a megrontott sze-
mély közti közvetlen (valóságos vagy virtuális) interakció, hanem egy közvetítô személy révén
megy végbe, akit megbíznak véghezvitelével. Ez a személy ez esetben pap, aki egy istenítéleti
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rendszer kereteiben rituális áldás és/vagy átok, illetve egy votívmise vagy átokmise révén köz-
vetíti a rontást, illetve annak feloldását, gyógyítását a hozzá forduló kliens által megjelölt sze-
mély felé. Az istenítéleti rendszerben az isteni igazság érvényesül, az átok a bûnösre sújt: a ron-
tást küldô személy mentesül a felelôsség – a bûnösség tudata – alól. A papság mindennapi
mágikus szükségleteket kiszolgáló szerepe a középkori Európában általános volt; az ortodox
Kelet-Európában, úgy látszik, még az újkorban is otthonos, és a halált, betegséget okozó
rontásra is kiterjed.

A pap, aki mint mediátor, áldást és átkot, gyógyítást és rontást közvetít az égi, igazság-
osztó hatalmak és az emberek között, szent, de egyúttal ambivalens személlyé lesz a kö-
zösség szemében: a szentség és az ördögi mágia attribútumaival egyaránt felruházzák.
A hozzá ezekért a szolgáltatásokért járó emberek közösségeiben gazdag elbeszéléshagyomány
él az ortodox paphoz járás és a csináltatás vagy megmiséztetés gyakorlatáról (a szavak jelenté-
se: a rontás mással – ez esetben a pappal, szerzetessel – való véghezvitele, illetve átokmise
mondatása a pappal). Ezek sokszor egyéni élményekbe ágyazott, spontán reflexiókkal is meg-
tûzdelt narratívumok. A szent és ördögi vonásokkal egyaránt felruházott pap vagy szerzetes
(kaluger) személye is megjelenik az elbeszélésekben, amelyek a néphit más mediátorainak és tu-
dósainak számos attribútumát is ráruházzák.

Az erdélyi magyarság körében a legújabb kori híradások szerint terjedôben van a román pa-
pokhoz járás gyakorlata, többnyire gyógyító, áldást hozó céllal, de ebbe ez az istenítéleti rend-
szer keretében végzett csináltatás is belefér. Kárpátaljai közlemények a görög katolikus papok-
hoz járás ottani, hasonlóan növekvô szerepérôl adnak hírt. Az alább közölt elbeszélések egy,
az erdélyi falvakban jelenleg is egyre gazdagabbá, változatosabbá váló elbeszéléskincs reprezen-
tánsai. A narratívumok legfontosabb motívumai: a román papok tudománya; a „jóra adott”
áldásmisék mondatása; a jósló, ördögûzô, látó, rontást azonosító papok; a tolvajlás felderítése
és megbüntetése a pap segítségével; végül pedig a rontást közvetítô átokmisék több fajtája.

Tudománya, böjt, ima

Vót két kalugerpap.a Ettek az asztalnál. Az egyik ett tejet, a másik meg halat.
S amelyik a halat ette, azt mondta a másiknak: – Te mér nem bûjtölsz? S aszond-
ta: – Én jobban böjtölök, mint te. Ezen esszeakadtak, esszeszólalkoztak, félbe-
hagyták az ételt, elvitték az oltárra, letették, letakarták, misét mondtak, s amikor
kitakarták, aki a tejet tette, annak a tányérjába zõd fû vót, s aki a halat ette, an-
nak vér vót. S akkor aszondta: – Na, látod-e, én böjtölök jobban. Ezt még édes-
apám mesélte. (Csinód, Hargita megye, Románia)2

Tudja, mit mondok én magának: azok éjjel, éjfélkor, s osztán vannak nevezetes
imák. Úgy mondják, hogy a nagy Szilveszter éjjelén, akkor imádkoznak. De azok
aztán hárman, négyen; éjfélkor bémennek a templomba, s letérgyelnek, s órák el-
teltjéig nem emelkednek fel a térgyrõl, imádkoznak. Õk amit elfogadtak, hogy
imádkoznak vajb egy betegé, vaj egy elzüllött emberé, vaj tudom is én, mi. Bor-
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zasztó nagy imák vannak, s osztán a böjt. A böjt aztán olyan, hogy nem eszik: dél-
be esetleg egy darabocska kenyeret, s egy fél pohár vizet, s másnap délig esmént.
(Gyimesbükk, Bákó megye, Románia)3

Misét mond házi áldás, családi béke, jó házasság érdekében

Elég az héza, hogy azután esmént egyszer úgy jártam, hogy valami ok végett a
disznó megmalacczott, tizenkét malacca vót; egy… egy…, egy óra alatt mind a
tizenkét malac megdöglött, érti-e? Akkor a tehennek borja vót, a tehennek a bor-
ja is megdöglött. Egyszerre vittem ki egy borjút, s tizenkét malacot vittem ki a
döghü.a Akkor a másik, vót egy szép disznóm, elcsaptam az õsszel az õszlõbe,b mi-
kor annak két hete vót, a farkasok széjjeltépték, érti-e? Úgyhogy annyira, az álla-
tokba annyi kár vót, egymás után így jöttek, na, jöttek. Na, aztán elég, hogy
ementem ugyanoda még egyszer, s aztan mondtam, hogy mét megyek, ez nem
mese, ez rétamc történt meg. Elmentem oda, s megmondtam, hogy mi a helyzet.
Hogy az állatok úgy pusztulnak, hogy erõst, jaj, erõst pusztulnak az állatok. Na
jó. Akkor azt mondták, hogy menjek haza. Jöjjek haza, nem csinátak semmit. Azt
mondták, jöjjek haza, egy gyufaskatulyába vigyek fõdet, de az udvarról, nehogy
egyebünnet, az udvarról, vigyek fõdet, s akkor még, asziszem, hogy sót. Asszem,d

hogy sót kell vigyek. Nem, olajat. Sót s olajat. Na, elég, hogy következõkbe
esmént nem sok idõ múlva elmentem, akkor én nem tom, mit csinátak, elvették
azt a fõdet, elvették a sót, s evették az olajat, s aztán ott misét tartottak még mel-
léje, s aztán még micsinátak vele, s mit nem csinátak, azt õk tudják, elég, hogy az-
tán visszaadták, s akkor azt mondták, hogy a fõdet, azt a kicsi fõdet tegyem bé, a
háznak a fundtamentomja alá, de olyan helyre tegyem, nem a házhatárhoz, hogy
az a fõd, ha onnat kihullik, ne a máséra hulljon, hanem az enyémre hulljon. S a sót
es esmént úgy. De nem csak a házra. Osszam ee háromfelé vagy négyfelé. Tegyek
a csûr alá, tegyek a pajta, ahol a disznók vannak, az alá, tegyek az istálló alá, s te-
gyek a ház alá. Osszam e. Akkor azt meg es csinátam úgy, ahogy mondta, sót, s
ezket béraktam oda, s ahogy mondták, megcsinátam. De jó órába legyen mond-
va, azután nekem állatkárom, azt mondhatom, hogy ejszef egyszer vót. Többet
nem. Mondhat, ki mit akarhat. Me azt mondták õk, hogy a szerencsét valaki
evitte. Me azt is e lehet vinni. Ilyen fórmában. Evitte valaki. S azt vissza kell
csináni. (Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)4
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Tarkóba,a Békásba, Bákóba mentek a román papokhoz, hogy az Isten valakit bün-
tessen meg. De sokszor mentek magukért is, hogy valamibe legyen szerencséjük.
A fiamék kétszer is jártak, de nem rosszból. Egyszer, amikor a gyermek ment fel-
vételizni az egyetemre. Mert egész nyáron kaszált, nem volt ideje tanulni. Ezt a
misére valót hiába adták, mert nem sikerült, de a másik, amikor ment katonának,
az igen. Akkor szerencséje volt. Régebb még többen jártak; pénzzel, sajttal, tejfel-
lel és más kõltséggel fizettek. Ma nem kell olyan messze menni, itt, Bükklokában
is kerültek kalugerek, s Bükkben ott van a román pap. Régebb olyan es megtör-
tént sokszor, hogy a papok jöttek ide a faluba, s felírták, aki ilyen misére valót fize-
tett. Ezt erõst nem szerették a mü papjaink. A román pap imádkozott jóért es, és
rosszért es, hogy tegye el láb alól a haragosát, aki ilyen misét lefizetett. Volt ered-
ménye, egy része beteg lett, másik meghalt, volt, aki megbolondult, részeges lett.
A román papok jósoltak, könyvet nyitottak. Egy része magyarul es tudogatott, de
ha nem, akkor vittek tolmácsot, aki értett románul. (Gyimesközéplok, Hargita
megye, Románia)5

Ördögöt ûz

Nagyapám még azt is beszéte, mi megtörtént, hogy egy ember, Kis Elemérnek hív-
ták, ahol Árpiék…, ott lakott. Ez az ember olyan vót, hogy aszmondták, az ördö-
gök belébúttak. Tört össze mindent. Feleségit elverte, tört össze mindent, aki hezza
ment, lódigálta szét, erõs vót. Felhivatták a román papot, az kezdett imádkozni, egy
nagy könyvet elévett, hányta a kereszteket rea. Aszmondta a pap: – Most fogják
meg jól! Nagyapám erõs ember vót, megfogta félfelõl, s másfelõl egy másik ember.
Alig bírtak véle! A keresztet elõvette a pap, de aszt: – Úgy leütöm – mondta az az
ember. S hát nagyot sikót, s: – Jaj – aszmondja –, milyen szép ez a kereszt! Milyen
szép ez a kereszt! Az elõbb milyen fekete leve! Hát miféle, mi van, úgy magába
mondta. Na, aszmondják, ilyenek vótak. (Kászonfeltíz, Hargita megye, Románia)6

Éppeg ott, anyósamékná vót a házbó, most két éve, vaj három. Megijedett, félt
egy fiútól. Vásárhelyenb vótak egy ilyen lakodalomba, vendégségbe, és megvertek
egy fiút. S olyan véresen õ meglátta, s annyira megirtózatt, a szíve gyengébb vót,
gyengébb természetû, és õ mind látta azt a fiút, éccaka is. S legalább két hónapig
mind csak félt, nem mondatt senkinek semmit. S má annyira meggyengült az ide-
gei, hogy már kezdte látni, hogy jön. S mind úgy látta, hogy azt a fiút látta az õ
képében, de közbe a Sátán vót. Ehozták az orvoshaz, hát az orvos nem segített raj-
ta, me feküdtékc Vásárhelyre az idegorvoshaz, estére hazajöttek. Nem kaptak
semmit nekije, valami gyógyszert adtak, s hazaküldték. Közbe csak annyira gyö-
törte õtet, hogy nem bírt magával. Hogy ketten fogták, s kiszabadult a kezibõ, s
eszaladatt. Fogta a testvére is, s a testvérinek az ura is. S éccaka olvasta a Bibliát
egész éjje, s reggel felé azt mondta az anyósamnak, hogy valaki béereszkedett itt,
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a kéményen, láttam én, miko béjött. – Há kit láttá, Mariska? Nem akarta mon-
dani egy darabig. S közbe csak azt a fiút látta. Megijedett. S mind kívánta látni a
fiút. Ejött a fiú, me Vásárhelyen laknak. Ejött hozzá, hogy keresse fe, hogy beteg
vót. S miko meglátto, még egysze, aztán éppeg odavót má. S akko aztán evitték
Szengyelbea a paphaz, vagy Báldra. Ahogy mentek ki itt, az erdõné, a szánkávo,b

nem bírták tartani a szánkábo.c Hogy fogták, így, né, s szökett le a szánkábó, olyan
ereje vót. S akko azt mondta, hogy õ… me tudta a Sátány, hogy õtet viszik a pap-
haz, hogy neki olvassanak, és annyira kinazta, hogy térjenek vissza, ne menjen, és
akkora nyelvet dugatt ki, azt mondta a testvére, legalább egy félméteres nyelvet.
Nem is tudam, hogy honnét tudta kidugni azt a nagy nyelvet. S akkor azt mond-
ja, az ura evette a kést, a bicskat, hogy: – Minjá beléd szúram, most, né – azt
mondja –, ha nem állsz itt a szekérbe. S egy kicsit lecsendesedett, tudja, lehet,
hogy a Sátány is etávozatt tõle, lecsendesedett, s mikor a paphaz értek, már
odavót. Nem még bírta fenntartani. Tartatta így, né, az ura és a testvére tartatták
lábon, má úgy ki vót gyengülve. Úgy ekínozta. Haza akart futni, hogy lássa az
anyját. Há a Dobrába laktak. S itt Veresnéné fe akart szökni egy olyan ficfára.d Azt
mondta, hogy ott is lát valamit. Csak mind látatt, mind képzelõdett, de a testvére
nem látatt semmit, se a sógora… Aztán jobban lett, a papná lett jobban. Evitték
oda fe, a manasztireára,e ott van, ott, Niculán,f azt hiszem, olyan papak vannak,
olyan kalugarpapak. Aztán azak sok szógálotatg adtak, legalább negyvent. S negy-
ven pénteket tartottak, és bõteltek, és herejött.h Most is olyan hama megijed min-
dentõ. Azt mondja, hogy jön haza az ura a munkábó a kollektívbõ,i s má meg van
mondva elõre, hogy má a kaputó fütyüreljen,j hogy vegye észre magát, me min-
dig meglepõdik. (Mezõbodon, Maros megye, Románia)7

Jósol, tudósít, diagnosztizál 

Az egy ilyen kalugerpap vót Keresztúron. Az, mikor nézett, annak egy nagy kö-
tény vót elõtte, és mindig tépte a tolut.k Hogy a toluba lett volna valami. De na-
gyon sokan mentek Keresztúrra ehhez a nézõhöz. Pap vót õ, de õ azért nézett is.
(Középlak, Szilágy megye, Románia)8
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A román királyné alapította azt a kolostort, kalugerek laktak benne. Szigorúan
önmegtagadó életet éltek. Nekik volt tükrük. Aki panasszal hozzájuk ment, azt
egy tükör elé állították, s abból a tükörbõl olvastak ki mindent. (Lovászpatona,
Veszprém megye [Kilyénfalva, Hargita megye, Románia])9

És miért?
Például könyvet nyittatnak, úgy mondják, elmennek a kalugerhez, az megmond-
ja, hogy beteg vagy, vagy az életed milyen. Én nem jártam soha, de vannak, akik
jártak kalugerekhez.

És akkor mi volt ez a könyvnyitás?
Hát ott olyan van, hogy…, hogy mondják ezelõtt, hogy mentél oda, volt az öreg
kaluger, gyertya ott éjjel-nappal ég állítólag ott, ahol ez van, s van még egy nagy
Biblia, és azt nem Bibliának mondják, hanem nem tudom, milyen könyvnek, az-
tán azt mondja, és ahol megnyitotta, ott olvas a kaluger. És amit ott írnak, azt
mondja reá. (Csíkjenõfalva, Hargita megye, Románia)10

Rontást azonosít

A román papok ma is foglalkoznak. Mondjuk, ha misére valót fizetsz, kiszivárog,
kitudódik, hogy ki vót a hibás. Mondjuk, ha én valakit megkárosítottam, s nem
tudja az illetõ. Misére valót fizet, mennyi idõre, egy hétre, hónapra reá megtudja.
Én nem tudom, milyen tudásuk van, de kitudódik. Mert õ megmondja már akkor
is, amikor a misét lefizeti: vagy halál éri, vagy más kár. Én magam is jártam. Már
annyi vót a kár, hogy már nem gyõztük meg. Ló elpusztút, disznó elpusztút, s el-
mentem a paphoz, s megkérdeztem. Elõre megmagyaráztam, hogy mi járatban
vagyok. Akkor letérdeltetett, mondott misét, palásttal letakarta a fejemet, rendes
misét mondott, de hosszat. Akkor aszondta, hogy álljak fel, s megnyitjuk a köny-
vet, hogy mi által vannak a károk. Felálltam, kihozott egy könyvet, a keresztet, a
szent keresztet elétette, s akkor a könyvet fogta a kezibe, s akkor mondta, hogy a
könyvet nyissam kétfelé. Hanem amikor széjjelnyitottam, azt mondta nekem,
hogy: – Ahol maguk laknak, ott kell fizessenek misére valót, s adjanak alamizs-
nát, máskülönben a kár nem tér meg. Adott szenteltvizet, amilyent õ szentelt,
hogy hintsük el az istállóban s az udvaron. Ahogy õ magyarázta, aszerint csele-
kedtünk, s hála legyen Istennek, nekünk kárunk többet nem vót. Nem vót töb-
bet kár. Hogy aztán õk mit tudnak, mit nem tudnak? De ez így vót. (Gyimes-
középlok, Hargita megye, Románia)11

Biza van ereje ennek a kiimádkoztatásnak, hogyne vóna! A múlt nyáron Sz. P. fe-
lesége Borospatakán abba hótt bele, szegény. Pedig az nem volt rosszakarója sen-
kinek. Örökbe vót véve Felsõlokon, s én meg nem mondom, métt, de örökké
haragba vótak, ahogy férjhez ment. Azok megcsináltatták a román pópákkal,
s örökké betegeskedett. A papok könyvet nyitnak, s má lássák, lehet-e segíteni
rajta, vissza lehet-e fordítani a kiimádkozást. Ez es, szegény, lement a Regátba, né-
zi a pap, s azt mondja, gyorsan menjen haza. Már látta, hogy a gyertyák el vannak
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égve, s akkor nem lehet segíteni. Az asszony ügyekezett hamar haza, az ura vala-
hol kinn dolgozott. Egyszer csak menyen bé, s hát a felesége halott. A román pap-
nál a gyertyái el voltak égve. Azért mondta, hogy hamar menjen haza, mert lát-
ta. Tudja meg, a román papnak erõsebb valamiért a szava. És õ akármilyen
mocskos dolgot elvállal, legyen az testvéred, apád, neki mindegy, csak pénzt kap-
jon. De meggyõzõdtünk, hogy erõsebb a szava! (Gyimesközéplok, Hargita me-
gye, Románia)12

Nekem elkötték az esküvésem, még azt a rossz részegeset is elvegyék.a S akkor el-
mentem egy oláh paphoz, fizettem, s kicsinálta.b Hót dolgokkal csináltak meg,c

bétették a köveink alá a hót dolgokat. Megkaptuk. Az az oláh pap megmondta,
hogy engem hat esztendõre megcsináltak, ne máj adódjam el.d Hót csontok vol-
tak, egy cerus,e szegek voltak, meg volt kötve. Azt mondta, vegyük ki egy hétfõn
reggel, vigyük be a patakba, csapjuk el. De úgyse… csinálódik ki, míg nem fize-
tek a papoknak, hogy rámcsitiljákf azt a nagy evengéliátg a fejemen. Idetette a fe-
jemre, én ültem térgyen, imádkozott, s kicsinálódtam.h (Magyarfalu, Bákó megye,
Románia)13

Eltûnt emberrõl, állatról, tárgyról tudósít

Û jósolni jósolt. Egy embernek ellopták a lovát, s megjósolta, hogy hová menjen,
melyik kovácshoz, pont vasalják a lovát. El is ment az ember: tényleg ott vót a ló,
s vasalta a kovács. (Nagypetri, Szilágy megye, Románia)14

Azt mondják, hogy Tordán van egy pap. Egy román pap. Egy vak pap. Úgy szü-
letett, vagy úgy adta a Jóisten, nem tudom. S akkor azt mondták, hogy az a pap,
akinek van ilyen baja, hogy ellopták valamijét, az a pap megmond szépen min-
dent. Vótak ott nála lapádiak, s biza mind megmondta. (Magyarlapád, Fehér me-
gye, Románia)15

Az itt való román pap. Hogy nagyon sokan járnak hozzá. Például, hogy elvitték az
egyik asszonynak a lányát. És aszondta a pap, hogy menjen haza, és nem tudom,
három hét múlva meglássa, hogy a lánya sértetlenül haza fog menni. Vásárhelyt vót
két testvér, s felvették a kocsiba az egyik leánt, s elvitték. S azt mondta nekik a ro-
mán pap: legyenek nyugodtak, mert egy hét múlva a leányuk hazajön. S mire
megmondta a pap, hogy hazajõ, hazajött a lány. (Egrestõ, Maros megye, Románia)16
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Itt is egy embernek elégett a csûrje. Ott lakik Feltízen,a a cigányoknál alább. Ide-
jött, komásak vótunk, úgy hítták, Simó András. S aszmondja az asszonynak:
– Komámasszony, legyen szíves, menjen el Gyímesbe – aszmondja –, a román espe-
reshez – aszmondja –, s vettessen úgy kártyát, hogy tudjuk meg, ki gyújtotta meg
a csûrömöt, ki nem sajnát engemet… Na, hát a feleségem ismerõs vót a gyímesi
papnál, közel laktak, majdnem szomszédok, elment Viktorhoz, me Viktornak hív-
ták az esperest. – Há mi van, Katica? – Esperes úr, jöttem egy kéréssel, ha lesz szí-
ves. – Há mondjad! – Egy embernek elégett a csûre, s megkért, hogy vettessek egy
kártyát az esperes úrral, tudja meg, hogy ki gyújtotta meg a csûrit. Ott elment bé
az irodájába, s a könyvtárból kivett egy könyvet, elolvasta, s kijött, s aszmondta:
– Kati, mikor mejen haza? – Én még máma, esperes úr. – Na – aszmondja –, mond-
ja meg ennek az embernek, hogy õ ne járkáljon egyfele se, hanem maradjon odaha-
za nyugodtan, imádkozzék estétõl reggelig, hogy a Jóisten bocsássa meg a bûnjét,
mer õ gyújtotta meg, saját maga. S amikor ezt mondta az asszonyom az embernek,
hát úgy összeesett, hogy úgy mosdatták fel, úgy megijedett. (Csíkcsatószeg, Hargi-
ta megye, Románia)17

Tolvajt azonosít, büntet – lopott holmi visszakerül, 
a tolvaj bevallja tettét

Hallottam, hogy egynek ellopták a rucáit tavaly. És a harmadik-negyedik szom-
széd lopta el. Nagy részeges vót a fiú. És elment, akinek ellopták a rucáit, elment
a paphoz, román paphoz, ehhez a román paphoz, s mondta a papnak: – Né, tisz-
teletes úr, ellopták a rucáimat! Meg kéne csinálni egy szógálatot. És csinált a pap
szógálatot. És elment a férfi, az illetõ, aki elvitte a rucát, s mondta: –Te, ne még
adjál több szógálatot rám, mert én egész éccaka csak mind a te rucáidat látom,
mert én vettem el! Mert egész éccaka csak a rucákkal álmodom. (Marosgombás,
Fehér megye, Románia)18

Ez a testvérbátyámmal történt meg, Jóska bácsiék mikor Csekelakán laktak.
Ángyóm elment Ludasra. S a szomszédasszonynak is akkora kicsije vót, mint a bá-
tyám feleséginek. S mondta, hogy: – Menj, s mondd meg Sárinak, hogy szoptas-
sa meg a leánkát, amíg hazajövök Ludasról! S az el is ment. S a bátyám kicsijinek
vót fülbevalója. S az asszony, egy székely asszon vót, kivette a fülibõl, amint szop-
tatta. S mikor hazagyütt az anyja a kicsinek, szoptatta, aszondja: – Te Jóska, mi
lett a fülbevalóval a leánkának? – Hát én nem tudom – azt mondja –, itt nincs a
párnáján. Azt mondja: – Lám csak, kérdezd meg Sárit –aszondja –, mer egyszer
hallottam, amint szoptatta, hogy elvisította magát a leánka! S akkor átalment, s
kérte. Azok ott esküdtek, még szembeszálltak vélle. No, jól van. Nincs, nincs,
nem adod, nem adod. Elment az unokatestvérivel, Pacski Erzsivel bé a faluba, mer
künn a tanyán laktak, a határban. Bémentek a román paphoz, s elmondták, hogy
né, miért mentek. S akkor azt kérdezte a pap, hogy: – Hát – azt mondja –, hogy
akarják? Hogy haljon meg az asszony, vagy mi legyen vélle? Adja vissza? Mer visz-
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szaadja, azt mondja. De ezek mind a ketten azt mondták, hogy: – Ne haljon meg,
mert négy kicsi gyermeke van. Hanem adja vissza a fülbevalót! – No – azt mond-
ja –, három nap múlva, ha nem adja vissza a fülbevalót, az asszony felfúvódik,
s meghal. S akkor hazamentek, s mondták neki: – Add vissza a fülbevalót, mert ha
nem, te három nap múlva meghalsz! – Ah, én nem hiszek az afféle babonaságok-
nak! Nem adta akkor vissza. S azt mondta ángyó mindig, s bátyám, hogy ez való-
ságos igaz vót. Harmadik nap ment az ura, futott, hogy: – Jaj, gyertek, mert mind-
já meghal a feleségem, akkora lett, hogy mindjá kihasad! S akkor mondták, hogy
adja vissza a fülbevalót. S visszaadta a fülbevalót, s akkor bémentek, s leállították
a misét a pappal. S aztán úgy gyütt helyre. Azt mondta a bátyám, hogy ez tiszta
igaz vót, mert vélle történt meg ez az eset. (Magyarózd, Maros megye, Románia)19

1: Vót egy asszon, hogy örökké ellopták a hagymáját, s kárt tettek neki, azt
mondta, hadd el, mert elmenyek. S elment õ es, nem tudom, hova járt el, de el-
ment egy ilyen, s azt mondta a kalugerpap, hogy amikor elmondta ott az esetet,
s megnézte a könyvbõl, azt hiszem, mert nyitnak õk, azt mondják, valami köny-
vet, s hogy abból valamit tájékozódtak, mint a kártyából, hogy aki tájékozódik,
hát õk okosabban csinálják biztos. S akkor azt mondta neki, maga menjen haza,
s a vonaton leszállott, mert avval vót oda, s amikor a legelsõ embervel találkozik,
és találkozik, magának az vitte el a hagymáját. Ez, azt mondják, rendszeresen,
többször meg volt ismételve. S akkor az asszony leszállott, s pontosan a kereszt-
leányát, ez Tõcsiné vót, a vén Tõcsiné, azt mondták, pontosan a keresztlányát ta-
lálta. S reá egy pár izével, korán meg es halt az aztán, hogy ilyen eredményes.
Eredményes a!
2: Imádkoznak, addig imádkoznak. (Csíkjenõfalva, Hargita megye, Románia)20

S akkor még móndok egy esetet. Az egyik illetû, ilyen fiatalember, akart lakadal-
mat. Nõsült. S nem vót, ûk szegények vótak. S akkor ilyen bárányok jártak az ut-
cán, és elloptak, ellopott három bárányt. S ott, a szomszédbó. Elég az hozzá, hogy
azok a másikak keresték a bárányokat, s nem kapták, s nem kapták, s ement ez az
illetõ, akié vótak a bárányok, a kalugerpapokho, s aszondta a pap, hogy ne törõd-
jön, me kikiátsa az illetõ, aki ellopta. S akkor közbe vót az esküvõ, s jöttek a mi-
sérõl haza, akkor szekérrel, s mindenféle, s akkor az az illetõ, akié vótak a bárá-
nyok, ott állott a kapuba. És a võlegény, mikor meglátta azt az illetõt, leszökött a
szekérrõl, s aszondta: – Ne haragudjék, én loptam el a bárányokat. (Csíkjenõfalva,
Hargita megye, Románia)21

Egy ember… egy családba fõztek pálinkát. S akkor ott gyûltek össze, s ott ittak,
mindenféle, s az embernek a felesége egy korsó pálinkát elvitt, s eltakarított. – Ne
igyál! Maradjon késõbbre. Na, akkor az ember elment. Nem oda ment, Tarkóra,a

hanem ide, Piátrára,b mer ott es van. Lement oda, s azt mondja, elmondja, hogy õ
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mit akar, s hogy õ meg akarja miséztetni, hogy vagy haljanak meg, vagy ne hasz-
nálják el a pálinkát. Aszondja a pap: – Elõbb nézzük meg, hogy ki vitte el. Ne-
hogy – azt mondja – valaki ártatlan eltûnik errõl a világról! Elõvett egy tekenõt,
vizet tõtött belé, belévetett egy aranykarikát, s ott imádkozott. S aszondja: – Na,
nézze meg, a karikába ki áll elõ! Hát a felesége a korsó pálinkát cipeli, viszi, hogy
dugja el. Na, aszondja: – Elég, nem kell tovább, hát az az én feleségem! – Na, lás-
sa-e – aszondja –, maga adott vóna rosszra miseszógálatot, s mi elvégezzük, s fe-
leségét fogja meg! Így, azt mondja, megtudták, hogy ki vót a hibás. Azoknak
ulyan erejik van. Azok, amit aztán elvégeznek, azt megtéríteni senki se tudja.
(Csinód, Hargita megye, Románia)22

Egyszer egy embernek a pénze elveszett Foksánba,a valahol ott, nagy piacon. S õ ugy
tartotta, õ nem vette észre, mikor elindult, biztos részeg vót, met mennek el, s ré-
szegen járnak az uton. S aszmondta, hogy: – Jere el tolmácsnak, menjünk el, egy
pap nyitson könyvet, lám, a pénzemet… Lám, megkapom-eb azt, aki elvette a pén-
zemet? Õ úgy tudta, mikor onnan elindult, neki a pénz a zsebibe vót. S közbe õ, mi-
kor hazaért, akkor vette észre, hogy neki pénze nincsen. Sok pénze vót. Anyagot
adott el, faanyagot odabé, s pénze vót, és ott elveszett. S aszmondta: – Jere el, lám,
menjünk le a bruszturószai paphoz! Bruszturószába vót egy, nagy-nagy kemén pap
vót. Nagy, magas vót. Menyünk, s mondom, hogy: – Ne, ennek az embernek kéré-
se van, hogy nyitsa meg a szent könyvet. S aszmondta, hogy: – Nem eröst szabad.
Nem eröst szabad, me parancsot kaptunk, hogy Uradot, Istenedet ne kisértsd! De
én azé megnyitom, de legyen az õ vétke, me töllünk má meg van titva, hogy mü a
könyveket menyitjuk. Me hüdûltekc a népek, mentek, hogy ne… Ne csináljanak
szent könyvbõl vrázsbát,d immá. Megnyitotta, a fejire imádkozott az embernek, s
megnyitotta a könyvet. Hézzatartotta, s aszmondta: – Nyisd meg, hogy mire nyi-
tod! S aszmondta: – Fiam, te úgy tudod, hogy a vonaton fosztottak meg tégedet a
pénzed felõl. Te azt tartod. De neked helyt, ott, hol vótál, hol nem vótál, te helyt…
meglestek a tülhárok.e Azok a rablók. Meglesték messzünen, hogy neked hogy ol-
vasták oda a pézt, mikor te eladtad az anyagodat. Mikor neked az eladó dógod el vót
adva, akkor tégedet kiséreltek, s neked ott, még helybe elvették a pézedet. Te úgy
tartod, hogy a vonaton, a melletted ülõkre is gondolsz, akikvel vótál, azokra is gon-
dolsz. Te azt tartod, hogy akikvel vótál, azok vették el. Nem. De a te pénzed nem
kerül meg soha. Te azt gondolod, hogy megkerül, azé jöttél, hogy lám, merre ke-
resd. Az sohasem kerül meg, me tégedet helybe a rablók meglestek. S ott vették el.
Azok úgy elmentek, hogy te sohase találkozol velik, de én imádkozom, hogy adjon
neked az Isten erõt, hogy szerejz mást, de a te pénzed nem kerül meg. Nem is ke-
rült meg sohase a pénze. (Magyarcsügés, Bákó megye, Románia)23
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A mi papjaink nem foglalkoznak azzal, hogy leveleta nyissanak, csak az oláh pa-
pok. De ottan neked kell megfogjad azt a levelet. S akkor õ olvassa, s megmond-
ja, hogy leszen vesztése, vaj megkapja-e,b vagy nem. Vagy milyenforma ember vet-
te el, vagy asszony vette el, merrefelé van elvíve. De pont nem tudják kimondani,
csak úgy, hogy né, egy… barna fehérnép volt, vaj milyenforma vette el. De én
nem jártam egyszer es.c (Frumósza, Bákó megye, Románia)24

Gyógyít, a rontástól megszabadít 

Meg aztán a román papok szoktak szógálatot adni. Megfüstölték, egy ruhadara-
bot odaadtak, azok három szógálatot tartottak, reája imádkoztak, vagy a temp-
lomba, mikor ott vót a gyülekezet, vagy imádkoztak õk magikrad is, a templom-
ba. Kellett adni egy kis lisztet, olajt, s arra szógálatot tartottak, s abból osztán
kellett egy kis pogácsát csinálni annak a betegnek, és hogy aztat egye meg. S ví-
gyen egy darab ruhát belõle, s aztat osztán vegye fel, s avval járjon három hétig
vagy hat hétig, amíg lejár a szógálat. Kinek milyen vót a betegsége. Akinek sú-
lyosabb vót, annak hét hétig csinálták, vagy kilenc hétig, akinek könnyebben vót,
annak csak három pénteken meg három kedden csinálták azt a szógálatot. Akkor
kellett a család bûtõjön, délig ne egyen semmit, délután csak bûtös ételt. De dé-
lig ne egyen semmit. S arra a ruhadarabra tartottak szógálatot, s akkor osztán
aztat kellett viselje az, aki beteg vót. (Gyerõvásárhely, Kolozs megye, Románia)25

Azt bûttel csinálják. Én magam is megjártam. Az uramnak a testvérem hozott
Kolozsvárról egy nõt. S az igyebet nem csinált, mindig bûtöt.e Hogy mér haragutt
úgy ránk, abba az öreg házba lakott. S osztán egyszer csak beteg lettem. Nem tud-
tam sehova menni, olyan gyenge lettem. Mind naprúl napra gyengültem. S men-
tünk az orvoshoz, ahun csak orvost hallottunk, drága, mindenüvé elvitt az uram.
Mindenüvé elvitt, semmi nem ért semmit, nem kaptak semmi bajomat. Vót egy
öregasszony, jól vótam véle. S elmentem hozzája, mondtam: – Mit tudjak csinál-
ni, Kata néni, mer én szépen meghalok? S vót hat gyermekem. De mind kicsik
vótak még. Olyan hamar jött egyik a másf után. S akkor én olyan beteg lettem,
hogy nem tudtam semmit dógozni. S mondtam annak az asszonynak, hogy mi-
lyen beteg vagyok, s nem mehetek suhuva. Akárhová megyek, nem kapnakg sem-
mi bajomat az orvosok. De én naprúl napra gyengülök. Aszondja: – Tudod mit,
fiam? Van Füldön,h itt, erre, le, román falu, Füldön van egy nagyon jó pap. S akkor
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menj el oda, tartass magadra könyörgést! Megnyitja azt a právillát,a mer úgy
híjják azt a nagy könyvet, egy olyan szent könyv – azt mondja. – S az megmond-
ja, hogy ki, mit csináltak vélled, vagy mi van, hogy nem tudsz meggyógyulni. El
is mentünk az urammal egy kedden, mer csak kedden lehetett menni, elmentünk
a templomba, s a pap a fejemre tette a könyvet, azt a nagy könyvet, akkor kinyi-
totta. Akkor azt kérdezte az uramtul, mer én nem tudtam románul: – Mondja,
drága, ki magának ez a rosszakarója? Hát azt mondja az uram: – Az én testvérem.
Az én testvérem vót, s az û testvére. Ketten rendezték. Nahát – azt mondja –, itt
erõssen nagy baj van! Mer a maga felesége így van, úgy bûtölnek, hogy haljon
meg. Jaj!… Akkor elkezdtem a sírást. Mondom: – Hat gyermekem van, tisztele-
tes úr! – Hát – azt mondja –, drága, segítünk. A Jóisten megsegít, segítünk. De
maga hétszer kell eljöjjön ide! De olyan gyenge vótam, drága, hogy nem tudtam
menni gyalog. S akkor nem vótak azok a sok motrok,b annyit kínlódtunk, míg le-
mentünk, akkor még lovunk se vót. Úgyhogy gyalog kellett, hogy menjek, az Is-
ten tudja, hogy. Hétszer mentem le a templomba, oda, Füldre. Hét könyörgést
tartott a pap rá, s a Jóistennek legyen hála, semmi bajom nincs azóta. S ha nem
megyek el ahhoz a paphoz, meghóttam vóna. Azt mondta az a pap: – Erõssen
rosszakarója vót magának. (Magyarvalkó, Kolozs megye, Románia)26

Én még csak annyit akartam mondani, hogy édesapám elvált, külön vót édes-
anyám.

Maga itt született?
Taplócánc születtem, csak ide hazaköltöztünk, me édesanyám delneid vót. S vót
egy mostohaapám. S tõle is különmentem, s hogy mit csináltatott a mostoha-
apám, s mit nem, azt nem tudom. A szomszédasszonyt felbérelte, megfizette,
mindenesetre, s béjött, s beszélgettek édesanyámmal, én ekkora leánka vótam má.
S mint a kicsi gyermekek, mindenbe beleüti az orrát, valamit egy kicsi papírba ho-
zott, s mit ezelõtt lehetett kapni, azt a számolópálcikát, olyan kockára fel vót vág-
va, tetszik tudni. Azt béhozta, s az ágy mellé letette. S amikor letette, a fehérnép
eltette, s én megkaptam. Én béfaltam, hogy lássam, milyen ízû, miféle, s amikor
édesanyám béjött, én megmutattam neki. S édesanyám már erre gondót, mer õk
ellentétben vótak édesapámmal, az akkori férjével, s arra gondót, hogy valamilyen
csinálmány.e S rögtön akkor én kezdtem betegeskedni. Hol lázas vótam, s hol ilyen
beteg vótam, hol olyan beteg vótam. S elment a paphoz, s aszmondták, csak egy
napot kellett vóna késsen, s meghaltam vóna.

Melyik paphoz?
Valahova…
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Kalugerekhez?
Román paphoz, kalugerpaphoz. Aszmondták, hogy ha egy napot késett vóna,
meghaltam vóna. S aszmondták, hogy éjjel egy keresztesútba,a ilyen keresztesút,
fürösszön meg, s a ruhákat, amékb rajtunk van, vegye le, egy patakon eressze be,
nem tudom, mit kellett, azon a keresztesúton valamit el kellett égessen. S attól az-
tán helyrejöttünk. Én is, s a testvérem is. (Csíkdelne, Hargita megye, Románia)27

Rontást közvetít, átokmisét tart – megbízásból

Van olyan pap, aki úgy csinálja, hogy meg is hal, de van olyan pap, aki azt mond-
ja, hogy nem csinálja meg, hogy meghaljon, hanem maradjon ivadékról ivadékra.
(Farnas, Szilágy megye, Románia)28

Hát, annyit hallottam, hogy a szomszédságunkba lakott egy öreg, nyugdíjas pap,
aki szógálati ideje alatt Sármásc környekén, nem tom pontosan, milyen faluban,
vót pap, és ott két szomszéd összeveszett a határba lévõ fûzfán. Az egyik mondta,
hogy az övé, a másik mondta, hogy az övé. A két szomszéd közül az egyik elment
a paphoz, hogy tartson réá misét, fekete misét, hogy száradjon ki a fûzfa. A pap
meg is tette, a fûzfa kiszáradt. Hogy mi lett azután a sorsa a fûzfának, aztat nem
tudom, nem magyarázta a pap, csak annyit, hogy nem tartana többet ilyen feke-
te misét, mert nagyon nehéz. Sokat kellett viaskodjon az ördöggel. (Zsibó, Szilágy
megye, Románia)29

Hát az unokatestvéremrõl van szó, aki ezelõtt tíz vagy tizenegy évvel… Sajnos
már meghalt. Mikor a huszadik életévét betöltötte, pont azon a napon halt meg
mint katona. Hát úgy volt, hogy az édesanyja a szomszédasszonyával, akivel ro-
kon is volt, tyúkok miatt [nevet] nem egyeztek. S nemcsak a tyúkok miatt, mert
a szomszédasszonyának is volt lánya, és úgy akarta volna a szomszédasszony, hogy
Gyuri a lányát vegye el feleségül. Persze a fiúnak nem tetszett. S erre fel a szom-
szédasszony, talán Vilmának hívták, ha jól emlékszem, elment a papokhaz. Elment
hamarabb a kentelkei román paphoz, az különben a mostani kocsi román pap,
idõs. Annak is van egy szerencsétlen lánya, a pap elrendezte a lányát, férhez adta
egy elég értelmes valakihez, három gyereke van, azt nem tudom, hogy a gyereke
normális-e a nõnek… Elment a paphoz, de a pap nem akarta elvállalni. Én nem
tudom, milyen misét akarhatott… csak lehet, hogy a fekete misét akarta fizetni a
fiúra, s nem vállalta. Többször is elment a paphoz, de nem vállalta. Fogta az asz-
szony, s elment Tordán túl, nem tudom, milyen helységbe egy paphoz, s az elvállal-
ta. S attól a pillanattól kezdve, ahogy a pap a misét elkezdte, a fiú attól a pillanattól
rosszul érezte magát. Állandóan nyugtalan volt. Állandóan lelkiismeret-furdalása
volt, nem volt nyugta soha. Attól a pillanattól. S egyszer hazajött. Pár napi szabad-
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ságro. S úgy volt megcsinálvaa attól a paptól, hogy hazajön a fiú, s elmenyen ahhoz
a szomszédasszonyhoz. Pedig õk nem beszéltek. S elment, és kért egy liter pálin-
kát kölcsön. Nem volt pálinkájuk fõzve? Nem tudom pontosan. Azt mondta a
szomszédasszony, hogy ad neki, menjen haza, hozzan egy üveget. El is ment.
Lehet, hogy az idõ alatt az asszony a pálinkát elkészítette, amíg… valami… a csu-
da tudja, hogy mivel. El is vitte a fiú a pálinkát, aznap szépen összecsomagolt, és
vissza is ment. Ahogy kilépett a kapun, az annyit búcsúzott a szüleitõl, a testvé-
rétõl, mert ketten voltak a testvérek, még van egy fiútestvére, az ma is él, család-
ja van már, mikor kilépett a kapun, ment egy pár lépést, visszanézett a kapura.
Megint ment, megint visszanézett. Többször. A szüleinek is olyan gyanús volt…
nem tudták elképzelni… valósággal érezték, hogy valami a fiukkal van. Hogy õ
annyi lépés után többször is… valósággal a kaputól is elbúcsúzott. Elment a ka-
tonasághoz vissza, a kapitányát nem kaptab ott, akinek a pálinkát szánta. Azt
mondta, ha a kapitánya nincs ott, õ azt a pálinkát elfogyasztja még két barátjával,
meg is kínálta a két barátját, ittak, meg is itták a pálinkát, azt nem tudom meg-
mondani, milyen nap volt, nem emlékszek, nem tudom pontosan, de másnap reg-
gel, tehát egész éjszaka a fiú nagyon nyugtalan volt. Majdnem semmit nem aludt.
Ezt mondták a társai. Jött-ment, jött-ment. Reggel 5 órakor kiment egyikkel, aki-
vel ivott, egymás mellett kimentek az udvarra. A harmadik fiú, az szolgálatos le-
hetett reggelig, az rájuk lõtt. De hogy! Az unokatestvéremet elérte, úgy a jobb ke-
ze benne volt a zsebében, s elérte a kezét meg a száját. A máján keresztülment a
golyó, szétszakította a máját. S elérte a másik fiút is, aki az õ bal oldalán volt. S azt
is úgy megbénította, hogy örök életre meg van nyomorodva. Már nem emlékszem,
hogy a hátgerincét érte volna, vagy a lábait, hogy nyomorék lett. Egy életre.

Gyuri meghalt?
Csak nem halt meg akkor azonnal, hanem bevitték sürgõsen a kórházba, s aztán
azon nap meghalt. Pontosan azon a napon halt meg, amikor a születésnapja volt.
Pontosan a huszadik életévét töltötte volna be.

A szomszédasszonynak nem volt azután lelkiismeret-furdalása?
De úgy hallottam, hogy aztán volt. Nagy temetése volt. A temetés után az édes-
anyja, õ is elment a papokhoz, s megtudta, hogy… ezt nem tudom, hogy mond-
ják meg a papok, hogy ez csinálmány volt a fiúra. Megtudta, hogy ez a szomszéd-
asszony, ez csinálta ezt a dolgot. Úgyhogy az egész falu elítélte ezt az asszonyt,
hogy hogy tehetett õ ilyen dolgot, hogy akarta, hogy a lányát elvegye feleségül,
nem kellett volna õ ezt a fekete misét ráfizesse, mért nem fizetett kisebbet, köny-
nyebb misét. Nemhogy az a fiú, az hibátlan volt. Szerintem. Hogy õk, a szülõk
nem egyeztek, vagy hogy a lányát elvegye, nem kellett volna, hogy az az ártatlan
fiú épp a legszebb életévébe meghaljon. (Magyardécse, Beszterce-Naszód megye,
Románia)30
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Rontást közvetít, átokmisét tart – megbízásból: tolvaj, 
gyújtogató ellen

Itt egy mázsa búzát loptak el, ahol jöttek itt, ahol van az a kis emeletes [ház]. Na,
onnen egy mázsa búzát loptak el, és az elment Lecsmérre. Így elsorolta: szép csi-
nosan, mikor elolvasta a Bibliáját, û maga, van neki olyan ördögi Biblia, elolvas-
ta, meggyújtotta a két gyertyát. Na, aszondja: – Idehallgasson, akarja, hogy hal-
jon meg? Akkor fújja el, amelyiket akarja a kettõ közül! Mert kettõ vitte el: egy
kicsi szõke meg egy nagy magos szõke ember. És az megsajnálta, nem fútta el. Ha
elfútta vóna, azonnal meghalt vóna az az ember. De vót itt mán Kémeren ilyen.
(Kémer, Szilágy megye, Románia)31

Nem is olyan rég, egysze egy fiú katonának készült. Akarta, hogy legyen egy kis
pénze is, és ezér elopatt otthonró egy zsák búzát, s eladta. Az anyja mind kérdez-
te, hogy ki lopta e. De senki nem jelentkezett. És akko az anyja szógálotat csinál-
tatott, hogy a tolvaj haljan meg, de elõsszõ mondja meg, hogy õ lopta e a búzát.
Azt hiszem, úgy október vót, miko ement a fiú, aztán tíz-tizenkét napra rá beteg
lett. Nagybeteg vót. Az orvosak haza is küdték. Erõsen beteg vót. Meg is halt, 24
éves vót. De elösszõ kiátotta: – Én loptam e. Többet semmit se mondatt. A teme-
tésen három falubó vótak. (Detrehemtelep, Kolozs megye, Románia)32

Igen, hetente egy nap, a pénteki, az szigorú böjt, és nem tudom, talán még a ked-
di nap. Hát nálunk volt egy eset, az én gyermekkoromba, amikor egy tûzeset után
a szomszéd a szomszéd legényre gyanakodott. Hogy az gyújtotta fel a szénát. És
az is elment a román paphoz, nem is titkolva, hogy õ miért tart böjtöt s imádko-
zik. De azon a napon még az állatai se ettek. Se a gyermeknek, semminek nem
adott enni, csak olvasta a Bibliát, és hát a kilencedik hétre a szomszéd legény meg-
zavarodott. Mert szerintem tudatában volt, hibásnak érezte magát, és annyira fur-
dalta a lelkiismeret, és tudta, hogy most már jön a kilencedik kedd, péntek, két
napot böjtölt az asszony, azt tudom, hogy arra a napra megfutamodott. Futóbo-
lond lett. Aztán Dicsõbea hozták helyre. És azt mondták, na ugye, az átok, a böjt,
a román pap csináltatása eredményes volt. Szerintem inkább az önvád volt, ami
elõidézte. (Sáromberke, Maros megye, Románia)33

Hát ne, hallgass ide, mondjak valamit. Hát te is ismerted azt az embert, odaki, a
hegybe laktunk, ugye, az az ember magyarázta, egyik fenyédi ember magyarázta,
hogy a másik micsinát, hogy két tehenet eladott! S a felesége eldugta az egyik
tehennek az árát, belevarrta a párnatokba vagy hova, s a férfi kereste a tehennek
az árát. S mind kereste, rokonoktól, minden, mind kereste, s senki se tudott róla.
S aszmondta, hogy elmejen a kalugerpapokhoz, megcsináltassa, mer õ arra keserve-
sen readolgozott, az állatokat, minden. A felesége nem akarta odaadni! A felesége es
ment, a szekérrel mentek, Gyergyóba,b me Gyergyóba vannak azok a kalugerpa-
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pok. Én, igaz, nem jártam, mástól hallottam. Aszmondta, mikor odamentek,
a férfinek, hogy: – Jóember! Hagyjon békit – aszmonyaa –, me igen nagyon köze-
li magának! S aszmondta, hogy nem bánja, akárki, mire mejen haza,b haljon meg!
A felesége hallotta, mikor mondta. – Jóember, hagyjon békit – aszmondja –, ma-
gának nagyon közeli. – Nem baj – aszmondja –, haljon meg, mer én rég keresem,
s nem kaptamc meg. Senki se tud róla. S onnat eljöttek, s aszmondták, mikor
Fenyédre értek haza, meghalt a felesége. Kapott egy olyan fejfájást, hogy rögtön
meghalt. Hogy abból az okból, vagy úgyis meghalt vóna… nem lehetett tudni.
(Madéfalva, Hargita megye, Románia)34

Ezt például én hallottam a szüleimtõl, hogy itt a faluban valami elveszett a gaz-
dának, valami pénze. S akkor õ aszmondta, hogy elmenyen a papokhoz, s megcsi-
náltassa, aki elvitte a pénzit.

Milyen papokhoz megy?
Úgy mondták, kalugerpapok. Ezek román papok. S akkor a feleségit kérdezte ele-
get, hogy mondd meg õszintén, nem-e te vetted el a pénzt. S õ nem vette el, s nem
vette el. S akkor elment az ember, s megcsináltatta. S avval aszmondta, hogy tü-
körbe kellett nézni, s meglátta, hogy ki vót az egyén. S hát a felesége. S mikó haza-
jött, hát úgy csinátatta meg, hogy kuruzsmává váljon, gomolyává váljék.d  S a fele-
sége, tényleg, mikor hazajött, akkor izébe vót, gomolyába, össze vót güzsörödve.e

Na, ilyet hallottam. (Csíkkarcfalva, Hargita megye, Románia)35

Ez egy andrásfalvi asszonyval történt. Az asszony üdõs volt, volt neki egy tehenké-
je, abból éldegélt, s volt neki egy fia, de a fia nem vele volt egy koszton. Elég az
hezza, hogy egyszer a fia a tehenet titokban eladta valakinek, és elvitték a tehe-
net. Másnap reggel, mikor kimegy az öregasszony, hogy megfejje a tehent, hát
nincs tehen. Futkos, szól a fiának, hogy nem látta-e a tehent, hát a fia azt mond-
ta, hogy nem látta. Keresik erre, keresik arra, de sehut sem kapják. A fiú tudta,
hogy hol van, de hát úgy akarta, hogy õ használja meg azt a pénzt. Így hát az öreg-
asszony keserviben azt mondta, hogy: – Gyere, menjünk el, imádkoztassam ki,
hogy ki vitte el. S a fia nem tartotta, hogy érvényes az, gondolta magában, hát
gyerünk. S béfizették ott a papnak, a fõpapnak a miséket. A kalugerpap azt kér-
dezte, hogy miért. Ezek elbeszélték, hogy miért fizetik, s azt mondja a pap: – Jó
– azt mondja –, én elfogadom, de – azt mondja – hogyha megkezdjük a misemon-
dást – azt mondja –, akkor hiába jöttök, hogy imádkozzuk vissza, mert akkor nem
tudjuk visszaimádkozni. Hát gondoljátok meg jól! S azt mondja erre az öregasz-
szony: – Hát azért fizettük, hogy megtudjuk, hogy ki. Hát elmentek haza, s av-
val egy üdõ múlva hát az öregasszonynak a fia beteg lett. Hát beteg, beteg, ezen
nem tartottak semmit, de a fia, az tudta, hogy õt most ez fogta meg, de hát még
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bízott, hogy kijön belõle. Elég az, hogy mindennap rosszabbul lett, és mikor az-
tán már attól kellett tartani, hogy meghal, akkor hívta az anyját, hogy bocsásson
meg, menjen, imádkoztassa vissza, mert õ adta el a tehent. Az öregasszony lélek-
szakadva elvitette magát Szucsavicára,a s mondta a kalugerpapnak, hogy imád-
kozza vissza, mert az õ fiát fogta meg az átok. S erre azt mondta a kalugerpap,
hogy: – Én megmondtam nektek, hogy vissza nem lehet imádkoztatni. S meghalt,
harmadnapra meghalt a fia. S így tudódott ki, hogy a fia lopta meg az anyját.
(Nagyvejke, Baranya megye [Istensegíts, Szucsáva megye, Románia])36

Rontást közvetít, átokmisét tart – megbízásból: 
hûtlen szerelmes, házastárs, családtag ellen

Apám után Miklósanb hívták, és katona vót Bukarestbe. S elvett ott egy nõt, és
hazahozta, ide, Zsibóra. A nõ román vót. Akkor a nagy magyarok magyarok
vótak. Hazahozta, és éltek együtt egy-két hónapot, gyerekük nem vót, és el kel-
lett nagyanyámér hagyja a feleségit. S elhagyta, s az a felesége ment kilenc pap-
hoz, fekete bûjtöt tartott rá, s azt mondta: – Három hónap, három nap, három
óra, három másodperc után meg fogsz halni. S úgy, s beteljesült az a három hó-
nap, s akkor meghalt nagybátyám. Akkor kialudt, gyertyát gyújtottak neki, ki-
aludt a gyértya. Fekete bûjtöt tartott rá a felesége. Tudod, ki vót? K. I.-nak az any-
ja. (Zsibó, Szilágy megye, Románia)37

Most nem is rég történt, hogy egy asszony mindig féltette az urát. Hogy jár egy
másik asszonyhaz. S elment, s nem tudam, mit csinált, megcsinálta, hogy jöjjen
haza, vagy mi is legyen vele, legyen beteg, s jöjjen haza, s neki mondja meg, hogy
trábáltc azza az asszonnya, s õ a hibás. És eltelt az a hat hét, a szolgálat, és hat hét-
re azt mondják, hogy olyan rosszul lett az asszony. Kibontatta, me kontya vót, ki-
bontatta a haját, s olyan vót, mind egy bolond asszony. Rászállt az átok, me az em-
ber nem vót hibás. Mer az ember senkive nem trábált. Hanem az asszony közbe
szerelmeskedett a szomszédjáva. S azt mondják, hogy az asszony ki kellett, hogy
vallja az urának, hogy én vagyak a hibás, megmondta. Igazán. S hogy kacagták,
hogy: – Na, né, kellett neki boszkonyálás,d kellett neki pap. S aztán azótátó lett
az asszony hivõ. Attó a szent perctõ. (Felsõdetrehem, Kolozs megye, Románia)38

Azt mondják, sokkal hatásosabb a román papok miséje éjjel, mint a katolikusoké.
Hát hogyne, mikor hallottam, hogy az élõ embert is kimisézik, hogy meghal. Ha
valaki akarja! Egy példát mondok. Odaki, merre születtem, a temetõ felé, az anyó-
sával a menyecske olyan haragba vótak. S tetszik emlékezni, régebb vót ilyen pa-
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pír háromlejes. A menyecskének a zsebkendõje elveszett. Benne vót a háromlejes.
Sehol meg nem kapta.a S õ az anyósára tartott, hogy elvette a zsebkendõjét a pénz-
zel. Me kinek szûk vót a pénze, a három lej es pénz vót. S akkor egyiknek es el-
mondta, s a másiknak es… S azt mondta az egyik asszony: – Te, nézz utána, metb

anyósod a zsebkendõvel úgy megcsináltat, hogy te ehejt szépen kirúgod az utol-
sót. De nemcsak a zsebkendõt vitte el az anyósa, hanem egy szál gyertyát. Az a lé-
lek! Annak a lelke, akiét miséznek, hogy meghaljon. Az addig él, míg a misét
mondják, s míg a gyertya ég. S mikor elfogy, mindegy, hogy hol van: az úton, a vo-
naton, a templomba, otthon, de az a lélek múlik ki. S mondták: – Te menj el a pa-
pokhoz, hova anyósod szokott járni, met meglátod, hogy a zsebkendõt õ vitte el.
Amikor õ odament a papokhoz, úgy mutatta, hogy az olyan vastag gyertyából, mi
a halott mellett szokott lenni, má csak négyujjnyi vót. A pap elévette a zsebken-
dõt, s a sarkába benne a háromlejes, s azt mondja: – Ezt ismeri-e? – Igen. – A ma-
gáé vót-e? – Az. S akkor kezdte mondani, hogy: – Hát, Istenem, ilyen is létezik?
Hát õ nem vétett olyan sokat az anyósának! S azt mondja a pap, hogy áldott pil-
lanatba jött, met az élete még csak két nap. Még annyi vót a gyertyából hátra. Az-
tán visszafordították, s a zsebkendõt visszaadták. Úgy, ahogy essze vót fogva, ben-
ne a pénzzel. (Csíkszentdomokos, Hargita megye, Románia)39

És honnan tetszett tudni, hogy oda el lehet menni?
A leányom vitt volt el. Mert beteg voltam, s õ vitt volt el. S akkor elmentünk a
kurszával,c s a reggeli kurszával jöttünk vissza. Egész éjjel ott folyt a mise. Éjjel
ment. S én még rég, rég hallottam volt, hogy ezek a papok, amit éjjel végeznek
misét, annak nagy hatása van. Ennek erõsen nagy hatása van. Mikor mindenki el
van csendülve, aluszik a nép, s õk akkor imádkoznak, annak van nagy ereje. Na.
Na [a gyûjtõhöz], még aztán azt is feveheti esetleg, ha… Édesanyám magyaráz-
ta, hogy volt egy, a múlt világháborúba elvitték az urát egy asszonynak. S kicsi,
karonülõ bubája volt. S nem viselkedett jól az asszony. Az ura hazajött, s bántot-
ta, meghallotta a rossz híreket, minden, s a feleségit bántotta, ütte, verte, minden,
na, hogy mért viselkedett rosszul, mikor õ a harctéren szenved. Hát, ebbe igaza
van! S akkor az asszony már nem bírta a sok rossz életet, õ azt mondta, hogy
elmenyen a papokhoz, s megcsináltassa, hogy misézzék ki az urát. S akkor ott ta-
lán végezték a misét, s mondták, hogy nézzen tükörbe, mert amelyik hibás, azt
fogja meg az átok. S a halál az asszonyt csókolta meg. Úgy a tükörbe megmutat-
ta. S mondta. Kérdezték: – Mit látott? S azt mondja: – A halál megcsókolt. S ak-
kor hamar félbehagyták a misét, látták, hogy karon van a kicsikéje, hogy érjen ha-
za, addig imádkoztak, olyat imádkoztak, hogy az asszony érjen haza a kicsikével,
nehogy ott valahol elhaljon a hegyek közt, mit lehet tudni, na! S az asszon haza-
ért, s ez egy vasárnap délután volt. S az asszony… Az asszonyok ott kiülnek, szo-
kás kiülni vasárnap, mint mü es, hogy ki voltunk ülve. Az útszélekre, s kapuk elei-
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be, s az asszony kiment, s kérte, hogy jöjjenek bé, s imádkozzanak, mert õ mind-
járt meghal. S mondták: – Ne beszélj te ilyent, mert, né, nincs semmi bajod, hát
mért halsz meg? S azt mondja, aztán elmondta, hogy hova járt, s õt a halál meg-
csókolta. És õ volt a hibás, mert rosszul viselkedett, s õ meg kell haljon. S úgy meg
es halt. Úgy az asszonyok bémentek, s imádkoztak, s azalatt meghalt. Úgyhogy
ilyen az ilyen mise. Aki a hibás, azt fogja meg az átok. Az a mise ereje. Na.
(Csíkjenõfalva, Hargita megye, Románia)40

Rontást közvetít, átokmisét tart – megbízásból: 
falubeli haragos, ellenség ellen

Fizettek misét, hogy bolonduljon meg, aki hibás. Úgy szolgáltattak. S böjtölt is.
Miko a böjt kitõtt, az asszony megbolondult. Az, aki a misét fizette. Mert õ volt
a hibás, me nem vót elég, hogy a fákot összetörte, még melléje misét is fizetett.
Úgyhogy azt mondták róla… mezítelenül beleült a vályúba, mind akinek elment
az esze. Úgyhogy ezt is mindig mondták, hogy e teljesen csak a mise.a (Ma-
gyardécse, Beszterce-Naszód megye, Románia)41

Azokkal a kalugerekkel misét mondattak…
Hát mondattak… De vót tudásuk, me elimádkoztatták az embert. Az egyszer
százszázalékos!

Hallott ilyen történetet a faluban?
Itt nem, de máshol, Keményfalán,b ide átal, Homoródkeményfalán, százszázalékos
igaz vót. Két ember perelt, egy borozdáért. S az egyik elment a kalugerekhez, s asz-
mondta, hogy imádkozzák el az ellenségét. Aszmondták neki: – Arra vigyázzon, ha
maga lesz a bûnös, akkor maga hal meg. – Nem baj – aszmondja –, akkor haljak
meg. – Mi a kívánsága? – Van egy akkora patak a faluba, bokáig érõ. Haslagc essék
bele, s haljon meg! – Rendben van. De vigyázzon, nehogy aztán maga legyen, ma-
ga haljon meg! – Nem baj, akkor én haljak meg! No, esztendõ múlva, hozták a bú-
zát, s a patakon mentek átal, ment a szekér után, keresztül az ember, s haslag belé-
esett, s meghalt. E tiszta igaz vót. A keménfali ember édesapámnak keresztkomája
vót, máréfalid s keménfali helyt összejártak, a másik vadászember vót. Tiszta igaz
vót ez, százszázalékos. Ebbe, elimádkozza, biztos! (Madéfalva, Hargita megye, Ro-
mánia)42

Egy embernek elvették az apjának a kertjit. Kollektíve volt, s odaadták másnak.
S ez a gazda lement az eszkorcéni oláh paphoz, hogy fizessen misét. S azt mondta
az oláh pap: – Jó, elveszem a parádat,f de csak ha te nem csináltál senkinek soha
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semmi rosszat. De ha csináltál, akkor a fekete mise tégedet es megfog. S az ember
visszajött úgy, ahogy elment. Mert hát kicsoda az, aki soha nem csinált senkinek
rosszat? (Pusztina, Bákó megye, Románia)43

Megrontja bosszúból saját ellenségeit 

Mikor fiatalok vótunk, két fiú elment, s ellopta a papnak a tyúkjait. S másnap a
pap összehivatta az összes fiúkat a csendõrséggel. Mondta, hogy mondják meg,
hogy melyik vitte el, mert megbocsátja. Csak tudja, hogy ki vitte el. Egyik se
mondta meg. – Mondjátok meg, mert ha nem, én olyan szógálatot adok, hogy se
nem él, se nem hal, aki eztet tette! Na, nem szólt senki… S öregségeken, tíz évet
húzták! Mind a kettõ. Egyszerre lettek betegek, egyszerre haltak meg. De pont
tíz évet lehúztak. Itt történt nálunk, a faluban. (Enyedszentkirály, Fehér megye,
Románia)44

Itt vót, anyósomnak a testvére, Pap Dávid. Vót nálunk itt egy öreg pap. S kapott
nannyótóla egy csitkótb Dávid bácsi, s a csitkó elpusztult. S aszmondta neki Dávid
bácsi: – Plébános úr, magát én innét elhelyeztetem, maga ilyenekkel foglalkozik!
S aszmondta: – Maga elhelyeztet, s én elimádkoztatom. Aztán elimádkoztatta,
vagy sem, de két évre rá, hogy a plébános nyugdíjba ment, meghalt Dávid bácsi.
(Máréfalva, Hargita megye, Románia)45

Úgy mondták neki, vén Prikójné. De én már nem éltem azt az esetet, csak aztán
hallottam a nagyanyámtól. Na, de ez így vót, hogy a vénasszony, az a vén Prikójné,
annak vót a leánya, férjhez vót menve oda egy valakihez. És nem szerette az anya-
társát.c És mindenképpen el akarta tenni. És járt Futákrad a román paphoz. S köz-
be, mikor lejárt [a papi szolgálat], hogy tartotta a pap azt a szógálatot, õ nem fi-
zetett, nem fizette ki. És történtek aztán a bajok. Akkor lett… A vénasszony csak
nem halt meg, az, akit õ el akart tenni, az anyatársát. Aztán jött a baj, hogy õ, mi-
kor meghalt, azt mondja az anyósom, mer én nem vótam átmenve, hogy megnéz-
zem, olyan lett az arca, mint egy békának. Úgyhogy nem is vót szabad megnézze
senki, mindjárt felöltöztették, és lezárták. De miután õ, meghalt, már mindjárt át
is változott azonnal. Ez igaz vót, ez igaz történet. Aztán így jöttek a bajok. Mer az
unokáját, 16 éves vót a leány, Annuska, azt megütötte a villám. Akkor az õ me-
nyét elütötte egy autó, a családtagok hullanak ee sorban, minden átfordult a csa-
ládra. (Héderfája, Maros megye, Románia)46
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Elmondok magának egy olyan dógot, nekem elmondta egy barátom. Vót egy
román pap, a havasokból. Fenn a hegyen, szép lakása vót, minden. És egy olyan
kerülõ úton lehetett menni hozzá. De kérem, gyógyított is. Meggyógyította a be-
tegeket. Úgy álltak ott szekerekkel a betegek, hogy csak na! S akkor ment az ille-
tõ is hozzá, lóháton ment. Közbe a lovát ott lent kikötötte egy fához, hogy ne
menjen kerülõ úton, vót egy keskeny ösvény oda fel, azon ment fel. Mikor fel-
ment, üdvözli a papot, beszélt magyarul is a pap. Azt mondja neki: – Feri – néven
szólította –, há mért nem hoztad fel a csikódat is? Azt mondja: – Tiszteletes úr,
nem akartam jártatni ott a körbe való úton. S elmondta neki, mit. – Há nem szá-
mít, no. Nyugodj meg – azt mondja –, hogy segítek rajtad! És mi történt: a szeku-
soknak a fülikbe ment ez, hogy micsinál ez a pap. – Állj meg csak, adunk mi ne-
ki! Elmentek, hogy vigyék el. Kimentek oda kocsival. Látják, hogy annyian
vagynak, kérem, mint az orvosi rendelõ, kérem. S mind gyógynövényekkel gyó-
gyított. Há régen nem vótak ilyen praktikák, hát azt tudjuk nagyon jól. Gyógy-
növények vótak. Azt mondja: – Domnul parinte, urhasna masine!a Beült a kocsi-
ba a tiszteletes úr, behúzzák az ajtót, rátartják: nem gyúlt be a motor. Nem indult
meg, kérem! Akármit csináltak, az nem indult meg. S ott még vótak házak szer-
teszéjjel, vótak ökrök is ott. Mindjá hoznak oda két ökröt, béfogják, hogy húzzák
meg. Mikor odatették, erõltették ott, mind a két ökör térdre esett, és megindult
a vér az orrából és a szájából is. Csak hoppon maradtak ezek. Hogy létezik ez?
Hiába is próbálkoztak akármit, nem tudták megmozdítani. S akkor kinyitották
az ajtót: – Tiszteletes úr, csináljon munkát ezután is! Hát ez tiszta igaz vót.
(Kispetri, Szilágy megye, Románia)47
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MESTERSÉGEK TUDÓSAI

TUDÓS PÁSZTOR

A tudós pásztor hiedelmei és elbeszélései egy valódi többlettudással rendelkezô, az állatokhoz
értô, állatbetegségeket gyógyítani tudó szakember alakjához fûzôdtek. Különösen a ridegen
tartott nyájakat gondozó, az anyaközösségüktôl sokáig távol tartózkodó pásztoroknak volt
sokoldalú szaktudásra szükségük. Az állatbetegségeket kezelniük kellett, érteniük kellett a le-
gelôk növényvilágához és az idôjárás szeszélyeihez, ismerték az állatokat dézsmáló farkasok
vagy akár a tolvajok távoltartásának módszereit is. Ugyanakkor e szerepeiknek mágikus mód-
szerek alkalmazásával is igyekeztek eleget tenni; az elbeszélések nagy része a pásztorok való-
ságosan gyakorolt mágikus tevékenységérôl szól.

A pásztorokról már a néprajzi gyûjtések kezdete óta nagy mennyiségû hiedelemelbeszélést
gyûjtöttek össze. A minden mágikus specialistára vonatkoztatott, általános tudósmotívumok az
ô narratívumaikban is megjelennek. Ilyenek: a tudomány megszerzése, öröklése, az ördögi se-
gítôk. Nagyszámú szöveg képviseli a saját–idegen ellenségeskedések és csaták mindenfajta tu-
dóssal, boszorkánnyal kapcsolatban ismert motívumait (a pásztor a szomszéd nyáj pásztorával
viaskodik, farkast küld rá). Az idegen nyájak szétzavarásának és különösen a saját nyáj mágikus
ôrzésének, a farkasok és a tolvajok távoltartásának sajátos pásztorhagyományai viszont már a
juhászok, csordások, kondások tényleges mágikus tevékenységére is utalhatnak. A fejôsnyájak
pásztorainak természetfeletti tudását a tejjel kapcsolatos motívumok tükrözik: a tej mágikus
szaporítása, mágikus lopás a szomszéd nyájtól. Az állatoknak parancsoló pásztor és az állat
alakban más nyájakra támadó vagy az idegen nyájakra farkast, kutyát küldô, sôt farkassá vagy
kutyává változó pásztor motívumai az állatemberek (werwolf, prikulics) hagyományaihoz közelí-
tik a tudós pásztor alakját.A pásztor – mint az állatgyógyítás szakembere – olykor emberek
gyógykezelését is ellátta, és e szerepek mindegyikében elnyerhette a rontó boszorkány reputá-
cióját is; számos pásztorok általi rontásról – és rontásuk gyógyításáról – szóló narratívum utal
erre.1

Tudományszerzés keresztúton, temetõben, „kutya–virág” példázat

Egy juhásznál szolgált egy gyerek. A gazdájának mondta, hogy csinállon már va-
lamit, mer annyit kell futnia. A gazdája meg ollan könnyen õrizte, csak a fa alatt
hûselt. Azt mondta: – Hogyha ezt megtanulod, amit én mondok, akkor te is köny-
nyen õrzössz. A gazdája tanította rá, a fiú mindent megtanult, csak az utolsó ese-
tet, azt nem fogadta el, mer mikor a gazdája azt mondta: – Ezen a barázdán menj
végig, emezen meg menj vissza! Most mikor visszajött, azt kérdi a gazdája: – Mit
láttál, mikor megkerûted ezt a fõdet? Amellik felin fölment, ott látott egy rozma-
rinbokrot, a másik felin pedig, ahol legyütt, ott meg talált egy döglött nyüves ku-
tyát. Mikor ezt megmondta, akkor a gazdája mondta: – A rozmarinszál te voltál,
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a nyüves kutya meg én. Ha te is megtanulod, te is ollan nyüves kutya leszel. Ak-
kor a gyerek nem tanulta meg. Akkor mondta a gazdájának: – Inkább mindig fu-
tok, de ullan nem leszek. Mer az utolsó az lett volna, hogy a templomba a szent-
ségbe belõtt volna.a De azt nem csináta meg a gyerek. (Sopronkövesd,
Gyõr-Moson-Sopron megye)2

Egy embert megbántott egy másik. Azt mondta: – Na, megállj, megfuttatlak.
Három irányba széledt szét a disznófalkája, […] napig tudta összeszedni õket. Be-
szélte édesapám, hogy volt egy öregember, ezerkétszáz marhával veszõdött, de
mindig a kunyhónál vót. Az ördögök vele voltak. Apám sokszor mondta neki,
hogy adja át neki ezt a tudalmat. Nem akarta, azt mondta, nem neki való. Végül
azt mondta, pénteken 12 órakor jöjjön el. Elvitte egy gödörhöz, ott volt egy bal-
langkóró. Azt mondta apámnak, álljon rá a ballangkóróra. Apám nem akart rá-
állni, azt mondta, nem bírja el a kóró. De a pásztor csak bíztatta. Ráállt. Ekkor azt
mondta, 12 órakor fog jönni egy döngõ,b az berepül a szájába. Jött is a döngõ, de
bizony nem engedte be a szájába. Másnap megint elmentek a gödörhöz, volt ben-
ne egy liliom és egy ronda nyüves kutya. Apám el akarta venni a liliomot, de a ku-
tya bûzétõl és a ballangkórótól nem tudta. Ekkor a pásztor azt mondta neki, ne
akarja a tudományt, mert õ olyan, mint a liliom, még az Istené, de õ [a pásztor]
már olyan, mint a nyüves kutya, az ördögöké. (Szentlászló, Baranya megye)3

Az úgy vót, hogy ez a Ferenc bátyám, ez tudott nagyon. Osztán vót ez az Urszuly
Pali, annak az apja meg Ferenc bátyám, ezek testvérek vótak. Oszt a Megyeri-
tanyán csomóztunk, oszt akkor sorolta Pali, hogy û meg akarja tanulni, aszondja.
Hát oszt mondta Ferenc bátyámnak, hogy: – Ferenc bátyám, tanítson meg éngem!
– Jól van, fiam, megtanítalak – aszondja –, csak állj ki minden próbát! Hát, aszond-
ja, õ fogadta, hogy õ kiállja. – Mer ha nem fogod kiállni a próbát – aszondja –, ak-
kor szíjjelcibálnak! – így mondta neki. No, ki is mentek éjfélbe a keresztútho. Húz-
tak egy kis kört, azután egy nagy kört, oszt Pali beleállt a kis körbe. Osztán, mikor
a körbe állt, mentek neki… kürül a nagy körön meg mindenféle állat állt, mentek
Palinak nekifele, minden; a dongó a filibe, szemibe bújkált, aszondja. Nem ugrott
ki, aszondja. Az állatok is mentek nekifele, egyik csúnyább vót, mint a másik! Osztán,
hát, aszondja, mikor az égbül ereszkedett lefele a malomkû, akkor az alól kiugrott…
egy cérnaszálon. Mingyán az állatok mind neki, hogy szíjjeltépik! De Ferenc bátyám
erõsebb vót, nem engedte. Autc oszt nem is tudott Pali semmit. Körülbelõl olyan 25
éves vót, mikor ezt mesélte. (Biri, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)4

Meghalt vagy két éve, a falu gulyása vót. Azt láttam, hogy mikor kihajtották ta-
vasszal, akkor a legelõn körülment. És annak a marhája a mezsgyét meg se merte
közelíteni, ott nem volt leharapva egy szál vetés sem. Itt a báróé volt ez a nagy
tag,d az Ilona-major. Én tehenész voltam. Amarra is volt egy tag, a Groszmann-
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tag. Dusinszky János bácsi volt ott. Én olyan 18 éves voltam. A vetésen hajtotta
be a marhát, de a marha ki nem ment a gyeprül, míg a termést le nem vágták.
Mikor bogárzott,a az én teheneim még a tanyára is kifutottak, a János bácsié meg
nem is tudták, hogy mi az. Mikor kihajtotta, az leült a gyep szélén, egész nap föl
se kelt. Az kiáltott: – Gyere, János fiam, beszélgessünk. Meghõhítettem a marhát,b

aszt odaültem. – János bácsi, tanítson meg engem arra, hogy ne bogárzzon a mar-
ha. – Megtanítlak én, fiam. Jártál te már Pátyodon, a temetõben? Vagy Tyukodon?
– Jártam mind a két temetõben. – No – azt mondja –, amelyikbe legjobban tudod
a járást, pénteken este úgy alkalmazd a dolgot, vagy 12 órára ott legyél a temetõ-
ben. És vigyél egy kisbaltát magaddal, és amelyik fejfát eléred, egy kis szikáncsot
hozzál nekem belõle. Még kétszer markolj a sírrul egy-egy fél marok földet. És mi-
kor eléred a temetõ szélét, megfordulsz háttal a temetõnek, és úgy mensz be a te-
metõbe háttal. És mikor a szikáncsot levágtad a fejfáról, meg kétszer markoltál föl-
det a sírrul, akkor már szemmelc jöhetsz ki a temetõbül. De mielõtt elindulsz,
fognak körülötted lenni, lesznek körülötted akkora nagy fekete kutyák, hogy nem
tudsz tüllük lépni. De egyhez se csapjál, az nem bánt téged egy se.

Eljött a péntek este, ott pipálok az istálló elõtt, szép hódvilág van. Egyszer majd
jön az éjjeliõr az órát felhúzni. Kérdem Józsi bácsitul, hogy hány óra. Felelte Józsi
bácsi: – 11 óra, öcsém, még te most se alszol? – Nem alszok még, mert fáj a fogam.
Kaptam magamat, elindultam a tyukodi temetõbe befele. Úgy gondoltam, kell egy
óra, amíg a tagbul beérek a temetõbe. De nem mentem tovább, csak az urak kert-
je végéig, ott megálltam, gondolkoztam. Meggondoltam, hát én nem megyek. Visz-
szamentem az ólhó. Gondolkoztam egy kicsit, megint nekiindultam. Elég az ahhoz,
háromszor indultam neki az útnak. Háromszor mentem a kert hátuljáig, lemond-
tam róla, a menésrû. Reggel kihajtok, jön János bácsi a fa alá. Leült, kiált nekem:
– Gyere elõ, János fiam! Odamentem. Azt kérdi: – Hát vótá-e este a temetõben?
Mondom: – Vótam. – De csak az urak kertjéig – ezt felelte nekem. Azt kérdem tûle:
– Honnan tudja ezt János bácsi, hogy én csak a kertig voltam? – Hát, fiam, mindig
melletted voltam, az anyádnak az istenit. Ekkor osztán nem indultam el soha. Ha
nem mondta volna a nagy kutyákat, akkor még elmentem volna. Így nem fogódz-
tam a tudománnyal. (Tyukod, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)5

Tudomány öröklése, átadása halálakor

Apám halálos ágyán azt mondta: – Fiam, szeretném, ha átvennéd tûlem a
bíbányosság tudományát, azé hát akaszd le a szögrõ a juhászbotomat, oszt vedd a
kezedbe, a bõrtarisznyát meg akaszd a nyakadba, majd oszt memondom, mit
tegyé… De nekem nem vót kedvem ilyenekhe, éppen egy lyánnak kurizáltam,
hát avval kedvesebb vót az idõt tõtenyi, így azt mondtam apámnak: – Édesapám,
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ne vegye rossz néven, de nekem most a lyányon jár az eszem, így hát nincs ked-
vem meg idõm a bíbányosságval foglalkoznyi. Erre apám csak annyit mondott:
– Pegyig hasznát láttad volna… (Karancskeszi, Nógrád megye)6

Szomszédomba lakott egy öreg bácsi. Pásztorember vóut, és mán mikor halni
akart meg, akkor vóut egy dohányzacskóuja. Elhítt az udvarára. El akarta nekem
adni a dohányzacskóuját, de én nem vettem meg tûlle. És mikor mán annyira
vóut, hát nem tudott meghalni a dohányzacskóu végett. Vagy három napig hal-
doklott. Majd osztán gyött egy pásztor, a vette meg tûlle egy fillérér a zacskóut.
Úgy oszt az öreg bácsi meghalt rá, mihint még a falubúl ki se ment a másik pász-
torember… (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)7

Nyáj mágikus õrzése

Vót itt egy gulás, az mikor tavasszal kieresztette a marhákat, akkor a marhák nem
futottak el, mert amikor kieresztette a kapun, akkor a karikással hármat durran-
tott, minden durrantás után végighúzta a karikást a földön, a kapu elõtt. A mar-
hák nem szaladoztak, nem ugrándoztak, pedig szoktak tavasszal. (Lovászpatona,
Veszprém megye)8

Pajika dedóa ki szokott menni a disznójárásba. Különleges sípja vót neki. Kettõt-
hármat fütyült bele, annyi nyúl szaladt elébe, amennyit kimondott û. És különle-
ges karikás ustora vót neki. Mikor a gulya közé elment, kettõt-hármat durrantott
vele, az összes tehenek egy karikába szaladtak, és addig, míg û nem parancsolta
meg, hogy széledjenek széjjel, két-három napig is ott maradtak egy karikába. És
mikor û véletlenül jókedvibe kerekedett, kiállt az utca végire, egyet csattant vele,
a tehenek, disznók szétszéledtek, ahán vót, annyifelé. És ha akarta, fél órán belül,
úgy a tehén, mint a disznó szintén a járáson vótak. (Bátya, Bács-Kiskun megye)9

A Hortobágyon… nem egyszer, hanem sokszor. Hát ez egyszer vót ez az eset ott,
ahun, a Nagyhídnál… ahun most van a lovas verseny. Nagyon sokat vótam én ott.
Be vótunk kötve a… vót ott egy olyan nagy istálló, akibe belefért het-…, negy-
ven, vagy nem tudom, hány szekér lovastul…

Igen.
Sorba állítva, persze. Ott vót egy öreg juhász, olyan magyar birkákat árult az,
vagy õrzött, ott, a híd mellett vót, a folyó mellett túlrul, a halastó felõl. Az is ma-
gyarázta, hogy az û apjával, mikor û járt ide legelébb – gyerek vót –, a Horto-
bágyra le. Juhászok vótak. Nagy falka – úsztatni, mosatni jártak osztán a birkát.
Még az én gyermek…, felnõttkoromba is, meg legínkoromba is, úsztatni mentek.
Oszt vót az apjának egy – aszondja –, egy nagy legínybojtárja, meg û vót egy kis
botos bojtár. Vót nekik vagy hétszáz darab birkájok. De sok birka vót ott. Oszt az
öreg beállította a birkát, csak oszt avval bementek. Húzott egy karámot egy bot-
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tal. Onnét a birka se ki, se be nem ment. Osztán ott vót. De a másé se ment oda,
hiába ott vót mellette – aszondja. Ott magyarázza. Na, csak egyszer aszmondják
neki – megy be a szomszíd juhász –, mer bent ültek a csárdába, vacsoráltak, mife-
ne, meg tán még talán benn is aludtak. Ezt mán nem tudom, csak így gondolom.
Hát osztán megy a szomszíd juhász befele: – Hej, komám, gyere – aszondja –,
viszik a birkádat, két ember válogatja. – Hadd válogassa, bassza meg az anyját –
aszondja –, hadd vigye! Ne törõdj vele, hagy vigye! Vigye mindet! – aszondja. Hát
a két ember megfogta a birkát, nyakába vette, oszt níztík az emberek, hogy a két
ember meg csak ott áll a birkával – nem megy sehova –, a birkák közepin. Majd
reggeltájba oszt kiment hajnalfele az öreg. Aszondja nekik: – Mit akartok a bir-
kával? – aszondja. – Hát hova akarjátok vinni? Elkezd az egyik magyarázni. Nem
tudott meg se moccanni, a birkát meg fogta a nyakába. Aszondja: – Na, tegyík le
mán! – aszondja. – Hova viszitek el? – aszondja. Akkor letette a birkát, de akkor-
ra össze is rogyott, mikor letette a birkát, mert este… este valamikor, iccaka va-
lamikor vette fel, nem tudom, hány órakor, hát osztán reggel, mikor nízi, kiállt
akkorra, oszt összerogyott a birkával. Mondom, én is szerettem vóna az ilyet meg-
tanulni, az öregnek. Fattyú vótam még akkor. (Sáp, Hajdú-Bihar megye)10

Én egy lakatot szerettem volna mindig lopni, karácsony elsõ éjszakáján. De kócs-
csala együtt kell ellopni. De sose bírtam ráakadni kóccsal együtt a lakatra. Azt a
lakatot, ha én 11 órakor el tudtam volna lopni, akkor este bezártam volna, nap-
feljöttekor kinyitottam volna, addig egyetlen jószág ki nem tudott volna menni a
tanyábul. Akkor én addig alóhattamb volna, ameddig akartam volna. De hát nem
sikerült nekem sose. (Tiszacsécse, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)11

[Hallott] olyan pásztorról, aki körbekerítette a csordát, és õ elment a kocsmába, s a csor-
dához közeledni senki nem tudott? A kört átlépni nem lehetett.

1: Ezt én magam jártam meg. Olyan 16 esztendõs lehettem. Ementem az ökreké
éjjel, hogy hozzam el õket. Akárhogy hajtattam ki a heverõrõl,c nem tudtam ki-
hajtani. Amég nem jött a csordás, soha nem felejtem el, két nagy, fehér ökör vót,
az egyiket Pajkosnak hítták, a másikat Rendesnek. S így a bottal megütegette,
menj, Pajkos, Rendes. Én addig nem tudtam kihajtani.

Dezsõ bácsi, a botnak volt valami ereje?
1: Én azt nem tudam. Én mind kínlódtam ott, mind futkároztam, s egysze mon-
dam nekije, Nucu bácsi, sze én má nem tudak kimenni innet. Román vót. Én má
nem tudam kihajtani. Azt mondja, hadd e, me mejek én, s kihajtam. Ejött,d s meg-
ütegette, s úgy jöttek…
2: Megkötették, hogy éjje ne lopja e senki.
1: Aztán, hogy valami tudománnyol vót – de ennyit tudak. Aztán, hogy kuruzs-
lás vót, vagy nem vót, vagy ördög vót, azt nem tudam. (Nagysármás, Maros me-
gye, Románia)12
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Neköm vót egy olyan szógám, egy román szóga, öreg vót mán, s megfogadtuk.
A juhokkal járt, de akármilyen idõszak vót, ha hideg vót, ha meleg vót, ha esett,
ha mi – sokszor éjjel úgy dörgött, olyan setét vót –, õ a juhokot sohasem hagyta
bérekeszteni a kosárba.a A fa alatt vót, õ ott hált vélik, s nekünk nem hagyta, hogy
kinn háljunk, pedig gondoltuk, egyszer nem marad semmi reggelre! De sohasem
lelte semmi baj. Olyan tudománya vót. Olyan szellemje vót. Külön legelõn
vótunk, s így nyárba, amikor megkaszálódott a hely, akkor tettük oda. S vótak ott
szomszédok, ahol még sarjúk vótak kaszálatban, s én megmutogattam neki a
helyeköt, hogy meddig szabad ereszteni, s meddig nem. S én egyszer megmutat-
tam. Miklós bá a juhokot elcsapta, s közöttik ment, s egy juh sem ment belé a ha-
tárba, olyan tudománya vót. Szent Márton-napkor hazament, pedig mi nem akar-
tuk, hogy menjen. De õ azt mondta, megy, me mán hidegök vannak. S azt
mondta, amikor ment el: – Úgy vigyázzanak, hogy a farkas a juhot megöli! Ami-
kor elment, két nap múlva a farkas a juhot kivette a kosárból, s a medve kihají-
tott vagy négyet. Míg õ ott vót, szabadon háltak, s nem lelt egyet sem semmi. (Er-
dõfüle, Kovászna megye, Románia)13

Idegen nyáj megrontása, szétkergetése 

Aztán megint úgy vót, Görgõn, itt különösen, ott sok ilyen kis csoport juhok
vótak. Mer ott vótak gazdák, ezeknek vót tizenöt, a másnak húsz, oszt úgy össze,
hogy legyen száz darab, s vót egy, aki õrizte õket. Úgyhogy õk öten-hatan is vótak
ilyen emberek, ilyen bacsok.b No, az én apósom is tartozott oda közéjek, oszt ak-
kor az úgy vót, hogy õk igyekeztek reggel, hogy melyik megyen hamarabb. Mer
a juhokba olyan tempó vót, hogy ha ez a csoport ott elment elõtte, akkor õ ott már
nem ett, abbúl a fûbõl, amit amaz letaposott. Úgyhogy egymás ellen vótak ezek.
Akkor oszt micsinált, akik vótak olyan régebbiek… Így mondták, hogy olyan kí-
gyóféle vót valami. Akkor a másik elibe: – Én erre járok, te meg arra mentél! Ak-
kor ástak egy gödröt, oszt azt a döglött kígyót beásták oda. Hogy akkor az már…,
hogy rosszat akartak vele, no. Akkor voltak az ajtók, azt ott felásták, tettek bele
vasdarabot, ahol a juhok jártak be keresztül. Akkor oszt azt mondták, hogy azért
az a juh osztán megdöglött. Hogy egy másnak csinálta ezt. Hogy oszt igaz? Õk
így tartották, a régiek, hogy õ már evvel ártott neki, õ azon a küszöbön átment;
a bacsok így ellenkeztek egymással. Ha meg vót a vásár, hó, akkor a juhászkampó
szorult, mer oszt akkor oszt ez, hogy egy a mással, akkor oszt ott eszekbe jutott.
Akkor oszt összeverekedtek. Azon, hogy te mért tetted azt nekem, te meg mért
tetted azt nekem. Így ellenségeskedtek. (Torna, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)14

A jószágnak is annyi álmot lehet csinálni, amennyit akarnak. Csakhogy akkor a
másik gulyásé nem nyugszik. Napfeljötte elõtt, mikor a gulyás felkõl, minden szó
nélkül indul. A szomszéd gulyásnak a fekvõjérül három marék földet fel kell ven-
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ni, de visszafele kell olvasni: „három, kettõ, egy”. Akkor azt a három marék port
elviszi, háromszor körülviszi az û tanyáján, akkor keresztbe a marha közt keresz-
tülmegyen, a jószágnak a közepire, a kereszt közepibe késheggyel egy gödröt vájt,
azt a három marék földet abba beleteszi. Akkor szépen letakarja a másik földdel,
akit kiveszen. Akkor egy kis cöveket oda leüt. Másik gulyásnak a jószága este,
ahány, annyifele mennek. Tehát nem hagyja egész éjszaka nyugodni. Hát amed-
dig akarja büntetni, azt a három marék port addig ott tartja. Ha megsajnálja a tár-
sát, akkor visszaviszi. Az û marháján háromszor körülviszi, és a közepin eltemeti.
Más éjszaka má nyugodtan alhat. A pásztorember így bünteti egyik a másikat
meg, hogyha nem jól viselkednek vele szemben. (Tiszacsécse, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye)15

Például vannak ezek a kinti háló pásztorok, csikósok. Most mán nincsen, igaz.
Mán most a legelõket felszántották, rizst terem, meg kaszáló, meg szántóföld, bú-
zát, árpát terem. Mán a pásztorok kihalnak. Mán kihalnak most mán a pásztorok.
Nohát, kérem, de ezelõtt vótak ám pásztorok. Vótak híres csikósok, híres kondá-
sok, juhászok. Most mán… Például a csikót hogyha el akarja valaki rémeszteni,
szét akarja zavarni, akkor, tetszik tudni, kérem, én megmondom, hogy hogy le-
het. Az ember távoly, amerrõl a szél páhog,a ugyanúgy a gulyát, ugyanúgy a
ménest… rak az ember egy kis parázstüzet, és akkor ilyen fekete macskának a szõ-
rit, csontját ráteszi, meg temjént, temjént rátesz, osztán a bal lábárúl lehúzza a
csizmát, oszt ha szalma van benne, olyan vizes szalma, azt ráteszi. Vagy ha az
nincs, akkor a kapcájábul egy darabot rátesz, meg bal kézzel húz a fejibül, ameny-
nyi hajszálat ki tud húzni, kitépni. Oszt azt ráteszi, de úgy, hogy az ne világítson,
csak füstöljön. De arra vigye az ájerb azt a füstöt, amerre van a falka. Egyszer csak
azt veszi észre az a másik pásztor, ha megharagudott egyik a másikra, mikor mán
rohan, szalad szerteszéjjel… Így elzavarja. Aztat, ha akármennyi pásztor áll elibe,
az képes keresztülugrani, gázolni, de elszalad úgy, hogy hét határon is szalad ke-
resztül. Úgy lehet elzavarni. De igaz, hogy ha osztán van egy másik olyan pásztor,
aki a füstszag után megyen, az osztán meneküljön, mer azt oszt az a másik pász-
tor leveri fõdnek poráig. De hogyha egészbe oda valahogy… oda tud lopózkodni,
az alatt az idõ alatt, ha szétszaladt, akkor könnyen egyik pásztor a másiktul elhajt-
hat öt-hat darabot. Akkor, kérem, mikor ez megtörtént, hogy a ménes széjjelsza-
ladt, vagy pedig bár a gulya, akkor fogja, kiszakít öt-hat darabot. Úgyhogy me-
het utána.

Így lopták azelõtt egyik pásztor a másiktul a izét… Nem ment oda, ahol vót a
tanya. Nem ment. Ha pediglen, ha azt akarta, hogy ne álljon meg azon a tanyán
a jószág, akkor fogta…, hogy legyen sok kárja, akkor lopott egy…, elment egy
temetésre, ahol ilyen baleset történt, halálozás történt, akasztott ember… Akkor
ellopott annak az akasztott embernek a kötelibõl, ellopott egy darabot, vagy a
koporsójábul egy szeget. Elvitte oda, és elásta oda. Ott nem maradt meg a jószág.
Ott nem maradt meg. Ezen nem tudott változtatni. Mer nem találta meg, hogy
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hova van elásva, vagy hova van beverve az a szeg?! Nem tudta. Éngem is megkí-
séreltek nem egyszer, se nem kétszer. Pusztán laktam, pusztán tõtöttem az idõ-
met, ott éltem le az életemet. És nagyon sokat meg akartak éngem csalni. De nem
sikerült. Nem! Én mindég ébren vótam, pedig nagyon sokat, az összes életemet
pusztán tõtöttem. Úgy akartak megkísérelni, hogy hát károm legyen, sok károm
legyen. És nem sikerült nekik, mert mindég résen vótam. Olyan izém vót, ösztö-
nöm, hogy mikor mán észrevettem, hogy rettenetes nyughatatlan vagyok, akkor
mindég vigyáztam. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)16

Hát, mikor gulyás vótam, oszt két hétig kinn vót egy csapat jószágom, és nyugod-
tan, szépen járt. Két hét eltelte múlva megindult a jószág menni, mint egy szél-
ütött, zavart. És hát megrontották a jószágomat. Egy szomszédba õrzõ pásztor-
ember. Akkor átmentem csehbe, cseh ódalon vótam akkor, átmentem ott egy öreg
gulyáshoz, annak csak egy pipa dohánnyal térítette vissza a jószágot, a járását.
Ennyi vót. Hát persze az tudós vót, abba a tekintetbe. Õ csak az izé, tarisznyát
elõrefordította, és abba vót neki a tudománya. Tarisznyájába. Hogy mi vót benne,
azt nem tudom, mert õ tudta azt, hogy mi vót benne. Az û mesterséges dógai.
Oszt vittem neki egy fél liter pájinkát. E vót a fizetése, ennek a jószág járásának a
diszpozíciója. Így oszt nyugodt vót a jószág. Történtek többször ilyen esetek ve-
lem. Hát, ugye, a jószágnak a megzavarása… és aztán az olyan ember vót, akire
az megharagudott, vagy megbosszankodott, nem mutatta az annak a izé, hogy
bosszúállást csinált, de annak oszt a jószága megindult menni úton-útfélen, oszt
annyira ment a jószág, míg osztán neki a… úgy kedve tõlt abba a helyzetbe, hogy
õ azt megállította. Akkor oszt szerteszéjjel falukrul szedte össze a jószágot. Ez
olyan ember vót, Borsós János. Megbosszulta a másikat. A csapat gulyát. Úgy,
hogy a jószág annyira, annyira tönkrement, hogy megfeketedett rajta a izé, a szõr
visszafele állott. (Fülpösdaróc, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)17

Ellenségeskedés, viaskodás idegen nyájjal, idegen pásztorral

Vót itten gulya, és nagyon pusztultak a marhák, romlottak meg, hogy megvesz-
tek. És a gulyás olyan gulyás vót, hogy a gulyás is tudományos vót. És fenyegette
már elõre a botjával ezt a bíbájost, hogy közel ne menjen a gulyához, mert ha kö-
zel megy, kihasítja a hasát. És a bíbájos kutya alakban ment oda. A kutya nem hitt
annak, hogy õneki mit mondott a gulyás, de a gulyás csak szembeszállt vele, és
megbírkódzott vele. És ahogy megbírkódzott vele, ki akarta hasítani a hasát, a nya-
kánál kezdte, hát egy selyemkendõbe akadt a bicskája. Csak elszakajtotta. Így töb-
bet nem fordult elõ a dolog. Még azt kajáltotta vissza: – Még többet tudsz, mint
én, pedig én orvos vagyok. Tényleg Szentesrõl hallatszott, hogy ott volt egy orvos,
onnan járt erre a gulyákat megvesztegetni. (Tiszaalpár, Bács-Kiskun megye)18

Vóut itt Karcsán, még mámma is él, Timkóu János. Az öreg Orosznak a kutyáját
felakasztották a kútkoloncra, mert kérte tûlle Timkóu, hogy adja nekik oda aztat
a kutyát. Azt mondja Jóuzsi: – Nem adom neked eztet a kutyát, mer ez szüksé-
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ges. Ezek a Timkóuék pedig a Kökényesben vóutak az ökrökkel. Megyen az öreg
oda, hát nézi, a kutya a kútkoloncon van, mán meg is vóut a kutya dögölve a kút-
koloncon. – No, ezt biztosan nem csinálta senki, csak a Timkóu gyerekek. Másnap
a Kökényesbûl az egész összes ökörcsorda, mind felgyütt a faluba. Itt jártak a falu-
ban a ház közt, kerteken, ki hun széjjel, amerre tudtak menni. – Hát vóut itt egy
ember, akkor is legelõügazda vóut, Nagy János, azt mondja neki: – No, Timkóu ko-
ma, csináljon mán ezzel az ökrökkel valamit! – Csináljík a pásztora, hát mit csinál-
jak vélle? – Jöjjön el, koma, a kocsmába. Elmentek a kocsmába. Ittak pálinkát.
Megint mondja neki: – Csináljík mán az ökrökkel valamit! – No, csak, koma,
legyík, koma, jövök mindjárt vissza. Elment ki az öreg, azt mondja, hogy: – Nem
takarodtok-e vissza, ahun vóutatok, a helyetekre! Elment be az öreg. – El fog mán
menni? – El fog mán menni, ne féljen, koma, semmit! – Hozzon akkor egy fél liter
pályinkát! – Megitták a fél liter pályinkát. De mán akkor oszt az ökrök felgyüttek a
kanálison, semmi hibát nem tettek. Kettesével, hármasával, le vissza a Kökényesbe,
mint akit ostorral vágnak. Hát mondja osztán néki: – Ugyi, felakasztották a kutyá-
mat; ti vagytok a pásztor? Az anyád picsája vagy, de nem pásztor. Én vagyok a pász-
tor, vedd tudomásul, nem tik. Ha még egyszer ilyet fogtok véllem tenni, tik fogtok
szaladgálni, mint az a marha. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)19

Olyan zivatart csinált. Egy kis ponyvafelleg ment a Kósa fejéhez, egyet csattant,
megvakút és megsiketült. Fél óráig se nem látott, se nem hallott semmit. Ement
a kalyibája elibe, odavezette a bojtárja, lefektette. Mikor megjött a szeme világa
teljesen, maga mellé nézett: két ember feküdt mellette, iszonyú nagy kankargós
szarva vót a két embernek. Felállott a két ember, Kósát összevissza verte.
Összeporcsékolta magát. Még csak a haját is bekenték. Akkor, mikor a verés meg-
szûnt, a gulya felvágva a Szekeres tagjának ment. Megfordult visszafele, mind ke-
resztülugrált rajta. Rájött a zsibaj. Három hónapig minden éjszaka kikapott.
El kellett vinni Komlósra egy öregasszonyhoz. Két hónapig gyógyította ki belõle.
(Tiszacsécse, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)20

Egysze jöttek az emberek a malambó. Meleg vót, vótak juhak ott a domban kinyúl-
va. Azt mondja az egyik: – Nézzétek meg, hogy megijesztem a juhakat. S egysze csak
feugrálnok, bégetnek, futnak széjjel. A juhász mind küskedett,a de nem tudta visz-
szaterelni. Akko meglátto ezeket a szekerekke, tudta, mirõl van szó. Ledobta a glu-
gáját,b s ütette erõsen a botjávo. Ez meg kezdett hánykolódni, s kiabálto, hogy ne
üsse, me meghal. Tisztátalan lehetett. (Detrehemtelep, Kolozs megye, Románia)21

Tej elvitele idegen nyájtól, tej visszaszerzése

Meg egy ember… az még ét, az a ember, mer elbeszéte, így eljárt nálunk, aztán az
asszonyok, aki boszorka vót, juhász jobban, a juhászok is, azok is tudtak állítólag,
én nem tudom, csak hírbõ hallottam. Oszt azok meg felvettek egy nagy subát ma-
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gokra, az a kerülõ beszéte, aztán mentek végig… a réten, ment végig egy asszony,
azt mondja, a réten szedte a harmatot. Aztán õ meg, õ olyan bátor ember vót, oszt
megismerte. Rá is szólt: – Te – azt mondja –, te szemtelen, te mit csinálsz? – azt
mondja. Nagyon elszégyellte magát az asszony, de hát hiába hogy mondta az ember
neki, csak: – Szedem, szedem, az egészet szedem – azt mondja. – Nem is a felit – így
beszégetett az asszony, az egészet szegyi! De aztán, hogy hogy vót, mint vót ez, én
nem tudom, ugye.

Mit csinált a harmattal?
Hát a harmatot felszedte a subájába.

Azután?
Hát azután elvitte haza, hogy azután csavart ki belõle, vagy mi vót, vaj hogy vót,
már aztat én nem tudom.

Melyik napon volt ez?
Hát ez már nagyon régen volt.

De melyik napon?
Hát, azt már nem tudom, hát akármelyik napon lehetett-e, vagy különbözõ na-
pokon, aztat már nem hallottam. (Nógrádsipek, Nógrád megye)22

Pásztorembör vót az, akirû most akarok beszéni. Úgyhogy vót nekik tehenük.
Akkó eladták a vásárba a tehenet. Akkó, mikó möntek hazafele, ketten vótak, akkó
má kinn vótak a járásba. Kocsiva möntek. Délután vót mán aztán. Az, aki eladta a
tehenet, mondja a másiknak, hogy aszondja: – Jó vóna tejet önni! Másik aszondja:
– Hát eladtuk a tehenet. – Hát – aszondja –, nem baj az, attú öhetünk tejet. Akkó
aszondta, hogy hát fejõjük vót nekik, leálltak ott a járásba. Akkor osztán ott a ko-
csi faráná ekezdte fejni. Mönt a fejõbe a tej. Öttek tejet. Ez olyan boszorkányos
embör vót. (Üllés, Csongrád megye)23

Amit most elmondok, az Batizgombáson történt, úgy 1919[?] körül. Még abba
az idõben nagy erdõség volt azon a vidéken. Lakott ott egy juhász, aki az erdõben
is bejárt a birkákkal. Egyik alkalommal, ahogy az erdõszéli úton járkál, látja, hogy
a levegõben egy csilingelõs fogat vágtat feléje. Úgy délután volt az idõ. Ahogy a
nyájhoz ért a fogat, egy ember leszáll a kocsiról, és tereli be a juhokat a lévkába.a

A juhász csak nézte a dolgot, hogy mi lesz. Az illetõ kapta a dézsát, és kezdte fej-
ni a birkákat. A juhász ekkor bement a kunyhóba, és felvette magára a fürtös gu-
báját. A kunyhó elõtt leterítette a földre, és a kampóval ütötte, ahogy csak bírta.
Az az ember, aki fejt, ekkor ordítani kezd: – Jajj, jajj, komám, kegyelmezz! Ne üsd
már a fejem, mert széjjelmegy. A juhász addig ütötte a gubát, még szét nem ment
a feje a tolvajnak. (Tarpa, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)24

Az öreg K. gulyás, az is olyan ördöngös vót. Idelent vót egy hodálya az egyházi
dûlõbe, a Mónár-tanyán innen. Nekünk elszaladt a tehenünk, onnan, a Mónár ta-
nyájáról. És hát tökéletesen megrontotta. Mit csinált vele, nem tudom, csak a
tehen nem adott egy szem tejet se. Gyött… vót itt egy vándor, Vak Jancsinak hít-
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ták. Vándorember vót, annak is borzasztó tudománya vót. Begyött nálunk,a oda a
tanyára, Mónár-tanyára, akkor, mikor az öreg K. megrontotta a tehenünket. Nem
adott tejet. Egyátaján. Egy komma tejet se. Hát aszondja osztán a János bácsi: – No,
hogy vagy, Barna? – Hagyjon békit, János bácsi – mer az idõsebb vót –, így meg így
vagyunk a tehennel! – aszondja. – Hol járt a tehened? – Hát a Kõrét alatt – aszond-
ja –, ennek a rongynak – aszondja – a gulyája közzé – aszondja. – Hát hogy mit
csinált vele, hogy mit baszott vele? – aszondja. – No, jól van, ne bánd! – aszondja.
– Majd – aszondja – holnap délután gyövök erre visszafele. Majd adok én neki. Hát,
oszt édesapám figyelte is. Másnap be se gyött a János bácsi az udvarba, csak ment
arra. K. éppen kint vót az útfélen a gulyával. Egyszer hallja édesapám, hogy csörög,
csattog a bot, úgy, mint a villámcsapás. Csihi-puhi, ütik-verik egymást. Még édes-
apám puskát fogott, hogy majd megyen János bácsinak a védelmére, ha esetleg le-
töri a vén K. De bizony nem törte le. Adott neki osztán Vak Jancsi olyanokat, hogy
hát nem vót kedve többet a mi tehenünket megrontani. Akkor osztán anyám aláült
a tehen alá. Elterpeszkedett a tehen, kérem szépen, úgy adta a tejet. De egy szem
nem maradt a zsojtárba.b Úgy fõtt, kérem szépen az, mind kiment az aljba, a rossz
tej. Mind kiment egy szemig az aljba, egy csepp nem maradt a zsajtárba. Utána
osztán nem lett a tehennek semmi baja. Az öreg bácsi csinálta. Többet tudott, mint
az öreg K. Nagyobb vót a tudománya.

Ennek a Vak Jancsinak nem vót lakása. Ez olyan kóborló ember vót. Gyött-
ment itt ezen a vidéken összevissza. Kéregetett. Elég rendbe tartotta az magát,
csak fél szeme vót, hát Vak Jancsinak hítták. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)25

Hallottam én apámtól. Odafel vótak Szengyergy-nap elõtt, úgy nevezzük, Forró-
kút, egy legelõn. Juhval vótak, az esztenac oda meg vót csenálva. S valami var-
gyasiak, és oda szálltak, met akkor a Hatod közös vót, oda mindját a hermányi
nyíres területre. Hát Zsigmond Jancsinak híttak egy embert. Az elvitte a var-
gyasiak tejét. De viszont a vargyasiak sem maradtak háládatlan érte, mert eljöt-
tek ide. Zsigmond Jancsi az esztenába feküdt. De nem ütték õt, hát valami zekét
üttek. De úgy, aszmondta apám, annyira megverték, hogy Zsigmond Jancsi uga-
tott, mind a kutya, bõgött, mind a juh, s mekegett, mind a kecske. Úgy megver-
ték, hogy a szellem olyan erõs volt, hogy még az ordafõzõd üst es úgy zergett a
kerentae alatt, mind mikor verik a dobot. Hát ilyen es csak száz esztendeje történt.
Ma már kulturáltabb a világ, nem törõdnek az ilyennel. Viszont annyira megver-
ték, reggel szekérrel hozták haza onnan, az erdõbõl, lepedõbe csongorgatták,f

s hat hét múlva meg es halt. (Magyarhermány, Kovászna megye, Románia)26
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Állatoknak parancsol, döglött állatot feltámaszt

Csitárba voltam én kanászbojtár. Volt egy nyájba egy disznó, egy olyan, amelyik-
re az ember rácsapott ostorval, ami elõtte volt, akár süldõ, akár nagyobb disznó,
megmarta. Csitár fölött van egy homokos gödör, annak a tetejébe voltunk mi a
disznóval. A gazdám jó öregember volt. Rácsaptam a disznó orrára, belemart az
egyik süldõbe. Akkor a süldõ beesett a homokos gödörbe, a süldõ megdöglött. Én
mint gyerek, meg is ijedtem, mondom, most mi történik velem, azt hiszik, én
üttem agyon a disznót. Az öreg gazdám odagyün: – Mi baj, te gyerek, mér vagy
olyan bánatos? – Nézze meg! Rácsaptam a disznó orrára, megharapta a süldõt,
beesett a gödörbe, megdöglött. – Az semmi! Rácsapott az ostorral a süldõre, fel-
ugrott. De másnap reggelre megdöglött a süldõ. Az öreg is tudott valamit, az biz-
tos, mert ha nem tudott volna valamit, egy döglött süldõre ha rávág, az nem kelt
volna fel. Az öreg is, az úgy eltûnt, mai napig se tudom, hova lett. De nemcsak
én, hanem senki sem tudja, hova lett. Ha mentünk a legelõre is, volt olyan fû, ami-
re a világ minden kincséért rá nem tapodt volna. Mi volt a fûbe, azt nem tudom.
Az öreget Juhász Istvánnak hívták, hogy honnét való volt, nem tudom. Én két
évig voltam a kanásza. (Csitár, Nógrád megye)27

Meg vót itt megintcsak, fia itt lakik, idebe, Jóska, Kótróc Jóska. Vót egy öreg gu-
lyás a Plathyéknál, ez is tudott valamit. Az hétszentség, hogy tudott valamit. Mer,
kérem szépen, vót itt egy bika, rettenetes hamis bika vót. Én ugyanitt laktam, har-
madik házba, ahol laktam itt, idebe. Harmadik házba, az apósnál, oszt vót tehenem.
Oszt folyatott,a osztan elszaladt. Kiment oda a pusztára, szóval hát járt arra, kifelé.
Határosak vótak, ott a Petróczy Andrisho járt az én tehenem. Osztán szóval elsza-
ladt oda a bikáho. Én is mentem utána, osztan ott a pusztától kijjebb, a csapásba,
ott vót éppen az öreg. Ott vót Pali bácsi, a hogyhíjákkal. Osztan meglátta a tehene-
ket, odaszaladt. Osztán, hát persze a bika észrevette, hogy ott… osztan bömbölt a
bika mingyá, a tehen elejbe. Hát persze én fétem, oszt húzódtam ki ara az erdõnek.
Osztán Pali bácsi kiált, aszondja: – Ne félj semmit, fiam – aszondja –, nem bánt a!
– Nem az istennyilát – mondom –, hogy gyön, hogy mind… mind a vadállat! – Ne
félj semmit, nem bánt! Menek én is – aszondja – oda. Elment oda, a tehenhö. Nem
vitás. Megfolyatott a tehen, mert el vót indulva, megfolyatott a tehen. Kérem szé-
pen, Pali bácsi az ostorval pattantott egyet, oszt a bika ment a nyájho. (Karancskeszi,
Nógrád megye)28

Farkasok nem bántják, farkastól védi a nyájat

Azt mán meg nem mondom, kitûl hallottam, valakitûl csak hallottam. Nem az én
idõmbe vót mán ez. A kápolnási rítbe vót egy gulyás, azt egyátaljába nem bántot-
ták a farkasok. Se ûtet, se a gulyát. Ha mán közelrûl vonyítottak, fogta a kisszékjit,
kiment elébek. A gulyaállást meg minden este körbehúzta bottal. A fírgekb oda-
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mentek hozzá, û meg szípen megmutatta nekik, hova tanyázzanak le. Szípen
elbeszílgetett velek. Amékre rámutatott a bottal, az felkelt, úgy vinnyogott. Fel-
mondta a leckét. Ha mán megunta, elzavarta ûket: – Haladjatok a dógotokra!
Hagy pihenjenek a jószágok is! El. Elmentek. Û is szépen bement. (Kunmadaras,
Jász-Nagykun-Szolnok megye)29

Vót nekem egy bátyám, úgy hítták, Veress Simon. Lakott Baróton, Dánér Ferenc-
nél. Szóval mint juhász, úgy es írhassa, tanár úr. S vótak a legölõn, baróti terüle-
ten, Murgóba. A farkas a nyáj között, szóval a juhok között irtózatos károkat tett.
Egy alkalommal Mikóújfaluba sajtot vittek bé eladásra. Sajtot eladták, bémentek
a korcsmába, hogy egy-egy pohár sert igyanak meg. Ott vót egy öreg ember (nevit
kiírjuk-e?), Lupuj Están. Serezés közbe megkénáták az öreget egy pohár serrel.
Akközbe eléjött, hogy a vad kárt csenál-e a juhok között. Mondták, irtózatos sok
kárt csenál. És erre aszmondta Lupuj, hogy többet nem fog csenálni. Meglássák
azt es, hogy a juhok között van, s egyet sem es fog bántani. S azt es meg, hogy él-
ve megfogják. Mikor másnap mentek legöltetni, akkor már látta, hogy a juhok
között sétál a farkas. De egyet se bántott. De másnap vagy harmadnap múlva iga-
zán megfogták a kölykit, haza es vitte a gazdának. (Kisbacon, Kovászna megye,
Románia)30

Nyájtolvaj megkötése

Az öreg kospásztor vót. Ilyen gyógyításokkal foglalkozott. Egyszer hívták beteg-
hez, juhnyáját egyedül hagyta. Egy betyár kimenvén, látván, hogy nincs senki
mellette, egyet fölölele közülük, s veszi észre, hogy tovább nem tudott mozdulni.
Addig ott tartá a juhot, míg az öreg kospásztor ki nem megyen. És akkor odaszól
neki a kospásztor: – Tedd le, mért tartod ott? Ezzel le tudta tenni. Mondá neki a
kospásztor: – Többé ne lopjál! És a zsivány megszégyenülve elballagott. – Apá-
mék nagyon bizonygatták, hogy igaz volt. (Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)31

Bosszúállás feljebbvalón, az állat gazdáján

Hát például vót csordás a mi falunkba, és szerette a pálinkát. Hát hogyha elment
bejelenteni, hogy most, nem tudom, beüzekedett a tehén, és ha nem adtak meg-
felelõen szalonnát vagy kis pálinkáravalót, ugye, akkor az este má az asszony nem
is fejt. Egyszerûen akart fejni, és vér jött a tehén csöcsibü, és hát, juj, ugrál a te-
hén, senki se köze, hát, ugye, ez a csordás, kobojáge,a valami neszre elmén megin
a házhoz. – Jaj – mondják –, hát nem láttá semmit se, talán borgyu, más borgyu
kiszívta vóna, vagy darázs csípte vóna ezt a tehenet, hát nem gyün a tej. És û azt
mondta a gazdasszonynak: – Julcsa néni, menjenek ki az istállóbu! Û az ajtót ma-
gára húzta, becsukta, még pokrócot is tett az ajtóra, be ne lessenek, mit csinál a
tehénnek, mit se, csak azt mondta: – No, Julcsa néni, gyüjjön, fejjen, ke!b És dup-
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lán fejte a tejet, mind másik este. És férfi vót! Tehát ez is valamit az û öregapjátu,
valami bûbájosságot… Kovács Pista bácsi volt. Meghat.a De, tudja, ez nem sokat
tudhatott a boszorkányságbu, de valamit segített. Ez olyan, mind az inas, ugye.
Tudja? Valamit ellopott az öregapjátu. Mer û fattyugyerek vót, és az öregapja ne-
velte. De, tudja, ez milyen borzasztóan halt meg? Isten bocsáss meg, így fejezem
ki, de hát lehet mondani, úgy döglõdött. Bozse oproszti!b De nagyon csufú, na-
gyon csunyán halt meg. Mer û azt a kicsit is, amit û tudott, nem vót kinek átan-
ni, s megküszködött a halálért. Mert azt mondják, kinek milyen az élete, olyan a
halála. (Gombos, Nyugat-bácskai körzet, Szerbia)32

Mikó én vótam a Mária-majorná, ott vót egy gulás, az összeveszett az úrral. Osztán
az úr azt mondja neki: – Pista, megtejfölözöm a bajuszod. A gulás meg azt mondja
az úrnak: – Majd megtejfölözöm én a nagyságos úrét! A gulás elment, és annyira
megrontotta a teheneket, hogy aki leellett, annak olyan tõgye vót, mint egy kocsi-
kerék, de tej nem vót nála. No, osztán egyszer, ez már három hónapba telt, a tehe-
nek nem fejtek, úgy kellett Gyarmaton venni tejet. Annak a gulásnak a vincellér ko-
mája volt. Azt mondja aztán a vincellérnek az úr: – János, eredj már a komádhoz,
hogy igazíjja vissza, mert nagyon rosszul állunk. El is ment osztán a vincellér, a gulás
mondta a vincellérnek: – Majd ebben a hajnalba ott lesz annak a tehénnek a fejinél.
Ott is volt. Mikor megmondta, hogy hol van elásva, mi azt kivettük, és az égetõke-
mencébe tettük. Rontás vót, el vót ásva a fejinél. A tehenek így rendbe lettek. De
azé egy elpusztult. De azt is megmondta, hogy három pusztult volna el. Most úgy
megtaláltuk, mintha mi ástuk volna el. Elõbb meg annyit kerestük, még a jászolt is
széthánytuk, aszt nem találtuk meg. (Õrhalom, Nógrád megye)33

Vót itt egy Tarjányi ember is, aki tudott rontani és gyógyítani.
Tarjánba való?

Nem, Tarjányinak hítták. Egy öreg… Tarjányi. Az én édesanyámnak is meg vót
rontva a tehene. Mindig adott rendesen, egyszer hajtotta ki Tarjányi a csordát, mer
csordás vót, osztan aszmondja édesanyámnak, hogy aszmondja: – Erzsike – aszond-
ja –, adjál nekem egy deci pájinkára valót. – Hát… András, most nincsen pénzem
– aszmondja –, nincsen jelenleg nálam… Hát aztán… este gyün haza a tehén, rúg,
kapál, nem adja ja tejet. Nem tud az én édesanyám aláülni a tehén alá, mer rúgott,
vágott. Aszmondja édesapám édesanyámnak: – Nem csináltál te valamit Tarjányival?
Aszmondja, hogy: – Nem – aszmondja, nem csináltam vele semmit – aszmondja –,
reggel egy decirevalót kért – aszondja –, de nem adtam. – Na, hát – aszmondja –,
akkor az a baja a tehénnek. Eredj ki – aszmondja – hozzá, oszt kell adni. Hát oszt
kiment édesanyám. Aszmondja: – András – aszmondja –, nem tudom, mi lelte a te-
henet, mert – aszondja – nem tudom megfejni, csak… mindent csinál, csak nem
hagy magához nyúlni. Gyere má be, csinálj vele valamit! Bement Tarjányi, oszt
akkor végighúzta a tehén szõrin, hátán a kezit. Aszmondja: – No, bolond – asz-
mondja –, szelídülj meg, aszmondja, nincsen semmi baj. Osztán akkor a tehén
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mindjá megállt, mint a tõke. Osztán nem lett semmi baj. Aszondja: – No, Erzsu!
Tudd meg – aszondja –, hogy máskor, ha a pásztorember kér valamit, azt add meg!
Ennyi vót!

De még valamit, Borcsa néni: szóval… ferde kézzel kellett megsimogatni a tehenet?
Hát visszájárula kellett… (Sály, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)34

Állatot ront, rontást azonosít, gyógyít

Ha mentek így vásárra, s vittek bikát is, úgy megétette a bikát, hogy az egész vá-
sárt ott bömbölte a bika. Annyira bömbölt, hogy az borzasztóság vót. S azt mind
csak õ csinálta. Hogy figyeljenek oda, hogy az milyen bika. Hogy annál nagyobb
legyen az értéke. Meg õ is így sokat… hasonló vót, avval a javassággal is, hogy õ
is járt így ráolvasni az állatokra. És beszélték, hogy használt is. Púpala Mártonnak
hívták ezt a pásztort. (Szádvárborsa, Rozsnyói járás, Szlovákia)35

A jószághoz is értett, a rontást is meg tudta gyógyítani. Például elvették a tehén-
tül a tejet. Itt lakik a soron Bakati bácsi, annak az apja is elment hozzá Napkorra,
hogy: – Mihály bátyám, tessék eljönni, mer a tehén nem ád tejet, a nagy család ott
van rajtam! Elment, oszt azt mondta neki, mikor megnézte a tehenet… a tehén
mán csak düllöngõzött, és minden reggelre, mire ment, tej nem vót. És azt mond-
ta neki, hogy: – Napfeljött elõtt eridj az ólba, és a prémfát rettenetes üssed! Ne a
tehént, hanem a prémfát a jászolynál! – Amibe benne van a karika, és abba kössük
a tehén nyakábul a láncot. – Oszt azt üssed! Oszt ütötte. Majd oszt jött egy asszony,
azt mondta, hogy: – Bakati, gyere el, nézd meg Ilus nénét, mer Ilus nénét agyon-
verted az éccaka! – Én? Hát kívül se vótam az udvaromon! Az Ilus néne elvette
mindég a tehéntül a tejet, és nem adott a nagy családnak tejet! Az rontott, az az Ilus
néni. Anyám az ilyeneket nagyon beleverte a fejünkbe. Hát elmesélgette, oszt az
ember figyelgette. Jószághoz tudott, emberhez tudott, mindenhez tudott. Gyógyí-
tani tudott, tejet vissza tudott venni. (Biri, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)36

1: A vénember elhajtotta haza a marhát, a vénasszony is otthol vóut, de bojtárja
vóut, egy kisbojtár ott maradt a marhával. Egyszer szóult neki az asszony, hogy:
– Eridj csak kifele, mer már a marha szalad! Na, õ meg osztán ment trappba ki,
fiatalember vóut. Elment ki, osztán a kútnál ott állt, a kútágasnál. De a marha es
megszaladt. Úgyhogy a legelõürûl, mán egyszóuval a legelõü szélen vóut, mikor õ
kiért. Hozzáfogta a fõüdet ütni. Másik ember úgy ment oda: – Jaj, kedves komám,
ne ölj meg! – Nem, most mán. Megdögölsz! Bántottalak én téged? Úgyhogy az
ember nem is soká élt, a másik ember. Annyira összetörte, oszt csak a fõüdet ütöt-
te. E vóut az. Oszt a marha meg visszament a kúthoz. Éljen az a jóuszág, törd be
úgy a jóuszágot, ahogy azt az Isten megadta. Akkor te ne félj! A jóuszág jóu lesz a
kezed alatt mindég. De hogyha valamiér megbabrálod, ráfeketedik a bûr. Hát
vóut! Hogyne lett vóuna. Még nagyapámat mondtam, na!
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2: De mán azér csak kellett valaminek lenni régen a pásztoroknál. (Karcsa, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye)37

Embert ront, gyógyít

Nekem egy olyan nagybátyám vót, apámnak a testvére, hogy az ilyen mindene-
ket tudott. Az is pásztorember vót. Osztán tudott olyanokat is csinálni apámnak
a testvérje, hogy… ezelõtt vótak rontott gyermekek, olyan hibás gyermekek.
Nem tudtak ülni, enni maguktul, vótak mán 20 évesek is, magok alá tisztálkod-
tak. Osztán… már erre is emlékszek, a legidõsebb bátyámnak akkor vót az eskü-
võje, mikor odajött Perkedrül egy asszony, hogy jön-i Mihály bátyánk nálunka

a lakodalomba. Oszt mondta neki az anyám, hogy jön. Horvátnénak hívták az asz-
szonyt, aszondja: – Idehoznám a fiamat! Aszondja neki az anyám: – Ne hozza ide,
itt lakadalom van, nem gyógyítás van! – Ilyen váltott gyerekb vót. – Na, eljövök
akkor a Mihály bácsiho! Na, szombat délután eljött oda. Mondta anyámnak,
hogy: – Híja mán ki Mihály bácsit! Hát kihítta anyám. Hát mondta neki, hogy:
– Csak menjen haza nyugodtan, majd én reggel elmegyek! Oszt elment. Oszt ad-
dig a fiú soha nem szólott egy szót se! Mikor bement Mihály bátyám a házho, oszt
mondta neki, hogy: – Samu, hogy vagy, hogy kerültél ide, Samu? – De én nem
Samu vagyok! – Hát akkor ki vagy? Oszt fõzött neki köleskását, oszt a fedõre tet-
te. Megette! Csak vízbe fõzte meg a köleskását, és a fiú ette saját magátul. Csak
csudálkoztak, hogy mán 18 éves, és még nem evett sose kanállal. Oszt megette,
és az ágy alá hajította a fedõt meg a fakanált. És Mihály bátyám még haza sem ért,
oszt [a gyerek] meghalt. Nem tudták visszacserélni, mer kereszteletlen vót a gye-
rek ameddig,c azt mondta a nagybátyám, oszt ellopták a gyermeket az anyjátul a
boszorkányok. (Biri, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)38

Például van Zsarnón is, Jacsman. Itt az embercsont a zsebébe. Ha van magának
az a tyúkszem a kezén, amit nem tudnak az orvosok kigyógyítani, és õ el tudja
tüntetni. Csak mikor a hold megy el, akkor. Le tudja olvasni. Van olyan ember
Zsarnón. Hát elment egy orvos hozzá. Én vittem oda. Épp Zsarnón jártam. – Hol
lakik Jacsman? Osztán elmentünk: – Tessék nézni, itt van! Hát elmentünk oda: ez
az a régi bacsó.d Azt mondja (én nem tudtam, hogy orvos): – Én fõorvos vagyok.
Kassán. Én orvos vagyok, de nem tudom kigyógyítani. – Doktor úr, tessék elgyün-
ni a jövõ héten, ezen a napon! Hát én is kimentem. Kimentek az erdõre, felnézett az
égre, de akart neki elõször pénzt adni, nem vette el. Majd akkor veszi el, hogyha
majd elgyün még egyszer, és el fog tûnni a tyúkszem – mondott valamit, morgott
magába… Hát eltelt egy éccaka, két éccaka, hát látom, hogy ott a sarkon gyün az or-
vos autóval, ez igaz vót. Mutassa: hatvankét órán belül eltûnt. Adott neki ötszáz ko-
ronát, meg pálinkát, meg szalámit, mindent. Én ott vótam. Még én is ettem a
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szalámibúl. Jacsman János, ez így tud. De tud rontani is. Õ meg tudja az embert
úgy rontani, hogy minden állat kidöglik. Ahol a csonttal bemén magánál az ólba,
ott kipusztul minden. Õ ennyi pici csontot betesz magánál a küszöb alá, egy hét
múlva már pusztul minden el. Ez bitang. Úgy megronti magát, hogy örökös kódis
lesz, meg szegény. Ez bitang. Ez olyan ember, a Jacsman. Itt van a mellényébe be-
varrva az embercsont. És õ vissza is tud csinálni. Ez jobban ért hozzá, mint a
másikok. Ez igaz. Vannak ilyen emberek a bacsok között. (Torna, Kassa-vidéki já-
rás, Szlovákia)39

Elpanaszoltam ezeket a dolgokat Kotruc pásztornak. Akkor ránk nézett, mert-
hogy Erzsike is ott volt, és azt mondta Erzsikének: – Maga miért beteg? Én ráné-
zek arra a pásztoremberre, és mondom: – Maga honnan tudja ezt? – Én mindent
tudok – mondta –, csak gyöngébb vagyok… Én tudom azt, hogy maguk minden-
nap mit élnek át. És maga beteg. Magának itt fáj – aszondja. Mondom Erzsiké-
nek: – Hát ez igaz, amit ez az ember itt mond. Nekem is fáj, meg neked is!
Aszondja Kotruc, õ tudna rajtunk segíteni, de az, aki nekünk ezt csinálja, annál
gyöngébb õ mesterségben. (Bánk, Nógrád megye)40

JEGYZETEK

1 Egy-egy tájegység tudós pásztorainak hagyományait mutatta be Barna 1979, 60–64;
1 Jung 1990, 134–137. 
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4 Ratkó 1987, 161.
5 70 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1961.
6 81 éves férfi (juhász); Fejõs 1985, 42.
7 Balassa 1963, 487.
8 Férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1952.
9 Fehér 1975, 80.

10 Molnár Ambrus gyûjtése, 1967–1968; Küllõs 2001, 238–239.
11 72 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1956.
12 Kb. 68 éves férfi (1), kb. 63 éves nõ (2); Keszeg 1999, 238.
13 Zakariás 1992, 190.
14 Magyar 2001, 491.
15 72 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1956. 
16 62 éves férfi; Szabó Lajos 1975, 212–213.
17 61 éves férfi; Dégh Linda gyûjtése, 1961.
18 75 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1954.
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20 72 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1956. 
21 Kb. 62 éves férfi; Keszeg 1999, 239.
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TUDÓS KOCSIS

A tudós kocsis alakja narratív fikció; ez általában jellemzô a mesterségekkel kapcsolatos termé-
szetfeletti tudással kapcsolatos hagyományra. A közösségek valóságos szerepet betöltô
mágikus specialistái között nem volt a kocsisnak szerepe.Mindazonáltal gazdag elbeszéléskincs
fûzôdik hozzá; a legváltozatosabb adatanyagot északkeleten: Zemplénben, Szatmárban gyûjtöt-
ték össze, de alakja voltaképpen Burgenlandtól Mezôségig, sôt a Székelyföldig sokfelé felbuk-
kan. A mondák kocsisa általában uradalmi alkalmazott, ravasz és ügyes, túljár nemesi, grófi
gazdái eszén. Az elbeszélések mesterségével kapcsolatos varázserôt tulajdonítanak neki.Cso-
dálatos gyorsasággal utazik, kocsijával a levegôbe is tud emelkedni, sôt döglött lovakkal is mes-
szire fuvarozza gazdáját; lovai szôre fénylik, karbantartásukat segítôszellemei végzik. Hatalma
van a lovas kocsik, lovak, a közlekedés, az utak fölött: a megkötött lovat távolból is el tudja in-
dítani, a haladó kocsit megállítja. A tudós kocsisok egymással vetélkednek, egymás közlekedé-
sét mágikus úton akadályozzák. Az „ellenséges” kocsissal vagy más mesteremberrel (tetôács)
vívott párharcában varázstárgyai (ostor, vaspatkó, vasszög stb.) segítségével gyôz.Társulnak a
személyéhez az ördögi tudásba való beavatásnak (például varázskörben, illetve magasra növô
növény tetejére állva), a segítôördögök szerzésének a sztereotip tudósmotívumai is; ugyancsak
ismert az ördögi, hamis mulatság elbeszélése is a tudós kocsisra vonatkoztatva. A többnyire
nemzetközi, Közép-Európa más népeinek folklórjából is ismerôs szövegmotívumok sokszor
egy-egy táj híres, névvel megnevezett kocsisa köré szervezôdnek; ilyen személy például az elô-
ször Luby Margit gyûjtése során feltárt híres szatmári,Köcsön nevû kocsis. Egyes kutatók a tu-
dós kocsis varázsos közlekedésében (a döglött lovak feltámasztásában) samanisztikus motívu-
mokat véltek fellelni;1 ennek a feltételezésnek nincs komoly alapja.2
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Tudományszerzés, segítõszellem szerzése varázskörben, próbákkal

A fõdiördögök […] rendesen karácsonynap elõtt való éjjel szerezhetõk. Éjféli mi-
sekor olyan keresztútra mennek értük, amelyen a kakas kukorékolása már nem
hallatszik. […] Egy kocsis ily célból elment a keresztútra, s magával vitt fekete
kakast. Három szál istenátkozta tüskefávala kört húzott, s abban elhelyezkedve
várta a történendõket. Megjegyzendõ, hogy az illetõnek a körbõl, amidõn egyszer
beléállott, távoznia, sõt még kilépnie sem szabad, mert az ott ólálkodó rosszak azon-
nal széttépik. Éppen ezt nehéz kiállani a különbözõ nagyon erõs megpróbáltatá-
sokkal szemben. Elõször bivalybikák jöttek erõsen s folyton bömbölve. A fõdi-
ördögök kiabáltak: „Vigyázzatok, miétb megölnek benneteket!” Azután négylovas
kocsi robogott feléje a levegõben: a lovak szájából szinte potyogott a tûz. Az ördög,
aki kocsin robogott, már messzirõl kiáltotta: „Vigyázz, miét megsütöm a fejedet!”
Közvetlen a feje fölött röpült el a kocsi. Ezután egy, ugyancsak négy ló által vont
lángoló szénásszekér közeledett. A szekéroldalról csomókban potyogott le a tüzes
széna. Midõn közel ért a kocsishoz, az ördög ennél is odakiáltott: „Vigyázz, miét rád
düõl a széna!” A feje fölött surrant el a szekér. Késõbb két lovas katona vágtatott.
Már messzirõl kiáltották: „Menj odább, miét ugratunk!” Ezek is a feje fölött vágtat-
tak el a levegõben. Az illetõ feje fölött cérnaszálon függõ nagy malomkõ forgott;
csaknem a feje búbját érte. Közben odakiáltottak a rosszak: „Eriggy el onnajd, miét
rád esik, osztán egyszerre agyondob!” Végre sánta vénasszony baktatott elõ, s a kör
mellé állva beszédbe ereszkedett a kocsissal, s megkérdezte, hogy mit kíván. „Nekem
ollanokat adj – válaszolt a kocsis –, hogy a lebegübe is áhossakc velek, akik megmeleg-
szenek.” Erre a sánta vénasszony hüvelyknyi kis üvegben valamit átnyújtott neki,
Ebben voltak a fõdiördögök. A kocsis az üveget átvette, s a kakast meg a macskát a
sánta asszonynak kidobta. Ez azokat elkapta, s azonnal széjjelszabta. (Göcsej)3

Liszkánd volt egy ember, a Bárány bácsi, azt mondja – mert katona volt akkor, a
’14-es háborúba esett el: – Tudjátok, fiam, kocsis voltam, szerettem volna sokat
tudni. Mondták, menjek ki a keresztútra, lovam mindig tiszta lesz, nem kell pu-
colni. Szentelt krétát vettem, szépségesen kimegyek a keresztútra, húztam maga-
mon körül egy kört, aszt jött egy kocsi, ki ne ugorjak belõle. Megálltam ott, és
szépségesen csináltam a kört, és vártam. Elgyün a 12 óra. Nagy urak megjelen-
nek, kérdezik, mit akarok. – Semmit se, csak kocsis vagyok, a lovamat szeretném,
nem kéne pucolni, hogy mindig szép legyen. Akkor egy nagy fazekat odaadtak
neki: – Ülj rá, fiam, tedd le az esküt! És letették a nagy fazekat, hogy majd ráül
az ember. – Mondjad utánam: „Tagadom az Istent, hiszek a nagy fazékban.” Há-
romszor. Ellenkezõleg beszélt. Felrugatták vele a nagy fazekat. Kergette, utána-
ment a nagy fazék, és mikor hazaért, azt mondták: – Szerencséd, kutya, hogy jól
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tudtál szaladni, mert ha nem, az életedbe került volna. Aszt többet így nem ment
mesterséget tanulni, mert nem tudta úgy letenni az esküt, ahogy kérték tûle.
(Sárazsadány, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)4

Volt egyszer két szolgalegény, az egyik sosem puculta a lovát, mégis tiszta volt, a
másik mindég puculta, és sohasem volt tiszta; a másikat nagyon bosszantotta, és
tudta, hogy valami boszorkányság van a dologba. Azt mondta a másiknak, hogy
tanítsa meg. A próbát csak kedden és pénteken kellett elvégezni. Az ólban volt
egy ágy, azon kellett neki fonni. Az ostort ahogy fonja, hát egyszer egy nagy, tü-
zes szemû bika közeleg felé. Azzal meg is birkózott. Egyszer csak a szája tátva ma-
radt, és egy csomó darázs bement a száján, az orrán meg ki. Ekkorra már reggel
lett. Péntek este megint így történt. De mikor a darazsak is elmentek, akkor az
ember fölnézett a plafonra, és ott látott egy olyan kicsi embert, mint egy pók. An-
nak a pici embernek a derekára volt kötve, és arra egy nagy malomkõ. Az ember
megijedt, és kiszaladt. Nem sikerült neki a próba. Csak puculta továbbra is a lo-
vakat. (Hencida, Hajdú-Bihar megye)5

Karacs Imrénél vótam 16 éves koromba kocsis. És a szomszídba vót egy öreg kocsis,
öreg agglegíny kocsis. Annak a gazdának vót nígy lova. Hazament este kísõn, lehán-
ta a lovakrul a szerszámot, beengedte az ólba, akkor û ment befele vacsorázni. Én
ezt megfigyeltem vagy kétszer, hogy mi van ezzel az öreggel. Hát ez nem csinál sem-
mit se? Átmentem hozzá egy fél óra múlva. Kijött a vacsorátul, hát tiszta vót a lo-
va, szerelvínye, hámja, mindene. Zörög a hám az ólba. Bemennék, nem tudok be-
menni az ólba. Hát, hát az öreg meg jön a konyhárul. Hát mondom: – Ki van az
ólba? – Nincsen ott senki. Ekkor jön û, benyitja az ajtót, hát nincs senki az ólba. Hát
ez, elkezdem neki: – Hallja, tanítsík meg éngem erre az ördögsígre. – Ej – aszond-
ja –, maj megtanítlak – aszondja –, de – aszondja – máskülönben én aszondom, ne
add az ördög kezibe a dógod, a lelkedet. Mondom: – Ne törödjík vele, csak tanítsík
meg erre a kocsisságra, megfizetek én írte! – Nem kell nekem semmi – aszondja –,
de ne add magadat az ördög kezibe. És mindig olyan lovon járt, mint a pohár. Nem
törõdött semmivel se, hogy sáros, vagy mi piszkos. Neki rendbe vót mindig.
Lehánta, lehánta, û elment mulatni, vagy a faluba. Neki mindig rendbe vót minden.
Igen, ezt az egyet tudom, ami így megtörtínt. És ezt, ehhea hasonlókat hát hallot-
tam mástul is. Hát û oszt aszondta, hogy: – Ne add az ördög kezire a lelkedet –
aszondja –, csak jobb, ha emígy leszel kocsis – aszondja. Mibül kifolyólag oszt, mán
én se tudom, mert hát ûtet nem vallattam meg. (Sáp, Hajdú-Bihar megye)6

Segítõszellemei

Mikor én Södörén kocsis vótam, ott vót egy Sári Józsi nevezetü kocsis, három bo-
gara vót. Egyszer mentünk Egerszegre, osztán kiértünk a faluból; aszondja nekem
Józsi: – Otthon maradt a bagósskatulya! Azt mondom: – Az én pipámban van bagó.
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– Nem kõ az nekem. Azt mondom, adja oda az abrakosláda-kulcsot, elhozom. Az-
tán odaadta, visszaszaladtam. Elõvettem a kátulát, beletettem a zsebembe. Ami-
kor bementem a faluba, nézegettem, nem láttam senkit, megnéztem. Három tü-
csök bogár vót. Mikor elértem, a kezébe adtam, aszondja, miért néztem meg üket,
aszondja, ha kiugrottak vóna, mit parancsótam vóna nekik? – Ott vót egy tábla
gané, elteregettem vóna velek. Aszondja, azt okosan tettem vóna, mert máskép-
pen megtáncoltattak vóna: – A börödben sem maradtál vóna meg. Ülj fö a kocsi-
ra! Fölütem. – Huzd el a kalapodat! Mire lehuztam a kalapomat, elaludtam, az Is-
ten tudja, merre mentünk Egerszegre. Csak akkor ébredtem fel, mikor odaértünk
a város szélére. A három tücsök ördög vót. (Sármellék, Zala megye)7

Pácinban az ispán kocsisa meg a kerülõ egy lakásban laktak. A kocsis ördöngõs
volt, oszt vót neki egy lidérce is. Ez egy olyan veszedelmes jószág vót, hogy min-
dent beárult a gazdájának, oszt éccakára mindég egy darab friss vajat meg egy
csupor édestejet kellett kitenni az asztalra. Egyszer az történt, hogy a kerülõ ké-
sõn ment haza, oszt véletlen megette a lidérc ennivalóját. A lidérc gazdája akkor
nem volt otthon, mert az ispánnal Ujhelybea vót, hát akkor éccaka nem történt
semmi. Másnap osztán, mikor a kocsis hazajött, oszt megtudta a dolgot, mert a li-
dérc megmondta neki, hát igen megharagudott a kerülõre, oszt meg is mondta
neki, hogy igen meg fogja bánni, amiért a lidérc ennivalóját megette. Hiába
mondta a kerülõ, hogy nem tehet róla, csak véletlen vót az egész, a kocsist nem
lehetett kiengesztelni. Egy reggel a kerülõnek korán kellett kelni, hát ahogy men-
nek felkölteni, hát látják, hogy még alszik. Szólnak neki, hogy keljen fel, az meg
ugrana ki az ágyból, hát meg sem tudott mozdulni az ágyon. Kérdik osztán tõle,
hogy mi a baj, hát akkor mondta, hogy a kocsis az éccaka megtapostatta a négy
lovával. Mondják neki, hogy az nem lehet, mert a kocsis nem vót itthon éccaka,
hiszen elvitte az ispánt megint valahova, oszt meg nem jöttek haza most sem. De
a kerülõ csak erõsködött, hogy úgy vót, oszt még a hátát is megmutatta, amin ott
volt a patáknak a nyoma mind. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)8

Az öreg Bénótul hallottam. Úgy elverték vóna, ha kilépett vóna a körbül, akkor
tanult volna. Otthun éjszaka megverték, û mesélte. Lovat is úgy meg tudják ron-
tani, csak megtörülték, oszt étette és pucolta az ördög. Mindig szép volt a ló,
olyan volt, mint a sõre.b Két kocsis vót, az egyik mindig pucóta, mindig rossz vót
a ló, a másik nem pucolta, mégis szép vót a ló. Odaállt a rúd végihez, nem ment
a ló. Addig nem ment, míg nem akarta. Fogadta, hogy megállítja a lovat, és meg-
állította. Figyelték, hogy a ló nem megy sehova se. De az értett, a másik kocsis is,
odabaszott a rúd végire nagyot, hát az ember eldõlt a szõlõ közt. Az is értett hoz-
zá. Annak is vót tudománya. (Sárazsadány, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)9
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Varázstárgyai

Gyerek vótam, az én néném özvegyasszony vót… Ez a sógor kocsis vót egy Dudás
nevûnél. Bementek a kocsmába. Egyszer azt mondja neki egy másik: – Hallod,
barátom, míg te fiatalember vagy… látom, kocsis vagy… Van nekem egy laka-
tom, vedd meg! Olyan dolgod lesz, hogy nem kell lovat pucolni. – Hogyan adod?
– Egy liter pálinka. Elvitte a lakatot haza. Megnõsült. Az én nénémet vette el.
A nénémnek vót egy kis szõlõje, egy kis fõdje. A lakatot oda… olyan mestergeren-
da vót, a lakatot oda tette. Mikor otthagyta a szolgálatját, hát a lakatnak mindig
pucolni kellett. Annyira kimosták, hogy mikor gyütt az este, már félt. Lekötöztük
az ágyba. Egyszer vót egy Liszek néni. Már küldte a Liszek nénit a papér. Mer
mondta, hogy most már a saját vérivel akarnak aláiratni vele a nagykönyvbe. Mi-
kor a pap jött, nem tudom, hány imát mondott el. Mondotta a harangozónak, hogy
vegye le a mestergerendáról a lakatot, hajítsa át a háztetõn. A harangozó átdobta.
Azóta semmi baja nem vót a sógornak. (Tarcal, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)10

Körülbelül harminc évvel ezelõtt hallottam Jakab Nácitól, akivel az uradalomban
együtt kapáltunk. Neki volt egy olyan vakarója kocsis korában, hogy attól egy
símításra fényes lett a ló. Aranyból volt az. Olyan patkója volt, amelyik éjszaka is
világított, mint a lámpa. Aranykeféje is volt, azért volt az õ lova mindig szebb,
mint a más kocsisok lova. Ha megkérdeztük tõle, hogy most hol vannak ezek az
eszközök, azt felelte, hogy: – Régen vót, mese vót. (Kocsord, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye)11

Bementem, kis fiatal 14-15 éves gyerek lehettem, polgári iskolába jártam, Szal-
kára.a Ott vót egy jó ösmerõsöm, bementem hozzá, és hát ott háltam. Este 12 óra-
kor nagy csörgés vót a konyhába, mert tudniillik annak a gazdának ilyen kocsissa,
szobalánya vót. És a kocsisnak vót egy ilyen négyszögletes zsebkendõje, körül volt
varrva kék és sárga csíkkal. Elõvette a zsebkendõt, és akkor û azt megrázta, oda-
ment a lányhoz, szobalányhoz, már az aludt, és a szobalány szépen fölkelt, az em-
ber lehúzta a csizmáját, és abba beszélt mindig bele, és kezibe vót egy szál gyertya,
és mondta neki: – Juliska – aszondja –, fogd a mosdótálat, és vidd ki! Hát fogta a
mosdótálat, elvitte az ajtóig, kinyitotta az ajtót, és kivitte. A szekrénybül mindent
kipakoltatott vele: tálat, porcelánt, edényeket, és olyan jó kis könnyû szekrény volt,
megfogta, és kivette. Az asztalt, székeket, mindent kipakoltatott vele. És úgy is
hagyta. Majd reggel, mikor fölkelt a lány, akkor a lány, akkor mutatta meg, hogy
nézze meg, mit csinált. – Na – aszondja –, úgy hidd meg azt, hogy ha te egyszer,
de legyen bárki, kijönne hozzám a szalkai keresztútra, ahol van Csaholy,b ilyen el-
ágazás, és Szalkát vágja keresztül, õ ottan, azt mondja, húzott egy kört, amelynek
az átmérõje két méter, és azt mondja, éjfél 12 órakor tüzes szekerek meg kígyók
jönnek oda, a nyelvük nyújtják, de a körön, azt mondja, egy se megy belõl, úgy-
hogy, azt mondja, sok ember tanulhatna. És mutatta nekünk a zsebkendõt, azt
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mondja, hogy õ azt a nagyapjátul örökölte. Semmi mást nem tudott neki hagyni,
csak annyit, tehát zsebkendõt, és, azt mondja, akármi baj van, õtet az mindig, azt
mondja, a bajbul kimenti. (Fülpösdaróc, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)12

Ördöngös kocsizás: emberfölötti gyorsasággal, levegõben, jég tetején

Póka Mihály bácsinak ördögei voltak. A papnál volt kocsis. Egyszer a plébánost
Hetyérea kivitte mulatság alkalmával. A plébános megfeledkezett arról, hogy dél-
után esküvõje lesz Jánosházán, pontosan 4 órakor. Kiment Mihály bácsihoz, és
mondja: – Mihály bácsi, mi lesz most, nekem 4 órára haza kellene menni esküd-
tetni. – Nem baj, plébános úr – mondja Mihály bácsi –, csak üljön föl a kocsira, és
hunyja be a szemét! Néha-néha fel is pislantott, és látja, hogy a hintó kerekei is
elõttük futnak, olyan gyorsan jönnek. 4 óra elõtt öt perccel már a templom elõtt
várta a lakodalmasokat. Olyan ember volt Mihály bácsi, hogy egy alkalommal tiz
mázsa vasat kellett volna egy kereskedõnek Gyõrbõl hazaszállítani. Mihály bá-
csi egy este lement Györbe, és reggelre hazahozta a tiz mázsa vasat. Mihály bácsi
ördöngõs ember volt, még az istállóba se ment be soha, de lovai mindig rendesek
és tiszták voltak. Õ csak megállt kívül, az istállu elõtt, de odabenn csak ugy csat-
togott, sercegett a kefe és a vakaró. Egyszer kértem Mihály bácsit, hogy én is hadd
fogjam meg az ördögöket, de Mihály bácsi azt mondta: – Elvittem a hegyei erdõ-
be, belefurtam az egyik nyirfába, és beleraktam az ördögöket. Dugóval be-
dugtam, és azóta ott vannak. Eridj ki, és keresd meg õket. (Jánosháza, Vas megye)13

Egy úr fõdiördögös kocsist tartott, kinek három fõdiördöge volt. Mikor a kocsiba
fogott, csak azt kérdezte az urától, hogy hogyan menjen: úgy-e, mint a szél, vagy
úgy, mint a gondolat. A kérdésre egyszer azt felete az úr: – Úmmenjünk,b mint a
gondolat! Úgy is mentek. Mikor az úr azt kiáltotta a kocsisnak: – Ferku, lassab-
ban! – akkor már százmérföldnyi magasságban lebegtek fönn. De ezt aztán már
nem vette tréfára az úr; megfenyegette tehát a kocsist: – No, Ferku, ha máskor is
így járunk, ekergetlek a háztu! Csak ezután kezdettek a kocsival fokozatosan le-
szállani, s a rendes úton járni. (Babosdöbréte, Zala megye)14

Vót a t-i grófnak egy parádés kocsissa. Egyször kompon akart a gróf átamönni a
Dráván. Sietette a kocsist: – Csak gyorsan, csak gyorsan, mer a komp etthágy!
Késén indútak, hát ott is hagyta. Szidta a gróf a kocsist. – No, csak ne gundúljon
a méltóságos úr sömmive, csak hunyja be a szömit! – mondi a kocsis. Avva, hajt
neki a Drávának. Még a ló lába is pattogott, a víz mög suhogott, de vissza is hoz-
ta ugyanígy. Mikor hazaértek, úgy mögrémût a gróf, hogy azonbac fõmondott ne-
ki. Gyün a másik parádés kocsis. Jó vóna! Még köze se möhetött a lovakhó. Mi-
csinyát nékik az elébbi kocsis, mit se – csak ott maradt ám a grófná. Nem löhetett e
nála nékû. Halála órájáig kapta a konvenciót. (Kákics, Baranya megye)15
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Szóval ez Tamásiba történt. A plébános kocsissa vót. A plébános meg vót híva Fe-
hérvárra, Székesfehérvárra gyüllésre. Az öreg plébános mindig iparkodtatta a ko-
csist, hogy foggyon be, mer elkésnek. De a kocsis mindig azt monta: – Még ráérünk!
Má csak egy óra vót vissza a gyüllés idejiig, akkor indutak. Kiértek a falubu, akkor
álmot bocsátott a kocsis az öreg papra. Fönt a levegõbe, a fák tetejin röpültek
Székösfehérvárig. Mikor odaértek, kérdözték egymást: – Te mikor indutá? Azt
mondja a pap, hogy egy órájja, hogy elindutak Tamásibu. Kiváncsiak vótak az urak,
megnézni a kocsist meg a lovakat, hogy milyenök. A lovak nem vótak jobbak, mind
a másik fogatok. A gyüllés után hazafelé a pap a hintóba ugy tött, mintha má alun-
na, és hazafele megenn a fák tetején föllü, ott röpötek haza. Mikor hazaértek, a plé-
bános elbocsátotta a kocsist, hogy üneki ilyen ördöngös kocsisra nincs szüksége. Fo-
gadott egy másik kocsist, az meg nem tudta a lovakat hajtani, még ezt föl nem
szólították, hogy engedje meg, hogy mehessenek a lovak. Itt aztán maradhatott az
uj kocsis, mer addig még ez meg nem engedte, nem tudott velik menni. Hiába fog-
ta be a lovakat, csak topogtak, hortyogtak, nem mentek… (Döbrököz, Tolna
megye)16

Nem tudom már magam sem, melyik községbõl volt ez, de a kocsisnak el kellett
vinnie az urat kocsin a vonatokhoz. Lévára, vagy hová, én sem tudom pontosan,
melyik községekben. Hát ugy ébredtek föl, hogy hát már nem volt neki csak kö-
rülbelül öt perce a vonathoz. De, hát messzire kellett vonathoz mennie. Messzire
volt az, vagy tíz kilométerre. Na, ahogy mentek, aszondja a kocsis: – Tessék jól
megfogózni! Mert azt sosem tudta az úr, hogy micsoda kocsis. – Jaj – aszondja –,
János, elkésünk! Elkéstek, mert tíz kilométert három perc alatt kell megtenni.
– Hát nem érjük a vonatot, elkésünk, János – aszondja. – De, csak tessék megfo-
gózni! Hát annyira mentek, hogy az udvarból mindjárt fölszálltak a venyigébe,
úgy, hogy a losonci toronynak a keresztjét is megfarolta. Úgyhogy elhajtotta egy
kicsit a keresztet. Mikor, kérem szépe, odaértek a vonathoz, még ott volt a vonat.
Váltott jegyet, oszt elment. (Õrhalom, Nógrád megye)17

Szógált Komlódtótfalun Kossuth Istvánnál is Köcsön.a Még akkor csak Nagyká-
rolytól volt vonat Pestre. Igy hát Károlyig kocsin kellett menni. Az úr idejében
szolott Köcsönnek, hogy készüljön, mennek a vonathoz. De az nem sokat törõ-
dött a paranccsal, hanem elment a kocsmába inni. Nagyidõb állott elõ, de már ak-
kor csak tíz perc híja volt a vonatindulásnak. Az úr mondta is, hogy most már
késö, nem megyünk sehová. De Péter csak bizonykodott: – Ne tessék semmivel tö-
rõdni, csak tessék felkészülni, oszt menjünk. Az úrnak nem volt mit tenni, elindul-
tak. Ahogy elindultak, hátraszól Köcsön: – Hunyja be a szemit az úr! – oszt közé-
csap a lovaknak. Erre a levegõbe emelkedett a hintó, ködbe burkolták magukat a
lovak, annyira mentek, hogy a patkó is szikrát hányt, a kerekek meg lángot szór-
tak. De alighogy megindultak, már meg is állottak. Csak hátraszólt Péter: – Itt va-
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gyunk, tekintetes uram! Az úr nem hitte, de hogy felnézett, hát valósággal a
károlyia indóház elõtt állottak. (Tunyogmatolcs, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)18

A becskei gróf így télen vendégségbe ment a kézsméri grófhoz. Mikor mán haza-
fele indultak, hát igen rossz idõ lett. Tisza zajlott, úgyhogy se hidas nem járt, se
ladik, keresztül a Tiszán. Mikor a parthoz értek, azt kérdi a gróf – No, fiam, hogy
megyünk itt át? – Sose féljen, gróf úr – mondta a kocsis –, majdcsak átmegyünk
valahogy! Avval nekihajtott a kocsival a zajló Tiszának, át is mentek a jég meg a
víz tetején a kocsival meg a négy lóval minden baj nélkül. Mikor hazaértek, oszt
a kocsis leemelte a hámot a lovakról, hát az egyik ló csak eldûlt, megdöglött. Kér-
di a gróf, hogy: – Hát ezzel a lóval meg mi történt? Akkor mondja a kocsis, hogy
a ló már akkor megdöglött, mikor a Tiszán hajtottak keresztül. – No, fiam, ha te
ilyen ördöggel cimboráló ember vagy, akkor én veled nem hordatom magam se-
hova, én nem bízom az életemet rád, hanem elbocsátalak, mert még egyszer rosz-
szul járok veled – mondta a gróf, oszt elengedte a kocsist. A kocsis kérte, hogy
tartsa meg szógálatba, ne féljen, nem fog semmi baja történni, de a gróf hajtha-
tatlan maradt, a kocsisnak menni kellett. Akkor osztán a kocsis azt mondta:
– Vissza fog még engem a gróf úr hijni, oszt dupla fizetést fog adni, majd meglát-
ja. Avval elment. No, a gróf osztán új kocsist fogadott. De az új kocsisnak nem
volt szerencséje, mert az elsõ napon, mikor a gróf menni akart valahova, nem tud-
ta a lovakat elindítani. Második napon meg, mikor parancsot kapott, hogy a négy
lovat fogja be a kocsiba, hát mikor a lovakat kivezették az istállóból, oszt a hámot
akarták rájuk rakni, hát a négy ló csak eldûlt, oszt úgy feküdt mind a négy, mint-
ha megdöglött volna. A grófnak osztán megmondták, hogy hívja vissza a régi ko-
csist, mert ez mind az õ mûve, oszt nem éri meg vele ujjat húzni, mert úgyse kap
a gróf kocsist, mert mind félnek a régi kocsis bosszújától. Nem vót mit tenni, visz-
sza kellett híjni a régi kocsist. Amikor aztán megjött, hát odament az istállóajtó-
hoz, oszt a négy lovat, ami még akkor is az ólajtóban feküdt, úgy, mint aki meg
van dögölve, csak oldalba rugdosta, oszt rájuk kiáltott. Erre a négy ló felugrott,
oszt csak úgy törte be magát mind a négy az istállóba. A kocsist meg dupla ko-
mencióért a gróf visszafogadta szógálatba. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)19

Döglött lóval utazik, döglött lovat feléleszt

Ez már az öregapám emlékezetibe van: Lapujtõnb volt akkor õ kocsis. Volt ott egy
Zontóg nevezetû nagyságos úr. Még abba az idõbe nem volt vonat, kocsin jártak
Pestre. Még abba az idõbe divat volt a négyesfogat. Ahogy mennek, az elsõ ló
megdöglött. Azt mondta a nagyságos úr: – Most mi lesz velünk, hogy megyünk
Pestre? – otthon mind a négy megdöglött volna, se bánta volna, csak ne itt tör-
tént volna. – Hogy megyünk most haza? Volt hajdúja is a nagyságos úrnak, aki-
nek jelentést kellett tenni. Azt mondja a hajdú a kocsisnak, mondja meg a nagy-
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ságos úrnak, hogy õ avval ne törõdjön, hogy hogy megy haza, csak végezze a
hivatalját: – Csak fogjál be! Be is fogott a kocsis, a döglött lovat is befogta. Még
annyira ment a döglött ló, hogy mikor hazaértek, a kaput ki se kellett nyitni, csak
repült át a kocsi a kapu fölött. De akkor már a nagyságos úr ugy megijedt, na-
gyon vallásos ember volt, hogy behívatta a kocsist, kifizette egy egész évre a bé-
rét: – Többet az én istállómba ne gyere, te az ördöggel cimborálsz. (Karancskeszi,
Nógrád megye)20

Elment egy másik nagyságos úr, elmentek Kékedre lóval. A kocsis is bírt ördögi
mesterséggel. Ördögi mesterséggel bírt. Vannak emberek, akik az ördöggel
egyezséggel bírnak. Na, elmennek, az egyik gróf lova megdöglött. Kórt kapotta

Kékeden. A kocsis azt mondta: – Ennek a lónak haza kell menni! Ráütött, a ló fel-
állt. De a ló meg vót dögölve, az ördögök hozták haza, a sok ördög. S hazament,
megállt az udvaron, levette a hámot a lórul, haza is jött a ló Jólészre, és a ló meg
vót dögölve. A döglött ló hazagyütt. Ez igaz vót. A döglött ló hazagyütt. A ko-
csis, az ördögök hazahozták. (Torna, Kassa-vidéki járás, Szlovákia)21

Szóval ez Betlérbe vót parádés kocsis, a nagyapa. A kastélyba. És vót ott egy má-
sik kocsis is, talán még az elõdje vót, ha jól tudom. Oszt azt kérdezte a grófról:
– Hogy akar menni az úr – mit tudom én, hova –, a levegõbe-e, vagy a fõdön?
Hát azt mondta, hogy a levegõben. Oszt akkor, hogy repül a ló. Hogy oszt igaz
vót-e, nem tudom. Úgyhogy, mikor oszt hazagyüttek, eleresztette rögtön a mél-
tóságos azt a kocsist. Oszt akkor megdöglött a négy ló. No, oszt akkor hítták,
megkeresték az embert, hogy mi történt. Hát má meg vót nyúzva négy ló, oszt
azt mondják, hogy felállt. Hogy igaz-e? Szinte hihetetlen, úgy képzelje el! De ezt
a mama beszélte, neki beszélte el a férje. (Szin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)22

Egyszer egy kocsis, mikor megdöglött a ló, végigvágott rajta egy ostorral. Akkor
aztán árkon-bokron keresztül mentek. Majd egyszer, mikor szétnéztek, látják,
nem oda akarnak menni, ahova az ember vitte õket. Akkor kötnek ki egy kerítés-
hez, a temetõ szélibe. Mikor odaértek, a ló kiesett a hámból. Leszálltak, és látták,
hogy meg van dögölve, meg hogy nem ide akartak jönni. Semmit nem láttak, de
csengett valami. Egyszer látják, egy sírba mennek lefele. Mikor mentek, az egyik
úgy hátrált, és úgy tolták lefele. Lent meg volt terítve, bor, minden. Akkor az
egyik mindig húzodozott. Lent világosság vót. Éjjel 12 óráig tartott a muri. Ló-
trágya volt a sütemény, lóhugy volt a bor. Az egyik mindig keresztet vetett ma-
gára. Magukra maradtak. Mondták aztán, hogy: – Jól jártál, te gazember, mert
ha nem csinálod, így szedtünk volna szét. (Újdombrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)23

Jószáglegeltetís közbe sok törtíneteket hallottam babonákrul, boszorkányokrul,
de mán annyit elfelejtettem… van, aki még eszembe jut. Vót egy jó öreg csõsz bá-
csi, mikor jókedve vót, a jó törtíneteket elmondotta. Û oszt úgy állította azt be,
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hogy az igaz törtínet vót. Úgy magyarázta, hogy mikor fiatal vót. Mindig úgy
kezdte: – Egyszer a többek közt törtínt. Elálltam kocsisnak. Szerettem a lovat,
szerettek engem is. Hát uraságnál vótam, vót ott egy öreg parádés kocsis. Ott
níztem, hogy olyan ember szerettem volna lenni, mint az. Különösen tudott bán-
ni a lovakkal. Hát egyszer odajártak messzi az urasággal, nígyesfogattal, Makó
környíkín. Hát ez a törtínet, amit most elmondok, gyerekkoromba a bikísia határ-
ba vót. Ott laktam akkor. Ahogy magyarázta az öreg Hellen Lajos bácsi, a csõsz,
hogy Makórul jöttek hazafelé a nígyesfogattal. Hát mikor a kastíly elibe odafor-
dult, megállott, a elsõ nyerges lú fõhöz vágta magát, kinyúlt, megdöglött.
Aszondja a méltóságos úr: – Ejnye, te János, szerencse, hogy nem az úton döglött
meg ez a lú. – Hát megdöglött a még Orosháza környíkin, méltóságos uram, csak
én elhajtottam. Látta, hogy milyen mereven ment? – Láttam. Hát meg vót mán
a dögölve. – Hát ilyen ember szerettem volna én is lenni – mondta az öreg Hellen
Lajos bácsi. (Sáp, Hajdú-Bihar megye)24

Más lovát megállítja, elindítja

Voltunk Csanádonb lakodalomban, a bátyám lakodalmán. A többi vendég már
elgyütt, hát akartunk indulni, de hát csak nem mennek azok sehova, nem men-
nek azok sehova, hát mit csináljunk, nem mennek a lovak sehova. Felforgatnak
bennünket a lovak. Sivalkodtunk, jajgattunk, féltünk, hogy, ugye […], nahát,
most mi lesz, itt maradtunk a lakodalmon Csanádon. Akkor kigyütt az öregem-
ber, megveregette a lovakat, megsimogatta, megtörülte a rud végét, a kereket
visszatették, megkenték valamivel. 

Mivel kenték meg? 
Valami farkaszsírral. Valami öregember.

Ki?
Bargyus molnár. Aztán akkor, ha valaki itt, a faluban, a határban gyütt lóval, aszt
mondta annak: – Na, ez nem gyün többet vissza. Akkor az nem mehetett el se-
hova se. Ha agyonverte a lovakat is, akkor se mehetett el sehova se. (Szeremle,
Bács-Kiskun megye)25

Oda vótak a nagymamámék Jászkaránc piacon. S olyan csudálkozással jöttek ha-
za, hogy még ilyet nem láttak soha, meg minden, ami most történt. Hát valami
grófnak hívták aztat. Még akkor egzisztátakd ezek a grófok. Négyesfogaton ment
keresztül ottan, ahol a piac vót, a köves út mellett. És ott sétikát egy kis alacsony
ember. Egyszer csak, hopp, mintha kommendára, kommendárae megszólaltak
vóna neki a lovaknak, és megálltak. Nem mentek sehova, akármit csináltak.
Mindenfélit ígért a gróf, hogy hát indítsák el a lovakat. Mert õneki menni kellett
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vóna. De ez a kicsike ember csak ott álldogált, álldogált, nem csinált semmit. Egy-
szer mán megsokallta, hogy a lovak nem mennek sehova se, akármit csináltak.
Odament, oszt megsimogatta mind a négy lovat. Gyönyörûen elindultak, mint-
ha semmi nem történt volna. (Tiszakécske, Bács-Kiskun megye)26

Farkas Gáspárral törtint ez az eset még ’900 körül. Egyszer ment a testvérihez
Szatmárba,a aki a kórházba feküdt. Két jó luval indult el. Mondták neki otthon,
hogy útközbe ne vegyík fel senkit, hogy hamarabb írhessen. Meg is fogadta a szót.
Ahogy ment, a darócib kocsmán errül, egy ember felkíredzett a kocsijára. De nem
vette fel, hanem továbbhajtott. Alig ment túl a daróci kocsmán, egyszer csak
megálltak a lovak. Nem mentek sehová, hiába ütötte ûket. Tudta, hogy az állítot-
ta meg, akit nem vett fel. Utól is írte az ismeretlen, pedig az a kocsmába is betért
egy féldecire. Még el is hagyta vagy hatszáz méterre. Akkor fordult vissza, és meg-
kerülte a lovakat, majd oszt így szólt Farkasnak: – Na, fiam! Ezután, ha módod-
ban lesz, meg ne tagadd a szívességet senkitül. Oszt kezet fogott vele, oszt elment.
Nem ült fel, hiába kírte Farkas. (Tyukod, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)27

A másik pedig: ittak a korcsomába, egy szekér ment ott. Aszondja: – Nézzétek
meg, én – aszondja –, én azokat a lovakat ugy megállítom, hogy azt a gazdája töb-
bet nem tudja megindítani! Meg es állította. A gazdája mind próbálkozott, végül
elment ahhoz az emberhez, s aszondja: – Felizéltette a lovaimat – aszondja –,
engedje el, mer csuful jár! – No – aszondja –, menjen el! Indítsa a lovakat! Mond-
ták neki: – Há ilyen könnyen mért engedted el? – Én azért – aszondja –, hogy én,
ha el nem engedtem volna a lovait, vett vóna egy üveg sört – aszondja –, azt meg-
itta vóna, a rúd végihez hezzaütte vóna az üveget, s nekem a fejem betörött vóna.
Azért engedtem el. Ez es tudta azt. Mind a ketten tudtak valamit. (Csinód, Har-
gita megye, Románia)28

Viaskodása a kocsiját megállító ellenféllel

Az még az anyámnak az idejébe volt, kaszáltak a réten a kaszások. Ment be a fõis-
pán Tarjánba négyesfogaton. Megállt a négyesfogat tiszta úton. Mert kilencen ka-
száltak ott a réten, már früstükc után volt, verték a kaszát. Azt mondja az egyik:
– Fogadjatok velem, hogy megállítom a négy lovat! Tényleg megállt a fogat,
ahogy odaért. Csak taposott a négy ló ide-oda, de nem ment. Mondta a nagyságos
úr: – Palkó, mi van, vágj oda! – Nem érvényes az – azt mondja a kocsis –, más baj
van. – De vágj csak oda! Hiába vagdosta az ostort, nem mentek a lovak. – Na látja,
nagyságos úr, hogy más baj van. Vállalja a felelõsséget nagyságos úr? – Vállalok
minden felelõsséget. A kocsis kivette az ülés alól azt a kis rövid nyelû baltát, a két
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elsõ ló között volt egy vékony rúd, arra rácsapott; az a kaszás, aki megállította a
lovat, felbukott. A kocsi ment tovább. (Karancskeszi, Nógrád megye)29

Édesapám beszélte, hogy egyszer lementek a Vadvizesre kaszálni. A szekerek ott
álltak a hûvösön, a fák alatt. Egyszer azt mondta Juhász György: – Mit szóltok
hozzá, ha azok a szekerek elindulnak? Azon nyomban el is indult mind. Rimán-
kodtak neki, hogy állítsa meg a szekeret. Õ aztán megállította. A szekerek a lo-
vak nélkül indultak el. Azt mondják, hogy Juhász György valami ostort vett egy
embertõl, aki ehhez értett, és az ostorban vette meg a tudományt. Máskor meg
Mádon voltak kapálni. Arra jött egy négylovas hintó. Egy ember megszólalt:
– Mit szóltok hozzá, emberek, ha a hintót a tábla végén megállítom? Az emberek
nem akartak hinni. A hintó hirtelen megállott, pont a tábla végén. A kocsis le-
szállt a hintóról, körülment a hintón és a négy lovon, felült a bakra, és közévágott
a lovaknak. A hintó megindult, de annak az embernek kivágta mind a két szemét.
– Ejnye – kiáltott fel az ember –, ez még többet tudott, mint én! Amikor a hin-
tót körüljárta az ember, a tengelyszögeket megforgatta, így tudott továbbmenni
a hintó. (Megyaszó, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)30

Ez épen olyan dolog, mint vannak olyan kocsisok, hogy, kérem szépen, hajtsa a lo-
vat, közbe van olyan ácsmesterember, aki aszondja, kérem, a torony tetejirül is
megállítsa azt a két lovat. Akkor leszállt a kocsis, aszt a koporsószeget, a zsebibe
van, kivette, beleüti a rúd végibe, és annak az embernek kiütötte a szemét, aki
õtet megállította. Ilyen dolgok vannak. Hogy… evvel sok mindent meg lehet…
Vagy pedig, ha évek elteltével – ez megint egy nagyon érdekes dolog és régi ha-
gyomány – azt az embert, mikor kiássák – nem tudom én, másikat temetnek
oda…, és annak a koporsójábul a fejkoponyábul egy darabot kivész, és elviszi.
Õ aztat szintén elássa oda, ahol a pásztorembernek a tanyája van. Ottan, kérem,
az a jószág mindég elriad. Elriad, és ott nem állapodik meg. E eztet… erre nem
bír rátalálni senki se, mert nem látta senki. De csak mindent bal kézzel lehet vele
elkövetni. Mindent bal kézzel. És ne lássa senki se! (Taktaszada, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)31

Szüleimtül hallottam, körülbelõl 1912-be törtínt, hogy apám gazdálkodott és ló-
val foglalkozott, és a lovak nagyon jó, nagyon jó hámosok vótak, nagyon jól indí-
tottak. Majd egyszer apám ment vóna fuvarozni. Hát a lovak nem indulnak. Meg-
kötötte a lovakat, a szekérbe befogta, hát a lovak nem indítottak. Az apám majd
nagyon dühös lett. Az ásóval akarta szíjjelverni a fejit a két lónak. Hát édesanyám
meglátta, hát mondta, hogy hát: – Mit csinálsz? Hát nem szabad ilyet csinálni! Az
anyám is indítaná a lovat. Nem indulnak. Rúgnak, vágnak, nem indítanak a lo-
vak. Hát összegyülekezett a szomszídság, összegyülekeztek. Majd jött egy öreg
bácsi: – Mi törtínt, mi törtínt? – Valami. – Hát mi törtínt mán ezzel a két lúval?
Na, jól van. Hozzál csak kalapácsot, szeget! Körülvettík a szekeret, a lovat a
nízõk. Hát az öreg bácsi a szekérrúdnak a vígibe verte a szegeket bele. Ütötte-
verte, mán amikor benne vót is, ütötte-verte a szegeket, kalapálta. Hát, na, jól
van, abbahagyta. Majd körülsimogatta a lovat. Egyik oldalrul átment a másikra.
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Majd az öreg bácsi azt mondja édesapámnak, hát, hogy hát: – Üljík fel a szekér-
re, próbáld megindítani a lovat! Fellép édesapám a szekérre, hát az ostor a kezibe,
de jóformán még fel sem tudott lípni, a lovak elindultak. Kifutottak az udvarrul.
Úgy elmentek, hogy az apám meg nem tudta vóna fogni. Utána az egísz falut be-
járták, mire apám rendbe tudta hozni a lovakat, hogy hát, ugyi, jó rendes menís-
be hazajöjjön. Visszajött be az udvarba. Na, elmentek, próbáljuk megindítani a lo-
vakat. Hát nem volt tovább semmi baj véllek. Hát nem gondoltak semmi rosszra.
Hát elment mindenki haza. Majd pár nap múlva hallják, az öreg Mester Lajosné
hát nagyon-nagyon beteg. Elment meglátogatni a nagynénjit, hogy milyen halá-
lán van. Hát elmentek. Bizony a család nem engedte be az öreg mamához, hogy:
– Nagyon beteg, hagy pihenjen. Hát mán amikor majd jöttek vóna haza este, az
anyám hát csak aszondja: – Ippen azér jöttünk, hogy megnízzük az öreg Sára né-
nit, hát azt akarjuk látni, nem pedig beszílgetni jöttünk. Hát bemennek, hát az
öreg Sára néni összevissza van verve, tiszta seb az arca, keze, mindene. A kékes
sebektül a szeme ki van vagy be van dagadva, nem lát. Hát az apám is meglátja,
hogy hát milyen sebes az öreg nagynéni. Mindjárt eszébe jutott, hogy határozot-
tan ez állította meg a lovakat, hogy nem indítottak a lovak, mert nekik olyan rossz
lovak vótak, hogy nem tudták használni a lovakat, nagyon sokszor, mert nem in-
dítottak. És rossz, csontos lovak vótak. Az apám nagyon megharagudott, és töb-
bet nem ment az öreg Sára nénihez, nem nízte meg többet, és azt mondta: – Töb-
bet be ne tegye még a lábát az udvarba, még csak rokonának sem ismeri, amírt
ilyet mert tenni. (Sáp, Hajdú-Bihar megye)32

Vót itt a régi uraságnak egy derék kocsisa. Veres Ferencnek hítták. A báró ment fel
a négylovas hintóval Kolozsvárra. A Horea úton. Veres Ferenc hajtotta, de lábon
állva tartotta a gyeplõt, nem tudott leülni. S akkor osztán szembejött egy fiáker.
S nem húzott félre. – Üsd ki a szemit! – kiáltotta a báró. S akkor odavágott, ahogy
mondta. S ki is ütötte a szemit a fiákeresnek. (Türe, Kolozs megye, Románia)33

Viaskodása a kocsiját megállító tetõáccsal

Megyen egy kocsi az úton. Az ácsok dolgoztak egy háztetõ építésén. Azt mondja
az egyik ács a másiknak, mondta: – Fogadjunk, hogy én azt a kocsit megállítom,
oszt nem fog tudni elmenni. A kocsi megállt, leszállt a kocsis, a lovak remegve áll-
tak, felszólt az ácsnak a tetõre, hogy: – Bácsikám, engedjen el, sürgõs az utam.
Azt mondta az ács, hogy: – Menjen, nem tartom én vissza! Ez megint kérte, hogy
engedje el, többször, a felelet ugyanaz volt. Akkor a kocsis kivett egy tengely-
végszöget és egy kalapácsot a ládájából, a kocsiládából, beleütötte a tengelyszöget
a rúd végibe, az ács a tetõrõl lebukott, s a fejébe volt ütve a tengelyvégszög. A ko-
csi elindult, és ment az útjára. (Ond, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)34

Voltak olyan dohánypajták. Mert az emberek közt voltak olyan babonások, akik
tudtak valamit: rontani vagy javítani. Többet tudnak rontani, mint javítani. Hát
volt egy ember a pajtának a tetejin. És fedte le náddal a pajta tetejét. És mikor
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ment Dajka Mihály, a kocsis négy lúval, mikor odaért a dohánypajta irányába, ak-
kor csak megállt mind a négy lú, mint akit leszögelnek. Szól a lúnak, nem megy
sehová. Akkor így felnéz a kocsis a pajtára. A gróf meg ott ül hátul az ülésben. Azt
mondja: – Hallja, barátom, engedjen engem utamra! Nem akarta észrevenni az
ember. Aszondja: – Hallja, barátom, engedjen utamra! Akkor lenéz az ember:
– Hát mit akar maga tüllem? Hát bántom én magát? Fogom én a maga lovát,
hogy nem megy? Hát tán arra vón kiváncsi, hogy nem megy, tóljam meg a kocsit
utána? – Nem kell azt tólni, kérem, hanem engedjen engem utamra. Nem enge-
di. – Hát menjen, ha mehet! Ez a kocsis nem szólt semmit sem. Tetszik tudni, a
zsebbe vót mindig ilyen rezervaa sarok, amit a patkóba bele szoktak csavarni, hogy
esetleg a lú el ne csússzon, meg a kövön, vagy tudom is én. Hát ez csak benyúl a
zsebébe, és kivett egy patkósarkot, amit a patkóba szoktak belecsavarni. Né-
gyellõs ostorab vót, és akkor rákötötte az ostor hegyire. Megforgatta, közévágott
a lú közé az ostorral, a lovak megindultak. Mentek. Az ember meg, mint egy zsák,
lefordult a pajta tetejirül. Tehát a lú közé csapott, és az a vassarok kivágta az em-
bernek az egyik szemét. Ilyen dolgok voltak. Ezt is látta a gróf a szemével, hát az-
tán elengedte az öreget. – Eridj – aszondta –, Mihály, csak gazdálkodjál magad-
nak szépen! Adok neked földet is, és gazdálkodjál! – Jól van na, gróf úr. – Ott is
hagyta, leszámolt. De hát, kérem, ahogy otthagyta az ólat, hát volt vagy harminc
vagy negyven darab háti lú, kocsilú, fiatalabb, vénebb lovak, mind azok a dísz ver-
senylovak, ilyesmik. Kérem szépen, hát még vizet se tudtak elibe rakni, hát meg
eledelt! Se vizet, se szénát. Sem aljazni nem tudták, mert ott járt a lába mindnek a
plafónnál, úgy rúgtak, mint a hét istennyila, senki se közelíthette meg. Jelentették
a grófnak, hogy mi van az istállóban. A gróf felült a lovára, és elment Mihálynál,c

a volt kocsisnál: – Mihálykám, hát gyere vissza, maradjál még egy nyárra! Nem is-
merik ezek a lovak az új kocsisokat, hát! – A, gróf úr, hát én se kosztoltatom ûket
– aszondja –, se nem pucolom, hát mi lehet ott a? Elmegy vissza: – Hát nem látok
itt semmi bajt. Hát – aszondja –, nem mersz közémenni? Akkor mán megyen a lo-
vász. Hát meg sem mozdul a lú, olyan jámbor, mint a tehén. Ilyen dolgok fordul-
tak elõ még abban az idõben! (Sárazsadány, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)35

Kérem szépen, vót itt egy régi dolog. Kocsordon történt ez, a kimenetele. Vót ott
egy úgynevezett, László Balázsnak híták, egy kocsis, aki szúgált Ujfalusi bárónál.
Majd egyszer a báró, kérem, elkészült, hogy menjenek Szatmárrad törvényszékre,
mert tárgyalása vót. El is indultak annak idejére. De a Szamoson mentek keresz-
tül, jártak abba az idõbe még hidason, hidasnak nevezték azt a dolgot, amelyen
általjártak. Éppen, mire odamentek, nem vót ott a hidas, a túlsó ódalba vót. Át
kellett vóna menni a révészért. Nem vót telefon, hogy áttelefonáljanak. Várni kel-
lett. Az üdõ pedig ott állott, hogy mán nem lehetett késedelmezni. A báró azt
mondta, hogy: – Már hasztalan megyünk, elmúlt az üdõ, nem érjük el az órát. – Ne

654

a tartalék
b vékony zsinegbõl készült ökörfogathajtó ostor
c Mihályhoz
d Szatmárnémeti (Szatmár megye, Románia)

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 654



féljen, uram – aszondja –, ne féljen, méltóságos gróf uram, elérjük! – A kocsis egyet
gondolt, megfordította a lovát, és újfent nekifordult a Szamosnak szembe. Azt
mondta, ráfordul szemmel a báróra, aszondta: – Méltóságos báró úr, hunyja be a sze-
mét! Nem tudta, hogy miért, csak behunyta a báró a szemét, akkor û nekibocsátot-
ta, a kocsis, a Szamosnak a lovat a hidas nélkül! Nekibocsátotta a lovat, kérem, és a
ló ment, csak úgy csuppogott a víz tetején. A báró behunyt szemmel várt. Mért
huny…, gondolta a báró, hogy mért hunyotta le az û szemét. Majd mikor a közé-
pen mentek, felnyitotta a báró a szemét, hát látta, hogy a Szamos közepén vannak.
Aszt úgy megijedt, hogy nem tudott szóhoz jutni. Mikor kimentek a túlsó ódalra,
kérdezte tülle a kocsis, aszondja: – Méltóságos báró úr, nem tetszett megijedni?
Nem szólott semmit, csak rázta a fejit, hogy nem. Látta a kocsis, hogy itt nagy baj-
nak kell lenni. Nem baj, bebocsátotta a lovat. Bementek ûk még elég sokkal
korántabb, mint az óra vót. Mikor bement, csudálkoztak rajta, hogy itt ilyen korán
megérkezett: – Hamar megjöttek – aszondja neki a barátja. – Hallod – aszondja –,
hogy jöttél? – Nem tudom. Se szekeren, se gyalog, se kocsin – aszondja –, csakhogy
én nem tudom – aszondja –, csak annyit tudok mondani neked, hogy még vizen is
jöttem. Na, kérem, eljöttek haza. De már a báró akkor azt mondta, hogy: – Most
nem megyünk a hidasnak, körülmegyünk. Hazafele nem mert arra jönni. Elment
haza, akkor kifogatta a lovat. – Fogd ki a lovat – aszondja –, fogja ki a lovat, Balázs!
László Balázsnak híták, de hogy olyan púpos nagy hasa vót, hát kinevezték Puka
Lászlónak a László Balázst. Hát, kérem, mi történt ebbül? A Balázs kifogja a lovat
nyugodtan, szót se szóllott többet a báró másik reggelig, mert mán délután mentek
haza. Másik reggel azt mondja az inasának, hogy: – Hívd csak be a kocsist, László
Balázst! Behíják a Balázst, aszondja: – Balázs! Mit követel maga végkielégítést
tûlem? Hogy fizessek magának? Nekem nem kell többet kocsis, én nem megyek
többet – aszondja –, kocsin. Hát mán, kérem, mi történt ebbül? Hát Balázs meg-
gondolta a dolgot, látta, hogy meg van ijedve, e mán ad mindent, hát aszondja:
– Kérem, ötven mázsa búza, ötven mázsa gabona, ahhoz meg annyi disztóu, satöb-
bi, satöbbi – így követelt. Észrevette Balázs, hogy el akar, meg is mondta neki,
hogy elbocsássa, nem kell neki kocsis. Hogy ne bocsássa el, majd nem ígéri meg.
– Minden meg van adva – aszondja. Azonnal fogjanak, és kõütöztessék Balázst el-
fele, többet az udvarába meg ne lássa. Mert ez kész ördög. Kérem, így elkõtöztette
Balázst az udvarrul.

Na, Balázs elment, majd egy kocsi… egy zsidónál elszegõdött kocsisnak, mer a
nem tudta, hogy Balázs ördöngõs. Megfogadta a zsidó. Annak is szinte dolga vót
egy másik városba, oda kelletett neki menni. Azt mondja neki a zsidó, hogy: – Fog-
jon befele, mer elkésünk! – Nem késünk el, uram – aszondja –, csak menyünk, még
üdõzhetünk. És eztán üdõztek is, csak felült oszt a zsidó, elment. Megjárták azok is,
szinte hivatalba vót. Mikor jöttek hazafelé egy községbe, mert községeken keresztül
kelletett nekik jönni kocsival, ott dógozott három ács, fenn egy háztetõre rakták a
cserepet ráfele. Egy, egyik fiatal ács aszondja a másiknak: – Na – aszondja –, fo-
gadjunk, azt a kocsist megállítom, ami jön ott, aztat. – Eee – azt mondja a másik –,
ki vagy te ahhoz? – Fogadjuk le! – Mennyibe? – Öt liter borba. Azonnal megfize-
tem, ha meg nem állít. Aszondja neki a másik, a barátja: – Eridj mán, ne bolondozz,
te! – Na, fogadjunk, na! Meg van adva az öt liter bor. Mikor odaér a kocsi a kapu
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irányába, csak leszegezik a lovat. Négy ló vót fogva a kocsiba. Leszegezik a lovat.
Nem megy a ló sehova. Kapja Balázs a suhogót, püf, paf, közémér a lovaknak. – Az
anyád mindenét, ezt sose tetted te ezt meg, mi jutott hozzád? Nem megy sehova.
Leszáll, körülsimogatja a lovakat, megveregeti, felül, megpattogtatja a suhogót, na,
hát sehova se, csak táncol, kapál a lú. Széjjelnéz Balázs, hát látja, hogy ott dógoznak
a ház tetején. Odakiált neki: – Hé, eressz, hadd menjek! Azok meg röhögnek ott,
nagyban passzióznak. Egyet szól Balázs a lónak, nem megy sehova. Máccor is azt
mondja neki: – Héj, mondtam, eressz, hadd menjek, mert megbánod! Hej – aszond-
ja –, ládd, hogy nem tud sehova menni! Rimánkodik. Harmadikszor azt mondja ne-
ki: – Ugye, hogy mondtam, hogy eressz! Akkor leszállt László Balázs, benyúl a ko-
csiba. Kiveszen egy vasszeget, elmegyen, beüti a rúd hegyibe. Csak úgy kajimpázik
lefele az ácslegény, aki fogadott. – Mondtam, hogy eressz – aszondja. Akkor felül
László Balázs, elhajtott. Ment egy darabig a lú, futva. Majd mikor hazaérnek, az ud-
varon megállnak a kastély elõtt, a zsidóé elõtt, megállnak, az ostorhegyes lú csak
kiburul. – Hõ – aszondja –, Balázs, megdöglött a ló, nézze! – Megdöglött az, uram
– aszondja –, régen, mán a harmadik faluba. Azóta mán csak úgy hozza a kocsit –
aszondja –, hogy a másikhoz ültem. Ilyen dógok történtek azelõtt, kérem alássan.

Tanulta az ördögséget?
Csak tanulta. Örökségére maradt rá.

Hogyan?
Hát a régi kocsisoktul, ugyi, akik elõször együtt szógálgattak, az elhalt, és û attul
megtanulta, mert õrá maradt eztán…

Hogy tanulják?
Úgy lehet, kérem, mint mikor egy inas béáll tanulni, oszt három évig tanul. Úgy
lehet tanulni csak, másképpen nem lehet. Û avval sokáig kocsiskodott, jó barátja
vót, és ráragasztotta a mesterséget.

Van-e eszköze?
Nem kell, fejbe, fejtudomány ez. Nem kell aho semmi.

Nem mondták, hogy tanulta?
Nem, az titok vót üknálok. Ük – kérem – nem mentek sohase, ük nem pucoltak
reggel sose. Az ük lovak mindig olyan tiszta vót, mint a kristály. Mesterséggel dol-
goztak. (Mátészalka, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)36

Aztán meg az öreg mondta, az apám, hogy Nábrádon lakott, kondás vót az is.
Aszt csinálták a tort. Oszt négy lú – komolyan, ezt az öreg elmesélte többször –,
a négy lú jött, hajtott a kocsis nagy hiressen. Egyszer megállott a torony elõtt az
izé, a négy lú. Aszondja a kocsis: – Komám, engedj, eressz éngemet! – aszondja.
– Hát – aszondja –, eridj, ha tudsz, hát miért nem mensz? Akkor û leszakasztott
egy gombot a mellényérül vagy a kabátjáról, vagy honnan, az ostorhegyes elé kö-
tötte, közzévágott a négy lónak, az ember meg lepottyant a torony tetejétül, meg-
halt. S a lú meg elrepült. Olyan tudománya vót. (Fülpösdaróc, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye)37
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Védekezés ördöngös kocsistól

A kocsi és a ló csak akkor menekülhet meg a rontástól, ha a kocsis a jobb hátsó
kerékben lévõ patkószeget az ostor hegyére köti, s kivágja vele a rontó szemét.
Vagy az ostorral visszakézbõl keresztet vet a lovak elé. (Besenyõtelek, Heves
megye)38

Patkányoknak parancsol

Még gyerek vótam, amikor egyszer Szatmárba,a az egyik gazda óljába ültünk. Vá-
sár vót akkor ott. Többen is vótunk ott: egy asszony, a kocsis meg más emberek.
Egyszer azt mondja a kocsis: – Néném, nem akar látni sok patkányt? – Hogy-
hogy? – felelte az asszony. – Hun van itt patkány? Akkor csak szólt a kocsis a pat-
kányoknak, hogy: – Gyertek elõ! Oszt jöttek azok a jászol alól, nagy hosszú sor-
ba, és a kocsis elõtt megálltak. Akkor meg a lovak hátára küldte õket, ott
táncoltak, a lovak meg nyerítettek nekik. Majd újra rájuk szólt, azután oszt
mondta nekik: – Indul, vaksi! A patkányok hallgattak rá, és szépen visszaballag-
tak. (Tyukod, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)39
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ÖRDÖNGÖS VADÁSZ

A vadászat is az ördöngös mesterségek közé tartozott a magyar nyelvterület egészérôl ismert
hiedelmek szerint. A sikeres vadász az ördögtôl nyerte tudományát, ördögi segítôi vannak,
eladta lelkét az ördögnek. A beavatás, tudásszerzés más általános motívumai is társulhat-
nak alakjához (például magasba szökô növény tetejére állva tanul). Mindezek mellett spe-
ciális vadászhiedelmek is ismertek: puskája magától lô, a nyulak önként állnak fegyvere elé;
az elbeszélések egy elterjedt csoportja szerint szentséggyalázással tudja puskáját sikeres-
sé varázsolni. A vadászhiedelmek nemzetközi elbeszéléshagyománya Európa-szerte igen
gazdag, sok közös nemzetközi motívummal.

Tudományszerzés keresztúton, felemelkedõ kórón

Vót ám olyan is, hogy az öreg Csáki, ha ránézett a puskára, nem nyulat, hanem
lószart lövöldöztek. Táncoltak a nyulak, aszt mikor összelövöldözték, akkor
lószarrá váltak. Egyszer valaki meg akarta tanulni a tudományát, annak mondta:
– Ergye be a kucóba, hogy mi van benn. Bement a kucóba, benézett, bozontos
nagy kutya csattogtatta a fogát. – Na, öcsém, leszõ bátor? Megtanítlak. – Leszek!
Újra bement. – Nem tanítlak meg. Akkó meg a kucóba nyílt egy szép bazsarózsa.

658

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 658



– Olyan leszel az Isten elõtt, mint a szép bazsarózsa, ha nem tanulod meg. Én is
mondtam: – Karaszi sógor, tanítson meg! Nem tanított meg. A sógort is akarta
tanítani. Aszondja Peti sógornak, ment bé a szobába. Az meg akkora embereket
látott, hogy a kapu tetejit úgy lépték át. Megijedt. Bezzeg osztán körösztutakon
látta, hogy koporsók vannak, oszt megijedt. Keresztutakon karikába táncoltak.
Az én napama is el-elment hozzá, Karaszi sógorhoz. Az kérdezte tõle: – Mit hoz-
zunk? Nyulat-e, vagy madarat? Ha madarat, akkor a madarak mind odarepültek
föléje, csak lelövöldözte. (Szeremle, Bács-Kiskun megye)1

D. vadász vót. Kiment vadászni, rálõtt a nyúlra. A nyúl meg fölût, aszt megfenye-
gette: – Ha velem akarsz tartani, akkor egy ökörfarkú kórót hajts le, és állj a végi-
re! És mikor ráállt, az a nyúl beszélt neki, és amint fogadta a parancsát, az a kóró
úgy emelkedett fel, emelte fel az öreget. Mire fölemelõdött volna, úgy megijedt,
hogy leesett, aszt reggel taláták meg. Ez a vadász is ördöngös lett volna. (Jenõ,
Fejér megye)2

[N. N.] kilõtt az ablakon, és szólt a kutyájának: – Hozd azt a nyulat, azt az õzet!
Csak kilõtt az ablakon, mindig talált. Meg akarta tõle tanulni [az adatközlõ nagy-
apja]. Azt mondta, a körösztbe köllött volna lõni, aztán a napba. A körösztbõl há-
rom csepp vér jött volna ki, és a puska nyakát avval be kellett volna kenni. Ami-
kor mondta neki, hogy lõjjön a napba, és nem lõtt, az a kóró, amelyiken állt, az
ledobta. (Drávagárdony, Somogy megye)3

Vót egy embör, és azt mondta, hogy: – Most menjetök, hozzátok be azt a fácánt!
Ezt a Juhász Sándornak mondta, az meséte. Oszt kitötte az ablakon a puskáját, és
kilûtt. Amit mondott, hogy hozzanak be, azt mind behozták, mer a puska mindet
eltalálta. Pedig csak az ablakon tette ki. Aszmondja neki egy másik: tanítsa meg õtet
is erre. Aszmondja: – Megtanítlak én, csak tödd meg azt, amit mondok. És ha meg-
töszöd, te is azt megcsinálhatod. – Hát mit csináljak? Aszmondja neki: – Elgyüsz
velem, a temetõn ott egy köröszt, oszt ráülsz ara a körösztre. El is möntek. Mikor
odaértek, azt mondja: – Na, most lüjj rá, majd abbul kicsurran a vér, és avval be-
könyöd a puskádnak a csövit. Azt kihagytuk, hogy ezt napfõkõte elõtt köllött
csinyáni [a gyûjtõhöz]. Azt mondja neki: – És akkor te is tudó löszöl. De az embör
azt mondta: – Hát én eztöt nem csinyálom meg. – Hát – aszondja –, ha nem csiná-
lod meg, nem tudsz semmit. Persze az ember igen mérges vót, mer le akarta rázni
magáról a boszorkányságot. Vót ott egy kóró, azt mondta: – Állj rá arra a kóróra!
És ráátt, és akkorát esett róla, hogy majd a nyaka szakadt. Így átt rajta bosszút.
Osztán nem is tudott az ablakon kilûni. (Drávagárdony, Somogy megye)4
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Ördögszövetség, szentostya meggyalázása

Élt Cserdiben egy gazdag, de istentelen ember. Vadászni szeretett, de szerencséje
nem volt. Szövetséget kötött az ördöggel. Hétszer egymás után áldozott, de az os-
tyát nem nyelte le, hanem a puskába töltötte, s egy keresztfába lõtte. Ezután már
ott lõtt nyulat, ahol akart, de az ördög figyelmeztette, hogy az elsõ és az utolsó nyúl-
ra ne lõjjön, mer ezek a hajtó ördögök. Egyszer kilõtt az ablakon, s feleségét kiküld-
te, hogy hozza be a nyulat. Az nem látott semmit, csak ment a mondott irányba,
s nyúllal tért vissza. Halála éjjelén a községi õrök szemtanúi voltak, amint a temp-
lom melletti hegyi út felõl egy hintó jött nagy robogva, fejetlen lovak voltak elibe
fogva, s nagy vágtatással ennek az embernek a portájára futottak. Az ember reggel
halott volt, az ördög jött akkor érte. A hintót azóta is többen látták a falun végigro-
bogni, de az a temetõ irányában mindig eltûnt. (Cserdi, Baranya megye)5

Varró Ferenc bának, aki mint vadász volt híres, a múlt század végén, halála elõtt
egy szürke kígyó feküdt összefacsarodva a mellén. S ahogy a pakulár,a Bucur Jan-
csi bá elbeszélte, csak akkor szállott le, amikor Varró Ferenc neki adta át a tudomá-
nyát, puskáját és egy tojást, amelybõl Varró Ferenc halála után fekete csirkét köl-
tött ki hóna alatt, s miután küzdelemben még legyõzött valami nagy, szõres, fekete
alakat, maga is híres vadász lett. Puskáját is jól ismertem. Az öreg pakulár nem ta-
gadta, hogy tisztátalanokkal van kapcsolatban. Mások elõtt is nekik vetette elsõ fa-
latját, elsõ csepp italát. Varró Ferenc azért nem adta fiainak tudományát, mert nem
voltak elég bátrak hozzá. Mindezt szmélyesen beszélte el nekem Bucur Jancsi bá
1929 õszének egyik éjjelén, a pásztortûz mellett. (Magyarózd, Maros megye, Ro-
mánia)6

Bûvös lövés

Vót a faluban egy olyan vadász. És ami Kovácsi felett van, a falutól messze, az a
kõszikla fent, a kõszikla tetejin egy szarvas benézett a faluba, és az a vadász az ud-
varról lelõtte, hogy begöngörgöttb a faluba. Hihetetlen! Egy Kerekes nevû vadász
vót. (Barka, Rozsnyói járás, Szlovákia)7

Egy jágerc a nagy égiháború elõl bokor alá menekült, melynek közelében nagy
tölgyfa volt. E tölgyfa legfölsõ sudarain ördög ült, macska képében. Ehhez, mint
a jáger megfigyelte, a villám hétszer hozzávágott egymás után, de nem találta el,
mert a macska minden leütéskor farkát félrehúzta, s hátsó részét fölfelé tartot-
ta. Látva ezt a jáger, pipaszárát hamar kikapta, bagós felébõl egy kis gyûrût le-
vágott, és ezt a puska csövébe tette. Megvárt egy villámlást, és annak világítá-
sa mellett lelõtte a macskát. A macskad a fa tövébe esett le. Ekkor megjelent
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Illés,a és odaszól a jágernek: – No, te mégis tudálékos ember vagy, én hétszer csap-
tam le az ördöghõ, mégse tudtam agyonvágni, te meg egyszerre agyonlûtted. Ezít
ajándékot kapsz tûlem, de csak máho egy esztendõre. Gyere el a helyre, ahun most
vagyunk. A jáger egy év múlva megjelent, de másodmagával, Illés azonban nem
jutalmazta meg, mivel nem magánosan jelent meg. (Bánokszentgyörgy, Zala
megye)8

Meg olyat is tudok, hogy Szentpálon vót, akinek vót, hát csak egy söprûnyel vót,
és aztá, mikor nyulat akart enni, akkor csak kiment a kerbe, aztá csak egurította
a söprûnyelet, és fogott nyulat. És aztá akkor abbu ettek. De más má aszt hiába
próbáta, mer nem tudta csináni. De én ezt úgy [is] hallottam, hogy kapáva lõtte
le az õzet. Így kapátak a fõdön, valamit kapátak, s akkor látta, hogy megy az õz.
Így az az ember mindig maga szokott kapáni, így külön. Nem törõdött a másikak-
ka. Aszondja, hogy õ, hogyha akargya, õ még a kapanyélle is le tudja lõni az õzet
vagy akármilyen vadat. Én ezt má hallottam így többször. (Asszonyvár, Somogy
megye)9

Egy vadásznak két fõdiördöge volt, kiket egy skatulyában tartott. Mindig magá-
val hordozta õket. Ha egyiket puskájába eresztette, amilyen vadat csak gondolt
vagy kívánt, olyan termett elõtte, s azt lelõhette. (Páka, Zala megye)10

Valamikor vót egy vadászember, s elment õ es vadászni. Közbe jött egy nagyidõ.b

Egy nagy kõszál alatt állott õ, vót egy lesõje, s várt valami vadat, ott, ahol a járá-
sik van. Akkor jött egy nagyidõ, s úgy harsantott belé a villám abba a kõszálba!
Õ odatekintett, hát egy cigánpurdé szökik ki, s veri a seggit, s újra csak harsant.
Örökké csak odaharsantott az az üdõ. Örökké csapott belé a villám. Amikor
osztán szökött ki, harsogott, ugrott bé. Az örökké megmaradott. Abba a kõszál-
ba szökött bé, s odaharsantott az üdõ, az a villám. Csak így háromszor megismét-
lõdött, s a vadász nezte, õ es, ott, a lesõbe, hogy a cigánpurdé ugrik ki, s egyet
csingolázott,c s akkor csak harsant oda a villám, csak harsant belé, hogy szikrázott.
A vadásznak vót szentelt tölténye. – Állj meg, met te többet nem szököl vissza!
Mikor kiszökött a purdé onnét, abbol a kõszálbol, akkor a vadász szentelt tõtényvel
pakk, oda egyet. Többet nem szökött ki a purdé. Akkor lefordúlt a purdé. Mi lett?
Egy szenes csutak. Egy szenes csutak lett. Az ember megnezte, hogy mi höngö-
rödött le onné. Egy szenes csutak vót. Na, de aztá az ember ment hazafelé, s meg-
talált egy idegen embert. Egy nagy szakállas embert megtalált. – Na, te ember –
aszmondja –, te mit lõttél? Micsináltál, te vadász? Az ember megijedett, hogy ki
tudja, õ most mit csinált. – Ne – azt mondja –, ezt csináltam. A Jóistennek a hatal-
ma vert oda, egy olyan helyre, egy kõszálba, s egy cigánpurdé szökött ki. Énnekem
vót szentelt tõtényem, s mikó kiszökött, én odalõttem, s többet nem szökött ki.
– Mit kévánsz most ezétt a dologétt, amit te csináltál? Õ azt kívánta, hogy neki a
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Jóisten, mikor meen vadászni, adjon szerencsét. Ha kévánt vóna egy akármilyen
dógot, a Jóisten megadta vóna neki. Akkor az az öreg eltünt onné. Az a purdé az ör-
dög vót, s viccelõdött, s Illés próféta eleget lõtt oda, de nem találta el, de ez a vadász
osztá szentelt golyóval eltalálta. A Jóistennek a hatalma nem találta el, s ez a szen-
telt tõtényvel meglõtte. Met ez es, a szentelt tõtény, az es a Jóisten hatalma vót.
A régiek így beszélték. (Gyepece, Bákó megye, Románia)11

Bûvös lövés kereszt, szentostya meggyalázásával

Egy ördögös vadász pedig az ostyát a temetõbe vitte, s ott, keresztre téve, rálõtt.
Ez azonban megjárta: az ostyát nemcsak hogy nem találta el, hanem egyszerre
szeme világát is elveszítette. Most koldul. (Göcsej)12

Egy ember nagyon vadászott, osztán belelõtt a keresztfába, hogy lõjön sok nyúlat.
De lõtt is mindig. Osztán, mikor belelõtt a keresztbe, egy tehén legyúrta õt. Bo-
szorka vót tehén alakba, aki legyúrta. És annyira megijedt, hogy eszméletlen ma-
radt. Bele is halt. Egy hétig volt csak beteg. (Ipolytölgyes, Pest megye)13

Szénégetõ József Baskóra való volt. Hazavitte a szentelt ostyát, és betette a puska
csövibe, és mindig talált a lövése. De mikor meghalt, úgy ordított, mint egy mar-
ha. (Mogyoróska, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)14

Aki az ördög szövetségébe lép, az minden szent dolgot megvet. Egy ilyen erdõs,a

valahányszor a kereszt mellett elment, azt mindig megdobta. A Valkonyához nem
messze esõ paláhoki erdõben egy idõben éjfélkor mindig kopókutyák hajtottak
nyulat. Olyan jágerb kutyái, ki életében az ördöggel tartott. (Göcsej)15

Ezelõtt vótak olyan vadászok, hogy elmentek gyónni, s azt az ostyát, amit adtak
ott, azt nem vette bé, hanem elvette, s meglõtte. S akkor neki ment a… hát az
nagy vétek vót. Azt má nem a Jóisten állitotta elejibe, azt a… Hallottam az ez-
elöttiektöl az ilyet. (Gyepece, Bákó megye, Románia)16

Mások lövését meghiúsítja

Milyen tulajdonságai voltak, milyen tevékenységet ûzött?
Az erdész volt itt ördöngös. Azt mívelte, hogy a vadászó uraknak sok nyúl szaladt
a puskája elé, de egyet sem tudtak lelõni. Ezzel az erdésszel történt, hogy mikor
komédiás cirkusz jött a faluba, és a komédiás sok pénzt ígért annak, aki õt agyon
tudja lõni, az ördöngös erdész ajánlkozott, de a puskájával a komédiásnak az
árnyékára célzott. Erre az azonnal könyörgésre fogta a dolgot, hogy ne lõjje õt
agyon. (Bolhás, Somogy megye)17
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Nyulakat varázsol

Vannak ördöngös vadászok, akik bármikor lõhetnek nyulat, ha a közelükben egyál-
talán nincs elõ nyúl. (Errõl már volt szó.) Persze ezek nem igazi nyulak. Megtörté-
nik, hogy megsütve beviszik az asztalra, s a tálból kifut. (Rózsásszeg, Zala megye)18

Ementek egyszer vadászni, olyan jó cimborák vótak ezek. Bementek egy tanyába,
mondják a gazdának: – Ha megengednének, megvadásszuk a fõdjit.a – Hogyne
engednénk – mondja a gazda –, vadásszanak, annyi itt a nyúl, hogy úgy ugrának,
mint a szöcskõk. Hát ezek nagyon megörültek, de aztán nem találtak egyetlen
nyulat se. – Itt nyúl nincs – mondja az egyik –, de majd én teremtek. Vót ott egy
állás, sok marhagané vót benne. Hát az mind nyúl lett. Úgy nyüzsögtek, szalad-
gáltak! Minden töltényt ellõttek, de a végén, amikó össze akarták szedni, nem vót
semmi, csak marhagané. (Soltvadkert, Bács-Kiskun megye)19

Megszólaló sült nyúl

Ha megéhezett, kidobta zsebkendõjét az ablakon, az nyúllá változott, lelõtte,
megfejtette, és elkészítette vacsorának. Miközben sült a nyúl, megszólalt: – Mög
is süttök? Mikor enni kezdték: – Mög is esztök? Az ilyen nyúlnak nem volt ren-
des a mája vagy a tüdeje, hanem csak olyan kócforma. Ha a rapsicb nem akart ilyen
jelenéssel találkozni, háromszor megforgatta a puskáját, s akkor nem állt elé sem-
mi. (Pogányszentpéter, Zala megye)20

Az öreg Nagy Anderre történt, hogy a pinceablakon kitartotta a puskát, ara mönt
a nyuszka, oszt möglütte. Máskor is kitartotta, rá is lütt a nyuszkára, de a nyusz-
ka nem döglött mög. A puska csévibe betötte a pipaszárat, avva ugy möglütte,
hogy mögdöglött. Kezdte sütni. A nyuszka mögszóla: – Nem öszöl ám mög! – De
mögöszlek! – mondta Nagy Ander. – De nem öszöl mög! – mondta rá a nyuszka.
Mikor má önni akarta, a nyuszka nem vót sohun sö. Az embör ördögös vót, a
nyuszka mög ördög vót. (Katádfa, Baranya megye)21

Vízbõl jósol, távoli eseményeket meglát

Berzencén Festetich gróf birtokán vadász lakott, aki a fecskét röptében tudta le-
lõni. Újév napján vizeshordót állított a ház elé, és azt mondta, hogy ha belenéz a
vízbe, meglátja, hogy ellensége, aki feleségét elcsalta, és éppen Kispusztára ment,
mit csinál. Utána belelõtt a vízbe, és azt mondta, hogy most halt meg. Úgy is volt.
Mikor a vadász meghalt, temetésekor vihar támadt; az emberek azt mondták,
most viszik a pokolba. (Berzence, Somogy megye)22
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A PATKÁNYKÜLDÕ ÉS AZ ÖRDÖNGÖS MOLNÁR

A két alak szoros kapcsolatban van a hiedelmek világában: a patkányküldés mágikus mester-
ségét ugyanis elsôsorban bizonyos tudós molnároknak tulajdonították. A patkányküldô-elbe-
széléseknek valós alapjuk is volt, amennyiben léteztek a falusi közösségekben ügyes, speciális
tudású emberek – esetleg vándormesteremberek –, akik megkísérelték a falusi kamrákat nagy-
mértékben károsító patkányok elûzését vagy elpusztítását,mérgekkel, csapdákkal, csalétkekkel.
Ez a személy sokszor maga a vízimolnár volt, aminthogy a malmokban tárolt gabona és liszt
erôsen ki volt téve a patkányok támadásainak. Ami a hiedelmeket illeti, a patkányküldô szemé-
lye köré elsôsorban a patkány mágikus úton való elküldésének a fikciói fûzôdnek. Ezt, a háztól
mindenkit elküldve, titokban végezték. Ráolvasást, mágikus jeleket alkalmaztak, „vízre küldték”
vagy templomba küldték ôket harangszóra. Legelterjedtebb volt a furulyaszóra elvezetett pat-
kányok nemzetközi motívuma (A hammelni patkányfogó). A narratívumok patkányküldôjeként
fellépô vízimolnár alakjához elsôsorban a patkányok vízre eresztésének, illetve egyik malomból
a másikba (az „ellenséges” molnárhoz) küldésének motívumai tartoznak.
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Az ördöngös molnár személyét ezenkívül gyakran az ördögi tudás megszerzésének mo-
tívumaival jellemzik; skatulyában hordozott segítôördögei is lehetnek. Ennek egyik alapja bi-
zonyára az volt, hogy a molnár egy, a hozzá nem értôk szemében bonyolult, titokzatos gé-
pezetet volt képes mûködtetni. Az ördöngös jelzô a kocsison kívül elsôsorban az ô alakjához
járul a hiedelemelbeszélésekben.1

PATKÁNYKÜLDÕ

Holdtölte után való három vasárnap elment a templomba. Menet háromszor
meglocsolta a kamra ajtaját: – Patkányok, gyertök velem a templomba! Jövet-
menet egyetlen szót sem szólt. (Ormánság)2

Hogyan küldték el a háztól a patkányt?
Egy cigány megölte a feleségét, tizenöt évig volt a börtönben. Amikor hazajött,
elment dolgozni Fegyvernekyékhez. Meglátta ott, hogy patkány volt a padláson,
itta az esõvizet. – Majd én elküldöm õket – mondotta. Süssön a gazdasszony ki-
lenc kis kenyeret. Megsütötte. Akkor a cigány a surcábaa tette a kenyereket, mi-
zseráltb valamit, és erre a patkányok mind lejöttek a padlásról, és mentek utána a
Hernádra. Emberek is látták, hogy vonultak a patkányok. Az öreg Illés bácsi is
látta. A cigány a Hernádnál bedobta a kilenc kis kenyeret a folyóba, és azt mon-
dotta: – Na, menjetek abba a legközelebbi malomba! Megint mormolt valamit,
és a patkányok mind átúsztak a folyón, és elmentek a malomba. (Megyaszó,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)3

Egy faluba nagyon sok egér vót. Nagyon sok egér vót. Járt a faluba egy pasas. El-
ment a bírónál:c – Mi a baj, bíró úr? – Jaj, nagyon sok egér van a faluban. Meg
patkán. Ha maga ki tudná ezt vezetni, a népek esznek meg engem. Azt mondja
az a pasas, az a bódító: – Rendben van, de drága vóna az, bíró úr. Háromszáz aran-
pénz. – Hej – azt mondja –, az igen sok pénz! – De én másként nem tudom meg-
csinálni. Azt mondja: – Adok kétszázat. Vezesse ki a sok patkánt! Sok egér vót a
faluban, sok patkán. Hát megegyeztek, megvacsoráltatta szépen. Reggel kiment
úgy 8 óra körül, belefújt a sípba: az összes patkán, az összes eger mind döcögött.
És vót egy nagy víz, és belementek, a bíró is ott vót, millió meg millió eger meg
patkán belement, és elvitte õket a víz. Mindet, és egy patkán se vót. Kezet adott
neki, elvitte, ott tartotta még egy hétig, pénzt adott neki: – Na, még, még idehall-
gasson, fakír úr, még egyszer csinálja meg! Azt mondja: – Megcsinálom, bíró úr,
már nem kell semmi. De még mindig maradt egy csomó, még azok is, még a
százötven éves patkányok is elõgyüttek, már akkor nem sok vót. Azóta békén van
a falu, azóta se patkán, se egér. A fakír elvitte õket. (Torna, Kassa-vidéki járás,
Szlovákia)4
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Atyámnak vót jó nagy darab szõleje, és jártak hozzá mindég így asszonyok nap-
számba. Szóval még ez régi idõ vót, nem a mostani. Mer még akko magántulaj-
donok vótak, szõlõk, mindenek. És hát jártak oda dolgozni. Járt egy asszony. E na-
gyon szerette a bort, és mindég mondta neki: – Gazduram, hozzon ki öt liter bort
egy napra. Hát persze vitte atyám ki a bort, de csak olyan két litert, meg hát nem
öt litert, hogy berúgjanak, ugye, ne tudjanak dolgozni. S azt mondta neki, hogy:
– Gazduram, ha hónap reggel nem hoz ötliteres üveg bort ki, én annyi sok
patkánt kûdök a pincéjibe, hogy nem tud tõlük lelépni! Hát, eztet persze, hogy
nem hitte el atyám, csak úgy hallgatta, de az nem létezik. Hát így gondolta, no,
viszek mán ki ezeknek a büdös asszonyoknak, hogy ne támadjanak rám, viszek ki
bort. Hát reggel ment vóna le a pincébe. Tényleg tele vót a pince apró kicsi, feke-
te patkányokká, úgyhogy le se ment, le se mert közéjük lépni. Agyon is taposta
vóna õket. Hát avval kiment, nem vitt bort. – No – azt mondja –, gazduram, ho-
zott-e bort? – azt mondja. Atyám arra azt mondta: – Hogy hoztam volna, fene essen
beléd – azt mondja –, hát telekûdted a pincét patkányokkal. – No, mondtam, ugye,
hogy hozzon ki bort! Hát nem hitte el? – No, jó van, másnap – így gondolta atyám –,
no, viszek mán nekik ki – azt mondja –, mert maj még rémesebb dolgokat csinál ez
a Etel. Hát, vitt is ki nekik öt liter bort. – No – azt mondja –, gazduram, hónap écca-
ka meg fekete macska fejibe jelenek meg magáná – azt mondja –, higgye el ezt én-
nekem. – Dehogy, dehogy jelensz meg – azt mondja –, Etel! Ne beszélj mán mindég
ilyen bolondokat. – Hát pedig úgy, majd meg is figyelheti, gazduram. No, jó van.
Hát, így gondolták atyámék, ha mán ezt megtette, hogy a patkányokat ottan el
tudta rendezni a pincébe, hát biztos valamit tud csináni. Hát az istállónak vót egy
gangja. Azon vót egy ágy. Oda kifeküdt a fia meg az apja, a tata, és lesték a fekete
macskát. Hát, éjfélkor tényleg az istálló sorompójáraa felugrott egy nagy, fe-kete
macska. Beugrott az istállóba. De azt mondja atyám, hogy lett olyan nagy ugrá-
lás, minden a tehenek közt, hogy majd megõrültek a tehenek. De õk meg nem
mertek, hiába vótak emberek, de nem mertek fõkeni, hogy majd még képes neki-
ugrani a macska. Arcuknak vagy valami. Hát, egyszer ottan intézkedett a tehenek
közt, no persze azé nem rontotta meg a teheneket, mégis vót annyi lelkiösmerete.
Csak hát õ megjelent, ahogy megígérte, hogy fekete macska képibe jelenik meg.
Hát, persze, figyelték atyámék az ágyrul, hogy egyszer csak fölugrott a nagy, fe-
kete macska a sorompó tetejire, onnan keresztû a udvaron, és föl a nagykapu tete-
jire. Ott eltûnt. Hát ilyen boszorkányok vótak ezelõtt. (Tiszakécske, Bács-Kiskun
megye)5

Nagyanyám kofaasszony vót, sokat járt Debrecenbe. Osztán abba az udvarba ren-
geteg patkány vót, úgyhogy mászkált rajtuk, osztán azt tanálta mondani a gazda,
hogy sok pénzt tudna adni annak az embernek, aki ezt a rengeteg patkányt el-
pusztítaná. Egy ember jelentkezett, hogy: – Én, ha megfizeti, eltüntetem iját-fiát,
csak menjenek ki! Egy szót ne szóljon, õ elküldi mindet. Akkor egy vesszõt a ke-
zibe vett, bement a lakásba, sorba minden épületbe, és akkor a patkányok meg-
indultak, iját-fiát a hátára vette, és mind sorba mentek az utcán át, nem látták,
hogy hová. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)6

666

a rácsos (fél)ajtajára

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 666



Az 1940-es években egy ember járta a káptalani birtokokat, aki értett ezeknek a
kártékony állatoknak az elûzéséhez. Botja és furulyája volt. Furulyált, elindult, és
a patkányok mentek utána. Így küldte el õket. Az elûzésre azonban csak újhold
péntekje vagy nagypéntek volt alkalmas nap. (Polgár, Hajdú-Bihar megye)7

Balmazújvárosban a patkányt viszont minden esetben a haragosukhoz küldették el
hozzáértõ emberrel. Ezt tartja a nádudvari néphit is. Beszélik, hogy a háború elõt-
ti években Ludány László tanyájába sok patkány volt. Egyszer arra vetõdött egy
idõs, szûrös bácsi, karikás ostorral a vállán. Kérdezte, hogy: – Van-e haragosa a te-
kintetes úrnak? Mert mondták neki, hogy sok a patkány. Akkor az udvarra tette a
vályút, ételt-italt rakott bele, s mondta, hogy majd odamennek a patkányok enni,
de senkinek se szabad bántani õket. Se kutyának, se macskának. Akkor sípolt, és a
sok patkány mind odament a vályúra. Ettek, ittak. Hozták a kölköket is. Az öreg
a kis pocosokata betette a szûrujjába, és ostorral elhajtotta õket oda, ahol az úr
mondta, hogy haragosa van. Jó darabig ment velük. Az uraságtól egy szekér búzát
kapott. De azt mondta az uraság, ha nem jön vissza a patkány, kap még egyet. Egy
idõ után el is jött, meg is kapta. (Nádudvar, Hajdú-Bihar megye)8

A büdszentmihályib Gulyás nevezetû tudós parasztember szintén a patkánykapar-
ta föld segítségével tudta elküldeni a háztól ezeket a kártékony állatokat. Egy
konkrét esetet említenek, ami még az elsõ világháború elõtt történt. Az egyik ház-
nál nagyon elszaporodtak a patkányok. Hozták a sok mérget, de nem használt
semmit se. Egyszer valaki azt ajánlotta, hogy menjenek el az öreg Gulyás bácsi-
hoz. Elmentek hozzá, és elmondták, hogy mi van. Azt mondta, hogy: – Majd nem
lesz akkor, ha megfogadod a szavaimat. Nem nagy dolog, csak ne ijedj meg! Mi-
re a nap feljön, vegyé egy pontos órát, hogy tudd; a naptárban benne van, hogy
mikor kel fel; egy surcotc kössél elibéd, kilenc marék földet vegyél a patkány-
durásból, és olvasd visszafelé: „kilenc, nyolc, hét…”, így, és ahova a falu szélin
gondolod, öntsd ki ezt a földet. De ne érjen útközben a nap! Úgy is tett, de csak
a zsidómalomig ért. Ott elszórta a földet, és máris kelt fel a nap. Jött visszafelé a
hosszú úton, hát a kerítés tövén sorakozva mentek a patkányok. Még a kicsik is.
Hazaérve hozatott a feleségével egy féldecit, mert úgy borzongott, és lepihent.
Odalett a sok patkány. Ez a Gulyás valódi parasztember volt. Nem tudom, hon-
nan volt ez a tudománya, hogy hogy csinálta. (Hortobágy)9

Magyarázták, hogy sok-sok pocegérd vot egy malomba. S elment oda egy ember.
Aszmondja, hogy: – Hadd el – aszmondja –, me én elküdöm öket. – Hát hogy
küded el? – Hát azt én tudam. Aztán, hogy mit csinált, mit nem csinált, csak-
hogy: – Menjetek! Induljatok! Kimentek mind a pocegerek a malomból, s a pa-
takon mentek le, elmentek a pocegerek. Az ember, az tudott valamit, hogy el-
küldte. (Tordatúr, Kolozs megye, Románia)10
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ÖRDÖNGÖS MOLNÁR

A molnárok felõl azt hiszik, hogy értenek a keresztúton tanult mesterségekhez,
a boszorkányokkal cimboraságban vannak. (Tornyospálca, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye)11

Innen beszélik, hogy midõn az öreg molnár meghalt, a kezelése alatt lévõ minden
malom egész éjjel magától õrölt. Az elhunyt kiabálta, hány köpécévela csalt meg
életében valakit, és ez halála után minden éjfélkor ismétlõdött, míg csak utána
nagy tudományú veje böjt és egyéb által meg nem szüntette. (Tornyospálca,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)12

A vízimolnárok tudtak a patkányok elküldéséhez.b Összehívta õket, jól tartotta
õket, ott legeltek, mint a csirke. Mikor jóllaktak, azt mondta, hogy: – Menjetek
el! És szétszéledtek, nem jöttek oda vissza többet, csak azt mondta nekik: – Jól-
laktatok, menjetek. (Ond, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)13

Hallottam olyan molnárokrul, hogy ahun sok vót a patkány, el tudta küldeni.
Odament, füttyentett nekik, oszt mán is sorakoztak, elmarsoltak a patkányok.
Azt is hallottam, hogy mondanak valami szavakat, varázsszavakat. Ezt csak az
tudta, akinek megvót hozzá a hatalma. Ördöngös az ilyen ember. (Palló, Ungvá-
ri járás, Ukrajna)14

Vót Gorbótúl Vistáig öt vizimalom régen. És a patkányokat pocegérnek mondjuk
mi. Olyan tudósok vótak egyes mónárok, hogy egyik elkûdte a másiknak a
pocegeret. Úgy megbabonázták, érti. Ment fel a vizen. A másik kûdte vissza. Ilyen
babonások vótak abba az idõbe. (Magyarvista, Kolozs megye, Románia)15

Ezek a vízimalmok vóut azelõütt. Osztán egyik móunár a másikéra elkûdte a pat-
kányt. Hát egyszer megyen fel a móunárlegény, mondja annak az idõüsebbnek,
hogy: – Gyüjjön csak – aszondja –, móunár úr, ki, a vizen gyün egy nagy csapat
patkány. – No, sose bánd – aszondja –, hadd gyûjjön. Mikor odaért, nem messzi
vóut, akkor kivitte a buzát, széjjelhánta nékik. – No – aszondja –, egyétek fel, oszt
menjetek vissza oda, ahonnan gyüttetek. El is ment vissza. A meg megint vissza-
kûdte, a másik. Addig kûdözték a patkánt, addig kûdözték a patkánt egyik a má-
sikának, mert egy erõübe vóutak, egy-egy erõübe vóutak. Meg is ölte egymást a
két móunár. Úgy, hogy az egyik rálûtt a másikra, mikor belévágott baltával, de
meghóutt. Amazt meg elvitték a kóurházba, az meg ott, szintottc meghóutt a
kóurházba. (Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)16
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JEGYZETEK

1 Az ördöngös molnárról lásd: Vajkai 1947. 
2 Kiss Géza [1937], 138.
3 74 éves református nõ; Csóri István gyûjtése; MNT 23.
4 Magyar 2001, 522.
5 78 éves római katolikus nõ; Lovas Zoltán gyûjtése; EA 22304.
6 38 éves férfi; P. Madar Ilona gyûjtése; EA 7316.
7 Barna 1979, 66–67.
8 Barna 1979, 67.
9 Barna 1979, 68.

10 86 éves nõ; Csõgör 1998, 155.
11 Kiss Áron 1891, 252.
12 Kiss Áron 1891, 252.
13 79 éves római katolikus férfi; Pócs Éva gyûjtése, 1964.
14 Ferenczi 1982, 1.
15 Magyar 2004, 451.
16 Balassa 1963, 165–166.

MÁS TUDÓS MESTEREK

A falusi közösségek tapasztalt, ügyes méhészeinek alakjához gyakran társították az elbeszélé-
sek a természetfeletti tudás hiedelmeit. A nyelvterület több pontján összegyûjtött nar-
ratívumok szerint hozzáértésük gyanús, természetfeletti eredetû. Méheiknek parancsolnak,
azok nem csípik gazdájukat; magukhoz tudják csalogatni a mások tulajdonában lévô méheket,
magukat viszont nem hagyják megkárosítani. A tolvajok megkötésével kapcsolatos, egész
Közép-Európában elterjedt tudósmondát nálunk igen gyakran társítják a tudós méhész alak-
jával.1

Noha a kovács természetfeletti erejének,ördögi tudásának számos dokumentumát ismerjük
az európai kultúrából, a magyar néphit tudós kovácsra vonatkozó adatai elég gyérek, kevés folk-
lórgyûjtésben szerepelnek.

A tudós hajós alakja egyedi érdekesség: adatunk egy hajósra, akinek még a felesége is bo-
szorkány, Polner Zoltán tudományosokra vonatkozó gazdag dél-alföldi gyûjtéseinek2 köszön-
hetô. Hasonló szórványadatokat idézhetnénk még a tudós kertész, révész, dohánycsempész és
néhány további – a hajdani gazdálkodó falusiak szemében valami miatt különlegesnek számító
– foglalkozás, illetve mesterember vonatkozásában.
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TUDÓS MÉHÉSZ

Méheknek parancsol

Vót egy barátom, ez olyan ember vót, ha kirajzott a fára a méhe, létrán felmászott
a fára. Vitt magával egy köpüt, odatartotta a méhek alá, és beleigézte õket a
köpübe. Valamit beszélt nekik közben, de azt nem árulta el senkinek, hogy mit
mondott. Mikor lehozta õket a köpüben, azt letette a földre, és nézett rájuk. És a
méhek csak úgy sorakoztak, és mentek át a köpübõl a kaptárba. Ennek az ember-
nek hatalma volt a méhek felett. (Lucska, Rozsnyói járás, Szlovákia)3

Ahol most Miklósunk lakik, annak a háznak a kertjibe vót egy öreg ház. Abba la-
kott az öreg T. bácsi. Tulajdonképpen B. I.-nek vót az valami mostoha nagyapjok.
Hát, ha valakinek kirajzott a méhe, hát fütyörészett neki, osztán elcsalta. A méh
utána elment. Úgyhogy az övé lett a méh. Akkor az vót a törvény, hogy aki har-
madnapig nem kereste a méhet, akkor mán az az övé lett. Vót is az öregnek sok
szép méhe. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)4

Az én uram is foglalkozott méhekkel. A mostani népek megértették már, hogy a
méhekkel bánni egy nagyon nehéz dolog, s a méhek megismerik az embert. Pél-
dául az uram akármennyit babrálhatott, úgy is volt harminc család, de õ nyugod-
tan tudott bánni velük, mert õneki a kezit nem csípték meg. Nem. Rászálltak fe-
jire, arcára, maszkát se tett. Nem. S olyan nyugodtan dolgozott velik, õt nem
csípték meg. Még az es megtörtént, hogy mondták, hogy ez biztosan megfer-
mekáljaa azokat a méheket, hogy mit tud nekik csinálni, hogy õt nem bántsák.
(Gyimesfelsõlok, Hargita megye, Románia)5

Megköti a tolvajt, közlekedést

Ennek a bizonyos Kurainak a méheit el akarták lopni a kertjébõl. Éjjel. Aludt, de
fölébredt. Hû, lopják a méheimet! Aki lopta volna a méhet, kezibe a kaptár, ép-
pen lépött át a kerítésön. Úgy, abba a mozdulatba maradt ott, hogy a lába közt a
kerítés, a kezibe a kaptár. Se letönni nem tudta a kaptárt, se továbbvinni, se visz-
szavinni, amíg û oda nem ért. Csak akkor tudta letönni, amikor hajlandó vót to-
vábbengedni. Mög azt is mondták, hogy lopták az öregnek a levágott nádkévéjit.
Fölébredt otthon: – Hû, lopják a nádam! Onnan, otthonrul mögállította a foga-
tot, mög a lovat. Úgyhogy a komának is a nádkéve, ahogy adni akarta föl, a ke-
zibe vót, de úgy maradt. Mindaddig, amíg az a bizonyos embör, ez a Kurai, oda
nem ért, mög nem szabadította. (Maroslele, Csongrád megye)6
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Itt, a kettõs bakterháznál lakott egy bakter. A csillagi legények el akarták tûle
lopni a méhet. Vót igen jó család méhe kasba. És el akarták tûle lopni. Õ észre-
vette. Oszt, hogy felvették a méhet az ölökbe, egészen virradtig mindég ott tar-
tották ölökbe a méhet. Mikor oszt mán gondolta, hogy hát no, most má: – Eleget
emeltétek! Mér nem mentek mán haza a frászba, he? – Akkor erisszen bennün-
ket! Tán F.-nak vagy minek hítták, nem is tudom, valami ilyes neve vót valami.
– Erisszen bennünket – aszondja. – Tegyétek le, oszt menjetek haza a frászba!
Oszt még gyertek el vagy kétszer érte! – aszondja. Hát ezek mondtak mindent.
Ezek a legények. (Taktaszada, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)7

A nagyapámra, Forgon Györgyre is azt mondták, hogy boszorkány. Sok méhet
tartott, volt neki ötven köpü méhe is. Egyszer látja a nagyapám, hogy lopják a
méhéjét. Két köpüt vittek a hegynek felfelé. A nagyapám morgott valamit magá-
ban, azok nem tudtak tovább menni. Vissza kellett nekiek fordulni. Le akarták
tenni a köpüket, de nem tudták. A nagyapám megint morgott valamit, csak akkor
tudták letenni a köpüket. (Gömörmihályfalva, Rimaszombati járás, Szlovákia)8

A Kisburis Jóskáék olyan betyárok vótak. Aszt vót egy köpü méhük, aszt jó nehez
vót. Aszt egy ember fölemete, hogy elviszi, de fölemete, de nem tudta letenni.
(Bodony, Heves megye)9

Ez megint Mádon történt, ezt már az ottani emberektõl hallottam. Egy embernek
volt egy méhese kint, a község szélén. Több alkalommal elveszett egy-egy kas
méhe. Az ember tudta, hogy ki vitte el a mézet. Figyelmezette, hogy: – Ne vidd
el a mézemet mind, mert pórul fogsz járni! Az ember nem hallgatott rá, csak lop-
ta a mézet tovább, a méhkast. Mikor felemelt egy kas méhet, hallotta, hogy csö-
rög a lánc, és aztán összevissza tekerte a lánc a méhkassal együtt, körültekerte tel-
jesen az embert a lánc. Mikor reggel kiment az ember, a gazdája a méhnek, dél
fele már az ember ott állt a kassal együtt, a lánc körülcsavarta rajta, és a méhet
nem tudta letenni. Akkor oszt az ember kérte, hogy eressze el, többet nem fogja
bántani a méhét. Így oszt az embertõl féltek, mint az ördögtõl, soha senki nem
bántotta a méhit tovább. (Ond, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)10

Mások méhét megrontja

A legáltalánosabb vélekedés az, hogy az ördöngös méhész gabonaliszttel tudja
megrontani mások méheit. (Gömör vármegye, Szlovákia)11

TUDÓS KOVÁCS

Egy ember Losoncról nõsült, s mikor a násznép több kocsin énekelve bejött a fa-
luba, a falu közepe táján Mamika Jósza háza elõtt egyszer csak megállott az elsõ
kocsi, és a lovak nem mentek tovább, csak ágaskodtak. A nászmenet persze meg-

671

hiedelemjo2.qxd  8/9/2012  11:26 AM  Page 671



állott, és sokan a lovakhoz mentek, de csak egy lépést se. Ekkor odalépett Maguly
Miska, a falusi kovács egy kis kalapáccsal, és rácsapott a kocsi egyik kerekének az
agyára, mire a lovak, mint bárányok, elindultak. Az eseten mindenki csodálko-
zott. (Karancskeszi, Nógrád megye)12

Volt itt olyan öregember, Vörös Lajos bácsi, ha a szalmaszálat legyukta a földbe,
senki nem tudta felhúzni. Kovácsmester volt. Demecs Lajos kovács volt. Voltak
nála a mûhelyben télidõn emberek, a többiek közt leszúrt egy vaspálcát a földbe,
hogy: – Na, húzzátok föl! Öten se bírták felhúzni, csak ha õ megengedte.
(Zagyvarékas, Jász-Nagykun-Szolnok megye)13

Kutason vót egy kovácslegény, aki fejibe vette, hogy olyan patkót csiná, amivel
majd egy tátoslovon elmegyen… A patkó készítéséhe Luca napján hozzáfogott,
hogy az karácsonyestére készen legyen, hogy a tátosló, amikor megjelenyik, azt
megpatkolhassa. Ahogy karácsonyestén igazítja a patkót, egyszer csak behagyí-
tanak neki egy lókörmöt egy lábszárval a kímínybõ. A legény féretette a lólábat,
dolgozott tovább, de kisvártatva beesett megint egy egész lóláb. Mire a legény
bekiátott a kímínybe, hogy: – Hé, ne aprózd, hanem add az egészet! Erre egy
egész ló zuhant be a kímínyen a kovácslegény elé, de má ettõ a kovácslegény úgy
megihedt, hogy csak esett ott össze. (Karancskeszi, Nógrád megye)14

TUDÓS HAJÓS

A hajós mög tudott babonázni. Mutatta a hajóslegényöknek: – Lássátok azt az
embört, na, figyeljétök mög, mindjárt lögyün ide, fölkapja azt a ladikot, oszt
mögtáncoltatja. Az embör mönt lefele, letötte azt a valamit, ami a kezibe vót,
mögfogta a ladikot, oszt szépen ekezdte táncoltatni. Mán szakadt róla a víz, mán
csoportosult a sok nép, de akkor is csak táncoltatta. De a felesége is értött a babo-
názáshoz. Ott is csak annyit köllött mondani az embörnek, azt mondta csak a ha-
jós a feleségének, hogy sült tésztát akar önni, már hányta is bele az üres tepszibe
a tésztát. Vitte is neki a kész túrúslepényt. (Algyõ, Csongrád megye)15

JEGYZETEK

1 A tudós méhész alakjáról egy táji áttekintés: Kotics 1992. 
2 Lásd: Polner 1984, 1987, 1989, 2001.
3 Magyar 2001, 520.
4 Szabó Lajos 1975, 266.
5 Magyar 2003, 583.
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ÖRDÖNGÖS MUZSIKUS

A hagyományos népi hangszerek közül a furulyához, dudához és a hegedûhöz egyaránt fûzôdtek
hiedelmek, és e hangszerek ügyes mesterei, a falusi közösségek tehetséges muzsikusai elnyerhet-
ték a tudósok, sôt a tudásukat ördögtôl szerzô, mesterségüket ördögi segítséggel gyakorló ördön-

gös muzsikusok reputációját. A hangszer megszerzéséhez, a mesterség megtanulásához sokszor
társulnak a tudósbeavatás általános motívumai, a háttérben azzal a hiedelemmel, hogy a hangszer
tanulásáért áldozatot kell hozni, harcot kell vívni, vagy akár istentagadással, az ördöggel kötött
paktummal lehet a tudást megszerezni. A furulyához egy keresztúton végzett, alvilágias beavatási
rítus fûzôdik Moldvában, míg a duda tanulásához sokszor az elit mágia ördögidézô, segítôördö-
göt szerzô módszerei társulnak. A falusi közösségek híres magyar és cigány muzsikusainak köré-
ben számos történet szólt segítôszellemekrôl, elvarázsolt, megnémult vagy magától szóló dudá-
ról, hegedûrôl, az elvarázsolt furulya hangjára a táncot abbahagyni nem tudó mulatozókról.

Tanulás, hangszer megszerzése

Mondta az öreg Bõcs mama, hogy az õ apja tudós vót. Mondta is neki, hogy eb-
bõl a sok tudományából hagyjon õrá is valamit. Akkor mindég azt mondta neki:
– Ne kívánd ezt, lányom, nem gyerek kezébe való a kés, mer elvágja vele a nyel-
vit. Nekem ezér a tudományé a tüzes bikákkal sokat meg köllött viaskodnom!
Mer azt mondta a Bõcs mama, hogy az apjátul hallotta, hogy aki ilyet tanul, an-
nak sokat kell szenvedni, mer annak föl kell ajánlani vagy a saját gyermekit, vagy
az anyját, vagy valakit a házbul. Az û édesapja árván nevelõdött, õtet a mostohá-
ja nevelte föl, de az olyan jó mostoha volt, hogy az édesanya sem lehetett volna
jobb. Ezt ajánlotta fel az ördögöknek. A mostohaanyját úgy eltûntették az ördö-
gök, hogy nem látták többé! (Bogyiszló, Tolna megye)1

Hát a mesékbe szokott lenni, hogy a boszorkák adtak neki ollyan muzsikát, hogy
ha muzsikált rajta, muszaj vót táncolnyi mindenkinek.

Mondja már el ezt a mesét!
Hát elment a keresztútra, vett magáho egy fekete macskát. Luca-napkor. Elment
a keresztezõdésre, oszt ottan ült. A boszorkák meg akkor nagy mulatságot csinál-
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tak. A keresztúton. Ezt még az öregapám mesélte nekem, mikor ollyan kisgyerek
vótam. Oszt, hát, a boszorkák meg elvitték õtet. Mulattak, táncoltak. Muzsikál-
tak, táncoltak, minden… Adtak néki muzsikát, ollyat, no, hogy hát aszondja:
– Ezt a muzsikát tedd el! (Már cigány vót az.) – Ne félj semmit – aszondja –, ezen
mindenki fog táncolni. De, odaadták neki a muzsikát, elvitték mulatságba, adtak
neki egy nagy sálat ajándékba, õ muzsikált a muzsikán, oszt táncoltak. Nagy
sálat. Reggel, aszondja, de ez hülyeség, hát a cigány berúgott, a muzsika mem-
maradta neki, aszondja, de reggel felocsúdik, nem tudja a nyakát lenyomni. Csak
így állt a feje [mutatja: hátrafele], hát, aszondja, amit a nyakába köttek, azt a sál-
kendõt, egy nagy lófej csüngött neki. A hegedû megmaradt, aszondta öregapám,
ha igaz, de valóba, aszondja, ha úgy vót, amikor az elkezdett muzsikányi, aszond-
ja, muszaj vót táncolnyi mindenkinek. Nem bírták abbahagyni, még õ abba nem
hagyta, muszaj vót nekik táncolnyi. Hogy igaz-e, hát azt én nem tudom… (Bussa,
Nagykürtösi járás, Szlovákia)2

Igaz történet. Egyszer vót egy kanász. Ennek a kanásznak vót egy olyan dudájo,
hogy mikor fõfujta, bedobta az ágy alá, a duda magátu a legszebb notákot húzta.
Ennek a kanásznok a bujtárjo megtudta, hogy milyen dudájo van a kanásznak,
mondta neki, hogy szeretne û is úgy megtanunyi dudányi. A kanász válakozott rá,
hogy megtanítja, de kijelentette neki, hogy elõbb nem lehet, mind karácson
ijjelinn. Hát mikor együttb a karácson, a kanász évezette a bujtárt egy körösztút-
ra, aztán ott aszondta neki: – Tagadd meg apádot, anyádot, mindönféle familiá-
dot! Aztán: – Tagadd meg az Istent, tagadd meg a hitedet, tagadd meg a szen-
töket. A gyerek má nem tudta tovább hagatnyi,c otthatta a kanászt, aztán
aszondta neki, hogy ü nem tanul meg dudányi. A kanász aszondta neki mirgesen:
– Hát minek tetté bolonddá? Ha nem vót ölig bátorságod, minek kaptá bele!
(Ács, Komárom-Esztergom megye)3

Dudálni akart egy ember, de nem volt neki tömlõje. És akkor, kérem szépen, fel-
jött egy ördöglány, úgy kedveskedett ennek a legénynek: – Nem tudsz dudálni?
– Nem. – Nem jó a tömlõd – mondja neki. […] Aszondja: – Nem nagyon. – Tu-
dod, mit? – aszondja. – Gyere le velem, én a pokolba lemegyek. – Mi vagy ott? – Ta-
karítónõ. – Nem mondta, hogy a Plútónak a lánya. Takarítónõ. Aszondja: – Ott
megtalálsz egy nagy, fekete kutyát, szelíd. Az – aszondja – apámnak a kutyája. Hozd
fel, üsd agyon, nyúzd meg, de ne ijedj meg, mer a kutya oszt elszalad, de a bõre ott
marad. Belekötöd a dudádat, akárhová teszed, amit parancsolsz, az azt fog dudálni
neked. No, a legény aszondja: – Nem lesz semmi baj? – Nem – aszondja –, nem,
mert én mindent rendbe hozok, nem lesz baj, ésatöbbi, ésatöbbi. – No de apád?
Aszondja: – Hát az se, majd én – aszondja – elsimítom az egész dolgot. De na-
gyon szép lány volt, és szerelmes is lett bele a legény, kérem szépen, úgy is volt,
lement a lánnyal, az bement, õ meg ellopta a kutyát, hát agyon is ütötte. Mert má
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úgy vót, hogy nagyon úgy nem is kellett, mert ördög vót a kutya, mire a madza-
got rákötötte, hát ördög… izé vót. Erre megnyúzta, s azt veszi észre, a hús szalad,
aztán a bõr megmaradt. Ott maradt a bõr, megijedt, má a lány ott vót. – Semmi
baj, kösd be – aszondja – a izét. Hát a kutyát má látod hónap ugyanabba a feke-
te bõrbe. Kösd be a dudát. Segített. Bekötötte a dudát. – Fujj bele! Belefújt, ké-
rem szépen, még fel se fújta, olyan szépen dudált néki az, kérem szépen, satöbbi,
feldobta a vállára, ott is dudált, mindenütt, ahová ment. De tovább mármost nem
tudom, hogy mi lett vele. Mer valami trágyadomb…

Nem úgy volt, hogy kidobta a trágyadombra, mert meg akart szabadulni tõle?
Így volt valahogy, meg akart szabadulni tõle, de nem tudom tovább, már, ugye,
régen volt, édesapám ’57-ben halt meg.a (Tereske, Nógrád megye)4

Vót egy juhász, annak vót egy olyan furulyája, hogy amikor belefújt, akik arra
mentek, mind hozzáfogtak táncolni, még akkor is, ha a talpukkal macskatövisbe
léptek, még akkor is táncoltak. Úgy is hítták, hogy furulyás juhász. Vót annak a
furulyás juhásznak egy bojtárja, oszt az kírte, hogy taníjja meg ûtet, hogy taníjja
meg ûtet furulyázni, hogy ha õ is belefúj, úgy táncoljanak. A juhász azt mondta,
hogy: – Korai még neked! De hiába mondta neki, csak nem tudott többé maradni
tõle. Oszt azt mondta neki, hogy szerezzen akkor egy fekete macskát, meg egy zsá-
kot, szóval azt kírt a juhász. Úgy vót oszt, hogy majd éjszaka kimennek, 12 órakor
a keresztútra. És akkor szerzett a gyerek egy macskát, de olyan kellett, ami tiszta
fekete, hogy semmi tarka ne legyék benne. Há ez megvolt. Akkor oszt kimentek a
keresztútra 12 órakor, éjjel, és akkor az ember a lába közé fogta a gyereket a macs-
kával, úgy, hogy a zsákba vót a macska. És akkor jöttek ménesek, és kiabálták:
– Félre az útból, mert mindenkit elgázol a ménes. Mikor oszt odaértek, szétváltak,
és elnyargaltak. Osztán meg bikák jöttek, nagy csapat bika, oszt kiabálták azok is,
hogy: – Félre az útból, mert mindenkit elgázolunk. Mikor oszt odaértek, szétvál-
tak, oszt elvágtattak. És jött egy fekete hintó, hat ló volt belefogva, és kiabált,
hogy: – Félre az útból, mert mindenkit elgázolok. És a kisbojtár kiabált, hogy en-
gedje el ûtet a juhász, nem kell néki tudomány, csak engedje, de a juhász csak nem
engedte el. És mikor odaért, megállt a nagy fekete úr, és azt kérdezte: – Mit kí-
vánsz? – Én semmit – mondta a juhász, mert õ már tudott furulyázni –, hanem az
alattam való. A kisbojtár csak azt mondta, hogy nem kell neki semmi tudomány,
eressze útjára. A nagy fekete úr azt mondta: – Én potyára nem jöttem, vesd ide
azt a szarost! De a juhász csak nem adta a kisbojtárt, mert õ volt a szaros, mert
közben beszart, hanem a macskát, a fekete macskát vetette oda a zsákkal, avval
oszt elrobogott a hintó. Még szerencse, hogy ott volt a fekete macska, mert más-
különben a kisbojtárt kellett volna odaadni. Háromszor kellett volna ezt a próbát
megtenni, de a kisbojtár azt mondta, engedje õtet útjára, nem kell néki mán a tu-
domány. (Abádszalók, Jász-Nagykun-Szolnok megye)5
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Aki akart csimpolyáni,a az a furulyát betöltötte kecsketejjel, elõbb viasszal betöm-
te a lukakat. Elindult a keresztesútba, hogy bétemesse. Amikor még vót húsz mé-
ter a keresztesútig, akkor hátval, seggel ment addig. Akkor beásta hátval a fõdbe.
Akkor három napig ott hagyta. Elõfele kellett menni, hátra nem vót szabad néz-
ni. Akkor szózatot hall: az ördögök akkor kísértettek. Három napra vette ki, ak-
kor ha nem tudott, akkor is tudott csimpolyáni. (Egyházaskozár, Baranya megye
[Gajcsána, Bákó megye, Románia])6

Segítõszelleme, könyve 

Ezt is az öreg nagyapám meséte. Ezelõtt, a régi korba nem vót hangszer. Így
lakodalmakba kutyabõrbõ vót duda, aszt azzal dudátak. Ez kövesdib dudás vót.
Jártak vidékekre pénzé dudáni. Az is szintén ilyen tudós vót, az a dudás. Felakasz-
totta a szögre a dudáját, de vót neki egy varázskönyvi, abba belenézett, aszt
parancsót a dudának, a duda meg legszebben szólott magától, nem fújta senki. Ez
a mezõkövesdi dudásnak nagyon megtetszett. Sok pénzt ígért a másik dudásnak,
hogy adja neki a dudát. Persze az megörült, hogy megszabadulhat tõle, aszt neki
is adta. De adta vele a könyvet is. Az illetõ nem gondolt arra, hogy az varázsdu-
da. Nagyon örült neki, elfogadta, hazavitte, persze kedveskedni akart a feleségi-
nek, hogy neki olyan dudája van, hogy magától szól. Már a könyvbõl parancsolt
egy jó nótát. A feleségi éppen kenyeret sütött, fûtött. A dudás jókedvibe hítta a
feleségit, hogy táncoljanak. A feleség nagyon mérges lett, hogy a dudás a könyv-
be nézett, aszt parancsolt, a duda meg szólt. Annyira mérges lett a felesége, elkap-
ta a könyvet, bedobta a kemencébe. Nagy sivalkodás lett, a duda meg elállt. Az
embert, aki hozta a dudát, a rossz szellemek a földre tiporták. Összetaposták, min-
dent csináltak vele, hogy megégette õket. (Bogács, Borsod megye)7

Vótak dudások is, az én apám lakodalmába még olyan dudás dudált, az emleget-
te, a dudaszót felakasztotta a szögre, õ meg úgy táncolt a népekkel. Csak ha nó-
tát akart, akkor igazította meg. És meg is mutatta nekem azt a tájékot, hogy hol
van elrejtve. Egy fehér mogyoróba volt bevésve. Kis Marcinak nevezték. És õ meg
már szabadulni akart tõle, és utána mondták neki, egy kis üvegbe, akibe még sem-
mi nem volt, egy pálinkásüvegbe, szóval mondta az ördögnek: – Eredj be abba a
kis üvegbe. Hogy milyen nagy ember vagy, hogy férsz te abba be? Bement a kis
üvegbe, erõsen begyugaszolta, fehér mogyoróba fúrt neki egy lyukat, oda bedug-
ta, aszt beszögezte. Akkor könyörgött: – Marcinkám, csak egyszer eressz ki en-
gem, ha még vótál dudás, most aztán leszöl. Marcika nem engedte ki. (Galga-
mácsa, Pest megye)8
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Amikor meghalt,a a hegedûn a húrok mind elszakadoztak, vót piritussab neki.
Hallották, hogy régebben vót piritussa a cigányoknak?… Elment két cigány a
bálba, mikor összetalálkoztak, az egyiknek mind elszakadtak a húrjai. Nem tu-
dott csinálni semmit. No, ilyeneket beszéltek rég. S amikor ivott egy kicsi pálin-
kát, elõször leköpött a fõdre egy kicsit. S mikor evett egy falatot, le a fõdre. Da
Dracu!c Az ördögnek. Így vót régebben…

És ezt csak a cigányok csinálták?
Persze, õk hittek az ördögben. Õk tudtak efféle dolgokat. S azt mondják, hogy
bétették a pincébe, tiszta csurdén,d s ott béka, kígyó, mindenféle mászkált rajta,
és hogyha kibírta, akkor kapott piritust. Szóval, afféle engedélyt, hogy õ dolgozik
az ördöggel. (Magyarpalatka, Kolozs megye, Románia)9

Megvarázsolt hangszer: magától szól, megnémul

Még fiatalabb vótam, mint az unokám, mer már 16 éves koromban asszony
vótam. A szomszédba vót egy öregasszony, az hát valóban meséte, hogy az õ édes-
apja, Dudás Bõcsnek hívták, olyan kecskedudán szokott dudáni. És azt mondta,
belefújt a dudába, akkor fölakasztotta a falra, egy szögre, akkor odahívta a boszor-
kány barátjait, akik ilyen tudós barátjai vótak, és akkor táncoltak ottan, egész éj-
jel mulattak. Már este megparancsolta a feleséginek, hogy süssön, fõzzön, aztán le
köllött neki feküdni, befelé köllött neki fordulni, és nem tudott addig megmoz-
dulni, amíg az ura mulatott ott a barátaival. (Bogyiszló, Tolna megye)10

Öregapám vót, az olyan kis ember vót, sorozatra is vitték õtet hátikosárba, olyan
kicsike vót, nem nyõtt meg. Anyámnak az anyja vót. Annak olyan hegedûje vót,
hogy felakasztotta a falra, magától muzsikált. Õ ült, a hegedû meg játszott ma-
gától. Akkoriba egyszerre három-négy lagzi is vót egy községbe, annyi banda is
vót megfogadva. Õneki nem mertek szólni semmit. Mer ha õneki szólt vóna rosz-
szat, õ csak bement, vót nála, nem tudom, beszélték, üveg, vagy mi vót nála, rá-
juk nézett azon az üvegen keresztül, már pofozták is õköt a gádzsók,e az igaz vót.
Mer apám nem hazudott, se anyám.

Õneki az apja vót, nem?
Nagyon szépen köllött vele beszényi: – Pali bácsi, üljön le… Olyan üvegje vót
neki, úgy hallottam, azon körösztûnézett, és minden húr, ami vót a hegedûn, el-
szakadozott, a kõdökf meg kiugrott, úgyhogy csak ez maradt, a tiszta fa. És ak-
kor, persze, hogy a gádzsók akartak táncolnyi, õk meg nem tudtak muzsikálnyi,
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és püf-püf. Az olyan vót, az biztos! Csohanoa vót, tudósember! (Dacsókeszi,
Nagykürtösi járás, Szlovákia)11

A dudás, az olyan dológ vót, hogy valamikor, mán a feleségemnek a nagyapja,
Gergén, õk jártak le Litkére, mán így farsang alkalmával dudányi. Mán fiatalok
közé. Hát a feleségemnek a nagyapja, ez is annyira értett a bûbányosságho, hogy
Litkén is vót egy másik dudás. De hogy bosszantsa õtet állandóan, õ a dudát föl-
akasztotta a szögre. A duda egészen meg, csak õ azt nem mondta, hogy elég, ad-
dig a duda szólt. Õ meg mulatott a többi fiatalokval. A másik dudást meg ette a
méreg, hogy hát õ is szeretett vóna mulatnyi, de õneki is dudányi kellett. Mon-
dom, a nagyapja meg, a meg felakasztotta a szögre a kocsma… a mulatóhelyt,
oszt egészen reggelig, míg el nem gyöttek, addig… a duda szólt. (Karancskeszi,
Nógrád megye)12

Minálunk vót olyan ember, híták ütet Miskárnak, Miso bácsi. Akkor még legény
vótam, cimbalmos. Õ mondja nekem: – Koma, félsz? – Hát mitõ fílnék? Ott vót
egy erõs legény a kocsmába, ahol muzsikáltunk. Annak a lajbizsebibû kivett ilyen
gyufaszálakat, egyfurmákat. Rámdobta, kerestem, minden… de nem találtam
semmit! Kicsi lába vót neki, mint a gyereknek. Az olyan vót, feltette a hegedût a
falra, a szögre, ült, és mondta a hegedûnek, az muzsikált reggelig. Olyan ember
vót az. És ha nem híták õtet a lagziba, a mennyasszonynak kiesett a lába, amikor
mentek a templomba. Mingyá tudták, hogy õ az. Akkor mentek utána, bement a
konyhába… Csalon lakott, prímás vót, Misa. Komám vót, az tudott csinányi min-
dent. Lagzit muzsikáltunk Hrusón. A brácsosa, jó brácsos vót, vette a brácsot,
nem tudta kistímelni.b Mondok neki: – Mit csinálsz? – mondom. A gádzsok hall-
gatnak. More,c mit csinálsz? – Akkor vettem én… Visszanézett a prímás, a Mis-
kár, má ki vót stímelve! Nem hazudok.

Akkor ez a Miskár ilyen tudósember vót?
Idehallgass! Muzsikáltam Csalon, bál vót. Télen. Hát má képzeld meg, télen. A va-
csora után leültem a cimbalomhoz, megnéztem, nem kell-e stímelni, nincs-e hiba.
Télen! Látok a basszus húrokba, ahogy a hangfogó van, pedál, ilyen búzakalász.
Mit csináljak, hát kivettem. Õ meg vette a hegedût, ez a cigány… Az Isten ne se-
gítsen engem kimenni innen, hogyha hazudok! Romale!d Vette a hegedût a kezibe,
oszt mondta nekem, én hallottam, mit mondott. Cigányú mondom: – Maj tuka
khergyeka, roveka!e Én nem tudtam, hogy mi, muzsikáltunk reggelig. Megyek
haza, a legszebb lyánykám (Csehországba van…), Aranka, ki vót így húzva, e,
mint a halottak. De nem vót meghalva. Szólongattuk: – Aranka, Aranka! Sem-
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mi. Ne egyáltalán, se a szemit nem nyitta, semmit. Rítam. Arra mondta nekem
az a cigány: – Maj ha hazamész, maj fogsz sírnyi. Úgy is vót. Mondom az anyám-
nak, hogy: – A nyihu na kerda, csak o Miskári!a Aranka mindjá nyitta a szemit.
De olyan sárga vót, mint a… Hát az bibaxt romb vót, more! Mindent tudott
csinányi. Meg úgy csinált, nagy zeníszek vótak, vót neki a csont, halottakból, né-
zett keresztül rajta, a húrok mind elszakadtak a hegedûn. Vót õ Litavánc a börtön-
be, ott tanúta ezeket a dolgokot. (Haraszt, Iglói járás, Szlovákia)13

Azt is megcsinálta, ha jókedve volt, hogy a dudát felakasztotta egy falba vert szeg-
re, és a duda szólt, õ pedig táncolt elõtte. (Csongrád megye)14

Hamis mulatság; csónak-menyecske

Egyszer is a rébed benn vót ez a dudás. Nagy szél fútt, hogy a kompon nem
gyühettek át. Egész nap ott köllött nekik lenni. Ezek a révészek is, meg akik ott
várakoztak, Külbogyiszlóról gyüttek ide haza, csak mondták Dudás Bõcsnek,
csak legalább lenne valaki szép menyecske, akivel táncolnának. Akkor Dudás
Bõcs mondta: – Majd hozok én nektök mindjá egy menyecskét! Hozott is neki egy
menyecskét azonnal. Ki, mikor vége lett a múlatságnak, akkor elengedte a me-
nyecskét, és a saját csónakja vót, amivel a vizen halászott, mer az halász vót, aszt
elvált kétfelé [a csónakja]. (Bogyiszló, Tolna megye)15

Farkast szelídít zenével

Valamikor nagyapám beszélte, hogy ástak farkasvermet. Hogy úgy fogdosták el a
farkasokat, mert járt a faluba. Osztán az alja széles vóut, a teteje keskeny vóut,
hogy ne tudjon kigyönni belõülle. Hát csak olyan zsupot terítettek rá, hogy ha rá-
ment a farkas, akkor beleesett. Majd egyszer ment a cigány muzsikálásból haza
Nagykövesdre. Biztosan ittas lehetett valahogy, beleesett a cigány. A cigányhoz
beleesett a farkas. Hát a cigány azt mondta, ha hegedült, akkor nem bántotta, de
ha nem hegedült, akkor mindig vicsorgatta rá a fogát. Hát így osztán, így az
Ördöngõüsnek azér maradt ez a neve, tetszik tudni, hogy azt mondják, ott fog-
dosták az ördögöket, mán a farkasokot. Így oszt a cigányt reggel valahogy kimen-
tették, hogy a farkast agyonütötték benne, ütet is úgy húzták ki kötélen belõüle.
(Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)16
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b tudósember (oláh cigány)révbe
c Litva (Korponai járás, Szlovákia)
d révbe
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Varázstrükkök: árvíz, növény

No, oszt odaértek. Osztán ottan jóképû mönyecskék vótak. Oszt aszondta a mu-
zsikás, hogy ennek möglátom a térdit. Aszondták, hogy nem. No, oszt utána,
hogy bemöntek, egyször csak kezdött folyni a víz. Úgyhogy az asszonyok
fõhúzták a szoknyát. Oszt a sátor oldalán mög ilyen nagy görögdinnyék lógtak.
(Csongrád megye)17

Édesapám mondta: Vótak ottan lakodalomba, lakodalom vót. Az öreg cigány
körülkapáta a kemence körül. Bevetette uborkával. És kérdezte, akartak-e enni
uborkát. Azt mondták, igen. És mondta, hogy mindenki fogjon kést, meg egy
uborkát. De le ne vágja, míg õ nem mondja. Mikor összenéztek, látták, hogy
mindegyik a saját orrát tartotta. (Bátmonostor, Bács-Kiskun megye)18

JEGYZETEK

1 79 éves nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1961.
2 68 éves férfi (prímás); Agócs Gergely gyûjtése, 1994.
3 42 éves nõ; Borvendég János gyûjtése, 1914–1915, EA 7642.
4 76 éves férfi (juhász, dudás); Agócs Gergely gyûjtése, 1993.
5 41 éves nõ; P. Madar Ilona gyûjtése, 1963.
6 Moldvából betelepült adatközlõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1950.
7 Kb. 40 éves nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1952.
8 70 éves férfi; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1949.
9 70 éves férfi (parasztprímás); Fekete Antal gyûjtése, 1982.

10 79 éves nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1961.
11 73 éves férfi (prímás); Agócs Gergely gyûjtése, 1994.
12 Fejõs 1985, 69.
13 73 éves férfi (cigány cimbalmos); Agócs Gergely gyûjtése, 1994.
14 Tury Mihály gyûjtése; MFMA.
15 79 éves nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1961.
16 Balassa 1963, 359–360.
17 Polner 1984, 95.
18 Debrecenbõl beköltözött, 74 éves nõ; Diószegi Vilmos gyûjtése, 1962. 
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HATVANI PROFESSZOR

A 18. században élt debreceni professzor, Hatvani István az egyetlen olyan magyar személy,
akihez a nemzetközi és az e korban Magyarországon is megismert Faust-mondák motívumai
(az ördögnek a tudásért a lelkét eladó tudós Faust alakjáról) társulnak, így lett ô a „magyar
Faust”. Az „ördögi tudás” hozzá fûzôdô hiedelmeinek alapja valószínûleg természet-
tudományos mûveltsége, a korában újnak és titokzatosnak számító fizikai, kémiai kísérletek
bemutatása a debreceni kollégiumban. A fôleg Hatvani tanári ténykedésének színhelyéhez,
Debrecenhez közeli hajdúsági és bihari térségekbôl gyûjtött elbeszélések az ördögtôl szerzett
tudás és a varázslók látványos bûvésztrükkjeinek nemzetközi motívumait vonultatják fel.1

Azt hallottam, hogy Hatvani megfúrta az asztal lábát, oszt jött rajta a török
császár bora. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)2

Hatvani vendégséget hívott össze. Férfiakat, nõket, mulatságot csinált. Mulatozás
közbe a nõk azon vették észre, hogy árad a szobába a víz. Sikótoztak, mer mán a
cipõjükbe ment vóna, felugráltak a lócára, de mán ott is. Felfogták derékig a
ruhájukat, akkor jelent meg az ajtóba Hatvani nevetve. Nevette a hölgyeket, hogy
úgy meg vótak ijedve. Száraz vót ruhájuk, mindenük, eltûnt a víz. Mulattak
tovább, oszt azon vették észre, hogy a gerendákról meg a falon szép körték, almák
csüngtek lefelé. Oszt a nõk meg elkezdték vóna nekiállni, de nem lehetett le-
szakítani. A férfiak meg elkezdtek acsarkodni, mert odakapdostak nékik. (Sárrét-
udvari, Hajdú-Bihar megye)3

Az Debrecenbe történt, hogy az öreg Hatvani mán öreg vót, kint ment egy
fiatalember, kigúnyolta az öreget, oszt olyan szarva nõtt, két szarva, hogy nem
tudta bevenni a fejét az ablakon; még az öreget elõ nem kerítették, addig ott vót
a fiatalember, csudájára jártak. Én láttam is a Hatvani sírját. Le van öntve beton-
nal, hogy ki ne tudjon jönni. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye)4

Hatvani professzor azt tett, amit akart. Debrecenbe vótam egyszer, oszt László
Janinak vót a nagymamája; megkérdeztem, hogy halt meg. Azt mondta, hogy
mikor meghalt Hatvani professzor, mikor haldoklott, azt hagyta: megtudják,
hogy mennyországba megy-e, vagy pokolba. Erre oszt kíváncsi vót az egész
debreceni nép, mert a ház tetején egy kis fehér galamb meg egy fekete holló
viaskodott. Hát osztán azt mondta, mikor a fekete holló majdhogynem legyõzte
a kis fehér galambot, mert kicsapta a fél szemét a fekete holló, a kis fehér galamb
megharagudott, és oszt mind a két szemét kiásta a fekete hollónak. Ekkor osztán
megvót a borzasztó nagy öröm Debrecenbe. Hogy istenes ember vót Hatvani pro-
fesszor.a Isten adta neki a borzasztó nagy tudományt. (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar
megye)5
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JEGYZETEK

1 A Faust-mondák, illetve Hatvani-mondák magyar tanulmányai közül lásd például: Erdész
1993; Frazon 2003.

2 72 éves férfi; P. Madar Ilona gyûjtése, 1963. 
3 52 éves nõ; P. Madar Ilona gyûjtése, 1963. 
4 68 éves nõ; P. Madar Ilona gyûjtése, 1963. 
5 85 éves nõ; P. Madar Ilona gyûjtése, 1963. 
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SOLYMOSSY Sándor 1931: Népmeséink sárkányalakja. Ethnographia XLII: 113–132.
SZABÓ Imre 1910: Az oláhok kedd asszonya. Ethnographia XXI: 32–38, 162–172.
SZABÓ Lajos 1975: Taktaszadai mondák. (Új Magyar Népköltési gyûjtemény XVIII.) Buda-

pest: Akadémiai Kiadó.
SZENDREY Zsigmond 1914a: Ember- és természetfeletti lények a szalontai néphitben.

Ethnographia XXV: 315–326.
– 1914b: Pótló adatok a „Kedd asszonyához” a nagyszalontai néphitbõl. Ethnographia
XXV: 341–342. 
– 1924 (KODÁLY Zoltán közremûködésével szerk.): Nagyszalontai gyûjtés. (Magyar Nép-
költési Gyûjtemény XIX.) Budapest: Athenaeum.

SZIGETI Jenõ 2008: A bibliai gonosz angyalok. In PÓCS Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek.
Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensrõl
VI.) Budapest: Balassi Kiadó, 165–220.

SZILÁGYI Miklós 1992: Ez igaz vót. Jászkunság 38. 6. szám: 16–17.
SZÛCS Sándor 1938: Veszettorvosok a Nagysárréten. Ethnographia XLIX: 394–398. 
TAKÁCS György (összeáll.) 2004: Kantéros, lüdérc, rekegõ. Hárompataki csángó hiedelemmondák.

Budapest: Magyar Napló Kiadó. 
TÁNCZOS Vilmos 2008: „Ezer level ezer angyal közepibe”. Angyalkultusz a moldvai csángó

folklórban. In PÓCS Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi
megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensrõl VI.) Budapest: Balassi Kiadó, 147–180. 

TANKÓ Gyula 2001: Életvitel a Gyimesekben. Gyimesi szokásvilág II. Székelyudvarhely: Erdélyi
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TARI Lujza 1999: Zene és hiedelem. In BENEDEK Katalin–CSONKA-TAKÁCS Eszter (szerk.): 
Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születés-
napjára. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete, 231–261.
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VAJDA László 1944: Csodálatos történetek pásztorokról és állatokról. Ethnographia LV:
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VAJKAI Aurél 1938: Az õsi javasember. Ethnographia XLIX: 346–373.
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– 1959: A Bakony néprajza. Budapest: Gondolat Kiadó.
VARGYAS Lajos 1944: Adatok a csepelszigeti Makád néphitéhez. Ethnographia LV: 147–153.
VERSÉNYI György 1895: Felvidéki népmondák II. Ethnographia VI: 230–239.

– 1901: Erdélyi népmondák III. Ethnographia XII: 266–272.
VIRT István 1987: Halállal kapcsolatos szokások és hiedelmek Zoboralján. (Folklór Archívum 17.)
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– 2001: „Elszakasztottad a testemtõl én lelkemet.” A moldvai és a Baranya megyei csángók halot-
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A FELHASZNÁLT KÉZIRATOS ANYAG

EA = A Magyar Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára, Budapest:
Béres András gyûjtése; EA 5870.
Borvendég János gyûjtése, 1914–1915; EA 7642. 
Bosnyák Sándor gyûjtése; EA 26970.
Csilléry Klára gyûjtése, 1954; EA 6269.
Csomor Péter gyûjtése; EA 2644.
Dömötör Sándor gyûjtése; EA 2488. 
Dömötör Sándor gyûjtése; EA 6228. 
Eperjessy Ernõ gyûjtése, 1964; EA 7603.
Eperjessy Ernõ gyûjtése, 1965; EA 7604.
Eperjessy Ernõ gyûjtése; EA 7258.
Erdélyi Zoltán gyûjtése; EA 6204.
Ferenczi Imre gyûjtése, 1953; EA 5860.
Ferenczi Imre gyûjtése; EA 5860.
Gerencsér Ilona gyûjtése, 1992; EA 24818.
Gyarmaty József gyûjtése; EA 503.
Hetyési Sándor gyûjtése, 1976; EA 19279.
Irányi Lujza gyûjtése; EA 5792.
Kálmány Lajos gyûjtése; EA 2813.
Kálmány Lajos gyûjtése; EA 2815.
Kálmány Lajos gyûjtése; EA 2860.
Kiss Eszter gyûjtése, 1910; EA 7639. 
Kodolányi János gyûjtése; EA 2440.
Kovács Péter gyûjtése; EA 2429. 
Lajos Árpád gyûjtése, 1960; EA 6686.
Lajos Árpád gyûjtése 1961; EA 6753.
Lajos Árpád gyûjtése, 1962; EA 7486.
Lajos Árpád gyûjtése 1965; EA 75261.
Leller Imréné gyûjtése, 1985; EA 2251.
Lovas Zoltán gyûjtése; EA 22304.
Molnár Rózsa gyûjtése; EA 1057.
Nagy József gyûjtése; EA 5830.
Nagy Károly gyûjtése; EA 1445.
Nagy Mária gyûjtése; EA 19424.
Nemcsik Pál gyûjtése, 1958; EA 10034.
Nyalka László gyûjtése; EA 216.
Pintér István gyûjtése, 1976; EA 19172.
P. Madar Ilona gyûjtése; EA 7316.
P. Madar Ilona gyûjtése, 1963; EA 7319. 
Posch Gyõzõ gyûjtése, 1987; EA 23506.
Ráczkevei Zsuzsanna gyûjtése, 1985; EA 22511.
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Sándor Mihályné gyûjtése, 1963; EA 7310.
Szabó Imre gyûjtése, 1960; EA 6370.
Szabó Mária gyûjtése; EA 21181.
Szentmihályi Imre gyûjtése; EA 6209. 
Szoboszlai Istvánné gyûjtése; EA 2363.
Szûcs Ernõ gyûjtése; EA 3407.
Szûcs Sándor gyûjtése; EA 6042.
Turi Sándor gyûjtése; EA 5986. 
Várnai József gyûjtése; EA P 74/1958. 
Zsigmond József gyûjtése; EA 26187.

MFMA = A Móra Ferenc Múzeum Adattára, Szeged: Domokos Erzsébet gyûjtése, 1966.
Tury Mihály gyûjtése, é. n. 

JPM EA = A Janus Pannonius Múzeum Adattára, Pécs: Kodolányi János gyûjtése, 1951;
JPM EA Al4 6554.

DIÓSZEGI Vilmos: Luca-kérdõív = Diószegi Vilmos Luca-kérdõívére adott válasz (1962–
1963, az Ethnológiai Adattár gyûjtõhálózata számára).

PÓCS Éva: Lidérc-kérdõív = Pócs Éva lidérc kérdõívére adott válasz, Szolnok, Damjanich
János Múzeum (1964–1965).

MNA = Magyar Néprajzi Atlasz gyûjtõfüzeteinek adatai (1960–1970): MNA 17., 188.,
189., 194., R51., Sl1.

MNT = Magyar Néphit Topográfia kérdõívei (1970–1975): MNT 2. (Gál Rózsa gyûjtése);
MNT 5. (Kiss Lajosné, Németh Jenõ gyûjtései); MNT 9. (Szabó Margit gyûjtése); MNT
13. (Munkácsy Sándor gyûjtése); MNT 17. (Berény Andrásné, Lengyel Lukácsné,
Magony Zoltánné gyûjtései); MNT 23. (Csõri István gyûjtése); MNT 27. (Gyõri István,
Kalmár Kálmán gyûjtései); MNT 28. (Asztalos P. Kálmán, Bárdos Ferenc, Benke
György, Béczy József, Berényi Árpádné, Horváth Jónás, Jánossy Gábor, Papp Lászlóné,
Petróczy Gyula gyûjtései); MNT 34. (Urszékely László gyûjtése). 

KOVÁCS Katalin 2000: Lélekhiedelmek Salánkon. (Kézirat a Néphit Archívumban.)

A Néphit Archívumban elhelyezett gyûjtések (közvetlenül leadott, vagy ajándékozásból,
hagyatékokból, illetve a mondaarchívum hiedelemmonda-anyagából bekerült anyag):
Agócs Gergely gyûjtése, 1994. 
Barabás Jenõ gyûjtése, 1955.
Bartha Károly gyûjtése, é. n.
Bálint Béla gyûjtése, 1963.
Béres András gyûjtése, 1949.
Bíró Friderika gyûjtése, 1963. 
Bosnyák Sándor gyûjtése, é. n., 1968, 1972–1973, 1980-as évek. 
B. Sergõ Erzsébet gyûjtése, 1963.
Csoma Gergely gyûjtése, 1992, 1993.
Dégh Linda gyûjtése, 1950, 1959, 1960.
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Derjanecz Anita gyûjtése, 1997.
Derjanecz Anita és Muzsai Nóra gyûjtése, 1996.
Derjanecz Anita és Varga Attila gyûjtése, 1996.
Diószegi Vilmos gyûjtése, 1946, 1949, 1950, 1950-es évek, 1951, 1952, 1953, 1956,
1961, 1962, 1963, 1968, 1969.
Dobos Ilona gyûjtése, 1951, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965.
Dömötör Ákos gyûjtése, 1963.
Égetõ Melinda gyûjtése, 1963.
Eperjessy Ernõ gyûjtése, 1963, 1965.
Fekete Antal gyûjtése, 1982.
Fél Edit gyûjtése, 1943. 
Ferenczi Imre gyûjtése, 1962.
F. Virány Judit gyûjtése, é. n., 1963.
Gagyi József gyûjtése, 1995, 1996, 1997.
Gémes Balázs gyûjtése, 1959. 
Gémes Magda gyûjtése, 1952.
Gombos Ilona gyûjtése, 1962. 
Grynaeus Tamás gyûjtése, 1962, 1967, 1968, 1969, 1993.
Gyõrfy Eszter gyûjtése, 2006, 2010.
Györgydeák Anita gyûjtése, 1996.
Györgydeák Anita és Muzsai Nóra gyûjtése, 1998. 
Hesz Ágnes gyûjtése, 1996. 
H. Kovács Mihály gyûjtése, 1927.
Horváth Iván gyûjtése, 1969.
Horváth Terézia gyûjtése, 1960.
Igaz Mária gyûjtése, 1948, 1951, 1963. 
István Erzsébet gyûjtése, 1959. 
Jáger Márta gyûjtése, 1960-as évek.
Jankus Kinga gyûjtése, 1996, 1967. 
Katona Imre gyûjtése, é. n., 1949, 1950, 1951.
Kodolányi János gyûjtése, 1951. 
Komáromi Tünde gyûjtése, 2000.
Kovács Sára gyûjtése, é. n.
Körner Tamás gyûjtése, 1966, 1967, 1968. 
Küllõs Imola gyûjtése, 1967.
Nagy Géza gyûjtése, 1960-as évek. 
L. Juhász Ilona gyûjtése, 2000.
Luby Margit gyûjtése, 1930-as évek, 1953.
Magyar Zoltán gyûjtése, 2005.
Mészáros Gyula gyûjtése, 1986–1987.
Mogyorósi Sándor gyûjtése, 1989.
Molnár István gyûjtése, 1964.
Morvay Judit gyûjtése, 1960-as évek, 1967.
Muzsai Nóra gyûjtése, 1997.
Nagy Ilona gyûjtése, 1965, 1966, 1969, 1970.
Nagy Zoltán gyûjtése, 1987.
Németh Sándor gyûjtése, 1963.
P. Madar Ilona gyûjtése, 1963, 1968, 1969. 
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Pócs Éva gyûjtése, 1963, 1966, 1967, 1973, 1996, 1998, 2003.
Ráczkevei Zsuzsanna gyûjtése, 1985.
Salyámosy Judit gyûjtése, 1960.
Sándor Mihályné gyûjtése, 1962.
Szabó Erzsébet gyûjtése, 1960.
Szendrey Ákos gyûjtése, 1961.
Szilágyi Miklós gyûjtése, 1991.
Vámos Mária gyûjtése, 1960, 196.
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FÖLDRAJZI MUTATÓ

A mutatóban közölt lapszámok a szövegek származási (gyûjtési) helye mellett az
egyes falvaknak és városoknak a szövegekben – akár rövidített, eltorzított néven –
való említéseire is utalnak. A helységek listájában a mai község- és városneveket és
a mai megyebeosztást (Magyarországon, Horvátországban és Romániában), illetve
járás- vagy körzetbeosztást (Szlovákia, Ukrajna, Szerbia, Ausztria esetében)
közöljük, magyarul, valamint az illetõ ország nyelvén. Szögletes zárójelben az
1913-as vármegyebeosztásra utalunk. Két vagy több régi vármegyébõl összevont
megyék esetében nem utalunk a régi megyenévre, mivel azt az új is magában
foglalja (pl. Komárom-Esztergom megye). Tájegységek esetében nem közöljük a
megyét, mivel e földrajzi térségek sokszor több megyére is kiterjednek, sõt olykor
az országhatáron is átnyúlnak. A megyeszékhelyek és fõvárosok esetében nem
közlünk megyebeosztást. A megváltozott nevû, vagy beolvasztott, összevont köz-
ségekrõl => jellel utalunk mai nevükre, illetve új közigazgatási beosztásukra. 
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Abádszalók, Jász-Nagykun-Szolnok m. 234,
429, 513, 559, 675

Abaújlak, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 244, 246
Abony, Pest m. 128
Ács, Komárom-Esztergom m. 674
Adorjás, Baranya m. 119
Ágas, Bákó m. (Agáú, jud. Bacáu), 

Románia 532
Aggtelek, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 

[v. Gömör-Kishont vm.] 355
Agyagosszergény, Gyõr-Moson-Sopron m. 554
Áj, Kassa-vidéki járás (Háj, Okres Košice-

okolie), Szlovákia [v. Abaúj-Torna vm.] 
227, 405

Alattyán, Jász-Nagykun-Szolnok m. 320, 476
Algyõ, Csongrád m. 288, 318, 672
Alpár (1973-ig önálló település) =>

Tiszaalpár 332
Alsóberecki, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 268
Alsófüld, Szilágy m. (Fildu de Jos, jud. Sálaj),

Románia [v. Kolozs vm.] 612
Alsójózsa (1929-ig önálló település) => Józsa

(1981-ig önálló település) => Debrecen 569
Alsómocsolád, Baranya m. 225 

Alsónémedi, Pest m. 355
Alsóõr, Felsõõri járás (Unterwart, Bezirk

Oberwart), Ausztria [v. Vas vm.] 95, 215,
227, 288, 362

Andocs, Somogy m. 166, 279
Andrásbányatelep => Pécs 198
Andrásfalva, Szucsáva m. (Máneuöi, jud.

Suceava), Románia [v. Kis-Küküllõ vm.] 33,
39, 55, 84, 111, 122, 129, 135, 142, 146,
149, 158, 164, 179, 205, 219, 234, 252,
270, 286, 426

Andrássytelep, Maros m. (Roúiori, jud. Mureú),
Románia [v. Torda-Aranyos vm.] 66, 222,
301, 568,

Aparhant, Tolna m. 55
Apátfalva, Csongrád m. [v. Csanád vm.] 440,

446, 477
Aranyosegerbegy, Kolozs m. (Viiúoara, jud.

Cluj), Románia [v. Torda-Aranyos vm.] 222
Aranyosgyéres, Kolozs m. (Câmpia Turzii, jud.

Cluj), Románia [v. Torda-Aranyos vm.] 267
Árokszállás, Felsõõri járás (Grafenschachen,

Bezirk Oberwart), Ausztria [v. Vas vm.] 555
Árpás, Gyõr-Moson-Sopron m. 473, 501, 554
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Árpástó, Beszterce-Naszód m. (Braniútea, jud.
Bistriöa-Násáud) [v. Szolnok-Doboka vm.]
350

Aszaló, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 245
Aszód, Pest m. 304 
Asszonyvár, Somogy m. 46, 205, 505, 661
Atyha, Hargita m. (Atia, jud. Harghita),

Románia [v. Udvarhely vm.] 93, 99, 158,
160, 204, 291, 359, 458, 494, 546

Babosdöbréte, Zala m. 84, 646
Bácska 179
Baja, Bács-Kiskun m. 450, 595
Bakonybél, Veszprém m. 411
Bakonycsernye, Fejér m. [v. Veszprém vm.] 223
Baks, Csongrád m. 449
Baksaháza => Karancslapujtõ 147
Bakva, Verõce-Drávamente m. (Špišiç

Bukovica, Viroviticko-podravska xupanija),
Horvátország [v. Verõce vm.] 553

Balajt, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 245
Balánbánya, Hargita m. (Bálan, jud.

Harghita), Románia [v. Csík vm.] 205
Balassagyarmat, Nógrád m. 321, 521
Balatonarács (1954-ig önálló település; 

[v. Zala vm.]) => Balatonfüred 226
Balatonboglár, Somogy m. 436, 442
Balatonfüred, Veszprém m. [v. Zala vm.] 226
Balatonkeresztúr, Somogy m. 73
Balatonszentgyörgy, Somogy m. 300, 544
Báld, Maros m. (Balda, jud. Mureú), Románia

[v. Kolozs vm.] 606
Balkány, Szabolcs Szatmár-Bereg m. 639
Balmazújváros, Hajdú-Bihar m. 667
Bánát 89
Bánk, Nógrád m. 153, 640
Bánokszentgyörgy, Zala m. 259, 661
Barátos, Kovászna m. (Brateú, jud. Covasna),

Románia [v. Háromszék vm.] 32
Barka, Rozsnyói járás (Bôrka, Okres Roxnava),

Szlovákia [v. Gömör-Kishont vm.] 191,
409, 660

Barót, Kovászna m. (Baraolt, jud. Covasna),
Románia [v. Háromszék vm.] 302, 636

Barslédec, Aranyosmaróti járás (Ladice, Okres
Zlaté Moravce), Szlovákia [v. Bars vm.] 552

Bársonyos, Komárom-Esztergom m. 
[v. Veszprém vm.] 344

Bátaszék, Baranya m. [v. Tolna vm.] 146, 204 
Batizgombás / Gombástanya, Szatmár m.

(Ciuperceni, jud. Satu Mare), Románia 
[v. Szatmár vm.] 633

Bátmonostor, Bács-Kiskun m. 474, 680
Bátonyterenye, Nógrád m. 90, 93, 96, 202,

305, 390, 391, 392, 446, 478, 515, 
588, 590

Bátya, Bács-Kiskun m. [v. Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm.] 73, 74, 436, 627

Bázakerettye, Zala m. 219
Becefa, Baranya m. 93
Bécs (Wien), Ausztria 534
Becskeháza, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 

244, 648
Becsvölgye, Zala m. 52
Bekecs, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 182, 363,

449, 525
Békás-szoros, Románia 102
Békés, Békés m. 375, 650
Békéscsaba 303, 375
Békéssámson, Békés m. 440, 547
Bélafalva, Kovászna m. (Belani, jud. Covasna),

Románia [v. Háromszék vm.] 104
Belezna, Zala m. [v. Somogy vm.] 304
Belgrád (Áåîãðàä / Beograd), Szerbia 406
Bélmegyer, Békés m. 235
Beodra, Közép-bánsági körzet (Íîâî

Ìèëîøåâî / Novo Milosevo,
Ñðåäí1oáàíàòñêè îêðóã /Szrednyobanatszki
okrug), Szerbia [v. Torontál vm.] 504, 520

Beregdaróc, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 
116, 651

Beregszász, Beregszászi járás (Áåðåãîâå / Bere-
hove, Áåðåãiâñüêèé ðàéîí / Berehivszkij
rajon), Ukrajna [v. Bereg vm.] 448

Beregújfalu, Beregszászi járás (Áåðåãóéôàëó /
Berehujfalu; rég. Íîâå Ñåëî / Nove Szelo,
Áeðåãiâñüêèé ðàéoí / Berehivszkij rajon),
Ukrajna [v. Bereg vm.] 136, 181, 211, 
212, 215

Beret, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 247
Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar m. 96, 99, 235,

305, 317, 328, 479, 480, 563, 566, 574
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Berkesz, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 417
Bernecebaráti, Pest m. [v. Hont vm.] 311
Berzence, Somogy m. 663
Besenyõtelek, Heves m. 657
Beszterce, Beszterce-Naszód m. (Bistriþa, jud.
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Homoródalmás, Hargita m. (Mereúti, jud.

Harghita), Románia [v. Udvarhely vm.]
190, 362, 475, 482, 498, 545, 556, 558,
559, 587, 589, 590, 592, 593, 594, 598

Homoródkeményfalva, Hargita m.
(Cománeúti, jud. Harghita), Románia 
[v. Udvarhely vm.] 620

Horgyest, Bákó m. (Horgeúti, jud. Bacáu),
Románia 431

Hortobágy 435, 445, 627, 667
Hosszúfalu, Muravidék régió (Dolga vas, Pomur-

ska regija), Szlovénia [v. Zala vm.] 259
Hugyag, Nógrád m. 321

Iharosberény, Somogy m. 229
Inaktelke, Kolozs m. (Inucu, jud. Cluj),

Románia [v. Kolozs vm.] 485
Ipoly mente 118
Ipolydamásd, Pest m. [v. Hont vm.] 109
Ipolypásztó, Lévai járás (Pastovce, Okres

Levice), Szlovákia [v. Hont vm.] 232, 495
Ipolyszakállos, Lévai járás (Ipe¾ ský Sokolec,

Okres Levice), Szlovákia [v. Hont vm.] 213
Ipolyszántó [v. Hont vm.] => Ipolypásztó 232
Ipolyszög, Nógrád m. 99
Ipolytölgyes, Pest m. 495, 662
Istensegíts, Szucsáva m. (Öibeni, jud. Suceava),

Románia 38, 39, 51, 57, 63, 83, 88, 101,
106, 116, 119, 121, 123, 133, 135, 141,
223, 232, 250, 263, 282, 304, 357, 365,
369, 426, 487, 490, 618

Izmény, Tolna m. 135, 234
Izsák, Bács-Kiskun m. [v. Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vm.] 450 
Izsófalva, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 245

Jablonca, Rozsnyói járás (Silická Jablonica,
Okres Roxnava), Szlovákia [v. Abaúj-Torna
vm.] 34, 307, 357, 363

Jánosfalva / Körösjánosfalva, Bihar m. (Ioaniú,
jud. Bihor), Románia [v. Bihar vm.] 86

Jánosháza, Vas m. 86, 325, 646
Jánoshida, Jász-Nagykun-Szolnok m. 504
Járdánháza, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 75
Jászalsószentgyörgy, Jász-Nagykun-Szolnok

m. 134, 509
Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok m. 411, 441
Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok m. 

371, 528
Jászdózsa, Jász-Nagykun-Szolnok m. 122,

139, 234, 310, 341, 434, 457, 517
Jászkarajenõ, Pest m. 650
Jászkisér, Jász-Nagykun-Szolnok m. 411
Jászkunság 328 
Jászság 515
Jászladány, Jász-Nagykun-Szolnok m. 555,

588, 590, 593, 595
Jászóújfalu, Kassa-vidéki járás (Novácany,

Okres Košice-okolie), Szlovákia [v. Abaúj-
Torna vm.] 550

Jegenye, Kolozs m. (Leghia, jud. Cluj),
Románia [v. Kolozs vm.] 106

Jenõ, Fejér m. 421, 344, 546, 659
Jólész, Rozsnyói járás (Jovice, Okres Roxnava),

Szlovákia [v. Gömör-Kishont vm.] 128, 649
Jósvafõ, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 84, 85
Józseffalva, Szucsáva m. (Vornicenii Mici, jud.

Suceava), Románia 50, 57, 146, 204
Jugán, Iaúi m. (Iugani, jud. Iaúi), Románia 386

Kaba, Hajdú-Bihar m. 563, 569
Kacsóta, Baranya m. 54
Kakasd, Tolna m. 32, 39, 122, 164, 189, 572
Kákics, Baranya m. 94, 646
Kákova (1910-ig Kákova) => Szebenkákova

316
Kálmáncsa, Somogy m. 58
Kalotaszeg, Románia 106, 260
Kánó, Borsod-Abaúj-Zemplén m. [v. Gömör-

Kishont vm.] 245
Kápolna, Heves m. 414
Kaposhomok, Somogy m. 324
Kaposvár 84, 167, 207, 304, 512
Kapuvár, Gyõr-Moson-Sopron m. 317
Karácsond, Heves m. 95, 308, 579
Karácsonkõ, Neamöm. (Piatra-Neamö, jud.

Neamö), Románia 610

Hiedelem_biblio_jav.qxd  8/9/2012  11:18 AM  Page 704



705

Karád, Somogy m. 42, 74  
Karancsberény, Nógrád m. 181, 405
Karancskeszi, Nógrád m. 55, 64, 73, 86, 95,

99, 132, 136, 147, 152, 181, 198, 200,
201, 210, 286, 293, 295, 309, 325, 338,
340, 354, 361, 374, 390, 402, 405, 409,
474, 512, 627, 635, 649, 652, 672, 678

Karancslapujtõ, Nógrád m. 131, 373, 405,
648

Kárásztelek, Szilágy m. (Carastelec, jud. Sálaj),
Románia [v. Szilágy vm.] 43, 56, 303, 364,
519, 408  

Karátfa, Vas m. 408
Karcag, Jász-Nagykun-Szolnok m. 519, 576,

578, 580, 581, 582
Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 113, 117,

118, 138, 157, 158, 159, 160, 161, 269,
302, 347, 405, 409, 457, 460, 627, 632,
639, 644, 648, 668, 679

Karos, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 157
Kassa, Kassai kerület (Košice, Košický kraj),

Szlovákia [v. Abaúj-Torna vm.] 639
Kásva, Maros m. (Caúva, jud. Mureú), Románia

[v. Maros-Torda vm.] 530
Kászonfeltíz, Hargita m. (Pláieúii de Sus, jud.

Harghita), Románia [v. Csík vm.] 106, 
605, 609

Katádfa, Baranya m. 137, 663
Kazár, Nógrád m. 90, 200, 389, 391
Kecsetkisfalud, Hargita m. (Satu Mic, jud.

Harghita), Románia [v. Udvahely vm.] 432
Kecsõ, Rozsnyói járás (Kecovo, Okres

Roxnava), Szlovákia [v. Gömör-Kishont
vm.] 370

Kéked, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 649
Kelemér, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 

[v. Gömör-Kishont vm.] 227
Kemence, Pest m. [v. Hont vm.] 310
Kemenesmihályfa, Vas m. 304
Kémer, Szilágy m. (Camár, jud. Sálaj),

Románia [v. Szilágy vm.] 331, 332, 459,
471, 473, 483, 490, 616

Kemse, Baranya m. 78, 79, 86, 157, 163, 
195, 550

Kenézlõ, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 134

Kentelke, Beszterce-Naszód m. (Chintelnic,
jud. Bistriöa-Násáud), Románia [v. Szolnok-
Doboka vm.] 614

Kerecsend, Heves m. 414, 415
Keresztéte, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 246
Kesznyéten, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 128,

289, 291, 318, 329
Kéty, Tolna m. 56
Kide, Kolozs m. (Chidea, jud. Cluj), Románia

[v. Kolozs vm.] 538, 541
Kilyénfalva / Gyergyókilyénfalva, Hargita m.

(Chileni, jud. Harghita), Románia [v. Csík
vm.] 607

Kincseshomok, Ungvári járás (Õîëìîê /
Holmok, Óæãîðîäñüêèé ðàéîí /
Uzshorodszkij rajon), Ukrajna 
[v. Ung vm.] 239

Királyháza, Nagyszõlõsi járás (Êîðîëåâå /
Koroleve, Âèíîãðàäiâ / Vinohradiv),
Ukrajna [v. Ugocsa vm.] 530

Királyhegyes, Csongrád m. 
[v. Csanád vm.] 286

Királykút, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 296
Kisbacon, Kovászna m. (Báöanii Mici, jud.

Covasna), Románia [v. Udvarhely vm.] 636
Kisbajcs, Gyõr-Moson-Sopron m. 489
Kisbajom, Somogy m. 263
Kisdobrony, Ungvári járás (Ìàëà Äîáðîíü /

Mala Dobrony, Óæãîðîäñüêèé ðàéîí /
Uzshorodszkij rajon), Ukrajna [v. Bereg
vm.] 75

Kisdörgicse, Veszprém m. 93, 94
Kishárságy => Somogyhárságy 57
Kiskapus, Szeben m. (Copúa Micá, jud. Sibiu),

Románia [v. Nagyküküllõ vm.] 62
Kiskovácsvágása, Rozsnyói járás (Kováèová,

Okres Roxnava), Szlovákia [v. Gömör-
Kishont vm.] 40, 409

Kiskõrös, Bács-Kiskun m. 318, 366
Kiskövesd, Tõketerebesi járás (Malý Kamenec,

Okres Trebišov), Szlovákia 
[v. Zemplén vm.] 191

Kiskundorozsma, Csongrád m. 73, 289, 450
Kiskunfélegyháza, Bács-Kiskun m. 462
Kiskunhalas, Bács-Kiskun m. 276, 437
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Kislónya (1934-ig önálló település) => 
Lónya 293

Kismarja, Hajdú-Bihar m. 578
Kispalád, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 86, 319
Kispetri, Szilágy m. (Petrinzel, jud. Sálaj),

Románia [v. Kolozs vm.] 622
Kissármás, Maros m. (Sármáúel, jud. Mureú),

Románia [v. Kolozs vm.] 269
Kissikátor, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 91
Kissolymos, Hargita m. (Úoimuúu Mic, jud.

Harghita), Románia [v. Udvarhely vm.] 265
Kistelek, Csongrád m. 375, 427, 495
Kisterenye (1950-ig önálló település) =>

Bátonyterenye 478
Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok m. 327
Kiszombor, Csongrád m. 553
Kissziget, Zala m. 84
Klárafalva, Csongrád m. 371
Klézse, Bákó m. (Cleja, jud. Bacáu), Románia

32, 33, 38, 41, 42, 59, 80, 158, 168, 173,
174, 180, 214, 250, 293, 316, 394, 397,
399, 400, 518, 521, 531, 540

Kocs, Komárom-Esztergom m. 185
Kocsárd / Székelykocsárd, Fehér m. (Lunca

Mureúului, jud. Alba), Románia [v. Torda-
Aranyos vm.] 268

Kocsord, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 89, 117,
212, 330, 499, 645, 654, 658

Kócspuszta (egykori település a Tiszafüredi
kistérségben), Jász-Nagykun-Szolnok m.
443

Kolon, Nyitrai járás (Kolínany, Okres Nitra),
Szlovákia [v. Nyitra vm.] 136

Kolozsbós, Kolozs m. (Boju, jud. Cluj),
Románia [v. Kolozs vm.] 264

Kolozsvár, Kolozs m. (Cluj-Napoca, jud. Cluj),
Románia [v. Kolozs vm.] 65, 97, 233, 264,
272, 504, 505, 612, 653

Kománfalva, Bákó m. (Cománesöi, jud. Bacáu),
Románia 143

Komárom, Nyitrai járás (Komárno, Okres
Nitra), Szlovákia [v. Nyitra vm.] 71

Komjátszeg, Kolozs m. (Comúeúti, jud. Cluj),
Románia [v. Torda-Aranyos vm.] 220

Komlódtótfalu, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 647

Komlósd, Somogy m. 62
Koncháza, Ungvári járás (Êîíöîâî / Koncovo,

Óæãîðîäñüêèé ðàéîí / Uzshorodszkij rajon)
Ukrajna [v. Ung vm.] 42

Konyár, Hajdú-Bihar m. 440
Korond, Hargita m. (Corund, jud. Harghita),

Románia [v. Udvarhely vm.] 161, 166, 
282, 365

Kostelek / Kóstelek, Bákó m. (Coúnea, jud.
Bacáu), Románia [v. Csík vm.] 32, 34, 39,
60, 68, 102, 126, 133, 141, 144, 153, 165,
171, 175, 193, 292, 297, 301, 306, 310,
320, 332, 336, 337, 348, 349, 354, 365,
368, 369

Kovácshida, Baranya m. 163, 217, 287, 549
Köbölkút / Mezõköbölkút, Beszterce-Naszód

m. (Fântâniöa, jud. Bistriöa-Násáud),
Románia [v. Kolozs vm.] 43, 386

Kölcse, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 152
Körmöcbánya, Garamszentkereszti járás

(Kremnica, Okres Xiar nad Hronom),
Szlovákia [v. Bars vm.] 159, 343, 344

Körösgyéres, Bihar m. (Giriúu de Criú, jud.
Bihor), Románia [v. Bihar vm.] 479

Köröstarcsa, Békés m. 121
Körtvélyes, Rozsnyói járás (Hrušov, Okres

Roxnava), Szlovákia [v. Abaúj-Torna vm.]
94, 515, 519, 582

Középlak, Szilágy m. (Cuzáplac, jud. Sálaj),
Románia [v. Kolozs vm.] 606

Kunhegyes, Jász-Nagykun-Szolnok m. 
349, 350

Kunmadaras, Jász-Nagykun-Szolnok m. 296,
443, 503, 545, 549, 566, 567, 569, 574,
580, 636

Kustánszeg, Zala m. 259
Kutas, Somogy m. 262, 263, 672
Küküllõpócsfalva, Maros m. (Páuciúoara, jud.

Mureú), Románia [v. Kis-Küküllõ vm.] 32
Küküllõvár, Fehér m. (Cetatea de Baltá, jud.

Alba), Románia [v. Kis-Küküllõ vm.] 33,
34, 356, 486

Külsõrekecsin, Bákó m. (Fundu Rácáciuni, jud.
Bacáu), Románia 232
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Lábnyik/Lábnik, Bákó m. (Vladnic, jud.
Bacáu), Románia 66, 119, 165, 316, 
405, 432

Lébény, Gyõr-Moson-Sopron m. 315, 541
Lecsmér, Szilágy m. (Leúmir, jud. Sálaj),

Románia [v. Szilágy vm.] 490, 616
Lédec, Illavai járás (Ladce, Okres Ilava),

Szlovákia [v. Trencsén vm.] 116
Lejtõs, Vágbesztercei járás (Sverepec, Okres

Povaxská Bystrica), Szlovákia 
[v. Trencsén vm.]

Lele, Szatmár m. (Lelei, jud. Satu Mare),
Románia [v. Szilágy vm.] 148

Lenti, Zala m. 260
Lentiszombathely (1977-ig önálló település)

=> Lenti 260
Lészped, Bákó m. (Lespezi, jud. Bacáu),

Románia 180, 226, 243, 278, 511, 522,
535, 554, 585

Letenye, Zala m. 379, 384
Letkés, Pest m. 94, 108, 109 [v. Hont vm.]
Léva, Lévai járás (Levice, Okres Levice),

Szlovákia [v. Bars vm.] 647
Litke, Nógrád m. 678
Lónya, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 293
Losonc, Losonci járás (Lucenec, Okres

Lucenec), Szlovákia [v. Nógrád vm.] 64,
647, 671

Lovászpatona, Veszprém m. 492, 503, 548,
550, 554, 560, 607, 627

Lóvész, Hargita megye (Livezi, jud. Harghita),
Románia [v. Csík vm.] 133, 173, 368

Lövéte, Hargita m. (Lueta, jud. Harghita)
Románia [v. Udvarhely vm] 331

Lucska, Rozsnyói járás (Lúcka, Okres
Roxnava), Szlovákia [v. Gömör-Kishont
vm.] 670

Lujzikalagor, Bákó m. (Luizi-Cálugára, jud.
Bacáu), Románia 527

Lúzsok, Baranya m. 58, 78

Maconka (1965-ig önálló település; [v. Heves
vm.]) => Bátonyterenye 588

Mád, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 548, 652,
671, 673

Madéfalva, Hargita m. (Siculeni, jud.
Harghita), Románia [v. Csík vm.] 173, 617,
620

Magyarbagó, Fehér m. (Bágáu, jud. Alba),
Románia [v. Alsó-Fehér vm.] 264, 265

Magyarborzás, Beszterce-Naszód m. (Bozieú,
jud. Bistriöa-Násáud), Románia [v. Szolnok-
Doboka vm.] 79

Magyarcsanád, Csongrád m. 493, 494
Magyarcsügés, Bákó m. (Cádáreúti, jud.

Bacáu), Románia [v. Csík vm.] 39, 50, 64,
141, 153, 334, 391, 538, 611

Magyardécse, Beszterce-Naszód m. (Cireúoaia,
jud. Bistriöa-Násáud), Románia 
[v. Szolnok-Doboka vm.] 350, 615, 620

Magyarfalu, Bákó m. (Arini, jud. Bacáu),
Románia 32, 41, 235, 254, 430, 432, 512,
518, 531, 538, 608

Magyargorbó, Kolozs megye (Gârbáu, jud.
Cluj) Románia [v. Kolozs vm.] 668

Magyargyerõmonostor, Kolozs m.
(Mánástireni, jud. Cluj), Románia 
[v. Kolozs vm.] 35

Magyarhermány, Kovászna m. (Herculian, jud.
Covasna), Románia [v. Udvarhely vm.] 634

Magyarkapud, Fehér m. (Cápud, jud. Alba),
Románia [v. Alsó-Fehér vm.] 265

Magyarlapád, Fehér m. (Lopadea Nouá, jud.
Alba), Románia [v. Alsó-Fehér vm.] 263,
266, 608

Magyaró, Maros m. (Aluniú, jud. Mureú),
Románia [v. Maros-Torda vm.] 34, 252,
530, 540

Magyarókereke, Kolozs m. (Aluniúu, jud.
Cluj), Románia [v. Kolozs vm.] 523

Magyarózd, Maros m. (Ozd, jud. Mureú),
Románia [v. Alsó-Fehér vm.] 188, 486,
487, 610, 660

Magyarpalatka, Kolozs m. (Pálatca, jud. Cluj),
Románia [v. Kolozs vm.] 47, 241, 677

Magyarpéterfalva, Fehér m. (Petrisat, jud.
Alba), Románia [v. Kis-Küküllõ vm.] 34

Magyarsáros, Maros m. (Deleni, jud. Mureú),
Románia [Kis-Küküllõ vm.] 34, 467
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Magyarszentmárton, Temes m. (Sânmartinu
Maghiar, jud. Timiú), Románia [v. Torontál
vm.] 448

Magyarszentmihály, Közép-bánsági körzet
(Ìèõàjëîâî / Mihajlovo, Ñðåäí1oáàíàòñêè

îêðóã / Szrednjobanatszki okrug), Szerbia
[v. Torontál vm.] 39, 434

Magyarszombatfa, Vas m. 554
Magyarszovát, Kolozs m. (Suatu, jud. Cluj),

Románia [v. Kolozs vm.] 532
Magyarvalkó, Kolozs m. (Váleni, jud. Cluj),

Románia [v. Kolozs vm.] 79, 127, 613
Magyarvista, Kolozs m. (Viútea, jud. Cluj),

Románia [v. Kolozs vm.] 71, 127, 668
Majos, Tolna m. 225
Makó, Csongrád m. [v. Csanád vm.] 196, 431,

440, 453, 477, 550, 650
Mákófalva, Kolozs m. (Macáu, jud. Cluj),

Románia [v. Kolozs vm.] 127
Máramarossziget (Sighetu Marmaöiei),

Románia 194
Máréfalva, Hargita m. (Satu Mare, jud.

Harghita), Románia [v. Udvarhely vm.]
107, 178, 288, 290, 308, 313, 329, 495,
511, 581, 589, 591, 593, 620, 621

Máriafölde, Temes m. (Teremia Mare, jud.
Timiú), Románia [v. Torontál vm.] 448

Máriagyûd, Baranya m. 128
Máriapócs, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 280,

281, 598
Marosgombás, Fehér m. (Gâmbaú, jud. Alba),

Románia [v. Alsó-Fehér vm.] 266, 267, 609
Maroshévíz, Hargita m. (Topliöa, jud.

Harghita), Románia [v. Maros-Torda 
vm.] 592

Maroslele, Csongrád m. 444, 474, 513, 
530, 670

Marosludas, Maros m. (Luduú, jud. Mureú),
Románia [v. Torda-Aranyos vm.] 97, 
270, 609

Marosvásárhely, Maros m. (Târgu Mureú),
Románia 315, 356, 481, 494, 592, 605  

Mátészalka, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 281,
645, 656

Mátisfalva, Hargita m. (Mátiúeni, jud.
Harghita), Románia [v. Udvarhely vm.] 494

Mátraalmás, Nógrád m. 463, 289, 348, 363,
390, 463

Mátraderecske, Heves m. 128, 287, 291, 292,
293, 322, 328, 331, 333, 341, 457, 462,
484, 491, 496, 546, 550, 551, 556

Mátraszele, Nógrád m. 200
Mátraterenye, Nógrád m. 403
Megyaszó, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 

652, 665
Méhész (Vceláre) => Méhészudvarnok 

233, 326
Méhészudvarnok, Kassa-vidéki járás

(Dvorníky-Vceláre, Okres Košice-okolie),
Szlovákia [v. Abaúj-Torna vm.] 160, 233,
245, 326

Mekényes, Baranya m. 32, 42, 158, 180, 226,
250, 278, 340, 399, 554

Menyhe, Nyitrai járás (Mechenice, Okres
Nitra), Szlovákia [v. Nyitra vm.] 302

Menyõ / Szilágymenyõ, Szilágy m. (Mineu,
jud. Sálaj), Románia [v. Szilágy vm.] 148

Méra, Kolozs m. (Mera, jud. Cluj), Románia 
[v. Kolozs vm.] 50

Meszes, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 71
Mesztegnyõ, Somogy m. 279
Mezõbodon, Maros m. (Papiu Ilarian, jud.

Mureú), Románia [v. Torda-Aranyos vm.]
51, 61, 223, 231, 242, 269, 300, 301, 314,
365, 372, 386, 395, 568, 606

Mezõcsát, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 435
Mezõkók, Kolozs megye (Pádureni, jud. Cluj),

Románia [Torda-Aranyos vm.] 568
Mezõkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 142,

233, 312, 323, 338, 346, 405, 418, 421,
425, 438, 439, 447, 449, 636, 676

Mezõnyárád, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 591
Mezõörményes, Beszterce-Naszód m.

(Urmeniú, jud. Bistriöa-Násáud), Románia
[v. Kolozs vm.] 35

Mezõszengyel, Maros m. (Sânger, jud. Mureú),
Románia [v. Torda-Aranyos vm.] 606

Mezõszopor, Kolozs m. (Soporu de Câmpie,
jud. Cluj), Románia [v. Kolozs vm.] 61, 264
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Mezõtóhát, Maros m. (Táureni, jud. Mureú),
Románia [v. Torda-Aranyos vm.] 224

Mezõveresegyháza, Beszterce-Naszód m.
(Strugureni, jud. Bistriöa-Násáud), 
Románia [v. Beszterce-Naszód vm.] 541,
231, 241, 541

Mezõzombor, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 182
Mezõzsadány, Temes megye (Corneúti, jud.

Timiú), Románia [v. Temes vm.] 56
Mikebuda, Pest m. 210
Mikefalva, Maros m. (Mica, jud. Mureú),

Románia [v. Kis-Küküllõ vm.] 596
Mikepércs, Hajdú-Bihar m. 559
Mikóújfalu, Kovászna m. (Micfaláu, jud.

Covasna), Románia [v. Háromszék vm.] 636
Milota, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 152
Minaj, Ungvári járás (Ìèíàé / Minaj,

Óæãîðîäñüêèé ðàéîí / Uzshorodszkij rajon),
Ukrajna [v. Ung vm.] 42

Mindszent, Csongrád m. 285, 345, 389, 
390, 477

Miriszló, Fehér m. (Mirásláu, jud. Alba),
Románia [v. Alsó-Fehér vm.] 265, 266

Miske, Bács-Kiskun m. 491, 545, 553, 558,
560, 561

Miskolc 109, 323
Mogyoróska, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 662
Moldva, Románia 31, 35, 36, 68, 81, 82, 89,

92, 101, 123, 153, 154, 156, 182, 183,
184, 197, 209, 216, 217, 219

Nábrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 656
Nádudvar, Hajdú-Bihar m. 443, 452, 564,

568, 667
Nádujfalu (1984-ig önálló település) =>

Mátraterenye 403
Nagyatád, Somogy m. 229
Nagybaracska, Bács-Kiskun m. 553
Nagybátony (1984-ig önálló település 

[v. Heves vm.]) => Bátonyterenye 90, 93,
96, 390, 392, 446

Nagybecskerek, Közép-bánsági körzet
(Çðåí1àíèí / Zrenyanin, Ñðåäí1îáàíàòñêè

îêðóã / Szrednyobanatszki okrug), Szerbia
[v. Torontál vm.] 281

Nagybiccse, Nagybiccsei járás (Bytca, Okres
Bytca), Szlovákia [v. Trencsén vm.] 159

Nagyecsed, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 330
Nagyér, Csongrád m. 431
Nagyfüged, Heves m. 517
Nagyhódos, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 86
Nagyiván, Jász-Nagykun-Szolnok m. 76, 187,

573, 578
Nagykálló, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 

477, 485
Nagykanizsa, Zala m. 558
Nagykapus, Szeben m. (Copúa Mare, jud.

Sibiu), Románia [v. Nagy-Küküllõ vm.] 31
Nagykarácsony, Fejér m. 555
Nagykároly, Szatmár m. (Carei, jud. Satu

Mare), Románia [v. Szatmár vm.] 647, 648
Nagykend, Maros m. (Chendu Mare, jud.

Mureú), Románia [v. Kis-Küküllõ vm.] 309
Nagykeszi, Komáromi járás (Malé Kosihy,

Okres Komárno), Szlovákia [v. Komárom
vm.] 495

Nagykõrös, Pest m. 442
Nagykövesd, Tõketerebesi járás (Ve¾ký

Kamenec, Okres Trebišov), Szlovákia 
[v. Zemplén vm.] 191, 679

Nagykunság 445
Nagyláz, Ungvári járás (Âåëèêi Ëàçè / Veliki

Lazi, Óæãîðîäñüêèé ðàéîí / Uzshorodszkij
rajon), Ukrajna [v. Ung vm.] 86

Nagymajor, Hajdú-Bihar m. 426
Nagypatak, Bákó m. (Valea Mare, jud. Bacáu),

Románia 316, 537
Nagypetri, Szilágy m. (Petrindu, jud. Sálaj),

Románia [v. Kolozs vm.] 608
Nagysármás, Maros m. (Sármaúu, jud. Mureú),

Románia [v. Kolozs vm.] 360, 395, 614,
628

Nagysárrét 577, 580, 583
Nagyszalanc, Bákó m. (Solonö, jud. Bacáu),

Románia 243
Nagyszalonta, Bihar m. (Salonta, jud. Bihor),

Románia [v. Bihar vm.] 77, 83, 90, 193,
204, 205, 433  

Nagyvárad (Oradea), Románia 440, 518
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Nagyvejke, Tolna m. 38, 57, 63, 83, 88, 101,
106, 116, 119, 121, 133, 262, 304, 365,
369, 430, 618, 464

Nántû, Szatmár m. (Hurezu Mare, jud. Satu
Mare) Románia [v. Szatmár vm.] 485

Nemesvita, Veszprém m. 131, 218
New York, Amerikai Egyesült Államok 425
Nógrádsipek, Nógrád m. 150, 211, 296, 303,

311, 403, 525, 526, 527, 556, 633

Nyárádszentlászló, Maros. (Sânvásii, jud.
Mureú), Románia [v. Maros-Torda vm.] 481

Nyáregyháza, Pest m. 210
Nyírcsaholy, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 89, 645
Nyíregyháza 88, 134
Nyírgelse, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 477
Nyíri, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 93
Nyírkarász, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 428
Nyírtass, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 428
Nyírtura, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 50
Nyitraegerszeg, Nyitrai járás (Jelšovce, Okres

Nitra), Szlovákia [v. Nyitra vm.] 146
Nyitragerencsér, Nyitrai járás (Nitrianske

Hrnciarovce, Okres Nitra), Szlovákia 
[v. Nyitra vm.] 181

Nyújtód, Kovászna m. (Lunga, jud. Covasna),
Románia [v. Háromszék vm.] 103

Nyúl, Gyõr-Moson-Sopron m. 321

Óbecse, Dél-bácskai körzet (Áå÷åj / Becsej,
Jóæíîáà÷êè îêðóã / Juzsnobacski okrug),
Szerbia [v. Bács-Bodrog vm.] 545, 547

Oklánd, Hargita m. (Ocland, jud. Harghita),
Románia [v. Udvarhely vm.] 545, 547

Okorág, Baranya m. 60, 83, 402, 403, 406
Olaszliszka, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 642
Ond, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 146, 653,

668, 671
Ópusztaszer, Csongrád m. 578
Ormánság 78, 80, 140, 221, 227, 275, 665
Orosháza, Békés m. 187, 458, 550, 650
Oszkó, Vas m. 426, 427
Osztopán, Somogy m. 54
Ózd, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 199
Ozsdola, Kovászna m. (Ojdula, jud. Covasna),

Románia [v. Háromszék vm.] 101

Õcsény, Tolna m. 220, 373, 430
Õrhalom, Nógrád m. 285, 378, 498, 637, 647
Õriszentpéter Vas m. 287
Õrtilos, Somogy m. 47, 53, 97, 113, 126, 145,

204, 206, 403, 404, 412
Õsi, Veszprém m. 560, 586
Öttömös, Csongrád m. 364

Pácin, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 644
Padé, Észak-bánsági körzet (Ïàäåj / Padej,

Ñåâåðíî-Áàíàòñêè îêðóã / Szeverno-
banatszki okrug), Szerbia [v. Torontál vm.]
171, 363, 439, 513

Páhi, Bács-Kiskun m. 555
Páka, Zala m. 661
Palánka, Bákó m. (Palanca, jud. Bacáu),

Románia 67
Palló, Ungvári járás (Ïàëëî / Pallo,

Óæãîðîäñüêèé ðàéîí / Uzshorodszkij rajon)
Ukrajna [v. Ung vm.] 668

Pálmonostora, Bács-Kiskun m. 576
Pálóc, Nagymihályi járás (Pavlovce nad Uhom,

Okres Michalovce), Szlovákia 
[v. Ung vm.] 111

Panyola, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 537
Paptamási, Bihar m. (Támáúeu, jud. Bihor),

Románia [v. Bihar vm.] 79
Parád, Heves m. 312, 468, 510, 515, 519
Parádfürdõ, Heves m. 293
Paszab, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 134, 151
Pátroha, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 87
Pátyod, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 626
Pécs 198, 199, 200, 553
Péder, Kassa-vidéki járás (Peder, Okres Košice-

okolie), Szlovákia [v. Abaúj-Torna vm.] 130
Pelsõc, Rozsnyói járás (Plešivec, Okres

Roxnava), Szlovákia [v. Gömör-Kishont
vm.] 34

Perkedpuszta => Balkány 639
Perõcsény, Pest m. 259
Pétervására, Heves m. 90, 362
Petõháza, Gyõr-Moson-Sopron m. 307
Pócsmegyer, Pest m. 277
Pogányszentpéter, Zala m. 663
Pográny, Nyitrai járás (Pohranice, Okres

Nitra), Szlovákia [v. Nyitra vm.] 71
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Pokolpatak, Bákó m. (Valea Micá, jud. Bacáu),
Románia 176, 179, 249, 250, 255

Polgár, Hajdú-Bihar m. 308, 667
Porrogszentpál, Somogy m. 145
Pórszombat, Zala m. 261
Pozsony (Bratislava), Szlovákia 466
Pozsonypüspöki (1972-ig önálló település 

[v. Pozsony vm.]) => Pozsony 466
Prügy, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 279, 

280, 466
Pusztadobos (szövegben Nyírdobos), 

Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 320
Pusztaföldvár, Békés m. 187
Pusztakamarás, Kolozs m. (Cámáraúu, jud.

Cluj), Románia [v. Kolozs vm.] 223
Pusztina, Bákó m. (Pustiana, jud. Bacáu),

Románia 37, 102, 175, 218, 226, 230, 243,
396, 498, 514, 519, 621  

Putnok, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 
[v. Gömör-Kishont vm.] 510, 514, 515, 530

Püspökladány, Hajdú-Bihar m. 74

Rábagyarmat, Vas m. 287
Rábcakapi, Gyõr-Moson-Sopron m. 311
Rádfalva, Baranya m. 166, 236, 276, 279,

549, 556
Radóc, Szucsáva m. (Rádáuöi, jud. Suceava),

Románia 140
Ragály, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 244, 

361, 419
Rakacaszend, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 71,

321, 413, 600
Ramocsaháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 

87, 89
Regéc, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 208
Rekenyeújfalu, Rozsnyói járás (Rakovnica,

Okres Roxnava), Szlovákia [v. Gömör-
Kishont vm.] 202

Resznek, Zala m. 554
Rimazsaluzsány, Rimaszombati járás

(Rimavské Zaluxany, Okres Rimavská Sobo-
ta), Szlovákia [v. Gömör-Kishont vm.] 582

Rimóc, Nógrád m. 140, 150, 525

Románcsügés / Oláhcsügés / Csügés, Bákó
megye (Ciugheú, jud. Bacáu) Románia 64,
126, 349, 391

Rozsály, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 505
Rózsásszeg, Zala m. 319, 663
Rozsnyórudna, Rozsnyói járás (Rudná, Okres

Roxnava), Szlovákia [v. Gömör-Kishont
vm.] 128, 186, 191, 199, 200, 201

Ruzsa, Csongrád m. 579

Sághpuszta, Somogy m. 220
Sajószentpéter, Borsod-Abaúj-Zemplén m.

118, 182
Sajóvelezd, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 182
Salánk, Nagyszõlõsi járás (Øàëàíêè / Salanki,

Âèíîãðàäiâ / Vinogradiv), Ukrajna 
[v. Ugocsa vm.] 285, 305, 306, 457, 469,
500, 518, 530

Salgótarján, Nógrád m. 389, 651
Salomvár, Zala m. 52, 63
Sály, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 638
Sándorfalva, Csongrád m. 499
Sándorháza, Temes m. (Úandra, jud. Timiú),

Románia [v. Torontál vm.] 148, 149  
Sáp, Hajdú-Bihar m. 131, 262, 334, 347, 366,

376, 475, 504, 567, 628, 643, 650, 653
Sárazsadány, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 414,

643, 644, 654
Sárd, Fehér m. (Úard, jud. Alba), Románia 

[v. Alsó-Fehér vm.] 105
Sárhida, Zala m. 82, 83
Sarkad, Békés m. 187, 318
Sarkadkeresztúr, Békés m. 287, 306, 342, 489
Sármellék, Zala m. 75, 150, 190, 408, 410,

411, 418, 421, 644
Sáromberke, Maros m. (Dumbrávioara, jud.

Mureú), Románia [v. Maros-Torda vm.] 616
Sárosd, Fejér m. 74
Sárrétudvari, Hajdú-Bihar m. 57, 96, 192,

299, 346, 390, 425, 433, 458, 466, 497,
557, 563, 564, 566, 569, 570, 573, 581,
582, 601, 666, 681

Sásd, Baranya m. 135, 460

Hiedelem_biblio_jav.qxd  8/9/2012  11:18 AM  Page 711



712

Sátoraljaújhely, Borsod-Abaúj-Zemplén m.
644

Sellye, Baranya m. 299, 309, 549, 550, 
552, 560

Serényfalva, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 245
Sid, Szerémségi körzet (Øèä / Sid, Ñðåìñêè

îêðóã / Szremszki okrug), Szerbia [v. Szerém
vm.] 251

Siklós, Baranya m. 86
Simonfa, Somogy m. 167, 352
Siófok, Somogy m. 110
Sobor, Gyõr-Moson-Sopron m. 541
Soltvadkert, Bács-Kiskun m. [v. Pest-Pilis-

Solt-Kiskun vm.] 128, 663
Somogyhárságy, Baranya m. [v. Somogy vm.] 57
Somogyszentpál, Somogy m. 661
Somogyudvarhely, Somogy m. 49, 229
Somogyviszló, Baranya m. 63
Somoska, Bákó m. (Somuúca, jud. Bacáu),

Románia 39, 135, 460
Somoskõújfalu, Nógrád m. 593
Somostelke, Maros m. (Úomoútelnic, jud.

Mureú), Románia [v. Kis-Küküllõ vm.] 621
Somsály-Bányatelep => Ózd 199
Sonkád, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 152
Sopronkövesd, Gyõr-Moson-Sopron m. 625
Sósvertike, Baranya m. 78, 234
Suceviöa, Szucsáva m. (Suceviöa, jud. Suceava),

Románia 618
Súr, Komárom m. 92
Sükösd, Bács-Kiskun m. 75, 472, 586
Süttör (1950-ig önálló település) 

=> Fertõd 329

Szabadka, Észak-bácskai körzet (Ñóáîòèöà /
Subotica, Ñåâåðíî-Áà÷êè îêðóã /
Severnobacski okrug) Szerbia 
[v. Bács-Bodrog vm.] 310

Szabadszállás, Pest m. 94, 402
Szabófalva, Neamöm. (Sábáoani, jud. Neamö),

Románia 524
Szabolcsbányatelep => Pécs 202
Szádvárborsa, Rozsnyói járás (Silická Brezová,

Okres Roxnava), Szlovákia [v. Gömör-
Kishont vm.] 638

Szaján, Észak-bánsági körzet (Ñàjàí / Szajan,
Ñåâåðíî-Áàíàòñêè îêðóã /
Szevernobanatszki okrug), Szerbia 
[v. Torontál vm.] 439, 545, 553

Szakmár, Bács-Kiskun m. 326
Szalacs, Bihar m. (Sálacea, jud. Bihor),

Románia [v. Bihar vm.] 534
Szalánta, Baranya m. 545, 549, 556
Szalaszend, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 247
Szamosszeg, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 203
Szany, Gyõr-Moson-Sopron m. 541
Szaporca, Baranya m. 61.
Szárász, Baranya m. 33, 37, 298, 399, 

430, 498
Szárazajta, Kovászna m. (Aita Seacá, jud.

Covasna), Románia [v. Háromszék vm.] 102
Szászbogács, Maros megye (Bágaciu, jud.

Mureú), Románia [v. Kis-Küküllõ vm.] 74,
352, 676

Szászfa, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 244, 246,
247, 489

Szászlekence, Beszterce-Naszód m. (Lechniöa,
jud. Bistriöa-Násáud), Románia 
[v. Beszterce-Naszód vm.] 242

Szásznagyvesszõs, Fehér m. (Veseuú, jud. Alba),
Románia [v. Kis-Küküllõ vm.] 312

Szászváros, Hunyad m. (Oráútie, jud.
Hunedoara), Románia [v. Hunyad vm.] 168

Szatmár (vármegye) 314
Szatmárcseke, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 62
Szatmárnémeti, Szatmár m. (Satu Mare, jud.

Satu Mare), Románia [v. Szatmár vm.] 502,
652, 654, 657

Szava, Baranya m. 48
Szebenkákova, Szeben m. (Fântânele, jud.

Sibiu), Románia [v. Szeben vm.] 316
Szebény, Baranya m. 73
Szécsény, Nógrád m. 74, 181
Szeged 110, 367, 372, 429, 436, 438, 448,

450, 513, 578, 589, 591, 593, 594, 596,
597, 598

Szeged környéki tanyák 136
Szegvár, Csongrád m. 290, 478, 505, 577
Szék, Kolozs m. (Sic, jud. Cluj), Románia 

[v. Szolnok-Doboka vm.] 89, 233, 253, 435
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Székelyszabar, Baranya m. 50
Székelyudvarhely, Hargita m. (Odorheiu

Secuiesc, jud. Harghita), Románia 
[v. Udvarhely vm.] 165

Székesfehérvár 647
Székkutas, Csongrád m. 262, 263, 580, 672
Szekszárd 98, 140, 560
Szendrõ, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 342
Szenna, Somogy m. 94, 321, 406, 418, 

472, 547
Szentegyházasfalu, Hargita m. (Vláhiöa, jud.

Harghita), Románia [v. Udvarhely vm.] 594
Szentes, Csongrád m. 322, 577, 578, 579, 631
Szentistván, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 311,

312, 489, 534
Szentkirályszabadja, Veszprém m. 226
Szentlászló, Baranya m. 625
Szentmáté, Beszterce-Naszód m. (Matei, jud.

Bistriöa-Násáud), Románia [v. Szolnok-
Doboka vm.] 243, 484, 486

Szentmihály, Kolozs m. (Mihai Viteazu, jud.
Cluj), Románia [v. Torda-Aranyos vm.] 266

Szentmihályhegy (1949-ig önálló település)
=> Õrtilos 113, 126, 204, 206

Szentpéterszeg, Hajdú-Bihar m. 551
Szentsimon, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 

275, 342
Szeremle, Bács-Kiskun m. [v. Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vm.] 128, 322, 345, 464, 470, 479,
504, 650, 659

Szerémség 405
Szerep, Hajdú-Bihar m. 581
Szeretfalva, Beszterce-Naszód m. (Sáráöel, jud.

Bistriöa-Násáud), Románia [v. Beszterce-
Naszód vm.] 526

Szér, Szatmár m. (Ser, jud. Satu Mare),
Románia [v. Szilágy vm.] 486

Szigetszentmiklós, Pest m. 285
Szihalom, Heves m. 330, 404
Szilágyfõkeresztúr, Szilágy m. (Cristur-Criúeni,

jud. Sálaj), Románia [v. Szilágy vm.] 
267, 606

Szilágygörcsön, Szilágy m. (Gârceiu, jud.
Sálaj), Románia [v. Szilágy vm.] 476, 500

Szilágyszeg, Szilágy m. (Sáláöig, jud. Sálaj),
Románia [v. Szilágy vm.] 148, 149

Szilice, Rozsnyói járás (Silica, Okres Roxnava),
Szlovákia [v. Gömör-Kishont vm] 84

Szilvágy, Zala m. 52
Szilvásszentmárton, Somogy m. 321
Szin, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 649
Szinérváralja, Máramaros m. (Seini, jud.

Maramureú), Románia [v. Szatmár vm.] 32
Szob, Pest m. [v. Hont vm.] 109, 110, 

111, 112
Szolokma, Maros m. (Solocma, jud. Mureú),

Románia [v. Udvarhely vm.] 288, 328
Szögliget, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 148,

181, 186, 247
Szõkefalva, Maros m. (Seuca, jud. Mureú)

Románia [v. Kis-Küküllõ vm.] 586, 597
Szõlõhegy, Bákó m. (Pârgáreúti, jud. Bacáu),

Románia 101
Szõlõsardó, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 331
Szõreg (1973-ig önálló település; [v. Torontál

vm.]) => Szeged 121, 339, 449, 488, 
492, 547

Szucság, Kolozs m. (Suceagu, jud. Cluj),
Románia [v. Kolozs vm.] 56, 94, 187

Szucsáva (Suceava), Románia 56
Szuha, Nógrád m. 403, 462, 583
Szurdokpüspöki, Nógrád m. 516, 517, 523
Szûcsi, Heves m. 516

Taktaszada, Szabolcs-Szatmár-Zemplén m. 87,
182, 211, 238, 280, 298, 330, 332, 352,
363, 449, 466, 489, 499, 513, 523, 525,
529, 631, 652, 670, 671

Tamásfalva / Hetény, Közép-bánsági körzet
(Õåòèí / Hetin, Ñðåäí1oáàíàòñêè îêðóã /
Szrednyobanatszki okrug), Szerbia [v.
Torontál vm.] 237

Tamási, Tolna m. 647
Tápé (1973-ig önálló település) => Szeged

110, 367, 429, 436, 438, 448, 450, 513,
578, 589

Tápiószentmárton, Pest m. 76
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E kötettel indul új szöveggyűjtemény-sorozatunk, amely első
sorban a néphit, népi vallás, vallásos folklór szöveganyagát 
hivatott közreadni, részint a folklorisztika hagyományos 
kategóriarendszerében, műfaji beosztásában, részint az aktuá
lis kutatások új kategóriáinak megfelelően. Párhuzamosan 
készült a még sajtó alá rendezés alatt álló magyar néphit 
enciklopédiaszerű összefoglalásával, amelynek mintegy pél
datárául, illusztrációjául kíván szolgálni. A közölt hiedelem
elbeszélések a folklór, illetve hiedelmek gyűjtésének intenzív 
megindulásától napjainkig tartó mintegy száznegyven éves 
időszak szövegeit képviselik az ország és a határainkon kívüli 
magyarság minden térségéből.

A kötet a hatalmas gyűjtött anyagból nem a teljes magyar 
néphitet, hanem annak egy kiválasztott szeletét reprezentálja: 
a hiedelemlények vagy „mitikus lények" gazdag és színes 
világát kívánja minél teljesebben, minél több színárnyalatá
ban bemutatni. Könyvünket a folklorisztika, antropológia, 
művelődéstörténet és más rokon tudományágak művelőin 
kívül szívesen ajánljuk a magyar kultúra múltja iránt érdek
lődő szélesebb olvasóközönségnek is.

BALASSI KIADÓ
Emblémánk a tudás fája

www.balassikiado.hu

9 789635  068807
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