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SZERKESZTŐI BEVEZETÉS

Az utóbbi két évtized során a néprajzi terepkutatások kontextusában elhangzó hiedelemszövegek az emberélet során előállt problémahelyzetek megoldásában egyre meghatározóbbnak bizonyuló román pap alakját és tevékenységét hangsúlyozták. Az etnikai,
felekezeti és nyelvi határokat felülíró lelkészi szolgáltatásokra vonatkozó beszámolók az
ortodox lelkészeknek, illetve szerzeteseknek mágikus és divinációs jellegű tevékenységet
tulajdonítanak. A kötet a romániai magyar népi kultúrában e sajátságos szerepkörrel előtérbe került ortodox papság köré kiépült képzetkört tematizálja. A forráskiadvány célja
az eddig nyomtatásban, szétszórtan megjelent, illetve a kiadatlan kéziratokban fellelhető
népi szövegek egységes közzététele, ezáltal a jelenkori romániai magyar társadalom egyik
jellegzetes hiedelemhasználati habitusának adatolása.
A források. A szöveggyűjtemény nyomtatott forrásainak elenyésző, de szerves részét
azok a honismereti és néprajzi munkák képezik, amelyek az 1850 és 1950 közötti időintervallumban többnyire említés szintjén tájékoztattak a román paphoz fordulás jelenségéről.
Ezek közül kiemelkedik Moldován Gergely részletes ismertetése, valamint Györffy István, Jankó János, Kádár József, Kolumbán Soma, Mozsolics Amália és Vajkai Aurél eseti,
de releváns adatolása.1 A 20. század második feléből Albert Ernő, Antal Mária, Bosnyák
Sándor, Csőgör Enikő, Mészáros Ágnes, Salamon Anikó és Virág Magdolna forrásfeltáró munkájának eredményei kerültek be a válogatásba, mintegy a jelenség sporadikus,
de folyamatos jegyzésének példáiként. A kuriózumként is esetlegesen adatolt jelenség a
20. század utolsó egyharmadában vált következetesen kutatottá. A témáról készült első
szintézis, amely a jelenséget a tudományterület érdeklődési homlokterébe beemelte, Keszeg
Vilmos 1970-es években elkezdett kutatómunkájának eredménye. A mezőségi szövegkorpusz alapján strukturált hiedelemkör összetevői a jelen kiadvány kiindulópontját és viszonyítási alapját képezik. A néprajzi / vallásetnológiai toposz lokális és regionális feltárása az
1990-es évek második felétől vált intenzívvé. A Balázs Lajos, Gagyi József, Halász Péter,
Takács György és Tankó Gyula által feltárt és hozzáférhető néphitanyagból tartalmilag és
terjedelmileg változatos szöveganyag kerül újraközlésre. A területileg legkiterjedtebb és
mennyiségileg leggazdagabb szöveganyag Magyar Zoltán gyűjtőmunkájának köszönhető.
A kutató által közreadott mondagyűjteményekből válogatott szövegek között a budapesti
Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában (EA) fellelhető kéziratos anyagból származók
(pl. Bíró Ilona, Szűcs Sándor, Téglás Gábor) is szerepelnek. A fiatalabb kutatónemze1

Ezek időrend és gyűjtők szerinti áttekintését lásd az utószóként olvasható tanulmány 2.3.1., illetve 2.3.2. alfejezetében.
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dék publikációiból Balássy (Szabó) Enikő, Derjanecz Anita, Gatti Beáta, Kinda István,
Lajos Veronika, Mátyus Zsuzsanna, Peti Lehel, Salló Szilárd és Soós (Párhonyi) Tímea
szövegei válogatódtak be.2
A kéziratos anyag számottevő részét a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság Archívumában tárolt, valamint a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén elhelyezett dolgozatokban fellelhető erdélyi hiedelemadatok képezik.3
Számbavételüket és részleges értelmezésüket a Tanszéken (ma: Intézet) folyó oktató- és
gyűjtőmunka alapozta meg. Dr. Keszeg Vilmos Kortárs mitológiák tanegységének keretében az évek során több mint hetven egyetemi hallgató terepmunkája, illetve dolgozata
érintette vagy tárgyalta a román pap hiedelemalakját és hiedelemkörét. Ezek néhány korábbi, ezidáig publikálatlan gyűjtésből (pl. Gálffy Mózes, Téglás István) származó adattal
együtt most válnak hozzáférhetővé.
A szöveggyűjtemény. A római számmal elkülönített nyolc tartalmi egységből hét az ortodox pap alakját és életvitelét, tudományszerzését, habitusát, megítélését, tevékenységét,
fizetségét, illetve halálát illusztráló szöveganyagot tartalmaz. Ezeken belül arab számmal
az alfejezetek, betűjelzéssel pedig további alegységek különülnek el. A gyakran plurálisan
besorolható szövegek egy-egy hangsúlyosabbnak ítélt szövegmotívum alapján kizárólag
egy alegységen belül fordulnak elő. Ritkán és kizárólag a hiedelemkör részegységeinek (pl.
a pap fizetsége) árnyaltabb illusztrálása végett néhány hosszabb szöveg elkülönített részlete külön szerepel. A pap köré kiépült képzetkör tereptapasztalatok és gyűjtői értelmezések
alapján körvonalazódó szegmenseit, amelyeket népi szövegek nem illusztrálnak, a teljesség kedvéért alcím jelzi, a szövegek hiányát pedig [– – –]. Ez egyben a kutatás lehetséges
kérdéseit, feladatait is jelöli. A más felekezetű papoknak tulajdonított vallásos-mágikus
tevékenységet illusztráló szövegválogatás a gyűjtemény nyolcadik fejezetében található.
A korpuszban egymondatos, rövidebb vagy hosszabb párbeszédes interjúk, interjúrészletek, valamint általánosan adatoló, esetismertető szövegrészek egyaránt szerepelnek. A gyűjtői kérdéseket a [K.] kód, valamint a dőlten szedés jelzi. Az egyértelműsítő
szövegkiegészítések, az eredetileg elhangzott szövegtől elkülönítetten, szögletes zárójelben [ ] fordulnak elő. A szövegkihagyást […] jelöli. Az eredeti gyűjtői szó- vagy jelenségmagyarázatok, kiegészítő megjegyzések, észrevételek A szerző jegyzete, illetve A gyűjtő
jegyzete megjegyzés kíséretében lábjegyzetként olvashatók. Az ugyancsak lábjegyzetben
fellelhető szerkesztői megjegyzéseket, illetve szövegfordításokat a Szerk. megj., Szerk. ford.
rövidítések egyértelműsítik. Amikor egy-egy lábjegyzetben nem szerepel egyik sem, akkor
szerkesztői észrevételről, kiegészítésről van szó.

2

3

Amennyiben egy kutató – etikai okokra hivatkozva – elzárkózott gyűjtésének újraközlésétől, döntését tiszteletben tartottuk.
Következetes megkülönböztetésük a Társaság KJNTA, valamint a Tanszék D jelzetével történik. Időrend és
gyűjtők szerinti áttekintésüket lásd az utószóként olvasható tanulmány 2.3.3. alfejezetében.
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A szövegek a gyűjtés időpontja (éve) szerint sorolódtak be egy-egy alkategóriába. Az
ugyanazon évből származók a gyűjtések helyszínének betűrendjében követik egymást. A több
mint száz gyűjtő törvényszerűen eltérő adatolásának függvényében, az egykori beszélgetőtársak személyiségi jogait is tiszteletben tartva, minden szöveg esetében a gyűjtés helyszíne
és éve, az adatközlő kora, felekezete és neme, valamint a gyűjtő neve szerepel. A korábban
nyomtatásban megjelent szövegek után a publikáló személy (legtöbb esetben a gyűjtő)
neve, illetve az első szövegközlés, lábjegyzetben pedig az újraközlés(ek) adatai is fellelhetők. A kéziratos szövegközlések esetében használt rövidítések egyrészt intézménynevek
(Etnológiai Adattár – EA, Kriza János Néprajzi Társaság Archívuma – KJNTA), másrészt
a kéziratok jelzetei. A kolozsvári intézményekből származó kéziratok esetében az indexként szereplő K a szöveg publikálatlanságát, az oldalszámokat követő A pedig a dolgozat
főszövegéhez csatolt adattári részt jelzi.
A nyelvjárási szövegek a köznyelvben elő nem forduló hangtani sajátosságok jelölésével, az akadémiai szabályzat szerinti átírásban olvashatók. Az ly és j hang jelölése, néhány
kivételes esettől eltekintve, a helyesírás normáit követi. A köznyelvinél zártabb ë hang
kizárólag a szilágysági szöveganyagban fordul elő, mivel a gyűjtő (Soós P. Tímea) a hanganyag fonetikus átírásakor következetesen jelölte. Szövegközi beszúrásként némely beszélgetőtárs jelentéssel bíró reakciói szerepelnek, például [kacag], [közbevág], [sír], [suttog].
A román–magyar nyelvi interferenciát tükröző szavak, szintagmák és rövidebb-hosszabb
szövegrészek magyar nyelvű fordítása lábjegyzetben olvasható.
A szerkesztő által írt kísérő tanulmány utószóként olvasható.4 A szövegek forrásai,
valamint az áttekintés és értelmezés során hasznosított szakirodalmi tételek egy összevont
forrás- és irodalomjegyzékben szerepelnek. A kötet függelékében elsőként a gyűjtéseket,
az adatközlőket, a gyűjtőket, valamint a nyomtatott forrásokból származó szövegek első
kiadási évét összesítő jegyzék szerepel. A szöveggyűjtemény mellékleteként összeállított
szójegyzékben minden kevésbé ismert régies vagy tájnyelvi szó fellelhető, a helynévjegyzékben pedig a megnevezett települések hivatalos magyar és román neve, valamint területi
beosztása. A kérdéses vagy vitatható azonosítást konkrét szöveghelyhez fűzött lábjegyzet
adatolja, esetenként [?] jelzi. A kötetben való eligazodást tárgymutató könnyíti.
Köszönetnyilvánítás. Köszönettel tartozom mindenekelőtt azon gyűjtőknek, akik publikált és/vagy kéziratos anyaguk közzétételét jóváhagyták, és a szerkesztés során felmerült
kérdések megválaszolásával is segítségemre voltak. A Kriza János Néprajzi Társaság munkaközössége a kéziratok feldolgozásához munkateret biztosított, az Archívumot gondozó
Tatár Erzsébet-Tímea körültekintő segítsége nélkül pedig sokkal nehezebben boldogultam
volna. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékén fellelhető
4

Ebben a görög katolikus nyelvi alakulatot, habár a jelenlegi akadémiai szabályzat és a kialakult írásgyakorlat
szószerkezetként tartja számon, amennyiben nem idézett szövegrészletben fordul elő, következetesen egybeírom (görögkatolikus). Az egybeírást az egyház – a hagyományok tiszteletére hivatkozva – az MTA-tól már korábban kérelmezte és az MTA a kérést megalapozottnak tekintette.
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Magyar Néphit Archívum anyagának áttekintésében Balatonyi Judit segített, Gagyi József
néprajzkutató publikálás előtti székelyföldi hiedelemanyagát dr. Pócs Éva tette hozzáférhetővé. A gépelésben nyújtott segítségért Balogh Dániel, Kusnyír Éva, Lakos Zsuzsanna,
Nagy Adrienn és Tatár Erzsébet-Tímea kollégát illeti elismerés. A kézirat megjelenéséért
külön köszönettel tartozom Biró Annamáriának, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Kiadó munkaközösségének.
A vállalt munkát nem végezhettem volna el a sorozatszerkesztő dr. Keszeg Vilmos biztatása, a szöveganyag kiadásra való előkészítése során adott tanácsai, a kézirat ellenőrzésében nyújtott segítsége nélkül.
Czégényi Dóra
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SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

I. A pap alakja és életvitele

I.1. A szerzetes
A mü papjaink nem foglalkoztak a kiimádkozással. Voltak kalugerek. Valahol Tarhavas-patakán
felmentek Terkucába,1 ott félre voltak a világtól. Volt valami kolostor is.2 Akkor mentek, ha valami
bajuk volt. Egyesek helyeket pereltek, vagy valakinek ellopták a pénzét, de a fiatalok es jártak, ha valami szerelmi problémájuk volt, például ha a legény felcsinálta a leányt s a bitang gyermekkel otthagyta, azt akarták visszatéríteni, s ha nem, akkor kiimádkoztatni. Voltak, akik erőst súlyos dolgokat
kértek: rothadjon le az ágyból a rossztevője, vagy bolonduljon meg s kiáltsa faluszerte, hogy ő lopta
el a pénzt vagy egyebet.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/férfi, sz. 1916/Tankó Gy. 2001a. 161.)

Tarkóba [Tarkőre], Békásba,3 Bákóba mentek a román papokhoz, hogy az Isten valakit büntessen meg. De sokszor mentek magukért is, hogy valamibe legyen szerencséjük. […] Ma nem kell
olyan messze menni, itt, Bükklokába is kerültek kalugerek, s [Gyimes]bükkben ott van a román pap.
Régebb olyan es megtörtént sokszor, hogy a papok jöttek ide a faluba s felírták, aki ilyen misérevalót
fizetett. Ezt erőst nem szerették a mü papjaink. A román pap imádkozott jóért es, és rosszért es, hogy
tegye el a láb alól a haragosát, aki ilyen misét lefizetett. Volt eredménye, 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, 1965–2000/76 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 165–166.)4

1

2

3

4

Gyimesbükki (rom. Ghimeş-Făget, Bákó megye) erdő román (Tărcuţa) eredetű megnevezése. Ugyanezen nevet
viseli az egyik patak (rom. pârâul Tărcuţa), ahogyan a Tarhavas (rom. Tărhăuşi, Bákó megye) felső részén
1898-ban törzskönyvezett Terkucatelep is. A Hidegségpataka (rom. Valea Rece, Hargita megye) és a Tatros
(rom. Trotuş) felett emelkedő Tarkő-hegység (rom. Munţii Tarcău) főgerincétől délre fekvő hegyek egyik
magaslatának neve: Terkuca-tető (1602 m).
A 2000-es évek legelején is létesült (északabbra) egy Terkuca nevű kolostor (rom. Schitul Tărcuţa vagy
Mănăstirea „Daniil Sihastrul” Tărcuţa), amely Neamţ megyében működik. Ennek templomát (rom. Biserica
„Naşterea Maicii Domnului”) 2009 nyarán szentelték fel.
Az adatközlő a Neamţ megyei és román többségű Gyergyóbékás (rom. Bicazu Ardelean) községre, illetve a
hozzá tartozó Békászsadány (rom. Telec) nevű településre egyaránt utalhatott.
Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 605.
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Hát a kalugerek is azt csinálják, ugye sokan elmennek, rossz sorba vannak vagy nagy bánatjuk van,
s a kalugerek imádkoznak. S azok ilyen bunkerekbe vagy mibe laknak... A föld alatt... vagy most kint
laknak? Régebben a föld alatt olyan vályogokban... Hol is vannak ezek? Toplicán [Maroshévízen]!
(Gyergyókilyénfalva, 1994/77 éves nő/Gagyi József gyűjtése)

A románoknál van. Román pap, de úgy hogy ők nem a népnek miséznek, mondjuk, má egy községnek, hanem maguknak tartsák. S vannak apácák. Úgy mondjuk, hogy kalugerica, románul. Egy
helyt van itt Romániában háromszáz apáca, kalugerica, s akkó egy pap. S ugyanabba a tanyába, ez
tanyahelység csak, úgyan van egy másik kalugyer pap. Ő maga építtetett egy templomot, ő független
a másiktól. S aztán ehhez kaptam későbben hezzá. Árápia,5 Piatra [Neamţ] megyében. Messze Regátba.6 Gyergyóba felülünk a buszra, Piatranyamcra [Karácsonykőre] viszen. Piatranyamcról viszen
Türgonyamc [Németvásár] felé, de nem érünk oda, balra eltérünk. S ott egy ilyen tanyahelység csak
a hegyekbe. Ennek aztán van olyan es, ennek a kaluber papnak, hogy ilyen béfektető hely. A helybeli
papokkal nem voltak jó viszonyba, a helybeli pap nem állotta semmikó se, toloncóta e, azé, hogy inkább itt való pappa érintkezzenek, mer vót olyan hatása, mint ezeknek. […] Akiknek ügye van, odamennek, s elrendezik... […] Olyannal, hogy amikor valaki valami újra van táva7 arra a másikra vagy
rossztéteményes,8 olyan es van. Azok ellen keresik fel.
(Székelyvarság, 1994–1995/férfi, sz. 1920/Mészáros Á. 1998. 404.)

A román papok ezt mind tudják. Olvasnak. Nagy ereje van a román papok olvasásának. Az ortodoxoknak. Csak itt a mostaniak nem, de a régebbi kaluger papok olvasnak, az nagy[on] hasznos.
Vannak a kaluger papok az ortodoxokba, azok nem nősülnek meg egyáltalán. S remetéül élnek ott a
hegyekbe, ne. Feleség nélkül.
(Kostelek, 1995/59 éves férfi/Takács Gy. 2004. 267. 382. sz.)

Jártak a román paphoz, járogattak, még én is jártam. A román pap azt tudja, hogy amilyen misére valót ad az ember, kiszolgáltassa, mire, s milyen misére valót adnak, azt ő béveszi. S a misére való
hatásosabb vót, mint a magyar papé. De nem az olyan papoknak, amelyikek meg vótak házasodva, hanem az ilyen kaluger papoknak. Nincsen fehérnép köztük, nem házasodnak egyáltalán. No, az
olyanoknak hatásosabb a miséje, mint a másikoknak. Szóval ők állandóan miséznek. De ők meg is
szenvednek, mert ők nem feküsznek nagyágyba; vannak ilyen piricsek, s arra feküsznek reá. S takaróznak esetleg egy pokróckával. Misét kértek szerencséért, békességért, s a rosszakarójikra es, hogy

5

6

7

8

A Neamţ megyei Agapia kolostor (rom. Schitul Agapia Veche) ortodox szerzetesek 15. századtól dokumentált
lakhelye. Az ettől újként megkülönböztetett, 17. századtól létező apácakolostor román megnevezése Mănăstirea Agapia Nouă.
Moldva, Havasalföld és Dobrudzsa történelmi régiók erdélyi magyarok által használt gyűjtőneve, a Román
Királyság 1881–1913 közötti területe, a mai Románia Kárpátokon túli része. (Vö. rom. regat ’királyság’.)
A gyűjtő szómagyarázatának hiányában az „újra van táva”, feltehetően: úgy rá van téve, csinálva, azaz megrontott, esetleg úgy rá van állva (1) valami rontás, illetve (2) haragszik valakire (a másikra), ellensége(s), így boszszúért folyamodna. (Szerk. megj.)
Az érintkezésen alapuló átviteli mágia formája, amely keresztútban vagy a célszemély közvetlen közelében
elhelyezett főzet vagy tárgy segítségével kivitelezhető csinálmány, öntés, rontás, tétemény. Általában egy személy
ellen irányul, annak életerejét, egészségi állapotát befolyásolja. Elterjedt nézet, ha bárki más belelép, hozzáér,
veszélybe kerül. Gyógymódként is ismert, általában bőrbetegséget (pl. fekélyeket, sebeket) másra hárító eljárás.
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az Isten büntesse meg, verje meg, hogy vegye el a föld sziniről az ilyen embert. S hát hogyne, vót
ilyen eset, hogy hatásos vót.
(Bükkhavaspataka, 1996/72 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 554–555. 1091. sz.)

Tarkóba nagy monasztéria van, sok pap, ilyen kalugerpap. [...] Tudja, azok olyan imádságosak,
főleg az ilyen monasztériáknál, oda félre vannak, erdőkbe, magányos életet élnek.
(Gyepece, 1996/63 éves ort. nő/Magyar Z. 2003b. 573–574. 1141. sz.)

Mondták, hogy van a boszorkány. Forgószéllel, tetszett látni, sepri a port, vagy ami van maga
előtt, abba van a boszorkány. Az a vénasszony, me férfiuba ilyesmit nem lehetett hallani, nőké az
ilyen varázsló dolog, esetleg az ilyen kalugerpapoké.
(Szolokma, 1996/63 éves férfi/Gagyi József gyűjtése)

Ezeknek Tarkóban ott valami kolostoruk,9 s ezek ott olyan szegénymódra élnek a papok, s nagyon sokat imádkoznak a pénzért. S azért mennek a román papokhoz, hogy ők nagyon sokat imádkoznak pénzért. S hogy hát igenis: hatósabb.
(Ugrapataka, 1996/72 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 555. 1092. sz.)

[F.]: – Ezek a kalugerek Moldovából10 jöttek, Bákóból. Ott van egy nagy kolostor, onnan jöttek.
Ezek ortodox vallású szerzetesek, úgy mondták nekik, kaluger, de magyar nyelvre fordítva szerzetes.
Hát jártak ide, én is emlékszem rea.
[K.]: – A faluban hogyan fogadták őket?
[F.]: – Voltak, akik kacagták, voltak, akik félistennek tekintették. Ezek az I.-k...
[K.]: – Várták, fogadták?
[F.]: – Be volt jelentve, hogy jön. Avval volt mindig vele egy tolmács, de ezek román ajkúak voltak, magyarul nem tudtak...
[K.]: – Mit csináltak?
[F.]: – Beszéltek, s legtöbbször koldultak. Kéregettek. Ki mivel hozza tudott járulni, terménnyel,
pénzzel, evvel, avval, szívesen elfogadták, egy nagy könyvük volt, abba írták bele, hogy ki mit adott,
s hogy imádkoznak érte. Tehát szolgálatot végeznek érte lelki vonalon.
[K.]: – Ha valakinek családi problémája volt, megkereste őket?
[F.]: – Igen. Jelentkeztek. Vagy valakitől megtudta, s akkor elment, vagy valakivel értesítette,
hogy jöjjön hozzá.
(Máréfalva, 1997/78 éves férfi/Gagyi J. 2007. 13.)11

Azt egy pap se tudta vállalni. Egyik se vállalta. És Moldvából jöttek ezek a pópák. Azok jöttek
le, kettő, akik egyáltalán húst nem ettek életükben, nem paráználkodtak, semmit. Érted? Na, azok

9

10
11

A Pünkösdöt követő Mindszentek Vasárnapjára (rom. Duminica Tuturor Sfinţilor) felszentelt, kőrisfából
kiépített ortodox kolostor (rom. Mănăstirea Sihăstria Tarcăului vagy Schitul Tarcău) 1823 és 1833 között
létesült.
Moldva, Románia északkeleti területe (rom. Moldova).
Újraközölve: Gagyi J. 2008. 393.; 2010. 28. Egy teljesebb, helyenként kiegészített szövegváltozata megjelenés
előtt. (Gagyi J. gyűjt. – Dyekiss V. szerk. 2014. 364–365.)
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tudták csak. S azok, arra mondják, hogy ezekből születnek a szentek. Mint ahogy ez is mondta, ez
a kucsói pap.
(Zsibó, 1997/33 éves ref. férfi/Czégényi D. 1999. 32.)12

Van pap, de az nem szabad megnősüljön. Azt kalugernek mondják. Az nem nősül meg soha. Annak nem szabad ágyba feküdni, csak deszkán fekszik. S azok csinálnak feketemisét.
(Nagykapus, 1998/63 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 465. 1314. sz.)

Van itt, ahogy mondják, egy nyolcvan éves, sztárecnek mondják. Az, azt mondják, akire imádkozott, hogy meggyógyuljon, az körülbelül egy-három év, s annak meg kellett gyógyuljon. Olyan hite
van. De azt mondják, az húst egyáltalán nem eszik. Csak ilyen vezsetár dógot.
(Domokos, 2005/72 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 334. 89. sz.)

[K.]: – Hová mentek a papokhoz?
[N.]: – Hát akkó úgy mondták, hogy Duró. Valahova Duróba jártak a papokhoz.
[K.]: – Románokhoz?
[N.]: – Igen, igen. Bé oda a rományokhoz. Román papokhoz. S olyan papok vótak, hogy ott
künn valami hegybe13 laktak, s oda csak férfijú mehetett. Fehérnép nem mehetett egyáltalán.
[K.]: – Nő nem mehetett oda?
[N.]: – Nem, a papokhoz nem mehetett, csak a férfiak.
[K.]: – Mi tiltotta, azt, hogy a nők nem mehetnek oda?
[N.]: – A papok.
[K.]: – Azt mondták a papok, hogy csak férfi mehet?
[N.]: – Azt mondták, hogy egyáltalán nem fogadnak nőt, csak fehér…, izé, férfit.
[K.]: – Hogyha nőnek volt problémája?
[N.]: – Hát akkó e kellött, akkó szerelt egy sógorát, vagy bátyját, vagy valamit. S az valami hegy
vót, az ott olol az asszon ott maradt. Valami fogadó vót, s az embé elment, s ott elmondta, hogy mi
a problémája, s így.
[K.]: – Tud ilyen esetről, hogy az asszony küldte az urát, vagy ismerősét?
[N.]: – Há nem is olyan rég vót, igen, hogy ementek.
(Pálpataka, 2014/84 éves róm. kat. nő/Szőke Renáta gyűjtése)

I.2. A felszentelt nőtlen/családos pap
Ploscoşban [Palackoson] van egy ilyen pap.
(Detrehemtelep, 1970-es évek/nő, sz. 1958/Keszeg V. 1981. 60. 196. sz.)

Nem mindegyiknek adatik meg az a tehetség, hogy ilyesmiket csináljanak.
(Zsibó, 1995/64 éves ref. nő/Czégényi D. 1999. 36.)
12
13

Újraközölve: Czégényi D. 2001. 155.
Csalhó (rom. Masivul Ceahlău, Neamț megye)
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Jártak innen a faluból. Görgényszentimre mellett, ahogy megyünk [Görgény]üvegcsűrre, az első
falu két kilométerre Görgényszentimrétől Kázsova [Kásva]. Oda jártak. Az tiszta román falu. S ahhoz a paphoz jártak. Innen is vótak. Azér mennek, hogy a román pap mondjon misét. Annak elmondták a bánatukat, hogy mi történt, s mit akarnak. A román pap mondott misét. Olyan ment,
aki tud románul.
( Jobbágytelke, 1996/87 éves nő/Balássy E. 2014.K 59.A 328. sz.)

A környéken nagyon sok román pap van, aki ilyesmivel foglalkozik. Egy, Nyikulába [Füzesmikola],
a kolostornál, vannak papok, akik miséznek, ugyanakkor Boncon – egy szomszéd falu –, ahová járnak az emberek miséztetni. De hát nem csak miséznek. Ez a pap néz nekiek. Nem tudom, Bibliából,
könyvből, miből, tehát megjósolja nekiek azt, amiért mennek. Tehát, hogy esetleg rontás-e, vagy mi
az oka, amiért mennek. S ugyanakkor misét is, rendel elő böjtöt, ehhez hasonlót. Majd Petrești, magyarul Péterháza, ott is van egy pap, amelyik szinten ilyen miséket tart.
(Zsibó, 1997/51 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 170–171.)

A román papok tartanak ilyen misét. Úgy mondják a misét, hogy imádkoznak a templomban.
Azt mondják, pénteken, szombaton, vasárnap annyian vannak, mindig jönnek, hogy teli az a kis falu
[Sólyomtelke], taxival az utcák.
(Inaktelke, 1998/66 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 465. 1313. sz.)

Itt bé vót dumálva, hogy a magyar papok nem tudnak úgy szógálatot tartani, mint a román papok. Nálak vannak azok az apácák, a călugărok, ahogy ők is mondják, azok úgy csinálnak, nem vétkeznek, így azok meg tudják magyarázni így is, úgy is, hogy milyen faluban van egy pap, az még
jobban tud.
(Mezőörményes, 1999–2000/férfi, sz. 1940/Benkő M. 2000. KJNTA 485.K 9–10.)

[N.]: – Ezëk a román papok nagyon csúnya dógokat tudnak csinálni. Mondják, hogy valamék
román faluban, ott jobban foglalkoznak az embërëk ilyesmivel, a fődosztáskor több testvír is
mëgcsináltatta, hogy a testvíre csak összeesëtt és mëghalt.
[K.]: – De ezt hogy csinálják? Ráböjtöltetnek?
[N.]: – Hát, űk bűjtölnek, de a román pap irányítja űket. Oszt ezt több napig csináják, azokon a
napokon nem ësznek sëmmit. Azt mondják, hogy még az ippi román pap is ért ilyesmihëz. Nekünk
is mondták, hogy mírt nem mëntünk a tehénnel hozzá. Oszt hogy mit csinálnak, nem tudom. Azt
tudom, hogy így bűjtölnek sokmindënírt, betegsígírt, balszerencséírt.
(Ipp, 2001/62 éves ref. nő/Soós P. T. 2002. D155. 66.A)14

Azt mondják, hogy ne higgy a kártyavetésben s a csináltatásba. De biza a papok csináltatnak!
A papok. Akkor itt hol van az egyház közt a különbség? Egyik ront, a másik hozná helyre, s ezzel
foglalkoznak. Há annyian járnak a román papokhoz […].
(Sáromberke, 2002/54 éves nő/Vajda A. 2002. KJNTA 835.K 15.A)

14

Közölve: Soós P. T. 2010. 248. 22. sz.
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Minden pap tudja ezeket a dógokat, de a katolikus papok nem foglalkoznak vele, se a reformátusok, csak a román papok csinálják ezeket.
(Székelyhodos, 2003/71 éves nő/Balássy E. 2014.K 60.A 339. sz.)

[K.]: – S ide a faluba mentek a nézőhöz?
[N.]: – Más faluba. Vót egy pap.
[K.]: – Román pap volt?
[N.]: – Igen, C.
(Gyerővásárhely, 2004/73 éves nő/Péter K. 2006. D238.K 48. 3. sz.)

[N.]: – Arad megyébe van. Me vótam én, ëgy évig ezt jártam. Arad megyébe van. Ottan valami
papok, de hogy mondjam neked, az öregembertűl az unokáig mindenki pap ottan. Román papok,
hogy mondjam?
[K.]: – Van családjuk?
[N.]: – Igen. Ortodox papok. Igen. Az öregember az dezlegător de farmece.15 Vót elzárva nem
tom hányszor a pă vremea lui Ceaușescu.16 Me, nem szabad vót ilyesmikkel [foglalkozni]. Me megmondta sokszor, hogy ki mit csinált, és osztán nem vót szabad. Ezért is vót elzárva nagyon sokszor.
Na, s az mostan, hát kilencven éves vót, mikor én vótam ottan, annak mán van... Két éve vót Mikuláskor, vótam, ëgy év múlott el Mikuláskor, hogy vótam én ott utoljára ottan. În Hălmaciu17 van, Déván túl, arra, nagyon messze, mondom, itt mentünk Váradnak, s mondom, este tizenkét órakor indultunk, reggel hatkor vótunk ottan. Ëgy mikrobusszal, me van dirëkt ëgy busz Zilahon, ëgy olyan kis
mikrobusz, aki visz hétszázazer léjírt ëgy dus-întors.18 Dirëkt oda visz. Ahhoz. Mëg van így beszílve.
És az vár is olyankor. Ide ez a Sălajbúl19 akko mennek.
(Zsibó, 2005/35 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

Most hallottam, egy görögkatolikus lelkész mondta, akinek a barátja egy [római] katolikus lelkész volt, hogy az ortodoxnak nagyon nagy hite van, mert minden, tehát az ortodox fizet, hajlandó
fizetni milliókat, nagyon sok pénzt, mert hiszi, hogy a pap és az Isten, az ember és az Isten között a
pap a közbenjáró. Tehát mindent, az egész hitét rábízza a papra és ezért fizet. Tehát ezen nem kell
megbotránkozni, hogy az ortodox nem megy templomba, mert ő kifizette a papnak a sok-sok milliót, és a pap azért van, hogy a pap közbenjárjon közte és az Isten között.
(Szilágyság, 2007/fiatal ref. lelkész/Czégényi Dóra gyűjtése)

Akinek családja van, azt úgy hallottam, hogy nem. Csak az olyan, aki ilyen kaluger. Na, azok csinálják. De van fekete mise vagy fekete mágia, így nevezik ezt.
(Szilágyság, 2007/középkorú ref. lelkész/Czégényi Dóra gyűjtése)

Tasnád és Kávás között valahol van. […] Nem mindegyik román pap foglalkozik ilyennel.
(Kárásztelek, 2013/51 éves nő/Czégényi Dóra gyűjtése)
15
16

17
18
19

’rontás alól feloldó személy’
’Ceauşescu idejében’; Nicolae Ceuşescu (1918–1989) román kommunista politikus, 1965-től főtitkár, 1974-től
haláláig Románia elnöke.
’Nagyhalmágyban’
’menettérti’
’Szilágyságból’
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II. A pap tudományszerzése
II.1. Tanulás által
II.1.1. Papi szeminárium keretében
A românași [alsóegregyi] pap ennek a rónai papnak a generációja, ezek tudják csak. S mit tudom
én, hány évnek kell eltelnie, és akkor megint lesz egy generáció, aki tudja csinálni.
(Zsibó, 1997/32 éves ref. nő/Czégényi D. 1999. 34.)20

[N1.]: – A románság jobban hisz a babonában.
[N2.]: – Náluk a pap is csinál rosszat, aszondja.
[N1.]: – Van ez a fekete mágia! Arrúl olvastam is, mit tudom én, hun. Nem jut eszëmbe hányadik
évfolyamnak, generációnak tanították a fekete mágiát. Tehát nem mindëgyik évfolyamnak tanították.
[N2.]: – Még a papok is csinálják.
(Ipp, 2002/53 éves ref. nő1 és 37 éves ref. nő2/Soós P. T. 2002. D155. 73.A)21

II.1.2. Pasztorális gyakorlat során
[– – – ]

II.2. Természetfeletti erő átvétele és/vagy mozgósítása
II.2.1. Vallásos beavatódással
II.2.1.1. Felszentelés által
[N.]: – Aszondják, hogy Isten által van az es. Adică,22 sok imádságak, sok misék, melyikeket fizetik,
azokat béprimili az Isten. S a papnak meghallgassa az izéjit, mer a pap igaz. Meghallgassa az ő szavát.
Mit kér ő. Há, tán mondja az írásban es, csitiltam hogy, ci cere un preot de la Dumnezeu, Dumnezeu îl
aprobă. Preotul e un apostol.23 Mind valának az aposztolok Jézussal. Maguk hisznek Jézusba?

20
21
22
23

Újraközölve: Czégényi D. 2001. 157.
Közölve: Soós P. T. 2010. 256. 24. sz.
’vagyis’
’amit a pap kér az Istentől, azt az Isten megadja. A pap egy apostol.’
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[K.]: – Igen.
[N.]: – Jézus is mondta vót, hogy az apastalak mit kértek az Istentől, az Isten megadta nekik. S
az apostalak helyibe maradtak a papak.
(Csík, 2002/70 év körüli férfi/Peti L. 2007. 288.)24

II.2.1.2. Egyházi/titkos könyvek használatával
Van egy nagy könyve, bibliájo, abba belenéz, abból mondja.
(Detrehemtelep, 1970–1971 k./nő, sz. 1932/Keszeg V. 1981. 58. 190. sz.)

Könyvből dolgoznak. Könyveik vannak, abból… Hát uram, azok mind felszentelt papok! Sok
van. Sok. Azok mindent kimiséznek.
(Magyarcsürgés, 1996/88 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 555. 1094. sz.)

Vót é nagy könyve, olyan bibliaféle […] úgy tudott mindent, mintha a szomszédba lakott volna.
(Bálványosváralja, 2002/fiatal nő/Fülöp M. 2003. KJNTA 1070.K 8.)

Felenyeden túl van egy román falu, úgy hívják Mozsina [Muzsnaháza]. Azt mondták, hogy ott
van egy pap. Az meg tudja csináltatni. Sokan mentek innen is hozzá. Az egyik azt mondta, hogy az
ő apósa látta. Akkora könyve van, hogy két kézt fogja meg a fedelét, s úgy nyitja ki. Az oszt egy híres pap.
(Magyarpéterfalva, 2003/79 éves ref. férfi/Magyar Z. 2005. 189. 642. sz.)

[F.]: – A helyi románoknak is ő a papjuk, de ilyen, hogy mondjam, varázsló pap, tehát ilyen fehér mágiával foglalkozik: jövendőt mond, betegekért imádkozik, átkokat szabadít fel. Rengetegen
fordulnak hozzá, mikor istentiszteletet tart […], nem lehet elmenni az úton, annyian vannak, különböző vidékekről, megyékből, az ország minden területéről jönnek. Istentisztelet után foglalkozik ezekkel a dolgokkal, vagyis reggel 9-kor bemegy a templomba, s csak délután, este jön ki onnan.
[K.]: – Ezt nyilvánosan gyakorolja? Vagyis a templomban?
[F.]: – Igen, vagy otthon is fogadja őket, a lakásán. [...] Ez nem tiszta dolog, ez egy mágia. Ez
annyira furcsa, hogy bemegy valaki – én beszéltem azzal az emberrel, aki járt hozzá – és nem kell
mondjon semmit, hogy milyen bajai vannak az életébe. A pap kinyít egy künyvet, s úgy érzi, hogy
valami megszállja olyankor, és ő kiolvassa, hogy milyen bajjal van az az ember, aki hozzá fordult.
(Egrestő, 2013/középkorú ref. férfi/Peti Lehel gyűjtése)

II.2.2. Démoni szövetkezéssel
Azt mondja a miénk, a pap bácsi, hogy azt az ördög szolgálja a román papot. Hát ördög szolgálja,
mikor elfogadja azért a misére valót, hogy te meg mered mondani, hogy na én most már azt akarom,
hogy anyósom haljon meg. Legyen halálos beteg. S a pénzt elveszik. Elveszi a pénzt, s hagy egy böjtöt.
(Görbepataka, 1996/36 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 564. 1119. sz.)

24

Újraközölve: Peti L. 2008. 91–92.
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[K.]: – Meg lehet rontani az embereket?
[N.]: – Hát mëg.
[K.]: – Mégis, hogy csinálják?
[N.]: – Hát, én azt nem tudom, de vannak, akik értenek hozzá. [Halkan súgja.] A román papok,
azok tudják a rontást mëgcsinálni.
[K.]: – Aki ilyesmit csinál, az az ördöggel cimborál?
[N.]: – Igën. A papok is, mert nagyon sokat kapnak írte, hogy mëgcsinálják, hogy vëgye el a fiú
a lëányt, vagy mënjën hozzá a lëány. De nagyon sokat kapnak írte. De hiába csinálják, mert nincsen
azon áldás, ahun az ördöggel cimborálnak. Azok spiritizmussal dógoznak, ördöggel dógoznak. Aki
tud jósolni, mëg ilyesmi, az mind az ördöggel foglalkozik.
(Ipp, 1999/78 éves bapt. nő/Soós P. T. 2002. D155. 39.A)25

[K.]: – Hogy gondolja P. néni, vagy így, ahogy szomszédjaival beszélget, ez Istennel van, vagy ördöggel van?
[N.]: – Hát, nem, nem, ez csak ördöggel lehet. Isten megengedne eztet?
[K.]: – Hát, de pap csinálja végül is, de a pap akkor az ördöggel paktált?
[N.]: – De hon…, nem tudom, de honnan tudja a pap előre? Mer innen elment két asszony,
egyik innét van a szomszédból, ni. A fia beszélt egy román leánnyal, Kolozsvárt ott találkoztak, s
nem szerették, s mondta, hogy válassza el, vagy mit tudom én, csak elment, elment nekem egy ángyommal, annak is a fia ilyen románnal vót, s nem szerették, na, jó, hogy valami. S amikor sok níp vót,
azt mondta ez a felső asszony, azt mondja: – Újjal mutatott rám: Mamă supărată cum e dumneata
şi dumneata nu so există aicia mă.26 [A jelenlévőkhöz:27 – Biztos tudnak románul. Nem?] Akkor azt
mondja, hogy menjenek be, mondom, újjal mutatott rá a két asszonyra, hogy olyan bánatos anya,
mint ez a kettő nincs, jöjjenek be. S akkor azt mondta, hogy: – Miért nem akartál indulni reggel, miért nem akartál ide jönni? Mert a férje nyomta a házból ki, hogy: – Menj, menj! S ez csak nem akart,
nem akart: – Nem megyek, nem megyek. Na, azt mondja: – Azt mondta apám – azt mondja –, hogy
Isten akaratát nem kell tudni, hogy ne légy előbb, mint Isten. S utána: – Miért nem akartál jönni? –
azt mondja –, az urad lökdösött ki a házból. Na, azt honnan tudta, na?
(Buza, 2011/72 éves nő/Keszeg Vilmos gyűjtése)28

25
26
27
28

Közölve: Soós P. T. 2010. 220.
’Olyan bánatos anya, mint maga meg maga, nem fog itt megfordulni.’
Kelemen Réka, Szabó Tünde és Zsigmond Csaba László néprajz szakos hallgatók.
Az interjúrészlet szövegét Szabó Tünde néprajz szakos hallgató jegyezte le.
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III. A pap habitusa
III.1. Elhivatott egyházi személy
III.1.1. Áhítatosan vallásos
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 elteltyéig nem emelkednek fel a térgyről, imádkoznak.
Ők, amit elfogadtak, hogy imádkoznak vaj egy betegé, vaj egy elzüllött emberé, vaj tudom is én, mi.
Borzasztó nagy imák vannak, s osztán a böjt. A böjt aztán olyan, hogy nem eszik, délbe esetleg egy
darabocska kenyeret, s egy fél pohár vizet, s másnap délig esmént.
(Bálványospataka, 1996/86 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 555. 1095. sz.)29

Tudja-e, mit mondok? Én nem rovom meg a magyar papokat, mert katolikus vallásba élünk,
ebbe születtünk s már ebbe es haljunk meg, mer má öregek vagyunk. De a román papok úgy imádkoznak, hogy még a főd es hajlik. Magyar papok es elég erőst imádkoznak, s elég szépen miséznek. De lehet, hogy maga nem látta, de én látni láttam, meg egy kicsit, mit tanultam az iskolában,
rományul es értek, de úgy miséznek a román papok, hogy a főd hajlik. Olyan lelkikből kérik a Jóistent, hogy én azt kimondani nem tudom.
(Barackospatak, 1996/73 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 556. 1099. sz.)

Valahogy a román papok jobban is értenek, jobban is hiszik az Istent. Úgy tartjuk mi is, hogy
vallásosabbak, mint a magyarok. A román papok sokkal vallásosabbak. Valahogy nagyobb a hitük.
(Magyarléta, 1999/71 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 465. 1312. sz.)

Olyan szépen imádkodzik. Mondták, ezek az asszonyok, amelyik így találkoztunk, hogy ez
az imádságja, ennek a [székelymosoni] papnak az imádságja, ajunge pânǎ la nouǎlea cer.30 Kilencedik éghez. No! Úgyhogy a Jóisten a fülibe, bémenen a tövibe, nem a füli után. Olyan szépen
imádkodzott. Erőst szépen imádkodzik. S az Isten meghallgassa az imádságját.
(Lujzikalagor, 2006–2007/60 éves kat. nő/Lajos V. 2009. 80.)

III.1.2. Hitetlenkedőt, méltatlant, vétkest megfedd/elutasít
Van egy ismerősöm, fáj a lába nagyon, Bogártelkén, s a férje elment oda. Itt Hunyad körül van
valahol. A biciklivel ment egy kollégájával. Pillanatok alatt – még nem ért be – eldűlt, elromlott a bicikli. És elkezdi javítni, s az illető káromkodni. S szidta a papot is. S akkor mikor a férfi elment oda

29
30

Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 603–604.
’Elér a kilencedik égig.’
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a paphoz, ő az ajtójához kiment, a pap, hát ugyi az biztos figyeli mindig, hogy kik mennek, mer hát
ha egyszer járnak hozzá, az lényeges, és aszondta neki: – Na, ide figyeljen, bácsi, maga forduljon meg,
mert maga itt s itt – s mondta a helyet a falun kívül, ott vót egy téglarakás, ilyen házépítéshez –, maga
oda letett egy fél liter pálinkát, menjenek nyugodtan haza, mert én most magával nem foglalkozom!
Ilyesmik vannak a papokról.
(Mákófalva, 1998/62 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 466. 1320. sz.)

Nagyon sokan járnak. És volt például egy újságíró, mert azt mondják, hogy jó, hogy ezeket az embereket ő viszi be a templomba. De hát nem volt, hogy na most én, vagy te, hogy csak meg... Tehát akihez ment és látta, hogy rosszul van, az vitte előre. Nem volt megszabva, hogy ki mehet előre. És volt
egy újságírónő, de hát fiatal volt, és még egy lánnyal. Mikor bementek a templomba, akkor felírta egy
cetlire, hogy mit akar, hogy mire imádkozzon a pap. És mikor a nő, hát épp előttük ment, tehát ezt
én láttam a szememmel, előttünk ment a két [nő], és ő odaadta a papírt, amire akarta, hogy imádkozzon, és azt mondta hogy: – Kár, hogy idejöttetek, mert nem azért, mert nem azért jöttél, hogy mindent
akarsz tudni, és akarsz látni, hogy mi zajlik le itt ebben a templomban. És ahogy érzem, nagyon gyenge
a hited, tehát nem vagy vallásos ember, és nem hiszel az ilyesmikben. Aztán nem tudom, hogy ő érezte vagy honnan mondta. Mer aztán tényleg, mikor kijöttünk, akkor beszélte, hogy nem tudom, milyen
újságba akart írt [írni] valami cikket, és azért jött ide, hogy mondták, itt miket lehet látni.
(Szucság, 1999/31 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 466–467. 1321. sz.)

Nagy tudománya van egy papnak. Hogy menjünk Székre, Bonc[nyíres], van Nyikula
[Füzesmikola], Bonc, s Szekuláj [Székalja], és aztán Szék. Ez a bonci pap, pont az én ángyóm, az
öcsémék meg Cegébe laknak, elment oda a paphoz. A bonci paphoz. Közbe ment egy Németibül is,
Szamosújvár mellett, egy román asszony. Mikor leszállottak az autóbuszrúl, ott Boncon, na, mennek
ott fel az utcán, amerre lakott a pap, s na, kérdezte az ángyóm, az öcsém felesége, A., hogy: – Domna,
unde mergeţi?31 Hogy: – Maga hova megy? – Hai, mă duce la popa.32 Há maga? – Én is menyek a
paphoz. No, ott mennek mind diskurálva. De a pap háza még messze vót. Csak hogy mentek ott az
utcán. – Hát te mit adsz – azt mondja – a papnak? Aztán azt mondja A., az ángyóm, az öcsém felesége: – Há, én pénzt adok, amennyit fog kérni, vagy mit tudom én. – Hát te? – azt mondja. – Én
– azt mondja – viszek egy kis málélisztet, kukoricalisztet. Hogy ha elveszi – azt mondja –, hogy ha
nem kell, akkor odadobja a disznóknak, ha űk nem eszik a puliszkát. No így, néném diskurált, mint
ahogy diskurálunk mü. Hát amikor odaérkeznek a paphoz, nyitják be az utcaajtót, hogy menjenek
bé, a pap kiállott oda a verandára. S azt mondja: – Magának – az ángyómnak –, magának mondok,
de a másik asszonnak nem! Nekem nem kell – azt mondja –, hogy adjon málélisztet, én van, mit adjak a disznóknak! Na, most hunnat tudta az a pap, hogy űk mit beszéltek az úton. Na, ez nem nagy
dolog? Hogy a szellem vagy mi, hogy na, ment, és mondta vóna meg a papnak? Hát én nem tudom.
(Ördöngösfüzes, 2005/75 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 102. 233. sz.)33

Van Boncon egy pap. De román pap az is, ortodox pap. Az például sok mindent megmond személyesen. Hát például, a menyem is olyan nagybeteg volt ezelőtt egy jónéhány évvel, mindig jött
rá este így egy olyan betegség, hogy bújt is ki a világból, s úgy ordít, mint egy állat. Az a tisztátalan
megszállta. Varázslattal, tudja. Valaki rosszat akart. S akkor ők is elmentek ehhez a paphoz. Onnan
31
32
33

’Asszonyom, hova megy?’ (rom. Doamnă, unde mergeţi?)
’Hajh, megyek a paphoz.’ (rom. Hai, mă duc la popa.) vagy ’Hajh, mennék a paphoz.’ (rom. Hai, m-oi duce la popa.)
Újraközölve: Magyar Z. 2012. 537–538. 1441. sz.
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sorba kell állni. De a pap olyan szigorú, hogy ha belép az ember, ő már tudja – mer nem szereti, ha
igyék, nem szereti, hogy szivarozzék, nem szereti, hogy kávézzon. Mikor bement, már megmondja neki, de románul beszél csak, hogy: – Ittál kávét, szivaroztál, menj ki! – nem fogadja. Ő tudja, ő
tudja, hogy ki ivott kávét, ki ivott italt, ki szivarozik. És nem fogadja, nem is áll vele szóba. S akkor
elmentek, s megmondta névileg, hogy ki varázsolta meg. Hogy egy ünnepnap volt, és behívta, és piros pálinkával34 kínálta meg.
(Ördöngösfüzes, 2005/69 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 103. 234. sz.)35

Hát például I.-ka szegény mikor elment Boncra. Ment a két leánnyal, nyugodjék szegény. Azt
mondta, hogy: – Na, dumneata, să intri!36 Maga jöjjen be, s a leányok maradjanak künn! Mer –
aszondja – szivaroztak. S akkor I.-ka bément, s mondta, hogy né, ű mér ment, s milyen beteg. S
aszondta, hogy ne menjen operálni, mer meggyógyul úgy is. Ne menjen operálni! És megmondta,
hogy: – Van két leányod s egy fiad – s megmondta a neveket is a bonci pap. Aszondja I.-ka: – Ha
más mondta vóna, én nem hittem vóna. S: – Van két lányod – aszondja –, L. s M., és S. Az, aki menyen, hogy ha házasságtörő vagy kurválkodik, nem is engedi még az utcaajtón se bé. Nem engedi bé.
Na, de hunnan tudja azt ő? Nagy dolog.
(Ördöngösfüzes, 2005/71 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 103. 236. sz.)37

Azt mondják, hogy kintről már az illetőnek tudja a gondolatját [a bonci román pap], mikor
megy bé, mivel megy. S hogy ha rossz gondolattal, akkor el is zavarja, nem fogadja.
(Válaszút, 2005/73 éves ref. férfi/Magyar Zoltán gyűjtése)38

Voltam [Ördög]keresztúron a bálba, és az öccse, na, legények vótunk: – Gyertek, menjünk a
kalugerhez, hogy lássuk, mit tud! – Ne menjünk sehová, hagyjátok a fenébe – mondom –, én az ilyesmibe nem hiszek! – Mi elmenyünk, gyere, menjünk! Na, egy másik kollégámmal innen Kajántóról
[elmentünk], az bement, azt elfogadta. Mikor mentem én, elővette a seprűt hozzám. Úgy megseprűzött, bizony: – Nem szégyellem magamat? Lator, tekergő –, mindennek lehordott, és szaladt utánam az utcán, a kollégáim kacagtak, hogy hogy zavar ki. S a másikat elfogadta. Ahogy beléptem a
kapun: – Te mér jöttél ide hozzám? Te egy tekergő vagy, te egy lator vagy, te ilyen vagy! Menj ki az
udvaromról, ilyesmire nincs szükségem! S vette a seprűt, s biza megseprűzött.
(Kajántó, 2006/66 éves ref. férfi/Magyar Zoltán gyűjtése)39

Szamosújvár mellett van Bonc, ott vót még a szomszédasszonyom is. Mer elveszett a gyűrűje,
s még sokféle a házbúl. S amikor bément az udvarra, azt mondta a pap – kijött eleibe –, hogy ne is
menjen bé, mer úgyse csinál semmit, mer nincs hite. De megmondta, hogy a gyűrűt nem lopta el
senki, mer a férje adta oda valakinek. De ugy is vót.
(Vice, 2006/82 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 165. 179. sz.)40
34

35

36
37
38
39
40

A szerelmi mágiában alkalmazott, általában a legény megitatására szánt folyadékba olykor női testváladékot
is kevertek.
Újraközölve: Magyar Z. 2012. 538. 1442. sz. (Rövidebb szövegváltozata: Ördöngösfüzes, 2005/76 éves ref.
férfi/Magyar Z. 2011a. II: 103. 235. sz. Újraközölve: uő. 2012. 538. 1443. sz.)
’No, maga jöjjön be!’
Újraközölve: Magyar Z. 2012. 538–539. 1444. sz.
Magyar Z. é. n./K/a. 806. sz.
Magyar Z. é. n./K/a. 809. sz.
Újraközölve: Magyar Z. 2012. 537. 1439. sz.
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Megmondta, sunt trei tineri, trei persoane,41 melyik az éjjel jöttek, megmondta, honnet es, melyik városbul jöttek, s szégyellem, megmondjam Veronkának, mit mondott. Eh! [K.: – S akkor, kiküldte őket a templomból?] Igeny, mondta, hogy: – Ruşine sǎ vǎ fie!42 Mit csántatok az éjjen a kocsiba?
Aszondja: – Azért jöttetek a mǎnǎstiréhoz,43 mǎnǎstire mondjuk rományul, magyarul nem tudom.
Aszondja: – Azért, hogy csináljatok olyan dolgot, oszt akkor minek még indultál el? – aszondja.
Aszondja: – Menjetek ki most a templombul... ő nem primél, nem vesz be senkit, ha nincsen a
fusztád végig le, kendő a fejeden, nem lehet, nem lehet, bé kell csámborítsd a fejedet. Nem enged bé!
Olyan ott az izé! Nagy dolog, nagy dolog!
(Lujzikalagor, 2006–2007/60 éves kat. nő/Lajos V. 2009. 84.)

Egy embernek mind csak megmondta, megmondotta: – Este un om cu cigar la piept.44 Sǎ ieşi
afarǎ şi las ţigǎrile afarǎ pentru cǎ aicia nu este...45 Aztán mentek rosszbul, így rosszbúl, hogy a papot... [megzavarják]. Megmondotta. Ilyen s ilyen, nem mondta meg a nevit, csak megmondta honnan való, s milyen gondja van. – Azok a rossz gondval menjenek ki!
(Lujzikalagor, 2006–2007/60 éves kat. nő/Lajos V. 2009. 84.)

Annak [a kócsi papnak], mikor vót valakinek baja valamivel, ment hozzá. Mikor bément a kisajtón, meg is mondta. Ha igaz ember, menjen bé, ha nem, ne is menjen bé! S osztán mondta.
(Felőr, 2008/79 éves ref. férfi2/Magyar Z. 2011a. II: 299. 174. sz.)

Úgy vót A. [férfi]. Ő is elment, nem tudom kivel [Boncra], és aztán szitkozódott A. az úton:
– Hát mi az? Lát mindent? Ugyan! – A., te ne gyere be, mert szitkozódtál! Szidtál engem! Na, azt
honnan tudta?
(Kérő, 2010/54 éves ref. férfi/Magyar Zoltán gyűjtése)46

A sógoromat elkapták, loptak a CFR-től valamilyen rézdrótot. Akkor drága vót a rézdrót. S ez
magára vette az egészet, a paraszt. S anyósom elment a [bonci] paphoz, hogy lássa [mi az igazság].
S a pap megmondta: a füzes[mikola]i hídnál az öregasszony rágyújtott egy cigire. És a pap megmondta: – Ne gyere be, mert elszívtál egy szivart! Oda kell menni: ne egyél, ne igyál… Aszondta:
– A fiad nem hibás!
(Kérő, 2010/54 éves ref. férfi/Magyar Zoltán gyűjtése)47

Ahhoz [a boncnyíresi paphoz] is jártak, idevalók is vótak nála. S aszondták, hogy ahogy közeledtek hozzá, amelyik hibás vót, aztat nem fogadta be. Nem fogadta be, ő tudta. Aztán hogy igaz,
vagy nem igaz?
(Mocs, 2010/79 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 537. 1440. sz.)

41
42
43
44
45
46
47

’van három fiatal, három személy’
’Szégyelljétek magatokat!’
’kolostorhoz’
’Van egy ember cigarettával a mellkasánál.’
’Menj ki, és hagyd a cigarettát kinn, mert itt nincs...’
Magyar Z. é. n./K/a. 807. sz.
Magyar Z. é. n./K/a. 808. sz.
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III.2. Bűnre hajló világi ember
III.2.1. Erejét, tudását fitogtatja/hírnevét terjeszti
Megint tudak egy esetet. Leánka vótunk és pünköstko, vagy miko szokták kivinni a képeket, ezeket a szentképeket. És lementek ide, nem hiszem, hogy maga tudja azt az idős papat. K., vaj melyik vót
az, az erős hitű papnak tartotta magát. Akko innen vitték a vizet, ahol van ez a kút né, most is megvan.
Onnan vitték ők cseberrel vaj kantákkal, az asszonyok, me nagy aszály vót akko is. Kivitték a szentképeket, onnan vittek egy-egy kanta vizet. S ő akkor meglátta, hogy mennyi fűzfa van ott. S ahogy mentek arra, azt mondja: – Hiszitek – me a román pap azt mondta, hogy milyen nagy erővel járnak ők, a
román papok –, hogy ez a fűzfa elszárad? Azt mondják, hogy letérdelt és imádkozott, a nép ott volt körül, s annyira imádkozott a pap, azt mondják, hogy ő tartott ott egy prédikációt, egy misét, s miko viszszatértek a kúttó, már a fűzfának le vótak hajolva, lankadva… nem száradt el teljesen, de élet má nem
vót a levelébe, s le vótak lankadva az ágai. S valamennyi idő múlva elszáradt teljesen.
(Magyarborzás, 1994/55 éves nő/Keszeg V. 1996a. 348. 1. sz.)48

Szamosújváron történt. A közlekedésrendészetnek a főnöke elvette a bonci ortodox papnak a
hajtási engedélyét. A pap minden ellenkezés nélkül odaadta a hajtási engedélyét, és annyit mondott
a rendőrnek, hogy: – Parancsnok úr, én garantálom, hogy maga fogja nekem hazahozni a hajtási engedélyem. A parancsnok nem küldte fel Kolozsvárra rögtön a rendőrségre a hajtásit, várt vele egy kicsit. De mi történt?! Már aznaptól nem tudott a rendőrparancsnok sem aludni, nyugtalan volt állandóan, ez a probléma foglakoztatta, és annyira, hogy egyáltalán nem tudott aludni, egy idegállapota
volt. S fogta a hajtásit és elvitte a papnak. Mikor megérkezett a paphoz, a pap annyit mondott neki:
– Ugye megmondtam, parancsnok úr, hogy maga lesz, aki visszahozza nekem a hajtásimat. És miért
hozta vissza? – Azért, mert nem tudtam... Mondd meg őszintén, mit csináltál ellenem, nem tudtam
pihenni, nem tudtam enni, nem tudtam aludni. Mit csináltál? Azt mondta: – Azt nem mondhatom
meg, de ugye, hogy mondtam, hogy te fogod hazahozni nekem a hajtásimat.
(Zsibó, 1997/51 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 171–172.)49

A román nép az annyira hisz, hogy nem sikerül a rónai papnál, elmegy a bonci paphoz, nem sikerül ottan, elmegy ëgy másikhoz. Vót egy pap itt Kolozsvár felé valahol. Azt a securitate50 nagyon
üldözte. És egyszer elmentek, hogy tartóztassák le, és – épített az Kolozsváron valami nagy házat,
vagy templomot, valami ilyesmit – mikó mentek, hogy tartóztassák le, akkor borotválkozott. Bementek, hogy: – Le vagy tartóztatva, és ezt meg ezt csináltál, így meg úgy. Azt mondja az öreg: – Menjetek haza, és te, menjél be a konyhába, me a feleséged ott van ëgy emberrel, esznek, isznak. S aztán
gyere vissza utána. Én addig borotválkozok, felöltözök. Me nem járt csak ëgy olyan hosszú ruhába. És gondolkoztak, most mit csináljanak? Visszamentek, és ott kapja a felesígit, dinom-dánom, az
asztal megterítve, isznak-esznek. Nem még ment a pap után, de hiába küldték azután is, akkor se
ment, hogy letartóztassa. Azt mondta, küldjenek akárkit, ő nem megy. Neki, aszondja, megmondta
48

49
50

Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 241. 214. sz.; 2013. 82. 1. sz. A fa kiszárításának bibliai előképe: Jézus
Krisztus megátkozza a fügefát. (Mt 21,18–22; Mk 11,12–14. 20–26.) Lásd minderről bővebben: Keszeg V.
1998a.
Újraközölve: Magyar Z. 2007b. 441. 1298. sz.
’román kommunista titkosrendőrség’
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az igazat, ű többet nem megy. Ez, ez, nem is tudom, pap vót, vagy valami ilyen călugăr, vagy minek
mondják ezt. Úgyhogy, nem vót, nem foglalkozott ű ilyen papsággal. Ottan a házába tehát liba, tyúk,
minden, úgy élt ő, de Kolozsváron vót ëgy nagy háza.
(Zsibó, 1997/64 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 189–190.)

Halásztak a vízparton és T. részeg volt. Mikor a pap odament, mind hülyéskedett, hogy: – Dom’
părinte,51 nem csinál valamit, hogy húzzanak a halak? Ránézett, s nagyon komolyan annyit mondott csak, hogy: – Vigyázz, nehogy olyasmit csináljak, hogy úgy maradj a botok mellett. El is hallgatott osztán T.
(Zsibó, 1997/40 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 190.)

Vót két kalugerpap. Ettek az asztalnál. Az egyik ett tejet, a másik meg halat. S amelyik a halat ette, azt mondta a másiknak: – Te mér nem bűjtölsz? S aszondta: – Én jobban böjtölök, mint
te. Ezen esszeakadtak, esszeszólalkoztak, félbehagyták az ételt, elvitték az oltárra, letették, letakarták, misét mondtak, s amikor kitakarták, aki a tejet tette, annak a tányérjába ződ fű vót, s aki a halat
ette, annak vér vót. S akkor aszondta: – Na, látod-e, én böjtölök jobban. Ezt még édesapám mesélte.
(Csinód, 1998/77 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 708. 1474. sz.)52

Én többet nem tudok, többet errűl a fekete misérül, de eztet tudom, hogy azt mondta a [cigányi
ortodox] pap, ha ő a fekete misét megtartja, akire reátartja, az meghal. S az a nagyszegi két ember
is úgy vót.
(Désháza, 1999/64 éves ref. nő/Magyar Z. 2007b. 443. 1303. sz.)

A pap elment hazulról, és vót egy gyönyörű nagy tyúkja, nagy kendermagos tyúkja, és elveszett
a tyúk. Míg oda vót. Na, eltűnt a tyúk, eltűnt a tyúk. Hát aszondta a pap, hogy: – Nem baj, mert én
misét tartok rá, hogy jöjjön hozzám, hogy mondja meg, hogy csak annyit, hogy tudjam meg, hogy ki
vitte el! Hát egy alkalomkor ment a pap haza, hát egy nagy sas várta a lakása előtt. Mondta a polgárnak, aki vele vót: – Na, látod – azt mondja -, nem ember vitte el a tyúkomat, hanem ez vitte el! Hogy
aztán mennyire felel meg a valóságnak? De ezt a cigányi papról mesélték.
(Nagymon, 1999/75 éves ref. férfi/Magyar Z. 2007b. 440. 1296. sz.)

[F.]: – Az a pap úgy vót, hogy a tehenye a padláson járt, a szénatartóba. Felvitte a tehent a pajta
hijára, a csűr hijára. Meg akarta mutatni, hogy ő mit tud, milyen hatalma van neki.
[K.]: – De, hogy vitte fel?
[F.]: – Szellem által.
[K.]: – Nem az volt, hogy felhúzták?
[F.]: – Nem! Dehogyis! Ő felvitte, úgy, hogy nem látta senki.
(Vámosudvarhely, 2004/82 éves unit. férfi/Magyar Z. 2005. 192. 654. sz.)

Vót éppeg itt Árdán[y]ba, most amióta vagyok én itt, ismertem őtet jól. Jöttek, hújjujjúj, de honnét, az ország összes településéről jöttek. De állítólag, egyesek aszondták, hogy ő ment, és öltözött
fel, álcázta magát, és a vasúton, a vonaton terjesztette a hírt. De jöttek, jujjúj, egész búcsújárás vót

51
52

’tiszteletes úr’
Újraközölve: Magyar Z. 2009a. 335. 291. sz., ill. Pócs É. szerk. 2012. 603.
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Árdánba, amikor T., úgy hívták a papot, T. pap vót itten. De hogy miért, miért nem, akik elmentek
hozzá, azoknak azt mondta, hogy akárki jön, Sajótól Árdánig menjen gyalog. És Árdánból Sajóig
jöjjön gyalog.
(Nagysajó, 2008/77 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 251. 110. sz.)

III.2.2. Egyháza vagy személyes kárát megtéríti/sérelmét megtorolja
Vot itten egy pap, egy román pap, és mind azan votak a hivek, hogy menjen el. Nem akarták. Ő
persze ugyibár ragaszkodatt… na, me sok időt vot itt, minden, és… De nem, de nem, de nem, hogy
menjen el, hogy menjen el! És el is tették innen. Igen, de mindegyik… valami történt vele, mindegyikkel valami történt, aki ellene vot. Például it van ez a B. J.-né, az is meg vot […] az asszony. A
pap szogálatot tett, biztosan szogálatot csináltatatt rájuk. Akkor a másik meghalt az útba; a másik,
otthon, leszáradt az egész keze. Igen.
(Tordatúr, 1975–1985/48 éves nő/Csőgör E. 1998. 195. 849. sz.)

Itten vót Szováton egy pap, és bezárták még a templomajtót is, hogy ne tudjan oda bémenni. Az
én bácsámnak vót egy olyan lakatja, hogy azt senki ki nem tudta nyitni. Azt kérték e. Bézárták, hogy
ne tudjan bémenni még a pap se. És el kellett menjen a pap, elüldözték. De azak, akik elüldözték
nem hatták nyugtan, meghaltak már. Azt mondják, na ez is abból, ez is abból halt meg. Akkor hirtelen. Azt mondta a pap: – Na, megemlegetitek. Aztán mind meghaltak. Azé, me az a pap nem akarta
azt, hogy a szentképek legyenek a falon. Le akarta venni a szentképeket a falró. S azak nem akarták.
(Magyarszovát, 1994/63 éves nő/Keszeg V. 1996a. 349. 2. sz.)53

A papok mondták a misét, az embernek meg a nyüvék ették a lábát, mert rosszat akart a papoknak. Szörnyű halála vót.
(Székelyvarság, 1994–1995/férfi, sz. 1952/Mészáros Á. 1998. 405.)

Hát gyermekkoromban vót, [19]34–35-ben. Akkor a pap tőszomszéduknál 3. lakó volt egy kertben. S avval mi elmentünk édösanyámmal pityókát kapálni. A pap ismerte idesanyámat, ott járt a
szílyekön, nem jött be a község közepibe, mer a helybéli pap nem állhatta semmikó se, toloncóta el.
Azé, hogy inkább ittvaló pappal érintközzenek, mer nem vót olyan hatása, mint ezöknek. Tavasszal
járogatott ez a pap, oda kijárt hezzánk, s ez az asszony a papot odahítta egy nénjitől, mer ezökhöz
nem járogatott csak nagyanyámnyi, s a másikba, s a harmadikba. Hogy mit akart ez az asszony, az
nem tudódott ki... Akkor éjjel hazament az ember, a városbú. S úgy a hámokat vitte be, nyitott az ajtón bé, hát az asszony: – Jaj, F., ne gyere bé, ne gyere bé! – Haj, mi történt? – Itt [vannak] a kaluber
papok, itt [vannak] a kaluber papok! Pap csak egy vót, s a tolmács vót egy. Azt mondja: – Miséznek,
miséznek! – De én meg vagyok ehűve! – Menj le, odale puliszka van a sütőben, rád vár – s ott egyen.
Aztán lement, ez így el vót intézve. Akkó künn feküdt le, nem itt benn. S a pap es ugye éjjel fenn
vót, mondta a misét, hát éjjel mondják inkább ezök. Akkor aztán ők reggel sokáig aludtak. Akkó ő
reggel elmönt, a lovakat megnézze, hol, merre vannak. Hazajött, má meg vót éve minden. Újból csak
vendégség. Nem káromkodott, hanem azt mondja: – Neköm ide többet ne jöjjenek, én nem hozom

53

Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 241. 215. sz.; 2013. 82. 2. sz. Ugyanonnan származó szövegváltozata:
Sükösd I. 1980. KJNTA 1759. V. 20./sz. n./; Magyar Z. 2012. 530–531. 1421. sz.
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nekik Udvarhelyrű a sárga port! Máskülönben nem vót hitvány embör. Ez a szomszédom vót. Így,
evvel sértötte meg a papot. A pap aztán meglátta, hogy mink kapálunk, akkor odaszólt: – R., maga-e? S azt mondja édösanyám: – R., de miféle R.? D. K. R., azt mondja. – Én vagyok. Édesanyám
tette le a kapát. Addig örökké tolmáccsal beszélgetött, ekkó magyarú szót. Édösanyámnak. Akkor aztán azt mondja, hogy: – Maga ugye ismeri Sz. P. F.-et? – Hogyne ismerném, keresztkomám.
– Magátul izenök neki. Megmondja-e? – Hát én megmondom. – Ha meg akarja mondani, akkor
mondja meg, s ha nem akarja megmondani, ne vállalja el. – Hogyne mondanám meg? – Ha elvállalja, akkor mondja meg: tartson számot hezzá, ő, az a Sz. P. F., hogy milyen baj éri őt, három ebben
az esztendőben. Milyen kár. S erre én es kíváncsi vótam, hogy lám, hogy tudjam, hogy mi jő ezután?
Azt én es nyilván tartottam. Ez vót pünkösd elejin, búcsú akkor van, akkor kapáltunk legelőször.
Akkó Péter és Pál napja. Akkor egy olyan szép tinó vót, olyan két esztendősek, hogy olyan szép
ott nem vót a közelibe nekik, s egy tehenük. Szépen a tinónak a kutya megfogta az orrát, mer a tinó
hezzá döfött. Farkaskutya vót, s mi azt gondótuk, hogy farkas, valóságosnak, olyan vót. Akkor a kutyát el akartam engedni, a miénköt, de olyan dógot csinált, hogy nem tudtam elengedni, s akkor láttam, hogy orrát mögfogta, mer a tinó hozzádöfött, s akkó visszaugrott, s megfogta az orrát, s akkó
ebődűt. A marhák ezelőtt nem elfutottak, mikó bőgött az egyik, hanem esszefutottak, aztán ekkora
szarvuk vót, ne! Ennek az anyja odament, főhajította úgy a feje felett a kutyát, veszött kutya vót. S
akkor osztán ugye elfutott onnat. Akkor aztán este ilyenkorra má jöttek innet a községházátú, hogy
amerre a veszött kutya járt, há mindön állatot oda ké hajtani. Kutyát, marhát, mindönt. Na, a kutyát
én váltottam meg 100 lejjel, hogy azt ne herűjjék meg, mert azt nem érte utol.
Akkor aztán evvót az első kár. Egy olyan tinó, mer az megveszött, s az asszon gondozta, az
embör közé se ment hozzá. Három nap is ett, s ivott es, de többet nem ivott, mer ha veszött, a vízbe
meglássa magamagát, úgy megundorodik, hogy többet nem iszik a vízbe belé. Akkor aztán az aszszon rendezte, száját békötötte, s az orrát úgy rendezte, de ű is valamit elkapott, ű is az orvosságot
szedte. S akkor aztán beregenye héj54 és kőrisbogár por,55 ilyesmik. S annak a levitt illogatta, a főzetit. Aztán illogatott, s eztán nem lett olyan baja neki, de úgy legyengűt, hogy fekünni se tudott, így
fékucorodott, így vót örökké.
S akkor aztán karácsony felé jött ez az ügy. Hát vót ilyen házidisznajuk, s az unokája ott vót...
S nagyanyám olyan előérzéköny vót, másik asszonyt es hitt oda: – Gyere, menjünk, komámasszony
mellett fonjunk, s kicsit teljék jobban az idő vele. Ingömet is nagyanyám eleresztött, örvendettem,
hogy möhetök. Egyszer azt mondja: – Leánka! Gyisznónak csinalj enni, vidd ki! – Völgy gyönyörű
szép hízógyisznó vót. A leánka nem mert menni ki. S mondja: – Legénke! Eridj! – azt mondja –, mihelyt én kimentem, a leánka belétőti az ételt a válúba, s hát a gyisznó nem is kőtt fé. Én bémentem, s
kőtöm fé, s hát őőőő, hát így csinyát. Hama fogom a fülit, hát hideg a file. Bémentem, es nagyanyámnak meghúztam a szoknyáját, ez vót a jel. – Mi a baj? Mondom, hogy a gyisznó döglik meg. – Mit
beszész, bolond? – Döglik meg, a file hideg. Hama a kést vötte kézbe, s a másik asszonyt hítta, s én is
lementem a lámpással. Abba a helybe, nem kellett megfogni, meg lehetett szúrni, éppen szuszogott
csak. Na, ez vót a második kár. A tinó, s a gyisznó.
54

55

A madárberkenye (Sorbus aucuparia) kérge. Küküllőkeményfalvi adatok alapján is „régebben a veszett állat által megmart emberrel berekönyefa (Veres berkenye — Sorbus aucuparia) kérgének erős főzetét itatták”. (Csergő B. 1992. 65.) A veszettség ellen ajánlott és II. Frigyes porosz király által 1777-ben hivatalos orvossággá
előléptetett „berlini szer” (Berliner Specificum) receptjének egyik összetevője a „berkenye-fa gomba” volt. (Vö.
Kiss L. 2010. 103.)
A veszett kutya harapása esetén használt kőrisbogár (Lytta Vesicatoria L., nép. dühbogár) páncéljának porított
változata. Alkalmazásáról és történeti adatolásáról lásd bővebben: Hoppál M. 1990. 720., ill. Kicsi S. A. 2009.
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Akkor aztán jött a másik. Negyed osztályos vótam, a Somnaroase pasarale, ezt a verset56 tanultam akkor. S egyszer azt mondja nagyanyám: –Te, B.! A másik asszonynak, a sógorasszonyának. –
Csinyáljunk melegvizet, s mossuk le a komámasszonyt, ha möghal, is mü ké, s akkor jobb, ha élve
mossuk le. Az ember aludt egy olyan karospadon, kanapén, s avval ugye, nem hallhatta, mit beszélhetnek. S nagyanyám aztán nek[i]! Mindenes vót. Úgy, ahogy fölült, akkor le az üngöt, akkor mosták, s alább es azt mondja egyszé: – Tartsd meg a fejit neki –, s így a kezit odatette az az asszony. S
hát egyszé kiabál: – Ángyom, ángyom! – Tartsd, le ne essen! Kapitányos asszony vót nagyanyám.
Elmönt. – Koma, kőjön fő! B.-nek elfáradt a karja, s tartsa mög, hogy mossam le a komámaszszonyt. Hát éppeg úgy álmosan valamit érzött mög, kikapta a kezit, s hanyattesött. – Komám, maga
megbolondút-e? – Annak immár nem fáj semmi! Abba a helybe meg vót halva.
Na, ugye, három bétőtt abban az esztendőben. Valami olyat csináltathatott, amihöz ő nem vót
jogos. A papok mög tudták csinálni, mostmár nem csinálják mög.
(Székelyvarság, 1994–1995/férfi, sz. 1920/Mészáros Á. 1998. 405–407.)

Hát vót, amikor felszentelték a rónai templomot, mer átfestették, és nahát, ugye felszentelték,
és csináltak égy ebédet. A papnak az ékszerei tűntek el. És ők vitték el, valamelyik pap, me azok
vótak ottan, akik segítettek főzni, ezt-azt, amikor van égy asztal. És a… észrevette a felesíge, másnap, mer szereti az ékszereket, és mondja az urának: – Te, nézd meg, eltűntek az ékszerek. – Ne
búsulj – aszondja –, hónap reggel itt lesz a küszöbön. Másik reggel, mikor kinyitotta az ajtót, égy
nájlonzacskóba ott vót az összes ékszere hiány nélkül. Hát az éccaka tizenkét órakor mindig a templomba van. Meg is halt égy pap.
(Zsibó, 1995/64 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 190.)57

Úgy hítták azt az embert, hogy B. G. Esszeveszett a bükkloki papval. Tiltotta, hogy hagyja el a
templomot a misén. A pap mindenesetre nem hagyta, mert ő felszentelt pap volt. Szakállánál fogva
kivezette a templomból, s feneken rúgta a papot. Rá egy néhány napra elment Csíkszépvízre lovával,
szekérvel. Berúgott, megrészegedett. Hazafele jövet a Fügés tetején,58 a hegyrűl ahogy jött le, beesett
a lovai közi, a lovai megijedtek, s körülbelül két kilometret húzták a lovak. A szekér alatt megakadt
a ruhája egy szegbe, úgy húzták a lovak. Eltörött keze, lába, göréncsontja. Még két-három napot élt,
osztán abba belehótt. Megverte az Isten, mert papra emelt kezet.
(Ciherekpataka, 1996/76 éves római kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 577. 1148. sz.)

Itt vót, anyósomnak a testvére, P. D. Vót nálunk itt egy öreg pap. S kapott nannyótól egy csitkót
D. bácsi, s a csitkó elpusztult. S aszmondta neki D. 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 D. bácsi.
(Máréfalva, 1996/78 éves férfi/Gagyi József gyűjtése)59
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A közismert román költő, Mihai Eminescu költeményének címe (Somnoroase păsărele…, 1884), amely Kibédi
Sándor 1934-es fordításában Álmos kicsi madársereg.
Újraközölve: Magyar Z. 2007b. 441–442. 1299. sz.
A Gyimesi hágó (rom. Pasul Ghimeş), más néven Fügés-tető vagy Csermászó (1159 m), a Tatros (rom. Trotuş)
mentén, a Csíki-havasokban (rom. Munţii Ciucului) található, a Csíki-medence (rom. Depresiunea Ciucului)
és a Gyimesek (rom. Ghimeş) között.
Közölve: Pócs É. szerk. 2012. 621.
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Azt felakasztották, azt a [bükkloki] öreg kalugert. Azt mondták, hogy volt sok pénze az öreg
papnak. Szomszédok vótak, fiatalemberek vótak, s pénzre vót szükségük. S ki tudja, lehetett még
egyéb holmija is, amire nekik szükségük lett volna; elvitték, s felakasztották ottan a templomon
küjjel egy fára. Osztán az egyik ember itt lent az üzletnél olyanná vállott, hogy az esze sem volt helyén. S aztán meg es halt. Amelyik a fő tettes volt.
(Sántatelek, 1996/68 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 577. 1147. sz.)

Megtörtént az es, hogy egy kalugerpap ment az uton, s egy illetővel szembetalálkozott, s az illetőbe ital jócskán vót, minden, hát odament, s megfogta a szakállát, s a szakállát ugy megrázta. S
aszondja: – No, hadd el! Csak ennyit mondott. S megcsinálta azt, hogy a másikat az illetőt az autó
elütötte. Nem szabad velik durváskodni.
(Csinód, 1998/77 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 576. 1146. sz.)60

Beszélték, Kelecelbe [Kiskalotán] vót ez, a szomszéd faluban; itt vót a tavaly egy pakulár. S nem
vót gyermeke, s egy ríszeges ember vót. S itt vót pakulár, s tavaly hazament, s hogy, micsinált, ellopta
a papnak a rucáját. Olyan szegény család vót, s mindig, amit kerestek, megitták. Akkor ellopta a papnak a rucáját. A pap mind mondta, vigyék vissza, mert nem törődik ő, hogy ki vót az az ember, hogy
micsinált véle, vigyék vissza, mer ü, ha nem viszik vissza, megcsinálja, hogy semmi lesz az ember.
Drága, nem vitte vissza, mer hiszen nem vihette, mert megette. S akkor odaesett az ágyra. Semmi.
Ott fekszik még ma is. Se nem él, se nem hal. Na, ezt hallottam. Mert ez most történt, nem is olyan
régen, mert tavaly vót itt nálunk pásztor.
(Magyarvalkó, 1998/85 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 476. 1344. sz.)

Vót egy fiatalember, nem tudom, milyen S.-nek hítták, de S. vót, ugyan jóképű ember is vót. És
le vót vágva mind a két lába, tolókocsiba vót az ember. És há, ugye, megkérdezi az ember, hogy ilyen
fiatal embernek miből kifolyólag vágták le a lábát, vagy hogy, mint? És azt mondja – ezek a román
papok is tudnak ilyen kuruzslást –, ő megmondja őszintén, hogy hogy vesztette el a lábát. Aszondja:
ő nagyon jó anyagi helyzetbe vót otthon, jól állt, jól keresett, jó fizetése vót, és egy este, fizetés vót,
beültek a barátokkal ötön a bárba. Addig söröztek, míg jól besöröztek. És náluk, aszondja, románoknál úgy van, hogy mit tudom én, minek, Szent Istvánnak61 a szobránál, az el van kerítve a templomban, mindenki dobál be ilyen pénzt. Öt évig gyűjtik össze. És ők mentek hazafelé, a templom előtt
mentek el, s a sörös fejekkel azt mondja az egyik, kitanálta, hogy menjenek, vegyék ki a pénzt attúl
a szobortúl. És jó piás fejjel egyik se vót elrontója. Na, de ki menjen bé? Mer ilyen vasráccsal vót elkerítve. Ki menjen bé? Hát oszt rábeszélték, hogy: – Eridj te be! De száznegyvenezer lej vót benne.
Azért nem vót értelme, mikor azt ötfelé elosztották, semmi nem jutott majdnem. És ű bément és
kivette a pénzt. A száznegyvenezer lejt. Elosztották szépen, és akkor a papok ráimádkoztak. Hogy
hulljon le a keze meg a lába, aki tette. A két lábát már levágták, ugye lehullott a két lába, akkor mán
úgy vót, tudva vót, hogy az egyik kezét le kell vágni. De aszondja, tudja, hogy a másik keze is oda fog
kerülni. De aszondja, ű megvárja, mert aszondták az orvosok, hogy addig haza nem engedik, amíg
nem tesznek műlábat, meg műkezet. Hogy tudjon mozogni. De azt mondja: ű haza a falujába soha

60
61

Újraközölve: Magyar Z. 2009a. 335. 290. sz.
Feltehetően Szent István (rom. Sfântul Ştefan, kb. 1 – kb. 36/40), az első keresztény vértanú, de a Román
Ortodox Egyház III. István (rom. Ştefan cel Mare, 1433–1504) moldvai fejedelmet is szentként tiszteli.
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nem megy, mert tudja, hogy ha hazamegy, akkor ujjal mutatnak rá, hogy ez vót, mert ennek hullott
le keze-lába.
(Szilágyzovány, 1999/61 éves ref. nő/Magyar Z. 2007b. 442–443. 1302. sz.)62

Itt hallottam, Kucsón, hogy vót egy öreg, úgy mondják annak, hogy kaluger. No az, ő aszondták,
hogy ha mellette elment valaki, ha nem köszönt neki, mire elment haza, már beteg lett. Vagy a gyerekek – mert már idős vót –, ha a pappal csufolkodtak vagy valami, akkor azok is este már nem tudtak lefeküdni.
(Vérvölgy, 1999/77 éves ref. férfi/Magyar Z. 2007b. 441. 1297. sz.)

[K.]: – Volt olyan, hogy a templomból is loptak?
[F.]: – Most két esztendeje ellopták azt, amibe tartsák a szentséget.
[K.]: – Mért lopták el?
[F.]: – Mért lopták el!? Azért, hogy csánljanak vele rosszat.
[K.]: – Megkapták a tolvajt?
[F.]: – Nem kapták meg. Ha megkapták es, nem mandják meg, mer gyé tot megpédépszilják.63
[K.]: – Hogy büntetik azt meg?
[F.]: – Az Isten őrözzön meg, ne érjen oda senki. Pedeapsa şi la moarte.64 Annak elparalizálódik,
elizél, s nem tud semmit. Csak menen így, né, botokan. Nem erőst csinálják a papak nálunk, mert
gandalkaznak. Cum să se paralizeze!65
[K.]: – Hogy tudják meg, hogy ki az?
[F.]: – Kilelődzik. Cât de cât de későn,66 kilelődzik.
[K.]: – Hogy lelődzik ki?
[F.]: – Megfogják. S azt mikor bécsípik valahol… mer egy helyre béesik. Azért imádkoznak. S
egy helyré mikor béesett, akkor megmond mindent. Nem úgy fagják meg, hogy csak úgy eresztik el.
Mondnak miséket, mondnak igéket a papak.
[K.]: – És visszaadják?
[F.]: – Visszaadták.
[K.]: – Hogy adták vissza?
[F.]: – Rázza a hideg. Reszket az ágyba. Akkar ő muszáj visszaadja, mer ameddig vissza nem
adja, attól nem szalad el. Hát vót, történt nálunk. Sakan meghaltak az alyanból. S azért nem csinálják a papak nálunk, hogy abból meghal. Attól nem lehet szabadulni.
(Trunk, 2001/75 éves férfi/Peti L. 2003b. 162.)67

Itt nálunk vót egy ember. Elvágta a papnak a dimiléjit, azt mandta, hogy igen nagy a dimiléje. Ne
férjen bé tizenhat kiló puj, csak férjen bé tíz! S a pap kiáfuriszilta! Ezt tudam én! Láttam! Hét esztendeig úgy verte el az ég itt elé a helyeket, az egészet! Az emberek meg akarták ütni! Meg akarták
ütni, hogy… Aszandták, hogy harangakat vett templomba, mindent. Mikor ment elé, a pap aszandta:
62
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További hiedelemszövegeket arra vonatkozóan, hogy a miseszolgálat miatt kár éri a bűnösöket Magyar Zoltán
1999-ben Görcsönben, Szamosújlakon és Szentkirályon is gyűjtött. (Vö. Magyar Z. 2007b. 549.)
’egészen megbüntetik’
’Halálos büntetés is lehet.’
’Már, hogy paralizálódjon!’
’ha későn is’
Újraközölve: Peti L. 2007. 303.; 2008. 94.
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– Eleget adtál, mindent. Harangakat vettél, de mind csak vizecskéből csináltad a bort! […] Falunak
kár volt! Há. Hazatt vót nagy marhát. Drága féle marha vót akkar abba a világba es. Húszezer lej,
huszonkétezer lej! […] Béesett az ünője a barazdába, s ott döglött meg! S aszandta a pap: – Afurisit
să fie acela care va călca la el să ieie un chil de carne!68 S bévették a dögös kútba.
(Trunk, 2001/75 éves férfi/Peti L. 2003b. 163.)69

Paptól, ha loptál valamit, acolo e cel mai păcat!70
(Trunk, 2001/középkorú nő/Peti L. 2007. 296.)71

De még nem hattak békit ugyes a papnak.72 Ennek eleinte a pap mondott egy feteke misét. Levetkezett mazítlábra, s úgy mondta a misét. Az ablakak elcsinálva, gyortyát nem gyújtatt meg semmit. Sötétbe mondta a misét ő, csak akkora világ vót, mekkorán látott ő. S mikor bétött negyven nap,
az az asszon meghótt.
(Csík, 2002/70 év k. férfi/Peti L. 2007. 288.)

Mikor fiatalok vótunk, két fiú elment, s ellopta a papnak a tyúkjait. S másnap a pap összehivatta
az összes fiúkat a csendőrséggel. 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 kettő. Egyszerre lettek betegek, egyszerre haltak meg. De pont tíz évet lehúztak. Itt történt nálunk a faluban.
(Enyedszentkirály, 2002/80 éves ref. férfi/Magyar Z. 2008a. 417–418. 1071. sz.)73

Ez a mi Cs.-énk imádkozott, s meghalt két ember. Éfiak voltak. A papok földjét negyvenöt
[1945] után szétosztották az embereknek, most kilencven [1990] után vissza kellett adniuk. Két ember nem akarta. Mentek Bákóba a tribunához, elmentek Bukarestbe. Mondtak csúf beszédeket rea.
A pap imádkozott, s meghaltak.
(Frumósza, 2002/Halász P. 2005. 390. 1783. sz.)

Egy református asszony beszélte, hogy nekik a szomszédjuk milicista vót, besúgó, miegyéb, egyszóval rossz ember. S hogy valami kalugerrel is kikezdett itt fennebb a hegyekből, s elvitték, s meg
is verték tán azt az öreget. Rá egy hétre, hogy szabadult az a román pap, a milicista meg vót halva.
Meghótt, összeesett. Az is csak ilyen politika vót: a monostorban csinált egy misét, szógálatot, könyörgött a Jóistenhez, s el vót az intézve.
(Tövis, 2002/13 éves ref. lány/Magyar Z. 2008a. 418. 1074. sz.)
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’Átkozott legyen az, aki elmegy hozzá, hogy vegyen egy kiló húst is!’
Peti Lehel és Kinda István 2001-es közös moldvai gyűjtése. Újraközölve: Peti L. 2007. 290.; 2008. 95.
’az a legnagyobb bűn’
Újraközölve: Peti L. 2008. 103.
„Csíkban a kommunista diktatúra idején a templom építése során egy férfi a Szekuritáté (román politikai
rendőrség) besúgójaként konfliktusba került a pappal. A fiatal férfi, valamint felesége halálát a falubeliek a pap
által tartott fekete misének tulajdonítják.” (Peti L. 2007. 288.) Újraközölve: Peti L. 2008. 92.
Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 621.
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De ténleg, figyeljen ide, én nem tudom, igaz, nem igaz, ellopták az autóját a papnak. Ellopták az
autóját, s elment a milíciára. És megmondta: – Menjetek ide s ide, Vásárhely környékére. Az autóm
megvan. Ott van, menjetek ide s ide, mert az autóm ott. S mikor elmentek a milíciák, elmentek oda,
és ténleg, akkor bontották el az autóját.
(Nagymedvés, 2003/68 éves ref. férfi/Magyar Z. 2008a. 412–413. 1053. sz.)

Azután megint történt itt nálunk, hogy egy öregasszony, mint ahogy édesapám van, de ő akkor
fiatal vót, hogy közel lakott a paphoz, az ortodox paphoz. És hogy már veszekedtek – ugyan mi baj
lehetett közöttek? – bedobott a kútjába a papnak egy macskát. És a pap mind jelentette a templomban. Hogy legyen olyan jó, s mondja meg, aki, mer csinál szógálatot. És ki tudja, mi lesz, történjen
vele. És nem akart jelentkezni az az asszony és az a család, és az asszony ágyra került.
(Búzásbocsárd, 2004/61 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 418. 1072. sz.)74

Megtörtént vele, saját magával, kocsija van a papnak, és valaki kivette a benzint, kihúzta a benzint a kocsijából. És egy óra múlva megmondta, hogy ki csinálta. Nevin nevezte. Megmondta nekik:
– Jobb, hogyha visszahozzátok a benzinemet!
(Egrestő, 2004/53 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2005. 190. 648. sz.)

Úgy mondták neki, vén P.-né. De én már nem éltem azt az esetet, csak aztán hallottam a nagyanyámtól. Na, de ez így vót, hogy a vénasszony, az a vén P.-né, annak vót a leánya férjhez vót menve
oda egy valakihez. És nem szerette az anyatársát. És mindenképpen el akarta tenni. És járt Futákra
[Somostelkére] a román paphoz. S közbe mikor lejárt, hogy tartotta a pap azt a szógálatot, ő nem
fizetett, nem fizette ki. És történtek aztán a bajok. Akkor lett... A vénasszony csak nem halt meg, az,
aki ő el akart tenni, az anyatársát. Aztán jött a baj, hogy ő mikor meghalt, azt mondja az anyósom,
mer én nem vótam átmenve, hogy megnézzem, olyan lett az arca, mint egy békának. Úgyhogy nem
is vót szabad megnézze senki, mindjárt felöltöztették és lezárták. De miután ő meghalt, már mindjárt át is változott azonnal. Ez igaz vót, ez igaz történet. Aztán így jöttek a bajok. Mer az unokáját,
tizenhat éves vót a leány, A., azt megütötte a villám. Akkor az ő menyét elütötte egy autó, a családtagok hullanak el sorban, minden átfordult a családra.
(Héderfája, 2004/55 éves ref. nő/Magyar Z. 2005. 191. 650. sz.)75

Azt is hallottuk, hogy V. Á. kitette a kalubereket. Főbíró vót, s kitette a kalubert. Vót olyan éghajlat, hanem jártak ezek a kaluber papok: kéregettek, aki akart, adott, s aki nem akart, nem adott.
Én tudom, egyszer adtam nekik vaegy lejt, neköm abban az esztendőben mindenben szerencsém
vót. Osztán az a V. Á. bíró vót, s eküdte a kalubereket, s abba az esztendőbe everte a jég az oroszhegyi határt. Búzaaratásra meg vót érve, s egy kévét sem arattak. Azt mondta az a kaluber pap, hogy
nem tudom, milyen betegségöt mondott, hogy ad rea, de azt mondták, hogy olyan betegségöt húzott, hogyha látogató ment, a felesége nem merte béereszteni az urához, na. Hogy az embör szánszándékkal rosszat ne tegyen.
(Oroszhegy, 2004/87 éves nő/Hajdó H. R. 2012. D412. 75.)
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Ugyanonnan származó szövegváltozat: Búzásbocsárd, 2004/férfi, sz. 1925/Magyar Z. 2008a. 418. 1073. sz.
Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 621. Egy másik, rövidebb szövegváltozat: Héderfája, 2004/férfi, sz. 1922/
Magyar Z. 2005. 191. 649. sz.
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Ezek a román papok, amit csinálnak, az meg van csinálva. Én nem vagyok se boszkonyátor, se
nem hiszek a boszkonyákba, de ez, ez… Vót itt egy román pap, egy mokán pap. Aztat a románok
innen erővel eltettík, megharagudtak reá. Azután bément F. P.-ni, hogy köszönjön el. Huszonnígy
óra alatt innen el kellett tünjön, me akik innen eltöttik a párthoz fordultak, s hazudtak. Akkortájba
nagyon zárták el a papokat, az ötvenes évekbe. Megmondta, az mindegy, kik teszik el, de meglátod
egykori – me jól tudott románul az a mokány pap –, hogy ezeknek mind milyen csúf haláluk lesz, s
milyen bajuk. Az ember, akinek mondta, elbeszílte, s még másnak is mondta a román pap. Pont az
bizonyult bé.
(Gyerővásárhely, 2005/74 éves nő/Péter Takács K. 2006. D238.K 81. 17. sz.)

Nálunk vót egy román pap. Én nem tudom, az emberek hogy mit csináltak, mit nem, a pap mind
jót akart tenni, s az emberek mind nem hagyták. Az emberek mind abban jártak, hogy tegyék el azt
a papot tőlünk Füzesről. Hogy gyűjjön egy más pap. No, má a pap... ugyibár az embereké a falu. El is
ment a pap. Elment egy másik szomszédba. Szekulájba [Székaljára], mit tudom én, csak oda közel.
És ez a pap azokra az emberekre, amelyikek mind kárpáltak reája, hogy ellene vótak, ű szolgált misét.
És mind meghaltak azok az emberek! Mer vót fiatalember is köztek. Metszette a szőlőt az udvaron.
Fellépett, mit tudom én, a székre, a lajtorjára, leesett, odaverte a fejit a betonba, meghalt. Na, mindenki mondta: – Na, ăsta-i popa!76 A pap! – mondták a [meghalt] feleséginek. Mert N.-nek hítták
az urát. Megint vót egy J.-nek, T.-nek, az is. Az is beléhótt. Mind a pap. A papokkal s a milíciával
nem lehet játszódni. Így mondja a közmondás. Ez igaz vót. Meg is mondta a pap: – Majd meglássátok – azt mondja –, nem sok idő múlva ezek az emberek elmennek a világrúl! Fizetett fekete misét.
Fekete mise, a curăţire77 – így mondják románul.
(Ördöngösfüzes, 2005/75 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 104–105. 240. sz.)

Vót egy román pap, ide szolgált, de [Bálványos]csabában lakott. És jött Szamosújvárról, felvette a fizetésit, s akkor elment, itt a templom mellett vót egy bácsi, az mindig szállott oda. Mikor bement, aszondta, hogy megszámolta a pénzit. Na, ott fogadták vacsorával, reggel, amikor elment, mer
ott aludt nála, ő kimenen a szőlőhegyig, s mikor ott megint számolja a pénzit, há a pénze nincs sehol. S akkor szépen jütt vissza: – Má véletlenül nem esett le, kihullott a zsebibűl... Vagy ha elvették,
mondja meg, adja vissza, mert nem mondja meg senkinek. Ha már oda vitte az Isten vétke. – Nem,
nem, nem! Akkor elment az embernek a testvérihez, és így mondta, hogy ő idejütt, és itt vesztette el
pénzét, és menjen, szóljon nekik, hogy adják vissza a pénzét. Na, eljütt G. bácsi, és aszondták neki,
hogy: – Nem és nem és nem! Amikor kimentek, na, aszondja a pap az ember testvérének: – Meglátod, hogy eljön az idő, hogy az egyik fog táncolni, s a másik énekel! Kérem szépen, az ember megbolondult, s az asszony az is meg vót egy kicsit lökve. Akkor a fia megölt egy cigányt, az békerült a börtönbe, azután télen a szánkó átment rajta a tehenekkel, hogy ott van nyomorék, akkor eltört a lába, s
mai napig se nincsen egészsége, megoperálták, gégerákja van. És vót két ikerfia, pedig ők szegények
nem hibásak, a tavaly az is meghalt, a villanyáram megölte. Úgyhogy mind nem jól megy a dolog.
(Szépkenyerűszentmárton, 2005/60 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 104. 239. sz.)78
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’– Na, ez a pap!’
A román curăţire (’tisztogatás’) kifejezés itt ’elpusztítani’ jelentésben használt. A szöveg újraközlésekor már az
adatközlő ejtését tükröző kureszenya (vö. fureszenya) szóalak szerepel. (Lásd: Magyar Z. 2012. 530. 1419. sz.)
Újraközölve: Magyar Z. 2012. 529. 1418. sz.
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Történt a románoknál. Hát, az történt, kérem szépen, hogy még ma is, még ma is az unoka is,
állítólag, aszondják, hogy az csak annak a dolgából történt, hogy annak az apja s nagyapja foglalkozott… Volt egy román lelkész, egy román pap a templomba, és valamiért nem egyeztek azzal a pappal. Egy pár család. Egy rokonság. S akkor ezek nem bírták, nem szerették azt a papot, és bementek, amikor a pap a szószékbe vót, bementek, és aszondták, hogy menjen ki. S nem ment ki a pap.
S akkor bementek és megfogták, és kivitték a templomból, hogy menjen ki. Kivitték, s kimentek a
templomból… Na, de osztán azután hallottam, hogy sokan beszélték, többen beszélték, hogy: – Na,
lássátok, azok hogy ha hozzányúltak a paphoz! Aztán idővel, hol az egyik elbetegedett, azután jött a
másik, elbetegedett, meghalt. Na, most annak az unokája valahogy nem él jól vagy nem egészséges,
vagy valami. Ilyesmiket lehet hallani.
(Kajántó, 2006/64 éves ref. férfi/Magyar Zoltán gyűjtése)79

Gyermekek játszottak, ilyen kis tízévesek, ötévesek, nyóc, akkor mentek haza, s akkor aszondták,
hogy: – Ni – aszondja, már románul mondta, hogy – még a szakállas nem feküdt le. És az csak elment haza, elmentek a gyermekek is haza, és akkor mindjárt, na, hagyjátok el, gondolta az magába. Mindjárt egyik hasmenés, rókázás, minden összejött, és kérdi az anyja a fiútól, hogy hát: – Nem
mondtatok valamit a papnak? – Csak annyit mondtunk – aszondja. El is ment az anyja, és akkor:
– Menjen haza nyugodtan, csak egy kicsit rájukizéltem. Hogy ez igaz vagy nem, így volt. Nem láttam, csak hallottam.
(Vérvölgy, 2007/61 éves ref. férfi/Czégényi Dóra gyűjtése)

Bődön az úgy vót, hogy a pap tán részeges lett vóna vagy miért, és ők vagy négyen ténleg a templomban hozzászöktek, hogy csapják el s menjen el. S el is ment, az igaz. És ez a négy férfi két-három
hónapra mind a négyen meghaltak. Pedig, aki nekem munkatársam vót az egyik, egy olyan életképes fiatalember vót. S mind a négyen csak úgy… Két-három nap alatt betegek lettek, s meghaltak. A
bődiek azt mondták erre, hogy a papnak az átka. Hogy ténleg így lehet hinni efféléket, nem tudom.
(Mezőveresegyháza, 2010/72 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 530. 1420. sz.)

Hát mondjak én vele [a tusoni pappal] egy esetet. A kolektívába vótak ilyen selejtezett állatok,
hogy vágták le őket. S akkor osztán adtak el belőlek. S ő, az a román pap… a családja Bukarestbe vót,
s vitt, jött ki a főútra Tusonból, s ottan vót egy buszmegálló. És kijött oda megrakva szekérrel, vagy
húsz kiló marhahúst megvett, és sok tejet ilyen korsókba megaludva, s kűdte Bukarestbe őket. És
mikor oda kiért, jött a busz, és elment. S má ő nem tudta elkűdni a dolgokat. S azt mondják… nem
hogy mondják: letérdepelt oda s hozzáfogott imádkozni. És onnét pár száz métere a busznak defektje lett. És elérte a kocsit. És elment vele. Megjavították a kocsit, s elment a busz.
(Uzdiszentpéter, 2010/76 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 534. 1430. sz.)

79

Magyar Z. é. n./K/a. 816. sz.
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IV. A pap megítélése

A papok, bármilyen a viseletük, de Krisztus szavait hirdetik. A papokat, aki rágalmazza, nagy
bűnt követ el.
(Andrásfalva → Kakasd, 1959–1973/nő, sz. 1904/Bosnyák S. 1977. 74. 659. sz.)

IV. 1. A kérelmezők/károsultak véleménye
IV.1.1. Tudása, ereje elismert/tevékenysége híres
Tudják ezek a papok, román papok, ne fílj, hogy hogy kell. A rónai az tudja. A minap is Bihar
megyei, Kolozs megyei, máramarosi kocsi állt a híd mellett.
(Zsibó, 1995/65 éves ref. nő/Czégényi D. 1999. 37.)80

[N.]: – Ifijú, de az Isten őt választotta erre a dologra. Papok is mennek hozzá. Tulcéből, Tulcea
[megyéből]. Vannak, melyek mennek hozzá, cu81 ilyen problémákval, problémákkal, mennek.
[K.]: – Ortodoxok, meg katolikok is?
[N.]: – Kátolikusat nem láttam, minek mondjam. Májkucát láttam, májkucát, de ortodoxot,
ilyen kátolik papot nem. Ej! Patronok így, hogy nem menen a dolog jól, patron, doktor, vót, doktorral vótam ott, s akko? [...] messze van [Székelymoson], nagyon messze van. De no, melyikek eljönnek Olandábúl,82 s Japonéból,83 azoknak nincs messze? [Kacag.] No, akkor? De, no, ilyen ne! Há!
(Lujzikalagor, 2006–2007/60 éves kat. nő/Lajos V. 2009. 85.)

[N.]: – Itt van ez [az ortodox pap], de nem nyissa ki a právilát, tudja, van az a nagy könyv, a falusiaknak nem nyissa. Se nem ad. Nem, azt mondta, hogy nem akarja, hogy harag legyen a faluba,
egyik a másikra megharagudjon. Még, még, még bűjtet se, azt mondja, ha van hite, imádkozzon, azt
mondja, s akkor kiderül. Így idegenek jönnek ide ehhez a paphoz.
[K.]: – Igen? És innen máshova mennek?
[N.]: – Mennek, van ott Bonc, ahogy van Szék mellett, no van, aki megy. Nem vótam, hál Istennek nem. Bűjtelni is, hát én lebűjtelem…
(Buza, 2011/79 éves nő/Keszeg Vilmos gyűjtése)84
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Újraközölve: Czégényi D. 2001. 161.
’-val/-vel’
’Hollandiából’ (rom. Olanda)
’Japánból’ (rom. Japonia)
Az interjúrészlet szövegét Szabó Tünde néprajz szakos hallgató jegyezte le.
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IV.1.1.1. Szakrálisan beavatott/tevékenysége hatásos
A román papnak el kell mondani, hogy mi a panasz. Ő nem tudja. Misét mond, s abban a misében belefoglalja az illetőt. Neki van egy különleges ereje.
( Jobbágytelke, 1996/70 éves férfi/Balássy E. 2014.K 59.A 329. sz.)

Ezek a régi emberek – akkor még direkt ott lent vót a mise a Kontumácon.85 Egy ember – úgy
húsz éve meghótt –, az mesélte – ő maga is tanácsos86 vót –, hogy a [római katolikus] papot egy őszszel meglopták. Szép gyümölcsöse vót. Prédikálás közben felhozta, felhívta a figyelmét a népnek,
hogy, így mondta: – Valaki megdézsmálta az almáimat, de úgy tudják meg, ha még egyszer hozzányúlnak, elmegyek, az oláh papnak megfizetem! Ezeknek feltünő vót. Mikor vége lett a misének –
ezek a perselypénzt gyűjtötték, a tanácsosok –, bementek a sekrestyébe, hogy kérdezzék meg a plébános úrt: – Hát maga pap, miért kell megfizetni az oláh papnak? Aszondja: – Hallgassatok ide, fiaim!
Én pap vagyok, nem mondom, hogy nem. De nekünk nincs olyan hatásunk, mint egy oláh papnak.
Nézzétek meg – aszondja –, neki mekkora a hatása! Ő egyedül meg is kereszteli és meg is bérmálja.
Nálunk csak a püspök bérmálhatja meg. Minden hét esztendőbe kell jöjjön a püspök, és megbérmálja. Mi csak félig tudjuk megkeresztelni, az egész kereszteléshez csak a püspöknek van hatalma. Úgyhogy nincs akkora hatása egy magyar papnak egyedül, csak ha heten összegyűlnek, akkor van akkora
hatása, mint egy oláh papnak. Na, ezt az a tanácsos ember mondta.
(Tarhavas száda, 1996/82 éves ort. férfi/Magyar Z. 2003b. 557. 1101. sz.)

Azt mondják, hogy particsikát vesznek ki, így nevezik azt, particsika. Valaki valakit megsértett
hatalmasan, hogy tovább nem bírja azt a jogtalanságot, s akkor azt mondja – így volt ezelőtt, aztán
én nem tudom, nem, nem hiszem, hogy végeznek. Akkor vagy elnyomorítsa, vagy elhal, vagy valamit… De az, az a szentségből, amikor alakítsa a szentséget, egy olyan kicsi részecskét kiveszen belőle,
s aztán papírkába teszi. Aszondja, ha tűzbe teszi, akkor tűz által ég el az illető, amelyik megsértette,
vagy ha vízbe teszi, víz által fullad meg. De az egy nagy bűn, azt már fel kezdték hagyni, úgyhogy
nem tartsák, régebb ezt tartották.
(Tarhavas száda, 1996/82 éves ort. férfi/Magyar Z. 2003b. 558. 1104. sz.)

Olyanok mennek, tehát nem úgy mennek, hogy varázsoljon, hanem, hogy imádkozzék. Ha megtörténik, hogy valamit elloptak, vagy valamelyik gyerekkel valami történt, ahhoz elmegy, s megkéri,
hogy vasárnap, tudom is én, mikor van istentisztelet a templomban, ő ezért tartson egy imádságot.
Ezt úgy nevezik: sa tine o slujba.87 Tehát nem úgy, hogy X. vegye el Y.-tól aztat, tudom is én, mit,
hanem ha van X.-nek egy szerencsétlensége, akkor felmegy oda, hogy tartson egy szluzsbát.
(Mezőörményes, 1999–2000/férfi, sz. 1932/Benkő M. 2000. KJNTA 485.K 4–5.)

Benne van az ők ceremóniájukba, hogyha G. csinált nekem egy anyagi rosszat, vagy egészségit,
akko elmegyek a román paphoz, hogy imádkozzon, hogy Isten intézze el, hogyhíjjákot, G.-t. Ez vót

85
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A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt gyimesbükki Kontumác (’vesztegzár’) kápolna 1782-ben épült.
A világi híveknek az egyház küldetésében való részvételét, amelynek a pasztorális és gazdasági tanács ad
szervezett keretet, az Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) 536. és 537. kánonja szabályozza. (Lásd:
CIC 1983, magyarul: Erdős P. szerk., ford. 1985.)
’hogy tartson egy misét’ (rom. să țină o slujbă)

40

EME
IV. A pap megítélése
a felfogás a régi régieknél. De má má ebbe a zónában annyira elváltozott a dolog, há, nem is csinál
rosszat, én nem hiszem, hogy a román tiszteletes úr rosszat csinál.
(Mezőörményes, 1999–2000/férfi, sz. 1932/Benkő M. 2000. KJNTA 485.K 8.)

[K.]: – És mi van a román papokkal, akik rontani is tudnak, meg gyógyítani is?
[N.]: – Azok is Isten által! Mert űk tudják, hogy a Biliában is mëg van írva az ördög, és űk Isten
által akarnak uralkodni az ördögön, hogy segítsenek a betegëkën.
(Ipp, 2001/54 éves ref. nő/Soós P. T. 2002. D155. 69.A)88

[F.]: – Ez megtörtént, hogy mentek. Meg mentek a román paphoz többen nálunk. A rontásír.
[K.]: – S ide szoktak menni a román paphoz?
[F.]: – Ott [Szilágysomlyón] vót akkor, most már nem tudom, mert mostanában már nem hallom.
[K.]: – S mit mondtak, tud segíteni az embereknek?
[F.]: – Segít. Sokat imádkozott, és megmondta, hogy miket csináljanak, hogy milyen... Kellett
böjtölni is, kellett.
[K.]: – F. bácsi, ha például valakinek eltűnt a házából valami, ellopták egy állatját, vagy az összegyűjtött pénze eltűnt, olyankor kihez mennek?
[F.]: – Hát olyankor is, olyankor is. Vagy máskor is, csak oda.
[K.]: – S még milyen problémákkal mennek román papokhoz?
[F.]: – Hát csak ezért, meg a rontásokért. Rontás, betegség. Lopás, ilyesmi. Hát ezért.
(Selymesilosva, 2002/80 éves ref. férfi/Czégényi Dóra gyűjtése)

Are harul,89 hogy mondjam... Na, többfélékkel, nagy dolog ez, nagy dolog. […] De ő tud mindent. Tudja a gondodat, tudja a betegségedet, tudja, honné jössz, tudja, mi van, hogy van. Akko ez
nagy dolog, hö! Akkor nem a Szentlélekkel dolgozik? […] Úgyhogy, nagy dolog ez, ez nagy dolog,
hogy ő megmondja neked a gondodot. Mit paciltál visszafelé hány esztendővel. Ezek nagy dolgok!
Luminatǎ Domnului Sfânt,90 há! Meg van világosítva. S mind úgy mondják, mind úgy mondják.
(Lujzikalagor, 2006–2007/60 éves kat. nő/Lajos V. 2009. 83.)

És akkor ez a [bükkloki román] pap azután való télben eladott egy erdőt, mert nagy erdő van
Bükklokába. S az saját tulajdon. S a brigadér es odavaló, aki kibélyegzi, s na, hogy együtt vannak.
És nem dőlött a fa el. Egy a vőgybe dőlött, de ott má nem lehetett vóna szállítani. Nagyon meg vót
hajolva béfelé. Ott vót egy druzsbás, motorfürészes, ha jobban érti, és ott töprengtek, hogy ezt nem
tudják oda dönteni, ahol lehet huzatni. A pap elvigyázkodott, s valamit mondott magába, az ő tudását, nekitette a fél kezit csak, s valamit mondott, akkor a szél megindult ellenkező irányból. A fa
odadőlött, ahova a pap irányította. Így mondták G.-ék, s nem egyszer elmondták, hanem többször,
hogy ilyent nem láttak. Hogy má megcsípte vót a motorfürész, hogy nem ment el kifelé, hanem
béfelé vót a huzása, horgas vót a fa. A pap ennyit csinált, eldőtötte... Pedig nem az erőtől dőlött el,
hanem az isteni erőtől. Így mondták a fuvarosok.
(Farkasokpataka, 2007/61 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2008b. 114–115. 129. sz.)

88
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Közölve: Soós P. T. 2010. 252. 23. sz.
’[isteni] kegyelemmel bír’
’Szent Isten által megvilágosított’
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[K.]: – A böjt erejében A. néni is hisz?
[N.]: – Hát igen. Biza, hogy ne hinnék! Hát még az én menyem is vót olyan nagy beteg, jaj, senki
se tudta, mi baja van, s elmentünk a román paphoz Boncra. S nézett a právillából, és nagyon nehéz
böjtöket adott fel, hogy böjtöljünk és imádkozzunk, és senkinek az udvarról azokon a napokon ne
adjunk semmit ki, nem szabad. És aztán jobban lett a menyem.
[K.]: – És mi lehet az oka, hogy a böjtnek ilyen ereje van?
[N.]: – Hát amér Jézus Krisztus is régen böjtölt a tanítványokkal, és azért van olyan hatása. Mert
az a böjt az Úrjézustól származik.
(Ördöngösfüzes, 2010/74 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 539. 1445. sz.)

IV.1.1.2. Természetfeletti védettségnek/támogatásnak örvend
IV.1.1.2.1. Isteni erő oltalmazza/személye és tevékenysége pártfogolt
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 kerülő úton lehetett menni hozzá. De kérem, gyógyított is. Meggyógyította a betegeket. Úgy álltak ott szekerekkel a betegek, hogy csak na! S
akkor ment az illető is hozzá, lóháton ment. Közbe a lovát ott lent kikötötte egy fához, hogy ne menjen kerülő úton, vót egy keskeny ösvény oda fel, azon ment fel. Mikor felment, üdvözli a papot. Beszélt
magyarul is a pap. Azt mondja neki: – F. – 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
számít, no. Nyugodj meg, azt mondja, hogy segítek rajtad! És mi történt? A szekusoknak a fülikbe ment
ez, hogy micsinál ez a pap. Állj meg csak, adunk mi neki! Elmentek, hogy vigyék el. Kimentek oda kocsival. Látják, hogy annyian vagynak, kérem, mint az orvosi rendelő, kérem. S mind gyógynövényekkel
gyógyított. Há régen nem vótak ilyen praktikák, hát azt tudjuk nagyon jól. Gyógynövények vótak. Azt
mondja: – Domnul parinte, urhasna masine!91 Beült a kocsiba 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 szerteszéjjel, vótak ökrök is ott. Mindjá hoznak oda két ökröt, befogják, hogy húzzák meg.
Mikor odatették, erőltették 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, 1999/78 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 473–474. 1333. sz.)92

Megint még mondta, megint édesanyám, nyugodjék, egy fiú járt egy jányhoz, és nem vette el. S
a jány elment, és megcsináltatta a papnál, hogy mért nem vette el. No, ha nem vette el, azt mondja, hogy férjhez ment aztán az a jány, férjhez ment egy másikhoz, [Magyar]csesztvére, itt né, s azt
mondja, most már akarta, hogy egyék a jány, az, aki szeretője vót, ennek, hogy egyék, hogy megbetegedett a gyermeke. De addig, amíg főzték az ételt, azt a csinálmányt, amit csinált ő, bédobta az ételibe, a levesibe. Belerakta. Elment oda, s a fehérnépnek adta, hogy egyék. Igen, de meg vót csináltatva.
Azt mondja: – Most mit csináljunk, mit csináljunk, hogy tudjunk megszabadulni? Hogy? Elmentek,
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’Tiszteletes úr, üljön be az autóba!’ (rom. Domnule părinte, urcaţi în maşină!)
Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 622.
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s a román pap ment a könyvvel [Maros]décséről Csesztvére. A Maroson keresztül kell menjenek.
Ment keresni. Hát ahogy ment azon az úton, a szent könyv, a Biblia a hónya alatt vót, azt mondta
neki valaki, hallotta a hangot: – Van szerencséd, amid van! Hogy a szent könyv a hónya alatt van. A
sátány vót. S ő ment a pap ehhez a fehérnéphez, hogy bontsa ki, mert ez megcsináltatta.
(Magyarbagó, 2002/78 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 419. 1076. sz.)

A papnak a felesége meg vót halva. És nem tudom, három vagy négy gyerekkel maradt itt a pap. S akkor eljöttek egy éjjel autókkal, és felrakták a holmiját s elvitték. Kényszerítették, hogy kimenjen a faluból.
No, eltelt egy-két év, s utána az a család majdnem egy év alatt, vagy két év alatt az egész család majdnem
mind kihalt. Olyan hirtelen jött, egyik a másik után. S akkor mondták, hogy nohát ez azért vót, mer az a
Jóistennek a szolgája vót, és nem lett vóna szabad hogy így cselekedjenek vele. Így hallottuk mi.
(Kajántó, 2006/63 éves ref. nő/Magyar Zoltán gyűjtése)93

Hát, hogy mondjam, ha ide mész román paphoz, ott, ott nem ilyen babonadolog meen végbe,
hanem a tiszteletes úr szépen imádkozik, könyörög azért az illetőért. És lehet, hogy..., még nem tudom, mert nem volt még vele ügyem, hogy ad bűtöt is, hogy bűtüljenek, és miséket csinál.
(Menyő, 2007/74 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

IV.1.1.2.2. Gonosz erő támogatja/alakja és tevékenysége félelmetes
Az eccer biztos, hogy az valami kaluger, valami ördögi paratika mesterséget tudott.
(Csíkszentdomokos, 2001/80 éves nő/Kedves J. 2002. KJNTA 703.K 7.)

[N.]: – Ezëk a románok értenek hozzá. Azok, ha ketten összekerülnek, már csak ezt beszílik.
Hát, a román papok is miket csinálnak, csak borzad az embër.
[K.]: – Innen a faluból is jártak a román paphoz?
[N.]: – Há, biztos…
[K.]: – Lehetett hallani?
[N.]: – Há nem mondják azt el!
[K.]: – Ezt nem mondják el egymásnak?
[N.]: – Nem, mert rosszat csináltattak a pappal. Fekete bűjtöt, mëg ilyesmit. Nem is jó errűl beszílni.
(Lecsmér, 2001/57 éves ref. nő/Soós P. T. 2002. D155. 112.A)94

Volt a pap, Szilváson. Szilváson van egy román pap és az tud gyógyítani. Hát, én nem tudtam járni, nem tudtam menni, osztán behívattam a férjemet, hogy mondjam neki, hogy hát nem gyógyul a
lábom, hogy hát valamit kell csinálni, meg kell próbálni. És nem ment. Azt mondta, hogy nem megy
sehova, viszen Marosvásárhelyre, meg akárhova viszen, de ő az ördöggel nem fogózik, így mondta. No,
csak akkor mit csináljak, csak nem gyógyult a lábom, mindig fájt és fájt és menni nem tudtam. Hát behívattam édesapámat meg a kisjánt, a P.-két, aztán mondom nekik, hogy fiam, elébb P.-két hívattam
be és mondom neki: – Hallod, gyermekem, eridj el tatához, P. tatához és mondd meg neki, hogy menjetek el valahová, mert apu nem akar menni. Úgy volt megcsinálva, hogy ne menjen, ne higgyen na, a
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Magyar Z. é. n./K/a. 817. sz.
Közölve: Soós P. T. 2010. 302. 33. sz.
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férjem. És akkor bejött az apám, osztán azt mondta: – Megyek én, fiam, aszondja, megyek én a kislánynyal. El is mentek oda Szilvásra, de már elköltözött a pap onnan, mire ők odamentek, valahova elment.
(Érszőlős, 2003/82 éves nő/Sántha V. 2003. KJNTA 1080.K 3.A)

Medvésen is hótt meg. Ellopott egy valakitől, de nem is olyan régen, ezelőtt vagy hét-nyolc éve,
még nincs is annyi, öt-hat éve, ellopott egy ilyen nejlonbidont, hordót. Innent a szomszédbúl, s ő lakott túl a falu végin. S ez elment a paphoz, s megcsináltatta, micsinált neki, mit nem, hogy más évben
meghótt. Vacsorázott, s kiment – nem jön be. Hol van? Mennek a ház megé, keresik mindenüve: hol
van? Ő a ház megett már meg van halva. És azt is az csináltatta meg, akitől ellopta a bidont. Elment a
paphoz, a román paphoz. Hogy mit csinálnak azok, milyen könyörgést? De ez nem tiszta dolog, ez valami ördögi! A pap hogy tud ilyen ördögi dógokkal lenni!?
(Nagymedvés, 2003/80 éves ref. férfi/Magyar Z. 2008a. 417. 1070. sz.)95

Édesanyámék örökkétig mondták, hogy egy embernek a régi időbe ellopták egy ökrit. Azt mondta, hogy olyan vót a törvény, hogy ha kivitték a kapun, nem vót mit keresni. Akkor hiába ment, me nem
kapta vissza. S akkor azt mondták, hogy menjen a román paphoz. Az megmondja, hogy hol vannak az
ökrök. El is ment. S mikor odaért a román paphoz, az azt mondta, hogy: – Na, csak menjen haza nyugodtan, me megkerülnek az ökrök. Gondolta az ember, olyan kóré vót a kertbe, ősszel kellett legyen vagy
télen, hogy ő megbújik, hallám, mit csinál a pap. Hogy rendezi vissza az ökrököt neki. S a pap éjfélkor
kiment, s hívta az ördögököt. S azok meg is jelentek, s na, azt mondja nekik, hogy osztán ekkor s ekkor,
ennek az embernek a két ökrit megkerítsétek. S azt mondták: – De mit adsz azért, ha mi elékerítsük? S
erre a pap azt felelte, hogy: – Annak az embernek a lelkit, amelyik ott áll a kórécsomóba. S akkor az megijedt, s kiugrott oda, s azt mondta, neki nem kell se ökör, semmi, de a lelkemet nem adom az ördögnek.
Eztet csak arra mondták örökkétig, inkább figyelmeztető vót a szülőktől, hogy ilyesmivel ne foglalkozz.
(Székelyhodos, 2003/69 éves nő/Balássy E. 2014.K 65–66.A 360. sz.)

Én nem tudom, hogy milyen papot mondtak, hogy mikor csinálta a nagy szógálatot – vót állatja a papnak az istállóba – s hogy összebogolódtak a marhák, mikor nagy szógálatot, misét tartott.
Bébogozódott a kötőjek, a láncok a jászolyhoz. Azért, hogy olyan nagy szógálatot tartott, akkor azt
mondták, hogy az ördögi dolog.
(Küküllőszéplak, 2004/69 éves ref. nő/Magyar Z. 2005. 192. 655. sz.)

[N.]: – Ementem egy testvéremme disznyóvágásra. [...] Ementem egy testvéremhez disznyóvágni.
[K.]: – A faluba?
[N.]: – A faluba, igen. Ementem K. nénédde. Én messzébb laktam. [...] Éjje úgy tizenegyórako
jöttünk haza ketten.
[K.]: – Hideg volt, sötét?
[N.]: – Nem vót hideg, alyan hóvilág vót, má havazatt, nem vót sötét. Mandta a testvérem, hagy:
– Várjá, hagy kisirjelek e, nehagy megijedjé valamitő! Há, mandam: – Nincs értelme, me én nem félek! Há, hagy béjöttem az utcáró, egy ösvény vezetett a mi házunkhoz. Én az ösvényen jöttem, itt
alol, itt jöttem bé alol... a kertbe att vót egy ösvény: – Jöjjek, att közelebb. Egy fekete kutya jött velem
szembe. Én nem féltem tőle! [...] Gondoltam, hogy a szamszéd kutyája, és üsmer. Mégse nem vótam
alyan bátar, csak azan az ösvényen nem mentem [...], akko vót fenn egy másik. Fementem a másik
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A típus (ti. fekete mise) 2004-es búzásbocsárdi és tűri előfordulásáról lásd még: Magyar Z. 2008a. 496.
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ösvényre, hogy jüjjek az útan előre. S miko att egy embernek a háza sarkához értem, há mi vállatt a
fekete kutyábó?! Egy román pap! Att állatt a sarokba. Én mast nem tudtam kimenni, me sánc vót.
Se bémenni, se kimenni az útra, me drót vót a sáncan kívül. S imádkoztam: Istenem, segílj meg!
[K.]: – Nem szólította meg?
[N.]: – Nem szólítottam meg, egyáltalán!
[K.]: – Miért?
[N.]: – Azé nem szólítottam meg [mert nem szabad]! Én imádkoztam! S egyenesbe vettem az
ösvényt.
[K.]: – Honnan tudta, hogy nem-e valóban a román pap?
[N.]: – Há, úgy nézett ki, mint a román pap, mind amiko prédikál. Miko a halattakná van, úgy
vót felötezve. Úgy vót felötezve!
[K.]: – Azt látta, hogy úgy vót felöltözve?
[N.]: – Úgy vót [...], há persze. Sapka, minden!
[K.]: – A valóságban nem volt ott senki?
[N.]: – Nem!
[K.]: – S csak maga látta?
[N.]: – Csak én! Én! Úgy láttam…, s én azt mondtam: Istenem, Istenem, segílj meg! S miko én
odaértem, me nem vót mit csináljak, kiút, hagy ide menjek, se tuva, má att vót a ház, túl vót a sánc.
A sáncan túl egy ház. Huva menjek? S imádkoztam. És miko a paphoz értem, a pap féreállatt, s én
előre! De igaz, a mi házunk egy ötven méterre mandjuk attó a háztó, de én hátra nem néztem, de
én két-három lépésbe má ejsze atthan vótam, úgy megijedtem tőle! S akko, miko békerültem az udvarra, kiátottam a férjemnek, hogy: – L., gyere, a román pap jün utánam! Ő ki is jött, hagy fekött az
ágybó, éjje vót tizenegy órako, há azt mandta, hagy: – Én nem látak semmit! Te mit láttá? Mandam:
– Ni, a román pap, att van Gy.-ná, a ház sarkáná! De az ördög képibe vót az a fekete kutya. Az az ördög ijesztegetett engemet, de nem féltem. [...] S annyi vót, egy kicsit megijedtem.
[K.]: – S abból a fekete kutyából lett ördög?
[N.]: – Igen. Abbó vállatt, má a kutyát... Gandaltam: nem a szamszéd kutyája, valaki másé
meg akar marni, s hagy én fejülre mentem, az ördög odalépett, hagy csak ijesszen meg! Én Istenbe
biztam, és nem féltem. Én így mentem nekije. S csinált helyet nekem!
[K.]: – Honnan tudta, hogy kisérte hazáig?
[N.]: – Há, én nem néztem hátra! Kisírt vagy nem, csak én megijedtem. Megijedtem erőssen!
Me miko én hazaértem, azt mondtam: Istenem, segílj meg! Me, mi lesz, az lesz, me kiutam nem vót,
hogy emenjek, se ide, se tuva! De így csinált [mutatja]: félrehúzódatt, utat csinált nekem!
[K.]: – Azután ijedt meg?
[N.]: – Azután nagyan megijedtem, aztán esmént nem féttem!
[K.]: – Mit gondol, miért magát kísértette?
[N.]: – Há, én nem gandalak semmit, me nem vót amié, nem vótam félős! És azután se féltem!
Azé, csak meg akart ijeszteni, hagy lássa, hagy én félek?! De, nem féltem!
(Nagyfülpös, 2004–2005/nő, sz. 1938/Brassai Cs. K. 2005. KJNTA 1555.K 6–8. 1. sz.)

Balázsfalvára96 járnak a paphoz. Azt mondják, olyan boszorkányos az a pap.
(Magyarcsaholy, 2006/80 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 464. 144. sz.)
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A szatmár megyei adatközlő által megnevezett településre vonatkozó pontosítások hiányában a BeszterceNaszód megyei Felsőbalázsfalva/Oláhbalázsfalva (rom. Blăjenii de Sus) valószínűsíthető, de utalhat(ott) a
Hunyad, Fehér vagy Temes megyei azonos nevű (rom. Blăjeni, Blaj, Blajova) településre is.
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IV.1.1.2.3. Ambivalens erők segítik/alakja és tevékenysége ellentmondásos
Egyesek mondják, ugyancsak hallásból tudom, hogy éjszaka miséznek. Ugyancsak egy pap ismerősöm elmagyarázta, hogy egy valakinek, beteg volt, s éjszakai misét kellett tartani. Tehát ezek a
leghatásosabb misék, az éjszaka tizenkét órás misék. Tehát tizenkettőkor mennek, és teljes sötétbe
miséznek a papok a templomba. És elmondott annyit, hogy egy valakiért imádkozott a templomba
éjszaka tizenkettőkor. De megtörténik úgy, hogy hajnal két, három, sőt négy óráig is misézik a pap a
templomba. És másnap jött a gyiáku, ahogy mondják a románoknál, az ortodoxoknál a deacu,97 jött,
és mondta: – Tiszteletes úr, [suttog], mit csinált, mert remegtek a templom ablakai, dübörögtek. Mi
történt? Azt mondja: – Miséztem a templomba. Ennyit tudott mondani. Aztán, hogy milyen misét
és milyen textust használnak, azt nem tudom.
(Zsibó, 1997/51 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 172.)

Há itt is jártak, ehhez a [kalota]nádasi paphoz, ez is csinálja most is. Jönnek az egész országbúl
ehhez is. Elmentek innét Vistábul is. Mikor jött haza – nem vót semmi nála –, s a béka a zsebibe
vót. Nagy varasbéka.
(Magyarvista, 1999/78 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 478. 1350. sz.)

Itt a hídnál ez a család cigány, aki mind jár cipőkkel [Mező]veres[egy]házra, s mindenfélét
reperál, az öreg anyúsa eljütt ide, ehhez az öreg nénihez, amelyiknek az unokája viszi el a tiszteletes
úrnak a fáját, eljütt ide, és először kirt tűle mind egy kiló szalannát, s látta, hogy hunnan adta oda a
szeginy asszany. Ijjel elment, elment a cigányné a szalannával, aztán visszajütt ű éjjel, s szépen, lehet,
még többen, s aztán kinyítatta szépen azt a füstelőt, és kiszedte mind az egész tizenkét darab [szalonnát], úgy táblácskák vótak, ahogy fel vótak ott akasztva, és mind szépen elvette, és vót vaj négy
darab láb ottan, és ami vót, s elvitte a cigányné. A szeginy asszony, mikor ment másnap, hogy lássa a
füstelőben mije van, nem kapatt semmit. Na, ha nem kapatt semmit, ű elment a paphaz, ehhez, amelyiket most operálják. Hogy mit csinált a pap, mit nem csinált, az a vín cigányné eljütt szépen másnap hozzá, azt mondta ennek, azt mondja, hogy: – Ne még csináljon semmit többet, me ütet rázza
a hideg, úgy jár a bőre alatt valami, me ű vitte el mind, de vissza nem hozza… És abbúl a percbül
a cigányné se nem él, se nem hal, úgy elintézte a pap, me hibás volt, tiszteletes úr. És ennek a kétli
[keteli] papnak nagyon fogantatós vót, nem tudam, hogy Istennel foglalkozik vaj a sátánnyal, hogy
úgy tud intézni ilyesmiket. Úgy jünnek hozzá, mind a vásárbo, Isten tudja, merrüről, és mindenkinek
tudatt segíteni. Mér van az a szép templam elkészítve nálok, me ű tett bé vaj százötven-százhetven
milliót, a pap, ahogy mind így csinálta ezeket a dógakat, hogy rendbe vannak űk ott, amit lát a világ.
(Magyarborzás, 2002/84 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 166. 180. sz.)98

[K.]: – Az ördöggel foglalkozott és az nem hagyott békét neki?
[N.]: – Az, s akkor az nem hagyott békét neki. [...]
[K.]: – Kígyókkal, békákkal, ilyenekkel foglalkozott?
[N.]: – Igen.
[K.]: – És mit csinált ezekkel?
[N.]: – Vitte haza.
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’templomi szolga’, itt: kántor
Újraközölve: Magyar Z. 2012. 531. 1422. sz.
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[K.]: – Mit, a kígyót?
[N.]: – Igen.
[K.]: – És mit csinált vele? Nem mondta meg?
[N.]: – Nem, azt nem mondta meg egyszer se. Beletette valamibe, és aztán onnan vitte egyenesen Várfalvára, a [román] paphoz.
(Aranyosrákos, 2003/71 éves nő/Fodor A. 2009. 730–731.)99

Akkora nagy hite van neki, hogy neki megvilágosodik. De örökké sötétbe imádkozik.
(Egrestő, 2004/53 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2005. 192. 653. sz.)

Hát, olyat is hallottunk, hogy valaki elmegy, hogy ha nagyon haragszik valakire, hogy már az,
az nem fél Istentől, én azt mondom, aki megteszi aztat, hogy ni: – Imádkozz érte, hogy haljon meg,
vagy betegedjen le, olyan betegség sújtsa, hogy ne ne tudjon felkelni, vagy mit tudom én. Van ilyen.
De az ilyen, az nem Isten embere lehet, mer én azt mondom, bárkire haragudhat.
(Désháza, 2007/41 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

Valami nagy érzése lehetett, ahogy mondják, ha elment az ember hozzá, s még azt is megmondta
[a boncnyíresi pap], hogy erdőn ment vagy jó uton ment. Hogy tiszta szellem van benne vagy hamis
szellem, azt nem lehet tudni.
(Magyarpalatka, 2010/77 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 536. 1435 sz.)

A román egyház, a [tusoni] parókia udvarán vót egy nagy kőrisfa. S azt a nagy kőrisfát, hogy ne
rontsák el a kaput, hogy hozzák ki a kőrisfát – csak olyan kicsi kapu, méteres széles kicsi kapu vót –,
hogy hozzák ki, ő egyedül az egyik végit megfogta, s a másik végit nem tudom, hogy hárman vagy
négyen fogták meg. S úgy hozták ki. Nem tudom, milyen erő lehetett benne! De nem tudom, hogy
vót neki olyan ereje?
(Uzdiszentpéter, 2010/76 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 533. 1429. sz.)

IV.1.2. Tudása, ereje vitatott/tevékenysége kétes
IV.1.2.1. Babonás, téveszméket ápol/tevékenysége elmarasztalt
Hát én hallottam azt örökké, hogy elveszik a tejet. – Á, nem veszik, a frászkarikát. Vótak ezek a
katolikus papok, illetve inkább a barátok, azok nem hitték eztet egyáltalán, tudja, ezt az ilyet. A román papok, ezek az ortodox papok, ezek igen, ezek hitték, tudja, ezek hitték. Ezek tudták, hogy hogy
kell csinálni. Némelyik osztá, mind ők mondták: – Megpacillak. Hát megpacilta, hogy az állatja elpusztult, vagy ő sebbe került, vagy tudomesén. Összevissza dógok történtek. De azok az egyének,
akik ezt csinálják, azok még egy kukkot se szólnak az ilyesmiről.
(Kostelek, 1995/81 éves férfi/Takács Gy. 2004. 268. 384. sz.)
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Én nem jártam. Nálunk a faluban mind unitáriusok. Nem hisznek ezekbe a csináltatásokba.
Iszlóba hallottam, hogy elmentek. Példul most is van itt egy beteg, aki nagyon szenved, annak a környezete (nem mondok nevet), hogy azér szenved, a sok csináltatásér, a sok román papér, misézésér.
És van, aki hitte. A katolikusok nagyon hitték. A románok is. De mi nem, unitáriusok. Minket a pap
nem tanított. Szóval azokat se tanította, de azok valahogy így másképp gondolkoznak így a misébe.
Például, mi nem is tudjuk, hogy mi is a mise.
(Iszló, 1996/73 éves unit. nő/Balássy E. 2014.K 59.A 331. sz.)

Ígetnek gyertyát, ígetnek, érted, azok, érted, vetik a keresztet, mennek a paphoz, a román paphoz,
érted, osztán ezek egy…, ezeknek ez a babonaságuk, ezek ezt csinálják.
(Kémer, 1998/65 éves férfi/Nagy M. 2001. 36. 12. sz.)

Má bányaságon100 sok a román pap, s ott nősült J.-ka is, L. is, M. is. Ők nagyon sokat magyaráztak, mer a románság nagyon babonás. Ezt te jegyezted meg, vetted észre? Azt mondták, hogy borzasztó babonások. Azok osztán képesek miséztetni. Ez biztos. Hogy nekik sikerüljön.
(Székelyhodos, 2003/71 éves nő/Balássy E. 2014.K 60.A 340. sz.)

IV.1.2.2. Magatartása megkérdőjelezett/tevékenysége vitatott
Hidegségen élt F. I., Ny. E.-en alul lakott. Magas vékony, félszemű ember volt, értőembernek
tartották, még Csíkból es jöttek, hogy valami bajt vagy rontást visszacsináljon, helyrehozzon. Azt
mondják, hogy akinek elfermekálták a tejének a zsírját, ez vissza tudta csinálni. Volt egy olyan sötét
szobája, mert akkortájban az ablakok kicsikék voltak, s ez még azt a kicsi ablakot es béfirhangozta,
hogy legyen még sötétebb. Én nem tudom, ezek miért nem szerették a napfényt, de a román pópáknál es így volt. Inkább gyertyafénynél világítottak.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/férfi, sz. 1916/Tankó Gy. 2001a. 162.)

Ezekvel nem értek egyet, mert ha egyszer pap, kérem szépen, s ha elvállal egy olyan dolgot, hogy
aszondja vagy félszeggé teszem, ugy megölöm, hogy meghal, hát akkor egyben hóhér is, nemcsak
pap.
(Bükkhavaspataka, 1996/57 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 564. 1121. sz.)

Jártak biza román paphoz, s most is járnak. Csak én nem hittem benne. Azér nem hittük, me
nem hittük. Me miko lett ez a rend, mindentől kifosztották a román papot. Még a tojást is elvitték a
kotló alól. S ha ő eztet meg tudta volna tenni, akkor mindenkit levett vóna a lábáról.
(Iszló, 1996/61 éves nő/Balássy E. 2014.K 59.A 332. sz.)

Ott van például G. A. Az megmondta, hogy ne tudja többet senkiét ellopni. Valami fáját ellopták. Ezek a romány papok olyanok, hogy kierőszakolják az Istentől, ugy megerőszakolják, hogy muszáj úgy lenni. D. G. – nyugodják békében – számtalanszor mondta, hogy: – Mi es meg tudnánk ezt
tenni, csak nekünk ezt nem szabad. De aszondja, a román papok kierőszakolják az Istent, hogy meg
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kell az Isten azt neki csinálja, amit ő kér. A katolikus hit ezt nem engedi meg. Az Isten adta az életet,
az Isten is vegye el. De ezek az ortodoxok, ezek megcsinálják.
(Petkipataka, 1996/80 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 556–557. 1100. sz.)

Én megkérdeztem a rónai papot, hogyha ő imádkozik, hogy tud fekete misét tartani. Azt mondta, hogy csak Isten akarata érvényesül. Ha Isten úgy akarja, meghal, ha nem, nem.
(Zsibó, 1997/40 éves ref. nő/Czégényi D. 1999. 36.)101

Így emlékszek, hogy beszéltek róla, hogy a kalugerekvel esszeköttetésbe vót, igen, igen, csakhogy
merre felé a kalugerokval, azt nem tudom, azt mondták, hogy a kalugerokval jóba vót, igen, igen, lehet azétt es vót olyan ereje [kártyából és tenyérből tudott jósolni], igen, igen, hát gyertyákot es hoztak héza s ruhákot, akinek valami baja vót, az hozott egy ruhadarabot, kérte ő, s azt osztá ő elvitte
vagy elküldte vagy elhordozta vagy reáimádkozott, valami ilyeneket csinált.
(Csíkszentdomokos, 2001/79 éves nő/Kedves J. 2002. KJNTA 703.K 16.A)

[K.]: – Román paphoz szokott menni valaki a faluból, járnak oda az emberek?
[N.]: – Ez az A. szokott. [Kacag.] De megmondta neki a román pap, hogy vigyázzon, me ha
nem hibás az illető, akkor réa visszaszáll minden. Réaszáll, me olyan léha vót ez az A. örökké. Észe
a [maros]telekihez jártak.
[K.]: – S vajon most járnak?
[N.]: – Nem hallom soha. Azér is mondattak misét, hogy aki beteg vót, jöjjön helyre. Há, például, M. is elment Vásárhelyré, hogy B. ne igyék annyit, de hát az ellen nem lehet semmit... Csak ivott,
csak ivott. Pénzbe fizettek neki. Osztán máskülönben L.-kánk mikor oda került a románok közi: –
L., vigyázz, nehogy valami rosszat csinálj, me megmiséznek a román papok! – Ó, édesanyám –azt
mondja –, a román papnak ellopták a tyúkjait, s nem kapta meg a tolvajokot. [Kacag.] Azér mondom,
hogy ez csak olyan beszéd észe...
(Székelyhodos, 2001–2002/nő, sz. 1921/Balássy E. 2014.K 57.A 321. sz.)

[K.]: – Román papról mit tetszik tudni?
[N.]: – Román paphoz biza jártak az emberek. S vótak ilyen kuruzslóasszonyok is, mint amilyent
most az újságok, de hát az má olyan... Még édesanyám is vót szegény román papokhoz, I. dógába,
mikor X.-szel összezándorodtak ott Csíkszeredába. Én mindig azt tartottam, hogy a Jóistent nem
lehet kérni, hogy na, ezt verje meg, s ezt áldd meg, nekem ez a felfogásom. S szegén édesanyám is,
A. mind vitte, csaltak azok is, a jó kellett... fizetni kellett. Főleg fizetni kellett, annak nem vót semmi értelme. Egy-egy ugyi mondta, hogy mejen s megmisézteti, s így csinál, úgy csinál, de én ezekbe
soha nem hittem. Én azt mondtam, hogy az én hitem nem engedi meg aztot, hogy a Jóistent lehessen kérni, hogy na, eztet verjed meg.
(Székelyhodos, 2002/79 éves nő/Balássy E. 2014.K 67.A 365. sz.)

[N.]: – Hát a kalugerekhez jártak, imádkoztattak a kalugereknél, igen, hogy verje meg a Jóisten,
hogy ne adjon neki szerencsét. Azért mentek a kalugerekhez, s akkor mit mond a kalugátor, jót mondott, rosszat mondott, hazudozott, nem volt igaz mind, amit mondott.
[K.]: – S akkor mi történt?
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[N.]: – Hát semmi se történt egyeb, hát nem csinált a leány semmit se, s a legény nem ment oda.
Csináltak zűrzavart.
(Csíkszentsimon, 2013/92 éves róm. kat. nő/Sándor Cecília gyűjtése)

IV.1.2.3. Furcsa figura/tevékenysége képtelenség
Az E. P. Gy. felesége elment, ő nem Moldovába, hanem valahová Gyergyó mellé, úgy lehet
[Gyergyó]vaslábra102 vagy Toplicára [Maroshévizre],103 mert csak ott voltak románok. Valahol ott
volt egy vén román pap, ahhoz sokan jártak akkorjában, a régi román világ elejin. Elment oda a nénijével. Künn vártak, vártak, még nem beszéltek az öreg szakállas pappal. Egyszer csak nyílik az ajtó, s
a pap rejamutat az E. P. Gy. feleségére s azt mondja magyarul: – A., gyere bé! Csak elcsudálkoztanak,
honnan tudja a nevét. Ott elmondta, hogy az állatok mind döglenek, nem tudják, valami rontás, vagy
mi van. Egy olyan setét szoba volt, egy-két gyertya égett, volt az asztalon egy nagy-nagy könyv. Abba
belenézett és úgy kezdett beszélni A.-val. De mondja meg maga, honnan tudta a nevét, amikor addig nem látta? Na, ott még volt egy nagy pad, olyan padágy féleség és abba mind beszélt bele. Mintha valakivel beszélgetett volna: – Na, menjetek, nézzétek meg! Vártak, vártak egy darabig s egyszer
a vén szakállas megint kezdett beszélgetni valakivel. Egy kicsit eltévedtek volt az enyémek, de most
már tiszta a dolog. – Ugye, nektek a házatok elején, a tornácban van egy polc s arra sajtok vannak
rakva? – Igen…, s csodálkozott, mert tényleg így volt. – Na, menjetek haza s az istálló padlását szedjétek fel, onnan mindent takarítsatok ki, mert ott valami tisztátalan van. Nem baj, ha nem is kapjátok
meg, csak jól kitakarítsatok mindent. Úgy is csináltak, s az állatok többet nem pusztultak el. Na, ehhez konnyítson hézza. Itt ezt mindenkinek elmondták, s az emberek sokan felkeresték a vén papot.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/férfi, sz. 1916/Tankó Gy. 2001a. 153.)104

Vót egy dolog, amit én is misztikumnak tartok, hogy valakit megloptak, vagy valamilyen baja
esett, s nem tudták kinyomozni, hogy ki a tettes. Akkor elment a román paphoz és fizetett neki,
hogy mondjon az misét, hogy derüljön ki az igazság, hogy a tettes vagy adja vissza az elorzott javat,
vagy pediglen nyomorodjon meg, vagy valamilyen csapás érje a tettest is. Hát ebbe hittek. Mentek
a román paphoz. Ezt tudom. Kázsovára mentek. Véleményem szerint, csak bizonyos papok tudták.
Azt tartották, hogy az illető éjszaka vagy visszaviszi az elorzott javat, vagy elmondja valakinek, vagy
megbolondul, vagy pediglen valamilyen más baj éri. Ezt tartották, de konkrét esetre nem emlékszem.
Azért is, ha beteg, mondat misét, hogy helyrejöjjön. Fekete misét is mondattak.
(Ehed, 1996/61 éves férfi/Balássy E. 2014.K 60.A 337. sz.)

Vót itt egy gyerek, egy fiatal gyerek. Hát valamilyen babonaságot csináltak vele. A szülei vitték –
szaladt éjjel, kelt fel az ágyból, s szaladt. S szaladtak utána a családbúl, és… Ott tartotta egy hétig, s
meggyógyította, úgy beszélik. Vannak ilyen dogok, aki hiszi. Én mint katolikus ember, nem hiszem.
(Egeres, 1998/81 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2004. 469. 1326. sz.)
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A korábbi (1714-ben felszentelt) fatemplom helyén egy 1864-ben épített ortodox kőtemplom (rom. Biserica
Sf. Arhangheli) áll.
A maroshévizi Szent Illés ortodox kolostortemplom (rom. Mănăstirea Sfântul Prooroc Ilie) 1992 óta műemléképületként is jegyzett. A kolostor 1845–47 között Gödemesterházán (rom. Stânceni, Maros megye) épült. A
maroshévízi gyökerű Elia Miron Cristea ortodox pátriárka 1910-ben szülőhelyére költöztette a lucfenyő épületet, amelyet 1924–28 között kibővítettek.
Újraközölve: Tankó Gy. 2001b. 202.
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Vót nekünk ëgy perecsënyi barátunk, oszt kivágta valaki a szőlőjüket, oszt hívta a fiamat, hogy
mënjën el vele autóval valahova Zsibó mellé a román paphoz. Hát amikor hazajött J., azt mondja,
hogy ű még íletiben nem hallott annyi átkot, amennyit az a pap ott pár perc alatt összehordott! [Nevet.] És tudd mëg, hogy azután én ëgyszër találkoztam azzal az asszonnyal, s mëgkérdëztem tűle,
hogy mi lëtt azzal az embërrel, amikor jártatok a paphoz. És aszondta, hogy mëghalt, osztán hogy
azír halt mëg a pap, vagyis az embër, vagy anélkül is mëghalt vóna…
(Lecsmér, 2001/43 éves ref. nő/Soós P. T. 2002. D155. 175.A)105

IV.1.2.4. Furfangos, számító/tevékenysége szemfényvesztés, csalás
Kuruzslás fonográffal. A nyárádszeredai járás főszolgabirája veszedelmes kuruzslót leplezett le.
A kuruzsló a marosszentgyörgyi román pap: M. Miklós. Éppen egy közveszélyes örült asszonyt
„gyógyított”, mikor lakásán vizsgálatot tartottak. Az asszony fejére lepedő volt borítva. Előtte egy
tál lisztbe szúrva kilencz gyertya égett s a pap egy könyvből hókuszpókuszokat olvasott fel. A pap
nem tagadhatta, hogy beteget gyógyít s előmutatta eszközeit: a fonográfot és a villamozógépet.106
Mindamellett tiltakozott az üzletszerű kuruzslás vádja ellen. Én, úgymond, csak saját czéljaimra
használom ezeket az eszközöket, e mellett imádkozom a betegért és, ha az orvosok nem tudják
meggyógyitani, mint pl. ezt az asszonyt is, nálam mind meggyógyulnak. A vizsgálat kiderítette, hogy
a pap egy sereg beteget megzsarolt a vidéken, jámbor parasztokat, kik azt hitték, hogy valami égi
hang beszél a fonográfból. De jártak hozzá úgynevezett intelligens emberek is. A papnak fényes jövedelme volt, legalább ötezer forint évenként e kuruzslás révén.
(Marosszentgyörgy, 1905/esetismertetés/E. J. 1905. 317.)107

Egy asszonnak vót tekenője. S csak dagasztott benne, s hat kenyeret vetett bé, s tette el. Mikor új
vót, kijött belőle hat kenyér. Hovatovább mind kisebb, mind kisebb, kisebb. Hát a végin azt mondja
a néni, hogy elviszi egy román paphoz, me a rosszfélik úgy összehúzták a tekenőit, hogy nem jön ki
belőle csak három kenyér. Elvitte a román paphoz. A román pap nagy boldogan el is fogadta ugyibár,
elvitte a folyópartra, s megrakta galygókővel, s hagyta, hogy a víz mosongassa le róla a tésztát. Egy
hét után, miko az öregasszon utána ment, milyen boldogan hozta haza, hogy elűzte a boszorkánt az
ő teknőiből a román pap.
( Jobbágytelke, 1996/54 éves nő/Balássy E. 2014.K 68.A 372. sz.)

Az én apám, nyugodjon ottan, ahol van, olyan vicces ember vót. Osztán ahogy ő hallotta, vagy
igaz vót, vagy mese vót. Aszondta, hogy ottan Szentiványon lakott egy zsidó ember. És aszondja, elment a román pap a zsidóhoz, aszondja: – Te, gyere, csináljunk valamit, hogy tudjunk egy kis pénzhez jutni! Aszondta a zsidó: – Te, neked van egy szógád – aszondja. – Én kimenyek oda arra a helyre,
és ott vannak sok diófák s erdő, és én egy olyan szentképet felakasztok oda egy fára. S te – aszondja
105
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Közölve: Soós P. T. 2010. 296. 32. sz.
E tárgyra vonatkozóan nincs pontosítás a szövegközlésben. Jókai Mór Szegény gazdagok című regényében is
szerepel hasonló „villanygép”, amely a Lúcsia (rom. Lucia) barlang hamispénzverőinek jelenlétében a híres Fatia
Negra (rom. Faţă Neagră ’fekete arc’) román kedvesét, Anicát is „megüti”: „az oltár alá volt rejtve, leydeni palack
ütegeivel, s egy óramű által hozatott mozgásba, vezető sodronyok által az ércnyílással összeköttetésbe, melybe az
ércfeszület volt illesztve”. (Lásd: Jókai M. 1860/2001. http://mek.oszk.hu/00700/00786 2013. 10. 17.)
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– kűdjed a szógát! – a szóga hordta a trágyát a szekérrel. – Kűdjed reggel korán, mikor nem járnak
az emberek, hogy ő kapja meg aztat ott, a Mária képit! – ami jel vót oda akasztva. Hát ténleg úgy is
történt. A szógája meglátta ott. Há látta, hogy egy gyönyörű szép kép fel van oda akasztva, osztán
mikor visszajött, mesélte: – Mit láttam én! S azt mondja a pap: – Ide építünk egy templomot, mer
ezt a Jóisten idekűdte jelnek, hogy ide építsünk!
(Nagysármás, 2010/ 74 éves ref. nő2/Magyar Z. 2012. 586. 1600. sz.)

Hát a lényeg az, hogy ugye kettő van. Ketten vannak [jósnők Homoródalmáson]. Én más után beszélek, me én ugye nem jártam ahhoz. Me mi, ha mentünk, akkor ehhez csak. Csak ehhez akartunk
menni. Azt mondják, hogy anyagiasok. S állítólag valami reklámja is van. Nagyobb a híre. Mondjuk ez,
akihez mi voltunk, nem reklámozza magát. Ide csak az megy, aki ismeri, vagy ismer olyan valakit, aki,
aki ismeri. Az, akit kérdezel, nem tudom mi, na, a papokkal ott összedolgozik, tudod. Misét kell mondjon a kölugerekkel, s mit tudom mi, gyertyaégetés, s ott má megy a hókusz-pókusz. Ha azt akarja, hogy
ez legyen, vagy az legyen, akkor adjon még ötven lejt. Nem tudom, na aztán.
(Szentegyháza, 2013/46 éves férfi/Kedves Anett gyűjtése)

IV.1.3. Egyházból/rendből eltávolított, tisztségéből felmentett személy
[F1.]: – De azt hogy csinálják, hogy én nem csináltam semmit, s réám tesz egy nyavalyát csak úgy?
[F2.]: – Az, vannak ilyen kidobott köluger papok, akiket kidobtak már a hitből, aki már nem az
Istent imádja, hanem a sátánra ment, a spiritizmussal foglalkozik. Nagyobb része ilyen rosszakaró.
Van ilyen román pap. Van még vaegy a hivatásba, de van, amelyik már hivatásán kívül van. Szóval
megvan, hogy melyik csinálja. Itt a környékbe is van, például egy Szlobozián [Szlobozénon], [Olt]hévizen, Brassóba, Petruzsényba [Petrozsényba] is.
(Székelyhodos, 1996/28 éves férfi¹ és 26 éves férfi²/Balássy E. 2001. 99. 33. sz.)

IV.2. A pap véleménye
IV.2.1. Önmagáról és tevékenységéről
Itt több szempont érvényesül és mindegyik kihangsúlyozandó. Azaz, elsősorban, a pap mint személy veendő figyelembe, aki az emberek közül van kiemelve és ugyanoda [az emberek közé] van állítva [helyezve, téve], az emberekért. Tehát nem tevődik fel a megkülönböztetés, miszerint a lelkész
egy emberfeletti [felsőbbrendű] ember, vagy olyan ember, akinek rejtett természetfeletti ereje lenne,
amelynek a segítségével mindennemű játékot űzhet. Nem. Tehát az ember fogalmából kell kiindulni,
de olyan ember, aki az emberek közül ki van emelve. […] Ebben az értelemben kiválasztott, vagyis az emberek közül kiválasztott, de Isten által. A pap – a felszentelés108 szempontjából – az isteni
kegyelem hordozójaként jelenik meg. Tehát ő már nem egy egyszerű ember. […] Az isteni kegyelem [a Szentlélek] működése azonban titok. […] Vannak szellemi/lelki aspektusok, amelyek viszont
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túlmutatnak a megszokottság körén. Rengeteg dolog megtörténik gyakorlatilag, habár bennünket az
iskolában nem oktattak ilyesmire, tehát elméleti szempontból nem létezik egy bizonyos tanítás. […]
Ellenben a mód, ahogyan az isteni kegyelem működik, egyedi. Egy egész sorozat érdekes dolgot ismertem meg. […] Nem akárki lehet pap. […] Ez egy áldozatteli életet feltételez.109
(Szilágyság, 1997/középkorú ort. lelkész/Czégényi Dóra gyűjtése)

Esetek gyermekekkel. Amikor felébredt a gyermek éjszaka tizenkét órakor, megijedve, és sírni kezdett reggel három, négy óráig. Nem nyugodott meg. S még mondta is: – Ni, látok ott valami
feketét! És megijedve, még jobban kiabált. És ez megtörtént nemcsak ortodox gyerekeknél, hanem
reformátusoknál is. Általában három szentmise után a gyerekek megnyugodtak, mai napig nincs
problémájuk. Tehát egy démonról van szó, amelyik álom ideje alatt ijesztget, és amelyik ilyen formában lett kiűzve a gyerekből, aki ártatlan. És ez nem egyedi eset, legalább húsz eset volt csak a mi
tömbházunkban.110
(Szilágyság, 1997/középkorú ort. lelkész/Czégényi D. 2001. 193.)

Egy ortodox asszonynak, három mise után, az orvosok felfedezték addig diagnosztizálatlan betegségét [epeköve volt], és a sikeres műtét után jobban érezte magát, mint valaha.111
(Szilágyság, 1997/középkorú ort. lelkész/Czégényi D. 2001. 194–195.)
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(Szerk. ford.) Eredeti román nyelvű szövegközlése: Aici sunt mai multe puncte de vedere, care trebuie
subliniate toate. Adică, mai întâi, preotu trebuie privit ca o persoană, care este luată dintre oameni şi pusă tot
pentru oameni. Deci, nu se pune problema unei distincţii din punct de vedere al omului din preot, în sensul,
că el este superom sau are nişte puteri supranaturale ascunse şi cu care să se joace de-a tot felu. Nu. Deci, se
porneşte firesc de la noţiunea de om, dar care este ales dintre oameni. […] În această concepție de a fi ales,
adică e ales dintre oameni, dar ales de Dumnezeu. Preotu[l] – din acest punct de vedere al tainei hirotoniei
– apare ca un purtător al harului lui Dumnezeu. Deci el nu mai este un om simplu. […] Problema modului
în care lucrează harul, rămâne o taină. […] Sunt aspecte spirituale, dar care ies din sfera obişnuitului. Sunt
aici o mulţime de lucruri care se-ntâmplă în chip practic, deşi pe noi la şcoală nu ne-au învăţat aşa ceva. Deci
din punct de vedere teoretic nu există o învăţătură anume. […] În shimb, modul minunat în care lucrează
Dumnezeu este aparte. Am întâlnit o serie de lucruri curioase. […] Nu oricine poate fi preot. […] Asta
presupune o viață de jertfă. (Vö. Czégényi D. 1999, 2001.)
Eredeti román nyelvű szövegközlés: Cazuri cu copii. În care se trezea copilul noaptea pe la doisprezece,
speriat din somn, şi începea să plângă până pe la trei, patru dimineaţa. Nu se liniştea. Şi încă spunea: – Uite,
văd acolo ceva negru! Şi se speria, şi mai tare stiga. Şi acesta s-a întâmplat nu numai la copii ortodoxi, ci şi la
reformaţi. În general după trei Sfinte Liturghii, copiii s-au liniştit, până astăzi n-au probleme. Deci este vorba
de un demon, care speria în vis, şi care a fost alungat în această formă din copil, care este nevinovat. Şi asta,
nu este vorba de un caz singular, ci de cel puţin douăzeci de cazuri numai la noi în bloc.
Eredeti román nyelvű szövegközlés: Eram într-o vreme la bloc şi mă plimbam. Mă plimbam, mă duceam
spre biserică, şi o vedeam pe o creştină, R., dacă-mi amintesc bine că o chema. Mai micuţă, mai uscăţivă ea,
dar palidă. Şi întrebând-o de ce este aşa, mi-a spus, că nu se simte bine. – Păi, de ce? – Păi, îs bolnavă. – De
multă vreme? – Da. – Şi, aţi fost la medic? – Am fost, dar nu-mi găseşte nimic. – Păi, cum se poate, să nu
vă găsească? – Ei, zice, la Cluj am fost, la medici vestiţi. Pur şi simplu analizele ies toate bune. Nu-şi poate
da seama medicu ce este. Ei, şi-atunci i-am zis: – Hai să facem nişte rugăciuni, cu dezlegările necesare, ca
să putem găsi o cale de ieşire. Ei, am mai întâlnit-o după trei săptămâni, tot aşa, se plimba, dar era deja
schimbată la faţă, era veselă, era alfel. Şi-am întrebat-o: – Ei, cum vă simţiţi, ce este? – Păi, zice, după aceea
am fost din nou la medic, acelaş medic, la fel mi-a luat analizele, a descoperit că-mi este fiara plină de pietre.
Aşa m-a operat de fiară, pot să mănânc, încă mai bine şi mai altfel, decât mă gândeam eu c-aş putea.
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IV.2.2. Paptársakról és azok tevékenységéről/kérelmezőkről és kérelmezettekről
Két és fél éve vagyok itt112 az oláhok között, és ezalatt Erdély és a Bánát113 csaknem minden falujából való oláhokkal volt dolgom, akiknek panaszai kényszerítenek, hogy megírjam ezeket, hogy
önmagunk kezdjük meg a tisztítás munkáját. A hazai mintára jönnek hozzám híveim, hogy szolgáltassak misét az ismeretlen tolvaj ellen, aki egyiktől kályhát, a másiktól egy ruczát, a harmadiknak
négy dollárját stb. lopta el. Egy magyar asszony arra kér, hogy babonázzak meg valakit, egy szász
nő pedig a bűvölet feloldozását kéri. Egy ember azt akarja kiolvastatni velem az angyal könyvéből
(Cartea Ingerului), hogy él-e még gyermeke, avagy nem. Egy Fogaras megyei asszony azért kér egyházi szolgálatot, hogy haljon meg az ura; a másik pedig azért, hogy múljon el a hazai szerelme. Még
nagyon sokféle okból kérnek szolgálatot, még olyan dologban is, amiket leírni sem lehet. Ha követném a hazai példát, mindenesetre jól járnék, mert minden egyes szolgálatért kaphatnék 5-10 dollárt,
sőt még többet is, amiként otthon fizetnek a pópának 10-20, sőt még 50 koronát is.
(Egyesült Államok/Podea J. 1911, idézi: Barabás E. 1913. 430–431.)114

112

113
114
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Az első Román Ortodox Egyházközség megalapítását az Egyesült Államokban a clevelandi románok 1904.
augusztus 15-én határozták el. 1905 decemberében Moise Balea lelkész az amerikai ortodox hitközösségeket
szolgálni kívánó első ortodox papként, 1911-ben pedig a Szebeni Érsekség (rom. Mitropolia Sibiului) által
kiküldött Ioan Podea lelkész az első egyházmegye kialakításával megbízott személyként érkezett az Egyesült
Államokba. (Szerk. megj.)
Kelet-Bánság, Románia (rom. Banat).
Korábbi (első) közlése: 1911-ben a szebeni Telegraful Român (Román Hírmondó) 36. számában.
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V. A pap tevékenysége
V.1. Kérésre/megbízásból segítséget nyújt
V.1.1. Megáld/megszentel
V.1.1.1. Embert
Én nem jártam, én, hanem az unokám az édesanyjáért ment, mer az édesanyját kellett vinni [mellrákkal] operálni. S vót a rónai papnál, hogy tartson misét. Kelletett bűjtölni, a bűjt után vissza kelletett
menjünk szintén a paphoz, a templomba. Kelletett vinni olyan preszkurát, is bort, ëgy fél liter bort és
egy preszkurát. Olyan kalács. És aztat osztán, hogy ott mit csináltak vele? De a J. nénédre olvastak, valami imádságot. Is aztán még valamit. Megszentelte a mellit. A pap, a román pap. Én csak ennyit tudok.
S a bűjtöt hat hétig kelletett tán tartani, há, én má nem mondom meg, hogy milyen nap.
(Zsibó, 1995/70 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 194.)

V.1.1.2. Állatot
[– – –]

V.1.1.3. Növényt
A leányok azon mesterkednek, hogy a pópa szentelt bazsalikomjából legalább egy szálat el tudjanak csenni. Ha ez sikerül, párnájuk alá teszik, remélve, hogy így megálmodják jövendőbelijüket.
(Erdőhát, 20. század eleje/Gaál I. 1928. 56. 15. sz.)

Reumánál (románul mătrici) is tudnak nézni a románok. Amikor a román pap búzaszentelőkor
a határt járja, megszenteli, asztalt visznek ki és az alá burjánokat raknak, amiket jertált (már szűzen
élő) asszonyok szedtek össze. A szentelés után a burjánokat haza viszik és otthon tartogatják. Reuma esetén a román nézőnő kilencféle burjánt vesz elő (búza, rozs, torma stb.) és azzal a beteg egész
testét háromszor kerekíti, váltakozó irányban (egyszer az óramutató járásával megegyezően, máskor
fordítva) miközben románul ráolvas.
(Csomafája, 1941/50 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 124.)

Hát aszmondta az az ember115 is, hogy a papok nem tudják megszentelni azt az izsópot, csak ő
vagy a kalugerek. Na, eztet ő így mondta, ezekkel a szavakkal. Tehát ő közvetlen kapcsolatot tartott a

115

A Pottyandon élő, görögkatolikus vallású ónöntő gyógyítóra utal.
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moldvai szerzetesekkel. Innet mindenki aszmondta, hogy ha nem hiszek, akkor nem mond semmit,
dehát elmondott mindent úgy, mint másnak.
(Máréfalva, 1997/77 éves férfi/Gagyi József gyűjtése)

V.1.1.4. Lakóházat/melléképületet/földterületet
Szokás egyes embereknél, bár unitárius, Várfalván, hogy a román papot vízkeresztkor házához
hívja, hogy nemcsak azt, hanem a pajtáját is megszentelje, azon hitben, hogy ha ez megtörténik, sem
ő, sem marhája nem lesz beteg. Úgy szentelteti meg a kútját is, hogy a bogár elpusztuljon, s vize javuljon, ahelyett, hogy kitakarítaná. Ennek oka az, hogy a felvidék, amellyel összeköttetésben vannak,
nagyon elmaradott és babonás, ki szentül hiszen minden ilyenben, s ezekről ragadt reájuk is.
(Várfalva, 1892116/esetismertetés/Kádár J. 2000. 68. 112. sz.)

Hegyközségben szokásban van, hogy azt, ki az évben először szántott, a papot húsvét első napján szekérbe ültetik, a szekeret a benne ülőkkel együtt a legények és fiatalemberek nagy ünnepéllyel
hozzák ki a mezőre, hol a pap imákat végez. Menet és jövet közben minden nő és leány tele vizes
edénnyel rohan a szekérhez, és tartalmát a rajta ülőkre öntik, nagy öröm és kiabálás között, úgyhogy
csupa facsaró vizesen érkeznek haza.
(Hegyközség, 1892/esetismertetés/Kádár J. 2000. 89. 191. sz.)

Hát a románoknál van úgy, hogy mikor csináltuk a fundációt, mikor az első követ tettük, akkor
elhítták a papot is. Az imádkozott. Akkor megöltek egy fekete csirkét, egy kendermagost, meg egy
fehér csirkét, hármat. Azokat be kellett tegyük, belé a málterbe, aztán alá kellett tenni a kű alá, osztán
rá a küvet. Az vót régen. Itt fenn: Pantasé, Ciganyésd, Farkasésd… ezek. Ez szokás vót a románoknál. A pap osztán imádkozott. Megáldotta mind a négy sarkot, szenteltvízzel meglocsolta mind a
négy sarkot, s mind a négy saroknál imádkozott. Ez vót régen. De mostanában már nem csinálják.
(Köröstárkány, 2008/78 éves férfi/Magyar Zoltán gyűjtése)117

V.1.1.5. Tárgyat
Megbabatyázta (vagy meggyeszkentálta) az oláh pap. (Ráolvasott a betegre vagy ruháira, vagy
valami tárgyat megszentelt a görög szertartású oláh pap.)
(Nagyenyed, 1870–1920/Berde K. – Rancz-Gyárfás Zs. 2005. 139. 10. sz.)

Erröl mondok magának egy régi történelmet. Itt valamikor édesapámék itt vótak, akkor itt nem
vót ház. Itt erdő vót. S ide ki vót, itt egy dombon, ott vót egy nagy ház, s itt fel, ide mogyoróstyukászni
jártak bé ők igy. S akkor egy olyan gyalogutacska vót fel itt a közepin, de nem szekerut, csak jártak rajta.
116
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Kádár József a hiedelmek és szokások lejegyzésével (a kézirat címében feltüntetett évszám alapján) már 1892ben elkészült, de ezt a későbbiekben néhány újabb, széljegyzetként betoldott adattal egészítette ki. A gyűjtőpontok megjelölése sok esetben elmaradt, erre csupán a szövegben található utalásokból, széljegyzetekből
lehet(ett) következtetni. Az adatközlők nevének pótlása „több esetben elháríthatatlan akadályokba ütközött”.
(Lásd minderről: Kiss F. 2000. 34–35.)
Magyar Z. é. n./K/c. 334. sz.
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Aszmondják, hogy amikor az idő vátozott, örökké egy vaddisznyó felment. Mikor az üdö vátozott,
egy vaddisznyó felment. Hát arra lőttek reja, minden, nem tudták azt meglöni. Akkor édesapámnak
az édesapja elment valahol oda, valami papokhoz. S akkor ott lemagyarázta, hogy mi van, s akkor
megszentelt a pap kilenc tőtényt. S odaadta, s aszondta, hogy jőjenek, s álljanak lesbe, s amikor meen,
lőjenek reja. S hogyha még talál jőni, akkor még lőjenek reja. S ha eltünik, akkor nehogy azokval a
töltényekvel valamihez hézzalőjenek, vagy valami, hanem azt vigyék vissza neki. S aszmondják, hogy
amikor jött, akkor reja is lőtt nagytatám, az Isten boldogitsa, megvan halva, rejalőtt, s el es tünt. S akkor arra, hogy nem mentek, nem adtak jelt édesapámék, egy hétre a kaluger idejött utánnik, a töltények
után. S elvette, s elvitte. De hát az akkor ugy eltünt, hogy miha sohase es lett vóna.
(Kostelek, 1995/67 éves férfi/Takács Gy. 2004. 594–595. 1117. sz.)118

[K.]: – És ez szentelt ón?
[N.]: – Szentelt ón.
[K.]: – Ki szentelte meg?
[N.]: – Hát a kaluger papoknál szenteltessük meg az ónot.
[K.]: – Hol?
[N.]: – Brassóba. Például a Fekete-templomnál is van, s aztán eccerre megszenteltetünk négy-öt
kilót, s akkor sokáig eltart.
(Kibéd, 2002/67 éves nő/Mátyus Zs. 2002. D156.K 90–91.A)

Én kellett oda vigyek alsóneműt, amivel felőtözök, bugyit, melltartót, mondom, amit hordol
alúl, vagy majót, vagy harisnyanadrágot, ami érintkezik a testtel, az kellett vigyek mindegyiknek, az
egésznek a házbúl. Má nekem, a gyermekiknek. S avval kellett járni, miután megszentelte. Me azt
megszentelték ottan. S azt vissza kellett hozzam. Na, de azt a pap szentelte.
(Zsibó, 2005/35 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

V.1.1.6. Ételt/takarmányt
Tudja, így örököltük. Már korpa és sószentelni is régebb odamentünk. Azok többet imádkoztak, mint a mieink. Gyertyákat gyújtottak s olyan különös volt, pedig sokszor nem is értettük, mit
berbetyilnek, de úgy éreztük, fogott a szavuk.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/férfi, sz. 1916/Tankó Gy. 2001a. 152.)

Ma is járnak Palánkra, Bükkbe, Tarkucába, Ágasba és valahova Bákó mellé. Az állattartó emberek minden tavasszal, Szent György napja előtt sót és korpát szenteltettek a papoknál, hogy a havason, a kalibánál ne érje baj azon a nyáron az állatokat. Tíz éve, ezt a szentelést a papunk végzi. Előre
csak a román papban bíztak, de hát a miénk is tud imádkozni.119
(Gyimesközéplok, 1965–2000/58 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 166.)
118
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Az 1995-ös hárompataki gyűjtésből származó, pap által megszentelt puskagolyóra vonatkozó további
szövegek: Takács Gy. 2004. 594–595. 1114–1118. sz.
A gyimesi sószentelés szokását adatoló Tankó Gyula szerint: „[…] régen a sószentelést román pópa végezte.
Igaz, Gyimesvölgyében nem volt román pópa, ezért ilyen esetben a moldvai, regáti pópákat, kalugereket keresték fel, sokszor ötven kilométert is megtettek e cél érdekében […] ezzel is minden tavasszal felkeresték a
regáti papokat. Aztán az ötletes középloki katolikus pap gondolt egy nagyot és megteremtette itt, helyben a
sószentelés szokását. Az 1970-es évek végén kihirdette híveinek, hogy Szent György napján, azaz a kiköl-
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[K.]: – Fokhagymahéjjal szokták-e füstölni?
[N.]: – Nem csináltunk. Mi el szoktunk menni a román paphoz, s ott szenteltetünk korpát, lisztet, az megsózzuk, s odaadjuk, a tehenek felnyalják.
[N.]: – Hol vannak legközelebb ilyen román papok?
[N.]:– Az a katolikus pap es imádkozik, de nem olyan érvényes, mint ezek a másiké.
[K.]: – Ezek kalugerek?
[N.]: – Nem, van rendes pap, mint nálunk es, hogy vannak a ferencesek, s vannak a mások, ezek
es olyanyok, hogy vannak a román ortodox papok, s vannak a kalugerok, milyenek vannak itt fenn a
hegy alatt. S akkor mi… S Szent György nap előtt kell csinálni ezt. Hogy elmensz, szenteltess lisztet,
vagy korpát, vagy darát vagy indiferent,120 hogy mit, amit az állatodnak oda tudsz adni, s az erőst jó.
A foghagymát azt fermeka ellen szokták hordozni zsebben, úgyhogy ne érje az embert… Azt megköti vagy valamibe beléteszi, örökké a zsebibe hordozza.
(Gyimesközéplok, 2006/61 éves nő/Salló Sz. 2012. 224.)

V.1.1.7. Vizet
Az oláh vízkereszt (babatyáza) alkalmával (január 20.)121 az oláh pap által megszentelt patakvizet
a magyarok is hazaviszik, mert egész éven át jó orvosság torokfájás ellen.
(Nagyenyed, 1870–1920/Berde K. – Rancz-Gyárfás Zs. 2005. 149. 6. sz.)

Voltak, akik vizet szenteltettek és bélocsolták a rosszemberek házát, hogy térjenek meg a gonoszságtól. Az ilyen embert mindeni rossznak tartotta, mert csak lopott, verekedett, ivott. Gondolták, ezzel segítenek.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/67 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 166.)

A román papok imádkoznak lisztre, sóra, meg adnak szentvizet, mit, hogy az ember priccolódjon
meg, hogy közeledni ne tudjanak hozzá [a rosszak], mert ha az ember meg van szentelődve, akkor
közeledni nem tudnak.
(Bükkhavaspataka, 1996/50 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 559. 1106. sz.)
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tözések előtti kijelölt vasárnapon sószentelés lesz a templomban. Még akadtak, akik az első években levonatoztak Moldvába, de rájöttek, hogy ugyanazt az áldást a saját papjuk is elmondhatja és ma már senki nem
költ pénzt, azért, hogy sót szenteltessen valamelyik román pópánál. Az emberek a megjelölt napon elhozzák
a sódarabokat, a plébános pedig a mise egyik mozzanataként megáldja, megszenteli azokat és az Isten áldását
kéri az állatokra”. (Tankó Gy. 2004. 86.)
’mindegy’ (rom. indiferent)
Vízkereszt ünnepét a Julianus-naptárt használó ortodox egyházak hagyományosan a Gergely-naptár szerinti
január 19-én tartották, tizenhárom nappal később, mint a nyugati kereszténység.
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V.1.2. Egyéni/közösségi problémákat megold
V.1.2.1. Házasságot és optimális családi életet biztosít
V.1.2.1.1. Nemkívánatos párkapcsolatot félbeszakít
[K.]: – Kalugerekről hallott?
[N.]: – Igen. Sokan jártak a kalugerekhez, egyik a másikat megcsinátatni, nagy pénzér. Kaluger,
aszmondják, román barátok voltak, igaz? Galugér vagy, hogy hívják különben. Aztán azok ott laktak
a hegyekbe, melyik hegyekbe laktak? Aztán miséztek éjjel, s ha valaki haragudott a másikra, elment, s
misét mondatott, s akkor azt az átok megfogta, azt, akire mondatták a misét. Így beszéték, hogy történt meg az is, hogy most is él, az az asszony, ahol szógált V.-nitt, hogy egyetlen fiuk vót, s a szógálóba
beleszeretett, s el akarta venni feleségül. S az édesanyja elment a kalugerekhez, hogy imádkoztassák el.
Ezt így mondták, ezt én így hallottam. Amíg az anyja onnan hazajött, a fia meghalt, az az egyetlen fia,
me az vót a hibás. Így mondták, aki mondat, mondhatja a misét, éjjeli misét, de aki hibás, arra száll.
(Máréfalva, 1993/88 éves nő/Gagyi József gyűjtése)

Vót egy másik eset. A leányom Magyarországon dógozott. Egy munkatársa beleakadt. A munkatársának vót felesége, gyermeke, s el akart vállani miatta. Én mikor ezt meghallottam, én rögtön
lépést tettem. És azt mondta a pap, hogy rövidesen megcsinálja, hogy a leán elmarad, és hazajő. Ugy
is sikerült. Mert én nem akartam, hogy valaki miatta elváljon, mer a gyermek után az fog az [átok].
Nem kell csináltatni semmit.
(Szucság, 1999/69 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2004. 476. 1342. sz.)

[K.]: – Román paphoz szoktak járni?
[F.]: – Van aki jár. Mü nem vótunk.
[K.]: – S hova jártak általában?
[F.]: – Hát Remetéről [Alsó]köhérbe, mert a hegyen által közél vót.
[K.]: – Milyen céllal mentek?
[N.]: – Hát mi úgy hallottuk mástól, ha – mondjuk – az én fiam jár egy léányér, s valamiér nem
akarjuk, hogy válasszák el őköt. De mi nem próbáltuk.
(Székelyhodos, 2002/81 éves nő és 79 éves férfi/Balássy E. 2014.K 60–61.A 341. sz.)

Hát mennek, és fizetnek misét. Mint itt a szomszédba D.-éknél. Ott az első feleségét D.-nek
nem szerette az anyósa, egyáltalán. Mer városi vót, nem tudott dógozni, ahogy mik itt, és osztán járt
a papokhoz. Addig, amíg elválasztotta űket. Jártak, de mennyit jártak!
(Sárosmagyarberkesz, 2005/74 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 378. 123. sz.)

V.1.2.1.2. Lányokat férjhez ad/fiúkat megnősít
Az a kócsi, egy román papnak, aki azelőtt vót, mind ott vót a felesége a faluba. S amég itt vót,
eljöttek, valami papi gyűlés vót. Azt mondta nekem az anyósa, román asszony, de jóhiszemű, egyidősek vagyunk, aszondta, hogy átment a papilakról az anyósához. A kócsi pap. Má az asszony
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egyedül lakik, mind én, sok szobái vannak. – Da mai vin domnişoara aici la dumneavoastră?122 Má,
kovártélyba jönnek még kisasszanyak? Azt mondja: – Acuma nu sunt. – Da dacă vin, spune să vie
la mine să le mărit.123 Na, érti eztet? Nekem megmondta az asszany. Még az asszany is szidta. Azt
mondja: – Dă-l în sărăcie, popa aşa grăeşte? Da el cum poate să mărite pe cineva?124 Na.
(Szentmáté, 1994/80 éves nő/Keszeg V. 1996a. 349. 3. sz.)125

Te, tudod, [kuncog] a szomszédbúl a léány, aki velem egyidős. Megmondta az anyja. Kilenc hétig
bőjtöltek minden kedden és minden – most mán nem tom – csütörtökön vagy pénteken. Tizenegy
bőjtöt kell tartani, s aszondta, a bőjt végén eljön a fiú. És november végin vót a bőjt vége, amit a pap
adott, és Mikuláskor esküvő vót.
(Zsibó, 1997/32 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 190.)

Nem tudod, amikor meséltem én itten, hogy ugyancsak a mi családunkból, valaki járt a paphoz
me nem, nem, nem került neki. Nem tudott, nem tudott férjhezmenni, nem került neki. Akkor elment a román paphoz, s na, mikor elmondta, hogy mi van, aszondta a román pap, hogy – má nem
tudom – a jobb vagy a bal mellbimbóján van egy kereszt. Égy fekete kereszt. Aszondta, hogy ott le
kellett vetkezzen, s mit tom én melyik mellbimbóján vót égy fekete kereszt. S azt meg osztán meg
kellett…, megmondta, hogy mit kellett bőjtölni, és osztán mán azóta férjhez van menve.
(Zsibó, 1997/32 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 190.)

Általában akkor bőtölnek, ha valaki férjhez akarna menni, s például nem néz rá. Ment az egyik
kolleganő, hogy hát valakit szeretett, és ment, hogy a román paphoz. S akkor azt mondták, hogy csinált ëgy olyan misét, hogy hát rögtön aztán férjhez ment ahhoz.
(Zsibó, 1997/35 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 191.)

T. hat évig udvarolt egy leánynak és nem nősült meg. Mikor voltam Somlyón [a nézőnél], azt
mondta: – Hazamész, és tarttatsz három misét három különböző pappal. Rónán, Zsibón és Udvarhelyen. Szerdai nap. Még emlékszem, hogy a mi papunk Udvarhelyen volt, mert Szent Mária [nap]
előtt volt. És vártam. Elmondtam, hogy baj van, nem tudom, mi történik, mert rögzítve volt az esküvő időpontja, de akkor most nem, majd a nyáron, majd az ősszel. Megint eltelt egy időszak, megint:
– Mész férjhez? Megint: – Megyek. Mikor esküdni akartak, megint nem, és nem és nem, és nem tudom, mi az ördög. Így aztán elmentem, és csináltam [misét]. Augusztus tizenötödike előtt egy héttel, három misét, három különböző pap a templomban. És szeptember huszadikán az én fiam megnősült. Egy másik lánnyal.
(Zsibó, 1997/53 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 191.)

Hát egy küsleán es, ha papnak fizet, jobban kinyílilk az utja, hogy ő, mikor meg kell nősüljön.
Jobban kinyíllik, jó embert kap, nem talál rosszra, hogy, jól mennek a dógok, örökké. Úgy mondták
nállunk [a] papak, hogy egyebütt fizetnek a leányok, de aszondta, nállunk nem.
(Magyarfalu, 2001/középkorú nő/Blos-Jáni M. 2004. D188. 34.)
122
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’Még jönnek kisasszonyok ide magához?’ (A közbeékelt, román nyelvű szövegrészleteket a gyűjtő fordította
magyar nyelvre.)
’– Most nincsenek. – Ha jönnek, mondja, jöjjenek hozzám, hogy adjam férjhez őket.’
’– Hagyd a szerecsiába, a pap ilyent mond? Hogy tudjon ő férjhez adni valakit?’
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005b. 241. 216. sz.; 2013. 82–83. 3. sz.
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Hát mind-mind csak ebből a bandából. A Sz. bandája úgy adta férjhez a lányait, akihez akarta.
Hát vót itt nemrég, egy fiatal lányka, tizennégy éves, ő már szült, tizennégy évesen szült. Úgy mondták, hogy mind azáltal [miseszolgálat] adta férjhez, az unokáit is.
(Marosnagylak, 2002/79 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 412. 1051. sz.)

Csinálták ezeket, izé ... legényeket kerítettek maguknak. [Titokzatosan suttog.] Há itt is a faluba... román pappal. Elmentek Szederjesre. Elvitte a fiúnak, ha véletlenül az járt ott, vagy járt hozza,
megszerezte a haját, vagy egy zsebkendőjit, vagy valamit, és elment, s elvitte, s megcsináltatta, má így
mondják. És biza nem szabadult.
(Székelyhodos, 2003/69 éves nő/Balássy E. 2014.K 66.A 361. sz.)

[K.]: – Román paphoz szoktak járni itt Magyarón?
[N.]: – Itt nem, de más faluba, például Görgényhodákon, régebb. Mennek szluzsbát csináltatni. Általában azok, ahol a fiatalok, mondjuk, legény udvarol a nőnek s összevesznek vagy szakítanak,
különböző problémák vannak. Akkó, aki hiedelmes, hisz a babonáknak, a ruhájábó, inget, blúzat,
szoknyát, nadrágot, cipőt visz a román paphoz, hogy szluzsbázza meg, béküljenek össze, s vegye e.
Ilyenek vannak ma is.
(Nyárádmagyarós, 2005/76 éves nő/Vajda Sz.-I. 2007. KJNTA 2004.K 22.)

V.1.2.1.3. Hűtlen szerelmest, házastársat visszatérít/büntet
Én három évig voltam Szatmár megyében, tanítottam az Avas vidékén az avasi románok között.
Ott annyira ma is élő ez a csinálmány, és annyira tudják ma is, kihez kell menni... Például a kolléganőmnek volt egy komoly barátja, több évig együtt jártak, s ugye az egyik városba, s a másik a másikba, s került a férfinek valaki más. S a kolléganőm elment a jósasszonyokhoz, egyetemet végzett ugye,
elment a jósasszonyokhoz, elment az ortodox paphoz, s nekünk elmondta, hogy ott mit csináltak. S
megvolt a szabály, hogy ő mit kell csináljon: ilyen csirkelábat, s tollút, s mit tudom én, mit bele kellett tenni, s pénteki nap és szerdai nap a házból semmit ki nem volt szabad adni, s nem tudom, hány
imádságot kellett elmondjon, s nem tudom, miket... A lényeg az, hogy amikor letelt a periódus, a barátja visszajött. [X.:– Úgyis visszajött volna!]126 Nem tudom, mert úgy volt, hogy odament a másik
lány is, direkt azért odahívta, hogy tudja meg, hogy vége a kapcsolatnak, s mégis, amikor az a periódus lejárt... Én tudom, hogy egy zacskóba miket rakott bele. S mi röhögtük, ez az igazság, s ő mindig
elmondta, hogy miket kell csináljon, s melyik napra mi volt a konkrét kikötés...
(Máréfalva, 1993/72 éves nő/Gagyi József gyűjtése)

Vót az anyjának a testvére. Fiatalabb korába járt egy másik asszonhoz. S a felesége mondta, hogy
megmisézteti. S addig izélt, hogy megzavarodott, búskomor lett. Úgy bészugerálta ő, hogy a felesége
ezt tette, hogy örökké csak sírt, s kérelte a feleségét, hogy bocsásson meg, s csinálja vissza. Azt hitte,
hogy igaz. Üldögélt, s abból lett a halála.
(Iszló, 1996/61 éves nő/Balássy E. 2014.K 60.A 336. sz.)

126

Beazonosítatlan jelenlevő megjegyzése.
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Az adatközlő férjét elszerette egy fiatalabb nő. Kapcsolatuk nyolc éven át titokban tartott. A fiatalabb szerető elment a román paphoz és megcsináltatta a feleséget (ti. az adatközlőt). Állításai hamisak voltak, a pap előtt a férfi feleségének vallotta magát. Emiatt a csináltatás ellene fordult. Ebből
a helyzetből csak oly módon kerülhetett ki, hogy bevallotta tetteit szeretője feleségének. A férjnek is
vallania kellett, így a titokban tartott kapcsolatra fény derült, majd rövid időn belül megszűnt.
(Aranyosegerbegy, 2003/esetismertetés/Nagy I. 2004. KJNTA 1316.K 4.)

Gyerekkoromba visszaemlékszek, hogy Berkenyesen, az itt van Mócs mellett, Berkenyesen ahol
eljártak, s mai napig is van, aki elmegy s külön pénzeket ad, hogy megtudjon valamit a férjéről, hogy
félrejár a férje. Vagy ha ellopták valamijét, hogy ki vót a tolvaj, hogy aztat megmondja a pap. És volt
eset, mikor kiderült a dolog, hogy úgy volt.
(Vajdakamarás, 2010/71 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 527. 1407. sz.)

V.1.2.1.4. Gyermektelenséget felszámol
A leányom szült, s mind a kettő halva lett. S ennek is van egy jellegzetessége. A vaslábi pap bácsinak az ajtaja előtt van egy vackorfa. S mikor én jöttem el, akkor adott nekem egy pár darab vackort, olyan körteféle. S aszmondja: – Ezt a lánya egye meg. S mikor, én mindig a dógok mögé úgy
gondótam, s odamenyek s mondom: – Te D., ezt a pap bácsi küldte, hogy edd meg. Mondom: – Fogadjunk, állapotos vagy, s megmarad az a gyermek, mer a harmadikkal állapotos lett, A.-ral, s hogy
megmaradjon, felmentem miséztetni. S mondom: – E nem véletlen, fogadjunk, fiad lesz! Valahogy
így. – Fogadjunk, fiad lesz. – Menj el, anya, ne filozofálj – me ugye milyenek, ők tanügyi káderek
vótak, s a vejem is olyan, K., hogy vagy kicsit nagyképű... Tudós, de azért van olyan benne, ő tudja,
hogy ő tud, s azt mutassa is. Na, és akkor, ők az ilyesmit, ugye a leányom hitte, de ő egyáltalán. Na,
mondom: – Fogadjunk, fiad lesz. Ez nem véletlen, hogy neked mé nem kűdött almát, hát alma is vót
az udvaron! Valahogy így gondótam. S hát fia lett! És akkor A., me ennek is van egy magyarázata,
hogy mért volt ez, ez is, valaki rosszat akart, hogy a gyermek haljon meg, A., mer ennek megvolt a,
ezt tessék kikapcsolni most...
(Homoródalmás, 1996/61 éves nő/Gagyi József gyűjtése)

Vótak, Macskásra járnak, azt mondják, most is. Szóval Macskásra ment el, az unokatestvéremnek
nem vót gyermeke. Sokáig nem vót. Férjhez ment, s nem vót gyermeke, s akkor elmentek Macskásra, egy paphoz. S azt mondta a pap neki, hogy öltöztessen fel vagy két ilyen szerencsétlen szegény
gyermeket, s imádkozzanak, s mondassanak még misét is, hogy a Jóisten segítse meg, hogy legyen
gyermeke. S azt tartják, hogy azért lett. No osztán, tényleg újba, tiszta újba felöltöztettek két ilyen
szegény gyermeket. Tiszta új ruhával, cipővel, s azt tartja, hogy biztos, hogy a Jóisten azért adta neki
a gyermeket.
( Jegenye, 1998/66 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2004. 468. 1324. sz.)

V.1.2.1.5. Iszákos ember fogadalmát szentesíti
[N.]: – ...leesküsznek, hogy nem isznak.
[F.]: – ...mennek, fizetnek egy csomót a román papnak, hogy csinál nekiek misét, hogy esküsznek, hogy ennyi és ennyi idő alatt nem iszak több italt.
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[N.]: – A feleségek zavarja, hogy menj esküdjé le, hogy ne igyál többet.
[K.]: – Ezért elmennek a paphoz?
[F.]: – Igen, igen, inkább ezek a székely cigányak. Sátarasak. Ezek járnak ide Gernyeszegre a román paphaz. Nagy pénzeket fizetnek, hogy csinál misét nekiek. S leesketi. S aztán jöttek ide s kínáltam. – Le vagyak esküve.
[K.]: – Egy időre?
[F.]: – Igen, egy időre fogadja meg, hogy nem iszik.
(Gernyeszeg, 1994/77 éves férfi és 74 éves nő/Keszeg V. 1996a. 359. 23. sz.)127

Oda igen-igen, és főleg – de ezt se tudom –, oda is erős akarat kell, hogy megtartsd. Oda mennek
az ilyen erős italosok, iszákos emberek, hogy felesküsznek, és akkor így nem isznak.
(Zsibó, 1998/57 éves ref. férfi2/Czégényi D. 2001. 195.)

R. K. meg van esküve, hogy nem iszik. A papnál esküdt. Égy évre. Addig örökké riszeg vót. Most
nem iszik.
(Ördöngösfüzes, 2002/21 éves nő/Kulcsár I. KJNTA 986.K 31).

V.1.2.1.6. Aktuális családi gondokat ellensúlyoz
Na, aztán a nagyfiammal kapcsolatosan, ez mind lejárt, lekőtöztünk oda, a posta melletti épületbe. S a fiamnak, E.-nek olyan borzasztó volt az élete. S mondom, Vaslábon vót egy telefonista, M., s
annak a bátyja lenn ott Fogarasnál, Simbata de Suson [Felsőszombatfalván] kaluger vót. S aszmondja:
– Te I., menjetek le oda, s nézzétek meg, egy misét mondatni, menjetek le – aszmondja –, hallám mi
a helyzet, me ez a gyermek állandóan egy helyben topog –, má harminc évhez közel vót, nősülni nem,
mindenbe belékeverték, borzasztó nagy elektrotechnikus, borzasztó nagy tudása van szegénykének,
de nem haladt semmire. Mondom E.-nek: – Ülünk motorbiciklire, s menyünk! Majdnem ötvenéves
vótam, engem nem érdekel, ha úgy mész, hogy szállunk is fel – mondom –, de menyünk. Na, és leadta az a telefonista a címet, hogy keressük meg a bátyját, le is megyünk mi Fogarasba, de mi úgy
elmentünk, majdnem Szebenbe kötöttünk ki, s egyszer egy ember kaszál az út mellett, mondom E.nek, én nem látok se templomot, se semmit, mi nem jó helyen járunk. Ott az ember kaszál az útszéli keresztnél, s mondom, mit keresünk. – Jaj, doamna128 – aszmondja –, vissza kell menni még vagy
tizenöt kilométert, s ott van a vendéglő, s a sarkánál ki van írva, hogy popas Simbata de Sus,129 s ott
kell kitérni, de vissza kell menni tizenöt kilométert. Na, visszamegyünk, s mi annyi esküvői kocsit elhagytunk, hát azok mind oda mentek ki, de mi nem tudtuk. Kimegyünk oda a templomhoz, s
aszmondja a szolgálatos pap, egy fiatal, hogy mit óhajtunk. S mondjuk, hogy családi békességért, szerencséért, ezért. S igen, nagyon jó, most ment el T. pap bácsi, parinte130 T., egy formidabil131 –
aszmondja –, menjenek oda. Nem látták? – Hát – mondom –, láthattuk, de mi nem ismerjük, először
vagyunk itt. – Hát – aszmondja –, most ezt az esküvőt ő tartotta. S nézzük a kocsikat, s aszmondja
E.: – Há ezeket mi mind elhagytuk, ugye. Na, és akkor lemenyünk a pap bácsihoz, és akkor a
127
128
129
130
131

Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 251. 233. sz.; 2013. 92. 23. sz.
’asszonyom’
’Felsőszombatfalvi pihenő’
’atya’ (rom. părinte)
’nagyszerű, kiváló’
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szobájába mondja a könyörgést valakire. S az én fiam borzasztó vót, annyira ateista mint, az Istent
egy ilyen más bolygón levő lénynek képzelte el, szóval tudományos formába magyarázta ő mindig az
Isten létezését és Krisztust és mindent, s még aszmondja nekem: – Ej, hogy tud járni a szája. S mondom: – Fogd meg te a szádat, olyan helyen vagyunk, hogy hallgass. S bemenyünk s köszönünk neki
magyarul, hogy: – Dicsértessék a Jézus Krisztus! –Vai132 – aszmondja románul – baj van, me én nem
tudok magyarul, de a fősztarez133 tud, aszmondja. – No, nem szükséges – mondom –, me amennyit
kell mondani, a fiam nagyon jól tud románul, s ő megmondja, hogy mi az óhajunk. S anyukám akkor
nagybeteg vót, ott vót a kórházba hasnyálmirigy gyulladással, szívbeteg is vót, aszmondta az orvos,
ha megműti, a műtőasztalon marad, s így se marad meg. S mondom a pap bácsinak: – Pap bácsi, egy
a fiam sorsa, s a másik: anyukám nagyon beteg. S kérdi: – Hány éves? S mondom: – Hetvenkilenc. –
Jaj – aszmondja –, hát mit akar – aszmondja –, ebbe a korba Istentől ajándék minden perc, nemcsak
óra, minden perc ajándék Istentől, hát mikor akar meghalni? Hű, megijedek én is, hogy na most
kaluger előtt beszélek, s nehogy én haljak meg, s mondom: – Nem, pap bácsi, hát én se akarok meghalni, de szeretném, ha anyukám jobban lenne –, s kezdtem sírni. S na, megkérdi, hogy engem hogy
hívnak, s a fiamat hogy hívják... Aszmondja nekem, letérgyepelünk, a stólával leterít, mondja az áldást reánk, nagyon szép könyörgést mondott, s aszmondja, mikor felálltunk onnat, megöleli a fiamat, s:
– Mai, baiatule, tu ce ai facut?134 – aszmondja. Szóval úgy jött ki, hogy: – Te mit csináltál, te Isten
tízparancsolata ellen vétettél. S egymásra nézünk a gyermekkel, s még akkor se láttuk, hogy világtalan. S aszmondja E.: – Hát igen. Aszmondja: – Te nagyon jó fiú vagy, de befolyásolható vagy, s te egy
olyan bűnt követtél el, ami a tízparancsolat ellen vétek: loptál. S há igaz vót. Mert az IMASA-nál vót
egy esztergagép, az oda ki vót téve Isten számába, s hogy a fejesek nyitották-e ki, hogy vót, hát az én
fiam egy nagy tévészerelő, mittudomén mi vót, s neki, hát mindenki lopott belőle. De jelzem,
jálézárral le vót zárva, hát hogy hogy nyitotta ki, hát csak olyan nyithatta ki, akinél kulcs vót, me nem
vót kivágva s nem vót felfeszítve s nem vót feltörve, csak rendesen kulccsal ki vót nyitva, s ezek a fiatalok kiszedtek belőle mindent. S többek között a fiam is. Mikor minden egy rakásra kerűt, akkor
mindenki elhúzta a hálóból a csíkot, s ez mindent magára vállalt. Gondolom, egy provokáció is lehetett, de hát ezért keservesen megfizetett, me két és fél évet ült Kodleán [Feketehalom], és nem fogadták el cserealkatrésznek a dolgot, sem semmit, és mese nem vót, evvel egy lyukat a vállalat bedugott, és a fiam ezér ült két és fél évet, s ez vót a tízparancsolat elleni vétés. S na – aszmondja –, diktáljuk a neveket, s az anyukám nevit, s mondom, s hát elővesz a pap bácsi egy ekkora mint egy cigarettatárca, fémtárca, egy ekkora tárcaszerűséget, s egy olyan kemény kartonlapot leteszen, s eléveszen
egy árat. S na, mondjuk a nevet. S így, először mikor lesütötte a szemit, gondótam, hogy a kalugerek
általában nem szeretnek, főleg nőtársaságban nem néznek a nőkre, s főképp ez vót a jellemző a vaslábi pap bácsira, hogy amikor nőkkel beszélt, akkor mindig a földet nézte, nem nézett a nőkkel szembe, s én evvel már meg vótam szokva. S há mikor veszi elé, nézünk egymásra, s E. inti, hogy nem lát.
Na, s visszaolvasta, s akkor tudtuk meg, hogy nem lát. Ez vót egy május elsején, s rá három napra E.
visszament Szentgyörgyre, de jelzem, mindég balesettel járt az út. Hogy aztán azt nekünk mi akadályozta? Főképp amikor mentünk oda. Hát nem létezett, motorbicikliről leestem, úgyhogy aszmondta
E., mikor a csattanásra visszafordút – aszmondja –, nagy bukósisak vót a fejemen, úgy mentem után,
mint a falevél, aszhitte, elkerülöm. Semmi bajom nem lett, semmi, semmi. Egy kicsi horzsolás és
kész... A fiam visszament Barótra, me ottan vót főd alatt, a bányába mester vót, villanyszerelő mester,
és az első szobába, a postán laktunk, az első szobába aludtunk, és kinn a konyhába, há vót egy
132
133
134
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középső kicsi szoba s kinn a konyha, s úgy a fürdő, s egy hatalmas nagy durranás. Aszhittük, hogy a
szomszéd fiatalok mulattak, s valami tele üveget, vízzel-e, borral-e, valamit valaki valaminek nekicsapott, egy ilyen tompa zaj vót. De nem tudtam attól a perctől, Zs. is felébredt, s aszmondja: – Anyja,
mi a? Mondom: – Én nem tudom, ejsze a B. gyerekek itt mulattak, s valamelyik egy üveget odaroppantott valahova, inkább falhoz vagy fához, ilyen tompa csörömpölés vót. De csak nem tudtam aludni, gondótam, kimejek a vécére. S a középső szobán kellett keresztülmenni, s először gondótam, hogy
nem gyújtom fel a középső szobába a villanyt. S csak felgyújtom, s kinyitom a közajtót, hát annyi
csillogó, apró holmi van, hát e mi a. Hát eltapogatok valahogy, s a villanykapcsolót a konyhába felkapcsolom, há millióegy üveg. Nem létezett egy ép hely, ahol ne legyen megtelve üveggel. Az ablak
nincs betörve, a csillár nincs leesve, a... És minden, minden a helyén, de az a hely főleg, ahol én szoktam járni be az ajtón, s el a fürdőig, az aztán rettenetesen. Kijövök, fürdőt, mindent megnézek, sehol
semmi. Valahogy a tekintetem arra, ez az asztal a konyhaszekrény alá be vót téve, s körülbelül egy
ideig a szekrény alatt vót az asztalnak egy része. S estére mi paradicsomsalátát ettünk a gyerekkel s
szalámit s túrót s ilyen-olyan mit, s egy kicsi jénai tálba meg vót maradva egy kicsi lé. S az úgy benn
vót alatta. S valahogy odaesik a tekintetem, s hát a jénai tál nincs ott, csak a helyin egy ekkora. De
mosmá, ha a fizikai jelenséget vesszük, ha felrobban, mivel a szekrény még ennyivel fedte azt a helyet,
az, ha felfelé robban, visszahull, vagy csak körülötte tőti meg. De semmi esetre se kerül fel a szekrény
tetejére, s kályhára, s minden. Millióegy darab. Én hamar-hamar összeseprem, de én még az első látogatás a pap bácsihoz, az első látogatás után történt. Jaj, én alig vártam, hogy tudjak beszélni vele
telefonon, hogy mi történt nálunk. S nem kapom el, akarom keresni, s éjjel van, gondolom, s ahogy
összeseprettem azt a törmeléket, a jénai darab, mint a homok esett szét a kezemben. Három darabot
nem tudtam így a kezemmel szétmorzsolni. Egy olyan szívdarabot, az egyik fele kisebb vót, a másik
fele nagyobb, akkor vót egy ilyen lándzsa alakú és egy bárd. Ez a három darabot, de ez olyan felismerhető külsejű vót, hogy meg tudtam állapítani, hogy melyik mi. Na, várom reggelt, hogy legyen
reggel, de egy egész szemétlapát törmelék lett. S ezt a három darabot féretettem, s felhívom a pap
bácsit, s egy kicsit bizalmatlan vót, először vótunk nála, még most is tartom a kapcsolatot vele, s: –
Né, parinte T., mi történt nálunk. – Ei, nu-i nimic, doamna,135 de olyan hidegen, aszmondja nekem,
seperjem össze, de mondom, hogy még milyen három darabot kaptam. S aszmondja, azt a három darabot dobja be a kályhába, s a többit seperje össze, s most, amíg a járás megindul, hogy az emberek
nem jönnek-mennek, dobja olyan helyré, ahol az autók feljárják. S én ahogy viszem ki, ugye már öszsze vót seperve, s a buszok még nem mentek-jöttek, gyorsan kitettem oda az útra, hogy a buszok járják fel, hogy ember még ne lépjen reá, így mondta a pap bácsi. Hogy aztán ennek milyen jellege vót
s milyen nem, erről nekem sose beszélt.
(Homoródalmás, 1996/61 éves nő/Gagyi József gyűjtése)136

[F.]: – A fiam részeges, kizüllött vót. Elment az iskolába és elzüllt a gyermek.
[N.]: – Há itthon olyan vót, mint egy nagyleány.
[F.]: – Vótunk még a román papnál is, há nem szégyellem.
[N.]: – Azt akarom mondani, hogy ő má olyan beteg vót, hogy hazajött – akkor Besztercén vót
és hazajött – és fekütt le és szökett fel és ment ki. Ahogy tette le a fejét, nem tudott aluszni. Három
leány meztelenül táncolt előtte egy nagy késsel a kezükben, s ha nem ment ki, szúrták ide bele. [Szívére mutatott.] Még borzadott. Úgy, ahogy és mondom. Akkor friss hó vót. Kiment a kertbe, aztán
135
136

’Ó, nem semmi, asszonyom.’
Ugyanezen adatközlő élménytörténeteinek későbbi szövegváltozatai: Sándor Zs. 2001. KJNTA 524.; 2002.
D150. 23–24.A, 27–28.A, 47–48.A
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az útra, aztán a csűrbe és egy kötő vót má a kezében. Akkor felmentem véle, és elkezte magyarázni
a román papnak. Aztán a pap mondta, hogy milyen böteket tartson, segítsek én is bötelni, de nem
pénteken, vasárnap és szombaton háromszor egymás után. Úgy megkönnyebbült D., hogy csoda.
(Mezőörményes, 1999–2000/férj, sz. 1940 és feleség, sz. 1942/Benkő M. 2000. KJNTA 485.K 7.)

Amiko itt vót K. tiszteletes úr [ortodox pap], akko vótam én is. Megmondom őszintén, vót egy
nagy nyomorúságom, én elmentem, me akko vót baj A.-val. És fizettem én, nem tudom én, mennyit,
nem is vette el a pénzt, hogy tartson egy szógálatot, vagy kettőt. Há lehet, jobban imádkozik, mint
én. Hát ez nem hazugság, me így van.
(Mezőörményes, 1999–2000/férfi, sz. 1946/Benkő M. 2000. KJNTA 485.K 6.)

V.1.2.1.7. Megromlott/megrontott házasságot rendbe hoz
[N.]: – Ezek a románok sok mindent tudnak. Hanem betegségbe én is szenvedtem. Mi okból
s mi által, nem tudom, mert a léányom férjnél vót, annak annyit mondott egy román pap, hogy úgy
akarták, hogy elválasszák a... mer román férje van... a léánt a férjitő. Szóva irigységbő, nem tudom,
milyen formábo. Na. Mi csináltak, mit nem, elég az hozzá, hogy rám esett a nyomorúság. Nem felejtem soha, jöttünk egy kékesi vásárból és valamit, mit tudom én, eladtunk, vagy hogy volt, az én
léányom elmaradt, itt a férjével, nekik vót téve, dehát úgy sikerült, hogy mi jöttünk haza. Habá mi
se vótunk akko olyan idősek. És eljöttünk, azt hiszem, tehenet vagy disznóva vótunk, tudom, hogy
eladtuk, s aztán I. [férj] megivutt egy sört, és: – Gyere, menjünk szépen haza. S mikor ideérkeztünk
haza, volt egy olyan öv forma, minden szín össze vót csavarva, piros, kék, sárga, minden, akko a férjem felvette, de én ecce belerúgtam. S ő elhajította. A hídról a kiskapuig. Úgy vót. Én belérúgtam, a
férjem elvette s feltette. Eljöttünk haza, minden. Nem telt két-három napba, vót akko szilvánk. És
az mondta: – Te E., annyira unlak, te el kell menjél a háztól. Há mondom: – Te I., mi... Ilyen idős
korba? Há, gondolom, biztos ivott, vagy valami, abba az időbe nem ivott I. Vagy mi van veled, hogy
menjek el a háztól. – Menjél, me nem kellesz. – Jól van, I. Mit tudjak még csinálni? A léányomnak
vót kicsije, mit tudjak én csinálni. Má csak egy lot szilvánk vót. Két munkaerő. Egy csumó kukoricánk. Két helyt vót kukoricánk. Cukorrépa. Menjek el! Nem felejtem e soha, ez vót szeredai nap.
Szereda, csütörtök, szombaton vótunk, vót egy bátyánk, segített. Vasárnap levágtam egy csirkét, készültünk, menjünk szilvát szedni. Ement fe a testvéréhez, nekik is vót szilvájok, menjünk közösen,
akkor, ők is jönnek az ők... mi a miénkkel. Hogy menjünk szilvát szedni. Amiko megvót a reggeli,
minden hazajön, egy kicsit... ő szépen eljött haza, vót valami szilvánk, egész két óráig vagy háromig
pattogottuk, hogy ízet készítsünk belőle. Nem ilyen szilváról vót itt szó, hogy betegye pálinkánok,
hanem neki az vót, hogy legyen baj. Úgy akartuk, hogy kifőzzük délután. Megyünk szilvát szedni,
s délután miko hazajövünk, kifőzzük itt a szomszédba A. bácsiékná. S olyan gonoszul jött, hogy én
akko el kellett menjek. Nem tudtam elképzelni, hogy mi van. Me mi, magyarok, buták vótunk. Azt
mondja: – De nekem azonna tűnj el! Elvette a szilvát, mondom, készen van a reggeli, jöjjenek, hogy
együnk, s hogy menjünk. – De te tűnj el a háztól. – Há, hogy tűnjek el a háztól? – mondam. – Én ezt
mind rakam belé [pálinkába], nekem nem ke íz, nekem ke semmi. Rakom be pálinkánok mind. Elveszi a kosarat és... – Te, hogy teszed, miko megpattagattuk, szép besztercei szilvát s engedjem, hogy
tedd bele. Elvettem a szilvát s akko belérugatt a lábomba. Én annyira felidegeskedtem, vótak ott valami zsákok, úgy meglöktem, hogy hanyattesett a zsákokan. S eltűntem dógamra. Kijöttem, s akkor
nem még kellett se reggeli, semmi, nem tudtam elképzelni, hogy né, valami történt ebből az övből.
Há honnan tudjam, hogy ez mi. Menjek el a háztól. Na ement, ement. Bejöttem, lefeküdtem, nem
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még kellett szilvaszedés. – Né, te E., mit tudjak csinálni? – mondtam a léányomnak. Hova menjek.
Az a bátyánk, azt mondta, menjek hozzájuk, amég elfelejti, Besztercére. Há, mondam, ki tudja, milyen ördögei vannak, hogy menjek én valaki házára, ilyen munkaidőbe, mikor annyi a dolog, hogy
nem tudjuk, hogy lássuk a fejünket a sok munkától. Vót a Bánátba egy testvérem, én addig meg se
álltam. Tettem magamnak 3-4 rend ruhát, ugyé a léányomma egy táskát becsomagoltam, a vejem
traktorista vót, akko is vótak kapálni. Sírva maradt el a leányom, én is elkeseredve, s elmentem. Ő,
hogy nehogy megébredjen, gondoltam, hogy veszekedik. Miko jöttek ilyen bolondságoi, akko kellett, hogy tegye. S ő azé adta, én akko nem tudtam, akko is román paphaz kerültünk. Na. Szóval elmentem. Azt akarom mondani, hogy történt ez. Na az most má honnan tudta, én itt vagyak borzási,
hogy az én, ahogy mondja a román, istoria mea.137 Az én történetemet, hogy mi történt itt.
[K.]: – A Bánátban volt...
[N.]: – A Bánátban volt egy olyan oltyán cigánné. S azt mondja a léántestvérem: – Néném – má
én vótam a legnagyobb –, próbálja meg, lássuk mégis, mit mond magának. Me nekem mindent megmondott. – Nekem nem kell, én nem hiszek. Azt mondja: – Há mégis, hogy lásso, hogy igaz vagy
nem igaz. Az magát úgyse ismeri, se a történetit. Mindent megmondott az ég világán. Az a kártyábo,
tudja, felemeltem úgy, amennyire gondoltam én, s akkor... de én nem hogy hittem. Megmondta: –
Dumneata nu prea crezi. Da eu-ţi spun adevărul,138 hogy milyen... Az ördögge az is, há mive. Azt
mondja: – Dumneata eşti trimis de acasă pe o perioadă.139 Maga el van jöve egy időszakra. De a férje
maga után jön. Jönne hamarább, de nem tudja, hogy hol van. Nem tudja. Én küdtem levelet édesanyámnak, de írtam, hogy ne mondja meg. De csak aztán megtudta. Három hétre csak eljött. Három
hétig odavoltam. És megmondta a cigánné: – Să şti că vine soţul după dumneata. Da n-o ştiut unde
eşti. Nu ştie.140 És jön, mennél hamarabb. Mijek vót, maga mit vett fel a kapuból? Akko jutott eszembe. Á, itt baj van. Azér kellett eljöjjek én? – Ai – azt mondja – doi tineri acasă.141 Van két fiatalja.
Van egy lánya vagy mit tudam én, úgy mutatkozik, egy idegeny van a házba. S azoknak vót csinálva,
s magukra, idős emberekre esett a nyomorúság. Ce-ai luat din poartă?142 Mit vett fel a kapuból? Hát
én mondom: – Egy övet. – Igen? De nem mondtam, csak utoljára, hattam, hogy mondjan el minden.
– Dumneata ai avut pus ceva pe poartă şi ai luat sus. Mondam: – Da. – Să ştii, că un străin vrea să
despartă pe tinerii ăia, de a căzut pe dumneavoastră.143 Ez a második eset, miko megbénultam, akko
nem bírtam járni. S mind ezek csinálták, akik tették ezt a dógat. Na.
[K.]: – S hogy szabadult meg?
[N.]: – Mind a román pap által. Eljöttem. De ő nem tudta. Én gondoltam, ki tudja, milyen bolondság a fejibe ment. S akkor eljöttem haza, ejött utánnom, sírt, azt mondja: – E., miért tetted ezt,
hogy eljöttél? Ott egy csomó szilva szedetlen, egyiket még leszedték valahogy, de kukoricaszedni...
[A lánya]: – Há, hogy maradjon otthon, miko maga mind kergeti. Há nem buta, hogy üljen itt.
Anyunak el kellett menni.
[N.]: – Munkába vót akkor. Délután nem akart semmit segíteni. Szegény léányom, kicsivel,
ahogy lehetett. Na, aztán három hétre visszajöttem. S mondam, elmentünk a román paphaz. Vannak
137
138
139
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’az én történetem’ (A közbeékelt, román nyelvű szövegrészleteket a gyűjtő fordította magyar nyelvre.)
’Maga nem nagyon hisz. De én megmondom magának, azt mondja, az igazat.’
’Maga el van küldve otthonról egy időre.’
’Tudja meg, hogy a férje jön maga után. Csak nem tudta, hogy hol van. Nem tudja.’
’Van, azt mondja, két fiatal a házánál.’
’Mit vett fel a kapuban?’
’Magának a kapujába volt téve valami, s maga felvette. Mondam: – Igen. – Tudja meg, egy idegen el akarja választani a fiatalokat, s magára esett [a rontás].’
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olyan papok, hogy van nekiek, tudja, hogy tudják, hogy mi történt. S akko aszerint adta, hogy mit
böjtöljön.
[K.]: – Könyvből nézi meg?
[N.]: – Könyvből, könyvből.
[K.]: – Itt a helybéli papnál volt akkor?
[N.]: – Nem. Dézsen vótam egy idős papná. Az aztán elmondatt mindent. Hogy milyen napot
tartsunk.
[K.]: – Mind a ketten tartották? A férje is?
[N.]: – Nem. Én a léányomma. S akko hálistennek megszabadultam.
[K.]: – A szíjjal mi lett? Ott maradt?
[N.]: – Nem, aztán egy időre eltűnt. Há gondoltam, elvette valaki, há öv vót. Nem tudtuk. De
akkor, amikor a lábaim annyira fájtak, egy zsebkendő össze vót kötve, regge, egy tiszta új zsebkendő,
oda vót téve az útnak a szélire. De a férjem nem engedte, hogy felvegyem. Azt mondja: – Soha az
életedbe az útról fel ne vegyetek semmit. Ott üljön, ahol van. Se ne rúgjál bele, se nem. Nem engedte
többet, hogy felvegyünk semmit. Ha zsebkendő, ha akármi, ott üljön az útba. De mindig az fel vót
véve. Tudtuk, hogy regge korán mentünk a tehénne a legelőre, vittük ki. S az oda vót rakva, s miko
látta, hogy nem vettük el, akko megint vették el. S megint rakták. Megmondták névre. Megmondta
saját maga kiadta, hogy ő vót a tettes. De én azt mondtam, távol tartam, a házomat soha nem kerüli
meg. Szomszédba van. A fiú még jön, de ők soha nem kellnek nekem. Ő tudja, hogy tudunk mindent. Ilyen. Így vót, tiszteletes úr. Ilyen dógokat. A sátán munkája, nem isteni munka. Hát az Isten
nem akarja az embert, hogy megölje. Rosszat az embernek. Mi magyarak az ilyenben nem hiszünk.
De ilyen román babona dolgokkal...
(Magyarborzás, 1994/55 éves nő/Keszeg V. 1996a. 356–357. 17. sz.)144

A fiatalak össze... izéltek. S valaki megrontatta, rossz élet vót a családbo. S elmentek az izéhez, s
az segített. Meg tudja csinálni, hogy meg is unja, meg tudja csinálni, hogy éljenek tovább.
(Cegőtelke, 1994/74 éves férfi/Keszeg V. 1996a. 358. 19. sz.)145

A B. E. ura mind járt egy asszonyhaz. Az özvegy vót. De az embernek vót három kicsi gyermeke. Az asszony csalogatta, el akarta venni a feleségitűl. De a felesége elment a paphaz, s azt mondta,
mi van. Feloldatta. Osztán jól vótak.
(Ördöngösfüzes, 2002/69 éves nő/Kulcsár I. KJNTA 986.K 31.)146

[N.]: – Megcsináltatott mindenkit, ne, látja, itt van a közben az a F. M.-né, aztán annak a fiát
úgy megböjtölte, hogy, né, látja, itt ült, né, az anyja, ott ült Sz. nén, csak annyit mondott, hogy hozzon
egy inget, hozzon egy zoknit s egy zsebkendőt. Úgy megcsináltatta, hogy rá három hétre meghalt.
[K.]: – Sz. nén ezeket a ruhadarabokat elvitte magával?
[N.]: – Ő ezeket elvitte, s a román papnak odaadta, aztán hogy mennyit fizetett, azt nem tudom.
[K.]: – Nem ő csinálta, hanem a paphoz vitte?
[N.]: – A paphoz, igen. Kellett csináljon a pap szolgálatot, böjtöt.
[K.]: – Melyik pap volt ez?
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[N.]: – Várfalván a román pap. Akkor még volt Várfalván pap, román pap. [...] Mondjam azt is,
hogy amikor édesanyám még élt, s azt mondta nekem is... mert L.-lel rosszul voltunk: – Hagyd el,
I., azt mondja, mert megcsinálom én, s elrendezem én, hagy helyre jösztök.
(Aranyosrákos, 2003/71 éves nő/Fodor A. 2012. 34.)

[K.]: – Milyen problémával lehet román paphoz menni?
[N.]:– Hát román paphoz avval a problémával lehet menni, hogyha mondjuk rossz a házasélet.
Ilyen, ilyesmi.
[K.]: – A környéken hol van olyan pap, aki segíteni tud?
[N.]:– Hát azt mondták, hogy van itten [Kraszna]hídvigén is, s azt mondják, van egy pap még…,
Somlyón van, a város vígin is van ott valahun, de én nem jártam ottan egyiknél se soha. […] De ha
le akarjuk érdeklődni, akkor meg lehet tudni, akkor pontos helyet lehet tudni.
(Kárásztelek, 2013/középkorú nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

V.1.2.1.8. Válás körüli életviteli rendellenességet megszüntet
[N.]: – Szegény N., ő meginn vót a férjéér. Rosszul éltek, részeges vót, tekergő vót. Má azt se
tudta, mi csináljon. S aztán...
[K.]: – Hova ment?
[N.]: – Há vót ő ott Dézs mellett. Bonc, vagy milyen falu van ott. Na, ottan.
[K.]: – Aztán rendbejöttek?
[N.]: – Annyit csinált, hogy nem még jött, és nem még zaklatta többet a férje.
(Magyarborzás, 1994/59 éves nő/Keszeg V. 1996a. 358. 21. sz.)147

Ezt mesélte egy kolléganőm. Román. Tehát [nagy]keresztesi. Hogy ő válófélben volt az első
férjétől, és olyan, tehát, olyan rosszul éltek, és már nem tudta, azt mondja, csak legyen vége annak a
helyzetnek. És elment – az édesapja vitte el talán – ahhoz a rónai paphoz. És azt mondta, hogy olyan
imádságot mondatott el vele, amit ő addig sose hallott. Együtt mondták. És attól nagyon megnyugodott, és utána minden világos volt neki, hogy mit kell tennie. El is váltak.
(Zsibó, 1997/35 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 195.)

Én is vótam, mer elmentem emiatt a fiú miatt – de olyan részeges! Elmentem a román paphoz.
S mondtam neki: – Né, tiszteletes úr, mi járatban vagyok! A fiam el van válva, s örökké siratja a leánykáját – mondom. – S valamit nem tud csinálni? Valami unalmat, hogy felejtse el a családját – már
a feleségit s a lánykát. Aszondja a pap: – Dehogynem, megcsinálom én. No, ez [Maros]hévizen vót.
Akkor el is mentem. – De maga jöjjen vissza ekkor, s én csinálom a szógálatot, s akkor, mikor letelik
a három szógálat, jöjjen, mondja meg, hogy sikerült, vagy nem sikerült. De nem sikerült. Nem vót
suhun semmi. Akkor visszamentem. Mondom: – Tiszteletes úr – mondom –, visszajöttem, nem sikerült semmi, már mind csak úgy van a fiam, ahogy vót. Csak búsulja, sajnálja a leánykát! Na, akkor
aztán csinálta a másik három szógálatot. Úgy elfelejtette, hogy nem is állhatja őket mái napig. Pedig
a leánka már férjhez van menve, van gyermek es, el-eljő az apjához. De nem fájlalja, nem törődik.
(Fickó, 2007/86 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 210–211. 157. sz.)
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V.1.2.1.9. Távollévő hozzátartozóról hírt szerez
A papak sokat tudnak csinálni. S a kártya is megmondja. Én magamról beszélek. Mikor P. a
testvérem el vót zárva akko a katonáéknál. El vótam menve Fődvárra, szüttem ott egy ágyterítőt R.
néniéknél. S elvettem, s elmentünk a román paphaz. Fődvárra. Lássuk, mit mond a pap. És adatt
bőtet, hogy bőteljünk. S bőteltünk is, kilencen bőteltünk egy nap. És aznap írt a testvérem haza levelet. Abba a napba írt, amiko kilencen bőteltünk egy nap. Ha kilenc napat bőteltem vóna én egyedül,
akko 9 hétig ment vóna. De kilencen bőteltünk egy nap, abba a napba írt levelet. És kérem szépen
hazajöttem, és kellett tartsuk a kedd napat. Hazajöttem hétfőn este s mondam: – Édesapám, ne vigye
el a tejet reggel, mert úgy mondta a pap, hogy ne vigyenek el semmit a háztól. Nem szabad kiadni. –
Na – azt mondja –, ugyé, hogy igaza vót A. M.-jének? Mert a keresztanyja öcsémnek elment ide egy
kártyavető asszonyhaz és kivetette a kártya, hogy egyik testvére egy úr mellett van, s valamibe jára.
Na, ha nem lett vóna igaz, nem mondanám.
(Mezőveresegyháza, 1994/idős nő/Keszeg V. 1996a. 358. 20. sz.)148

[K.]: – Bízott a román pap erejében?
[N.]: – Nem tudom, nem tudok beszélni erről most. Nem is kellett volna a román paphoz menni.
Akkor is részeg volt, amikor A. [a férje] meg volt itt halva nekem, s B. [a fia] sehol… Ki hitt neki?
[K.]: – De mit mondott?
[N.]: – Mit, mit! Elég későre jött bé, másnap úgy vót, hogy temessük is az uramot, s ott vigasztalt, né, hogy az Isten akarata… s hogy bár imádkozott B.-ért, nem tud mondani semmit. Nem tud
semmit. Még én is kértem ott, akkor kétségbeesésembe, hogy hozza haza a fiamat, sírtam is, s akkor ígérte meg, hogy felmegy még a templomba – késő este volt már –, itt mellettünk, s imádkozik
s eléveszi a nagykönyvet. Én nem tudom, ez mit jelent, de aztán később mondta M.,149 hogy éjfél
után jött a pap, vagy küdte a fiát a hírrel, hogy: – Nu-i de bine, a ieşit pe negru. Fiu tău va veni acasă
mâine dimineaţă la ora şapte, da acuma nu-i de bine. Îl paşte pericol.150 Ezek ezt nem mondták meg
nekem, még az kellett volna, hogy tudjam, úgyis mind olyan rossz érzéseim voltak.
[K.]: – A román papot kérte valaki előzetesen arra, hogy imádkozzék?
[N.]: – Én nem. Lehet, a rokonok, nem tudom. Osztán kértem én is, mert éreztem, megbolondulok, semmit se tudtunk két napig B.-ről, úgy elment. Én, halott apjával a házban; mind láttam
B.-t is meghalva magam előtt… Istenem. [Sír.] Mind mondtam: – A., ne vidd el a fiamat. Ne vidd
el. Hagyd meg őt nekem legalább… [Sír.]
[K.]: – Gondolja, hogy a román pap imádsága hozta haza?
[N.]: – Hát, ha nem is, hogy hazahozta, de biztos, hogy a hosszú úton segítette őt. Pláné, hogy
úgy el volt bódulva szegény gyermek, jénistenem, mi lenne velem most. [Sír.] Én tisztességgel megfizettem a papot…
(Zajzon, 2001/60 éves nő/Csere M. 2002. KJNTA 1342.K 4–5.)

148
149
150

70

Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 250. 230. sz.; 2013. 91. 20. sz.
Moldvai származású barátnő.
’Nincs rendben, feketén jött ki. A fiad holnap reggel hét órakor hazaér, de most nincs vele minden rendben.
Veszélyben van.’

EME
V. A pap tevékenysége
V.1.2.1.10. Kapcsolatot biztosít/teremt a túlvilággal
Én mondok egy történetet, amit hallottam. Meghalt egy, D.-nek a fia. Meghalt húszévesen hirtelen, egyetemista volt, egy román. És azt mondta az a nő, hogy valahol van egy kolostor, Curtea de
Argeş [Argyasudvarhely]. S akkor ez az édesanya elment oda, s ott kellett valamennyit fizessen, és
volt egy kút. És ő a kútba beszélt a fiával. Hallotta a fiának azt a hangját, ami vót. Én ezt komolyan,
amikor egyetemre jártam, hallottam, hogy ezt beszélték. És tudott a fiával kommunikálni.
(Héjjasfalva, 2006/36 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. I: 325. 101. sz.)

V.1.2.2. Balszerencsét, sorscsapást elhárít
Én minden esztendőbe elmenyek és fizetek misét, hogy menyen jól dógunk. Nehogy valami baj
irje valamelyiket.
(Ördöngösfüzes, 2002/58 éves nő/Kulcsár I. KJNTA 986.K 31).

V.1.2.2.1. Tanulmányi teljesítményt előmozdít
A fiamék kétszer is jártak, de nem rosszból. Egyszer, amikor a gyermek ment felvételizni 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.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/76 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 165–166.)

Az unokám vizsgázott, akkó mentem a paphoz. Az unokám azt mondta, nem volt semmi baj,
úgy tudtam a vizsgán.
(Aranyosegerbegy, 2003/idős nő/Csíki E. KJNTA 1125.K 10.)

[K.]: – A szomszédok nem jártak hozzá ilyen céllal?
[N.]: – B. J.-t mondták, hogy vitte Sz. a paphoz, hogy segítsen azért, hogy átmenjen az érettségin.
Akkor azt mondták, hogy Sz. nén vitte el. Messzire, Tordára valahova. Foglalkozott Sz. nén ilyesmivel.
Nem szerettük, én nem szerettem. Én nem szerettem azt, hogy valaki a Jóisten dolgába vegyüljön bele.
(Aranyosrákos, 2004/74 éves nő2/Fodor A. 2012. 29.)

[K.]: – Maga román paphoz nem fordult soha?
[N.]: – Pedig mondták akko, a léányam miko az egyetemre az első vizsgájo nem sikerült. S aztán
van egy, hogy az asszany magyar, s a férje román. S annak is vót egy fia. S mondta nekem: – Te menj,
nehogy csinálj valakinek rosszat, de imádkozal, mer én is úgy mentem J.-ér, azt mondja, imádkoztam, s sikerült. Há egysze gondoltam, minek menjek, há imádkozak itthan. Úgyhogy nem vótam.
(Mezőkeszü, 2009/71 éves nő/Keszeg Vilmos gyűjtése)

V.1.2.2.2. Munkahelyi gondokat megold
A testvérem mondja, hogy ő úgy hitt a papnak, mer akármi történt, ment oda. S aszondta, hogy
este bevitte a pap a templomba… Kilökték a férjét a szolgálatjából. Úgy búsult szegény testvérem. – Na

71

EME
A mágikus erejű pap
– aszondja –, kilökték a férjemet! Mert elkapták egy üveg pálinkával. Elmegyek a paphoz! Ő mindenért ment a paphoz. Aszondja: – Gyere bé este a templomba, csináljunk misét! Aszondja: –Te, én úgy
féltem a templomban! A pap bement oda, ahol olvasott, s én imádkoztam ott, letérgyeltem s imádkoztam. S aszondja, egyszer kiment a pap, s otthagyott. S valaki egyszer jött, s így megrázta a hátamat. És
aszondja, megbátorítottam magamat. S aszondja, mikor elmentem, aszondta a pap: – Menjen, holnapután a férje…! – nem tudom, milyen utcába. És igaza vót a papnak: elment oda, s a férjit visszavették.
(Kolozsgyula, 2007/73 éves református nő/Magyar Zoltán gyűjtése)151

V.1.2.2.3. Gazdasági kárt kiegyenlít/hasznot biztosít
Egy református asszonynak (vagy húsz évvel ezelőtt történt),152 döglöttek a disznói. Elment Mikolára és ott misét szolgáltatott, hogy Isten szerencsét szolgáltasson. Szentképet is hozott onnan.
(Borsa völgye, 1941/ esetismertetés/Vajkai A. 1943. 46.)

[N.]: – Szóval mi is vótunk. Én is vótam a román papná. Ha döglett meg disznónk vaj állatunk
pusztult el.
[F.]: – Ugye, melyik nap döglik meg, azt a napat szokták bötelni.
[N.]: – Má nemcsak azt a napat. Mondja ő, hogy melyik napat. De azér én is vótam.
[K.]: – Hol?
[N.]: – Há most má Vermesen is van egy pap, azután van itt Kentelkén is. A kócsi is.
[F.]: – Aztán vót [Kékes]újfaluba s...
[N.]: – Edenibe,153 csak az meghalt.
[K.]: – Disznó miatt volt a papnál?
[N.]: – Igen. Mind máma elhoztam az urammal a vásárból a malacat, nem is evett, reggere meg
vót dögölve. Akko vettünk mind másot. Az élt egy hónapig, megdöglett az is. Maradtunk disznó
nékü, me mind pusztultak e. Ementem a paphaz. Én könyörögtem a Jóistenhez...
[F.]: – …hogy forduljan jóra.
[N.]: – Azótától nem is vót... Pedig meg kellett vóna tartsam minden héten a napat, de nem tartattam csak egy darabig. Egy liter vizet vittem, egy kiló lisztet vagy korpát. Azt mondta a pap, miko
jövek haza, hogy locsoljam meg az istállót, locsoljam meg a ketrecet, az ólat a vízzel, s aztán az állatoknak adtam lisztet.
[F.]: – Ő arra olvasott.
[N.]: – Igen. Megmondta, melyik napat tartsam és úgy.
(Cegőtelke, 1994/74 éves férfi és 65 éves nő/Keszeg V. 1996a. 359. 22. sz.)154

Elég az héza, hogy azután esmént egyszer úgy jártam, hogy valami ok végett a disznó
megmalaczott, tizenkét malacca vót; egy… egy…, egy óra alatt mind a tizenkét malac megdöglött,
érti-e? Akkor a tehennek borja vót, a tehennek a borja is megdöglött. Egyszerre vittem ki egy borjút, s tizenkét malacot vittem ki a döghü. Akkor a másik, vót egy szép disznóm, elcsaptam az ősszel
az őszlőbe, mikor annak két hete vót, a farkasok széjjeltépték, érti-e? Úgyhogy annyira, az állatokba
151
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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 rétam történt meg. Elmentem oda, s
megmondtam, hogy mi a helyzet. Hogy az állatok úgy pusztulnak, hogy erőst, jaj, erőst pusztulnak
az állatok. Na, jó. Akkor azt mondták, hogy menjek haza. Jöjjek haza, nem csinátak semmit. Azt
mondták, jöjjek haza, egy gyufaskatulyába vigyek fődet, de az udvarról, nehogy egyebünnet, az udvarról, vigyek fődet, s akkor még, asziszem, hogy sót. Asszem, hogy sót kell vigyek. Nem, olajat. Sót
s olajat. Na, elég, hogy következőkbe esmént nem sok idő múlva elmentem, akkor én nem tom, mit
csinátak, elvették azt a fődet, elvették a sót, s evették az olajat, s aztán ott misét tartottak még melléje, s aztán még micsinátak vele, s mit nem csinátak, azt ők tudják, elég, hogy aztán visszaadták, s akkor azt mondták, hogy a fődet, azt a kicsi fődet tegyem bé, a háznak a fundtamentomja alá, de olyan
helyre tegyem, nem a házhatárhoz, hogy az a főd, ha onnat kihullik, ne a máséra hulljon, hanem az
enyémre hulljon. S a sót es esmént úgy. De nem csak a házra. Osszam e háromfelé vagy négyfelé. Tegyek a csűr alá, tegyek a pajta, ahol a disznók vannak, az alá, tegyek az istálló alá, s tegyek 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 mondva, azután nekem állatkárom, azt mondhatom, hogy
ejsze egyszer vót. Többet nem. Mondhat, ki mit akarhat. Me azt mondták ők, hogy a szerencsét valaki evitte. Me azt is e lehet vinni. Ilyen fórmában. Evitte valaki. S azt vissza kell csináni.
(Csíkkarcfalva, 1997/Derjanecz Anita gyűjtése)155

A.-éknak beteg lett a lovuk. B.-éknek megdöglött a lovuk. C.-éknek szintén. A.-ék voltak a román papnál. Az ű lovuk helyrejött. A másikok megdöglöttek.
(Zsibó, 1997/40 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 194.)

Nállunk es úgy vót, hogy minden évben a disznónk megdöglött, nem tudtunk disznót ölni (de
igaz vót, még a nagyapád idejébe vót), s jártak ezek a papok s kéregettek. S apósom es adott, nem
tom, mennyi pénzt, azé, hogy többet ne dögöljenek meg a disznók. S azután, jó órába legyen mondva, soha egy se döglött me[g], na. Azok imádkoztak, azoké az imádság olyan hatható, azok valami
barátok, kaluberes barátok.
(Oroszhegy, 2004/77 éves nő/Hajdó H. R. 2012. D412. 82.)

V.1.2.2.4. Jogi sérelmet orvosol/kiegyenlít
Én akkor jártam az oláh paphoz, amikor G. Gy. P. perelt, el akarta venni a helyet, a birtokot, ami
nekünk járt öröklésképpen. Volt foganatja, mert a pert megnyertük [Csík]szeredában.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/nő, sz. 1924/Tankó Gy. 2001a. 167.)

Biza, rég-rég foglalkoztak ilyen kiimádkoztatással. Gáborok patakán két embernek határosak
voltak a szántóföldjeik. Az egyik ember elszántott a másikéból. Az szépen fogta magát, s tavasszal
visszaszántotta. Hát ez így ment, örökké veszekedtek. Aztán az egyik lement a Regátba, úgy érezte,
hogy neki van igaza, s adott egy fekete misérevalót. A másik ember úgy megijedt, hogy többet nem
mert elszántani. Így aztán egyéb baja nem történt.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/47 éves/Tankó Gy. 2001a. 169.)
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Most úgy beszélgettem velük, mint magával, s nem is egy helyt, hanem öt helyt. Mindenfelé
mentem, mert azt mondtam: most már, ha nincs törvény az én részemre, van fenn. Itt valahol megvan az az írás, amilyent én írtam, hogy amit nekik előadjak. Itthon bételt. […] Mondták, hogy Bibliát vegyek a kézbe, írjam le belőle az Illyés próféta zsoltárát. Akkor aztán időközönként egyszeregyszer vegyem elő, olvassam el, nem sok az, csak arra jár egy kicsi ima. Minden héten egy napon
öt perc se: 6 Miatyánk, 6 Üdvözlégy, 1 Hiszekegy Isten. Ezt minden héten egy nap, ez péntekre vót
nekem. Van úgy, hogy mögfeledkezök, de másnap eszömbe jut. Nem telik belé öt perc se. Mettül,
addig. De hát én ráérek.
(Székelyvarság, 1994–1995/férfi, sz. 1920/Mészáros Á. 1998. 413.)

Vótam a nízőnél és aszondta, hogy menjek ahun van a tizenkét pap. És fizessek misét, hogy
legyen mán vége a járásomnak. Me mán nem bírtam a sok pert. Mejek drága oda a paphoz, na
aszondja, mondom a papnak: – Van egy nagy perem, nem tudok megmenekülni, fizetek egy misét.
Akkó azt mondja nekem: – Melyiket fizeted? Mondom: – A harmadik misét. – Nem szabad megölni senkit. Há, mondom: – Melyiket fizessem? – A másodikat. Há, a harmadik az, öli meg, tudod, azt
a..., nem szabad megölni. A másodikkal aztán, avval nyertem.
(Zsibó, 1995/100 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 195.)

Há, annyian járnak. Még itt vót nényuka a múltkor is, akinek eladta a blokkját. Az most harcba
van a menyivel, mer ű ráiratta a fiatalokra a blokkot, és a menye most ki akarja tenni a fiát is. A fiatalok most válófélbe vannak. Válófélbe. És az anyósát meg a fiát mind, hogy menjen ki, mert az övé a
blokk. S az mondta, hogy ni, mán jár ide Rónára, a paphoz. Négy. Négy istentisztelet vagy szluzsba.
(Zsibó, 1996/60 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 197.)

Engem megtanított egy pap, hogy többet ne menjek fizetni, mer kell pénzet, hanem pénteken
délig nem egyem, mer az Isten megbocsát, mer én beteges vagyok. Hát délig, aztán hozok bé egy
nagy követ […] Gondolom, kinek tettem, hogy ki ártott nekem. Én imádkoztam Istennek, hogy
métt tettem fel azokot a gyertyákot, hogy loptak vagy megvert valaki, vaj... S akkor az Isten veszi
bé […] Úgy tanított egy öreg pap engemet. Ține postul și arde lumânări, nouă lumânări. 156 S tartottam egyszer a vejemnek. […] Mikor megtartottam a hamarébbi pénteket, egy éjjen elvitt a róka
reggelig 14 récéjiket. Ők elvették nekem a pujomot, de elvette az Isten a húst tőllük […] Ezt tudják
régtől [pénteki böjtölés], de ezt a kilenc gyertyával, ezt nem tudják. Kinek nincs tehetsége, menjen
a paphoz, s kérje az Istent. S aszondják egyféleképpen kám vétek. De ő teremtett, ő kell elvegye az
én életemet. Mi kérjük őt, hogy a másikat ölje meg, cel rău sfânt.157 Aszondják, tűrd el, de meddig?
(Magyarfalu, 2001/középkorú nő/Blos-Jáni M. 2004. D188. 15.)

V.1.2.2.5. Természeti csapást kivéd/ellensúlyoz
Ha az eső, a mi valószínűnek látszik, nagy területre terjedt ki s Marosvásárhely környékét sem
kerülte el, úgy ott egy kis falu román lakossága nagy diadalt ül. Ugyanis a pópa indítványára megcsinálták a parasztok azt, hogy a toronyból leakasztották harangjukat s egy kútba eresztették, csakhogy
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a szárazság múljon el már. Most már a ki sokalja az esőt, az kérje meg a pópát, hogy vétesse ki a harangot a kútból, akkor talán ismét száraz idő lesz.
(Maros megye, 1904/Rexa D. 1904. 287.)158

Ez előtt több évvel a 20. század elejin lehetett, egy öregasszony megálmodta, egy román öregaszszony megálmodta, hogy hogy lehet elkerülni a jégverést, ami mindig tönkretette a termést Mátéba.
Azt álmodta, hogy gyűjtsenek az emberek a faluból lisztet s tojást. Készitsenek prészkurákat s vigyék
el a megyébe kilenc ortodax paphaz, s azak szenteljik fel, s akka nem lesz többet jégverés Mátéba. S
úgy is csináltak: minden esztendőn gyűjtenek a romának s a magyarak, gyűjtenek lisztet, tajást, van,
aki pénzt ad ezek helyett, elkészitik a prészkurákat, s elviszik kilenc faluba az ortodox papokhaz, s
azak megszentelik… S a 20. század folyamán nem volt túl sok jégverés Mátéba. Ennyit tudak.
(Szentmáté, 2003/24 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 560. 1499. sz.)

V.1.3. Jósol/lát/néz
V.1.3.1. Általános látnoki képessége van
Hogy az embernek a baja rontástól ered-e, a néző tudja megmondani. A néző lehet férfi is, nő is.
A nők rendesen bábaasszonyok. A legjobb hírű nézők oláhok. Az oláh papok között is kerül egy-egy
néző, egyik legjobb hírnek örvendő pópa Havasdombró vidékén lakik, aki 20 fillérért néz.
(Fekete-Körös völgye, 1911159/Györffy I. 1916. 86./1986. 173–174.) 160

Ez a rónai pap, ennek vannak kollégái, én kettőt tudok, aki foglalkozik vele. De annyira, annyira
benne van már, hogy mikor valaki mejen hozzá valamiért, mikor már bemegy a kapun, akkor megmondja, hogy miért jött.
(Zsibó, 1995/64 éves ref. nő/Czégényi D. 1999. 36.)161

Nehéz, körülményes volt az út, mikor bementünk már késő volt, és azt mondta, hogy baj van, s
azért jöttünk. És azt mondta, hogy nagy baj van, s most jövünk?!
(Zsibó, 1997/40 éves ref. nő/Czégényi D. 1999. 36.)162

[F.]: – Figyelj, ez ëgy olyan dolog, amit soha nem hittem, és nem adtam rá soha sëmmit, mert
hűlyesígnek tartottam az egíszet, de történt valami, ami mëgváltoztatta az egísz gondolkodásomat.
Karácsonyban kezdődött az egísz dolog, úgy, hogy B., az uncsim, kapott kétszáz márkát a testvíritűl,
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A hír korábbi megjelenése: Arad és Vidéke, 1904. jún. 11.
Györffy István adatai nagyrészét Köröstárkányban, illetve Várfenesen, Körösjánosfalván és Magyarremete
községekben gyűjtötte. (Vö. Györffy I. 1916. 81./1986. 164.) Az 1911. augusztus 6-a és szeptember
20-a közötti negyvenöt napos kutatómunkájának útvonalát, egykori útinaplója alapján, Györffy György
rekonstruálta. (Lásd: Györffy Gy. 1986. 7–8.)
Egy egybeírástól (aki) eltekintve azonos szövegváltozat. A Magyar Zoltán által gyűjtött szövegekből előszerkesztett kötet kéziratába is beválogatódott. (Magyar Z. é. n./K/c. 308. sz.)
Újraközölve: Czégényi D. 2001. 160.
Újraközölve: Czégényi D. 2001. 160.
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kinn van Olaszban. És azt írta neki ëgy levélben, hogy ű mëg vót házasodva, és akkor ű Olaszországban vót, a csaj mëg kinn vót Izraelben. Igy beszílgettek mindën nap telefonon, tíz-húsz përcët,
mikor mennyit, s egyszër csak mëgszakadt a kapcsolat. És akkor küldte B.-nek azt a kétszáz márkát, hogy mënjën el itt valami román paphoz, hogy csináljon slujbát, hogy a csaj válaszoljon. És
akkor elmëntünk B.-vel, hát engem kírt mëg, hogy vigyem el autóval. És akkor ők bemëntek, me
vót velünk ëgy másik román srác, és akkor ëgyszër csak azt mondja nekik a pap, hogy: – Pe celălalt
băiat de ce nu-l chemaţi?163 Azt mondja B., hogy: – Pe care164? – Care a rămas în maşină.165 És akkor kijött B., azt mondja: – Gyere bé të is. Bemëgyëk, aszondja nekëm a pap: – Mit gondolsz, nekëd
nincs szüksígëd az Istenre? Mondom: – Én ilyen istentelen embër vagyok, aki nem hiszëk az ilyen
hűlyesígëkben. Aszondja: – Rămăi aici.166 Vótunk bent vagy heten-nyócan, és mártotta nekünk a kezünket-lábunkat, mëg vetëtte a kërësztët a homlokunkra szentëlt vízzel. Akkor elmënt, vártunk vagy
másfél órát, majd amikor visszajött, akkor elmondta B., hogy mírt jött. Aszondta, hogy tudja nagyon
jól, hogy mi a helyzet, de aszondja, hogy ha csinálnak bűjtöt, akkor lehet, hogy jóra fog fordulni az
egísz dolog. Teee! Olyan dógokat mondott mëg a múltunkrúl, hogy nem jött, hogy elhiggyük. Hogy
hunnan a francbúl tudja ezëket a dógokat. Kérdëm B.-túl, hogy: – Të összebeszíltél ezzel a pappal?
Kérdi tűlem, hogy: – Të beszíltél ezzel a pappal előtte? Mondom, hogy: – Én vótam itt ëgyszër V.
V.-vel, de akkor nem beszíltünk sëmmit.
[K.]: – De miket mondott a múltatokról?
[F.]: – Te, szóval B.-nek is elmondta, hogy űtet tartja valaki, de nem az apja, sëmmi köze nincsen
hozzá, mert nem az apja, mëg hogy az ű apja nem is lehet tudni, hogy merre van a nagyvilágban, lehet,
hogy mán mëg is halt. Mëgmondta nekünk, hogy konkrét dógokat nem tud mondani, mert mi nem
hiszünk Istenben. Së B., së a másik, së én. Szóval, azt mondta, hogy ha istenfílő embërëk lënnénk, akkor többet tudna mondani. Na, de B.-nek akkor mëgcsinálta azt a sluzsbát, B., de inkább az anyja tartott bűjtöt, és ëgy olyan két hónap múlva jött levél Olaszországbúl a testvíritűl, hogy nízd mëg, a csaj
fëlhívott engëmet. És aszondja, hogy kibíkültek. De akkor mán ëgy olyan nígy hónapig nem beszíltek.
(Ipp, 2001/26 éves férfi/Soós P. T./Soós P. T. 2002. D155. 58.A)167

Azt mondják, hogy Tordán van egy pap. Egy román pap. Egy vak pap.168 Úgy született 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 mindent. Vótak ott nála lapádiak, s biza mind megmondta.
(Magyarlapád, 2002/71 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 413. 1055. sz.)169

Vót egy pap [Ördög]keresztúron. Az tudta, még az embernek a nevit is tudta. Román pap. Az, ha
ment oda, megmondta az embernek a történelmit, hogy mi van, s mi történik, s mért jön.
(Kisesküllő, 2007/77 éves ref. férfi/Magyar Z. é. n./K/a. 805. sz.)

Történtek itt is Őrbe, hogy mentek a [kócsi] paphoz. Elment a menyecske, elment a paphoz.
Mikor bément az ajtón, aszondja: – Ide figyeljen, magának meghalt az apja s anyja. Maga mért nem
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’A másik fiút miért nem hívjátok?’
’Melyiket?’
’Amelyik az autóban maradt.’
’Maradj itt.’
Közölve: Soós P. T. 2010. 238–239. 20. sz.
A tordai „vak ember”-ről lásd még: Magyar Z. 2008a. 413., ill. 495. 1054. sz.
Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 608.
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jött hamarabb hozzám? – anélkül, hogy mondjon valamit [az illető]. – De ezt – azt mondja – nem
idegen csinálta, ezt a sógorasszonya csinálta! Sok ilyen eset történt.
(Felőr, 2008/79 éves ref. férfi2/Magyar Z. 2011a. II: 299. 175. sz.)

Van itt Boncon, azt mondják, hogy van egy [román pap], oda mennek sokan, sokan mennek. Sziken [Szék] innét az első falu. Hogy az mindent megmond.
(Göc, 2009/75 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 536. 1434. sz.)

V.1.3.1.1. Balszerencsét/sorscsapást/halált megjövendöl
Például én Slobozián [Szlobozénba] vótam egy román papnál. Hát az má nem itt van. És az nekem
megjövendölte azt, hogy mikor az esküvő fokán leszünk, elválunk. Elrontsák a házasságot az irigyek. És
nem sok időre csak összekerülünk. Hát az honnan tudta, hogy mi házasság előtt állunk? Akkor csak
négyszemközt vót így az egyezkedés, hogy hát összeházasodunk. S megmondta, hogy az idén feljutunk
egész a házasság küszöbire, s mikor kéne átlépni a küszöböt, idegen személyek állnak utunkba, és elmarad a házasságunk. Hát akko elkacagtam… És olyan dógokat mondott, hogy én most, mikor átmentem a
dógokon, most jut eszembe, hogy hát annak idején ő ezt nekem mondta. De hát az ember nem fogta fel.
(Székelyhodos, 1996/26 éves férfi/Balássy E. 2001. 97. 28. sz.)

Magyarmacskáson vót még olyan. A testvérem a szomszédba vót, nagyon hitt a papnak, akármi
történt, ment a paphoz. Egyszer elmentem én is [oda]. Elmentem, itt vót egy asszony. Annak a szegény
asszonynak meg vót a férje bénulva. Aszondja: – Menjünk el a paphoz, menjünk a templomba, s csináljunk misét. Mentünk a templomba. Aki vót, bément oda elölre, s mondta a pap, hogy milyen közelébb.
Nem felejtem el: – Nagy nehézség várja magát! S azután operálták meg a férjemet.
(Kolozsgyula, 2007/73 éves ref. nő/Magyar Zoltán gyűjtése)170

Tudtak igazat es mondani, mer édösanyámnak vót három nagy fia, s jött a kalugerpap, s minden háznál valamit mondott, úgy jósolt. S akkor édösanyámnak megmondta, hogy: – Sajnálom magát, de magának a nagy fiai meg fognak halni, de egy fiát bicskaszúrás által fogják megölni. S úgy
halt meg a nagyobbik fia. […] S nem vót azelőtt, egy éve se vót, mondogatta a testvéröm: – Na, még
a kalugerpapnak nem telt bé a szava! S rea nemsokára megszúrták, s úgy halt meg. S örökké mondta
édösanyám: – Ugye, hogy bételt a szava a kalugerpapnak!
(Zetelaka, 2007/82 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2011a. I: 228. 135. sz.)

V.1.3.1.2. Eltűnt/elveszett emberről/állatról/tárgyról/pénzről értesít
Egy alkalommal a fiam, ő mint esztergályos dolgozott, végezte az iskolát, és osztán elveszett a
mikrométere, a tuszája, egy egész tusza. S ő nem mondott senkinek semmit, kapta magát, elment ő a
keresztúri paphoz. S a keresztúri pap megmondta, hogy hol van. Hogy menjen ebbe és ebbe a szekrénybe. S megkapta, megkapta a fiam a szerszámját.
(Bogártelke, 1998/70 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 474. 1335. sz.)

170

Magyar Z. é. n./K/a. 812. sz.
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[K.]: – Román paphoz járnak-e a faluból?
[F.]: – Mentek elegen! Mentek, szokás. Például itt, az is itt lakik, a harmadik szomszédban,
az vót, a fia főkönyvelő most is [Szilágy]somlyón. És az elment az apjáé, mert az apja ivott, vagy
micsinált. Nem olyan nagy iszákos vót, de vót. Szokott inni, és összekaptak valami lakodalomba a
feleségivel, s akkor nem ment oda a vacsorára se, s fogta magát és elment, többet nem jött elő. És három napig kerestük. Mentünk a falun keresztül, nem kaptuk. Akkó ki akarták rendelni a katonaságot, de mire a katonaságot kirendelték vóna, megkapták. És akkó elment a izéhez, a paphoz.
[K.]: – S hova ment román paphoz?
[F.]: – Öö, Somlyóra. Elment a román paphoz, és a román pap megmondta, hogy nagyon meg
volt bántódva az e..., a férje, hogy akkor este miért nem hívták meg oda a vacsorára, mikor volt is, a
felesége nem engedte be, azt mondta, hogy piás vót, és nem engedte be.
(Selymesilosva, 2002/80 éves ref. férfi/Czégényi Dóra gyűjtése)

Egy asszonnak itt a szomszéd községbül – román község – elveszett a bivaly. Elveszett a bihalya
a csordábúl. S nem ment haza. Nem jött haza, nem jött haza. Elment a néni oda Rohiba,171 ott a papokhoz, és mondta, hogy ni, mi történt a jószágával, mer nem jött haza, és a pásztor nem tudja, hogy
hol van. Eltőtt egy év – nincs a bivaly, eltőtt két év – nincs a bivaly. Az asszon mind járt. És ott a papok mondták meg, hogy a bivaly egy másik községbe van, és él a bivaly. De már az asszony nem érkezett ennek a dolognak utána menni, mert meghalt.
(Domokos, 2005/80 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 335. 92. sz.)

Vagy ha elveszett valami, egy bivaly vagy egy liszt, vagy valami, megmondta, hogy hová menjen
s hol kapja meg. Vettem egy disznót, s elment itt ni, s elszaladt a disznó ott ni fel. S elment [a feleségem] Keresztúrra. Másnap elmentem hozzá. Megmondta: – Arra Babuc felé ment. S másnap elment Babucra, s megkapta a disznót.
(Kisesküllő, 2007/77 éves ref. férfi/Magyar Zoltán gyűjtése)172

Még hallottam vót egy esetet, hogy a kaluger – már úgy mondták neki itten a faluban – ott
dógozott valamit künt, és jött egy ember lóháton. S azt mondta neki, hogy: – Ne szállj le a lóról,
azonnal menj vissza! És itt meg ott – nem tudom, a helyet hol jelölte meg –, hogy ott van tehene
vagy ugyancsak lova, ami el vót veszve, s megmondta, hogy oda van beesve. S ott vót.
(Ördögkeresztúr, 2007/73 éves ref. nő/Magyar Zoltán gyűjtése)173

S az elnöknek is ellopták valamilyen oláhfalviak,174 s itt Zsomboron tették vót le a csitkót…, de
nem ellopták, hanem utánik szegődött, s akkor idáig feljött, s itt hagyták. Azt is megmondta, még
két betűből a nevét is. S az elnök feljött, s a csitkó ott vót.
(Székelyzsombor, 2007/78 éves ev. nő/Magyar Z. 2011b. 211. 551. sz.)
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Rohi (románul: Rohia) erdélyi falu Máramaros megyében, a Lápos-vidéken. Magyarlápostól öt km-re délre
fekszik. Híres (ortodox) Szent Anna kolostora 1923 és 1927 között a hegytetőn húzódó erdőben épült. Az
1960-as évekig, amíg el nem készült a hozzá vezető út, kis remetekolostor volt. 1989 óta jelentősen bővítették.
A kolostor hivatalos honlapja: http://www.manastirea-rohia.ro (2014. 01. 30.)
Magyar Z. é. n./K/a. 810. sz.
Magyar Z. é. n./K/a. 811. sz.
Kettős Oláhfalu: Kápolnásfalu (rom. Căpâlniţa) és Szentegyházasfalu (rom. Vlăhiţa). Itt a két Hargita megyei
településből feltételezhetően az utóbbi említődött.
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Békásban volt egy híres román pap. Ha valakinek ugye veszött el a pénze, megmondta, hogy az
a pénz megkerül, vagy hol van, férfinél, nőnél van, eztet megmondta.
(Zetelaka, 2007/78 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2011a. I: 228. 134. sz.)

V.1.3.1.3. Elrabolt emberről és ellopott állatról/tárgyról tájékoztat
Na, de mikor ellopták a kerekeket az istállótul. Melyik vót, ha nem a B. M. vót a páza. Elmentek
a bedecsi paphoz, s az megmondta, hogy hun van. S meg is került a kerék.
(Magyargyerőmonostor, 1998/82 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 474. 1336. sz.)

Ű [az ördögkeresztúri pap] 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, 1999/80 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 475. 1340. sz.)175

Éppen a szomszédunkban is egy öreg bácsinak a fia vitte el a tehenet az istállóbúl. Elment a
paphoz Kucsóra. S aszondta neki, menjen Szatmárra, mert a piacon lesz egy hét múlva. És a tehenet
megkapta, és haza is hozta.
(Vérvölgy, 1999/72 éves ref. férfi/Magyar Z. 2007b. 439. 1293. sz.)

Vót olyan, hogy itt elveszett a lova, vagy ellopták a pénzit, s akkor elmentek a kaluger papokhoz,
s az pénzért megmondta, hogy hol van, hol keresse, és ténleg ott is vót. Tehát be is bizonyított vót,
hogy meg tudták mondani.
(Homoródszentpéter, 2006/57 éves unit. férfi/Magyar Z. 2011b. 211. 552. sz.)

Mint például itt is: két leány ellopták a perselypénzt. A tavaly. A templomból. Románok vótak, a
románoktul lopták el. Elmentek, s vettek pont olyan kulcs, amilyen vót a templom lakatja, hogy talált,
s bementek, s elvették a pénzt. S osztán megtudták, mert osztán a pap megtudta. A pap osztán megmondta: – Két fehérnép – aszondja –, azok vették el! Ez a román pap. S osztán visszavitték a pénzt.
(Buza, 2009/75 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 527. 1408. sz.)176

Vót eset még itt is. Valaki elment a kukorica közé burjánt szedni, s a karóráját elvesztette. És a
másik megkapta, a valaki. Hát nem pont a kukorica közt vesztette el, hanem az utcán; ide vót akasztva a karórája s elhullatta, s valaki elment utána, s megkapta. És az elment oda [Füzesmikolára], és az
[ottani román pap] megmondta, hogy [hol] van az órája.
(Kispulyon, 2009/78 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 526–527. 1406. sz.)

Amikor én is ott vótam [Boncnyíresen] a menyemmel, akkor kint vótak valami emberek, akik
előttünk jöttek ki. Az egyik ember azt mondta – Târgu Lapus [Magyarlápos] mellől jött –, hogy
ellopták a bikaökrét a mezőről, a pásztortól, ellopták. S azér jött, hogy lássa, hogy hol van, hogy
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Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 608.
A gyűjtő jegyzete alapján az ellopott holmi hollétét felfedő román pap alakját villantja fel egy általa 2005-ben
lejegyzett bálványosváraljai történet is. (Vö. Magyar Z. 2012. 640.)
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szerezze vissza azt az értékes bikabornyúját. S azt mondta a pap, hogy nincs mit csináljon, mert ellopták, levágták és meg is ették. Úgyhogy nem tudja visszavenni neki.
(Ördöngösfüzes, 2010/74 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 537. 1438. sz.)

V.1.3.1.4. Meghalt emberről/állatról tudósít
Aztán most a múlt hetekbe egy ilyen fegyőr, amelyik a fegyháznál van, elfulladt itt Miriszlónál. Eljöttek ide fürödni, és túlment Gombás felé, lépett kettőt, s onnan kaparták ki, vitték el a kavicsot. Egy olyan
dübbenőbe bement, vége vót. Na most aztán elmentek ahhoz a paphoz oda Domborúba. Az azt mondta, hogy ott van a mélységbe, s onnan ki fog jönni tizenhárom órára, tizenhárom óra után ki fog jönni,
s meg fogják találni nyolcszáz méterre lent a Marosban. Tényleg úgy vót, megtalálták a gombási hídnál.
(Miriszló, 2002/76 éves ref. férfi/Magyar Z. 2008a. 412. 1052. sz.)

S a cigánnak a lova ott a [Székely]szállás alatt ott a gödörbe belédöglött. Három napig kereste a
cigán a lovát, kereste, aztán elment a román paphoz. Hogy hát vajon megdöglött, vagy még keresse,
hova? S ez aztán mondta: – Abba az árokba – azt mondja –, nézzen bele, mert ott van, belé van dögölve. S a pap még arrafelé se járt.
(Egrestő, 2004/63 éves ref. férfi/Magyar Z. 2005. 190. 647. sz.)

Itt felakasztotta magát egy, eltűnt hazulról. S elmentek a paphoz, hogy lássák. Ez most történt
három-négy éve. Azt mondja, hogy a pap megnézte, azt mondja: – Az itt kell legyen a ház körül.
Ne menjenek egyéb helyre! Aztán valóban, alig vót ottan nem messze egy erdőben, már a szarkák is
megkezdték. Csak van valami, hogy még tudnak...
(Bálványosváralja, 2005/73 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 102. 232. sz.)177

V.1.3.1.5. Öngyilkosság okát felfedi
[K.]: – A román paphoz mentek innen a faluból?
[N.]: – Nem, annyira nem. Egy asszonyt hallottam, hogy a férje öngyilkos lëtt, és azután az
elmënt a román paphoz. És állítólag a pap mëgmondta, hogy mír akasztotta fël magát.
(Kémer, 2001/39 éves ref. nő/Soós P. T. 2002. D155. 121.A)178

V.1.3.2. Mise és/vagy ima/böjt/szentelmények által
V.1.3.2.1. Balszerencsét/sorscsapást megjövendöl
Nem akartuk eleinte, hogy a fiam esszekerüljön M.-mel. Elmentem le a tarkói kalugerekhez, s
ott egy nagyszakállas mind nézett bele egy könyvbe, mert elmondtam neki az akaratomat. S egyszer
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csak azt mondja: – Muszáj engedjék, hogy vegye el, de az úgyis lábon fog megszáradni. Tényleg, szegény olyan sovány volt, hogy a szél keresztülfutt rajta. De ahogy esszekerültek, jól voltak, megszerettük, de az ura biza félrejárt. Pedig egy szép gyermekük született, mi is örvendtünk. Megint elmentem vagy kétszer is a román pópákhoz, hogy jőjjön helyre a házasságuk. És volt eredménye. Olyan
jól éltek mostanában. Én mostanig nem mondtam senkinek, még a feleségemnek se, de úgy magamban féltem. A román pap most legutaján úgy mondta, hogy: – Na, ezek együtt fognak meghalni. A
nyáron, amikor a csendőr korán reggel bényitott, már tudtam, hogy baj van. Autószerencsétlenségbe
mind a kettő szörnyethalt. Hogyne hinne az ember az ilyesmiben!?
(Gyimesközéplok, 1965–2000/férfi/Tankó Gy. 2001a. 167–168.)

V.1.3.2.2. Eltűnt/elveszett emberről/állatról/tárgyról értesít
[B. J.]: – A csordából eltűnt egy tehén. És miután eltűnt, köröztettem a néptanácsnál, a miliciánál,
mindenütt. Ők értesítették az összes néptanácsot, a milicia is, a mezei milicia is. És senki nem tudott róla. S akkor eltelt öt hét.
[N.]: – Te hol vótál a papnál? Kócsan nem?
[F.]: – Kentelkén. Vót itt egy pap. Má nyugdíjas. Még él. Most Kócsan van. Aztán mondták az
emberek, próbáljam meg, menjek a paphaz is. Szóval senki nem tudatt semmit róla. S elmentem.
Úgy fogadott, ilyen verándája vót, mint itt nálunk, kinyitatta az ajtót: – Na, ce-i baiu.179 Mondom
neki, hogy eltűnt egy bihalyam. S azt kérdi, jelentettem a néptanácsnál? Mondom: – Igen. Vótam s
köröztettem s kerestem. Össze-vissza. Azt mondja: – Ai vre-o şinere (?)? – Am. – Na, du-te acasă,
că se găseşte.180
[N.]: – Igen, de kellett bötöljél.
[F.]: – Nem. Nem. Hanem azt mondja, menjek haza, me a bihaly meg fog kerülni. Na hazajöttem, nem tött belé egy hét, eccer jön a szomszéd faluból egy ember, ismerős vót, ő is tudta, hogy
nekem eltűnt a bihalyam, s jön, pont szüret vót, s jövünk haza a szüretről, s vár itt a kapuba. S azt
mondja nekem: – Măi P., hai să-ţi spun o veste bună. Dai un aldomaş, dacă spui io o veste bună?
– Da, cum să nu.181 Na, s azt mondja: – Né, megkaptam a bihalyadat. – Há hogy? Azt mondja, né
vótam Betlehenbe, s Betlehenbe a vásárba, s akart venni két bihalyat, s amikor megvót a vásár, akkor
azt mondta az embernek, hogy csináljanak cédulát, me ő cédula nékü nem hagyja. Me né a szomszéd
faluba történt egy eset, s az nyomozva van. Azt mondja: – Na, én valamit tudak errő a bihalyró. –
Hol? – Gyere, me megmutatam az embert. Ement. S kerülő úton kezdte a dógot s az ember tényleg
bevallta, hogy nála van egy idegen bihaly. S úgy derült ki, hogy a tehén elment innet s egész Betlehemig nem állt meg. S ott meglátto a csordát. A pásztor amiko látto, gondolta, a szomszéd községből
jött, majd jön a gazdájo, s megkeresi. A legelső házhoz, amikor mentek bé, akkor a bivaly ment azokkal együtt. S mondja az embernek a pásztor, hogy biztos fog jönni a gazdájo, megy megkeresi. Most
hová vigyem, me né, jött a csordábo egy idegen bivaly. Az ember beengedte s reggel mikor hajtották
ki a csordát, megint kiengedte. Ez így ment öt hétig. Este kötötte be, reggel engedte ki. Öt hét után
gondolta a pásztor, te, mér hagyjam én a bihalyt, me hozzám jött a csordábo. S vette a bihalyt, megkötötte s elvitte. S amikor elvette, ez az ember elment s jelentette a néptanácsnál. S akkor a néptanácsnál elővették: – Te, nálad öt hétig vót egy idegen állat, te mér nem jelentetted? Te nem tudod,
179
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’– Na, mi a baj?’ (A közbeékelt, román nyelvű szövegrészleteket a gyűjtő fordította magyar nyelvre.)
’– Van valami (?)? – Van. – Na, menj haza, mert megkerül.’
’– Te P., gyere, mondjak egy jó hírt. Fizetsz áldomást, ha mondok egy jó hírt? – Persze, hogyne.’
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mi a szabály? S az ember megijedt, s így derült ki. Akkor az öregasszony azt mondta: – Na lássátok,
a Jóisten derítette ki.
[N.]: – Mi úgy hittük, hogy tényleg a papok.
[F.]: – Annak tulajdonítottuk, hogy így derült ki.
[K.]: – A papnak kellett fizetni?
[N.]: – 25 lejt adtam.
(Cegőtelke, 1994/74 éves férfi és 65 éves nő/Keszeg V. 1996a. 350–351. 9. sz.)182

V.1.3.2.3. Elrabolt emberről és ellopott állatról/tárgyról tájékoztat
Az ittvaló 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. [Maros]vásárhelyt vót két testvér, s felvették a kocsiba az egyik
leánt s elvitték. S azt mondta neki a román pap, legyenek nyugodtak, mert egy hét múlva a leányuk
hazajön. S mire megmondta a pap, hogy hazajő, hazajött a lány.
(Egrestő, 2004/53 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2005. 190. 644. sz.)183

Hát osztán ellopták éjjel a pléheket, s akkor a pap megmondta. Elment a pap, imádkozott, s
megtudta, hogy ki. S elvitte fel a sátorosokhoz [cigányokhoz], s megmondta, hogy itt a pléh. De ez
imádság vót, nem kuruzslás!
(Egrestő, 2004/53 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2005. 190. 645. sz.)

Valamelyik cigánnak ellopták a disznyóját. S elment oda, s mondta a papnak, hogy né, a disznyóját
elvitték. S megmondta, hogy hol menjen, mert a disznyója oda bé van téve egy árokba. Valahova bé
vót téve, csináltak egy gödröt, mint egy sír, s beletették a disznyót, hogy ne tudjon kigyünni. S aztán
gondolták, levágják. S mentek oda, ahova mondta a pap, hogy menjenek, s ott megkapták.
(Egrestő, 2004/53 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2005. 190. 646. sz.)

Egy [nyárádszent]lászlói embernek két lovát ellopták. S nem kapták meg. A rendőrök jártak erősen sokat keresni. S nem kapták meg. Nekiállt, annak is vót tizenkét gyermeke, annak az embernek.
S ő aszondja: – Állj meg, aszondja, én tartok pénteket! Én tartom a pénteket! Elment, van itt egy
Recse, itt keresztül a hegyen egy falu, s elment oda. Ott is vannak ilyenek, hogy olvasnak a bibliából.
Elment oda, s megmondta, hogy menjen ide s ide, mer ott vannak a lovak. Megvannak a lovak, nincsenek elveszve. Elment, odament az ember, s megkapta a lovakat. De későre, majdnem egy fél év
után, annyit járt szegény ember. Megkerültek.
(Küküllőszéplak, 2004/74 éves ref. nő/Magyar Z. 2005. 190. 643. sz.)

Na, ez vót legfrissebben, a bikkloki. El vót a szomszédokval, el fuvarra, gömbfát huzattak. És
az aszfalton szekérút vót, s a patakon szánút. És este végeztek a fuvarral, s félreálltak az út szélire, mindenesetre egy megbízott háznál. Reggel mikor mentek, hogy ismét fogják be a lovakt,
hát nincs lánc, amivel menjenek fuvarra. Tyű, vakarták a fejiket. Hát ki lophatta el? Mert nálunk
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szokás az ilyen lopás. Ki lophatta el? S közben a papnak kellett huzassák, szoval a pap eladta egy
patronnak, s patronnak huzatták ezek, de a pap es segítségre állott. És aszondja a pap, mikor reggel virradatra odaértek: – Mi van? S azt mondják, mer így beszél magyarul, min mü: – Pap bácsi,
né, az éjszaka ellopták a láncot! – Micsoda? – Igen, ellopták, ne – a fürgentyű, úgy híjuk, a szán
üres vót. – Na – aszondja –, nem baj – így mondta a pap –, nem baj. Kérek a szomszédtól én láncot – aszondja –, hogy máma tudjanak dógozni, s osztán tovább meglássuk. Elég a hézza, hogy
egy nap fuvaroztak kőcsönlánccal, este mikor leértek, ugyanott hagyták a szánt. Aszondta a pap
bácsi, a nevikre szóllott. Egyik vót, amelyik a Tatros hídján feljel lakik, nekem komám, T. A. Másik vót T. G., a göndörhajú, azok vótak a fuvarosok. És aszondja: – Reggelre meglesznek a láncok
– mondta a pap. – Hát pap bácsi, ejsze nem! – No – aszondja –, jöjjenek nyugodtan, ne hozzanak
maguk bidérláncot, me lesz a! Mikor mentek, éjszaka havazott, vót egy ennyit, egy két ujjnyit, a
láncok a szánon vótak, úgy, ahogy ellopták vót. De nyom nem látszott. Hogy lehet, hogy azután
havazott, ezt nem mondom, hogy ténleg ugy odadobták, hanem havazott éjjel, de azelőtt oda viszszatették. Az imádság csak annyit tett.
(Farkasokpataka, 2007/61 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2008b. 114. 128. sz.)

V.1.3.2.4. Meghalt emberről/állatról tudósít
[– – –]

V.1.3.3. Múltra/jelenre/jövőre vonatkozó sajátos tudakozó eljárás/rítus
V.1.3.3.1. Áldozati kenyérből
Az oláhné bűne. Egy oláhné egyszer elcsinálta a gyermekét. Vádolta a lelkiismerete s meggyónta
az öreg kalugyernek. A pópa azt mondta, hogy csináljon egy tekenő preszkurát. Megcsinálta s elvitte
a pópához. A pópa egy hordó alá tette, elmondta a bű-bájos szavakat, aztán félre taszította a hordót.
Hát csupa kígyó, béka lett a preszkurából. Azt mondta: – Ezek közt fogsz kínlódni a pokolban! Az
asszony mind imádkozva kódorgott egyik faluból a másikba, amíg meghalt.
(Mezőség, 19. század vége/esetismertetés/Versényi Gy. 1901. 317. 65. sz.)

V.1.3.3.2. Cseberbe/tekenőbe néz
[K.]: – Mondták, hogy a kalugerekhez is eljártak...
[N.]: – El, el. Hát aztán mikor evette az apja pénzit, ellopta! S az el vót keseredve – aszmondta –, hogy
menyen a kalugerekhez, ő azt megtudja, hogy hallám hova lett az ő pénze! S hát mejen, aszmondja
a pap: – Ebbe a cseberbe belenéz-e maga? S: – Hát én bele – aszmondja. S hát ott látta a fiát! Akkor
úgy megijedett, szinte seggre esett. Aszmondja: – Ahogy akarja, úgy legyen. Akarja, hogy sínylődjön
s haljon meg? – Semmit se akarok! Mit fizetek, ha már idejöttem? Met a saját édös gyermeke vót,
aki meglopta. S aztán ilyenek megtörténtek, tudja-e, sok minden. Sok, sok.
(Lövéte, 1995/83 éves nő/Gagyi József gyűjtése)
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Egy ember… egy családban főztek pálinkát. S akkor ott gyűltek össze, s ott ittak, mindenféle, s
az embernek a felesége egy korsó pálinkát elvitt s eltakarított. – Ne igyál! Maradjon későbbre. Na,
akkor az ember elment. Nem oda ment Tarkóra, hanem ide Piátrára,184 mer ott es van. Lement oda, s
azt mondja, elmondja, hogy ő mit akar, s hogy ő meg akarja miséztetni, hogy haljanak meg, vagy ne
használják el a pálinkát. Aszondja a pap: – Előbb nézzük meg, hogy ki vitte el. Nehogy – azt mondja
– valaki ártatlan eltűnik erről a világról! Elővett egy tekenőt, vizet tőtött belé, belévetett egy aranykarikát, s ott imádkozott. S aszondja: – Na, nézze meg, a karikába ki áll elő! Hát felesége a korsó pálinkát cipeli, viszi, hogy dugja el. Na, aszondja: – Elég, nem kell tovább, hát az az én feleségem! – Na,
lássa-e – aszondja –, maga adott vóna rosszra miseszógálatot, s mi elvégezzük, s feleségét 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, 1998/77 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2009a. 333. 288. sz.)185

Arra emlékszem, hogy mikor [Szász]ugrán voltunk, hogy elloptak egy szekeret. S pont a román
pap imádkozott, s kilenc gyermek vót úgy leterítve lepedőbe, egy cseber víz, s abba a vízbe a házszámot meglátták.
(Székelyzsombor, 2007/78 éves ev. nő/Magyar Z. 2011b. 211. 550. sz.)

V.1.3.3.3. Harangszóból
Dédnagyanyám meghallotta a mennyei harangokat a Barackos tetején, 1855 körül egy déli órába, amikor a juhokat fejték, s ő hajtotta az esztrungát. Igyenesen tiszta idő lévén, igyenesen tíz-tizenöt percig felfelé hallott harangot. Elmentek a paphoz, s az öreg ortodox pap azt mondta, hogy
hosszas életű lesz, s mindenki fogja sajnálni, még az öregek es. De akkor nem tudta, hogy a súly s a
nyavalya s a rák miféle.
(Rakottyás, 1972/50 éves férfi/Salamon A. 1987. 178. 164. sz.)

V.1.3.3.4. Kártyát vet
[F.]: – Aszondja ëgyszër nekëm [B., egy román barát], hogy mënjünk el ide Călinbe
[Hármaspatak], ide Tusza mellé, és mënjünk fël Călinbe, és ott is van ëgy román pap, aki ilyen…
Nem is hogy istenidézís, hanem kártyák, mëg jóslás, mëg mindën ilyennel foglalkozik. És az ugyanazokat mondta nekünk! Hogy hárman indultunk el, hogy mán vótunk ëgy másik papnál is, és hogy az
a másik pap mëgmondta nekünk, hogy mi a teendőnk. Hogy higyünk Istenben, mert Isten létëzik…
B.-vel csak vonogattuk a vállunkat. És akkor az ipse elővëtt valami kártyákat, még íletëmben nem
láttam ilyen csúnya kártyákat, és mëgmutatta a jövőnket. B.-nek mëgmondta, hogy az iskolát otthagyta, hogy a mostohaapja neveli, az pínzëli, hogy B. nem vëtte komolyan az egísz íletët, hogy
úgy-ahogy, a katonaságot is mëgcsinálta, most mëgint nem foglalkozik sëmmivel. Mëgmondta neki,
hogy még a harmic évet sëm fogja mëgírni, űtet mëg fogják gyilkolni. Nekëm azt mondta, hogy én
szerencsésebb vagyok, mint ű, mert én többet fogok ílni, de nem sokkal többet. Nekëm azt mondta,
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Feltehetően Karácsonkő (rom. Piatra Neamţ, Neamţ megye), de lehet Sólyomkő (rom. Piatra Şoimului, Hargita megye) is.
Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 610–611.
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hogy a koporsómra hármassal fogják írni a számot, és hogy anyám fog eltemetni. Te, amikor mi
mëghallottuk, elkezdtük a sírást. Te, de olyan aprólíkosan mondta a múltunkat, hogy nem jött, hogy
elhiggyük. Mëgmondta nekëm, hogy a családom szíjjel fog hullani, hogy van ëgy öcsém, aszondta,
hogy nem tudja, hogy hányan vagyunk testvírëk, de ahányan vagyunk, annyi felé fogunk mënni.
Most K. hogy elvëszi a nővérëmet, űk mënnek ki Magyarországra. Mëgmondta, hogy nekëm lësz
ëgy nagy utazásom, amit kezdetben el fogok utasítani, mëg el fogok halasztani, de utána ëgyszër
úgyis be fog követkëzni. Már kaptam két ajánlatot, hogy Izraelbe hogy mënjek ki. De fílëk! Értëd?
Fílëk! Vagy íjszaka, amikor mëgíbredëk, és látom magam előtt azt a papot, ahogy csinálja a kártyát,
fëlkőlök és sírok. Van olyan íjszaka, hogy nem alszok két-három órát, járok, mint a hűlye a szobámban. Olyan dógokat mondott, hogy nem jött, hogy elhiggyem. Pedig igazak, mert velem törtíntëk
mëg, de ű hunnan tudja?!
[K.]: – Mind a három pap kártyábúl jósolt?
[F.]: – Nem, nem. A românaşi [alsóegregyi] pap az inkább ilyen sluzsjbákat csinált. Ez jósolt,
kártyábúl, és akkor még mëgmondta nekëm, hogy nekëm a kík szín fog lënni a vesztëm. De ez ëgy
olyan kík szín, hogy nem én lëszëk a hibás, hogy az lësz a vesztëm. Azt mondta, hogy az lehet, hogy
ëgy repülőgép-szerencsétlenség, vagy hogy belefulladok a tóba, hogy nekëm jön ëgy autó. Mondom neki: – Nem lehet, hogy ëgy motorbaleset, mert az a mániám? Aszondja, hogy: – Tudja, hogy
nekëm van ëgy ilyen hűlye mániám, de – aszondja –, hogy ëgy kík szín lësz, és nem én lëszëk a hibás, és aki hibás lësz, az nem is fog bűnhődni írte, mert el fogja símítani az ügyet. Lehet, hogy valakit
ki akarok menteni a vízűl, és akkor én maradok ott bent. Mondom neki, hogy: – Hát, én jól úszok.
Aszondja, hogy: – Të ne lëgyél soha biztos magadban. Mondta, hogy jártam mán a halál árnyíkában,
mëg ilyesmiket.
[K.]: – Mikor, te?
[F.]: – Hát, ëgyszër G. majdnem beléfullasztott a Bánya-tóba. Még kölykök vótunk. Mëgmondta,
hogy apám saját kezüleg vetëtt víget az íletinek. Nem mondta, hogy mivel, milyenkíppen, de
mëgmondta, hogy öngyilkosság vót, amit elkövetëtt. [Rövid csend.] A harmadik pap… Illetve az
nem pap vót, hanem ilyen remeteszërüsíg lëhetëtt. Zsibó mellëtt vót, oda S. L. küldött. Nem mondom mëg nekëd a falu nevit, valami Someşeni de… Sus,186 vagy ilyesmi. De elmëntünk ëgy darabig
autóval, és utána fël këllëtt mënni gyalog a hëgyre. És akkor rögtön mëgmondta…
[K.]: – Oda már azért mentetek, hogy lássátok, hogy igazat mondtak-e az előzőek?
[F.]: – Igën, igën.
[K.]: – Szintén B.-vel voltál?
[F.]: – Igën. Te, amikor… A românaşi pap, az kismiska vót. De amikor a második pap mondta, hogy mán vótuk a másiknál, mëg mondta a múltunkat és a jövőnket, úgy zokogtunk, mint két
gyermëk, komolyan. Ki vótunk kapcsolva, egísz úton remëgtünk hazafelé. Gondoltuk, ëgy hét, két
hét, kiheverjük. De íjjel jelent mëg álmunkban. Találkozunk B.-vel, mondom neki: – Ce faci? – Te,
aszondja, sunt obosit de numai, numai. Nici noaptea nu pot să dorm liniştit, tot e în faţa mea chipul
popei ăla. Mondom neki: – Şi eu sînt la fel.187 És akkor egyszër jött S. L. … Mi L.-el nagyon jó barátok vagyunk, minden nap átmëgyünk ëgymáshoz. És mondta L., hogy Ceauşecu idejiben űk mírtík
a bort, és neki vót félretíve tíz vagy tizenkétezer leje, és T.-nek mëg nyócezer leje. És ëgyik naprúl a
másikra mindëgyiknek a fele eltűnt. És nem tudták, hogy ki által, mi által tűnt el. És Cs. T. mondta
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Feltehetően a Zsibó melletti Szamosudvarhely (rom. Someş-Odorhei, Szilágy megye), esetleg a távolabbi
Szamostelek (rom. Someşeni, Szatmár megye).
’ – Mit csinálsz; hogy vagy? – Olyan fáradt vagyok, hogy csak na. Éjszaka sem tudok aludni, mind látom magam előtt a pap arcát. – Én is ugyanúgy vagyok.’
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neki, hogy van ëgy ilyen román pap Zsibó mellëtt. Vagy ilyen remete inkább, és mënjën el hozzá. L.
elmënt hozzá. És akkor mondta az a remete, hogy csináljanak ilyen bűjtöt, hajnaltúl egíszen amíg
lëmëgy a nap. És akkor hazajött és mindënki tartotta a bűjtöt és mikor lëtelt a bűjt, visszamënt.
Aszondta a pap, hogy valaki nem tartotta be jól a bűjtöt. És akkor eszibe jutott, hogy T. sofőr vót a
bányánál, oszt ëgyik nap ivott ëgy sört. De aszondta a pap, hogy még mindig lehet mënni tovább,
és akkor azt mondta, hogy tartsák mëg újra a bűjtöt. És akkor azt mondta a pap, hogy mënjenek
haza bíkível, és nem kerül bele sok idő, mëg fog jelenni a tettes. És rá olyan három napra, ahogy ű
hazaírkëzëtt, mëgjelent J. F., aszondta, hogy: – Ne bántsatok többet az ördöggel, hanem aszondja, hogy
most nincs pínzëm, mert azírt vëttem el a pínzt, mert szüksígëm vót rá, most nincs pínzëm, de majd
vissza fogom fizetni nektëk. Mindëgyiknek annyi mënyasszonytáncát tëszëk és még rátëszëk. És úgy
is vót, hogy amikor T. nősült, akkor J. F. visszatëtt ötezer lejt. Elvëtt tűle nígyezer lejt, és visszatëtt ötöt.
De aszondja L., hogy az övébe mán nem tudott eljönni, me mán mëghalt. És mikor mi elmëntünk
ehhëz a remetéhëz, akkor… B.-nek mëgmondta aprólíkosan, hogy: – Të ëgy nagy szarházi, sënki vagy,
hogy tígëd nem érdëkël sëmmi az egísz világon, csak hogy jól érëzzed magad, mëg hogy szarsz a többiekre, mëg … Na, így lëmocskolta mindënnek. Mëgmondta nekëm is, hogy ügyeljek, mert nem sok
íletëm van hátra, de ami hátravan, az szíp lësz. Aszondta, hogy viselkëdjek az embërëkkel, hogy mikor én elmëgyëk innen, ebbűl a világbúl, akkor jó benyomással maradjon mindënki utánam. És ű is
mondta, hogy anyám fog eltemetni. Hogy ez az, ami legjobban fáj nekëm, hogy anyám fog eltemetni.
Mëgmondta, hogy öcsém is ellensígëm lësz ëgy ideig, de mikor a víge felé fogok járni, akkor mëg fog
bocsájtani nekëm. Pedig, azt mondta, hogy nagyon hirtelen halálom lësz, hogy öt perc alatt el fogok
tűnni ebbűl az egísz mindënsígbűl. De ami a legnagyobb hitelt adott ennek a hűlyesígnek… Illetve
nem hűlyesíg, mert rígebben annak tartottam, de lehet, hogy igaz, hogy azt mondta, hogy az az illető,
aki küldött ide titëket, az mán járt itten ezelőtt tíz évvel, és most nagyon beteg, és hamar mëg fog halni. Mert van ëgy betegsíge, mán vót millióëgy műtétje, és nagyon sok pínzt pazarolt az orvosokra, de
azok csak mëghosszabították az íletit, nemhogy megváltották az íletit, hanem csak mëghosszabították.
Aszondta, hogy nem fog mëggyógyulni soha. Aszondta, hogy mëg fog halni. Mondom, hogy olyan
dógokat mondott a múltamrúl, és a jövőmrúl is, amik mán kezdenek valóra válni. Te, én nem ajánlom
sënkinek, hogy elmënjën ëgy ilyen helyre, mert lehet, hogy nincs igaza, tudod, lehet, hogy hármassal
fogják írni a számot a koporsómra, de lehet, hogy nyócvan évet fogok ílni, vagy mëghalok hónap.
[K.]: – Igen.
[F.]: – De tudod, ennek az a jelentősége, hogy értelmet adott az íletëmnek. Mert tudod, eddig
dolgoztam reggeltől estig, mëg jártam össze-vissza, mint zsidóban a fájdalom, de most egíszen más
értelmit látom az íletnek. Nem a gürcölés, meg hogy kurva jól érezd magadat, hanem mindig csináld azt, ami boldoggá tësz. Mert te csinálod az egész életedet. Ezek a papok tudnak valamit. Eddig nem vettem komolyan őket, csak röhögtem rajtuk, hogy milyen fanatikusak, mëg azt mondtam,
hogy nekëm ne jósolja mëg ëgy halandó embër, hogy mi lësz a jövőmben. Hogyha azt mondaná,
hogy én már íltem ezer vagy kétezer évet, akkor igën, akkor elhiszëm. Így gondolkoztam. De ez nem
így mëgy.
[K.]: – És akkor most miért adsz hitelt a szavukak?
[F.]: – Mert fílëk az íletëmtűl, tudod.
[K.]: – Az életedtől vagy a halálodtól?
[F.]: – Tudod, lehet, hogy hármassal fogják írni a számot a koporsómra, de lehet, hogy csak kettőssel.
[K.]: – Dehát ezt eddig is tudhattad…
[F.]: – Igën, de most döbbentem rá. Nízd, mëgmondta nekëm, hogy veszélyësën ílëk. Hát, mondom neki: – Mi az a veszélyës? Aszondja: – Olyan vagy, mint ëgy őrült, ëgy fanatikus, belé vagy
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betegëdve, ha valamit mëg akarsz szërëzni. Addig jársz, amíg az mëgtörtínik. Azt mondja, hogy: –
Még të sëm tudod jóformán, hogy mit akarsz az életëdtűl.
[K.]: – Tényleg nem tudod.
[F.]: – Nem. De azóta elkezdtem gondolkozni rajta. És most már tudom.
[K.]: – És mit akarsz?
[F.]: – Azt, hogy amikor én elmëgyëk, akkor tiszta szívvel tudjak mënni, jó benyomást hagyjak
magam után az embërëkben. Te, tényleg, hárman mëgmondták, hogy én hamar mëg fogok halni.
Hogy apám ílt szinte ötven évet, de én még annyit sëm fogok ílni. Mëgmondta, hogy a gyermëkëmet
nem fogom mëglátni. Tudom, hogy mëg fog születni, de nem fogom mëglátni, mert mëghalok előtte.
Tényleg nem ajánlom sënkinek, hogy elmënjen. Mondom nekëd, hogy két-három hétig, de még mai
napig is, ha egyedül vagyok és nincsen, amivel lekössem magamat, kezdëm el a sírást, annyira össze
vagyok törve, és úgy fílëk. Te, úgy el vagyok keserëdve, hogy të nem hiszëd el. Komolyan mondom,
hogy nem ajánlom sënkinek, hogy elmënjen, mert ëgy teljesën más íletmódot fogsz utána követni.
Az egísz addigi íletëd átértékëlődik. [Rövid csend.]
[K.]: – És ez a remete hol élt, milyen volt?
[F.]: – Ez fenn ëgy erdőben, ëgy kunyhóban. Kőből volt az alap, fábúl ípítve, és akkor zsindëllyel
vót befëdve. De vót három remete ottan.
[K.]: – Együtt?
[F.]: – Igën. De csak ez az ëgy mondott. De olyan sokan járnak hozzá, mint a franc. Te, de tudod mit mondott egyszër? Aszondja: – Fiúk, mënjetëk el gyorsan, mert ëgy fél óra múlva mëg fog
eredni az eső, és nem tudtok lëmënni az autóval a hëgyrűl. – Há, mondjuk, egísz vígig köves út van,
há hogy a francba ne. Aszondja: – Hallgass të arra, amit én mondok. Na, azzal mëntünk is, és nem
telt bele ëgy olyan húsz përc, mëgeredt az eső. És ott ültünk az autóban, amíg mëgállt az eső, hogy
tudjunk eljönni. A románok nagyon benne vannak ebben a hitben. Te, olyanok vótak ott, hogy mán
nígykézláb mëntek, könyörögtek, hogy ne bántsa űket az ördög, mëg az Isten.
[K.]: – És ez miből jósolt?
[F.]: – Csak úgy! Csak rám nízëtt, és mëgmondta, hogy të a halak csillagjegyiben születtél, ha
akarsz a jövődrűl, akkor mënjek vissza augusztus dërëkán, tízedikétűl tizenötödikéig, mert akkor
fog az én csillagkípem belípni mit tudom én milyen csillagkípbe. És akkor többet tud jósolni. De
aszondta, hogy ha én istenhívő embër lënnék, akkor már ma tudna többet mondani. De mivel nem
vagyok valami nagy szent, akkor mënjek vissza augusztus dërëkán. B. mëg Ikrëk, ű decembërben
kéne visszamënjën. De mondom, ezëknek tényleg van hatalmuk! B.-nek a bátyja mëg a felesíge nígy
hónapig nem tudtak ëgymásról, ëgyik Európában vót, a másik Ázsiában. És annyira messze is hatott
annak a romănaşi papnak az energiája, és összehozta űket.
[K.]: – Gondolod, hogy azért békültek ki?
[F.]: – Te, hogyha të nígy hónapig nem beszílsz valakivel, akkor mán csak elhidegülsz tűle,
vagy nízël más után, nem? De milyen befolyása lëhetëtt annak a papnak, hogy a csaj ëgyszër csak
fëlvëtte a telefont, és fëlhívta a férjit. Én nem adtam hitelt ezeknek a szövegëknek soha, azt mondtam, hogy hasbeszíd, kamu az egísz, de van valami benne. És fílëk, te, fílëk. Van úgy, hogy rëszketëk,
és nem tudom, hogy mi a bajom. Vagy hogy engëm mëgigízzen valaki, hát ilyesmit el së tudtam
kípzëlni! És, te, a múltkor egísz nap nem tudtam, hogy mi a bajom. Béültem az autóba, és esëtt ki
a kormány a kezembül. Lëmëntem D.-hez, mondom neki, hogy: – Nízzëd mán, hogy mi a bajom.
Rámníz a felesíge, aszondja: – Dar tu eşti deochit. Eşti bătut cu ochii.188 Mondom neki, hogy milyen

188

’ – De te meg vagy igézve. Szemmel vertek.’

87

EME
A mágikus erejű pap
orvosságot ad? Vetëtt szenes vizet, mint a gyermëkiknek. Aszondta, hogy hét szál gyufát këll tënni,
mikor mëggyújtja az elsőt, beleállítja a pohárba, hogyha az fejjel lëfelé fordul, akkor mëg vagyok
ígízve. Aztán mormogott ott valamit fölötte, aztán azt mondta, hogy igyam mëg gyorsan azt a szenes
vizet. Ittam három kortyot, utána csinált ëgy kërësztët a homlokomra, leültem ëgy kicsit, és tíz përc
múlva sëmmi bajom sëm vót! S addig egísz nap nem tudtam, hogy mi a bajom. Vannak ilyen dógok.
(Ipp, 2001/26 éves férfi/Soós P. T. 2002. D155. 59–62.A)189

[K.]: – És maga tudja is, hogy mikor fog megtörténni? [a kártyából megjósolt esemény] Tehát így
valamennyire be tudja határolni?
[N.]: – Például mondta pap is, ezek a közös nővérek, hogy kilenc hét alatt meg kell, történjen az,
amiért imádkoztam, böjtöltem.
(Zimándújfalu, 2006/67 éves róm. kat. nő/Molnár G. 2007. KJNTA 1953.K 23.)

V.1.3.3.5. Könyvet nyit
A „Pravila” szó az oláh egyházi nyelvben azt a könyvet jelenti, mely az egyházi és kanonikus törvényeket foglalja magában. A pravilárok (Pravilariï) pedig, vagy jövendőmondók (Pascalieriï), amint
egyes helyeken nevezik, azok a pópák, kik az egyházi törvénykönyv nevével visszaélve, e könyvet keresztvetés mellett kinyitva, kiolvassák abból a hivő múltját, jelenét, sőt a jövőjét is, természetesen jó
fizetségért. Szóval ezek a Pravilárok foglalkozás szerinti próféták, akik a szentkönyv nevét használva,
jámbor híveikkel elhitetik, hogy e könyvet felnyitva, azonnal kiolvashatják az illető lapról azokat az
egyházi szolgálatokat, amelyek az adott esetekben szükségesek. Mivel pedig sem a Pravila, sem más
egyházi könyvünk nem tartalmaznak jövendöléseket vagy előirt egyházi szolgálatokat, melyeket a
szenvedő hívőnek külön meg kellene fizetnie, be kell vallanunk, hogy ezek a pravilár és jövendőmondó pópák a mi egyházunkban a hamis próféták és farizeusok szektáját képviselik, akik a papi öntudat
hiányából és pénzsóvárgásukban minden lelkiismeretben furdalás, az Istentől és egyházi felsőbbségtől való félelem nélkül jövedelmeztetik a nép hitét és hiszékenységét. Ez a szégyenletes foglalkozás
a szent kánoni törvények ellenére is, erősen befészkelte magát az oláh egyházba, mely különben a
pópákra nézve nagyon jövedelmező s éppen azért napról-napra szélesebb körben terjed, mind többeket és többeket megfertőztetve, úgy hogy nem volna szabad sokáig késni a gyógyító eszközökkel
e gonoszság kiirtására, mely valóságos csapás egyházunkra nézve.
Néhány év előtt az Olt vidékén élénk mozgalom indult volt meg, a mi népünknek ezen kegyetlen vérszívói és fosztogatói ellen. Akkor azt hittük, hogy e prófétáknak nyoma sem marad, s most
azt látjuk, hogy éppen az ellenkezője történt. Az illetékes tényezőktől indított vizsgálat sok és beszédes adatot derített ki annak idejében, s a következmény mégis csak az, hogy e próféták jövedelmező szolgálata tovább folyik zavartalanul, sőt úgy tetszik, hogy a próféták száma szaporodik is azóta.
Még nemrégiben is találkoztam a Barcaságon egy asszonynyal, aki 5-6 éves néma gyermekét vitte
egy Pravilárihoz . . .
Akadnak a lelkészek között, akik nem hiszik elérhetni, hogy rövidesen ki lehessen irtani, a
nép lelkébe oly mélyen begyökeresedett e mérges gyomokat, a hamis hitnek azt a gyomját, mely a
praviláriskodó papoknak prófétai adományt és hatalmat tulajdonit. Lesznek akik azt mondják, hogy
nagyon nehéz, sőt egyszerűen lehetetlen megsemmisíteni egy, a nép lelkébe begyökeresedett szokást,
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különösen ha figyelembe vesszük azt, hogy a mi népünk mennyire ragaszkodik szokásaihoz, főleg a
rosszakhoz. Az bizonyos, hogy nehéz, de mégis csak a hatalmas Pravilároktól függ, hogy megsemmisítsék.
Ezek a szokások egyenesen tőlük függnek, mivel ők gyakorolják, s hogy megsemmisítsék, nem
szükséges egyéb, csak az, hogy ne gyakorolják, a népet ne tartsák többé bekötött szemmel és szüntessék be a hazug egyházi szolgálatokat. Azonban aligha mond le valaki olyan jövedelemről, amely
kevés fáradsággal jár és mégis biztos; azért e sorokhoz nem is fűzök sok reményt, abban az irányban,
mintha a Pravilarokat feltartóztathatná munkájuk tovább folytatásában.
(Erdély, 20. század eleje/Barabás E. 1913. 425–426.)

Volt olyan, aki könyvet nyittatott. A kaluger papok itt hátul a határba voltak. Fent a hegyekbe,
Gyímesen túl. A pap idejárt a faluba. Kinek haragosa volt, s azt meg akarta csináltatni, elbeszélte a
papnak. A pap elhallgatta, imádkozott egy kicsit, s akkor könyvet nyitott, s meglátta azt, akit meg
kell csinálni. Magyarul beszéltek. Tudtak úgy es. Én úgy megijedtem tőle – nagy szakálla vót –, nem
nyittattam. Ez a múlt román időben volt, 40–50 esztendeje. Vaslábon csinálmányos asszonyok voltak. Mostanában nem hallottam róluk.
(Csíkszentdomokos, 1972/70 éves róm. kat. nő/Balázs L. 1994. 215.)190

Leginkább kedden, s pénteken mennek. Tarkóba, Argyélucába, bé oda a Regátba. Ott a pap
könyvet nyit, misét mond.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/67 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 166.)

Én is jártam az oláh papokhoz. Olyan furcsa érzés volt, mintha irtóztam volna. Egy sötét kicsi
szobába bementünk, nem is tudom volt-e ablak, csak két gyertya világított, volt egy csomó szentkép
s egy kicsi asztalkán egy nagy-nagy könyv. Bé kellett oda térdelni, a pap imádkozott, kérdezősködött,
ott mind babrált a nagy könyvvel, nyitogatta. A fejünket megérintette, arra mondta az evangéliumot.
A könyvben mindent látott. Mikor kijöttem, rendesen el voltam szédülve.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/nő, sz. 1924/Tankó Gy. 2001a. 167.)

Itt is egy embernek elégett a csűrje. Ott lakik [Kászon]feltízen, a cigányoknál alább. Idejött,
komásak vótunk. […] S aszmondja az asszonynak: – Komámasszony, legyen szíves, menjen el
Gyímesbe – aszmondja –, a román espereshez – aszmondja –, s vettessen úgy kártyát, hogy tudjuk meg, ki gyújtotta meg a csűrömöt, ki nem sajnát engemet… Na, hát a feleségem ismerős vót a
gyímesi papnál, közel laktak, majdnem szomszédok, elment V.-hez, me V.-nek hívták az esperest.
– Há mi van, K.? – Esperes úr, jöttem egy kéréssel, ha lesz szíves. – Há mondjad! – Egy embernek
elégett a csűre, s megkért, hogy vettessek egy kártyát az esperes úrral, tudja meg, hogy ki gyújtotta meg a csűrit. Ott elment bé az irodájába, s a könyvtárból kivett egy könyvet, elolvasta, s kijött, s
aszmondta: – K., mikor mejen haza? – Én még máma, esperes úr. – Na – aszmondja –, mondja meg
ennek az embernek, hogy ő ne járkáljon egyfele se, hanem maradjon odahaza nyugodtan, imádkozzék estétől reggelig, hogy a Jóisten bocsássa meg a bűnjét, mer ő gyújtotta meg, saját maga. S amikor
ezt mondta az asszonyom az embernek, hát úgy összeesett, hogy úgy mosdatták fel, úgy megijedett.
(Csíkcsatószeg, 1995/férfi/Gagyi József gyűjtése)191
190
191

Újraközölve: Balázs L. 1997. 39.
Közölve: Pócs É. szerk. 2012. 609. A megjelenés előtt álló kéziratban egy 94 éves csíkrákosi férfitól 1993-ban
lejegyzett szövegként szerepel. (Gagyi J. gyűjt. – Dyekiss V. szerk. 2014. 370. 1070. jegyzet.)
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Könyvet nyit, egy nagy könyvet, s abból ő olvas, mit lát. És elmondja, hogy maga ezért szenved vagy azért, ez a baja. Egyszer én is vótam. Az asszonyval, az enyimvel vótunk lent ketten
Bruszturószára. Ugye ment az, hogy: így mond, s így mond. Elmentünk mi is. Az asszonynak megmondta: sok szenvedés. Ugy es vót, ugy maradt. Már harmincegy éve, hogy gyógyszervel él.
(Áldomáspataka, 1996/79 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 558. 1103. sz.)

Vagy például egy olyasmi, hogy a pap kinyissa a bibliát, a román pap. Van nekik egy olyan
szent könyv, amit nem nyitnak ki bárkinek. Szóval nagyon pretenciós kuncsaft kell hogy legyen,
hogy kinyissák a könyvet. És mikor kinyissák a könyvet, akkor ők életre mennek. Szóval is például, ha én azt mondom: – Uram, nyissa ki a nagy könyvet nekem! – szóval nyittassak a nagy könyvbe, me úgy mondják, nagy könyv. Nagyon régi könyvek. Én egyet láttam ott. Akkora hatalmas
könyv, rezedasarka[!] van, rézsarok, körülbelül egyujjnyi fokos a karton, a táblája. Körülbelül egy
olyan négyszáz lapos könyv nagy héber betűkkel. A könyv körülbelül van egy olyan tíz vagy tizenkét kilo. Egy olyan súlyos könyv, hogy hát én könyvbe még olyan súlyost nem fogtam a kezembe.
Rajta kereszt. Kívül piros a táblája, régi sárgás a lapjai, kézzel írott. Van, amelyik már első nyomtatvány, de héber betűkkel van. Szóval vagy latin, vagy héber. Van vajegy kép benne, de nagyon
kicsi képek. A sarkán fejül ezekről a hónapokról, s a holdjárásról. Amikor azt a könyvet nyitja ki,
akkor meg tudja csinálni a pap is, hogy ha valaki haragosunk van, és ténleg hogy szándékos haragos, vagy az a haragos valami rosszat tett, imádkozik. Megnyissa a könyvet, és az legtöbb hat hónap alatt meghal az illető, bármilyen egészséges legyen. Akármilyen tudós legyen, s akármilyen
doktor, soha nem tudják meg, hogy mibe halt meg. Legkevesebb hat hónap. Ebbe az időszakba
eltemetik. De hogy ő mit csinál, azt nem mondta meg. Szóval a nagy könyvet, azt nem nyissa ki.
Nem engedik, hogy kinyissad a könyvet. Van, amelyik csak úgy engedi, hogy kézzel nyissad, s az
már a te becsületeden szárad. Hogyha én rossz szándékkal nyitottam ki a könyvet s ő misézik, az
mind réám száll, a következménye is réám jön vissza, ha csak bosszúból csinálom. Ha nem jogos a
bosszú. Szóval akkor se bosszúállásból, mer a bosszút, azt nem csinálják. Csak a másik javára. Ők
megszűntetik azt a rossz szellemet, az átkot és ráfordícsák a másikra ugyanazt az átkot, aki nekik
kívánta. De, ha tévedésbe vagy, akkor réád száll.
(Székelyhodos, 1996/26 éves férfi/Balássy E. 2001. 98–99. 32. sz.)

Há, például az én anyámnak a testvére, katonaság után, mikor leszerelt, nagybetegen ment, jött
haza. De mielőtt elment katonának, megnősült. S elvett egy asszont, de közbe azt az asszont, hogy
mondjam, szerette az asszonyt, de ű nem tudta, hogy mibe jár az asszony. És az asszony abba járt,
hogy megrontotta, hogy őtet vegye feleségül. Is a bátyám elvette feleségül, mielőtt elment katonának.
Miko hazajött katonaság után, mondom, leszereltették, mert beteg lett ottan. Minden esetre nagybeteg lett. S akkor anyu és a felesége elmentek a paphoz. És a pap, mikor bementek, az nem vetett
kártyát vagy ilyesmiket. Hanem Bibliából. Ëgy ilyen nagy könyvbűl. Adott egy nagy kést a kezükbe.
– Na – aszondja –, most má melyik akarja, hogy bedugja a könyv közé, ahová beesik égy lapra? Hát
anyu azt mondta, mán a felesíginek, hogy: – Te vagy a felesíge, tessék, tegyed te. Nem én, mint testvére. – Nem, tegyed te. És, ahogy beledugta, fordította az a pap, égy lapot. Kijött benne, hogy persze,
meg van rontva. S akkor ránéz az asszonyra, aszondja: – Mondják meg, melyik rontotta meg? S az
asszonynak könny jött a szemiből, és aszondta, hogy ő. Aszondja: – Ha megrontottad – aszondja –,
mér halálra rontottad úgy meg – aszondja –, hogy vegyen el téged? Elvett feleségül? – El. Aszondja:
– Akkor, mér nem tartottad vissza a napokat, hogy ne haljon meg? S az asszony elkezdett, nekifogott
sírni, és mondta, hogy: – Most mit lehet tenni? Hát, aszondja: – Ha kibírja kilenc hetet, mán, hogy
a kilenc hét alatt minden keddet, hogy tartsák a bűtöt, akkor lehet, hogy megmarad. Há, próbálták,
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de há nagyon nagybeteg vót. És akkor kimentek nagymamáék, és keresett kilenc asszonyt, az erdő
szélire, s ottan tartották meg a keddet.
(Zsibó, 1996/51 éves róm. kat. nő/Czégényi D. 2001. 192–193.)

Van ilyen fekete Biblia, és ott vannak azok a részletek, s azokbul osztán ű imádkozik. Kikeresi,
s imádkozik. Rosszat, jót.
(Zsibó, 1996/60 éves ref. nő/Czégényi D. 1999. 34.)

Hogyha a Biblia bezáródik, mikor valakire, van, mikor bezáródik a Biblia, akkor nem lehet. Akkor a papok nem tudnak semmit [csinálni].
(Zsibó, 1997/33 éves ref. éves férfi/Czégényi D. 1999. 36.)192

[F.]: – Például könyvet nyittatnak, úgy mondják, elmennek a kalugerhez, az megmondja, hogy
beteg vagy, vagy az életed milyen. Én nem jártam soha, de vannak, akik jártak kalugerekhez.
[K.]: – És akkor mi volt ez a könyvnyitás?
[F.]: – Hát ott olyan van, hogy…, hogy mondják ezelőtt, 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, aztán azt mondja, és ahol megnyitotta, ott olvas a
kaluger. És amit ott írnak, azt mondja reá.
(Csíkjenőfalva, 1998/70 év k. férfi/Pócs Éva gyűjtése)193

Hát annak [a boszorkánynak] valamilyen tudománya van. Az olyanok békát es tartanak. Az
olyanok igen. Azt a nagy varangyos békát.194 És tudja-e, ugy öltek egy darabig, ugy küldték, me
azokat tudják küldeni, a súly egye meg a békáját! Ugy kűdték ide, hogy annyi vót sokszor, hogy
nem győztem pusztítani el őket. Itt. Egy olyan vót, hogy az istállóba szinte bészalasztottam. Akkor
kiájtottam az sszonynak, hogy: – Hozzad a gázos üveget s gyufát, az anyja úristállát, égessük! Leöntöttem gázzal, s meggyújtottam. Úgy vicsogott, mint a disznyó. A másikat pedig elkűdték, hogy az
ivóvizünkbe menjen belé. Este szürkületbe mentem ki. Szerencsére ott le van födve. Amikor odaértem, akkor felugrott a kút tetejére, a fedélre. Lerúgtam onnan, s vizet merítettem, addig rugódtam,
amíg ide béhajítottam. Akkor mondom: – Hojz sót! Sózzuk meg! Mert ha megsózza az ember, egykettőre megdöglik. Én annyit kínlódtam azokkal, hogy a ráksúly egye meg! Osztán Kostelekbe ott
jártam egy román papnál egyszer, akkor es a tehenyvel baj vót, azért mentem vót el. S könyvet es
nyitott. S megmondta nekem: – Magát ugye, a varasbékák ölték meg, ugye, egy időbe? Mondom: –
Igen, annyit kínlódtam velük. Aszondja: – Na, most nincsenek. Most nem járnak. Mondom: – Nem
es láttam már régen. Rég nem láttam. De mocsok dógok. Ezek megvannak, a valóságban.
(Csinód, 1998/77 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 642–643. 1334. sz.)195

Egy alkalomval adtuk a csarnokba a tejet, s egyszer aszondja a csarnokos: – Gy. bácsi, a tejjel akkora baj van, semmiféleképpen se fok nem menyen, se semmi, szinte – aszondja – a szagja is el van
192
193
194

195

Újraközölve: Czégényi D. 2001. 160.
Közölve: Pócs É. szerk. 2012. 607.
A méretével és/vagy viselkedésével gyanút keltő varangy a boszorkánynak vélt személyek segítőtársaként
(küldött béka), ugyanakkor azok alakváltozataként is ismert.
Az eset ugyanazon adatközlőtől gyűjtött másik szövegváltozata később került közlésre. (Lásd: Magyar Z.
2009a. 332. 286. sz.)
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romolva a tejnek! Aszondja: – Nem veszem el a tehenyinek a tejit. Akkor jártam vót Kostelekbe.
Akkor nyitottak könyvet, s mondták meg, hogy mi a helyzet. Osztán megtérítettem, úgy helyrejött.
(Csinód, 1998/77 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2009a. 332. 285. sz.)

Hidegségen vót egy tudós ember. Én es elmentem ahhoz. Akkor az megmondta, hogy mi a baj.
Mindenfélét. Osztán az adott vót nekünk, csinált ő az ő tudományával egy liter vizet. S aszondta,
hogy a feleségemet állítsam a folyóvíz felé meztelenül, s avval a vízzel mossam. Aszondta: mikor a
vízzel lemostam, ugy érezte, a testyibűl kiment minden.196 Osztán az megmondta, hogy menjek el a
kalugerpapokhoz, s adjak misére valót. S én elmentem, s könyvet nyitottam, hogy mit csináltak véle.
S akkor megmondta a román pap. Aszondta, hogy az ajtón ahogy kinézek, oda van egy vászon, oda
van beléásva. Akkor én osztán vettem egy ilyen fődvágó csákánt, s elkezdtem ott a fődet piszkálni. S
hát egy borkán be van ásva. S abba vót. Osztán kivettem, csak azt kellett vóna csináljam akkor, hogy
menjek el, a kerítésből egy karót húzzak ki, s azt tegyem belé, s fordítva üssem vissza. S aki csinálta,
ott lett vóna akkor a baj. Akkor meg lett vóna fordítva.
(Csinód, 1998/77 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2009a. 336. 293. sz.)

Vót egy [román] pap Kolozsváron, ahhoz mentünk el az ángyómmal, mert a bátyám ott maradt
a fronton. S aztán az egy nagy könyvet nyitott ki, s abból nézett, olvasott. S az megmondta, hogy ki
milyen gondolattal ment oda. De hogy honnan, én azt nem tudom. De ez tiszta igaz, mer én vótam
annál.
(Méra, 1999/58 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 465. 1317. sz.)

Ezek a román papok, mit tudom én, van valami könyv, úgy mondják románul: prágyila. Aztat
kinyitják, s arrúl sokat fel tudnak derítni. Például, hogy ha valakinek elvész valamije. Elmegy a paphoz, az megnézi, s megmondja, hogy ez vitte el, vagy ilyen vitte el, vagy ott vesztetted el, ott keresd.
Például vót egy hunyadi traktorista, Hunyadon dógozott. Kikapta a fizetésit, s nem épp ment haza,
hogy letegye, dógozott. Mikor este hazament, a pénze nem vót sohun. Má gondóta, hogy hun veszett el, de sehogy se tudta megkapni. S akkor hallotta, hogy az Esküllőn – az is egy pap vót. Elment
oda, és az megmondta, hogy ott és ott forduljon az ekével, mert kihányja a bukszáját a pénzzel. A fizetésivel. És azt mondták – hunyadiaktól hallottam –, hogy az megkapta, úgy, ahogy az esküllői pap
mondta. Osztán hogy még él az a pap, vagy nem? Ez már ezelőtt harminc-negyven évvel vót, ahogy
hallottam a hunyadiaktól. Hát ilyenek vagynak.
(Váralmás, 1999/83 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 474. 1334. sz.)

Kinyitotta [a pap] és fekete kereszt vót rajta.
(Mezőseptér, 1999–2000/nő, sz. 1950/Benkő M. 2000. KJNTA 485.K 9.)

Az olyan Biblia, van írva pirosra és feketére.
(Mezőseptér, 1999–2000/nő, sz. 1956/Benkő M. 2000. KJNTA 485.K 9.)

Ha pirosra nyílik, még él a beteg, ha fekete keresztre nyílik, akkor elpusztul.
(Mezőseptér, 1999–2000/férfi, sz. 1946/Benkő M. 2000. KJNTA 485.K 9.)
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A szöveg ezen része (egy hidegségi gyógyító hiedelemköréhez hozzárendelve) korábban is közlésre került.
(Lásd: Magyar Z. 2003b. 580. 1155. sz.)
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S vót még egy: Gy. Gy. Az is románcsügési ember vót, s fel vót ide szállva, direkt P. beszélte, hogy vót ki a havason. Aszondja, hogy mondták, oda is valaki elásott arannyat. Ő elment egy
kalugerhez, s könyvet nyittatott, hogy ő ne, mit akar, ki akarja ásni azt, s imádkozzon, hogy ő
kapja meg a pénzt! S a pap aszondta, hogy: – Na ássad, aszondja, de előbb amíg ásod, ha megkapod, megjelen, egy báránkát látsz, aszondja. S ha disznyófélét látsz, egy malacot vagy valamit,
akkor nem tudsz hézza közeledni, mert az nem jó szándékkal vót. Ő ásta, a feleségével oda ki
nyároltak, A.-ka, B. G.-nek a testvére. Akkor nekik es vótak marháik, s ők es kimentek oda, Gy.
ásta a fődet. Egyszer, há egy veres malac elfutott ott mellette. S akkor aszondta, ő félbehagyta. Ő
beszélte nekem. Félbehagyta, aszondta, mert a kaluger megmondta neki, hogy ha báránkát lát, jó
szándékkal van eltéve, de ha malacot, ne is fogjon neki, mer akkor meggyűl a baja. S akkor félbehagyta.
(Gyepece, 2000/67 éves ort. nő/Magyar Z. 2003b. 335–336. 537. sz.)

[K.]: – Hogy csinálják?
[N1.]: – Hát kinyiccsák a könyvet, s imádkoznak...
[N2.]: – Igen, csak nem mindenkinek. Ez tényleg igaz vót, apámnak a testvériéktől elveszett a
házból a pénz. Elment Tarkőre könyvet nyitatni, s aszondta a kaluger pap, me hozta az urát, me az
ura nem hisz benne, s nem hat semmit se. S akkor Kovásznán ő jött ki a gyárból, s meglátott ott egy
papot a parkba, beszélgetett – csak ezt nem tudom, hogy mit, hány keddet tartson meg, s mennyi
imádságot, s gyertyát, s azt mondta, hogy húsvét nagypéntekin megtudják, hogy a pénzt ki lopta el,
me ő imádkozik. S meg es tudták, az urának a fia lopta el a házból a pénzt.
[K.]: – S mi lett azzal, aki ellopta?
[N2.]: – Semmi, osztán nem firtatták többet... Ez biztos.
(Madéfalva, 2001/64 éves nő1 és 47 éves nő2/Szentes Sz. é. n. KJNTA 841.K 1–2.A)

[K.]: – Mondja el annak a lánynak a történetét, amelyik megvakult, és maga hallott róla.
[N.]: – Hát, egy-egy nagyon jó, nagyon jó gyermek vónt, nagyon jó gyermek vónt. […] És el
vónt nagyon keseredve, hogy ű egyetemet elvégzett és mindent csinált és akkor ő most már mire jutott. Majd valaki szóba állott vele és elmagyarázta neki, hogy: – Amiért te olyan jó vagy, azért neked
valaki rosszat is tud csinálni. S próbáljál elmenni Zsibó mellé, mert ott van egy ilyen călugăr, egy
olyan papféle valami. […] Elment a[z] szegény oda, és akkor leült, és azt mondta neki a pap, hogy
hát, azt mondja: – Nagy bánattal jöttél ide, te beteg vagy. De nagyon vigyázzál magadra, mert – azt
mondja – meg fogsz halni. Halálod előtt nagyon fog fájni a fejed, visznek anyád orvoshoz, visz mindenövé, de az orvosok segíteni nem tudnak. Súlyosodik a helyzeted, mikó megsúlyosbodott a helyzeted, meg fogsz vakulni egyik szemeddel, kórházba fogsz megvakulni ez egyik szemeddel. Ezt mind
a pap mondta neki. […] – Az állapotodat megállapítják, hogy agyhártyagyulladásod van, és te neked
ezért fáj a fejed. De nem ez a bajod. Tégedet megrontottak. Megrontottak, de úgy, hogy meg fogsz
halni. […] Habár, a pap, azt mondják, mindenki, aki nála vónt, aki nála vónt, hogy mindent az éghajlatán igazat, igazat és igazat… Mert nem az ördöggel dógozik, nem dógozik az ördöggel, hanem
csak egy könyvbűl, és az élet… az életrajzát vagy az élet… születési hogyhívjákját olvassa meg abbúl
a… abbúl a könyvbűl, hogy lássa, milyen hogyhívjákba született.
(Zilah, 200?/nő/Szabó K. é. n. KJNTA 932.K 1.A)

A mi papjaink nem foglalkoznak azzal, hogy levelet nyissanak, csak az olápapok. De otan neked kell megfogjad azt a levelet. S akkor ő olvassa, hogy leszen vesztése, vaj megkapja-e, vagy nem.
Vagy milyen forma ember vette el, vagy asszony vette el, merre felé van elvíve. De pont nem tudják
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kimondani, csak úgy, hogy né, egy... barna fehérnép volt, vaj milyen forma vette el. De én nem jártam egyszer es.
(Frumósza, 2004/Halász P. 2005. 387. 1773. sz.)197

Van nekem két lány unokatestvérem Á. és F., lánykorukba jó barátnők voltak. Már mindkettőnek
volt barátja. Á.-nak, az idősebbiknek, húsvétkor már az esküvő napja is ki volt tűzve a nyárra. Csakhogy,
mikor 1997 nyarán otthon jártam, megtudtam, hogy a két lány és családjuk nagy haragban vannak egymással, mivel kölcsönösen elcsábították egymás barátait. Persze, mindkét lány a másikat vádolta azzal,
hogy az csábított először. Ki tudja!? Á., akinek már tervezték az esküvőjét, most a másik fiúval határozta el, hogy összeházasodnak. Januárban meg is tartották az esküvőt. Közben a másik, F. és a lecserélt vőlegény között megszakadt a kapcsolat. A szülők veszekedtek egymással, még a szülők testvérei
is két táborra oszlottak és állandó veszekedések voltak. F. szülei nem akartak menni az esküvőre, de Á.
apja először azt üzente vissza, hogy az ő házába ezek még a ravatalához sem mehetnek be. A két család
végül is kibékült, részt is vettek Á. esküvőjén. Hajadon maradt unokatestvérem, F. azonban, beteg lett,
gyakran el is ájult, úgy tartották, azért, mert Á. megcsináltatta. Közben lett egy újabb udvarlója, aki karácsonykor megkérte és nyárra tervezték az esküvőt. A fiú addig is kiment Olaszországba pénzt keresni, húsvétkor pedig azt üzente haza F.-nek, hogy mégsem veszi őt feleségül. A másik unokatestvérem
a férjével ugyancsak Olaszországban volt, és állítólag ők beszélték le a fiút a házasságról. F.-nek ezeken
kívül volt még két sikertelen házassági kisérlete, ezért azt tanácsolták neki, nyittasson könyvet. Elment
Bákóba egy ortodox paphoz, aki eredetileg katolikus pap volt, de szerelmes lett, s átállt ortodox vallásra. Könyvet nyitott F.-nek, s abból, hogy a szent könyv hol nyílott meg, azt olvasta ki, hogy Á. kötötte
a házasságát hét évre és a betegségét is ő okozta. 2005 nyarán jár le a hét év, augusztusra újabb esküvő
van kitűzve és most ő is elutazott a barátjával Olaszországba dolgozni. Ha ez a házassági terv sikerül,
mindenki meg lesz győződve arról, hogy el lett kötve a házassága, hét esztendőre.
(Pusztina, 2004/Halász P. 2005. 289–290. 1240. sz.)

Én mikor leány vótam, az én testvérem beszélt egy legénnyel, ő erősen akarta a legént, édesapámék pedig nem akarták. Akkor megkérte édesanyámat, hogy vigye el őtet Bukarestbe egy paphoz.
Elvitte ahhoz a paphoz – de ez így vót, édesanyám magyarázta –, aszondta, hogy mikor bementek
oda, édesanyámat kiküldte. De aszondja, kinyitotta a Bibliát, vót egy nagy könyve. Édesanyámnak
aszondta, hogy menjen ki, mert nem hisz. Édesanyám vette magát, kijött. N. [a lány] azt hitte csöndesen, hogy most már megmondja a pap, hogy ő ahhoz a legényhez, akit szeret, ahhoz a legényhez
férjhez megy. Na, elolvasott neki, amit elolvasott, mit tudom én, mit. Aszondta: – Maga most, amikor megy haza, átalmegy egy zöld téren, maga megy itt, s a legén, aki elveszi magát, az jő onnan. Na,
hittek annak, hogy igaz, hogy úgy vót. N. jött errefelé. És uniformába fel lesz öltözve, egyenruhába…
Ő katona vót. Amíg oda vótak Bukarestbe, addig hazajött a katona. S a katona ment le, ők jöttek fel.
N.-nek a lett a férje. S aszondták, hogy megmondta a pap.
(Nagybún, 2006/65 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. I: 324. 98. sz.)

Vót itten nem messze, [Szamos]kócson, a felesége árpástói vót, de tanítónő. És annyira mentek
oda az emberek, ment még I. is. Mikor idejött, nem tudom, mennyi időre takarított, bent, s a gyűrű is
elrepült. És nem mondta, csak azután mondta, hogy megkerült. Osztán mondta, hogy egy kollégája,
munkatársa ment Kócsra – H.-nak hívták a papot, H.-nak. És elment, és I. azt mondta, hogy mondjon róla is valamit, mondja meg, hogy mi történt a gyűrűvel. Azt mondta a pap, hogy megkapja.
197
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S nem tudom, két napra, háromra megkapta. És mondta annak a nőnek, hogy mondja meg annak a
nőnek, mondja meg, hogy mikor született, melyik évbe. A nő nem tudta, a munkatársa. Kinyitotta a
könyvet, s megmondta, hogy mikor született I.
(Árpástó, 2009/80 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 532. 1425. sz.)

V.1.3.3.6. Ónt önt
Hallottam, hogy régebb a bükkloki kaluger még ónt es öntött.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/67 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 166.)

V.1.3.3.7. Tollút tép
Az egy ilyen kaluger pap vót [Ördög]keresztúron. Az mikor nézett, annak egy nagy kötény vót
előtte, és mindig tépte a tolut. Hogy a toluba lett volna valami. De nagyon sokan mentek Keresztúrra ehhez a nézőhöz. Pap vót ő, de ő azért nézett is.
(Középlak, 1999/75 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 465. 1315. sz.)198

V.1.3.3.8. Tükörbe nézet
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
tükörből olvastak ki mindent.
(Kilyénfalva → Lovászpatona, 1952/60 éves férfi/Diószegi Vilmos gyűjtése)199

[N.]: – Ezt például én hallottam a szüleimtől, hogy itt a faluban valami elveszett a gazdának, valami pénze. S akkor ő aszmondta, hogy élményén a papokhoz, s megcsináltassa, aki elvitte a pénzit.
[K.]: – Milyen papokhoz megy?
[N.]: – Úgy mondták, kalugerpapok. Ezek román papok. S akkor a feleségit kérdezte eleget,
hogy: – Mondd meg őszintén, nem-e te vetted el a pénzt? S ő nem vette el, s nem vette el. S akkor elment az ember, s megcsináltatta. S avval aszmondta, hogy tükörbe kellett nézni, s meglátta,
hogy ki vót az egyén. S hát a felesége. S mikó hazajött, hát úgy csinátatta meg, hogy kuruzsmává
váljon, gomolyává váljék. S a felesége, tényleg, mikor hazajött, akkor izébe vót, gomolyába, össze vót
güzsörödve. Na, ilyet hallottam.
(Csíkkarcfalva, 1995/nő/Gagyi József gyűjtése)200

[K.]: – Tudják azt, hogy ki csinálta meg?
[N.]: – Há tudják, osztán addig jöttek-möntek, hogy rea… Egy olyan vót no, ez má az én időmbe
vót, hogy ellopták a… oda vót ő dógozni, s a gyapjúja fő vót rakva a pállásra. S ő, akire tartotta, hogy
198
199
200

Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 606.
Közölve: Pócs É. szerk. 2012. 607.
Közölve: Pócs É. szerk. 2012. 617. A megjelenés előtt álló kéziratban egy 74 éves éves csíkbánkfalvi nőtől
1995-ben lejegyzett szövegként szerepel. (Gagyi J. gyűjt. – Dyekiss V. szerk. 2014. 370–371. 1073. jegyzet.)
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a gyapját a szedte le a pallásról, s hát aszondta valamiféle, hogy menjen el oda valami papokhoz, s
ott meglássa, belénéz valami tűkőrbe, s meglássa, s azt mondta, hogy: – Csak az ő kedviért emegyek
– aszondta –, győződjek meg. S elment oda, s hát a tesvérinek az ura, az szedte le a gyapjút. Mikó a
tűkőrbe belénézétt, úgy megjedett az embér, meglátta, hogy a sógora, hogy szinte a gutta megütte. S
azt mondta, hogy: – Jaj, ne csináljanak semmit vele! Me ő azt kérte, hogy vigye vissza, s az Isten nyomorítsa meg. S mikó meglátta, azt mondta, hogy: – Júj, ez neköm sógorom, s aszondták, má visszatáncolni nem lehet. Ez, ami el van indítva, az oda kő, hogy a gyapjat adja vissza, s akkó oda kerűjön
az ágyba. Hát nem került az ágyba, me hama meghalt. Oszt vissza kellett a gyapjat adja, vigye, amilyen dolog vót, s meggyőződött személyesen. Belénezett a tűkőrbe, s ott megmondta, hogy a sógora.
[K.]: – Nem a pap nézte meg?
[N.]: – Hát ott valami papok vó… valamilyen, aszondták, hogy valami kaluberes papok, me
nem ezek a, ezek má, a má másfajta papok vótak, hogy az elészerélte neki, s azt monda, hogy: –
Nezzen belé a tűkőrbe. S mikó belénezett, meglátta, hogy a sógora. A szedte le a gyapjat. A[z] akkó
megjedett osztán eléggétig, de má késő vót.
(Pálpataka, 2014/84 éves róm. kat. nő/Szőke Renáta gyűjtése)

V.1.4. Gyógyít
V.1.4.1. Gyógyfüvekkel kezel
Volt olyan román pap, aki értett a kuruzsláshoz. Ismeretlen emberről előre megmondta, hogy mi
a baja, például, hogy öntésbe lépett, hogy néz ki a teste, mióta beteg, milyenfajta öntésbe lépett. A
román pap készített gyógyfüvekből orvosságot, helyre is jött tőle az illető.
(Székelyhodos, 1996/68 éves férfi/Balássy E. 2014.K 57.A 320. sz.)

Volt itt Rózsapallagon egy N. nevezetű román pap, aki füvekkel gyógyított. De annak valós természetismeret alapja volt, és oda jártak magyarok is, még a Székelyföldről is jártak hozzá. Olyan
híre volt.
(Kőszegremete, 2007/68 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 427. 72. sz.)

Az a [rózsapallagi pap] N. gyógyított. Gyógyfüvekkel gyógyított. Még én is vótam hozzá.
(Vámfalu, 2007/78 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 427. 73. sz.)

Há például én is gyerek vótam. S elmentünk ki a legelőre, ott vótak a disznók. S ott fútta a bokrot a szél. Aszondta, aki ügyeli [az állatokat], hogy az ördög jön felém. Hogy közeledik felém. Már
úgy béképzeltem, hogy már láttam azt ördöget. Akkor eljöttem haza, s éccaka nem tudtam aludni. S mind láttam az ördöget. S anyám elment a paphoz, és a pap azt mondta, hogy szedjenek efféle
csihány, ezt a rózsaszín csihányt, olyant, mint a szőlő levele,201 s annak a teáját főzzék meg, mert akkor többet nem fog. S aztán annak a teáját megfőzték, s többet nem láttam.
(Visa, 2010/81 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 525. 1402. sz.)
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Leírás alapján: piros árvacsalán (Lamium purpureum L.). A középkori Európában a közönséges orbáncfűnek
(Hypericum perforatum L.) tulajdonítottak ördögűző hatást. (Szerk. megj.)
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V.1.4.2. Kuratív mise/ima/böjt/szentelmények által
A legveszedelmesebb gyógyszer az oláh pap, aki a maga vallásával mindenféle nyavalya ellen
tud orvosságot; igen szomorú jelenség az, hogy e papokat a magyarság igen nagy számmal keresi fel,
kétségtelenül nemcsak hitében teszi ingadozóvá, – pedig Erdély e részeiben a felekezet nemzetiséget jelent, – hanem nemzetiségi érzületét is megtompítja; és ezen oláh papokat – s ez elég különös
jelenség, – nem annyira a vegyes lakosságú, mint inkább a tiszta magyar lakósságú falvak magyarjai
keresik fel, minek példájául Kövendet említem.
(Aranyosszék, 19. század vége/adatolás/Jankó J. 1893. 251.)

Ha valaki beteg, megfogadja magában, hogy minden pénteken bőjtöl; ez a gyógyszer az oláh
paptól származik. Sajnos, de még a magyar is, ha valakije beteg, az oláh paphoz fordul, az olvas a beteg fejére és az imádkozik a beteg üdvösségéért.
(Kalotaszeg, 19. század vége/adatolás/Jankó J. 1891. 282.)202

A muzsinai oláh pap (S. C.) ráolvasással gyógyítja a betegeket. Elég, ha csak a beteg ingét küldik el hozzá, arra olvas reá.
(Muzsnaháza, 1870–1920/adatolás/Berde K. – Rancz-Gyárfás Zs. 2005. 138. 66. adat)

Fájdalom, hogy átvették az oláhságtól a babonát. Nagy betegségben kuruzslókhoz, jóslókhoz
fordúlnak; oláh papokkal miséztetnek.
(Szilágyság, 19. század vége/adatolás/Petri M. 1901. I: 714.)

A csángóknál a betegségeket általában ráolvasásokkal gyógyítják (deszkendálás), ezt a pópa vagy
a román asszony végzi.
(Kolumbán L. 1903. 105./Idézi Vajkai A. 1943. 36.)

Oláh vízkeresztkor a csángó a popa által megszentelt patakról hoz haza vizet betegségek ellen.
(Kolumbán L. 1903. 107./Idézi Vajkai A. 1943. 43–44.)

Egy román ember mondotta, hogy őt csak a román pap gyógyította meg, nem az orvosok.
(Csomafája, 1941/54 éves ref. nő/Vajkai A. 1943. 45.)203

Románok, ha betegük van, egy nap három faluban szolgáltatnak misét. Egy templomba két kicsi
darab preszkura megy. (A preszkura az úrvacsorakenyér, rá van ütve Krisztus urunk neve.).204
(Kide, 1941/72 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 45.)
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Újraközölve: Jankó J. 1892. 198.
A Magyar Zoltán által gyűjtött szövegekből szerkesztett erdőháti kötet kéziratába is beválogatódott (Magyar
Z. é. n./K/a. 796. sz.)
A szerző jegyzete: „A prészkurát fonott kalácsként fonják fel, kerek, közepe lyukas, amibe a zászlót tűzik.
Ha valaki meghal, misét szolgáltatnak, prészkurát adnak a papnak. Ezt csak jertált asszonyok adhatják. A
prészkura szót használják a magyarok is. Lásd még a preszkurát Ethn. 1901:317 (Mezőség)”. Egy további,
magyar vonatkozású adat: „Egy református magyar lány szívbajos volt, tanácsolta is a szomszéd román aszszony, hogy csináltasson preszkurát három templomnak. De az illető református asszony nem hitt benne”.
(Vajkai A. 1943. 45.)
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A környékbeli románok legfontosabb búcsújáró helye Mikola.205 A románok közt van, aki minden esztendőben elmegy Mikolára betegség elhárításra, a ház szerencséjére. Adatközlő állítása szerint, ha egyszer nem megy, akkor már minden rosszul megy a házban.
(Kolozsborsa, 1941/46 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 45–46.)

Târgu Ocna-n [Aknavásáron] vótak kaluger papok, s az én szüleim mindig Szent Péterkor206
mentek oda, azokhoz a papokhoz, fizettek a marhákér, az egészségikér.
(Kostelek, 1995/72 éves nő/Takács Gy. 2004. 303. 466. sz.)

Há még én is vótam. Én a vidrátszegi papnál vótam. De hát az annyit imádkozott, az annyit…
S nem kért pénzt, hogy mennyit adjak, amennyit akarok. Azt mondom, hogy nagy imádsággal van.
Én azt mondom, nagy odaadással vót. Lehet, hogy… beteg vót az emberem, akkor operálták. De
én azt mondom, hogy könnyített a betegen. Mondtam, hogy mit akarok. A templomba fogadott.
A nagy palástját réámborította, imádkozott. Lehet, hogy az még könnyített nekem. Én azt mondom, hogy nehéz volt kibírni, amit ki kellett bírni, nehéz volt. És vittünk valami ruhát. Azt mondta,
azt ki kell bontani, s úgy lerakni a székre. Pizsamát vittem, s oda leraktuk a székre. S imádkozgatott. Két pap volt. Az egyik állandóan szentelgetett ki, a neveket mondta. Azoknak a nevit, akikért
mondta a misét. Rengetegen vótak, vótunk. S füstölgetett. Vótunk észe vagy negyven-ötvenen. Vót
egy olyan nagy palástja, de hosszú. S mü nem tudtuk, hogy mit kell csinálni, csináltuk, amit a románok. Ha felemelték s bébújtak, mü is bújtunk. S ha letérgyeltek, mi is letérgyeltünk. Ha felálltak, mi
is felálltunk. Azt láttam, hogy volt vive liszt, s volt vive olaj. S a lisztbe belétette a gyertyát, s meggyújtotta, s a mise alatt égett. Kellett vinni egy kicsi lisztet, s azt mondta, hogy mikor azt hazaviszi,
belé kellett rakni a többibe. S az olajt pedig nem szabad pergelve öntni, hanem mikor a levest eszi a
beteg, akkor kell önteni egy kicsit. Azt az olajat is megszentelte. S vót egy asszony, aki azt mondta,
hogy ide jött. Örült, hogy visszavisszük Vásárhelyre. Azt mondja, hogy neki az élő példa, megtörtént dolog, hogy a léánykát ő hozta helyre. Az orvosok mind lemondtak. De hát olyanokat hoztak
oda… betegeket, hogy fogták, s nagy könyvet tett a feje feli, s imádkozott rajta. A nagy könyv észe
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A szerző jegyzete: „Mikola Szamosújvár közelében fekvő híres búcsújáróhely. A fő búcsú augusztus 15-én
van, kisebb jelentőségű a szeptember 8-iki búcsú. A román búcsúsok messzi vidékről tódulnak ide, de akadnak magyarok is (1941. augusztus 15-én főleg kolozsvárkörnyéki, szamosújvári magyarokat láttam a búcsún).
A búcsúsok mind virágcsokrot hoznak magukkal, a templomba bemenve a kegyképet sorra megcsókolják és
a csokorral, ruhaneműjükkel (kalappal, ruhával, vagy egyébbel (átalvetővel, csomagjukkal stb.) a képet megtörlik vagy fejükkel érintik, hajukat hozzádörzsölik. Mondják, hogy egyszer egy néma gyereket érintettek a
szentképhez, mire a gyerek megszólalt. A virágcsokrot haza viszik és a gyermek fürdővizébe teszik. Igen sok
viaszoffert is vesznek a kalugyerektől, főleg egész testet, házat láttam, kezet, lábat alig. A vett offereket egy
másik bódéban leadják, a viaszból a papok gyertyát öntenek. Sokan misét mondatnak, a templomnak két darab preszkurát (kb. háromnegyed kilós kalácsot) ajándékoznak, ezzel csinálják az úrvacsorát. A preszkura maradéka a papé és a kántoré. Sokan szent földet visznek haza, mások elhozzák ide a beteg ember ruháját, hogy
a pap arra olvasson”. (Vajkai A. 1943. 45–46.)
A román gazdasági naptárban jelentős dátumként (pl. az aratás kezdeteként) jegyzett Sânpetrul de Vară, azaz
’Nyári Szent Péter’-nek nevezett alkalom egybemosódott az egyház által június 29-re rögzített, két apostolt
is – Szent Pétert (rom. Sfântul Apostol Petru) és Szent Pált (rom. Sfântul Apostol Paul) – ünneplő napjával.
A népi agrárkalendárium gazdálkodó, állattenyésztő és halászó Szent Péter alakjának jelentőségét hangsúlyozza, hogy a szent ünnepét változó időintervallumú (8–42 napos) böjt (rom. Postul lui Sânpetru) előzi meg.
(Szerk. megj.)
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a misemondó könyve lehet, mer olyan nagy vót, mind ez a nagy biblia. Olyan hibás gyermekek, s
nem tudtak menni…
(Ehed, 1996/58 éves nő/Balássy E. 2014.K 65.A 358. sz.)207

[N.]: – Az unokatestvérem egy időbe L. román paphoz is [járt], és három hé..., heten keresztül mindig egy héten egy napot kellett őérte is imádkozzon. Pentru bunăstare,208 vagy nem tom én,
hogy mondják.
[K.]: – És [a pap] imádkozott érte?
[N.]: – Igen, imádkozott, igen.
[K.]: – Emlékszel, milyen napon kellett imádkozzon?
[N.]: – Talán szerdai nap, vagy milyen nap.
(Zsibó, 2005/33 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

V.1.4.2.1. Beteg személy diagnosztizálása/kezelése
V.1.4.2.1.a. Beteg gyermek gyógyítása
Beteg gyermeket, szívfogásos beteget szentelt tömjénnel füstölnek.
(Borsa völgye, 1941/Vajkai A. 1943. 43.)

A román paphoz a reformátusok is elviszik kis gyermeküket, ha megijedt. (Kis gyermek korában Bá. 42.-t209 is elvitték szülei a román paphoz.) A pap keresztes palásttal letakarja a beteget, bibliából olvas.
(Bádok, 1941/65 éves ref. nő/Vajkai A. 1943. 43–44., 106.)

A beteg gyermeket a román templomba viszik az oltár elé, ott a pap a beteg fejére teszi a szentkönyvet, ráolvas vagy a papi palásttal takarja be és imádkozik. Elviszik a román paphoz gyermeküket a reformátusok is.
(Kide, 1941/róm. kat. férfi/Vajkai A. 1943. 116.)

[K.]: – A nyavalyatörést hogy gyógyítja?
[N.]: – Ha nyavaly töri ki a gyermeket, akkor gyorsan papot hívunk, és a ház lakóival együtt
imádkozunk a gyermekért. Az imádságot a pap mondja egy könyvből, románul. Mi utána mondjuk.
Még szoktuk imádkozni a Miatyánkat, Üdvözlégy Máriát, Hiszek egy Istenbent, és más imádságot.
Ezeket is mind románul.
(Lábnyik, 1992/79 éves nő/Lakatos I. 1992. KJNTA 358.K 4.)
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A férj betegségtörténetének rekonstruálása során az adatközlő később említette, hogy „ajánták nekünk Vásárhelyen a klinikán. Akkor vitték a műtőbe az uramot. Ottan sírtam az ajtóba, s azt mondja: – Ne sírjon, bízzon
a Jó Istenbe, s el kéne menjen, mondasson misét. S meg vót már operálva, s levitték, s mentem el én oda akkor. De én azt mondom, hogy a román pap utána áll és imádkozik, de hát a hatása is nagy, biztos. Nem vót az
a beteg, ahogy a többi olyan, mind ő. Az az ima segített, én azt mondom. Mer a többi betegre mind panaszkodtak, hogy a falvédőt levágta késsel”. (Balássy E. 2014.K 65.A 359. sz.)
’(általános) jólétért’
Ti. az adatközlőt. (Szerk. megj.)
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[A fia] Egész éjjel húzatt, hogy hal meg. Máma jöttem az orvostól, hónap kell menjek viszsza. Mondta a doktor, hogy nehogy megpróbáljom, hogy a gyermek otthon meghaljon, miko látom,
hogy rosszul van, menjek vissza. Éjjel, egész éjjel húzatt, nem aludt, olyan 6 hónapos volt. S menjünk
vissza az orvoshaz. Azt mondja, hajnalba gyalog mentünk be Kékesig, azt mondja nekem a doctor: –
Ştie Dumnezo, ce să mai fac cu el.210 Má nem még tudja, mit csináljon. Akko mintha valaki mondta
vóna. A bábaasszannak mondam onnan a faluból: – E. néni, mondam, tudja, hol lakik itt a román
pap? – Igen – azt mondja, itt a sikátorba. – Nem jön, menjünk hozzájo? S elmentünk, tiszteletes
úr, de az magyarul is tudatt. Azt mondja, legyen hitünk, imádkozzunk. S na, elkezdett olvasni neki,
olvasatt, olvasatt, imádkozatt azután magyarul is. A gyermek annyira sírt, hogy folyt a papról a víz.
Azt mondja, ne aggodalmaskodjak, ne izéljek, hogy sír a gyermek, azér tud imádkozni, azt mondja.
S azután elkezdett magyarul. Ha mi nem érjük, hogy mit imádkozatt románul, ő tud magyarul is.
Imádkazatt magyarul is. S tiszteletes úr, ahogy kijöttem a paptól az útba, elaludt a gyermek. Addig
nem aludt öt percet. Öt perc alvása nem vót. És kiértünk az útba, elaludt. Ez úgy vót, szombat délután olyan 4–5 órako. Azt mondta a román pap: – Să vii şi la biserică. Da când vezi că ies oamenii
din biserică.211 Hogy ne... S avval a gyermek elaludt. Egész éjjel aludt, egész nap. Egész olyan tájig, amég vótam a papná vele. Addig meg se ébredett, tiszteletes úr. Na és elmentem a templomba.
Amiko kijött, hogy olvasta a bibliát, hogy menjek oda elejibe. Akko a köntösit rátette a gyermekre,
megsúgta: – Lássa – azt mondja –, hogy használt, hogy imádkoztunk érte. De azé maradjunk benn a
templomba utoljára, azt mondja. Maradjunk a templomba. Levetkeztettük, tiszteletes úr, purdéra. S
olyan nir-rel, olyan olajjal megkente a gyermeket a tetejitől a talpáig, a tenyerét mind-mind. És nem
ébredt fel a gyermek. És elmentem vissza a kórházba vele. Délután felébredett. Vígan. Semmi baja
nem vót, tiszteletes úr. S hazajöttem vele. S meghattam a testvéremnek, R.-kának, hogy varrjan neki
inget, me mikorrá jövünk, meg lesz halva. Úgy volt.
(Magyarborzás, 1994/64 éves nő/Keszeg V. 1996a. 354–355. 15. sz.)212

Hát például az én édesanyám nézetett zodiákot Dabjonba, s az a dabjoni ember mondta, hogy
fizessen misét és böjtöljön. És mi nem hittünk benne, mert azt mondta, ha nem fogja tartani, beteg
lesz, és meghal a gyermeke. És az úgy megtörtént.
(Zsibó, 1995/100 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 192.)

[N.]: – Én még csak annyit akartam mondani, hogy édesapám elvált, külön vót édesanyám.
[K.]: – Maga itt született?
[N.]: – Taplócán [Csíktapolcán] születtem, csak ide hazaköltöztünk, me édesanyám [csík]delnei
vót. S vót egy mostohaapám. S tőle is különmentem, s hogy mit csináltatott a mostohaapám, 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 hozott, s mit ezelőtt lehetett kapni, azt a számolópálcikát, olyan kockára fel vót vágva, tetszik tudni. Azt béhozta, s az ágy mellé letette. S amikor letette, a fehérnép eltette, s én megkaptam. Én béfaltam, hogy lássam, milyen ízű, miféle, s amikor édesanyám béjött, én
megmutattam neki. S édesanyám már erre gondót, mer ők ellentétben vótak édesapámmal, az akkori
210
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’– Tudja az Isten, mit csináljak még vele.’ (A közbeékelt, román nyelvű szövegrészleteket a gyűjtő fordította
magyar nyelvre.)
’– Gyere a templomba is. De akkor, amikor az emberek mennek ki.’
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 245. 225. sz.; 2013. 88. 15. sz. Ugyanazon adatközlőtől egy később lejegyzett szövegváltozata: Poenar-Rus É. 2003. KJNTA 1081.K 6–7.

100

EME
V. A pap tevékenysége
férjével, s arra gondót, hogy valamilyen csinálmány. 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.
[K.]: – Melyik paphoz?
[N.]: – Valahova…
[K.]: – Kalugerekhez?
[N.]: – Román paphoz, kalugerpaphoz. Aszmondták, hogy ha egy napot késett vóna, meghaltam vóna. S aszmondták, hogy éjjel egy keresztesútba, ilyen keresztesút, fürösszön meg, s a ruhákat,
amék rajtunk van, vegye le, egy patakon eressze be, nem tudom, mit kellett, azon a keresztesúton valamit el kellett égessen. S attól aztán helyrejöttünk. Én is, s a testvérem is.
(Csíkdelne, 1996/26 éves nő/Gagyi József gyűjtése)213

Mondták, hogy vótak…, akko az otthon mondta a misét. S akkor az unokám epilepsziás beteg.
Tizenhárom éves korába érte bé, s bé-bééri úgy, hogy a keze megzsibbad. Akkor rosszul lesz. Jaj, Isten őrözzön! Na s akkor azt mondták, hogy valami ruhát ki kell kűdeni ahhoz a román paphoz. Ugyi
ott van B. S annak is az ura kiment, s nem tudom, mit vittek, s még a mái napig is él.
( Jobbágytelke, 1996/78 éves nő/Balássy E. 2014.K 63.A 353. sz.)

Ezelőtt, evvel a kislánnyal, két éves, két és fél éves volt. Meg volt teljesen feketedve, kékülve,
nem is tudom, hogy mi vót, de olyan vót, mint égy kóró. Mint égy kóré a kis lába, a kis keze, mint
égy kóró. A bűr teljesen, mint amilyen én vagyok, ni, mer én öreg vagyok mán. Olyan ráncos vót a
kis bűre, mer azelőtt jól nézett ki a gyermek. És egyszeriből csak nem tom mi lett. Elmentek osztán,
s bűtöltek kilenc hetet, kilenc keddet vagy pénteket. Ez a bűjtje, ez, ez nagyon jó vót. Itt el is ment
vóna. Nem kelletett vóna sok, és el is ment vóna.
(Zsibó, 1996/74 éves róm. kat. nő/Czégényi D. 2001. 194.)

Azok tudtak imádkozni, a papok. De így más embert nem hallottam, kérem szépen. Édesapámmal mi ketten vótunk. A fiamat megóperálták tízéves korába, agyvérzésbe, Maroson [Marosvásárhelyen] két rendbe. Sztán mikor odakerűt a gyerek, egy kicsit nem vót észnél, tudja. S aztán: – Na,
menjünk a kalugerpapokhoz s imádkoztassunk. S úgy mentünk vót el ketten, s ott vótunk egy misén a kápolnába – kérem szépen –, ott mind letérgyelve imádkozott, mindenki, nem úgy, mind nálunk, csak leülünk! Letérgyelve, minden pap s minden izé, me ott izék is vótak, fehérnépek, minek is
híjják... apácák. Azok is úgy csókóták a földet. Na, könyvet nyittatunk, egy idős, ügyes pap nyitotta,
nagy, okos könyvek vótak, s egyet kinyit: – Na – aszmondja –, maguk imádkoztatni akarnak, s igen.
S miért? Hát megmagyarázzuk, hogy egy fiam nekem hogy járt, s nem rendes ésszel van, s azér kéne
imádkozni, hogy a Jóisten adná vissza. Sztán ott aki amit akart, azt fizetett, pénzt vagy ruhaneműket
vitt, ilyen kendőket, nemtommit. S tudja, hogy használt vót a fiamnak? Na. Ezt én is próbáltam, kérem szépen. A fiamnak a Jóisten visszaadta az eszit, kérem szépen, s meggyógyút. Sztán sokat jártak
innen azokhoz a kalugerokhoz. Aztán most is meg kell legyenek azok ott, mer egy hegybe van Tirgu
Oknán [Aknavásár], ki kell menni egy szerpentines úton, s ott van a kápolna. De sokan vótak ott,
abba az időbe. Mostanába lehet, hogy nincsenek. Mostanába innet se járnak oda.
(Kászonfeltíz, 1997/77 éves férfi/Gagyi József gyűjtése)
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Közölve: Pócs É. szerk. 2012. 613–614.
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A sontelki [Szótelke] paphoz most nagyon sokan járnak. Így magyarázta egy fiatalabb ember,
cigány származású, az magyarázta, hogy mennyien járnak hozzája. Az mondta, hogy mit tudom én,
hunnan, arrúl messzünnen jöttek, s aztán a gyermekik nem tudott beszélni. S osztán tán három misét
tartott, háromszor jöttek, s harmadszor azután megszólalt a gyermek a templomban. Kérte: – Anyukám, adjál vizet! Nekem az magyarázta.
(Nádasdaróc, 1998/68 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 468–469. 1325. sz.)

A kisebbik lányom, L., két évesën három kilogramm vót. Olyan vót a combja, mint az ujjam,
rosszul vót az embër, ha ránízëtt. Az së nem ült, së nem állt, nem beszílt, foga ëgy sëm vót. Abban
sëmmi ënnivaló mëg nem állt. Vagy alul mënt ki, vagy kihányta. Két év alatt – hidd el – ëgy hetet, ha
vótunk itthun véle. Egyik orvostúl vittük a másikig, ëgyik kórházbúl a másikba. Mindën analízíse jó
vót, sëhun së találták mëg a baját. Nem kívánom az ellensígüknek sëm, amilyen kálváriát lëjártunk
véle. Ha valaki azt mondta, hogy kaktuszfőzetët itassunk véle, azt itattam, ha más azt mondta, hogy
abban a lében, amiben a makaróni mëgfőtt, fürdessem mëg, és tëgyem ki a napra: én kitëttem. Kapaszkodtam mindën szalmaszálba, de csak nem javult a gyermëk. Isten bocsássa mëg, de sokszor
már arra gondoltam, hogy ha nincs adva, hogy mëggyógyuljon, akkor haljon mëg, hogy lëgyën már
víge ennek a szenvedísnek. Aztán ëgyszër mondta valaki, hogy mënjek el Călinbe [Hármaspatak],
ott van ëgy olyan jós, aki mán sok embërën segítëtt. Amikor elindultam, még nem tudtam, hogy hun
van az, ahova mëgyëk. De hívtam magammal K. I.-t és elindultunk. Már a buszon kezdődtek a csodálatos dógok. Egy öreg embër mëgszólított, és mëgmondta, hogy hova mëgyünk, azt is tudta, hogy
nem tudjuk az utat. És azt is mondta, hogy ül ott a legelső székben két embër, azok oda mënnek, kövessem mindig azokat. Mëg is kírtem a két embërt, hogy mëhessek velük, aztán ó, csak Isten tudná
mëgmondani, hogy merre mëntünk, erdőkön, hëgyekën kërësztül. Nagy nehezen odaírtünk. Ott a
jós – ëgy öregembër vót, azóta már mëg is halt –, olyan sorrëndben beszílt velünk, ahogy odaírtünk.
Amikor rám került a sor, azzal kezdte, hogy én hiszëk ugyan Istenben, de nem tartom mëg, amit
mondott, és nem tartom mëg a vasárnapot, és hogy nem szígyënlëm magamat, hogy ott kínoztatom
a gyermëkëmet a kórházban, hagyom, hogy kísírletëzzenek rajta. Mírt nem jöttem korábban. De
értëd, lëgyökerezëtt a lábam az ámulattúl, hogy az mindënt tudott rúlam, pedig az az embër engëm
nem ismert, nem faggatott ki előre, nem adtam oda az íletrajzomat, de előre mëgmondta, hogy O.
L. szellemi fogyatíkos, hogy O. T. olyan egíszsígës, mint a makk, hogy mi van a kicsivel… Csak anynyit kérdëtt, hogy mikor születëtt L., mert rögtön tudta, hogy vele van a problémám. És hunnan
tudta, hogy K. I. akkor vót V.-tűl két hónapos terhes? Mondta, hogy mënjek el ëgy román paphoz,
tartassak misét, böjtöljek, de jobb, ha az egísz család böjtöl, mert úgy erősebb, és mëg fog gyógyulni a gyermëk. Hát, hogy én milyen boldog vótam, amikor azt mondta, hogy mëg fog gyógyulni, azt
ki së lehet mondani. Elhittem neki, amit mondott, el këllëtt higgyem, mert olyan dógokat mondott,
amik mëggyőztek arrúl, hogy nem közönsígës embër. Ez nem az ördöggel cimborált, nem úgy értëm.
Ű rontással nem foglalkozott, esetleg ha valaki mënt hozzá, aki mëg vót rontva, akkor mëgmondta,
hogy mit csináljon, hogy bűjtöljön, hogy mëgszabaduljon. Ű nem a gonosz segítsígivel működött,
nem úgy értëm, hanem bűjtöket mëg miséket írt elő. Háromféle misét mondott, hogy tartassunk.
Az első a slujba slăbănogului.214 Nem tudom lëfordítani… Hogy mondjam… Az a gyënge, sovány
embër miséje. A második mise a gyermëk egíszsígiírt, és a harmadik a szerencséjiírt, és az életben
való boldogulásáírt vót. Aztán fogtuk magunkat, hazajöttünk. Azt mondta, hogy vasárnap sëmmi
dógot ne csináljak, vasárnap az Úristen napja. Na és akkor eljöttem, és elmëntem a román paphoz,

214

’gyenge, sovány ember miséje’
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hogy csinálja mëg ezëket a miséket. Azután tudtam mëg, hogy mëg tudná ezëket a miséket csinálni
a református pap is, de tudod, hogy nincsenek ezëk a ceremóniák, nincsenek ilyen bűjt, misék mëg
mit tudom én. És elvittem L.-t a templomba Márkára, ott a pap lëtëtte a fődre, kërësztülmënt rajta,
az Istennek ajánlotta, a kisingit szentëlte. Olyan ceremóniákat csinált az a pap, hogy én csak kancsin
maradtam. És mëgtartottuk, hogy itthun az egísz család bűjtölt, de úgy értsed, hogy még vizet së
ittunk. Szógálatba azírt eljártunk, mert kötelessígbeli dolog, de nem úgy csináltuk, hogy bűjtölünk,
oszt közben mëg káromkodtunk, vagy mit tudom én, mire gondolunk. Elmëntünk szógálatba, de a
gondolatunk ott forgott Isten körül, mëg az imádkozás körül. Mëgtartottuk a három bűjtöt és a három misét, elvittem a gyermëkët a paphoz, és mikor onnan hazajöttünk, amikor az utolsónak víge
vót, akkor L. fëldagadt. A kis keze, a kis lába, mindëne. Azt hittük, hogy akkor este mëg is hal. Nagyon mëg vótam ijedve, mert Váradrúl a kórházbúl csak a saját felelőssígëmre adták ki. És akkor azt
mondta Z.-né, hogy mënjünk már el Kémërre, mert van ott ëgy asszony, aki veti a kártyát. Akkor
mi hajlandók vótunk bármit kripróbálni, s akkor F. bácsi elmënt Kémërre ahhoz az asszonyhoz, az
vetëtt kártyát, és az azt mondta, hogy nem tudja, hogy mutatja a kártya, de vagy ëgy hónap, vagy
ëgy év múlva a gyermëk mëg fog gyógyulni. Ahogy L.-nek az utolsó sluzsbát mëgcsináltuk, rá ëgy
hónapra ëgy kilogramot hízott. Attúl kezdve a gyermëk mindën hónapban hízott ëgy kilót. Hatosával, hetesivel jöttek a fogai. Egyik naprúl a másikra mëgtanult ülni, mert mondom, hogy két éves
vót mán, de ülni még nem tudott, gügyögni nem tudott, addig még mosolyogni nem láttam azt a
gyermëkët. Mëgtanult állni, beszílni, s mára itt van ëgy értelmës gyermëk. Nem mondom, az iskolába ëgy évvel kísőbb adtuk fël, de akkorára teljesën utólírte a többit. Azt embër mëg nem mondta
vóna, hogy abbúl olyan lëány lësz, amilyen. Így vót, én, ha más mondaná nekëm, nem hinném el, de
én nem hazudtam nekëd ëgy fél szót sëm, mert nincs mírt hazudjak.
(Ipp, 1999/40 éves ref. nő/Soós P. T. 2002. D155. 52–54.A)215

L. I.-vel voltunk a papnál. Mindent elmondott úgy, ahogy vót. A kisebbik fiamér vótam. Erőst
beteges vót, ameddig kicsi vót. Örökké fájt valamilye. Könyvbűl olvasatt. Azt mondta, hogy bűteljek
három hétig. Szentelt vizet adatt, hogy kenjem be vele. Utáno nem vót semmi baja.
(Ördöngösfüzes, 2002/61 éves nő/Kulcsár I. KJNTA 986.K 30.)

[K.]: – A gyógyítással ki foglalkozik?
[N.]: – Azt csak a román papok csinálják, én úgy tudom.
[K.]: – De azt hogyan?
[N.]: – Én csak orvosokná vótam, s gyógynövényekkel. Egyet, amit hallottam, hogy román pap,
az gyógyít is. De hogy hogy, én nem láttam.
[K.]: – Nem volt nála senki a családból?
[N.]: – Én nem láttam, csak hallottam, hogy vannak ezek a gyermekek, hogy visítnak fel úgy éjje,
s rángatóznak. S azt mondta, hogy elvitte a román paphoz és a fejire tette a kezit, s nem tudom, azok
milyen misét tudnak, csak imádkozott, s a gyermek helyrejön.
(Sáromberke, 2002/54 éves nő/Vajda A. 2002. KJNTA 835.K 9–10.A)

Amikor a fiam beteg volt, azt mondták, hogy fizessek szolgálatot a román papnál is, mert az ők
vallások erősebb. Elmentem akkor a román paphoz, felmagyaráztam a román papnak, hogy mért
mentem. Az a pap csinált szolgálatot román nyelven. A szolgálat ugyanaz volt, mint a magyarba,
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Közölve: Soós P. T. 2010. 231–233. 19. sz.
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minthogy imádkozik a mi papunk. Akkor fizettem hét szolgálatot. A jó Istenre bíztam. De nem lett
jobban a fiam. Rákja volt, annak nem csinálhatott senki semmit. De én arra megnyugodtam, hogy én
a jó Istent kértem, hogy segítsen a jó Isten, s könnyebbítse meg. Lehet, hogy a magyar pap nem nagyon szerette, hogy menyünk, nem tudott róla, nem is kérdeztem meg, az igaz. Itt nálunk a pap nem
csinál könyörgést a betegekért. Ahhoz folyamodtam, amerre tudtam.
(Magyarbagó, 2002–2003/nő/Trencsényiné Tóth E. 2007. 218.)

Amikor építettük az új házat, beköltöztünk a kunyhóbó. F. lehetett olyan egy év körüli. Há, minden
éjjel, pont éjfélkor ébredt meg, s úgy ordított, hogy csak. A szomszédok azt mondták, menjek a román
paphoz vagy kérjek tömjént attól az embertől. S elmentem, s adatt, s befüsteltem háromszor körbe a
kiságyat, s háromszor elmondtam a Miatyánkat. Há, többet nem kelt fel a gyermek, megnyugodott.
(Szépkenyerűszentmárton, 2000-es évek eleje/nő, sz. 1947/Szabó A. 2002. KJNTA 704.K 8.)

Ha betegesebb a gyermek, akkor inkább hajlamosabbak a szülők arra, hogy na, hiedelmek… Voltam G.-vel sokszor a kórházba, találkoztam ennél súlyosabb esetekkel, ott hallottam, mesélte egy nő,
hogy nagyon beteges volt a lánya, minden héten kórházban voltak, ugyanez volt a baja, mint G.-nek,
csak sokkal súlyosabb, hogy ismétlődő lázgörcsökkel naponta sokszor, s akkor már nem tudták szegények, hogy mit csináljanak vele, s akkor mondta, hogy vigyék el a román paphoz, van egy román pap,
vagy őt, vagy valami ruhadarabot, ami közvetlenül érintkezik a bőrével, s akkor azt a pap megszenteli,
vagy nem tudom, mit csinál vele, nem tudom, hogy működik a procedúra, s állítólag utána, hogy ezt
megcsinálták, nem betegeskedett annyit. Na, most ez nem tudom, hogy ez mennyire igaz, én azután
is láttam őket a kórházba, de azt mondják, hogy azóta enyhült. Hogy attól enyhült-e vagy, hogy attól,
hogy már annyira megnőtt, kicsit ellenállóbb lett, kezelést kapott, nem tudom, de ez biztos, hogy elvitték a román paphoz, aki foglalkozik ilyesmivel, hogy gonoszűzés vagy betegségek gyógyítása…
(Kovászna, 2004/28 éves nő/Lukács A. 2004. KJNTA 1516.K 5.A)

V.1.4.2.1.b. Beteg felnőtt gyógyítása
A nyavalyatörés a nép szerint ijedtségtől származik s ezt az oláh pópával szokták kikönyörögtetni a betegből.
(Kalotaszeg, 19. sz. vége/Jankó J. 1891. 283.)216

Búzaszentelőkor szentelt burjánnal kerítik körül a reumás beteget, közben ráolvasnak.
(Borsa völgye, 1941/Vajkai A. 1943. 43.)

Egy református magyar ember reumás volt. Betegsége gyógyítására Fejérdre ment a kalugyer pópához, mert az jól tud imádkozni. A kalugyer a következő módon készítette el a preszkurát: egy kupa
búzából adjon a beteg falujában minden asszonynak egy marokkal, az asszonyok minden szemért
imádkozzanak egy Miatyánkot. Utána összeszedi a búzát és az egészet megőrleti, preszkurát süttet,
és abból csinálja meg a misét. Ha valaki eltéveszti az imádságot, akkor nem gyógyul meg.
(Kolozsborsa, 1941/nő/Vajkai A. 1943. 44.)217
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Újraközölve: Jankó J. 1892. 200.
A Magyar Zoltán által gyűjtött szövegekből szerkesztett erdőháti kötet kéziratába is beválogatódott. (Magyar
Z. é. n./K/a. 794. sz.)
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Bádokról Bá. 42, a híres gyógyító asszony volt Mikolán. Beteges volt, hát felfogatta, hogy szent
helyre megy. Mikolára ment a búcsúba. Csak nézte ott a szentképet, de nem törölte meg, kereszteket
nem vetett, imádkoztam az én nyelvemen.
(Bádok, 1941/65 éves ref. nő/Vajkai A. 1943. 46.)

A gyógyításban nagy ritkán egyéb román búcsújáróhelyek is szóba jöhetnek. Füzes-Szentpéter
mellett van Sztrimba búcsúhelye218 egy csodatevő Mária-képpel. Beteg emberek járnak oda.
(Bádok, 1941/65 éves ref. nő, ill. Csomafája, 1941/35 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 47.)

Szoktak a mikolai búcsúhelyen a templom zsindelyéből is letörni egy darabot, és azzal a beteget megfüstölik.
(Csomafája, 1941/22 éves róm. kat. nő/Vajkai A. 1943. 106.)

Mikola búcsúhelyéről virágot hoznak, azt megfőzik, és a főzettel mosogatják a sebet.
(Csomafája, 1941/22 éves róm. kat. nő/Vajkai A. 1943. 141.)

Mikoláról az oltár mögül sárga porondot hoznak, azt ecettel feláztatják és a fájós kezet, lábat kötik. (De sebről itt nincs szó.)
(Csomafája, 1941/22 éves róm. kat. nő/Vajkai A. 1943. 141.)

Ha a beteg nem tud elmenni Mikolára, ruháját küldi el. A ruhát a misézőasztal elé teszik, a pap
arra imádkozik, ebben a ruhában jár aztán a beteg.
(Kide, 1941/82 éves gör. kat. nő, ill. Csomafája, 1941/35 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 47.)

Kidéről a reformátusok közül csak az megy Mikolára, akinek valami kívánsága, baja van. Betegek, nyomorékok mennek, illetve viszik őket oda. Elmehet valaki azért is, hogy gyereke legyen.
(Kide, 1941/53 éves és 54 éves ref. nő/Vajkai A. 1943. 45–46.)

Leszedik a templom zsindelyét is, megégetik, hamuját tejszinben összecsinálják, és azzal kenik a
Szent Antal tüzét.219 Főleg a románok gyógyítanak így, de a magyarok is megcsinálják.
(Kide, 1941/47 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 147.)
218
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Kiemelés az eredetiben. A Szilágy megyei, többségében görögkatolikus lakosságú Füzes román megnevezése az 1930-as években már Strâmba volt (jelenleg: Stupini). 1600 körül épült fatemploma külső faliképeiről híres. Az 1956-ig Füzeshez tartozó Tyiklón (jelenleg Păduriş) meghúzódó ortodox kolostort (rom.
Mănăstirea Strâmba), hosszas szünet után, 1993-ban újra felszentelték. Csodatevő Mária-képe (rom. Icoana
Maicii Domnului, más néven Dulcele Sărut vagy Sora Geamănă) a füzesmikolai kegykép „ikertestvére”-ként
tartódik számon. (Szerk. megj.)
Az ergotizmus (anyarozsmérgezés) és az erysipelas (orbánc) eltérő eredetű, más terápiát igénylő, de részben
hasonló (bőr)tüneteinek megnevezéseként ismert Szent Antal tüzét illetően a Borsa-völgyi románok köréből
ismert, hogy az utóbbi (ti. a baktérium keltette bőrgyulladás) esetében a „fogzsiu” kifejezést használták. (Vö.
Vajkai A. 1943. 146.) A foc viu (’eleven tűz’) gyógyítását ismertető Grynaeus Tamás is hangsúlyozza, hogy „a
vegyes összetételű, de többségében román lakosságú Borsa-völgyi (Kolozs megye) községekben, részben román adatközlőktől származó adatok szerint annak a köpése hasznos, aki hétéves korában új szilvafőző üstőt
forrón megnyalt. Ugyanott templomi zsindely tejszínbe tett hamujával is kenegetik a beteg testrészt. (Hasonló román vagy magyar adatokat másutt nem találunk.)”. (Grynaeus T. 2002. 134.) Az ezzel a névvel illetett
más kórformákról lásd bővebben: Grynaeus T. 2002. 145–150.
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Állítólag Katalina is (Drág, Esküllő felé) búcsújáróhely.220 Katalin napján mennek oda búcsúba.
(Kide, 1941/50 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 47.)

Még vót itt Kékesen is a pap, az öreg pap. Az öreg paphaz, ha menté, megfordítatta ő is. A pap rajtam is segített, tudjátok meg. Ecce 8 hónapon keresztü feküdtem ágyba. Le vótam bénulva. Akkor az
pendely vót deréktő le és ing. Nagyanyám, mer anyám meg vót halva, bevitte a pendelyemet s az ingemet
a paphaz. És kilenc napot böjtöltek, összegyűlt az egész család, és én lábra álltam. A pap imádsága által.
Ez igaz volt. Öreg pap volt. Én nem tudtam semmit, én a halállal viaskodtam, úgy le voltam gyengülve.
(Mezőveresegyháza, 1994/idős nő/Keszeg V. 1996a. 354. 14. sz.)221

[K.]: – A betegekkel mostanában paphoz mennek-e?
[N.]: – Én vótam most, hogy beteg vótam. Nem vótam én, hanem a léányom ment el. Hogy leestem a diófáról...
[X.]: – Leesett Zs. néni most két éve egy diófáról.
[N.]: – Én nekem annyira fájt itt, látszik is, még meg van ütve, egy kis csomó van. Bévittek a kórházba, én nem tudtam hallgatni. Csak kiabáltom s jajgattam. A fájdalomtól. Ahogy mind béhunva
vót a szemem, me megütettem egy kicsit a kisagyamat is, s mind mondták: – Mé nem nyitad ki a
szemedet? Nem tudtam kinyitni. Megfogtak, hogy vigyenek, né, nyissa ki a szemét, nyissa ki. Anynyit kiabáltom. – Hallgassan, mámi, me itt a kórházba sokan vannak. Is vannak betegek, akik pihennének. Mér csinál úgy? Hát én nem bírtam a nagy fájdalomtól. S közben, úgy ahogy állottam ott,
még most se képzelem magamat, hogy a kórházbo lehettem vagy a menyemnél vótam. Ott láttom
a sarokba egy lámpát. És az a lámpa mind égett. Hogy égett, mindha a függönybő mind csinálták a
pászkát. Szoktam én csinálni ezt a perecet, a pászkát. És ahogy... mondam: – Óltsátok el azt a villanyt, ne mind süssétek azt a perecet, mert én égek el egészen. Nekem égett el egészen itt né hátul.
Mondam: – Ti csináljátok a pászkát, adjátok el, s csináljátok a pénzt.
[X.]: – Zs. néni beszélt fére.
[N.]: – Férebeszéltem, igen. S aztán, na, egy kicsit jobban lettem, s elhozatt a léányom ide
Betlehenbe, me vótam a fiamná s aztán elhozatt Betlehenbe is. Mondam a léányomnak: – Te, kéne
menjünk a paphaz – mondam –, hogy olvassan nekem, mondam. Két éccaka nála is úgy kiabáltom.
– Édesanyám, édesanyám, alol is vannak, fejül is. Mit csinálnak? Restellem, azt mondja. – Fiam, mit
tudjak csinálni, nekem annyira fáj, hogy én nem tudak tűrni. Hogy fájt, vagy nem vótam én jól, a fejem, nem tudam. Elmentünk, elment a paphaz, s fizetett misét.
[K.]: – Melyik paphoz?
[N.]: – Betlenbe. Az állomás utcába. Ott lakik, az mondta, az állomás mellett.
[X.]: – B.-nek az apósa. Minek is hitták? Tudtuk a nevit. M.?
[N.]: – S mondam a léányomnak: – Te fizettél misét, de nem egyet kell fizetni, me három misét. Én úgy tudom, három mise kell egy imához. S aztán elment is még fizetett. Megmondta a papnak, s csinált három misét. S ahogy elmentünk a paphoz, s imádkozatt, kit iccaka kiábáltom, s többet
nem még kiábáltom. Többet nem még jajgattam úgy, ahogy jajgattam. Me megmondták a szomszédak, jaj, azt mondja, találkozatt a szomszédasszanya I., a léányom, s: – Mi van itt nállatak, mi vót az
éccaka? Azt mondtam a férjemnek, jaj, istenem, az a férfi mit tud csinálni avval az asszannyal, anynyira jajgat. Ő azt hitte, hogy a feleségit veri. Nem tudta, hogy én ott vagyak, ingemet elhoztak oda.
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Kiemelés az eredetiben.
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 244–245. 224. sz.; 2013. 88. 14. sz.
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– Nem – azt mondja –, idesanyám beteg és az. Két éccaka úgy jajgattam. S akko többet, hogy a papnak elmondtuk, nem. Azt mondta: – Doamnă – má ezt I.-nek mondta –, ruga lui Dumnezo mare.
Şi pesti tot222..., hogy el tudja...
(Magyarberéte, 1994/76 éves nő/Keszeg V. 1996a. 355. 16. sz.)223

Na s most má mondjam meg, én magam is vótam. Jártam én a színházakba. Ahányszor mentek,
én örökkétig mentem. Ez a lábom úgy fájt, a sarkom, hogy nem tudtam járni. Elmentem, ahhoz a
kolozsvári paphoz. Rólam imádkozott, misézett. Jó órába mondjam, soha többet nem fájt. Hát, amit
akart, annyit kellett fizetni. Nem vót kötelező. Nem is vette vóna el. Észe ötszáz lejt, vagy még anynyit se, erősen keveset. Tudott jól magyarul. Jaj, milyen szobájuk vót! Az öregasszon is olyan ügyes
naccsága vót. Az is tudott magyarul. Mind a kettő meghalt. Meg biza. Mer ennek az I.-nek az anyósát megütötte a guta. S azt mondja I.: – Na, lássa keresztanyám, pont miko nekik kéne egy kicsi segítség, nincs senki. Mind a kettő meghalt. Gyógyítottak. Imádkoznak. Rólam akko ott elvégezte.
Leterített egy lepedővel, s annyiszor belémondta a nevemet, hogy Jézusom mennyiszer! Románul
imádkozott. Otthon a házba vót neki csinálva egy kicsi ótárféle. Otthon ügyesen elmondta. Semmi
könyvet nem vett elé, csak ő mondta a misét. Többet soha se fájt a sarkom. Nem tudtam vele menni.
( Jobbágytelke, 1996/78 éves nő/Balássy E. 2014.K 63–64.A 354. sz.)

Én nem jártam soha, de vót aki járt. Például Kolozsvárt vót egy pap. Akkor Hévizen is vót egy
pap, s itt [Maros]telekbe is egy pap, s Erdőszentgyörgyön is egy pap. Na, ezeket hallottam. Például
az egy az, hogy Zs., a testvérem, amiko a felesége, B. néni olyan nagy beteg vót, azt mondták az orvosok, még öt hét. De ez csak most vót. S na, ő elment Kolozsvárra, oda kellett vinni egy üveg kompótot, egy kombinét, s egy bugyit, a B. néniét. Arra kilenc nap imádkozott, na. Amiko a kilenc nap
letelt, utána kellett menni, s aztán hogy ebből mi igaz, mi nem, de az, ami bizonyíték Enikő lelkem,
hogy egyszerű almakompótot elvittek, arra kilenc napig imádkozott a pap, s azt az almakompótot
hetekig tarthatták mellette, a beteg mellett, egy-egy evőkanállal béfalt belőle, nem rottyant fel. A
másikot felfőztük, bevittük, hónap fel vót rottyanva. Ezt hetekig tartotta, s nem vót semmi baja. Na,
ez egy ilyen bizonyíték. S végül is helyrejött. Kellett fizetni.
( Jobbágytelke, 1996/54 éves nő/Balássy E. 2014.K 64.A 356. sz.)

Elment az ember, s nem is olyan rég vót, mezítláb három éjjel, három nap, hegyeken, de nem ettek ételfélét, csak azokat a kicsi gyenge madársósicskákat a fák alatt, amit kaptak, sóskát, szurkot,224
aztat szedték, s ugy odaértek. Akkor a pap megszentelte ügyessen, hazahozták; az asszony jóra fordult, de meg vót száradva a lába. Az asszonynak az egészsége megtért, jóra fordult, gyerekeit most is
normálisan rendezik, ismerem az asszonyt jól.
(Háromkút, 1996/63 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 559. 1107. sz.)

Azt tudom, hogy vót egy olyan asszony, hogy olyan fejfájása vót, bolondút meg, még él az az aszszony. Minden vasárnap bément a templomba, Dobolyba. S mikor az évangéliumot olvasta, akkor a
feje felett olvasta, s megjött a feje. S még idefel vót egy asszony, fűrészök vót, s a szája férement vót.
Az es járt le, s az es megtért, a szája annak es helyrekerült, Zs. P.-né. Na, érti-e ezt maga?
(Kászonfeltíz, 1997/76 éves nő/Gagyi József gyűjtése)
222
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’Asszonyom, az Isten könyörülete nagy. És mindenek felett...’
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 245–246. 226. sz.; 2013. 88–89. 16. sz.
Rágó szurok néven ismert az erdőszéli (Agaricus arvensis L.), ill. a mezei csiperke (Agaricus campestris L.) is.
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Egy asszony nagy beteg volt, B. D.-né, nem hallotta? S akkor az anyja elment a kalugerpapokhoz.
S mondta: – Na, menjen haza, mert a lányuk helyrejő, mire hazaér. Hazajött, s helyre is vót jőve. De
aztán azután egy darab idő után olyan beteg vót, mindönt tépett le magáról, az ura állandóan kellett fogja. Na. Aztán úgy csinát, hogy aszmondja az anyja, neköm mesélte, aszmondja, hát ki se lehet
mondani, hogy miket csinált. Az ura kellett fogja örökké. S bémentem a kalugerekhez, s mondtam.
S: – Na, néni, maga üjjön ide, de ne féjjen. Tizenkér óráig ott kellett üjjön. De ne féjjen, aszmondja.
Ne jeggyen meg! Hát eccer tizenkét órakor úgy mozsikálnak! Úgy mozsikálnak, de suhutt senkit se
látott. Aszmondta, hogy aztat embör el nem hiszi, aki nem lássa. S no, aszmondta, hogy: – Néni –
aszmondja, mikor má lejárt –, maga menjen haza, s a lánya jobban lesz. S mikor hazajött, a leánya
jobban lett. S azóta se vót beteg se. Beteg se vót, egy magas, sugár asszony.
(Máréfalva, 1997/75 éves nő/Gagyi J. 2010. 94.)225

Valaki azt ajánlotta nekem, hogy menjek én el ahhoz [a paphoz], addig nem leszek én jól, amíg
nem megyek el ahhoz, és megmondja, hogy mennyit kell én bőjtöljek, s akkor egészséges leszek.
Mert volt egy kolleganőm is úgy, hát kálciumhiány, szédülés, ilyesmi. És az is elment hozzá, és utána jól, egészséges lett.
(Zsibó, 1997/35 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 194.)

Harminckét éves koromban súlyos betegség ért. Kétszeres endokárditisz után egy tüdőembóliát csináltam, ami után kétszeres klinikai halált szenvedtem. Klinikai halálból életre keltettek, és a
második klinikai halál után, amire emlékszem az, hogy egy mély sírban feküdtem. Nagyon szűk,
hosszú volt. Annak a végén egy kis mákszemnyi fény derengett és, amit úgy éreztem, hogy elérhetetlen. De ugyanakkor éreztem, hogy egy, két hatalmas kéz a sír mélyéről alólam elkezd emelni.
Amikor a felszínre értem, tehát volt egy félelem bennem, hogy soha nem fogok felszínre érni, de a
kéz emelt, és mikor a felszínre értem, olyan jó megkönnyebbülés volt, hogy végre is nem történhet
semmi veszélyesebb probléma velem. Ekkor az összesek, tehát ekkor tértem magamhoz s azok, akik
az ágyam körül voltak, mind kérdezősködtek, hogy ismerem-e őket. Természetes[en], mindenkit ismertem, de mindenkit fantomoknak néztem. Gyermekkoromban láttam egy filmet, aminek a neve
volt Fantomele din Spesard,226 és olyan fantomoknak láttam: egyik rózsaszínű, kék, zöld, melyik milyen színű volt, és csak olyan, lebegtek. S akkor erre még emlékszem. Tovább nem emlékszem semmire. Műtét után továbbra is többet voltam kómába, mint eszméletnél, és egy családtag javaslatára
elvitték a pizsamám felsőrészét – mivel lábműtétem volt, csak a felsőrészt használtam –, elvitték egy
kolostorba. A rohiai kolostorba, amire misét tartottak. Mikor visszahozták, hát elég problémásan
tudtam felvenni, mert a papnak az volt a kívánsága, hogy senki más ne tegye rá a kezét csak én, és vegyem fel. Mikor felvettem, nekem úgy tűnt, hogy nagyon kevés idő telt el, amikor elkezdtem érezni,
hogy tüzön vagyok, és égek. S olyan nagy szén, égő parazsakat éreztem a hátam alatt. Nagyon sokáig
éreztem. Az orvosok összefutottak, mindenki. Most már nem tudták, hogy mit csináljanak, hogy…
Édesanyámat, aki mellettem volt, kitették. Mondták, hogyha meghalok, különösebb problémát ne
csináljon másoknak, a többi betegnek. És hirtelen elhallgattam egy idő után, s nagyon mély álomba
merültem. Amikor már felébredtem, többet nem estem kómába. Még ültem három hónapot az intenzív osztályon. Tehát az állapot javult, inkább krízisállapotba estem. Egy pár nap után is éreztem,
225
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Tervezett újraközlése két apró szövegváltoztatással: mozsikálnak helyett muzsikálnak, illetve sugár helyett
sovány. (Gagyi J. gyűjt. – Dyekiss V. szerk. 2014. 382–383. 1101. jegyzet.)
’A spessarti fantomok’. A film, amelyre az adatközlő utalt feltételezhetően: A spessarti fogadó (Das Wirtshaus
im Spessart, 1957).
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hogy a hátam alatt itt-ott még érzek egy-egy parazsat, ami még mindig úgy égeti a hátamat. […]
Többet a kómás állapotom nem állt fenn a pizsamára mondott mise után.
(Zsibó, 1997/51 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 169.)

Meg aztán a román papok szoktak szógálatot adni. Megfüstölték, egy ruhadarabot odaadtak,
azok három szógálatot tartottak, reája imádkoztak, vagy a templomba, mikor ott vót a gyülekezet,
vagy imádkoztak ők magikra is, a templomba. 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
vígyen egy darab ruhát belőle, s aztat osztán vegye fel, s aval járjon három hétig vagy hat hétig, amíg
lejár a szógálat. Kinek milyen vót a betegsége. Akinek súlyosabb 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 bűtőjön, délig ne egyen semmit, délután csak bűtös ételt. De délig ne egyen semmit. S arra a ruhadarabra tartottak szógálatot, s akkor osztán aztat kellett viselje az,
aki beteg vót.
(Gyerővásárhely, 1998/76 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 467. 1322. sz.)227

Harmincegy éves koromban harminckét kiló vótam. Ez valóság vót. Vót két gyermekem, még
most is élnek hál’ Istennek. S 1956-ban a fejem annyira megfájdult, hogy én hat kerek hónapig anynyira ordítottam, hogy a házbúl kihallott. Elvitt az uram minden áldott reggel – akkor ökörszekér
vót, nem vót akkor taxi –, mink Kolozsvárott, mink Hunyadon, mink mindenütt, hat kerek hónapig
ezt jártuk. Mán semmink nem vót, má ott állottunk, hogy vót egy pár ökrünk, hogy adjuk el, hogy
adjuk a pénzt az orvosoknak. A csontokba kaptam az injekciót. Már hat hónap után mindenki ajánlta, hogy menjünk el: Középfüldön volt egy pap. Román pap vót. S akkor mindenki: mért nem megyünk, mért nem megyünk? Egy éjjel három órakor befogta az ökröt a testvérem, az Isten nyugtassa,
elvittek engemet Füldre keresztül az erdőn. De engemet úgy vittek a szekérbe, harmincegy éves koromban harminckét kiló vótam. Én már nem tudtam ülni se, menni se, semmit se. Bementünk reggel kilenc órakor a templomba Füldre, délután négy órakor jöttünk ki. Hát mink letérdepeltünk oda
a templom körül a földre. De mikor az a tiszteletes úr a fejemre tett egy szent könyvet, valamit – én
románul nem tudok –, rátette az arcomra a kézit, amerrül fájt, az drága, úgy szítta ki a fájást, mint
mikor húznak ki egy fogat. Így húzta ki azt a nagy fájást. Mikor én kijöttem a templombúl, ránéztem
arra a kék égre, mer olyan kék ég vót, összefogtam a kezem, s hálát adtam a Jóistennek, az én óriási
fájásom ott maradt a füldi templomban. Ez olyan igaz, mint hogy itt ülök. Ott maradt a templomban. Megmondta akkor az a tiszteletes úr, hogy ha hat hónapig nem gyógyítottak meg a sok orvosok,
most meggyógyít a mennyei orvos. Csak higgyek, bízzak, hogy van Isten.
(Zsobok, 1999/74 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 467–468. 1323. sz.)

[K.]: – Segített a papnak az imája?
[N.]: – Há, én ott ültem a kórházba, s odajött egy oláh pap, hogy egy husvétba a rományokat
gyóntassa meg, s akkor én annak fizettem, s ez a mamáig odamenek, mikor… Még mások es jőnek,
hogy vigyem el.
(Magyarfalu, 2001/középkorú nő/Blos-Jáni M. 2004. D188. 34.)
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Újraközölve: Pócs É. 2012. 612. Farnasi és türei adatok szerint a középfüldi, illetve a sólyomtelki pap is ingre
olvasott. (Vö. Magyar Z. 2004. 565.)
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A feleségem járt a kalugerekhez, amikó beteg voltam s misét mondatott. Olyan mind, amikor a
halottért mondják a misét. […] Azt mondták a kalugerek a feleségemnek, hogy jobban leszek.
(Székelypálfalva, 2001/72 éves férfi/Fülöp B. 2002. KJNTA 839.K 15.A 20. sz.)

[N.]: – Má például, mikor fenn voltunk, hogy F.-fel megtörtént az akcsident.228 Te hiszed, hogy…
[F.]: – Ige[n].
[N.]: – Te hiszed, hogy a pap hozott nekem szentelt vizet, hogy azt a csíkot kenje F.-nek.
[F.]: – Hogyne?
[N.]: – Hogy gyógyuljon bé. S mikó meglátta a kocsit, azt mondta, hogy imádkozok, hogy nehogy valami probléma legyen idegileg a gyerekkel, hogy hogy néz ki az a kocsi. Hogy életbe maradt,
azt mondta a pap eső szavára, s ő is azt mondta, hogy abbó élve a gyermek ki nem jött. [Suttog.] S
mái napig is van égy egy ennyi [mutatja] vizem, amit ő adott. S akkó Sz.-ék s mindenki, Zs.-ra is,
mindegyiknek sorjába adott. S az milyen jó fejfájás ellen. Szentelt víz, a katolikusok mondják.
[K.]: – Be kell kenni a fejet?
[N.]: – Bekened avval a vízzel a fejedet, s helyrejön. Meggyógyul, nem kell gyógyszert venni.
(Sáromberke, 2002/54 éves nő és 26 éves fia/Vajda A. 2002. KJNTA 835.K 6.A)

[K.]: – Még azt is mondják, hogy egyszer, amikor elment a templomba, hogy a keresztet vagy a szentképeket kellett csókolni, akkor mi lett vele?
[N.]: – Igen. Akkor összeesett. A kereszt kiesett a kezéből és összeesett.
[K.]: – A pap kezéből esett ki a kereszt?
[N.]: – Nem. Az ő kezéből. És aztán a harangozó vitte haza. Én is voltam vele hányszor Várfalván a templomban, mert hívott magával, mert ott voltunk a szomszédban, és hívott, azt mondta,
hogy gyere. Mert amikor beteg voltam, nem tudtam semmit magamról, és akkor mentem vele, hogy
mondjon nekem is egy imát. De miután férjhez mentem L.-hez, elhagytam, nem mentem többet
oda vele.
[K.]: – És együtt ment Sz.-szel a román paphoz misére?
[N.]: – Igen, ő vitt el, és a pap csinált nekem misét és megmondta, hogy menjek vagy négy vasárnap a templomba.
[K.]: – És kellett böjtöljön is?
[N.]: – Nem. Csak hogy menjek a román templomba.
(Aranyosrákos, 2003/71 éves nő/Fodor A. 2012. 37.)

[K.]: – Még miket csinált Sz.?
[N.]: – Hát járt a paphoz és csinálta a szolgálatot. Misét csináltatott. Hát még elment Sinfalvára
egy Mária napján, fél harisnya volt a lábán, felén nem volt. Elment, hogy csókolja meg a Szűz Mária
képét s leesett, hogy meg van halva. Kivitték a templom alá, ott boszkonyált a pap, amíg helyre jött.
[K.]: – De amikor Várfalván is elment a templomba, hogy megcsókolja a keresztet...
[N.]: – Igen, itt Sinfalván a templomban, s leejtette a pap a keresztet, de helyre jött aztán. De
most aztán már egyvégig bucskázott, ott nem volt megállása.
(Aranyosrákos, 2004/74 éves nő/Fodor A. 2012. 23.)

228

’baleset’ (rom. accident)
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Egy szomszédasszonyom mondta, hogy vót egy asszony, hogy mikor bémentek a monasztériába,
egyáltalán nem tudott egy hely állani. És nem tudott lábon állani, hanem csak mászkált a főden
is. És felment a hegyre, ott a monasztéria mellett van egy nagy hegy. S oda kimennek a hegyre is, ott is csinálnak szógálatokat. S azt mondták, hogy az asszony felmászott, csak négykézláb.
Nem tudott menni. És ott olyan jól lett azok után a nagy szógálatok után. De éccaka csinálták a
szógálatokat.
(Búzásbocsárd, 2004/61 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 412. 1049. sz.)

Egy asszonynak s egy embernek nagyon fájt a feje. S azt mondja, hogy a szógálatok után jobban
lett, meggyógyult.
(Búzásbocsárd, 2004/61 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 412. 1050. sz.)

Nagyon beteg voltam, s az emberem s a fiam lement Eszkorcénba. Ott volt egy olápap, mindcsak
Mardzsinénből, s az azt mondta, búból kaptam. Föladta a Szent Antalnak az imádságát, negyven
napon át idehaza térden mondják el a gyermekeim, s imádkozzunk negyven nap, azt mondta, mert
ő is imádkozik.
(Pusztina, 2004/Halász P. 2005. 387. 1774. sz.)

Itt is hallottam olyant. Há például nekem Sz. J. bácsi es aszondta, hogy oda járt. Ő es lefizette
vót. A karjával megbénult vót. És elment oda ahhoz a kaluger paphoz, s valamilyen izét adott neki,
hogy helyrejött. Helyrejött a karja, azután tudott dógozni.
(Homoródszentpéter, 2006/80 éves unit. nő/Magyar Z. 2011b. 211. 553. sz.)

Például [Magyar]köblösön volt. Épp a leánytestvérem férjének az édesanyja. A leánytestvérem férje rákos vót, beteg vót, nagyon rosszul vót, Magyarországon kezelték egy fél évig majdnem, és aztán jobban lett. S az ő édesanyja volt Köblösön annál a kalugernél, vitt egy ingit, és
aztán arra olvasott, misézett, mit tudom, micsinált, hogy a sógorom legyen jobban. És jobban
van a sógorom.
(Felsőtök, 2006/57 éves ref. nő/Magyar Z. é. n./K/a. 797. sz.)

Mink azért mentünk, imádkodzék nekünk, az egészségünként. Nem azért, hogy csináljon roszszat! Jaj, Isten őrizzön meg! A cigánkákat halltam, csinálnak rosszat! Mondják ennek magia neagrǎ,
magia albǎ.229
(Lujzikalagor, 2006–2007/60 éves kat. nő/Lajos V. 2009. 77.)

[N.]: – Nem [jelent problémát, hogy a székelymosoni pap ortodox]. Nem, hát én mondtam a
kátolikus papnak, Veronka, mind csak a Jézus apostola. Mind csak azt a facultatét230 tanulta, mind
csak azt a, érted, mind csak teologiét,231 hogy mondják. Há nem? Nem, mer mondtam az öreg papoknak, mondtam.
[K.]: – És ők mit mondtak?

229
230
231

’fekete mágia, fehér mágia’
’egyetemi fakultást’
’teológiát’
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[N.]: – Mondtam, s aztán megkérdett még utóján: – Ce rugǎciuni sǎ ţi-a dat?232 Agyike,233 milyen imádságokot [adott]? Mondtam. Ebbűl a Sfântul David,234 ha halltad lesz, Dávidnak a... Nem
tudom magyarul, hogy mondják. S imádságok, ilyen, mondtam. […]
[K.]: – Az öreg pap [mit mondott]?
[N.]: – Kérdette, hogy mit adott, cam anume.235 Mondtam, post,236 rugǎciuni,237 s cântáre lui Da238
vid. Mondtam, megmondtam.
[K.]: – S erre mit mondott a pap?
[N.]: – Semmit. Semmit nem mondtak. – Parintele, am fost la doctor, şi de atâta timp,239 mitőte
járok a doktorokhoz? S akkor mondtam, menjek az egészségért, nem mentem csánjak rosszat a senkinek, hanem csak az én egészségemet keresem. […] Olyan szépen imádkodzott, Veronka, mikor
meghalltad lenne, be szépen imádkodzik a betegekért, jaj! Ott ember nincs, hogy ne sírjon. Nincsen
ember, vagy gyerek, vagy valami.
(Lujzikalagor, 2006–2007/60 éves kat. nő/Lajos V. 2009. 79 –80.)

Adott imádságot, adott möndjéket, hogy csánjam, ennyi kellett, hogy csináljam, ennyi kellett,
posztot, fekete böjtöt, há! Tartottam, de na, fetekét nem tudtam kitartani végre. Mondjam, mer tudta, hogy beteg vagyok, a pap, s mondotta akkor, egy felie240 kenyeret, egy szelet kenyeret, s egy pohár
vizet. Üljek, meddig tudom tűrni. Mikor érzem, hogy rossz, akkor vegyem be azt. S akkor kitartottam két böjtöt. Két kilenc böjtöt.
(Lujzikalagor, 2006–2007/60 éves kat. nő/Lajos V. 2009. 81.)

Hogy mikor a [székelymosoni] pap elindul az oltárrul, az a füstülővel, melyikvel füstöli meg a
betegeket, s füstöli meg, akkor emezek künn az ajtóba ülnek, nagy sor van, nagy rend, mer, sok beteg
van, mondom, más országokból is jőnek.
(Lujzikalagor, 2006–2007/60 éves kat. nő/Lajos V. 2009. 82.)

Én es jártam. Azért, mert annyira fájt a fejem, Paradicsomkertbe laktunk, vaj itt laktunk má. Há,
elpusztult vót két anyadisznó, az elpusztult malacostul, süldőkkel együtt. Akkor, mikor azok elpusztultak, akkor elpusztult a tehen. No. Osztán így [Székely]udvarhelyt így mentem az úton, jött így fel,
ne. S aszondja nekem egy öregasszony, hogy: – Magának fáj a feje, ugye? S mondom: – Nekem anynyira igen – s mondom –, mert sok kárt vallottam – mondom, hogy vége az életemnek! Azt mondja,
hogy: – Maga jöjjön velem! Mentem is vélle, s mentünk be a román paphoz, s akkora könyvet, mint
az asztalnak a fele, akkora könyvet leterített, s az egész szoba mind Mária-szoborból vót, mind. S
osztán letérdepöltetött, s azt a nagy könyvet a fejemre tötte, s kerek óráig mondta a misét a fejemre.
A fejemön vót a könyv. Neköm, jó órában mondva, én azután kárt se vallottam, de hál’Istennek, a fejem se fájt soha, ez a mise annyit ért. Mondtam P. L.-nénak is, hogy: – Maguknál a család úgy tönkre
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’Milyen imádságokat adott?’
’vagyis’
’Szent Dávid’
’név szerint’
’böjt’
’imádságok’
’Dávid énekét’
’Plébános úr, voltam az orvosnál, és mennyi ideje.’
’szelet’
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van menve, maga menjen be a román paphoz, és misére adjon pénzt! Mondja el a misére a pénzt.
[K.: – De hát ide is lehet adni, ennek a papnak is lehet az egészségért...] Lehet, de méges, az esszetart a
kalugerekkel. A kalugerekkel esszetart.
(Székelyvarság, 2007/87 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2011a. I: 227–228. 133. sz.)

Azt tudom biztosan – nem itt a faluban történt, más helyt –, hogy egy ember elment, szívott vizet, egy csobán, ilyen juhpásztor. Egy olyan kútból. És egy vékonyabb kígyót – kicsi vót –, lenyelte
a kígyót. S érezte, hogy valami van a gyomrában. S akkor felakasztották a lábával fel, s letettek egy
nagy tál forró tejet. És az a forró tej húzott ott, s osztán kijött a száján a kígyó a tejre. Osztán az ember megijedett, sokat kellett menjen a paphoz, hogy imádkozzék érte. Ezt magyarázta éppen a sógorom, nem itt történt nálunk.
(Keresd, 2008/82 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. I: 384. 223. sz.)

Egy unokatestvéremnek a fia udvarolt egy másik unokatestvérinek a lányánok. S a szülők nem
engedték, mert aszondták, hogy közeli rokonok, s nem engedik, hogy valami szerencsétlen gyermekük, vagy nem tudom én, mi legyen, szülessen azután. És az asszony, a fiúnak az anyja elment Boncra a paphoz. S aszondta, éppen ő mondta nekem, aztán, ha ő hazudott, akkor én is hazudok, hogy
aszondta a pap, hogy: – Mért nem engedted? Mer ez van neki rendelve! S aszondja: – Te beteg vagy,
te megbetegedtél, s nem is leszel jobban, amíg élsz a világon! S beteg az asszony, s beteg. Aztán, hogy
igazak ezek? Nem tudom.
(Mocs, 2010/79 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 536. 1436. sz.)

Itt Báldon volt egy olyan pap, egy öreg pap. De annak nem vót semmije, se felesége, vagy valami
állatféléje semmi se. És odavitte… má nem a valódi apósom, mer az uramnak mostohaapja vót. A
mostohaapja odavitte le, mert egy öregasszony, egy öreg román öregasszony az incitelte, hogy: – P.
[férj], vigyed oda le I.-t [feleséget], mert nézd meg, jobban lesz I.! És elvitte oda. De úgy vitte, hogy
nem tudott járni. Úgy tette le a szekérbe, úgy vette le. S odatétette a pap az oltár eleibe, és ott imádkozott, minden, és a Jóisten hogy-hogynem, felkelt a lábára, s a lábával ment a szekérhez. S hazahozta, s itt is a lábára szállt le. Aztán tudnak jót is csinálni, tudnak rosszat is csinálni.
(Nagysármás, 2010/92 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 524. 1400. sz.)

Ide a tusoniaknak nem segített semmit, de csak hallottuk, hogy jönnek. Azt mondták, mondták mások, hogy hoztak olyan beteg embert, lekötve a szekérbe, hogy nem vót normális. És bevitték
a templomba, azt mondta a pap bácsi, hogy: – Kössétek ki! Aszondják: – Há hogy kössük ki? Mer
elszalad! – Ne féljetek, eresszétek ide! Kikötötték, és megfogta a pap bácsi és bevitte, s a palástja alá
tette, és imádkozott neki annyit, hogy mind izzadott a beteg. És a többiek álltak úgy, hogy álltak az
ajtóba, hogy ne szaladjon el. És amikor kijött, végzett; aszondja, két óra hosszát tartotta a pap bácsi
oda. Mikor végezte, azt mondja: – Engedjétek, hogy menjen a szekérbe! A másikok féltek, s az elment a szekérbe, leült, és elmentek haza. Hogy osztán még visszajöttek-e, nem tudjuk, de így mondták a szomszédok, ottan akik látták. Hogy ilyesmiket. Hogy milyen hite vót? De annak biztos vót
neki hite, bentről való hite, hogy segített ilyen nagy betegen. Többen jártak, mondták.
(Tuson, 2010/68 éves ref. nő// Magyar Z. 2012. 533. 1428. sz.)
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V.1.4.2.2. Haldokló szenvedéseinek megkönnyítése
Láttam a szerencsétlent, hogy a teste már megrohatt, mittudoménmi, felmentem Vaslábra, még
akkor élt az a pap bácsi, S. pap bácsi, mondom: – Úgy szenved a néném, a Jóistent kellene kérje, hogy
legyen jól. Imát mondott. Eközben az egyik sógorasszony őt rendezte, s mikor jövök haza, azzal fogad,
hogy: – Te, képzeld el, nénénk jobban van! Én ott vótam Vaslábon, s jöttem haza, s közbe itt történt
valami olyan dolog, hogy vót egy kedves nótája, hogy Hej, durádé durádé, beteg lett a cigányné, ezt nagyon
szerette, ezt az éneket, s képzeld el, aszmondja néném, felült s elkezdett pattogtatni, s érthetően énekelt, hogy hej durádé, durádé, beteg lett a cigányné. Hát addig meg volt bénulva, s most hal meg, s most
hal meg. Hát ez olyan volt, mind, aki a halottakból feltámad… S rá pár napra, három napra meghalt a
néni. Egy alkalommal megyek fel a pap bácsihoz Vaslábra s mondom: – Hát pap bácsi, meghalt a néném! Hát aszmondja: – Hát hallgass ide, fiam. S mondom, né milyen volt, énekelt, s ez akkor miért volt,
kérdeztem. S aszmondja: – Hallgass ide, fiam. Akit az Isten halálra választ, azt földi ember vissza nem
imádkozhatja. S megkérdeztem: – Hát akkor ez mi volt, hogy ilyen jól volt három napig? – Az Isten –
aszmondja – megjelentette nektek, fiam, hogy tudomásul vette a követeléseteket. S ő mind Isten, meg
tudta volna tenni, hogy életbe maradjon. De a sorsa eddig volt, az élete eddig volt, s meg kellett haljon.
(Homoródalmás, 1996/61 éves nő/Gagyi J. 1998. 84–85. 18. sz.)241

R. nénje, miko nem vót itt tiszteletes úr, de má akkor komába vót. Na, akkor egy vasárnap reggel
megvártam, miko jött le [a pap] és megkértem, hogy tartson egy könyörgést.
(Mezőörményes, 1999–2000/nő, sz. 1943/Benkő M. 2000. KJNTA 485.K 6.)

[N.]: – Utoljára olyan beteg volt egy hétig, hogy nem tudott felkelni az ágyból. Hát olyan kínja
volt, amikor meghalt, hogy ott ült az ágyban és fogta el az a görcs, az a betegség.
[K.]: – Az ördöggel foglalkozott és az nem hagyott békét neki?
[N.]: – Az, s akkor az nem hagyott békét neki. Utoljára már nem tudták, hogy mit csináljanak.
L. [az egyik lánya] jött haza Tordáról, jött haza és Sinfalván elvette a papot és elhozta ide, mert
Sinfalván van a román pap, akkor elhozta ide és könyörgött neki.
(Aranyosrákos, 2003/71 éves nő/Fodor A. 2009. 730.)242

Azt mondta a román pap, hogy vigyünk egy gatyát, inget, engem kűdtek el Idecspatakára. S fel
vót kötve úgy takaró ruhába, akkor nem vótak neccek, pungák. S elvittem, mert vót a román pap,
hogy felkeresse a nagyapámat, hogy csináljon valami könyörgést: ha a Jóisten egészséget ad, adja jobban, s ha pedig nem, akkor szólítsa magához. Én vittem el takaró ruhába, s beültetett a pap a templomba hátul. S mikor megvót az istentisztelet, akkor nekem ideadták, hazahoztam, ténleg reaadták:
az én nagyapám többet nem tépett le magáról semmit, lecsendesedett, s egy hétre meghalt. Én
vótam, s ez így vót, ez igaz vót.
(Holtmaros, 2007/69 éves nő/Magyar Z. 2011a. II: 211. 158. sz.)243

[K.]: – A román papról mit mondanak az emberek?
[F.]: – A román pap az misét tart.
241
242
243

Újraközölve: Gagyi J. 2010. 71.
Újraközölve: Fodor A. 2012. 36.
A településen jegyzett másik szövegváltozat értelmében a haldokló, amint ráadták az inget, meghalt.
(Holtmaros, 2007/85 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 211. 159. sz.)
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[N.]: – Büjtöt.
[F.]: – Bütöt fogad fel, meg mit tudom én, ott.
[N.]: – Próbáltuk mik is, mikor neki a testvére....
[F.]: – Nekem is a testvérem, hogy haldoklott, itt éppen volt egy jó barát nekem, egy, úgy mondjuk ro... Aztán elhozta ide a papjukat, eljött ide: – Na, menjünk, menjünk le – aszondja – a testvéredhez, elhoztam a papot – aszondja –, és akarok ezt... És elhozta a papot ide. És lementünk, hát ott
tartott egy kis...
[N.]: – Csak imádkozott így a feje fölött, tette a kendőt a betegnek.
[F.]: – Nem csinált az semmit.
[N.]: – Nem csinált az semmit.
[K.]: – Honnan volt a román pap, honnan jött?
[F.]: – A másik szomszéd község.
[K.]: – Szomszéd község?
[F., N.]: – Román.
(Vérvölgy, 2007/85 éves férj és 82 éves feleség/Czégényi Dóra gyűjtése)

V.1.4.3. Oldó mise/ima/böjt/szentelmények által
V.1.4.3.1. Ember elleni rontást azonosít/ellensúlyoz/felold/visszafordít
V.1.4.3.1.a. Átkot
[N1.]: – Elmentek Váradra a paphoz, amikor rosszul volt, és misét mondott a pap, el kellett vinni
az egyik ruhadarabját, és azt a ruhadarabot… Meddig kellett hordja?
[N2.]: – Én nem tudom. Három hétig vagy kilencig.
[N1.]: – Nem. Kilenc hétig kellett hordja, és háromszor kellett visszamenjen. Nem? De sokszor
voltak.
[K.]: – De milyen paphoz mentek? Katolikus paphoz?
[N1.]: – Román paphoz.
[K.]: – Váradra a román paphoz?
[N2.]: – Egy román paphoz.
[N1.]: – És érdekes módon nem sokkal azután, hogy ő jobban lett és lejárt ez a valami, azután
halt meg apu. És már nagyon sokszor volt, és többen mondták, hogy ha valaki átkoz valakit, vagy
böjtöl és a böjtöléstől jobban lesz, akkor van úgy, hogy az átok az átszáll a másikra, egy másik családtagra, aki a leggyengébb, az hal meg.
[N2.]: – Még apád mondta, amikor én is akartam menni a paphoz, jobb azon a pénzen veszek
neki egy tábla csokoládét, hogy megegye. Mért akarom, hogy őhelyette más haljon meg? Én enynyit tudok.
[K.]: – Tehát a román pap sem felgyógyít, hanem elviszi máshova a rontást?
[N2.]: – Leveszi. Mit tudom én, imádkozik, leveszi róla, s aztán átmegy másra.
[N1.]: – Leveszi, s hogy azután mit csinál vele…
(Szatmárnémeti, 200?/24 éves nő1 és 49 éves nő2/Szilágyi L. é. n. KJNTA 523.K 10–11.)
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No, de példát mondok! A férjemnek az ősei nem azt akarom mondani, hogy nagygazdák vótak,
de annak idejin akinek sok fődje vót, azt mondták, hogy első gazdák vótak. Negyven hektár főd itt
Datkon nem vót senkinek. S ott vót egy lánya s egy fia az apósomnak. S a legény belészeretett ebbe
a tudós leánba. Nagyon szépen őtözött Sz. M., édesanyám azt mondta, hogy az összes datki fiatalság oda vót vasárnaponként összegyűlve, nagyon jól fogadták őköt, barátkoztak, szépen őtözött, s
belészeretett ez a legény. Tiltották a szülők, mikor megtudták, mindenesetre nem örültek. S akkor
házaknál vótak karácsonba a mulatságok, nem vót kultúrház, mert nálunk karácsonba három napos
vót a múlatság. S akkor nagyon jól tudott táncolni ez a fiú, s a leánt kihívatta a táncról, a patak bé vót
fagyva, s ott beszélgettek. Ezt az anyónak magyarázta el ez az idős néni. S azt mondta, hogy olyan
sokáig beszélgettek, az inge meg vót vizülve, a tánc után ki vót melegödve, hogy reafagyott a hátára
az ing, s ebből kapott egy tüdőgyulladást, s meghalt. Elhalt a legén, meghalt a leántestvére, meghalt
a harmadik fiú, csak a férjem maradt egyedül. S akkor mi elmentünk vót egy alkalomkor [Sepsi?]
szentgyörgyre egy román paphoz. Az azt mondta, hogy átok van a családba, cigány átok, hogy férfi
leszármazott ne maradjon a családban, vesszen ki. S mi mindig azt tartottuk, hogy az tudósnő vót,
azok valamit tudtak.
(Datk, 2009/71 éves unit. nő/Magyar Z. 2011a. I: 292. 142. sz.)

V.1.4.3.1.b. Csinálmányt, öntést, téteményt
Aki rossz pénzre talál rá s abból költ, nyavalyatörős lesz s még a magyar ember is, hogy meggyógyuljon a szent-mihályfalvi oláh paphoz megy, aki 2–5 frtért miséz neki, amitől a nyavalyatörés
elmulik. Az oláh papokba vetett ezen bizalom kétségtelenül annak a nyilt és erőszakos üldözésnek
a reactiója, melylyel a református és unitárius papok minden babonaságot mereven kárhoztatnak.
(Aranyosszék, 19. sz. vége/Jankó J. 1893. 243.)

Ha valakinek hosszasan tartó, lappangó és sorvasztó láza van, az – hitük szerint – vagy csinálmányba, vetésbe (valamiféle tárgy, mit vagy egy rossz ember megboszorkányozott s elhányt) lépett,
vagy az ördög gyötri; miken csak a tudós asszony vagy az oláh pap segíthet.244
(Hosdát, 19. sz. vége/Kolumbán S. 1895b. 398.)

Édesanyám Ugráról származik s mesélte, hogy ott, Ugraszádában lakott egy ember, aki navétázott
bé [Csík]szeredába. Nem tudták, milyen baja van, de amikor itthon volt, állandóan betegeskedett.
Jártak orvoshoz s minden, de semmi eredmény. Akkor elmentek a palánkai paphoz, és könyvet nyittattak. A pap azt mondta, hogy a legnagyobb szántóföldjük végiben van valami elásva s azt keressék
meg. A szántóföld a Paphelyén volt, megkeresték, s kaptak elásva egy disznó koponyát és rajta egy
összebogozott madzagot, kötőt. Azt elégették s azóta az embernek semmi baja nincs. Azt mondják,
ez gurucsa volt, valaki valamiért megfermekálta.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/18 éves fiú/Tankó Gy. 2001a. 171.)

Az az asszony valahova elment, valami tudósokhoz, s olyan vizet csinált, hogy én nem is tudom.
S a padlásom olyan száraz vót, mint most, s a füttőm eleibe elöntötte. Avval a vízzel nekem hozták a bajt. S a nyomorúságot. Olyan gyomormenést kaptam, s fájdalmat olyat, hogy jó Istenem! S
244

„[...] Hosdáth község [...] magyar lakossága épen most van azon a fokon, hogy teljesen eloláhosodjók. Ugyanis tiszta, józan észjárását meghamisitotta az oláh babona, nemzeti jellegét állandósító magyar szokásait felváltották a mistikus naiv oláh szokások.” (Kolumbán S. 1895a. 119.)
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elmentem a palánkai paphoz, s a palánkai pap a misét szolgált. S olvasott a vízre, s azt elhoztam, s
magamat azzal kellett, hogy mossam, s meg a fejem tetejit es. S aztán attól megjöttem, de most es
elfognak azok a nyilallások.
(Hidegség, 1972/80 éves nő/Salamon A. 1987. 120–121. 99. sz.)

Megrontás ellen misét mondatnak a kalugerekkel. Valahol az erdők között. B. F.-né odajár.
(Csíkszentdomokos, 1973/55 éves róm. kat. nő/Balázs L. 1994. 215.)245

Valakit ha megcsináltot valaki, akkor elmennek egy bizonyos… egy oan paphoz, aki tud mindent. És elmennek oda, s annak valami munkáját kell teljesitsék, és az megmondja, hogy ki átkozta
meg, vagy ki csinált misét, vagy ki csináltatta meg ötet.
(Tordatúr, 1975–1985/15 éves diáklány/Csőgör E. 1998. 143. 410. sz.)

Ment az erdőbe egy lószekérrel. Miko beérnek a kalugerhez, fogadja őket a kaluger, egy szakállas idősebb ember. S elmondja Sz. bácsi, hogy né már mióta nyomorék a felesége, deréktől lefelé, azt
mondja, béna. A kaluger elévesz egy nagy könyvet, forgat, forgat, megnézi, s azt mondja: – Hallgasson ide, jóember. A maga felesége meg van csináltotva s vízre van dobva. Soha az életbe lába többet
nem lesz. Ez így marad, ahogy van. Elélhet nyolcvanéves koráig, nyolcvanöt, de ez a lába soha többet
nem lesz. Ne is vigye sehová. S így szépen hazahozta, s akkor az öreg megcsinálta a végrendeletet.
Mindent a mostohaléányára iratatt. Mindent. Házot, bútort, mindent. S letették a törvényszékre a
végrendeletet.
(Torda, 1982/65 éves nő/Keszeg V. 1996a. 350. 7. sz.)246

[N.]: – S aztán megint fájt a lábam. Fájt a jobb lábam innen fennrő a farambó. Fájt, egész le a
lábomig. Az olyan fájás vót, hat hónapig egy szemrebbenésig meg nem szűnt a fájás. Mintha tépték
vóna ki a lábamat. S aztán vótak azok a nagy nyilások, s olyanko má nem is tudtam, hogy mit még
csináljok. Akármerre mentem, evittek, sugarazták. Lekencén a kórházba. Mind úgy fájt, mind úgy
fájt. Hazajöttem a kórházból, álmodtam, hogy húsvét előtt. Húsvét előtt? Jól emlékszem, vagy húsvét
után? Álmodtam, hogy a harangozó, akinek a felesége csinálta nekem a betegséget, öntött egy veder
vizet félkörbe, hogy lépjek bele, hogy haljak meg. Ezt álmodtam. De nem én léptem bele először,
hanem hajtottam a tehenet, egy ekkora vessző vót a kezembe, s hajtottam a tehenet, mintha most
is látnám ezt az álmot, hogy belélépett a tehén s azután én. Pontosan úgy fájt a tehénnek is a lába,
mind ahogy fájt nekem. S ha én léptem vóna belé, meg is haltam vóna. S aztán a férjem, ha én ezt
így álmodtam, elment a paphaz, az a pap Betlehenbe halt meg. Elment hozzá, s azt mondja a pap: –
A maga feleségének nem az Isten adja a betegséget. A maga feleségének a föld istene247 csinálja azt
a betegséget. Maga elhiszi, hogy vannak földistenek? – Ha mondja a tisztelendő úr, hogyne hinném
el. – Vannak, azt mondja. De neki csinálva van. De menjen haza, én adak egy imádságot, magyarul
adta, ezt az imádságot minden este mondja el. És adak három napi bőtet. De ne egész nap. Nagyon le
van gyengülve. És a felesége jobban lesz. A maga felesége pünköstre fe fog kelni az ágyból. S amiko
szolgálta a miséket, hogy én böjtöltem, olyan rosszul voltam. Ehhez ennyit.
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Újraközölve: Balázs L. 1997. 39.
Újraközölve: Keszeg V. 2013. 83. 7. sz.
Az adatközlő évekkel később is ugyanezen kifejezéssel (fődi istenek) emlékezett meg a rontó személyekről.
(Lásd: Tatár E. 2006.K 90.)

117

EME
A mágikus erejű pap
[K.]: – Hogyhogy földi istenek?
[N.]: – Ezek rossz emberek.
(Szentmáté, 1994/62 éves nő/Keszeg V. 1996a. 349–350. 6. sz.)248

Na, most ebbe a faluba megint vót egy asszony, vót annál a bonci papnál. Az is megjárta a békával. Azt mondja, hogy vasárnap vót a faluba, és hazament este, letette a ruháit, az asztalra tette az
első szobába, és másnap elment, hogy tegye el. Hogy csináljon egy kicsi rendet. Hát, azt mondja, egy
nagy béka volt. Megijedett, s kidobta az ablakan. Ha kidobta az ablakan, a fia beteg vót, a kórházba
vót. Nem kapták a betegségit. Kapta magát, elment a bonci paphaz. S azt mondja a bonci pap: – Na,
mi a baj? Kinyitja a prajilát: – Beteg a fiad – azt mondja. De nem kapják a betegségit, de mondd meg,
hogy operálják meg a gyomrával. A te fiad – azt mondja – nem tud megházasadni – azt mondja –,
de ha megoperálják, meg fog házasadni. Elhalad s meg fog házasadni. S elmondja, hogy mi történt
a békával. – Jó, hogy nem ölted meg, mert megölted volna a fiadat. Na, aztán elmegy a kórházba s
mondja, hogy operálják meg a fiát. Jobban lett a fia. Azután meen egy szomszédasszan, hogy menjen bé hozzá. Egy nagy kígyó várto, hogy menjen bé az asszonyhaz. – Jaj, mekkora kígyó, de nehogy
megöld! Nem ölte meg, de elvitte aztán a kígyót. S miko visszament a paphaz, me visszament. Mind
a ketten. Azt mondja: – Jó, hogy nem öltétek meg, me megöltétek vóna a saját gyermeketeket. Mennek most is. De hogy hogy csinálják, én eztet nem érthetem meg.
(Szentmáté, 1994/62 éves ref. nő/Keszeg V. 1996a. 349–350. 8. sz.)249

A jó Isten őröjzön meg az ulyan rosszindulatú, fermekás asszonyoktól. Ezek mindenre képesek. Egy csomó fonalat, cérnavéget essze-vissza bogoznak, millió bogot vetnek, hogy rosszat tudjanak valakinek csinálni. Fokhagymát, lószőrt, hajszálakat tesznek bele, s valamilyen varázsszavakat is
mondanak erre a bogozásra. S még azt es mondják, csak akkor legyen szerencséje, amikor azokot a
bogokot kibogojza. Ezt a fermekát eldugják a lépcső alá, a ház mellé valahova, hogy ne kapják meg,
akkor nem tudja, hogy minek tulajdonítsa a betegségit. Nálunk vót egy asszon, Sz. Gy.-né, aki egészen fiatal korától betegeskedett. Sokat járt az orvasokhoz. Egyiktől jött, a másikhoz ment, de nem
találták a betegséginek az okát. Elment akkor egy kártyavető asszonyhoz és az azt mondta, hogy
azétt nem kapják a betegséginek az okát az orvasok, met meg van fizettetve, meg van fermekálva, s
el van dugva a fermeka ulyan helyre, hogy ő nem kapja meg, hanem koplaltasson ki egy tyúkot, s az,
amikor kiszabadul, onnat kivájja, kipiszkálja. Úgy es tett, a tyúk tényleg megkapta. A kártyavetőné
megmondta, hogyha megkapják, azt kézvel nem szabad megfogni. Két szálkával ki kell vinni az udvarra, s ott meggyújtani, elégetni és a hammat a patakba kell vetni. Azután el kell menni a paphoz,
misére valót kell fizetni, a paptól kapott szentelt vízzel minden este le kell mosakodni, amíg tart a
szentelt vízből, sokat kell imádkozni és csak úgy lehet megszabadulni a fermekától.
(Buhapataka, 1975–1995/nő, sz. 1910/Antal M. 2004. 196–197. 514. sz.)250

A törött borsot rongyba kötik, hajszálakot, fokhagymát és esszebogozott cérnákot es kötnek
belé, hogy az illetőnek, akinek készül a fermeka, kötődjön el az útja. Ezt a kuruzsmát béteszik egy kő
alá az udvaron, vaj lépcső alá, hogy az, akinek rosszat akarnak csinálni, menjen keresztül réta és történjen meg vele az a baj, amit a rosszak akarnak. Még ulyant es csinálnak, hogy pisit öntenek ulyan
helyre, ahol az illető járni szokott, s ha belé lép, akkor nagy baja történik, lefészegedik, nem tud járni.
248
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Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 242. 219. sz.; 2013. 83. 6. sz.
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 242–243. 220. sz.; 2013. 84. 8. sz.
Ugyanazon adatközlőtől a történet egy másik szövegváltozata: Antal M. 2004. 206. 530. sz.
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Ha valaki megkapja ezt a csomót, a cérnát ki kell húzni belőle, s a fermekát tűzbe vagy vízbe kell vetni. Ha vízbe veti valaki, az kell tudja, hogy oda kell vetni, ahol a víz kétfelé ágazik. Háttal kell állni a
víz folyásának és a csomót átol kell vetni a feje tetejin, hogy a csomó menjen a vízvel lefelé, és akkor
a fermekának nincs ereje. Ha valaki fermekát kap az udvarán, rögtön jelenteni kell a román papnak,
hogy imádkojzon a fermeka ellen, hogy távolodjon el a háztól.
(Gyimesbükk, 1975–1995/nő, sz. 1913/Antal M. 2004. 196. 513. sz.)

Régen úgy tartották, ha valaki fermekát talált a háza körül, a román papnak rögtön jelenteni kellett azétt, hogy ne tudjon rosszat csinálni. A román papoknak van valamilyen ulyan tudásik, imájik,
amivel meg tudják akadályozni a rosszat. A katolikus papok nem foglalkoznak ilyensmivel. A román
papok szigorú böjtöt és sok imát hagynak a baj elhárítására. Én úgy gondoltam magamba, hogy a
rosszat csak az ima ereje tudja elhárítani.
(Gyimesközéplok, 1975–1995/nő, sz. 1898/Antal M. 2004. 232. 602. sz.)

Az onokatestvéremnek, É.-nek ide jött hézánk az ura. El vót menve a lábaiból az erő. Elvitték
Marosvásárhelyre, a poliklinikára és ott megmondták a doktorok, hogy egyáltalán nem tudnak segíteni réta. Engem megkért, hogy kártyából vessem ki, lássuk, nem mutat-e ki valamit. Lássa-e, ez a
makk ász ulyan helyre esett, hogy kimutatta, hogy meg van fermekálva, és én azt mondtam, menjenek el a tudóshoz és ő meg tudja mondani, mit kell csinálni. A tudós asszony, valahol Bruszturosza
valamelyik patakának a fejibe lakott, őt elvitték oda. Én má nem es tudom, hogy mit kellett csináljanak, de azt tudom, hogy sok helyre jártak papokhoz és utoljára a lábára tudott állni.
(Tarhavaspataka, 1975–1995/nő, sz. 1935/Antal M. 2004. 140. 300. sz.)

Van olyan, mert például vannak ezek a boszorkányok, azok elmennek olyan bábákhoz, s azok
a bábák csinálnak valamilyen dógokat, hogy valahova leteszik, s az ember belelépik, ott keresztüllépik vagy mi, s mingyá elbetegedik az ember. Ez valóság. Akkor, ha elbetegedik hamar, ugye hova
menjen az ember? A papokhoz. S a papok, ezek a román papok, az ortodox papok, ezek értik azt a
izéhogyhíjjákot, s azok kiimádkozzák, helyrehozzák az embert. Akkor osztán helyrehozzák az embert attól a belélépéstől. Olyant es láttam vót, hogy… Piatra Neamţon. Ott Moldovába. Hogy olyan
embert vittek be a templomba, hogy a felesége s még másik fehérnép vitték bé egy tárgán a templomba. S három napig imádkoztak a papok nekik, s akkor a felesége s még egy másik fehérnép a
karjikon kivezették. Azt az ember, amelyiket bévittek tárgán. Annyit imádkoztak reá, hogy helyrejött
az az ember, s kihozták a világosságra.
(Kostelek, 1996/70 éves ort. férfi/Magyar Z. 2003b. 559–560. 1108. sz.)

Az embólia műtét után nagyon sokat betegeskedtem és a lakásban mindig hallottam a férjemet
köhögni. Mindig olyan időpontban, amikor ő nem volt otthon. A hálószobában mindig köhögött. A
férjem családja állandóan azzal a tudattal volt, hogy azért hallom őt köhögni, mert idegileg ki vagyok
merülve a nagy műtét és a két klinikai halál után, és mindent az idegkimerülésre tettek. Majd később
ugyancsak az az illető – aki javasolta, hogy Rohiára menjünk el – mondta, hogy jó volna valamihez
folyamodni. Majd édesanyám elment, és misét fizettetett. Na, igen. És mielőtt elment, mind hallottam köhögni, és saját magamat akartam meggyőzni arról, hogy ez a dolog tényleg nem igaz. S egy
délután, amikor nem volt otthon, és hallottam a lakásba köhögni, bementem a szobába, és magamat
akartam lelkileg megnyugtatni, azt, hogy tényleg nem létezik ilyesmi. S mondtam hangos szóval,
hogy: ‒ Na, most miért félek? Elvégre senki sincs a lakásban! Mikor ki akartam fordulni a szobából,
egy olyan erős köhögés a fülembe, hogy még a leheletet is éreztem. Erre annyira megijedtem, hogy
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a lakásba remegve ültem, amíg a férjem hazajött, majd este megkértem, hagyjanak békémet, hagyják
meg az egészségemet, az életemet, ne törjön senki az életemre. Ekkor vált tényleg komoly problémává a férjem számára is a dolog és akkor, tehát paphoz fordultunk. Misét fizettünk, és édesanyám
– tehát én kellett volna böjtöljek a kilenc hónapig, de mivel olyan beteg voltam –, édesanyám böjtölt
értem kilenc hónapig. Minden kedden és pénteken. Olyan szigorú böjtöt, hogy hétfő estétől, amikor
a hajnalcsillag feljön, tehát attól a perctől, egészen szerda reggelig, és csütörtökön estétől szombat
reggelig semmit, még vizet sem. Se nem evett, se nem ivott, se a házból, ki nem adott semmit, sem
bevitel nem volt a házba. Ilyen szigorú böjtöt rendelt a pap. […] Nem tudom másnak milyen hatásos, de mondom, az én esetembe hatást éreztem. Egy, hogy a harmadik mise után a férjemet nem
hallottam többet köhögni a házba, sem nem álmodtam azzal az illetővel, akit állítólag a pap mondott, hogy rontást tett volna ellenem.
(Zsibó, 1997/51 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 169–170.)

Járnak a román paphoz. Megmondja, hogy meg van rontva vagy nincs megrontva, ezt a pap
megmondja mindenkinek. Persze. S akkor ott ad rá egy szkluzsbát, ahogy itt mondják a románok, s
akkor osztán eltávozik a rosszlét.
(Magyargyerőmonostor, 1998/66 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 465. 1311. sz.)

[N.]: – E.-nek az ura ëgy zoványi román fírfivel dolgozik. Egy alkalommal lënt vótak a bárban:
E.-nek az ura, P., a munkatársa, mëg annak az élettársa. Tehát P. is ott ivott velük, itt Ippon. És akkor fëlmëntek P.-ni, és P., ami csak a keze ügyibe akadt, mindënt szëdëtt össze, hogy adja oda nekik. Azok eléggé csórók. És ez többször is előfordult. És már odáig jutottak, hogy a csekk-könyveket is ada akarta nekik adni, de azt mán nem tűrte E., visszaszëdte, de napokig így viselkëdëtt
P. E. már kítsígbe vót esve, P.-nek az anyja is, nem tudták mit kezdjenek vele, és valakinek a javaslatára elmëntek a román paphoz Românaşra. Különben katolikusok. El is mënt E., én nem tudom hány napig, öt napig, hat napig këllëtt bűjtöljön. Felváltva bűjtölt hun ëgyik, hun másik családtag, és mëgváltozott P. E. szërint mëg vót rontva, csak nem akarja nyilvánosságra hozni, és fíl a
családtagoktúl, hogy nehogy mëghallják, hogy nyilvánosan beszíl ilyesmirűl. Az ura nem hiszi, hogy
mëg vót rontva, tehát hogyha errűl van szó, ű tagadja, azt mondja, hogy nem igaz.
[K.]: – És akkor ő mivel magyarázza, hogy mindent oda akart adni nekik?
[N.]: – Hát avval, hogy az alkohol hatása alatt vót. De miután a pap imádkozott írte, mëg
bűjtöltek, P. mëgváltozott. És valószínű, hogy azírt nem beszíl errűl E., mert fíl, hogy az ura vagy az
anyósa mëgtudja, és akkor otthun cirkusz lësz.
[K.]: – Az anyósa se hiszi?
[N.]: – Hát, az anyósa hiszi, csak az anyósa is a fia pártján van, és az së akarja nyilvánosságra hozni, hogy az ű fia mëg vót rontva.
[K.]: – Az ura tudta, hogy jár a román paphoz?
[N.]: – Nem! Az anyósa tudta, de P. nem.
(Ipp, 1999/50 éves ref. nő/Soós P. T. 2002. D155. 21.A)251

M. M. maga mënt el a paphoz. Pedig ű egyetemët vígzett, román–angol szakot Váradon, és mégis azt állítja, hogy mëg vót rontva. És a személyt is tudja, aki mëgrontotta. Nekünk nem mondta mëg.
Csak azt mondta az anyja, hogy: – Hagyj bíkit, ne mënj el hozzá. Vagy a pappal is, mert a papok
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Közölve: Soós P. T. 2010. 199. 7b. sz.
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tudnak állítólag… Szóval vissza tudják fordítani a rontást. Azt mondta, hogy hagyjon bíkit, ne még
csináljon bajt bajbúl. Elíg vót, örüljön, hogy mëgszabadult a rontástúl. Valóban ű is úgy viselkëdëtt,
hogy… Addig a testvírinek a kislányát imádta, addig otthun a testvírit, anyját, mindënkit, de aztán
ëgyszërre sënki sëm állhatott mëg a környezetiben. Tehát úgy viselkëdëtt, mint aki ëgy kicsit mëg
van mënve. Ütötte a kicsit, sënki sëm állhatott mëg előtte. Vígül rá tudták vënni, hogy mënjën el a
paphoz, és ott is bűjtöltek, imádtkoztak, és mëgváltozott. S a mai napig is azt állítja, hogy mëg vót
rontva. Sajnálom, hogy nincs itthun, mert ű is elmesélné nekëd, ha itthun lënne. Most Kolozsváron
van. Ű is elfogadja, hogy vót véle valami.
(Ipp, 1999/50 éves ref. nő/Soós P. T. 2002. D155. 21.A)252

A nagy embërëk viselik a kërësztët. Akkor nem fog rajta rontás. Vagy fordítva vëszi fël a ruhát.
Akkor sëm tud neki rosszat csinálni a rosszakarója. Nem ragad rá. A márkai pap, az száz százalíkosan
foglalkozik véle. Az – hogy mondjam –, kiadja a büjteket. Face dezlegare de făcătură.253
(Ipp, 1999/45 éves ort. férfi/Soós P. T. 2002. D155. 50.A)254

Az én papám, az édesanyám édesapja Cs. M. vót. Azt mondták, hogy elment targoncával, hogy
hozzon sárt a temetőről, mer rígen úgy síkárolták a falat, ha leomlott, s úgy meszelték. Azt mondták, elment, nem vót semmi baja, mikor jött haza a sárral, agyon akarta ütni mamát. Megzavarodott.
Ott. Elment szépen, de nem messze ment, mire visszajött, bolondul jött haza. Bolond vót nyolc hónapig. Azt mondták, a nízők, a nízők gyógyították meg, valami papok. Úgy mondták, a Fehér vizinél
vót valami pap. A Fehér vize ott fel van, de messze van, azt mondták. Azt mondták, csinálmányba
lépett. De nem neki tették azt a csinálmányt, csak ű lépett belé. S már úgy jött haza: nyolc hónapig
tiszta bolond vót.
(Kalotaszentkirály-Zentelke, 1999/82 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 469. 1328. sz.)

Nagyanyámnak vót négy fia. Az egyik vót Gy. bátyám. Gy. bátyámat megcsináltatták. Így mondta nekem nagyanyám. Nagy derék asszony vót. Na, elég az hozzá, azt mondja: – Anyám – kőtt fel,
nem tudok aludni –, anyám! Úgy mosnak az ágy alatt, azt mondja, hogy még lóg bele az ágy... Szerelmes Isten, mi lehet? Hallották, hogy Brátkán – az a Brátka itt menyen le a váradi vonalon –, hogy
van egy pap. El is ment hozzá Gy. bátyámmal. Mikor bementek, köszöntötte őket. – Adjon Isten jó
napot, E. néném! Szerbusz, Gy. öcsém! Névre szólította őket. Névre, drága! Nagyanyám csak megdermedt. Drága, én nem cifrázom a beszédet, így mondta el nagyanyám. És elévett egy könyvet [a
pap], olvasott. – Ej, E. néném, tudja maga, hogy van megcsináltatva ez a szegény fiú? Hogy úgy száradjon el, mint a fű, mikor lekaszálják. Úgy van megcsinálva, sorvadjon el, mint a fű. És helyrejött
Gy. bátyám.
(Kispetri, 1999/78 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 466. 1318. sz.)

Mi esküvőre készültünk, és a férjem letette az aranyláncát a fürdőszobában a tükörre. Onnan elmentünk az esküvőre, nem tapasztaltam, hogy nincs a lánc a nyakában. Mikor hazajöttünk, rá két
napra vette észre, hogy eltűnt. S hol van a lánc, hol van? Nincs, nincs, jól van, eltűnt, elvetődött. Öszszekerestük minden helyen, de ő erősítette, hogy nem, mert ő feltette a tükörre, s ott kell legyen.
Nem találtuk. Rá hat hétre meghalt anyósom. Hát olyan sáros idő volt. Nem is gondoltunk rá, mert
252
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Közölve: Soós P. T. 2010. 199–200. 7b. sz.
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közben vettem neki egy újat, hogy ne legyen elszomorodva, hogy eltűnt a lánca. És miután eltemettük az anyósomat szombaton, hétfőn volt a nagymosás. A mosógéppel mostunk, és hogy nálunk szokás, hogy jönnek a virrasztóba, meg esténként a rokonság meg a szomszédok, hogy olyan
sáros idő volt akkor, állandóan tiszta szőnyeget tettünk a lépcsőre. S akkor mikor mostunk hétfőn,
az édesanyám volt segíteni, és olyan rosszul érzete magát, hogy leült oda a lépcsőre, s mondta, hogy
hát tegyem oda a szőnyeget, hogy ne üljön csak a lépcsőre, mert felfázik. S mikor leült, érezte, hogy
valamire ráült. S ő gondolta, hogy ki tudja, hogy a gyermekek oda mit tettek. S mikor felemeljük a
szőnyeget, hát a lánc volt, de hét görcs volt rajta, de komolyan. Itt a szomszédokhoz behoztam, és
megmutattam. Össze volt görcsözve az aranylánc, hét görcs volt rajta, és nem is fekete, hanem mit
tudom én, teljesen elveszítette a színét, hogy nem látszott rajta, hogy arany. De hát én ismertem a
medált, és tudtam, hogy az a férjem lánca. S akkor édesanyám rögtön azt mondta, hogy: – Ne nyúlj
hozzá, mert ez valami csinálmány! – Dehogyis csinálmány – mondom. Biztos valamelyik cipőre felragadt, vagy mit tudom én, hogy vesződött el, s ide került. De hát, mondom, minden este tiszta szőnyeg volt a lépcsőn, szóval azt valaki odatette. S akkor D. [férj] is, hogy: – Ne nyúlj hozzá! Mondom:
– Dehogynem, kibontom a csomókat. Ő nem teszi a nyakára... Mondom: – Nem baj, majd elhordom én. És bizony Isten, hát most is mosok a mosógépben, és addig is mostam. Mikor az első görcsöt kibontottam, le akartam kapcsolni a mosógépet. És ahogy hozzáértem, annyira megrázott, hogy
nekicsapott a falnak. S akkor aszondták, hogy: – Kész, a láncot nem veszed többet a kezedbe! Betettük egy papírba, és elmentem ide hozzánk a román paphoz, mert jól egyezünk vele. Ő azt mondta,
hogy ő nem hisz az ilyesmikbe, de ez nem tiszta dolog, mert magától nem görcsösödött így össze a
lánc, és valami kell legyen. Ő nem tudja, hogy mit mondjon, menjünk más papokhoz, aki ilyesmivel foglalkozik, de ne hordjuk. Ne vigyük be a házba és ne hordjuk a láncot! És akkor mentünk el,
hogy mondták, hogy itt Kornesten [Sólyomtelkén] van a pap, aki ilyesmivel foglalkozik, tehát csinálmányokat bont fel, meg mit tudom én. Elmentünk, de fel kellett iratkozni. S akkor, mikor sor
került ránk, akkor elvittem a láncot, és mikor a kezébe vette a pap a láncot, megrázta. Így mondta a
pap, hogy vegyem el tőle a láncot, mert olyan erős csinálmány van rajta, hogy valósággal érezte, hogy
megrázta a lánc. S akkor azt mondta, hogy szentelt vízzel mossuk, meg mit tudom én, de mai napig sem használjuk, tehát a házba be nem visszük. Teljesen megkopott. Elvittük egy aranyműveshez,
és azt kérdezte, hogy ez a lánc hol volt, hogy ennyire elvesztette a színét és annyira megsemmisült.
És akkor mondta a pap, hogy az, aki csinálta rosszindulatból, mert úgy van csinálva, azért csinálták,
hogy ahány görcs van rajta, annyi böjtöt tartottak ránk. És azért van csinálva, hogy én a férjemmel
úgy éljek, mint a kutya a macskával, meg mit tudom én, ilyesmiket. Ez volt benne, mert tényleg, addig nem mondhatom, de akkor állandóan, ha ez nem volt jó, az mért van így, vagy mért van úgy, állandóan összejöttünk... És mondta, hogy tartsunk meg kilenc keddet, tartsuk be. És mindég olyankor a házból nem volt szabad semmit kiadni, és a templom részére vagy a szegényeknek, aki nem
tudja megköszönni,255 annak adjunk valamit.
(Szucság, 1999/31 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 470–472. 1330. sz.)

A boszorkány rontását egy másik boszorkány, vagy a pap tudja gyógyítani.
(Klézse, 2001/76 éves férfi/Duma D. 2001. KJNTA 1138.K 3.)

Rosszul éreztem magam, s hiába mentünk orvoshoz. Panaszoltuk keresztanyámnak is, s ű mondta, hogy menjünk el a călugărhoz. Ű már vót nála, s ismeri. Ez egy călugăr, egyedül él egy kolostorban,
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Macskáson, Măcicaș, ez Kolozsvár mellett van, a CUG felé kell menni… Hosszú szakálla van… Szigorú böjt van adva, oda ne menjen olyan, aki nem tudja a böjtöt bétartani. Kicsi vótam, tizenhat éves.
Elvégeztem az iskolát, s azután történt. Külön kellett nekem főzni. A paphoz kellett vinni egy kg
lisztet s egy liter olajat, s ezt megszentelte, s ebbűl vót enni. Kétszer vótam misén, az elején s az utóján. Negyvenezer lej vót egy mise [19]92-be. A többit a pap végezte. Na tehát, amikor bémentünk az
ajtón, a pap azt mondta: – Dumneata ai necazuri mari256 – románul mondta, me úgy maradt meg –
are ceva legătură cu un batic.257 Ű már előre tudta, hogy nekem mi a bajom van. Egy pap meg tudja
érdeklődni előre minden ember sorsát?! Há, nem hiszem. Kérdezte, hogy kivel álmodok, nővel vagy
férfival. S mondtam, hogy nőkkel… A kendővel vót kapcsolatba, egy asszony kicserélte a kendőmet, húsvét vót ippen, mikor kerültük a templomot. Adott három gyertyát, egy szentképet; Mária
szíve, Jézus szíve; hazahoztam, belé kellett tenni a szentelt lisztbűl a pohárba, s a lisztet háromszög
alakba… adott egy imádságos könyvet is (még most is megvan) s ebbűl kellett imádkozzak minden
kedden s pénteken. Ezenkívül minden pénteken a szegény családnak x faluba kellett vigyek egy kenyeret. […] Ami keresztanyámmal történt, nem láttam, nem hittem, de ez velem történt, hiszem…
Valamelyik hét után, már nem emlékszek pont mikor, jobban lettem. Kétszer vótam misén. Nem vót
szabad tudja senki, nem vót szabad rúla beszélni. Egy idő után derült csak ki. Mondta a pap, ha nem
tudom a böjtöt megtartani, tartsa más helyettem, aki istenfélő, E. néni. De megtartottam én… Nagyon kedves vót, keresztanyámmal ketten mentünk, me űtet már ismerte. Húsvéthoz egy évre jöttünk rá, hogy ki van cserélve a kendő, az enyimnek a sarka össze vót sárga cérnával varrva, értékesebb
volt, kázsmír kendő vót, a másik meg molyos. Kiderült, hogy ki cserélte ki. Irigykedett ránk az az
asszony. Össze is mentünk vele, nem beszéltünk véle sok évig.
(Körösfő, 200?/róm. kat. nő, sz. 1976/Mihály O. é. n. KJNTA 816.K 1–2.A)

[K.]: – Kitől hallotta, hogy lehet a román paphoz menni?
[N.]: – Hát, a jósasszonyomtúl hallottam.
[K.]: – Miért tud a román pap gyógyítani, honnan van ilyen ereje?
[N.]: – Hát, hunnan van? Gondolom, hogy erősebb a hitök, több böjtöt tartanak, imádkoznak
többet, mint mik.
[K.]: – Ezért?
[N.]: – Hát, ezért. Hallottam, hogy lehet menni, s hát akkor megpróbáltam én es, hát lássuk!
Mert mindenkinek van gondja. [Sírni kezd.] Nem lehet még el se mondani..., csak utasítottak...,
mennyit szenvedtem, s még mindig itt vagyok a semmibe, sehol semmibe. […] Tudja a jóság, de tán
annyi gondja, mint nekünk, tán nemigen van senkinek sem. Ilyen szerencsétlenek. [Szipog.] Hát az,
hogy neked hosszason kéne, de én igazán sok mindent nem nagyon tudok mondani, majd kikomplikálod. Nem is tudom, mit mondjak.
[K.]: – Hová kellett menni?
[N.]: – Hát, a balázsházihoz voltam legelsőbe, de vótam én még máshoz is. Csakhogy az, hogy
ezt bemondják a rádióba...
[K.]: – Nem, nem.
[N.]: – Vótam én is, csakhogy még nem találták el a nagy segítséget, de hát mindig próbá..., mindig zavarva volt, akárhányszor vótam. Nagyon, nagyon. A sátán gyötri? Fogalmam sincs, de utána
javolt egy-egy kicsit, aztán csak visszaesett.
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’Magának nagy gondjai vannak.’
’Valami kendővel kapcsolatos.’

123

EME
A mágikus erejű pap
[K.]: – S akkor, mit mond a román pap, mit kell csinálni? Kell böjtölni?
[N.]: – Hát bütölni, az biztos. Neki is kéne, kéne bütölni. Nagy szenvedésbe vót, hogy osztán ki,
mit tett néki, mibe lépett?
[K.]: – Valaki miatt szenved, valaki megronthatta?
[N.]: – Hát, azt úgy mondják, állítólag, egyik mondja, szóval, ahol voltam, mind azt mondták:
egy asszon, egy gyermekes asszon csinálta. Száz százalékba nem tudja az ember, csak gondolja.
[K.]: – Akkor ezt a papok mondták?
[N.]: – Ezt a papok mondták. Hogy hunnan van nekik ez a látomások, azt a Jóatya tudja. Most
is, ahogy vótam utolsó helyen, ott is mondta, hogy tudjam meg, hogy ez, hogy ezt csak az az asszon
csinálhatta. Hogy mék? De remélem, hogy csak meg fog ű is szenvedni érte.
[K.]: – S mit mond? Elment a román paphoz és a román pap már így előre elmondta, hogy mi van
itthon?
[N.]: – Hát, előre nem tud biztosat, de van, amék... Egyiknek volt egy nagy könyve, s ahol kinyitottuk, ott volt a... mondják, hogy a szerencséje, hogy mindig csak ott azon a helyen két-három lappal errébb, hogy megitatták valamivel. Hogy osztán e lehet a baja-dolga, hogy az alkoholisták közé
került, fogalmam sincsen, hogy mi lehet akkor a baja-dóga, csak...
[K.]: – A könyveket, hogy nyitják ki?
[N.]: – Hát úgy, hogy sok fényképpel van a könyve, sok fényképpel, sok szentekkel, mindenfélével. Ahol kinyitod, ott a – így mondta – a szerencséje, hogy osztán hunnen került neki? Ez óvilági,
nem mostani, nagyon-nagyon régi, úgyhogy ez régóta van valakinek meg. Hogy hunnen szerezték,
azt csak űk tudják.
[K.]: – S akkor ebből a könyvből lehet kiolvasni, hogy mi a baj?
[N.]: – Hát, abbúl a történetbűl tudják kinézni, ugyanaz, hogy mi a baj.
[K.]: – S mit kell vinni a román paphoz, mivel kell menni? Kell fényképet vinni?
[N.]: – Hát oda, oda kellett vinni fényképet, de viszont máshova nem kellett. Hogy kinek, milyen a tudása, én nem tudom. Ez úgy van, mint a hívőknek, hallottam, hogy van valami látomások.
Nagy erejük van: a sok imádságnak, a sok bűtnek, hát ennek van egy nagy ereje, ennek nagyon erősnek kell lenni, és bűt közben is nem szabad semmit adni. De hát az, hogy nagyon jó, nem lehet betartani minekünk, mert mindig olyankor valaki a házhoz jön, mintha kűdve vóna, hogy jöjjön, vagy
adjon, vagy valamit hogyhívjákoljon.
[K.]: – A házból nem szabad semmit kiadni?
[N.]: – Nem szabad semmit kiadni.
[K.]: – Meddig kell böjtölni?
[N.]: – Hát, ez van kilenc hét. Leginkább a pénteki napot tartják, Jézus Krisztusnak a felfeszítése, van, amikor a keddet, Szent Antal bűtjét, a hétfőt, megint a szerencsére. Így mondják.
[K.]: – Kik mondják?
[N.]: – Ezt űk mondják, csak a papok. Szerdát megint a békességért..., ennyit tudok. Hogy a többi napok, hogy vannak, mint vannak, úgy én nem tudom.
[K.]: – És akkor N. néni mindig pénteken böjtöl?
[N.]: – Hát [keserűen felnevet], bűtöltem én pénteken, kedden, hetfűn es, mindenkor, mikor csak
mondták.
[K.]: – Nem volt szabad semmit sem enni?
[N.]: – Dehogyis nem, csak délig, míg a harangszó meg nem kondult, a román harangszó, addig semmit nem enni, utána csak bűtöst. Úgyhogy nemcsak én, hanem sokan és sokan vótak ebbe,
meg jártak.
[K.]: – A csaholyiak közül sokan?
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[N.]: – Hát, innen is tudok többeket, csak nem nyilatkoznak, nem mondják.
[K.]: – M[i]ért nem akarnak?
[N.]: – Azt űk tudják, én nem tudom, én nem tudom, hogy miért.
[K.]: – És akkor, kilenc hétig, mondjuk, böjtölt volna, és akkor meg kellett volna gyógyulnia, vagy meg
is gyógyult?
[N.]: – Hát, vót, amikor megtért, vót, amikor visszaesett, akkor úgy mondják, még rosszabb.
Hogyha nem sikerül a bűtöléstartás, akkor még vissza is esik, még rosszabb... Azt csak a Jóatya tudja a legjobban, hogy kinek, milyen a baja meg a bűnje, hogy mírt szenvedünk: lehet bűnökért, lehet
átokért. Ki tudja, miért.
[K.]: – Az átoknak hogy lehet ilyen hatása?
[N.]: – Hát, én nem tudom, azt csak a Jóatya tudja, hogy milyen hatása van, de van. Állítólag
van hetedíziglen is az átok, nem lehet tudni, hogy ki a hibás. Lehet, hogy az elődök, valaki, valami,
vagy ki tudja.
[K.]: – És a másik ember megátkozhatja? Hogy működik ez az átok?
[N.]: – Én oszt igazán nem tudom, azt csak a Jóisten tudja, hogy működik, meg mint van.
[K.]: – És mit kellett fizetni? Kellett-e fizetni a román papnak?
[N.]: – Hát, vót ahun kértek, megmondták, hogy mennyi a stóla, de vót ahun nem kértek semmit
se. Egyik helyen azt mondta, fizetni akartam, egy csomag csigát vittem, és még a kocsival kihozott a
köves útig, nem kell neki fizessek, mert van énnékem elig bajom. [Sír.]
[K.]: – Miből, a születésnapból is szednek ki információt a papok?
[N.]: – Igen, el kell mondani, hogy mikor született, és hányadikán.
[K.]: – Mit kell elmondani róla [ti. akit gyógyíttatni akar], vagy nem kell elmondani semmit?
[N.]: – Hát, osztán nagyon sok mindent nem kell elmondani, mert inkább csak a könyvet kinyitja olyan helyen s akkor azt, mások meg inkább a bűtöket adják, s avval próbálkoznak.
[K.]: – S akkor a román pap is böjtöl, vagy ő csak tanácsot ad?
[N.]: – Annak kell, aki bajban van [szipog], mindennapi misét tartják.
[K.]: – Hogy lehet elmenni a román paphoz, vagy csak úgy bekopog a parókián?
[N.]: – Hát osztán, az benn van a templomban, és oda szoktak menni.
[K.]: – Hol fogadja az embereket, mert gondolom, mindenkit külön-külön, egyénenként?
[N.]: – Hát nem, hogy mondjam, például, ahun vótam, templomban vótam két helyen, a harmadikon pedig a parókián, otthun vótunk.
[K.]: – És minden előzetes bejelentés nélkül lehet menni?
[N.]: – Hát, sorban állnak ott, drága, mint a húsnál, kenyérnél. Sokan vótak, sokan járnak, mikor vótam utójára is.
[K.]: – És ez hol volt?
[N.]: – Hatvanban. Tele vót, 15–20 kocsi is kinn vót, úgyhogy rengetegen vótak. Még eleinte nem
vót ezelőtt egy-két éve, de most nagyon sokan vótak a nyáron. Hát, egyebet nem tudok mondani.
[K.]: – És nem tetszik elmondani, hogy mi is történt a papnál?
[N.]: – Csillagom, hát elmondhatom. Hát, elmentünk megkérdeni másodmagammal, a jó[s]aszszonyommal, s akkor megkérdezte, hogy: – Mi a baj? S mondtam, mi a helyzet, én is milyen bajba
vagyok, családi problémával, s mondta, hogy próbáljuk meg ezt a büjtöt, a keddi napot. Meg is fordult a fiú, jó vót az is vagy hét-nyóc hónapig. Nem is ivott, akkor aztán valaki megitatta, mi lett véle,
csak azóta megállása nincsen.
[K.]: – Mi az, hogy megitatta?
[N.]: – Hát, valamit tett az italjába.
[K.]: – Mit?
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[N.]: – Hát, én azt igazán nem tudom, csak amit hallottam, hogy tesznek bele valamit, hogy
megállása nincsen.
[K.]: – Tehát, valaki megronthatja?
[N.]: – Hát, rontotta, vagy mit.
[K.]: – Vagy, miket lehet?
[N.]: – Hát, igazán nem tudom, mert, ha tudnám, akkor nagyon jó vóna, meg ha kitette vóna
száz százalékba [szipog].
[K.]: – És nem lehet azt a másikat megbüntetni?
[N.]: – A Jóisten megbünteti valamikor, remélem.
[K.]: – A román paphoz ezzel nem lehet menni?
[N.]: – Hát, azok nem akarnak ilyet tenni, nem csinálnak.
[K.]: – Csak a jót csinálják?
[N.]: – Hát, szerintem, csak a jót, mert hiába mondtam, hogy forduljon vissza, nem, nem lehet,
nem csinálja.
[K.]: – Tehát, csak gyógyítanak?
[N.]: – Hallottam másat, hogy csinálja, csak kell, hogy a rosszat is csinálja valaki.
[K.]: – De a román pap csinálhatja [ti. a rosszat]?
[N.]: – Én azt se tudom, nem mondhatom, hogy tudom.
[K.]: – El tetszik mesélni, hogy a könyvvel mi történt?
[N.]: – Hát, a könyvet kinyitotta és megmutatkozott, hogy egy nőszemély, gyermekes, minden,
nem is csak egyszer, már többször is, az ette meg a szerencséjét, az tette tönkre. Szépen, ahun a könyvet kinyitottad, ott a szerencséd kiesett.
[K.]: – N. néninek kellett kinyitni a könyvet?
[N.]: – Igen, s közben rá kellett gondolni a betegre, vagy akiért mentél. A lelkész kiolvassa, hogy
mi a baj.
[K.]: – S általában azt tanácsolják, hogy böjtöljön?
[N.]: – Hát, azt, igen, azt. És templomba járni, mert azt is tudják. Régen járt, elég szépen járt
a templomba a fiatalsággal, minden. De most soha nem jön neki, hogy menjen. Még most a karácsonyba is vót, de nem szeretem, mert az ember vagy menjen tiszta fejjel, vagy... ne csak úgy a barátokkal. Szerintem rendesen, józan fejjel, nem félittason, más kedvéért.
[K.]: – Próbált a fiával is beszélni, hogy ő is megváltozzon, meggyógyuljon. Mondta neki, hogy böjtöljön?
[N.]: – Hát, próbálta, nem is tud ű, valamikor próbált ű is bűjtölni, megtartani a hétfő napot, úgy
megfájdult a feje, mintha késsel hasogatták vóna. Úgyhogy valamije van, nem tudja tartani, pedig
csak három hétfűt adtak akkor neki egymás után.
[K.]: – S azóta nem próbálkozik?
[N.]: – Nem, neki ez az út jó, neki látom nem a kecskeny út, ahogy a mi papunk is prédikálja, hogy jó úton járjunk. Hogy aztán mikor fog kikerülni, mi lesz, az csak a jövő titka, nem tudjuk.
Egyebet nem tudok mondani. De elég az, ha egyszer valaki valamit megront, ha így mondják, akkor
többet sosincs jó beléje. Ebbe, ez igaz.
[K.]: – A gyógyulás m[i]ért következik be? Azért, mert a román pap böjtöl vagy, mert azt tanácsolja,
hogy böjtöljünk?
[N.]: – Hát nem, Istenhez kell fordulni, mer sokan elszakadtak tűle, és a sátán gyötri, és nem
tudják, hogy mi a helyzet, nem tudnak talpra állni.
[K.]: – És a román pap honnan tudja? Mert látomása van?
[N.]: – Én azt nem mondom meg, mert nem tudom.
[K.]: – De, hogy tetszik elképzelni?
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[N.]: – Hát, csak van látomása, csak van a bűtölésnek ereje. Mik még csak...
[K.]: – S miért éppen a román pap, m[i]ért nem a református?
[N.]: – Kérdem tőled, még a nagypénteket sem tartjuk meg, igaz, úgy ahogy kell? S így, amit
most prédikált a pap. 84 évig bűtölt, imádkozott éjjel-nappal. A lehetett hosszú idő, hét évig élt szüzessége után a férjivel, s 84 évig, míg Jézus Krisztus megszületett, s megláthatta Jézust.
[K.]: – Ezt a mi tiszteletesünk mondta?
[N.]: – Hát, benne van a Bibliában. Azér mondom, hogy ippen azt izélem, hogy a bűtölisnek
nagy ereje van.
[K.]: – Mitől van ereje? Attól, hogy megtartóztatjuk magunkat, vagy hogy Istenhez fordulunk?
[N.]: – Hát, Istenhez kell forduljunk, és megtartózkodunk énszerintem is. Ereje az imádság meg a
bűtölés, az biztos. Én próbáltam, de én is, ha nem úgy lettem vóna, sokat nem imádkoztam vóna, má én
is mán a túlvilágon lennék régóta, de mán, mán mintha gyengülnék, mán nem tudom, hogy nagyobb a
másiknak az ereje, aki szembe van. Nem, nem tudom. Mert nekünk nyugodalmunk nincsen, ezt tudom
biztosan. Reménykedünk, gondolkodunk, úgyhogy száz százalékot nem mondhatunk, mert nem tudjuk. Ennyi a lényeg szerintem, hogy az imádságnak, annak nagy ereje van, biztosan.
[K.]: – Úgy tűnik, hogy mi reformátusok nem vagyunk annyira vallásosak.
[N.]: – Hát, gyenge, szerintem, gyenge. A katolikusoknak, azoknak biztos, hogy erősebb, az ortodoxoknak, ezeknek ott minden kis ünnepet megtartanak, ott minden szentnek megadják a tisztességet. Mik nem tudjuk még ezt se nagyon odaadással. Nem tudom, hogy mondjam. Hiába megyünk
úrvacsorát venni, vagy tudom is én, ez csak olyan, mint a hideg vizes ruha. Hát, nem mondom, hogy
nem használ, ha imádkozik az ember, megy a templomba.
[K.]: – Nálunk a reformátusoknál nem olyan fontos a böjt, de fontos kellene, hogy legyen?
[N.]: – Nagyon gyenge hit ez, biztosan... [Elmondja, hogy álmában meglátta, ki ronthatta meg
a fiát.]
[K.]: – Ha álmodott velük, azt tetszik gondolni, hogy ők rontották meg?
[N.]: – Hát, igen. Még a papok is mondják, hogy tartsál imádságot, és amit álmodsz iccaka,
mondd meg neki, és aszerint tudja adni a bűjtöket. Háromszor egymás után kellett tartani, és amit
álmodtál, meg kellett neki mondjam, és azután tudta adni az izéket, a bűtöket meg az imádságokat.
[K.]: – Milyen imákat adnak?
[N.]: – Főleg a Zsoltárok könyvéből.
[K.]: – Most is böjtben van?
[N.]: – Imádságban inkább, nem tudom [bizalmasan súgja], háromszor, már három hete nem tudom, hogy mi van, nem tudom. Alig várom, hogy az ünnepek teljenek el, hát ez nagy dolog, máskor
be tudtam tartani.
[K.]: – Az imák?
[N.]: – A zsoltárokból: 3, 19, 30, 31, 39, 42, 122–126, 141–143, 146–147, 150. Nézd meg, milyen jók! Főleg a tizenkilences. Csak itt maradjon köztünk, nehogy a faluban valakinek elmondjátok!
[K.]: – S ezeket minden nap kell olvasni?
[N.]: – Hát, esténként. Nagyon nyugtatnak. Vannak rágalmazó zsoltárok is. Jó imádkozni, meg
a Bibliát olvasni, ezt nagyon jó.
[K.]: – Ezt a román pap mondta?
[N.]: – Igen. Az imádság meg a bűt nem árt senkinek.
[K.]: – Milyen a fordított böjt?
[N.]: – Hát, azt nem tudom, tán úgy gondolom, vasárnap kezdődik, s szombaton végződik, ez
hétnapos. Vasárnap kezded, jövő héten szombaton, aztán pénteken. Így visszafelé, míg aztán elmúlik a hét nap.
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[K.]: – És ezt kellett tartani?
[N.]: – Hát, nagyon jó lenne. Beszéltem Tasnádon egy emberrel, ű is ilyen nagy bajban vót, ütet
is egy asszon rontotta meg, azt mondja, vót ű is, merre, hun. Adtak neki fordított bűtöt, de ű magába vót, megtarthatta. Olyan italos vót az is, vót ereje, hogy megtartsa. Az jó lenne, ha ű is betartaná, de nem tudja, annyira körbe van fogva. Nem tudom, mi, a sátán, vagy mi. Ott ahun vótunk, azt
mondták, hogy el is pusztítja magát, az áll előtte, hogy elpusztítja magát. Mondom: – Isten őrizzen!
[K.]: – Ki mondta?
[N.]: – A román pap. A könyvben iziltek, hogy mindig a vót. És láttam is, annyit szomorkodott,
annyit errébb-errébb. Mondom, hogy hagyok utána, kedvibe jártam, utána jártam. Megmondják,
hogy én vagyok a hibás, mint az emberrel. A faluba, ugyebár, mit mondanak: igen, így, meg úgy. Az
emberrel nem így vótam? Azt is, drága, nem tudtuk visszatartani, annak is, drága, menni kellett, és
menni kellett. Az se vót tiszta dolog, me nem vót tiszta dolog az ű dóga se. [Sóhajt.] Nem vót ilyen,
mint ű. De, hogy ki, mit tett, nem tudom, nem tudom. Azelőtt egy héttel meg akarta tenni, őriztük,
de hát csak az is. Itt az udvarba, én csak mondom, itt az udvaron van valami, itt az udvaron nem fogta a dolog, se nem látom, hogy annak jó kedve lenne, mikor kívül ment a kapun, akkor már tudott
szépen beszélni, tudott szépen dolgozni.
[K.]: – Ez az udvar el van átkozva?
[N.]: – Hát, én nem tudom.
[K.]: – Mire tetszik gyanakodni?
[N.]: – Hát, én arra gyanakszok, hogy valaki valamit lökött be.
[K.]: – Mikor? Régen?
[N.]: – Hát, van ennek mán harminc éve, nem megy itten sehun semmi jól.
[K.]: – Belöktek valamit, de hogy van annak ereje, hogy hasson?
[N.]: – Hát, azt valami jóslóné elrendezte, s akkor úgy. Énnekem, ha van erőm, még akkor sem
tudnék tán olyan rosszat csinálni, hogy szenvedjen a másik hibátlanul. Hát, én szerintem, én hibátlannak érzem magam. De, hát lehet valaki elrendezte így az embert, hogy ne legyen szerencséje
sose. Mondom, hogy valami rossz mindig kell történjen. Jaj, nem lehet azt ki se mondani, nem tudok egyebet mondani.
[K.]: – A rontás, átok ellen lehet tenni valamit?
[N.]: – Dehogyisnem: bűjtöt és imádságot, hogy kimúljunk belőle, mert ki lehet, így mondta a pap.
(Magyarcsaholy, 2001/50 év k. ref. nő/Sebestyén E. 2001. KJNTA 705.K 1–8.A)

[N.]: – Há, ez a L. néni is, fiam, azé, hogy min beteg vot, min beteg vot, s aztán akkáhová ment
az orvoshoz, nem tam milyen betegséget nem kaptak. Na. S aztán arra, arra fordult ki utóvigül, hogy
hogy A. bácsi, miko fiatal vot, megvot házasodva a D. N. feleségive, vaj járt hozzá, nem tudam. Na,
de elég az, hogy attó van L. néni megcsinálva. Na. S akko azt mondta [a jós], hogy menjen, menjenek
a paphoz – vot L. néni mit tam én, merre –, és a pap... tartsan szolgálatot. Mit tudam én, o slujbă.258
Na. És azt mondta a pap, hogy ennek adjan egy pohár vizet. S a D.-né adjan L. néninek egy pohár
vizet. S az nem akart adni... me azt mondta, hogy ha ad vizet, akko reáfordul a csinálmány.
[K.]: – Melyik pap?
[N.]: – Ez. Itt vot, hogy tartsan s... egy... egy... istentiszteletet, szóva slujbă, istentisztelet. Na.
És..., de onnat, én mit tudam honnat, Bukarest mellett vot. S aztán itt is vot szegény, ó, még ki
tudja, hány helyt vot, aztán ott is vot, Bukarestbe. Az küdte, hogy jöjjön ide, s ez a pap tartsan egy
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istentiszteletet, s akko híjja oda... aki... a gyanús... s attó kérjen egy pohár vizet. Na, de nem adott, ha
adott vona, ráfordul a csinálmány.
(Mezőség, 200?/47 éves nő/Varga E. 2001. KJNTA 548.K 5–6.A)

Szovátán voltam, ott egy román pap vót, a szovátai román pap. Beszélgettünk, s mondom, milyen
beteg vagyok, s aszondja: – A gonosz nem alszik! Lehet, hogy valaki ártott, s azt mondja, misét kell,
imádkozni kell. Na, s akkor megkértem, hogy mondjon misét.
(Székelypálfalva, 2001/72 éves férfi/Fülöp B. 2002. KJNTA 839.K 15–16.A 23. sz.)259

Éppeg vót egy fiatal, D. bácsinak a katona barátját nem tudom, megcsináltatták, mit, s osztán jött
ide a román paphoz, s aszondták, hogy helyrejött. A fiúk s az egész családja meg vót úgy csináltatva.
(Küküllősárd, 2002/63 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. I: 324. 97. sz.)

[N.]: – Hát, 37 éve vagyok, voltam megrontva. Hogy énvelem a férjem mindig csúnyán csináljon, hogy mindig kacagások legyünk. És én pusztuljak el, vagy paralizáljak el. Úgy, úgy el voltam, én
már a végét jártam, biztos akkor pünkösdön. És na, akkor aszondta az asszon [egy zilahi kártyajós],
hogy menjünk a pékséghez és rendeljünk szentelt kenyeret. Hát én, ugyi, mint református, én nem
tudom, hogy hogy kell vetni a keresztet, én nem tudom, mer tudom, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szentháromság, ez a..., ez az izé. De én nem tudom, hogy hogy kell vetni a keresztet. De azér a
muszájság rávitt, és azt a szentelt kenyeret szerda reggel felvittük a nagy ortodox templomba, ott aztán a pap, már akkor szerdán estére megbeszéltük a pappal, szerdán reggel elmentünk a kenyéri és
szépen elmentünk. Ott mán a misén rengetegen vagynak, óó, bementünk oda a sekrestyébe, béhíttak,
ott aztán az mind, az könyörgött érte, hogy..., mer én gyógyulni mentem, én nem mentem másnak
bajt csinálni, csak segítsenek rajtam, hogy ne hagyjam itt azt a drága gyermeket [ti. a férjezett lányát].
De annyira vótam, hogy így, tettem a kezemet, ide tettem, ni. [A mellkasára mutat.] Hát, gyengeséget [éreztem]. El..., elmentem a hegyre, elmentem a hegyre [szőlőt] kötni is, ott feküdtem a legelőn,
nem tudtam hazajönni, a férjem ott kapott meg. Nem volt a lábamban erő. […]
[K.]: – És Zilahon milyen templomban voltak?
[N.]: – Ott fenn, ott, fenn, a középen. Ott fenn a nagy, igen. És mikor letőtt a három mise, akkor
visszamentünk a leányommal az asszonhoz. […]
[K.]: – És miután a három mise lejárt az ortodox templomba, mi történt?
[N.]: – Jaj, drága, még azt is mutatta a kártya, hogy én hogy futottam a templomba. Még azt is,
hogy úgy meghajolva, me tényleg vót úgy, hogy siettem, mer féltem, hogy elkések, mer hatra mindig
kellett menni. Felmentem előtte való nap Zilajra, hogy tudjak hatra ott lenni.
[K.]: – Reggel hatra?
[N.]: – Reggel hatra.
[K.]: – Tehát, reggel hatkor volt a mise. És mit kellett csinálni a templomba?
[N.]: – Hát semmit, csak úgy hallgattuk, mer úgy értek valamennyire románul, hallgattuk, hogy
hogy könyörögnek, és kimondták, kimondta a pap a nevemet, mindenkit sorolt fel, aki tudta, hogy
odament, és izé, na, úgy imádkozott románul, hogy: – Könyörgünk hozzád, Istenünk, hogy vedd le
róla ezt a nehézséget. Úgy fel akarta oldozni ezt a 37 éves átkot. És ennek a román papnak végülis,
hát sikerült végül, mer, mer azóta nem vagyok úgy belül.
[K.]: – És böjtölni nem kellett abba az időszakba?
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[N.]: – De igen.
[K.]: – És milyen nap kellett böjtölni?
[N.]: – Keddi nap.
[K.]: – És ez a böjt miből állt?
[N.]: – Hát, reggelibe ittam egy teát egy pirított kenyérrel, csak ittam. Akkó estére aztán, amikor
lement a nap, akko, ami van. Tehát napnyugtáig nem lehetett.
[K.]: – Hány kedden kellett böjtölni?
[N.]: – Három kedden.
[K.]: – És a misét milyen nap tartotta?
[N.]: – Csak szerdai nap. Há van, akit szombaton rendelnek, de én szerdán kezdtem meg. Szerdán volt a mise, és kedden a böjt. És ez három hétig, igen.
[K.]: – Utána mi történt?
[N.]: – Erősödtem, erősödtem, biztos. Erősödtem. Akkó még közbe, hogy az orvosnál is vótam,
ugye, gyenge vótam, a vérem nagyon legyengült, hogy nem tudtam enni, aztán rendeltek valami vitamininjekciót, kaptam vagy tíz ilyen kálciuminjekciót, itt a szomszédba egy ember beadta, aztán attól
kezdve, aztán úgy jött meg az étvágyam, minden, és jól voltam.
[K.]: – Azóta nem fordult elő ilyesmi?
[N.]: – Nem. […]
[K.]: – Így, román papokhoz, még szoktak menni az emberek, hogyha baj éri őket?
[N.]: – De csakis, csakis [hozzájuk].
[K.]: – És hova szoktak román paphoz járni? Csak Zilahra, vagy mennek máshova is?
[N.]: – Hát, mehetnek keresztes templomokba, román templomba. Csak hát én ott voltam
Zilajon helybe, a legelsőbe vettem az utam. Oda elmentem kétszer is.
(Selymesilosva, 2002/58 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

Van itt a faluba egy fiatalasszony. Abból van, hogy valaki megcsináltatta, hogy az ura hagyja el,
és ne éljenek békességben. [K.: – S nem élnek békességben?] Elég békességben élnek. De jött éjszaka
mindig olyan rosszlét rája, hogy nem tudtak, orvosról orvosra elmentek, ennek én élő tanúja vagyok
ténlegesen. És ő maga, az orvos is azt mondta, hogy itt valami nem tiszta dolog, hogy semmilyen
gyógyszer nem használ nekije. S aszondta, mióta oda jár [a magyarszentbenedeki kalugerhez]260, nagyon sokat ér. Az az éjszakai álmatlansága s azok a rosszlátások. Hanem most mindig lát egy békát.
Egy béka mindig előtte szökdécsel. Eztet mondta a testvére.
(Magyarbükkös, 2003/62 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 378. 938. sz.)

[N1.]: – F. B.-éknak léányuk vót, Cs.-nit való B.-éknak? Nem tudom. Azt hiszem, hogy igen.
Csak azt mondták örökkétig, hogy olyan mind egy bódogtalan. S elvitték a román paphoz B.-ék,
mer hiába vitték orvoshoz, semmi nem hatott. S elvitték oda, s azt mondták, hogy a fejire tették a
könyvet, s úgy misézett, s akkor megtudták, hogy ki csinálta. S azt mondták, hogy B. vót, a testvére.
De, hogy mér akarták?
[N2.]: – Azér mer valami haragba vótak, valamiért észe haragudtak. Na, ennyit tudunk.
[N1.]: – Valami főd dógáér, valami családi dolog vót, de el vótunk szörnyülködve.
(Székelyhodos, 2003/71 éves nő¹ és 69 éves nő²/Balássy E. 2014.K 66.A 363. sz.)
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Ha a legény nem akarta szeretni ezt vagy azt a lányt, akkor adnak neki matragunát. Ma is adnak.
Ez a mi legényünk, ez bejárt az olá paphoz. S ma is olyan félbolond, mikor úgy van, tör, zúz, minden.
Beszélt egy leánval, egy rosszleánval. S mondtam: – Nem neked való, hogy az életbe behozd nálunk.
Nálunk nincsenek csúf beszédek, nem verekedünk. Úgy csináltam, hogy elmentem egy asszonyhoz
Bákóba, aki kávéba nézett. Adtam százezeret, s a vejem elvitte a bákói olá paphoz is. Ez a miénk kérdette: – Minek mentél? Mondtam: – Nem csináltam senkinek semmit, de akartam, hogy lássam, mi
van. A matragunát az a fehérnép beadta neki borba, béteheti ételbe is, tudom én? S most jár vele. Az
emberitől el van válva, van két gyermeke, pénzét nem hozza haza, tisztára meg van csinálva.
(Diószén, 2004/Halász P. 2005. 288. 1236. sz.)

Vótam megcsináltatva én is. Itt mikor a szőlészetnek dolgoztuk a fődjét. Vót itt szőlészet. És
olyan hely vót, hogy nem tettek oda szőlőt. S elvállaltuk a szőlészettől, s adtunk törökbúzát felibe. S nem is gondoltuk. Hát nekem örökké annyira fájt a lábom. S örökké vett a vejem virágot. Ha
cserepes virágot vett, akkor is másnapra elhervadt. S ha szegfűt vett, akkor is másnapra elhervadt. S
elmentek a jósnőhöz, valahol messze, amoda Gyergyó felé. Akkor mondta a jósnő, hogy: – Édesanyádnak nem fáj a lába? S aszondja: – De sokat fáj. S azt mondja, hogy: – Meg van csináltatva. Van
nektek valami vett szőlőtök? S há a leányka még csak tizenhét éves vót, hát nem tudta. S aztán hazajött, s mondta. S elkűdte a kolostorba. Aszondja, hogy hét kapun kell bémenni, valami olyan ősz hajú
papok vannak, olyan szakállasok. De csak azoké az igaz, az ilyen fiatal papok, aszondja, nem tudnak
segíteni. És hoztak szentelt kenyeret. Hogy mindegyik a családból, s persze kellett böjtölni, kellett
böjtölni hét hétig. Mindegyik a családból vegyen egy kenyeret, falja bé a szájába, s többet egyáltalán
nem fogja meg az átok. Egyáltalá nem fogja meg az átok. Vót négy gyermek, három fiam s a leányom, s mindegyik vett bé. Mikor a hét hét letelt, nekem a lábom többet nem fájt.
(Kiskend, 2004/63 éves ref. nő/Magyar Z. 2005. 189. 641. sz.)

[K.]: – H., hogy kezdődött?
[N.]: – Három hétig nem aludtam semmit. Minden éjcaka hallottam a kutyákat. És tudod, mit
álmodtam mindig? Tudod, kivel álmodtam állandóan? E.-ke, S. E.-t láttam. [Suttog.] Hogy jön utánam, itten a kapuba vót mindég, te, ott figyel, közbe ő meg vót halva. És, figyelj oda, aszondják nekem, hogy... Na, jó van, ez megvót, elmentem M.-hez [a jóshoz]. Aszondom M.-nek: – M. néni, né!
– Jaj, aszondja, nem vót nálam drága soha. Üljön le. Kitette a kártyákat az asztalra. – Jaj, aszondja,
maga jó, hogy jött hozzám, aszondja, magának nagy-nagy problémái vannak. Ha nem jött vón hozzám, aszondja, ki tudja mi történik vele. Mondom: – Há, mi a baj? – Magának, valami asszonyok,
ëgy temetés után csináltak valamit, vëttek a nyomábúl valamit, aszondja, valami sárt, vagy nem tom
mit, és megrontották, aszondja. Én, a guttát, nem tudtam. Há, ilyesmit! Aszondja: – Maga menjen haza, hozzon nekem az útkereszteződésből valami fődet, aszondja, és osztán, majd jöjjön utána,
aszondja nekem. Na, és vigye haza, és tegye a virágcserépbe. Na, amit mondott, azt csináltam. Mejek,
hozok, csinálok.
[K.]: – Honnan hoztad a földet?
[N.]: – Ilyen, aszondja, hogy: – Gye la rǎscruce gye drum.261 Ahun kereszteződnek az utak. Innen vettem, s vittem neki, megcsinálta, hazahoztam, ide betettem. Menjek, csináljak. Úgy fájt a fejem te, hogy azt gondoltam, hogy... Mind fájt a fejem, hogy má nem tudtam. Minden orvasságot
bészedtem, és csak fájt. Nekem a fejem nem fájt soha. Én, ha szedek, most is Algocalmint, nem sze-
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dek három hétig megint. Mikor ciklusom van, olyasmi. Mi a gutát csináljak? Mondom neki: – Úgy
fáj a fejem – mondom –, nem még tudom, mit csináljak. – Ó, aszondja, így van megcsinálva maga,
aszondja, hozzon valami anyagot, aszondja, csinálunk ëgy babát, aszondja. Összekötötte nekem ott,
mit tom én, s vigye ide le a patakra, aszondja, s lökje le, bé a vízbe. Mossa el, aszondja. Na jó, mejek
én, mikor nem lát senki, há, tudod te jól, félek, és bélököm oda, na jó van.
[K.]: – Ő csinálta meg a babát?
[N.]: – Ű csinálta, ű csinálta a fűdet is. Na, jó van minden. Na, még mejek vagy kétszer. Aszondja:
– Ű imádkozik, de menjek aszondja a román paphoz is, mondjam meg D.-nek, hogy mi a problémám, aszondja, me fog imádkozni értem. És adjon nekem valami, mit tom én milyen olajat, hogy
hordjam állandóan, valami mas...lu,262 mit tom, me nem értek hozzá. Hogy hordjam állandóan
aszondja a táskámba magamnál azt, me olyankor nem fog, aszondja, az izé. Elmejek drága, mejünk,
akko este jön S. [a férj] velem. Hát, tudod milyen frászba vótam?! Nem még tudtam semmit csinálni.
Aszondja [S., a férj]: – Gyere, akármit – aszondja –, mejünk má, csináljanak. Há, elkőtöttünk vagy tíz
milliót, és semmire nem mentünk. Semmit, nem tudtam mi a baj. Aszondja nekem, aszondja rëá nekem az ember, me vártuk, me e vót így menve [a pap], húsvét felé vót, tod, román húsvétba, posztba
vót. S ezek nem csinálnak posztba semmit ezek a papok. De, aszondja, hogy segít, me S.-sel [a férjjel]
majdnem egyidős, minden. Aszondja a román pap, aszondja, de aszondja az asszony nekem: – Kén
csinálni a házba, me valaki járt a házba, és az csinálta, aki járt benn a házba. Ó, atyaságos isten! – Há
ki?! – O femeie blondǎ.263 Nem tom én, születésnapkor, így meg így, hozott valami vizet, vagy adtam
valami vizet neki, vagy mi tudom én miket beszélt, há nem is értettem jól. Jó van, drága. Na, mondom a papnak. Aszondja: – Tre sǎ viu – aszondja –, sǎ-ţi fac o feştanie în casǎ.264 Há, nem is tudtam
mi az. Há, kérdem ezektűl a románoktúl, tudod, me űk tudják, akivel még jobban is voltam, mondom
neki: – Te, mit kéne csinálni? Aszondja: – Hadd el – aszondja –, me jön a pap, és hoz az mindent –
aszondja –, kell szentelje meg a házat. Jön avval a bánattal [ti. tömjénnel füstölés végett]. Há, mondom: – Itt ne lássa senki, hogy jön az nekem. Aszondja: – Lasǎ, doamnǎ – aszondja –, cǎ vin într-o searǎ,
aszondja, dupǎ ce sǎ-ntunecǎ.265 Me akko hamar sötétedik, hét óra felé má sötét vót. Nem őtözött fel,
rendes ruhába jött, és itten őtözött fel papnak. Felőtözött benn a házba, és megszentelte az egész házat. Ez még nem vót kész akko, csak akko fe vót húzva. Még mondta nekem, hogy, má nem mondom
meg, még vót előtt másütt is. Akko mondom neki, hogy megszenteli az egész házat, ad ëgy szentelt
vizet, ide, minden. Aszondja, másik reggel, aszondja, csináljak amit tudok, ës menjek el a templomba. A román templomba. Jaj, gondolom, én nem vótam soha. Há, hogy menjek? Aszondja: – Nici o
problemǎ266 – aszondja –, met én megyek tíz órára reggel, me csinál olyan mit tom én mit, menjek
én is, várjam meg ottan. Na, mejek én reggel, ott hállingálok, minden, jön az ember, bévisz. Bé kell
vigyen, állíntólag, ottan szpovedálnak, vagy nem tom mit csinálnak ottan. Aszondja: – Ide bégyere
– aszondja – és tyérgyepelj le, és mondd el az imádságot – aszondja – magyarul, ahogy szoktad te
mondani magadba – aszondja –, mind otthon. És tett a fejemre, mit tom, azt az áltárját, amivel van
előtte, az a izé. Te, és nem tudtam, azt akarom mondani, hogy nem tudtam elmondani a Miatyánkot, te! Még ilyet nem láttál!
[K.]: – Megijedtél?
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’Kell jöjjek, hogy egy házszentelést végezzek nálad.’
’Hagyja, asszonyom, eljövök egyik este miután besötétedett.’
’Semmi gond.’

132

EME
V. A pap tevékenysége
[N.]: – Nem hogy megijedtem, nem tudtam mondani, mintha valaki mind izélt vóna, hogy...
nem tudom. Nem tudtam a Miatyánkot! Még láttál te ilyet?! Akartam mondani, elkezdtem, és nem
még tudtam. És vártam, és níéztem, hát a templomba ne tudjam, há, nem... itthun minden nap mondom, s nem tudom a Miatyánkot elmondani? Mintha valaki fogta vón a, a, és nem tudtam mondani.
Olyan izébe vótam! Fájt a fejem, rázott a hideg, izé, minden. Há, mondom, mi a guttaütís? Aszondja
a pap, ne fíljek semmit, me ilyenkor, aszondja, mennek el azok a, az izék, aszondja, amik a duhuri
rele267 meg mittom én, mi. Há, gondolom, Istenem, aki vagy a fődön, még ilyet én amióta vagyok a
fődön nem láttam. Hogy is mondjam valakinek?! Na, jó van. Jövök ki, aszondja az ember: – Haggy
békit – aszondja –, ez ëgy pár napra, me így – aszondja – míg aztán meglinyistyálódsz – aszondja –,
menjél haza – aszondja –, imádkozzál s – aszondja – higgyél a Jóistenbe, me – aszondja... Há, mondom: – Én hiszek! Há, mondom... Aszondja: – Tudom, hogy a ti, a ti izétek más – aszondja –, nem
ilyen mint az ortodoxoknál, de – aszondja – mindenütt van – aszondja. Ne gondold, hogy te vagy az
egyedüli, aki ilyen helyzetbe vagy, magyar – aszondja. Me, vót[ak] mások is, és vannak elegen! Jó van!
Há osztán, amikor így mondták, há én is, magamon [segítsek], jó legyen minden, há mit csináljak?!
[K.]: – Te is próbáltál mindent megcsinálni?
[N.]: – Mindent. Na, ezt megcsináltam.
[K.]: – Ez *-i pap?
[N.]: – Igen, ez […] mondom, majdnem egyidős S.-sel, nagyon jól értekeztek, ismerte, mondom eljött, nagyon... Csináltam neki még, me aszondták, hogy nekik olyankor nem esznek csak gyé
poszt,268 még vágtam össze paradicsomot, ugorkát főtt krumplival, így ne, s valamivel kínáljam meg,
tod. S na, nagy, nagy nehezen vett el százezer lét. Nem akart elvenni, me aszondták, hogy szoktak
adni, mikor járnak így. Na, adok neki százezer lét, minden, aszondja az ember, na aszondja, elmegyek
aszondja, és adott nekem olajat, hogy kenjem magamat, ahun fáj olyankor, avval az olajjal, tudod? És
igyak belőle, esetleg ha valami belső részem, tudod, aszondja, minden reggel olyankor, is azzal a szentelt vizet kortyolgassam, és így a házba preckeljek, és minden. Na, jó van. Minden jól vót.
(Zsibó, 2005/35 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

[N.]: – Először bé kell menni az öreghez. Ëngem átkötött valami cérnával az öreg [pap], hogy
dézlégálja azt a fármécsét,269 a rosszat, amit csináltak. S az öreg [pap] is ugyanúgy mondta [mint a
jósnő], hogy két asszony csinálta [a rontást], és annyit mondtam, hogy: – Mondják meg, hogy ki?!
Azt nem akarta. Azt mondták nekem, hogy: – Tudja mit? Maga fiatal, is jobb, ha nem tudja, me
mindig akko avval lesz, hogy amér azt csinálták – aszondja. Jobb, aszondja. Mondom: – A családbúl?
Vagy annyit akarnék tudni, a családbúl? Valahunnen valami szomszéd, ki?! – Hagyja el – aszondja –,
me jó lesz. […] Csinált ű valami vizet gyërtyával, nem tudom mit tett belé, valami szentelt vizet,
azt kellett igyunk mind a házbúl, avval meg kellett mosdani, kellett tenni a kuti vízbe, reggel a vederbe tegyek, s abbúl inni mindenki, abbúl mosdani mindenki, abbúl a vízbűl. A házat minden este
preckeljem bé, minden sarokba a háznak. És az ágyat, amin lefekszek. […]
[K.]: – Mondtad, hogy az öreg pap egy cérnával körbe...?
[N.]: – [Közbevág.] Igen, körbetűzött.
[K.]: – Hogy?
[N.]: – Hát, így álltam, és akko így a cérnát mind így kereken, míg a fejemnél is így kereken izé,
s utána elcsavarta [utánozza a mozdulatokat] és elégette azt a cérnát. Nem értem, s mondott valamit.
267
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’rossz/gonosz szellemek’
’böjtöset’
’oldja fel a rontást’
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[K.]: – Imádságot?
[N.]: – Én nekem nem adott.270 […] Átmejünk ide a [másik] paphoz [az előző unokájához].
Mikor a paphoz bémejek […] aszondja nekem: – Dumneavoastră aveți doi copii.271 – Da,272 mondom neki. Há, mondom, hunnen tudja ez?! – Unu îl cheamă, aszondja, R., unu S.273 – Da, mondom
neki. – Da dumneavoastră aveți ceva probleme.274 Mondom: – Da, îs foarte bolnavă.275 – Da, aveți
făcute farmece, să hiți bolnavă – aszondja nekem. Da, dumneavoastră nu sânteți bolnavă, numa
așe sânteți făcută. Dumneavoastră sânteți sănătoasă. Să nu [vă] faceți probleme că sânteți bolnavă.
Dumneavoastră nu sânteți bolnavă.276
[K.]: – Ez az öreg kilencven éves papnak a fia volt?
[N.]: – Unokája. Nu sânteți bolnavă – aszondja nekem –, dumneavoastră aveți făcute pă
Dumneavoastră, și de aceea vi rău. Nu beți ceauri, nu luați medicamente, care nu…, că vă face mai
rău, vă strică – aszondja –, vă doare tăti cele de la ele, că nu vă folosește. Fiindcă dumneavoastră nu
sânteți bolnavă. Că dumneavoastră aveți făcute pă dumneavoastră, și până nu să gată, până nu le
destoarcem – aszondta, nem tom, ki kell fordítni –, până atuncea tot așa o să fie.277 Și nu vă…,278 hogy
ne féljek. Aszondta. – Ne féljél, me ha félsz, rosszabb. Legyél türelmes és várjál, ez vagy három hétig
is, többig is tart, míg én kifordítom a rosszat, ami meg van csinálva, rólad. Aszondja, hogy: – Ne még
vegyél pirulát, amit írtak a doktorok, meg tëákat. [Suttog.] Te, tudta, hogy ittam tëákat. Pont ott vót
a tëa a izébe [táskába], nem még tudtam inni, me jött, hányingerem vót mán tűle, annyi kurva tëát
ittam ettűl a B.-től (egy felkeresett természetgyógyász). – Nu mai,279 ne még igyam, aszondja. Mintha tudta vóna, hogy ott van a táskámba. Nem tom hunnet. Aszondja nekem, hogy: – A gyermekiket
– aszondja, van velük is probléma, meg vannak csinálva – ugyi, hogy nem tanulnak olyan jól? Mondom: – Nem. Aszondja: – Ëgy kicsit lusták is, de vannak csinálva is valakitűl valami rëájuk. És rëájuk
esett. És az is a probléma velük. Na, mondom, jó[l] van. Aszondja: – Csinálok nekik is. Ez az üveg a
gyermekiké, ez a víz, ez a magáé, s az embernek külön. Me az embernek is, meg van csinálva, az emberre meg van csinálva, úgy mondta nekem, valami asszonytúl, akinek van ëgy gyermeke, momentán
nem lakik senkivel. Az el akarja vinni magához a maga emberit, de nem tudja, me az embere nem
akar menni. És az csinál ilyesmit. Nem tudja kicsoda? Van valami közeli ilyesmi? Senkit nem tudtam. Akárhun kerestünk mik gyermeket asszonnyal, valakit, senkit nem tudtam [azonosítani]. Kérdeztem tűle [a férjtől], hogy: –Te, valamit? – Semmi. Na, jó[l] van. Aszondja [a pap]: – Vigyázzon,
me megitatják valamivel [a férjét], és ebbűl [a szentelt vízből] állandóan itassa maga, ebbűl a vízbűl
[…] Me nekifog nagyon inni [a férj] és fog ëgy kicsit [csúnyán] csinálni, fog kiábálni, meg ilyesmi,
de nincs vele baja, me magát szereti és nincsen problémájuk így. Na, jó van. Na, csinált vizet neki: –
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Akaratlanul vagy szándékosan: félreértette a kérdést.
’Magának van két gyereke.’
’Igen.’
’Az egyiket R.-nek hívják, a másikat S.-nek.’
’De magának vannak valami gondjai.’
’Igen, nagyon beteg vagyok.’
’Igen, megrontották, hogy legyen beteg. ’De, maga nem beteg, csak úgy van megcsinálva (ti. megrontva). Maga
egészséges. Ne aggódjon amiatt, hogy beteg. Maga nem beteg.’
’Nem beteg, maga meg van csináltatva, s azért van rosszul. Ne igyon teákat, ne vegyen gyógyszereket, amelyek
nem…, mert rosszabbat tesz magának, tönkreteszik, mindene fáj tőlük, nem használnak magának. Mivel
maga nem beteg. Mert magát megrontották, és amíg nem érnek véget [a rontások], ameddig nem fordítjuk
vissza őket, addig mind így lesz.’
’És ne…’
’ne még’
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Ebbűl igyon minden reggel, minden este. Bé, ahová feküsznek le, abba az ágyba tegyen, me az ágya
is meg van rontva, mindene a házba. Na én, ahogy mondja, úgy csinálok.
(Zsibó, 2005/35 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

[K.]: – S amikor volt ez a látomás, nem kellett menni paphoz? Vagy mit csináltak akkor?
[N.]: – Hát én megmondom őszintén, eleinte mentem. S tartottam a bőteket, s jóra fordultak
a dógak.
[K.]: – Melyik faluba kellett menni?
[N.]: – Há vannak. Akká melyik ortodox vallású. Mehetsz akká melyikhez. De mondom, mi a
feltétel. Az, hagy akko azt szakták mandani, hagy ne lopj, ne tégy felebarátod ellen..., [a]hogy van a
tízparancsolatba.
[K.]: – S I. melyik faluban volt, melyik ortodox papnál?
[N.]: – Hát van Dicsőbe is. Sak helyt van. Sak helyt van. Vannak.
[K.]: – S kell fizetni ezért, ugye?
[N.]: – Há nem. Jószántadbó kell adjad, pont úgy van, mind miko elmész egy református
templamba. Má nem azé ke adni azt a pénzt, me lássa valaki, hanem te azt az Istennek, az Úr nevében kell, hagy adjad. Me az nem kedves az Isten előtt, ha te úgy adad, hagy más lássa, hogy te
mennyit adsz. Mint ahogy az özvegyasszony is az utolsó pénzit tette ada, ugyébár, s az Úrjézus azt
mandta, hogy megítélték, hagy azt is tudta az Úrjézus, hogy az özvegyasszonynak az utolsó pénze
vót. S az értékes vót az Úr előtt.280
[K.]: – S a papnak elmondták, hogy így látták az ördögöt, vagy ilyesmit?
[N.]: – Há például eztet nem mandtam, az ördögöt, hanem így hagy látta az Úrjézust, akko
aszandta, hagy ennek az a jele, hogy a leánka minthogy térne meg ő is, hagy legyen az Úr gyermeke.
De ez alyan dalag, hagy senkit sem nem lehet kényszeríteni. Mert például az Úrjézus, az Isten szólhat több versen is, szólhat... van, akinek csak ecce, van, akinek csak kécce, van, akinek csak háramszo.
Van, akinek többet ecce se!
[K.]: – S akkor azt gondolja I., hogy meg voltak csináltatva, ezér látták a....
[N.]: – Igen, igen.
[K.]: – S az kitől lehetett, vagy milyen oka volt?
[N.]: – Vannak alyan asszanyak, akik ilyesmivel faglalkaznak.
[K.]: – Van, aki ilyesmivel foglalkozik?
[N.]: – Mert például nekem feltűnt, hogy kamáném, az én A.-mnak a keresztannya, a másadik
keresztannya, ez a V. T. Ismered, kirő van szó? S.-nek az édesanyja. S láttuk is, nemcsak egy
alkalamma, hogy jött a román pap, hogy... teljesen román gunyába, minden, megcsókalta az arcát, há
mastmá el lehet képzelni, hagy az ilyen nők milyenek. S általába az ilyen nők foglalkoznak, akik a
paráznaságga faglalkaznak, a lapássa. Az ilyenek önzők, irigylik a más szerencséjét, élvezik hogyha....
Nem tudnak élni, hogyha nem tudnak rasszat csinálni valakinek. S akkó ők nem az Istenbe hisznek, hanem a sátáni dogokban. S annak szogálnak. De látszik az életjükön is, me érik aztán nállak
is a családat a csapásak. Me például én, ha nem hiszek abba, tegyük fe aztat, akko nem fag rajtam.
Ha ki fogok tartani.
(Héderfája, 2006/középkorú nő/Peti Lehel gyűjtése)

280
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A fiataloktul hallottam, hogy a román pap imádkozott értük, és vissza, helyrejöttek a román
fiatalok. Ezt hallottam. Itt Remetén vót ez, Remetén történt ez. Még gyerek vótam, hallottam.
(Magyarremete, 2008/93 éves férfi/Magyar Z. é. n./K/b. 303. sz.)

[K.]: – A papok sem tudnak mindent csinálni.
[N.]: – Nem. Nem tudnak mindent csinálni, mer [nem] minden pap tud csinálni. Tud pap csinálni, amit tud, de… amék tud, nem nyilvánosodik úgy ki, má mondjuk, mindenkinek. Van akinek,
na, mán meg vannak szokva, vagy ösmerik. Má mondjuk, megyen maga, vagy megyek én, magának
jobban megmondja, mint nekem. Nem?
[K.]: – Nem mindenkinek mondják meg.
[N.]: – Bíz[ik] magába. Úgy van? De mán ritka, ritkaság, amék pap is megmondja. Ritkaság.
[K.]: – Ha tudja, hogy az ember bajban van, akkor segít neki, elmondja, de másképp nem.
[N.]: – Máskíppen nem mondja. De nem nagyon tud ű segíteni ezekben. Ennél nem tud. Úgy,
hogy vegyen ki belőle, ebbül a rontásbul, van olyan pap, hogy kiveszen. De sokáig kell, hogy járjon.
Könnyen csinálja [a rontást], de nehezen veszi [le]. Sok pínz[t] kell rontani, hogy menjen, hogy váltsa ki magát, tudja magát kiváltani, sokat kell járni. Míg kiveszik.
(Berettyószéplak, 2010/61 éves róm. kat. nő/Salánki Fazekas É. 2012. 138. 44. sz.)

[K.]: – Arra még emlékszik, amit a román papról beszéltünk? Arról még tud mondani valamit? Miket tud a román pap? Tud valakit, aki járt román papnál?
[N.]: – Hát ö… én is jártam nála.
[K.]: – Maga is volt megrontva?
[N.]: – Mondtam hát. Nem mondtam, hogy el vótam rontva? Na, hát… vótam én másnál is, de
azok nem nagyon segítettek. Csak elvettík a pínzt.
[K.]: – Nem csináltak semmit?
[N.]: – Ha nem fizet az ember egy… nem keni meg jól a kereket, nincs semmi. Hát, mit adtam
én is, ötszázat, vagy hatszázat… vagy hétszázat.
[K.]: – Papoknál volt?
[N.]: – Igen. Nem nagyon segítettek. Vótam vagy ötször-hatszor, nem írt semmit. Hát
egyszer elmentem. Há megmondtam neki, hogy nízze meg… Na, adtam egymillió…, egyszer
adtam egymillióötszázat, aztán megint adtam egymilliót, na, de azóta nem érzem magamat
rosszul.
[K.]: – De akkor mit érzett? Rosszul érezte magát, mikor meg volt rontva?
[N.]: – Nagyon rosszul vótam, nagysága. Nem tudtam magamrul, mintha bolond lennék. [Suttog.]
Mitha bolond lettem vóna. Meg vagy ötször meg vót hogy haljak.
[K.]: – Olyan rosszul volt? Ki rontotta meg? Megmondta a pap, ki volt?
[N.]: – Megmondta nekem a pap, hogy álmodni fogok vele, de nem mondta meg a nevet.
[K.]: – Álmodott vele?
[N.]: – Igen. Én ö… hogy mondjam, gyanakodtam én erre az asszonyra, de az is vót. Asszondta
nekem, hogy megálmodom, hogy ki rontott el.
[K.]: – S kellett valamit csinálni még? Mit mondott a román pap?
[N.]: – Semmit nem kellett csinálni, csak ippen adott nekem valami gyertyát, minden este meg
kellett gyújtani…
[K.]: – Fehér gyertya?
[N.]: – Fehír vót, igen.
[K.]: – Azt mondják, hogy szoktak fekete gyertyát is adni, de ez már… rontás.
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[N.]: – Én nem tudom, de ez… egy fehír kis gyertyát adott, egy ilyesmit. Azt meg kellett gyújtani
minden este, és meg kelletett mondjuk a Miatyánkot. Na, annyi vót. Meg ö… adtak valami temjént…
[K.]: – Tömjént?
[N.]: – Igen, hogy gyújtsuk meg a házba.
(Berettyószéplak, 2010/61 éves róm. kat. nő/Salánki Fazekas É. 2012. 159. 62. sz.)

[N.]: – Van, aki tud csinálni, itt a cigányok közt is van. [Suttog.] Sokan vannak, akik csinálnak.
Míg ezek a kis fiatal jányok, akik itt járnak az iskolába.
[K.]: – Ezek a kicsik?
[N.]: – Ezek a kisjányok. Tudnak csinálni.
[K.]: – Ezt tanulják?
[N.]: – Há tanulják! Ez a M. is tud.
[K.]: – De csak tízéves!
[N.]: – A nagyanyja, M. Hallotta mán, mit csinált Gi.-vel?
[K.]: – Nem.
[N.]: – Avval a T. felesígivel, Gi.-vel.
[K.]: – Tudom, tudom ki az.
[N.]: – Nem tetszett hallani? [Bizalmasan.]
[K.]: – Nem.
[N.]: – Ezt mán nem tudom biztosan, hogy… csak ű csinálta meg. Más nem csinálta. [Suttog.]
Asszondta ez a Gi., hogy a jányával beszílt, én nem tudom, mék ember. K.-nak a felesígivel, avval a
M.-val.
[K.]: – Igen.
[N.]: – Beszílt valamék cigány ember, de mán nem tudom, mék, mer én is hallottam.
[K.]: – Még régen, mikor lány volt?
[N.]: – Most.
[K.]: – Most, mióta börtönben van K.?
[N.]: – Igen. Asszondták, hogy beszílt valakivel. Neki anyósa Gi. Na. Hát ö… asszondta, hogy az
ű jányát ne hírelje ki, hogy jár más emberrel. Na, úgy vónék én is, meg maga is, akármék, na. Hát ö…
ez meg abba a csudába, elment egy jósnál, és úgy rontotta el, hogy olyan kígyónak… hogy mondják
mán annak a nagy, csúnya kígyónak… úgy változzon el.
[K.]: – Kicsoda?
[N.]: – Mán az anyósa. Igen. Az anyja csinálta.
[K.]: – Meg tudta csinálni?
[N.]: – Hogy mondják mán annak a rossz kígyónak, csúnya kígyónak?
[K.]: – Sárkány?
[N.]: – Neem sárkány…
[K.]: – Nem a gőte?
[N.]: – Nem… Há hogy nézett ki mán. Tiszta kígyónak, átalakult vóna kígyónak, nagysága. Ha
nem szaladnak vele be, nem szaladt vóna ez a… ez ni, amék itt lakik fent…
[K.]: – Ny.?
[N.]: – Ny. a kocsival, mer anyja, anyja.
[K.]: – Tudom.
[N.]: – Na. Ha nem mentek vóna akkor este vele Sarmaságra, vagy Tasnádra, kígyónak változott vóna. Olyan hólyagok, olyan… kígyó… izék vót rajta. A füle olyan lett, mint… ilyen, ilyen nagy.
[K.]: – S akkor levette róla az az ember?
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[N.]: – Igen.
[K.]: – Tudós, vagy ki volt?
[N.]: – Igen, az a tudós, az a pap, bevitte a templomba. Hogy hítták mán azt a kígyót?
[K.]: – Vipera? Nem vipera?
[N.]: – Vipera, vagy tudja az áldás, de olyan csúnya vót, nagysága, az az asszony, hogy nem mertünk ránízni.
[K.]: – Hány napig? Egy nap alatt, vagy több nap?
[N.]: – Egy nap alatt az elváltozott vóna.
[K.]: – Egy nap alatt?
[N.]: – Igen. A bűre is, az arca is, a füle olyan vót… A szeme kipirosodott, mint a kígyónak. Csúnya lett… az a hólyag, egyik pukkant, a másik nőtt, jaj, olyan csúnya vót, nagysága, drága!
[K.]: – És ez a pap, ez levette róla?
[N.]: – Ez le.
[K.]: – Mit csinált vele?
[N.]: – Hát ö… bevitte a templomba, mit tudom én, mit csinált vele… imádkozott rajta, vagy
mit nem csinált. De mán mikor hazahozták, reggelibe, mán látszott, hogy megyen lefele rúla. Há
nem mert a faluba menni, há mindig törülte, mosta az arcát, mer olyan csúnya vót, hogy ember nem
tudott ránízni, olyan csúnya vót. De úgy vót… egísz nyáron az az asszony. Nem tudom, hogy, kivette
az ember. Biztosan kivette. És ez csinál.
[K.]: – Akkor ez tud ilyeneket.
[N.]: – Há, mondom, van az az ember, a tudós, há megyen, oszt adnak pínzt, osztán megcsinálja.
[K.]: – De azok tudnak rontani is, azok a tudósok. Nemcsak leveszik, hanem rontanak is.
[N.]: – Tudnak há. Tudnak is, meg csinálnak is. Na de mán ilyesmit, nagysága!
(Berettyószéplak, 2010/61 éves róm. kat. nő/Salánki Fazekas É. 2012. 164–165. 66. sz.)

[K.]: – Hogy kezdődött ez az egész?
[N.]: – Hát ez úgy kezdődött, hogy én égy reggel, január hatodika előtt...
[K.]: – Az idén?
[F.]: – Ezelőtt négy évvel [2006-ban].
[N.]: – Kimegyek reggel a kúthaz viz után. Ű a pajta körül, pajta előtt. Is nálunk a kút le van
fedve, ellöktük a fedelet. Ellöktem a fedelet, így a kútnak a kereccsin, így ilyen betonból öntve, így
egy kicsit gömbölyű, nem egyenes. Ott volt egy finyes gomb, ilyen ni, nem lyukakkal, hanem füles gomb, ilyen sárgo, aranyas gomb. Megállok is nizem, hogy került ide ez a gomb. Háha valaki,
mert vizet s odaakadt, elszakadatt, az bészökett a kútba, beesett a kútba, vagy messze szökett, nem
maradhatatt att. Állok s nizem s mondam, hogy: – Gyere égy kicsit ide! S jün, s nízi is, is mondam:
– Nízz oda, hogy mi van itt! De, hogy került ez ide? S mondja nekem [...] számítottam én, szoktak
vinni juhvizet. Senki se lett vóna, hogy olyan gombja legyen, üsmeretlen vót a gomb, hogy került
és hol került ez ide, nem tudam. S mondja: – Fogd meg valamivel s dobd bé a patakba. Megfogam,
vót egy rossz zsebkendő a kerítésen, elvettem, s úgy a zsebkendővel bédobtam a patakba. Eltőtt.
Há, ez hatadikán, vízkereszt napján, mejünk a templamba. Há, annak elötte mondta P.-ka, hogy
visszamenyen Spanyol[ország]ba, s nem tam, mi. Azt gandaltuk. Má se nem tudtuk ezt, má se nem
tudtuk azt, hogy mégis mibül kerekedett, csak reájütt egy sírás.
[K.]: – Kire?
[N.]: – P.-re. Csak nem tarthatta vissza magát, a templamba is. Kijütt a templambúl, s ű úgy
sírt, hogy ű nem tudatt merre lenni, hogy nem is jüttünk haza. Elmentünk, me I.-ék pont fejül a
templaman laknak, a leánya, s mejünk ada. – Idesapám, mi van magával? Nem vagy gyermek? – Nem
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tudak megállni. Hazajüttünk, üttünk, nem tudatt bennülni, unta magát, vette magát, ment ki. Ahogy
jütt bé, borzult fel a bűr rajta, nem tudatt ülni benn. – Istenem, te ember, mi van veled? – Nem
tudam. Csak mind hogy menjen, menjen, háromszor is égy öste felmentünk I.-ig, s jüttünk le. De
csak mentünk egy addig, s jüttünk le. Mikorrá jól érkeztünk: – Gyere, menjünk, gyere, menjünk, met
nekem muszáj, hogy mennyek valahol. Gyere, menjünk! Megint mentünk, hogy mán mondtam: – P.
drága, minden bajba belédugjuk űket. De csak menyünk égy addig, nem is szólunk, csak menyünk
égy addig. Ez mind így vót egy öste. Ez nem jó dolag, ez nem jó dolag. Másnaprá hivak egy ilyen
szeginyembert, hogy hasítsanak fát, hogy vegye el a figyelmét. Nem tudatt att ülni a másik mellett,
s csak folytatta a sírást. Csak béhívam: – Gyertek bé, egyetek díre. Leült az asztalhaz, nem tudatt
enni, me felborzult a bűre, s ki kellett menjen, hogy ne lásso a másik, hogy mi van vele. – Ember, ez
csak tiszta dolog nem, ez, ez itt valami nincs tisztájábo. Mondam: – Mejek fel I.-kához. Mondam I.nok, menjen, s besziljen a román pappal. Azt mondja: – Tán mejek én, direkt én menyek a paphaz.
Menyen a paphaz.
[K.]: – Melyik paphoz?
[F.]: – A román paphaz.
[K.]: – Az itteni román paphoz?
[F.]: – Égen, égen.
[N.]: – Ez a pap má itt vót?
[F.]: – Ez, ez. Elkezdtem, hogy mondjam, de nem mondhattam, me elfojtogatatt a sírás. Akkor
azannal azt mondja: – Gyere, menjünk a templamba.
[K.]: – Maga volt a román papnál?
[F.]: – Égen, éppen. Azannal mondja papnénak: – Merem în biserecă.281 S akkor att adatt, att,
hogy mondják románul a darurak [?] alá is olvasatt nekem. S akkor megcsendesedtem. Eljüttem a
leány felé, s mondtam neki né, mi vot vele. Na, egy nap, két nap nem vót úgy baj, de aztán megint.
[K.]: – Amikor bevitte a templomba, csak olvasott magának?
[F.]: – Igen, csak olvasatt.
[K.]: – A Bibliából?
[F.]: – Igen, igen.
[N.]: – Azt a ruhát tette reá.
[K.]: – Tehát reá tette azt a…
[N.]: – Van nekijek az a ruhájok.
[F.]: – A fejemre tette.
[K.]: – S olvasott a Bibliából.
[F.]: – Úgy megkönnyebbültem, na, de pár napra megint mind rosszul vótam. S valaki kellett
menjen, van itt a szomszéd faluba, Zorenba [Lompérd]. Azelőtt tíz, tizenöt éve is hallottuk, hogy
mind mennek a paphaz, a román pap nyit Pravilát.
[K.]: – Zoreniba?
[N.]: – Igen.
[K.]: – Ez merre van?
[N.]: – Beszterce megyébe.
[K.]: – Ja, Beszterce megyébe! De itt mentek Katona fele, vagy hol?
[N.]: – Kissármásnál tértek le.
[K.]: – Kissármásnál.
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[F.]: – Kissármás, Budatelke, s át a hegyen, ott, már ott van, Lompért mondják magyarul. S na,
elmentünk oda, mentek még mások is így, ilyen kocsival, igy votunk öten. S na, elmagyarázom, hogy
mi van velem, azt mondja: – De kell tartsan valaki bőtet. Van ki tartsan? Mondom: – Van a feleségem. Na, de mikor elveszi azt a nagy Právilát, s én kellett, hogy emeljem, ahova emeltem én.
[K.]: – Igen, igen.
[F.]: – S amiko lásso, hogy nem értettem, hogy mi...
[N.]: – Aki nem vót soha...
[F.]: – Mit, mit adtam én ki, akkor, jaj Damnyé,282 úgy elcsudálkozott. Azt mondja: – Nu poate
să ţie altu post numai dumneata.283 De én nem még kérdeztem, hogy magyarázzo meg nekem, hogy
mi van. S akkor adatt nem tam, vagy három vasárnapat.
[K.]: – Hogy böjtöljön?
[F.]: – Igen. S megmondta, hogy mit kell olvassak.
[K.]: – Hogy maga mit kell olvasson?
[F.]: – Igen.
[K.]: – A Bibliából?
[F.]: – Igen.
[N.]: – Ilyen imádságos könyvből, román imádságos könyvből?
[K.]: – Román imádságos könyvből. S adott könyvet is hozzá?
[F.]: – Nem adatt, me a sógaram román, s neki vót.
[K.]: – Neki volt könyve.
[F.]: – Tőtt az idő, csak nem javultam.
[K.]: – S akkor még egy kérdésem van. Mit mondott, hogy miért nem böjtölhet a felesége?
[F.]: – Amért nagy, nagy csinálmány vót.
[N.]: – Ű kell magáért.
[F.]: – De nem magyarázto meg nekem.
[N.]: – Ű se kérdezte.
[F.]: – Én se kérdeztem, csakhogy amikor kinyitatta is látto, hogy mi van, azt mondta nem tarthat senki, én kell tartsak, me igy elsóhajtatta magát, hogy na. Tőtt az idő, s el kellett vigyenek az
orvoshaz.
[N.]: – Fel kellett menjen I.-hez: – Engemet vigyél akárhova. Elment az erdészhez. Azt mondja: – I. drágo, ingemet vigyél aká orvoshaz, akármerre, akárhova, mert nekem végem van. Valamerre
engemet vigyetek.
[K.]: – De közben tartotta a böjtöket?
[F.]: – Igen.
[K.]: – Tehát megtartotta azt a három böjtöt, amit a pap mondott?
[F.]: – Igen.
[K.]: – És nem lett jobban tőle?
[F.]: – Nem.
[N.]: – Nem.
[F.]: – S akkor aztán elintéztük, hogy vigyen az erdész Kolozsvárro. A leányom is jüjjen, hogy vigyenek. Is akkor este le kellett jüjjen a vejem, hogy jüjjen, hogy háljon itt, mondam csak úgy.
[N.]: – Filt még, hogy aludjunk ketten is.
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’Nem tarthatja más a bőjtöt, csak maga.’

140

EME
V. A pap tevékenysége
[F.]: – S akkor megérkeztünk, hogy reggel hány órakor, is közbe a leányom beszilt a katanai orvossal, hogy reggel mi el fogunk menni korán, hogy adjan küldőpapírt. S úgy is tettünk. Elmentünk, s az orvos kinyitatta az ajtót, s miko hogy kérdezze, hogy mi a baj, s elkezdtem, hogy mondjam, elfojtatt a sírás, nem mondhattam, na, de ű má tudta, hogy mirűl van szó. Adatt papírt, elvittek
a poliklinikáro.
[K.]: – Hova?
[N.]: – Kolozsvárro.
[F.]: – Ott várjunk rendet, hogy vizsgáljonak meg. Egyedül a szívemet azt megvizsgálták,
de kellett még sokat várni, nem kaptuk az eredményt akkor nap. Félbehattuk, s elmentünk az
Interservisanhoz. S ott azannal minden vizsgát megcsináltok, is adták is az eredményt ako nap. Adtak gyógyszert, hogy tíz nap múlva menjünk vissza.
[K.]: – Mit mondtak, mi baja van?
[N.]: – Semmi.
[F.]: – Semmi baj.
[K.]: – Nem találtak semmit.
[N.]: – Akkar hova mentek, azt mondták: – Sănătos tun.284
[F.]: – Tíz nap múlva visszamentünk. Megint minden vizsgát, s akko így valaki mondta, hogy jó
vóna, hogy egy szihologussal is, hogy beszíljek. Na, ott szihologus orvos is vót, s beszíltem. Megint
adtak gyógyszert, csak nem javult, csak nem vótam jól.
[N.]: – Így nem fájoltatta semmijit.
[F.]: – S akko tőtt az idő.
[K.]: – Csak nyugtalan volt.
[F.]: – Borzult ki a bűr rajtam, se nem is láttom úgy tisztán, mintha mind ijjel lett vóna majdnem
így, ha sütett is a nap. Tőtt az idő, de minden vasárnop így beszíltem a fiammal, így a telefonon, má
látto, hogy van, s mondja: – Táti, jüvek haza húsvétrá, levágja a legszebbik bárányt? Mondam: – Le.
Hazajütt. Elvitt ű is.
[N.]: – Az ideggyógyászatra, Kolozsvárra.
[F.]: – La sihiatrie [’a pszichiátriára’] Kolozsvárra. Oda is üsmeretség által, direkt az orvoshaz.
Az is megvizsgált, nem kap semmit, az is adatt gyógyszert. Na, tíz napra rá, az is, menjek vissza. A
fiam má vissza vót menve, nem ülhetett értem itthan, nem is követeltem. Tíz naprá visszamentem,
mind csak úgy vótam. Eltőtt má egy három hónap, má a negyedik hónapba vótam, is még mondtam
az orvosnak, utaljon bé ada. Mondta, azt mondja: – Mivel fiam, látod, a betegeim milyenek, hogy
néznek ki – hát, akik be vótak utalva nem úgy nézett ki, mint én –, azt mondja, nincs mér, hogy
béinternáljon. Na, megint hazajüttem. Mentem égy kicsit dogazni, nem dogazhattam, me le vótam
gyengülve. Is már el volt határozva, hogy ketten járnok a leányommal kapálni.
[N.]: – Akko még nem vót a Nokiánál285 annyi, hogy a Nokiánál dógozzék.
[F.]: – Én nem járhotak dogazni, én ülek atthan.
[N.]: – I.-ka mind mondta, hogy: – Hagyjan békit idesapám, csak így legyen, üljen atthan, me
menyünk mü idessel ketten dogazni. Megdógazzuk a méjénket is, a magáét is, közösen dogazunk.
[F.]: – Na, de hát csak reszkettem, hogy elmaradtam, Isten őrizzen meg.
[N.]: – Én elmentem hazunnot, jütt utánom, nem ülhett atthan egyedül.
[K.]: – Mert félt.
284
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’makkegészséges’
A Nokia Corporation a világ egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata. A konszern egyik romániai gyára
2008-ban a Melegföldvárhoz közeli Nemeszsukon (rom. Jucu de Mijloc, Kolozs megye) kezdte meg működését.
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[F.]: – Igen. Filtem is, de nem is tudom megmondani, hogy mi volt rajtam. Na, s aztán errül az
ilyen kuruzslőnórül tudtunk mi, itt Kissármást. Me ű innét ment el. Itt ű nem foglalkozott, hanem
az anyja foglalkozott Kissármást az ilyesmikkel.
[K.]: – Ki mondta maguknak? Itt Melegföldváron valaki?
[F.]: – Igen.
[N.]: – Mások is.
[V. I.]: – Mi azelőtt vagy tíz, tizenöt évvel, én még vótam egyszer itt valamilyen üggyel.
[K.]: – Nála. S akkor onnan tudta.
[F.]: – Igen. S akkor mind mentem ehhez az orvoshoz is, mind adatt gyógyszert.
[N.]: – Mind adta a gyógyszert, de csak ippeg, hogy adta.
[F.]: – Nem írt semmit. S má így el vótam én határozva, menjek el, próbáljom meg még, lássuk,
nem segít valamit? Közbe ide csütörtök nap jön az orvos Katanábúl. Itt vizsgál, s itt szogálotas. El
vót má határozva, hogy mint pénteken menyek hozzá Kissármásro.
[K.]: – Ő csak pénteki nap fogad?
[F.]: – Nem, nem így számítattam én.
[K.]: – Úgy számította maga, hogy pénteken akkor elmegy.
[F.]: –S na, akkor csütörtökön elmentek a szőlőbe, hogy végezzék el ezt a tavaszi kapálást a szőlőbe. Én vótam azelőtt, de félbe kellett hagyjam, nem kapálhottam. S elmentek, s én itt maradtam,
né, itt az ágybo, csak úgy reszkettem. Gondaltam, indulak, menyek az orvoshaz, lássom, nem még ad
valami gyógyszert? Elmentem, att többen vótak. Vót ott egy asszany, aki sok nyomoruságon ment
keresztül. S annak, az kérdezte én mé vagyak, mibe szenvedek? S elmeséltem neki. Azt mondja: –
Az én fiam most van hazajüve Spanyolbúl, s honap östére kiszülünk, hogy menjünk Nikulábo a
manasztirjához. Azt mondja: – Gyere el te is velünk.
[K.]: – Melegföldvári asszony mondta?
[F.]: – Igen. Mondam: – Még lehet, hogy elmenyünk. – Viszünk mük, jüjjen A. is, gyere te is velünk. Na, én fel is menyek a szőlőbe, s mondam is nekik: – Ni, beszíltem evvel az asszannyal. Közben
kiszültem, mondam, hogy pinteken reggel menjek egisz Kissármásro is a nőhez. Ez már a negyedik
hónap, kám akko má tött a negyedik hónap, a sok szenvedés. Elmentem az asszonyhaz, vittem vizet
kilenc forrásbul.
[K.]: – A sármási asszonyhoz?
[F.]: – Igen.
[K.]: – Előszőr akkor?
[F.]: – Reggelibe oda mentem. Vittem egy olyan két liter vizet, de az kellett legyen kilenc
forrásbul.
[N.]: – Kilenc kútból.
[K.]: – Ja, hogy kútból, jaj, hogy igaz, az is forrás.
[F.]: – És avval elmenyek hozzá, és elkezdi olvasni. Van az ű métodájo, késsel, úgy hogy az üveg
szájábo, s ű tudja, hogy mit, neki azzal mutatkozott. Azt mondta, hogy meg vagyak csinálvo, ki van
gyengülve már az idegem, de ne törödjek, me vót olyan, hogy a velő belőle má szárodatt ki, is ő rendbe tette. S nekem mikor ezt mondta, valahogy úgy megbátorított, hogy kiveszen.
[K.]: – Honnat tudta, hogy kilenc forrásból kell vizet vigyen?
[F.]: – Votam még valamikor itt, vagy tizenöt évvel. Abbúl tudtam.
[K.]: – Tehát onnan tudta.
[N.]: – Hallattuk másoktul is.
[K.]: – Tehát hallották másoktól is, akik már voltak nála. Így kell menni hozzá. S akkor innen a faluból, kilenc kútból.
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[F.]: – Nem számít, milyen kútból, csakhogy legyen kilenc helyről egy üvegbe viz. S akkor elmentem, olvasatt is, adatt ű nekem, hogy mit kell olvassak.
[N.]: – Megmondta, hogy én is meg vagyak, nemcsak ű. Meg vagyak csinálva én is, de én vagyak
annyira el.
[F.]: – Olyan nagy mértékbe.
[K.]: – Akkor maga volt úgymond gyengébb, és magán fogott jobban.
[N.]: – Nem tudam.
[F.]: – S akkor ű nekem aztat a vizet visszaadta, is kellett, hogy mosdjak én meg, s abbúl a vizbúl,
hogy tegyek, s hogy igyak is égy-égy cseppet. De abbúl a vízbűl, hogy tegyek, s ahogy megmosdak,
me aztán le kellett írjak többfélét, amit ű mondatt, hogy mit kell csináljok. Azt a vizet amibűl megmosdattam, hogy vigyem is dobjam patakba, ahol folyik a víz.
[N.]: – Hogy vigye el a víz.
[F.]: – S mondjam, hogy: – Így menjen el a rossz rúlam, ahogy folyik ez a víz. Na, most, hogy
abba vót valami, nem vót, nem tudam, de többszőr megmosdattam, is dobtam a vizet a patakba. Pont
itt folyik a víz.
[K.]: – S abból a két liter vízből...
[N.]: – Tett a másik vízbe...
[F.]: – Tettem a másikbúl. Nem, nem csak avval. Abbúl vót téve valamennyi.
[K.]: – Értem.
[F.]: – Mindig abbúl öntettünk a tálbo.
[K.]: – Ezt mennyi ideig kellett? Meg volt szabva?
[N.]: – Kilenc napot kelletett, kilenc misét hogy fizessünk.
[F.]: – Lehet, má nem tudam. Nekem adott negyven napot, hogy minden reggel olvassak el egy könyvet. Román könyv, Paraclisul Maicii Domnului,286 lehet hallatt rúla. Én aztat olvastam negyven napig.
[K.]: – Meg volt szabva, hogy milyen nap? Egymás után.
[F.]: – Ne felejtsük el, hogy mind aznap estére elmentünk a manastirjahoz Niculábo. Mind aznap.
[K.]: – Amikor voltak Sármáson.
[F.]: – Igen. S ott van péntek este kilenc órától tizenegyik tartozik a nagy mise mindenféle betegér.
[K.]: – Egyszerre.
[N.]: – Oda minden beteg embert odavisznek.
[F.]: – Na, mi is oda elmentünk.
[N.]: – Hány pap tartsa? Hét pap?
[F.]: – Hét pap tartsa aztat a nagy misét. Mindegyik rendre, amíg mind a hét elmondja, belékerül két óra hosszábo. S akkor én állottam lábon amennyit állottam, de má annyit nem álhottam, letérdeltem s úgy állottam. S úgy összekapcsoltam a kezeimet, hogy má azt hittem, hogy összenőnek.
S én olyan odaadássol, s úgy odafigyeltem, mintha a lelekmet odadtam vona: – Istenem, csinálj, amit
számítal velem, de ha lehet, hogy égyszer haladjak el. S akko mondam, hogy más reggel aztán elolvastam, amit mondott a cigányné.
[K.]: – Akkor kezdett hozzá a negyven naphoz?
[F.]: – Igen. Első naptúl könnyebbültem. Könnyebbültem naprul, napra, jobban, jobban vótam.
[N.]: – De közbe még annak előtte vótatak a szamasivárinál is.
[F.]: – Igen, az nem jutatt eszembe, ott is vótunk egy papnál, de most má écce mondjam evvel. Én,
ahogy olvastam azt a könyvet, mentem bé az első házbo, s ott nem zavart senki, s én úgy olvastam, hogy
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abba sokféle van írva. Miko keresztet kellett vetni, nem vallásom, nem filek, hogy megmondjam, me gondolom, nem vitkeztem, keresztet is csináltom. Húsz napra rá vissza kellett menjek a cigánynéhoz. De nem
találtom otthon, me el vot menve Besztercére a fiához. Ha nem vót atthan, többet én nem még mentem
el. De má mikor elmentem vissza húsz naprá, én má leginy vótam, má jól éreztem magamat. Akkor aztán
mit tudjak mondani, melyék segített? Hogy ott vótunk annál a nagy mamastirjánál, az a nagy mise, vaj ez,
hogy a cigánynénál vótam, nem tudam megmondani, de inkább, hogy mind a kettő segített.
[N.]: – A cigányné, ű megmondta, hogy ki csinálto, hogy mér.
[F.]: – A cigányné megmondta, hogy ki csinált nekem, megmondta.
[N.]: – Megmondta névleg, hogy ki csinálto, s mér.
[K.]: – S valóban úgy volt?
[N.]: – Valóban.
[F.]: – Igen, arra gyanakoztunk, arra az illetőre.
[N.]: – Soha meg nem kérdezték, hogy vagy, mint vagy.
[F.]: – Most már annyiba hagytuk, legközelebb való rokonom.
[K.]: – Miért? Irigységből?
[F.]: – Igen. Mondam, negyven napig. Bétartottam. Nekem nem számítatt az az idő, hogy
nem mentem el reggel korán. Én aztat elolvastam, tartatt jobban egy óránál. Nyugudtan reggeliztünk, s aztán így lehet, hogy azotátúl egyre közelebb vagyak valahogy Istenhez. Kimenyek, amikor
kimenyek, az én kezem már össze van fogva. Is én Istenem segíts, és imádkozak, ha a mezőn vagyak,
ha egyedül kapam magamat, att is, adak hálát az Istennek, hogy még látom a derült eget. Me ha
sütett a nap is, akkor is nekem mind homályos vót, nem […]
[K.]: – Megerősítette hitében ez az eset.
[F.]: – Igen, na. Szamasjvárra is, valaki útbaigazitatt, hogy menjünk egy ilyen...
[N.]: – Azak is vótak.
[K.]: – De az mikor volt, még mielőtt elment volna a cigánynéhoz?
[F., N.]: – Igen, igen.
[F.]: – Abba a periódusba.
[K.]: – Tehát azelőtt.
[F.]: – Igen.
[N.]: – De az nem mondta meg se, hogy csinálvány, semmit, csak az is adatt egy könyvet, hogy
azt olvassa.
[K.]: – Tehát a szamosújvári ortodox pap.
[F., N.]: – Nem ortodox, mert görögkatolikus pap.
[K.]: – Fiatal, idős?
[N.]: – Már meghalt, nagy beteg volt, operált volt abba az időbe.
[K.]: – Nem P. G.-nél voltak?
[F.]: – De igen, igen.
[K.]: – Meghalt, igen. Nagyon jól ismertem a pap bácsit, volt neki fönt ott a Szent Antal kiskápolna
Szamosújváron, az Epres kert mellett.
[F.]: – Én haza mentem hozza, az ő lakásához. Ő is betegágyon vót.
[N.]: – Én mán oda jutattam, hogy elmentem, tudtam, hogy azaknak is volt, nyomoruságjuk
is, elmentem, mondam: – F., mondam, ha lehet, segítsél rajtunk, nézd meg, hogy van s mi van, s
elderebtetett[?] ada, s ez eltőtt őszig, aztán azután hott meg a pap. Ősszel valamilyen tájt, vagy télbe, mittam én. Hogy ősszel megint elmentek űk a paphoz, mert űk nagyan tartatták a kapcsalatat,
hogy mind mentek. S akkor azt mondta a pap: – Ce face omul ăla pe care l-ai trimis la mine, cum îi?
Eu cred că îi bine, că văd că mere la lucru, şi vine şi – azt mondja –, nu, nu, eu cred că îi bine – azt
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mondja –, că nu nu se vede nimic. Aia o fost minune Dumnezeiască, că omu ăla dacă două zile nu
venea, ăla mure.287 Aztán a Jóisten tudja, hogy mi, hogy a babona, hogy a…, de a babona is annyit,
hogy ű kiolvasta, de ű is miséket mondatt, hogy fizessük. Csak miséket mondatt ű is, és hogy milyen
könyvbűl olvasni, úgyhogy ű is csak imádságos könybűl, nem tudam.
[K.]: – Tehát akkor a miséket is, akkor itt a papbácsinál, a szamosújvári papbácsinál fizették?
[N.]: – Nem, me ide Niculába.
[F.]: – Amikor ott voltunk, oda fizettünk.
[N.]: – Oda fizettem kilenc misét, fizettem oda.
[K.]: – Jaj, akkor fizette le a kilenc misét, amit kilenc pénteken aztán az otthoniak tartottak, és maguk
akkor pénteken voltak egyszer.
[N.]: – Igen.
[K.]: – Mert utána már nem mentek.
[N., F.]: – Nem még mentünk soha, sohasem voltunk, csak akkor éccer. Aztán a Jóisten tudja, de
a valóság, hogy kimászott belőle.
[K.]: – Na, hál Istennek!
[N.]: – De a tettesek soha nem emlegettek semmit.
[K.]: – És akkor utána jöttek rá, hogy az a gomb, mert gondolom, hogy az a gomb volt.
[N., F.]: – Hogy az lehetett.
[N.]: – Még azt is mondta, hogy a gomb is lehetett, azt mondja, vannak, azt mondja, amelyikek
csinálnak mittudamén hogy, hogy a temetőrűl, sírrúl hoznak fődet, s azt megcsinálják pornak, s odahintik, hogy belélíp, azt se lásso az ember, hogy mibe.
[F.]: – Azt is megmondta, hogy olyan buszujokat, a román templambúl, amivel a szentelt vizet
szórják.
[K.]: – A szentelt vizet priccolják.
[F.]: – Olyanam, hugy legyen mindig, hordaztam évekig, lehet az ingem zsebibe, akkor nem fog
a csinálmány. Így vót, másegyebet nem vót mit mondjak, de nincs értelme, hogy mondjak valamit,
csak hogy szóljan.
[N.]: – Ami nem történt meg, mi értelme van, de ami megtörtint az, nyugudtan lehet mondani,
me megtörtint. Átestünk rajta, de nem vót könnyű dolag.
[K.]: – Gondolom.
[N.]: – Nem vót könnyű dolag, mivel nem szenvedett, hogy feküdjen az ágyon. De én ahányszor
kimentem, me akkor télen is bent laktunk, most nem kötezünk bé, me térünk itt...
[F.]: – Öregembereknek jó van itt.
[N.]: – Ha kiment a pajtábo, tőtt egy idő, nem jütt bé, csak níztem. Istenem, nehogy valami
törtint vóna, nehogy valamit csinált vóna, nehogy elvitte vóna a gyenge észre, vagy nehogy eltünt
vóna valahol. Me annak előtte valami történi itt, hogy vót egy ember, talán még talán Lakan288 kapták meg, hogy csak eltünt. Eltünt nem tam, vagy két vagy három naprá csak kapták meg Lakan. Elment a bárbo, abbúl is vót aztán a víge. Me tél vót, megfázott az ember. Istenem, nehogy meggyengült vóna annyira az agya, hogy égy szálot nem vótam nyugudt. De nem vót szabad tévézni, nem vót
szabad kézimunkázzok. Csak úgy csendbe.
287

288

’ Mit csinál [hogy van] az az ember, akit hozzám küldtél? Én azt hiszem, hogy jól van, mert látom, megy szolgálatba, jön szolgálatból és – azt mondja – nem, nem, én azt hiszem, hogy jól van – azt mondja –, mert nem
látszik semmi. Az egy isteni csoda volt, mert az az ember, ha két napon belül nem jött volna, az meghalt volna. (Szerk. ford.)’
Feltételezhetően: Széplak (rom. Bunești, Kolozs megye) vagy Feketelak (rom. Lacu, Kolozs megye).
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[F.]: – Nem nízhettem a tévét.
[K.]: – Addig a negyven napig, amig.
[N.]: – Nem birta ű.
[K.]: – Ja, nem bírta.
[N.]: – Nem bírta.
[F.]: – Abba a négy hónapba miko...
[N.]: – Nem bírta. Ha nem nízte, akko és se nízzem. Ugyhogy nagyan nagy, nagy nakaz vót rajtunk, nagy nehézség. Abba az időbe nem vót telefon se. Aztán szeginy J. midjár-midjár jütt le: – Mit
csinál idesapám? Hogy van idesapám? Nincs baj idesapámmol? Csak jütt le.
[F.]: – Akkor ez a gyermek, jaj, naponta lejütt kétszer, háromszor is: – Táti, még most is még beteg vagy? Mindig így mondta: – Még most is még beteg vagy? Há, nem vagyak má, gyermek.
[K.]: – Még annyit akarok kérdezni ezzel a negyven nappal kapcsolatosan, hogy mondta, elvitte a két
liter vizet, hogy akkor negyven napig.
[F.]: – Nem, nem, azt mondta, hogy kétszer-háromszor, hogy...
[K.]: – Tehát abból a vizből csepegtessen, csak kétszer-háromszor kellett megmosakodjon vele, és abból
a vizből kellet-e igyon?
[F.]: – Abbúl, abbúl kellett, hogy…
[K.]: – De szintén csak két-három nap?
[N.]: – Hát abbúl így, amika izé, amennyit tartatt.
[K.]: – És akkor ez az egész betegség, mondták, hogy vízkeresztkor kezdett rosszabbul lenni.
[F.]: – Négy hónapig vót ez.
[K.]: – Négy hónapig volt. Négy hónap leforgása alatt voltak orvosnál, cigánynénál, előtte a szamosújvári papnál…
[F.]: – Legelőször a lompérti papnál.
[K.]: – Igen, a lompérti…
[F.]: – Azután a szamosújvári papnál. S a szamosújvári pap, az mennyi időt mondott?
[N.], [F.]: – Má nem tudam megmondani pontosan, hanem adatt igy, Szent József könyvit adta,
ű adatt könyvet, hogy aztat olvassam.
[K.]: – Szent Antal.
[F.]: – Nem, Szent József.
[N.]: – Igen, Szent József.
[K.]: – És akkor megvolt az, hogy hány napot…
[F.]: – Mintha kilencet, me mintha kilenc naprá van ügye[!] is imádság.
[K.]: – Kilenc nap egymás után.
[F.]: – Nem.
[K.]: – Hanem kilenc kedd, vagy péntek, szerda?
[F.]: – Má nem tudam. Valahol meg kell legyen a könyv, ezt má nem tudam pontasan.
[K.]: – Tehát ott is kilenc nap böjt és kilenc napig olvasni a könyvet. Ki kellett böjtöljön? Mind a ketten böjtöltek?
[N.]: – Min a ketten böjtöltünk.
[K.]: – És a böjt, az mit jelentett?
[N.]: – Há aztat, hogy aznap dílig nem ettünk semmit, s dilután csak böjtöst.
[K.]: – Tehát nem csak vizet és kenyeret, hanem ehettek, de böjtös ételt.
[F.]: – Böjtös ételt.
(Melegföldvár, 2010/61 éves nő és 70 éves férfi/Balázs-Bécsi Gy. KJNTA 2484.K 1–10.A)
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Hát igen, s akkor megmondja [a jós], hogy meg van csináltatva, tudod-e? S akkor kéri az ötven
lejt, hogy adja oda a köluger papoknak, hogy azt a csinálmányt vegyék le róla.
(Szentegyháza, 2014/59 éves nő/Kedves Anett gyűjtése)

V.1.4.3.1.c. Halálos rontást
Egy szomszédasszon egy reggel megkapott a ház előtt két kalánt esszekötve keresztbe. Ezt megmutatta egy szomszéd tudós embernek, az azt mondta, hogy fermeka, s úgy van csinálva, hogy haljon
meg, aki megkapja s felveszi a fődről. Erőst megjedtek, és elmentek a tarkói román papokhoz a kolostorba, hogy azok imádkojzanak, hogy ne legyen semmi baja az asszonnak. A papoknak elmondta és megmutatta a fermekát, a papok imádkoztak a fejire, megfüstölték és szentelt vizet adtak neki,
hogy mossa időnként a fejit és a szíve környékit, és így nem lett semmi komolyabb baja. Mondták
es a papok, hogy jó, hogy üdejibe mentek, met így nem vót meg a hatása. Az imádságnak nagyobb
vót az ereje.
(Áldomáspataka, 1975–1995/nő, sz. 1922/Antal M. 2004. 197–198. 516. sz.)289

Három éve lehet annak, hogy valaki, valamit csinált vót, met erőst elbetegedtem egyik napról a
másikra. Megkaptam reggel a ház előtt két pácát esszekötve keresztbe egy gumival, mintha most es
látnám. Egész éjjel ulyan beteg vótam, semmit se láttam, még a szemem világa es elveszett, minden
fekete vót előttem. Reggel, mikor az uram elment munkába, felgyújtottam a villanyt, s imádkoztam
egészen, amig kivirjadt. Akkor béjött anyósom, kérdezte, hogy mi van velem. Elmondtam, hogy milyen beteg vótam egész éjjel és, hogy mit kaptam az udvaron, és ő azt mondta, hogy induljak rögtön
a paphoz. Valahogy átolértem a paphoz, met mü a vizen túl, a vasúton túl lakunk, jó messze a pap lakásától. A pap azt mondta, hogy amikor hazaérek, nejzek körül a ház körül, és szedjek essze mindent,
ami nekem feltünő, ami nem hézánk tartozik és vessem belé a vízbe (cérnavégeket, szőrcsomokat),
s vessem belé a vízbe, met akkor megkönnyebbülök. Ha a tűzbe vetem, akkor a másikot égeti, gyötri a betegség. Később, Gyertyaszentelő napján reggel elvótam a misére, s ulyan déltájra újra elbetegedtem, s akkor az ideg úgy esszehúzódott a lábomba. Édesanyámval alig értünk keresztül a paphoz, mint egy fészeg, úgy mentem. Akkor a pap azt mondta, hogy könyvet fog nyitni pénteken este.
Könyvet nyitott a pap, s azt mondta, hogy valaki állandóan fermekál, vaj egy szomszéd, vaj egy rokon
fehérnép. Szenteltvizet adott, s azt mondta, hogy mosakodjak meg belőle. Kezdjem a fejemvel, s attól
lefelé, hogy tisztítsa le azt a betegséget, azt a rosszat rólam. A pap misét mondott az egészségemétt,
böjtöt hagyott. Hat hétig böjtöltem, sokat imádkoztunk azétt, hogy a jó Isten távolítsa el a rosszat.
Osztán meggyógyultam, s többet soha nem vett elé ez a betegség. Elmondhatom akárkinek, hogy
léteznek kuruzslók, megrontók, akik rosszat tudnak tenni az ártatlan embereknek.
(Áldomáspataka, 1975–1995/nő, sz. 1929/Antal M. 2004. 139–140. 299. sz.)

Azt mondják, sokkal hatásosabb a román papok miséje éjjel, mint a katolikusoké. Hát hogyne,
mikor hallottam, hogy az élő embert is kimisézik, hogy meghal. Ha valaki akarja! Egy példát mondok. Odaki, merre születtem a temető felé, az anyósával a menyecske olyan haragba vótak. S teccik
emlékezni, régebb vót ilyen papír három lejes. A menyecskének a zsebkendője elveszett. Benne vót
a három lejes. Sehol meg nem kapta. S ő az anyósára tartott, hogy elvette a zsebkendőjét a pénzzel.
Me kinek szűk vót a pénze, a 3 lej es pénz vót. S akkor egyiknek es elmondta, s a másiknak es…. S
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Rövidebb szövegváltozata: Tarhavaspataka, 1975–1995/nő, sz. 1935/Antal M. 2004. 132. 284. sz.
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azt mondta az egyik asszony: – Te, nézz utána, met anyósod a zsebkendővel úgy megcsináltat, hogy
te ehejt szépen kirúgod az utossót. De nemcsak a zsebkendőt vitte el az anyósa, hanem egy szál gyertyát. Az a lélek! Annak a lelke, akiért 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 vonaton, a templomba, otthon,
de az a lélek múlik ki. S mondták: – Te, menj el a papokhoz, hova anyósod szokott járni, met meglátod, hogy a zsebkendőt ő vitte el. Amikor ő odament a papokhoz, úgy mutatta, hogy az olyan vastag
gyertyából, mi a halott mellett szokott lenni, má csak négyujjnyi vót. A pap elévette a zsebkendőt, s
a sarkába benne a háromlejes, s azt mondja: – Ezt ismeri-e? – Igen. – A magáé vót-e? – Az. S akkor
kezdte mondani, hogy hát: – Istenem, ilyen es létezik? Hát ő nem vétett olyan sokat az anyósának!
S azt mondja a pap, hogy: – Áldott pillanatba jött, met az élete még csak két nap. Még annyi vót a
gyertyából hátra. Aztán visszafordították, s a zsebkendőt visszaadták. Úgy, hogy essze vót fogva, benne a pénzzel. [K.: – Hol léteznek ezek a papok?] Ott [legyint a kezével, rosszallást sejtetve] annyifelé Romániában, hogy… Toplicán [Maroshévizen] vannak, valahol ott bent Regát felé… Én nem tudom
pontosan, hol vannak. De [suttogva] sokan járnak innet.
(Csíkszentdomokos, 1992/66 éves róm. kat. nő/Balázs L. 1995. 245.)290

Az én emberem tartott vót egy valamifélével. Há nekem eleget mondták itt a faluba… hát az ugy
akarta biztos, hogy menjen el vele, me arra vót a szándék, hogy szökjenek el. De otthon olyan rossz
vót, hogy Isten őröjzön! Édesapám csendörvel es jött utánam, de hát nem mentem, mondom: – Én
nem hagyom a gyermekeket! […] De hát ugy adta az Isten, hogy elment az oktalan állat, met ez es
a boszorkányokval dógozott feszt. Elment, s ott valahol, biztos ott, ennél a bábánál, Sz.-nénél, ő valamit csinált, s elhozta, s nálunk, ahol én jártam bé a vizre mosni, oda bétette, oda, abba az ösvenbe.
S a szomszédasszonyom megkiáltott, s aszondta, hogy: – Ügyelj, ne menj a nagy füzfa alatt, me V.
az este itt jött keresztűl, s valamit letettek oda. Ez az ember dógozni járt, de addig sohase jött ott
keresztű, s akkor, azon az este ott jött vót keresztűl, érti-e. Hazajött s ett, s csak elkezdte, hogy fáj a
feje, s hogy fáj a feje, s vége, s na vége, s na, hal meg, s na vége. – Hát mi az Isten lelte a fejedet? Há
mi lehet? De ugy szurja, hogy vége s vége. Hát itt fel, ide vót egy orvossegéd, s az kománk vót, s az
inekciót, s az éjjel s az nappal. Ez akkor má érdeklődte, hogy én beléléptem-e. […] Akkor ő tudta,
hogy ha én beléléptem, akkor… meg es mondta a pap: – Hogyha te léptél vóna belé, huszonnégy órát
éltél vóna csak. Na, de hát az ember halt meg. Aszmondják, vigyük valamerre, hát nem lehet semmit csinálni. Letérgyelt, s ugy a székeket nyomta, s orditott, ugy fájtatta a fejit. Ugy szurtak valamik.
Elvittem le Ágosba, az orvoshoz. […] Egyszer üzenik két napra, hogy menjek le, mert semmi baja
nincs. Én elmentem le. S akkor jöttünk fel, s akkor vót egy víz, ott rajtunkon alól, s amikor a vízen
keresztűjöttünk, akkor le es űlt, többet még egyet se tudott lépni. Esmén akkor azok a nagy szúrások elévették, s szúrni, s szúrni, s szúrni, s vége vót. Hazavezettem, s oda lefeküdt. […] S ez az E.,
met ő sok mindenen keresztűlesett, s még ő es ismert ilyen járatokat, aszondja nekem, hogy: –Maga
kedden jőjön el velem! Én kedden mejek a papokhoz, s maga jőjön el velem! Hát el es mentem én
vele, s … elmenyünk le, s bémenyünk oda egy öreg-öreg paphoz, s E.-t ugy ismerte, s ott még meg es
kénáltak, s … a ház végibe bévitt egy szobába, hát ott igaz, csak szentképek s ilyen feszületek, ilyesmi
vót. Na, ott letérgyeltetett, s egy nagy imádságot elvégzett, s mikor a könyvet kinyitotta, akkor reám
nezett, s aszmondta: – Hogy tudtatok élni mostanig? Hát olyan erős boszorkán van vetve, hogy magad, ha beléléptél vóna, magad huszonnégy órát sem éltél vóna! De az Isten nem engedte, valamelyik
gyermeked jól imádkozott – aszmondja –, hogy árván maradjanak, há ő [ti. a férj] lépett belé, me ő
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vót a bűnös. S ő kell elhujza. De, ha ide ne jöttél vóna, má neki se lenne sok vissza! – aszmondja. Na,
ott nekem vizet csinált, s még egy inget vetetett, s arra es misét csinált, s aszmonja, hogy: – Most,
mikor hazamész, akkor adsz neki vizet, s megmondod, hogy hova jártál! Ne tagadd el. S nezd meg
– aszmondja –, hogy mikor egyszer a vizböl iszik, ketszer, többet semmi baja nem lesz! Hát, kedden
vót. Hazajöttem, s ugy es vót. Bémentünk, jöttek szembe: – Jőjön, Á. né, me eppe hal meg! Anyósom
sírva. – Na – mondom –, álljatok meg, me mingyá megjő! Akkor vizet tőtöttem, s megitta, s megmostam, s: – Ne, vedd föl ezt az inget! – mondom. – De mitől használnak ezek? Mondom: – Meglátod! Osztá mikor, ha meglássuk, hogy használ, akkor megmondom. Ugy elaludt, hogy másnap reggelig még egy mocc se vót! Reggel, mikor felkőtt, aszmondja: – Na, Á., mondd meg, hogy hova jártál! S meg es magyaráztam, mondom: – Ne, hova jártam, s ne – mondom –, ki csinálta! A nagyságád
megcsinálta, hogy én haljak meg, de nem sikerűlt! Szinte te vitted el a vastagját. Aszondta arra, hogy:
– Á., ha te érezted vóna ezt a fájdalmat, te még egy fél órát se tudtál vóna élni, ez olyan vót. Na, hadd
el, nagysága! Ugy megjött, hogy semmi, semmi baja nem vót, értsék meg! Vasárnap felvótunk jőve
ide, lakodalom vót, ne. S akkor mindenki csudálkozott rajta, hogy most hótt meg, há most hogy van
megjöve? Aszondta: – Sohase hittem senkinek se, s a boszorkányokba se, de most meg merem mondani akárkinek, hogy egy embert es meg lehet ölni, s kettőt es, s bármit el lehet boszorkányokval csinálni. Osztá akkor a nagyságát megfogta, s megverte, s az urát es, s akkor megmondta: – Hogy ha fel
nem hagysz evel, tudd meg, hogy egy éjen felgyújtlak, s elégetlek! Hát te meg akartad semmisiteni az
én családomot, s az én gyermekeimet!? De addig nem vót, se gyermek nem kellett, se Isten, se Mária.
Ugy belé élte vót a boszorkányokba magát.
(Kostelek, 1995./65 éves nő/Takács Gy. 2004. 318–319. 496. sz.)

Az anyós megcsináltatja a menyét. Orvosi beavatkozás nem segít a fiatalasszonyon. Az egyik
orvos a bábához küldi, aki azt tanácsolja, imádkoztasson – nem kötelezően a román papnál, a helyi evangélikus templomban is megteheti. A [román] pap könyvet nyit, megmondja, hogy valóban
rontás érte a nőt. A rontás tünetei: megmerevedés, elfehéredés. Az imádkoztatás eredményeként az
anyós megbetegszik. Amint javul az állapota, [az anyós] elmegy valahova, s újból a menye betegszik
meg, éjszaka nem tud aludni. Éjfél körül felkel, az ablak alatt látja az anyósát, amint „terítőzik”, és
borsót hint a földre. Felébreszti a férjét, aki anyját elkergeti. Ezt követően megbetegszik a férj is. Beteg lesz a gyermek, valamint ismerősük, aki éppen náluk alszik. A fiatalasszony meglesi, melyik jósnőhöz jár az anyós. Az a jósnő mondja, hogy amennyiben az anyós „belopta” valakinek a koporsójába
a rontást, akkor azt nem lehet feloldani. A rontás csak a kapun belül lévő emberekre hat. Rontás elhárítása: a szombatfalvi ezüstharangot kell meghúzni, akkor a rontás visszafordul, meghal az anyós.
(Krizba, 1996/66 éves nő: esetismertetés/Vass Á. 1996. KJNTA 2173.K 1–2.)

Azt bűttel csinálják. Én magam is megjártam. Az uramnak a testvére hozott Kolozsvárról egy
nőt. S az igyebet nem csinált, mindig bűtöt. Hogy mér haragutt úgy ránk, abba az öreg házba lakott.
S osztán egyszer csak beteg lettem. Nem tudtam sehova menni, olyan gyenge lettem. Mind naprúl
napra gyengültem. S mentünk 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 csinálni, K. néni, mer én szépen meghalok? S vót hat gyermekem. De mind kicsik vótak még. Olyan hamar jött egyik a más után. S akkor
én olyan beteg lettem, hogy nem tudtam semmit dógozni. S mondtam annak az asszonynak, hogy
milyen beteg vagyok, s nem mehetek suhuva, akárhová megyek, nem kapnak semmi bajomat az orvosok. De én napnál napra gyengülök. Aszondja: – Tudod mit, fiam, van [Közép]füldön – itt erre
le, román falu –, Füldön van egy nagyon jó pap. S akkor menj el oda, tartass magadra könyörgést!
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Megnyitja azt a právillát – mer úgy híjják azt a nagy könyvet, egy olyan szent könyv – azt mondja.
– S az megmondja, 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 kinyitotta. 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 ü testvére. Ketten rendezték. – Nahát – azt mondja – itt erőssen nagy baj van! Mer a maga felesége így van, úgy bütölnek, hogy haljon meg. – Jaj!
Akkor elkezdtem a sirást. Mondom: – Hat gyermekem van, tiszteletes 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, annyit kínlódtunk,
míg lementünk, akkor még lovunk se vót. Úgyhogy gyalog kellett, hogy menjek, az Isten 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: – Erőssen rosszakarója vót magának.
(Magyarvalkó, 1998/85 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 469–470. 1329. sz.)291

Mondok egy példát: az én fiam minden kedden, pénteken ordít. De ez nem az igazságos uton
megy. Ez nem egészséges dolog. De nincs mit tegyek. Én is vótam már a papoknál, de nem tudják
teljesen, mert ez olyan feketeszógálat, hogy haljon meg. De vótam a papoknál, s visszafordult. Viszszafordult, megfordult a fiú. Mert úgy vót, hogy hal meg. Visszafordult, drága. A papok visszafordították.
(Nagykapus, 1998/63 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 469. 1327. sz.)

[K.]: – Mióta él így [a fia]?
[N.]: – Amióta nincs a feleségivel. De nincs baj vele, miko nem iszik. De most má sakat hagyatt
azóta. Sakat-sakat.
[K.]: – Mi vezette rá magát, hogy oda menjen?
[N.]: – Nem láttam más lehetőséget. Kellett, hogy menjek. Mindenfelé vótam: templomba,
papná, bőteltem is. Hiába.
[K.]: – Küldte valaki magát oda?
[N.]: – Mondta a faluban a kántorunk, kinek elveszett a lova. Nem szabad titkolni, ha ott vótá.
A vallásunkka nem ellenkezik, az is ortodox, mint én. Neki a Jóisten adta a tudást. Ő csak mind a
mănăstirékba292 jár. Ő abbó a könyvbő talál, ahogy nyissa. S akko a születési dátumokat adja össze.
De én nem láttam mit olvas. Most miko vótam utoljára, vótak ott, akiknek ellopták az autókerekeket. S megmondta, hogy ki, hogy hányadik ház a szomszédba annak a nagyságának. Vót egy magyar
katolikus asszony is vele, s mandta, hogy: – Dumneavoastră sunteţi două aici, dar una nu-i de religie
ortodoxă.293 Tudta. Na, hunnét tudta?
[K.]: – Maga minek nevezné ezt a jósló asszonyt?
[N.]: – Căutătoare.294 Hogy mondják mgyarul?
[K.]: – Néző, tudományos.
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Újraközölve: Pócs É. 2012. 612–613.
’kolostor’
’Maguk itt ketten vannak, de egyikük nem ortodox vallású.’
’kereső’
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[N.]: – Igen, de ő gyertyákkal és tömjénnel jósol. Meggyújtsa a gyertyát, s ő lássa, hogy csepeg,
én nem tudam mandani, hagy mit lát ő.
[K.]: – Mire csepegteti a gyertyát?
[N.]: – Ott van valami a gyertyáná, valami tartó, nem a fődre. S azt is lássa, hogy melyik gyertya
hagy ég.
[K.]: – A gyertyát ki gyújtja meg?
[N.]: – Ő, ő. A D. gyertyája alig-alig égett, mind percegett egy-egy kicsit. A feleségéjé olyan
szépen égett, s az övé alig égett. Úgy meg vót ijedve az asszony, csak mandta: – Jaj, Istenem, csak ne
alunna el, me akka az baj!
[K.]: – Az, halált jelent?
[N.]: – Nem mondta, hogy halál. De ő azt mandta, hogy meg van csináltatva. A halottal van eltemetve.
[K.]: – Rontva van?
[N.]: – Igen, îngropat cu mortu.295 Valamit tőle elvettek, s betették a halattal a kaparsóba, s eltemették.
[K.]: – Mondta-e, hogy ki?
[N.]: – Nem. Nem tudta. Nem hiszem, hogy a felesége. Valaki, aki rosszat akart neki, aki irigyelte.
[K.]: – A gyertyát maga vitte?
[N.]: – Azt én vittem. Ő mondta, hogy hány gyertyát. Ekkorát, ni [kb. 20 cm-t mutat]. Megmondta, hagy elősző hetet vigyek. A hét darab legyen hétféle színű. Vót piros, vót fehér, vót lila, rózsaszín, vót ződ, sötétkék, világoslila is. Na, s akka ő evvel a héttel éjjel imádkazik. Imádkazik minden
gyertyával egy imádságot. Az imádság erősebb éjjel. S akko [c]send van 12 óra után. Egyszínű gyertyával imádkazik egy imádságat, a másikka mást. Minden gyertyáva mást imádkazik.
[K.]: – Mennyi ideig imádkozik?
[N.]: – Negyven napig. S negyven nap után kell menni, s kilenc gyertyát kell vinni, mind másmás színűt. S akko kilencféle imádságat mand. Hogy melyiket imádkazza én nem tudam, azt csak
ő tudja. Mielőtt én mentem, majdnem egy órát imádkazatt. Ahányan vótunk att, az egészünkért
imádkazatt. Minden imádságat mandatt.
[K.]: – Ez hol van, ez az asszony?
[N.]: – Ott la Pietriş. Hogy mandják?
[K.]: – Kövesd.
[N. ]: – Ott mentünk egy olyan erdő alatt valahol.
[K.]: – Öreg?
[N.]: – Nem, fiatalabb, mint én.
[K.]: – Elvitte már a kilenc gyertyát?
[N.]: – Nem, még nem vittem el. Mast, a jövő hónap kilencedikén kell menjek.
[K.]: – Ő honnan tudja, hogy melyik kinek a gyertyája, hogy melyik a D-é, melyik a feleségéé?
[N.]: – Ő teszi oda. Ő tudja, hogy melyik. Én nem tudam, hagy imádkazik érettek. Ő csak D-ért
imádkazik, nem a feleségié. Csak elősző nevezi meg a gyertyákat, hagy abbó lássa, hogy mi van.
Hagy meg van csináltatva, vagy mi van?
[K.]: – Maga kell mondja, hogy miért ment?
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[N.]: – Megmandtam. D-t is vittem. Mandtam, hogy érette, a fiamé. Mandtam, hogy egy darabig nem iszik, aztán megint. De megvan úgy csináltatva, hagy igyék. S ha bétartsa, amit ő mond, a
Jóisten, negyven napot bétartsa, de nem tartatta. Valamennyit tartatta, s akko vissza kellett menjünk,
de vót a nagy hó, s nem tudtunk.
[K.]: – Szóval vitte magával őt is?
[N.]: – Persze. Egyszer vótam én, s megmandtam, s azt mandta, vigyem őtet is. S akko kellett
vigyem. Ő is kellett vóna vigyen gyertyát, hagy vegyen az ő pénzive, me így jó, így e bine primit la
Dumnezeu.296 De ő akko nem dogozatt, nem vót pénze, én kellett vegyem. D. kellett egy imádságat
mandjan, mind egy esküt, hogy bétartsa azt a negyven napat, hagy ne igyék. Ő azt mandta, ha iszik,
rosszat csinál az ő négy gyermekinek, rászáll a sors az ő [ti. a néző] gyermekeire. De D. bétartatta.
Aztán kellett vóna menjünk, de vót az a nagy hó a tavaly [1999], nem lehetett odajutni. Olyan meszsze kellett menni gyalag! Egy nagy rét, nagy-nagy pusztaság! Csak egy-egy ház van. Egy tetőn lakik
ő, van att neki egy kicsi troicája,297 kicsi templomforma att fenn. S ahogy mész lefelé, ott van egy patak, úgy mind ahogy lakik K. nénika.
[K.]: – Van-e férje?
[N.]: – Vót, de meghalt. Az is úgy halt meg, hagy ivutt. Mandta, hagy ivutt, s verte a gyermekeket s durva vót.
[K.]: – Mióta csinálja ő ezt?
[N.]: – Már rég. Mikor élt az ura, még akko is. Azt mandta, hagy te mentsz meg mindenkit, kiveszel mindenkit, s engemet nem. Az asszany mandta, hagy há, ha ő mind ivutt, nem tartatta bé azt,
amit mandatt. Mandta: – Bézárkóztam, hogy imádkazzam azé, kinek mandtam, mikor jütt az óra, s
akko ő kiabált, s káramkadatt.
[K.]: – Ő mit mond, kivel beszél?
[N.]: – Az Istennel. Ő a könyvbő… Tudad, mit csinál. Azokat a pszálmokat298 nézi. Kérdi az
évet, mikor születtél, a hónapot s a napot, s akko ő azokat adta össze. Ami neki kijött, az a psalm,
abbó olvasta ki, hagy D. meg van csináltatva. Nem tudam, hagy csinálta. Nem lehet kérdezni, csak
amit ő mand. De ő csak imádságakbó dógozik. Há, ő jár minden pénteken Hévízre a călugărokhoz.
A papokka dógazik. Küld a papokhaz, hogy fizess misét.
[K.]: – Magát is küldte?
[N.]: – Igen, persze. Mika mentem a tinóé, hagy elveszett. Azt mandta, hagy nekünk nincs jó
papunk? Mé nem mentem mindja a paphoz?
[K.]: – Ugyanoda ment a tinóért is?
[N.]: – Odamentem, igen. Azé mentem mast inkább. De mandtam, hogy nem tudtam menni a
hóér. S akko mast megmandta, hogy lesz halatt a közeli rokonságba. Megmandta akko. Nem csak
egy lesz, me lesz több. Azt mandta, hagy mast, nem olyan sokára. [...] Há nem vót, halt meg. [...], s
lett Zs., aztán a testvérem, M., a sógaram, L. Na. Így mandta ő. Na, ő hunnét tudta? S megmandta a
tinót is, hagy piros és fehér fótas, több a piros. Akko hunnén tudta?
[K.]: – Valamit biztos lát ő.
[N.]: – S van egy ilyen asszony Subcetaten [Gyergyóvárhegy], nem vótam nála. Az úgy egy
cérnábó jósal. Azt mondják, az még jobban megmandja. A csordapásztor vót ott. De az is csak
papakhoz küld, nem ördögökkel jár. És most béállott a bőt, nem csinálja bőtbe, csak bőt után.
[K.]: – Azokkal az imákkal mi történt, amit D-ért mondott? Volt hatásuk?
296
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’a Jóstentől fogadva’
’gazdagon díszített fa- vagy kőfeszület’ (rom. troiţă)
’zsoltárok’ (rom. psalmi)
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[N.]: – Azt mondta, halatta van eltemetve. Elég, ha elveszen valaki egy szál haját és odateszi a
koporsóba, vagy valami szöszt. [...] Elég ez. Aztán az valamit gondol, hogy igyék, ha van pénz. Ezt
így hallattam. Ez is, ha nincs pénz, csendes, ha van pénz, gátá,299 iszik. Most má mika menyek viszsza, lássuk, mi lesz.
[K.]: – A tinóról mit mondott még?
[N.]: – Megvan a tinó valahol, jól van, kövér. Azt mondta, hogy nyolc hónapus vemhes.
[K.]: – A csordából lopták el?
[N.]: – Igen. Azt mandta, hogy itt felfelé, valami G betűs kezdésű faluban van. Úgy mutatkazatt
neki. Ott Galonyán, gandalam. Ha letelik a hat hét, nem kapjuk meg a többöt.
[K.]: – Keresték?
[N.]: – Néztük. Azt is mandta, hogy egy magas, barna ember, az vitte el, az, amelyik vót a másik
csordáná. A pásztor is vót Subcetaten, s neki is mind ezt mandta.
[K.]: – D-ért kellett böjtöljön? Milyen napokon?
[N.]: – Délig nem [e]szel semmit, ha bírod estig. Az egész család böjtöl, s imádkozik, szerdán s
pénteken. Azt mondta a pap is, hogy akko. Még vizet se ihatsz, ha igazán bötelsz. Ha valamit vesze
a szádba, az má nem bőt.
[K.]: – Mit szokott fizetni?
[N.]: – Nem veszen pénzt. Én vittem hagymát, kávét. Pénzt hagytam, hagy vegyen gyertyát,
hagy éjjel imádkazzék. Mast mandta, hagy vegyek valami kicsi könyvököt, de nem kaptam meg. Hetet kell vegyek. 17-én megint menyek fel, s akko a könyvöcskéket kiossza hét özvegynek. Ad nekik
kánont is.
[K.]: – Mi az?
[N.]: – Ad nekik egy-egy imádságsort, amit kell imádkazzanak az ivásért. Miko gyónsz, akko is
ad a pap ilyent, a bűneidé adja.
(Marosfelfalu, 2000/60 éves ort. nő/Barta M. M. KJNTA 543.K 8–9.)

Van egy tanítónő, aki itt lakik Felsőbe, s annak a lányát, aki most egy éve halt meg, azt is megcsináltatták X.-néval. Az anyjához járt egy nős férfi, az erdész, s annak a felesége ezt megtudta, s éjjel elvitte a kötélről a fehérneműt. De a fehérnemű a lányé volt, s az fiatalon ágybafekvő beteg lett.
Jártak külföldre, nagy orvosokhoz, megvették a drága gyógyszereket, de nem gyógyult meg. Aztán
elmentek egy román paphoz, s az megmondta, hogy meg van csináltatva, s menjenek el ahhoz, aki a
falujukban megcsinálta. El is mentek X.-néhoz, de az azt mondta, hogy nincs olyan nagy hatalma,
hogy az átkot fel tudja oldani. Ezt azért mondta, mert ha feloldotta volna, akkor ő meg kellett volna
haljon, s így hagyta, hogy fiatalon haljon meg a szegény lány.
(Csernáton, 200?/nő/Jakab H. é. n. KJNTA 975.K 3b.)

[N.]: – A fiamnak vót csinálva a csinálmány egy leánytul, mer a fiam úgy meg van kötve, hétszer
hét bogra, halatt által – meg volt halva a leánynak a nagyapja –, megmírtik, megkötettik hétszer hét
bogra, hogy ne tudjan megházasodni. Az én fiam nem tudott soha megházasodni. És úgy átkoztak
engemet, hogy nem hagytam, hogy elvegye. Hogy ne állhassa soha életébe. És legyen egy csavargó.
De nem lett csavargó. Mer én sokat imádkozak érte, és sokat is imádkoztam érte, nem lett csavargó.
Elég az, hogy alkoholista lett. Ez elég nagy betegsig nekije, s annyit imádkozak, de semmikippen
nem tudam kiverni. Papaknál jártam, s megmondták, nem lehet, halatt által van, nem tudják kikötni.
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[K.]: – Ezt mondták a papok?
[N.]: – Mondták a papok, igen. Nem lehet. Kilenc falura fizettem érte misét.
[K.]: – Ez mit jelent, hogy kilenc falura?
[N.]: – Kilenc falura adtam misét, kilenc papnak. Imádkoztam. A kezeim el vótak zsibbadva.
Semmiképpen nem tudtam kivenni ebből. Ma 50 éves.
[K.]: – S ezt úgy kell csinálni? Így hatásos, ha kilenc paphoz megy el az ember? Vagy csak véletlenül
volt maga annyinál?
[N.]: – Így mondta az egyik pap, hogy kilenc papra fizessek misét, hogy csináljon dézlégáréát,300
hogy tudjon megnősülni, de nem tudott.
[K.]: – Akkor maga kilenc papnál volt?
[N.]: – Kilenc papnál vótam kilenc hét alatt. Kilenc hét alatt tizennyolc napot böjtöltem. Megböjtöltem azokat a napokat is, amikor szolgálták a miséket a papok, és megböjtöltem még azonkívül
amit adott. tizennyolc napot, aratásko, júniusba, hogy azt hittem, hogy meggebedek a szomjúságtól.
Nem az éhsígtül: a szomjúságtól. Nagy volt a meleg aratáskor. Aratni jártam. Nem lehetett kivenni,
s nem lehet. S mai napig rosszul ilünk. S ez igaz. Nem lehet. Ez az egyik, amin nem lehet fordítani.
(Szentmáté, 2002–2006/ref. nő, sz. 1932/Tatár E. 2006.K 99–100.)

[N.]: – Úgy is történt, nemsokára nagy beteg lettem, nem voltam jól. A szomszédban lakott egy
kicsi leányka, most Spanyolországban lakik, és a férjével nagy vita volt, baj volt. Akkor elmentek Dévára egy paphoz. Azt mondta nekem a leányka, hogy menjek velük.
[K.]: – Román paphoz?
[N.]: – Román paphoz, és a román család. Na, igenis elmentem. Este bementünk a városra, a zeneiskolában dolgozott az édesapja, kapus. Elmentünk be, és reggel, hajnalban elmentünk az állomásra és felültünk a vonatra és elmentünk. Mikor leszálltunk a vonatról, kimentünk a garaból301 az utcára. Mikor már kiléptünk, már futottak nekünk a sofőrök és azt kérdezték, hogy: – La domnu părinte
vreți să mergeți?302 Né, te hát itt valami csodadolog történik. De igen, üljünk be a taxiba, mert elvisz.
Ő már tudta, hogy melyik utcában lakik a pap. Például a lánykának az édesapja az édesanyjával már
volt azelőtt is. El kellett menjenek, mert a leányka megbetegedett, bekerült az ideggyógyászatra, és
épp valamelyik nap magyarázta az asszony, hogy milyen fájdalmas volt neki és a férjének, mikor kijöttek a paptól, és azt mondta a pap, hogy úgy átkozta meg két fehérnép a leánykát, az egyik, hogy
soha ne legyen boldog a házasságában, s a másik úgy átkozta meg, hogy fiatalon egyék meg a nyüvek a testét. Tehát, hogy fiatalon haljon meg. Így volt értve. Akkor a pap, persze adott nekik böjtöt,
és legyen hála a Jóistennek, a leányka is jól van a férjével, van egy fiúcskájuk.
[K.]: – Azt tudták, hogy ki volt az a két asszony, aki megátkozta?
[N.]: – S akkor kérdezte a pap, hogy ki volt az a két asszony, akivel ő veszekedett. A leánka akkor megmondta, hogy neki két rokona volt, egyikkel egyféleképpen veszekedett, és a másikkal másikféleképpen. De csak azért veszekedett szegény, mert a férjét állandóan hívták be, csalták be, itatták le, hogy megkínálták pálinkával, s akkor, mikor már ment haza, kezdődtek a cirkuszok. […] A
pap olyan apácákhoz ment, és ott elmagyarázta, és azok imádkoztak a leánykának a betegségéért. Ez
igaz volt, mert nagy beteg volt a leánka, tényleg le volt kötve az ágyhoz, és nem is tudták, hogy mit
csináljanak vele, és akkor valakitől meghallották, hogy van ez a pap. Sajnos már meghalt ez a pap.
[K.]: – Na, és amikor közösen mentek el a paphoz?
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[N.]: – Amikor elmentünk közösen a paphoz, ők bementek hamarabb, mint én. Bementem, és
azt mondta a pap, hogy igen, meg vagyok csináltatva én is, O.-nak az édesapja is. Azt mondta, hogy
egy sógorasszonyom csináltatott meg, hogy ne legyek boldog, ne legyek nyugodt. Akkor én gondoltam egy olyan sógorasszonyomra, aki nem a testvére volt a férjemnek. A pap rám nézett, és azt
mondta, hogy nem az a sógorasszonyod, anélkül, hogy ő tudta volna, vagy mondtam volna egy nevet.
Csak gondolkoztam. Ő rám nézett, és azt mondta: – Un cumnat, chiar a soțu dumitale.303 Azt mondtam neki, de domnu părinte, am mai multe.304 Azt mondta, nincs semmi baj, mert ha több van, meg
tudom mondani én a több közül, hogy melyik az. […] S azt kérdezte a pap, hogy mit akarok vele,
mi történjen. Csak aztat, hogy tudjam meg, hogy ki az. Mert ő mondott többféle dolgokat, hogy ha
én azt akarom, hogy azzal ez történjen vagy az történjen, akkor az fog történni. Épp úgy mondtam
magamnak, hogy mért csináljak valakinek rosszat, ha ő nekem nem csinált rosszat. […] Akkor azt
mondta a pap, nem baj, mert meglátod te, mi fog történni, és amelyikkel fog történni, az a sógoraszszonyod lesz. Hazajöttem, tartottam böjtöt, és ő szentelt meg vizet, amit vittem hazulról, és abból
kellett használjak, hogy abból igyak.
[K.]: – Itthon be kellett tölteni a kútba?
[N.]: – Nem, de azt mondta, hogy ha itthon használom a vizet, mindig töltsem vissza, hogy
mindig legyen, és perckeljem a házat be és az udvart. Persze azokon a napokon, mikor adta, hogy
böjtöljek.
[K.]: – Csak egyes napokon kellett böjtölni, nem minden nap?
[N.]: – Nem minden nap, csak hétfőn, szerdán és pénteken.
[K.]: – Mennyi ideig kellett tartsa?
[N.]: – Hét hétig. […] Mikor hazajöttem, akkor tartottam a böjtöt, de közben kellett vigyek a
koporsó…a sírból, mer úgy mondom, hogy P. bátyád, a kicsi P. édesapja sírjáról kellett vigyek egy
marék földet a papnak, mert megmondta, hogy nem nyugszik, nincs nyugta. De igaza volt a papnak,
mert én addig, amíg nem történt meg ez az eset, én állandóan P. bátyáddal tusakodtam (álmában).
[…] Mind tudtam, hogy valami nincs rendben, mert nem nyugszik. De a pap megmondta, hogy
ez az unokatestvérem nekem valami ruhanemű holmimat belopott a koporsóba, hogy ne tudjak jól
lenni tovább. Eljött T. F., jön fel az utcán, kiáltsa a felesége, H.: – Ángyó, jöjjön, mondjak valamit.
Holotta, mi történt J. nénjével? […] Azt mondja, leestek a pádimentummal, tehát leestek az alsó
lakóra. […] Úgy estek, hogy azoknak sem lett semmi bajuk, se nekik, de a bútor, minden lezuhant.
És valamennyi időre rá, […] leszállottam a kurszáról […] és hát ott volt T. F.-nek az anyja, testvére, H. J.-nek az anyja. Azt mondják: – Hallgasd meg, mi történt, most jöttünk az ortopédiáról, mert
J.-kának az ura, N., a munkába eltörte a bokáját, hogy ki kellett húzzák a lábát. Na, megjelentette a
Jóisten, hogy ki volt az a sógorasszonyom, aki nekem rosszat csinált? Meg.
(Györgyfalva, 2010/nő, sz. 195?/Nagy Á. 2011. KJNTA 2452.K 16–17.)

V.1.4.3.1.d. Szerelmi varázslást
Mondta édesanyám, hogy nekije egy testvére minden éjjel ment ki, és bodargatt az erdőbe, és
eccer be… beesett egy gödörbe… S nem tudták, hogy ki rontotta meg. S elmentek a paphaz, és megkérdezték, hogy mit csináljanak. Asz mondta a pap, hogy menjenek el a harmadik faluba, s ott van
egy molnárné, és az rontotta meg. És vigyenek neki egy kendőt és vizet. És vigyék el bátyámat is. És
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’Egy sógora, épp a férje részéről.’ (Ti. a meghalt férj egyik testvére.)
’Tiszteletes úr, nekem több is van.’
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elvitték, és ot a vizet a fejére öntötte, és a kendövel megtörölte, és akkor nem ment többet bodorogni.
[Az az asszony, aki megrontotta, eltávoztatta a rontást.]
(Tordatúr, 1975–1985/16 éves diákfiú/Csőgör E. 1998. 195. 850. sz.)

Hát aztán az ing nem lett megcsinálva, hanem aztán nem tudtam megmaradni, állandóan minden szombaton mönni kellett, hát aztán még szeredán is mönni kellett. Hát én nem akarok oda
mönni, s mégis muszáj volt menjek. Hát mondom, nem mejek, s mégiscsak muszáj volt menni. Szán
egyszer jövök a mezőről, s akkor is készültem, hogy mönyök, hamar öltöztem s borotválkoztam meg,
s őtözök fő másképpen, s menyek. S az út felől, mert akkor ott laktunk a közbelsőbe, oda bé volt
menve egy fiatalember, egy fiatal pap. Az ingem várt. Hát az honnét tudta, hogy ki vagyok? Mondja
meg, tanító úr! Nem tudtam, én is elgondótam, meglepődtem. Szüleim aszmondják, egy fiatalember vár, s menjek bé belöl. Bémenyek, s kérdi, hogy hínak, s mondom, megmondom, s mindönt, avval kérdezősködött, s emondom. Aszondja, hogy: – Magának az ingit megmérték, igaz-e? S mondom: – Az. – S egy zsebkendőjét elvötték, igaz-e? S: – Igaz. Aztán enni kért, de többet nem kellett
én menjek! Pap volt, barátpap.
(Firtosváralja, 1978/78 éves férfi/Gagyi J. 2007. 11.)305

Mikor Gy. bátyám bolond volt, majdnem fejbe vert a fejszével. Anyósa miatt nem élt jól az első
feleségével, akivel már gyermek is volt, egy napon aztán ez haza is ment az anyjához mindent magával víve, még a gyermeket is magával vitte. Gy. bátyám megbolondult. Mikor hazajött vacsorázni,
szedni kezdte a képeket a falról, azt mondta, hogy megy Magyarországra, s 12 órakor kell jelentkezzen a[z aranyos]mórici erdő szélén egy fánál. Aztán puliszkának való vizet tett fel, de tüzet nem
gyújtott, és összefüggéstelenül fütyörészni kezdett. Hamar elterjedt a hír, hogy megbolondult. Erre
feljött a néném s a dógot, de nem ismerte meg őket s mindenkit kizavart a házból. A deák, akivel
jó barát volt, megpróbált bemenni és lebeszélni, mert féltünk, nehogy valami kárt tegyen magában.
Éppen akkor borotválkozott, és nekiszökött a borotvával, hogy vágja el a nyakát, de sikerült kiszaladnia. Később kijött a házból, fogta a fejszét s indult ki. Egyszer csak hátradobta a fejszét, mérgesen
szitkozódott, hogy elfelejtett kötelet is venni. Ekkor volt, hogy szinte fejbe vert engem a fejszével,
mert mi el vótunk bújva az udvaron. Aztán elindult a Dósz [Dosztálytanya] felé. Mikor hajnalodni
kezdett, láttuk lejönni a Dószon. Béjött, mintha semmi sem történt volna, csak egy kicsit reszketett.
Később mondták, hogy csinálmány volt, na, valaki látta, hogy piros pálinkával kínálták egy háznál.
Édesanyám elvitte egy ingét a paphoz, mire teljesen lecsendesedett.
(Szentmáté, 1988/ref. nő, sz. 1932/Bíró I. EA 31456. 11–12.)306

[N.]: – Én mondak egy élő példát. Ez nem hazugság, magamról. El vótam menve Tacsra leg- és
legelőször. Na és ültem három hónapig ott, és hazajöttem. A szüleim elcsaltak vissza. Na hazajöttem,
s mit tudam én, jött valaki, eljött egy román, egy özvegy menyecske hozzánk, s azt mondta nekünk,
hogy adjunk elő két méter cérnát, így megmérte az asztalnál. Nem kell több neki.
[K.]: – Fekete cérnát.
[N.]: – Fekete cérnát. Csak annyit, hogy varrjan fe egy gombat. Nem még hozta sohase vissza.
De akkoriba mi vót az, semmi. De mi nem gondoltunk rosszra. Úgy megcsináltok engemet, tetszik
305
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Kézirat: Gagyi J. 1978. D034. 117–118. 101. sz. Újraközölve: Gagyi J. 2008. 392.; 2010. 25.
Ugyanezen adatközlőtől ismert egy Tatár Erzsébet által 2002 és 2006 között lejegyzett másik szövegváltozat
is. (Tatár E. 2012.K 62–64.) A Bíró Ilona gyűjtéséből származó narratívumot Magyar Zoltán közölte. (Lásd:
Magyar Z. 2012. 514. 1366. sz.)
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tudni [Nevet.], hogy hogy mondjam, jött réám egy olyan roham, egy olyan búsulás. Úgy ki tudtam
sírni magamat, futattam a kertbe, hogy ne lásson senki. Aztán még ott is láttok. Vót egy nagynéném, mentem hozzájo a kerteken fel, sajnáltok, mondta: – Jaj, te, I. úgy sír hohottal, biztos bánja az
urát, vigyétek vissza. Miko már elhagyatt a gyötrődés, nem vótam én beteg, csak jött, nekem jött, na.
És amiko elhagyatt, kerültem elé, mentem bé, mondja édesanyám: – Na, vót E. néni, azt mondta,
hogy te vótál ott, úgy sírtál, ha bánod az uradat vaj akarsz visszamenni, gyere, vigyünk. Én mondtam
egy csúnyát nekie: – Ha kell magaknak, menjenek magak. Na, annyiba maradt. Há vótam egy párszor... [Mező]barátfalván vót... Há má vót vagy 20-30 éve. Édesapám édesanyámmal gyalog mentek Barátfalváro. Akkor nem jártok autók. Na, háború idő alatt. Háború után mindjá, me én 45-be
mentem férhez. Úgy 46–47-be lehetett ez. És elmentek gyalag, és elvitték nekem egy ruhámot. És
két hétig kellett édesanyám minden második nap bötöljen. Azt a ruhát addig nem dobtam le, s mind
fordítva tartattam, a fonáján. Így mondták. Úgy meg vótam csinálva, miko kinyitatta azt a könyvet,
úgy mondják ők, pregyéla, vagy hogy mondják ők rományul, azt mondta: – A maga léánya sajnos úgy
meg van csinálva, halottal. Ez nehéz kicsinálni, me a fődbe van. De megpróbáljuk. Úgy megcsináltok, azt mondja, úgy meg van csinálvo, mindenkinek tetszedjék, de ne tudja senki elvenni. Hogy ne
tudjak férhez menni. Na, édesanyám, aratás és meleg idő vót, úgy dógozatt, hogy egész nap bötölt.
Nem mondhatam, nem beszélt ő rossz órábo, miko lejártok a napak, többet engemet az a sírás nem
gyötört. És férhez mentem.
(Cegőtelke, 1994/65 éves nő/Keszeg V. 1996a. 357–358. 18. sz.)307

Nekem Szentimrén308 most es él egy nagynénémnek a férje. Ő még legén vót, udvarolt egy leánnak, s aztá elment katonának, hazajött, nem kérte meg. S a leán mit csinát, mit nem? Az udvarán
mit önött el? Me megmondták vót aztán, me a nagynéném bejárt vót, itt Ágosba vót egy ilyen öreg
szakállas pap. Ortodox pap. S könyvet nyitott. S az megmondta, hogy olyan vót öntve, hogy haljon
meg. S a nénémnek a férje megmeredt vót komplekt, ugy, hogy semmi baját nem kapták a doktorok.
Bé vót téve a hidegházba. S akkor nagynéném eljött, s itt olvastatott a sapkájára, s egy ablakon tudta bévetni, s addig csuszott, amig a sapkához ért. S ugy helyrejött az ember. A papok ólvastak reja. S
addig, a doktorok semmit … a doktorok az ilyent nem ismerik fel, hogy miféle, nem kapnak semmi
hibáját. Sapkájára ólvasott a pap, igy szentelt vizet adott, s addig csuszott oda, hogy a sapkához ért,
s akkor osztá ugy lassan helyrejött az ember. S ugy kijött a kórházból. Csak ennyit jelent. Ezt nem
lehet tudni, hogy miféle. S van másként, hogy megcsinálják, hogy elbénúl, vagy megunatkozik, s elválik egy család. Sok minden van, nem lehet tudni, hogy mik nem folynak.
(Kostelek, 1995/59 éves férfi/Takács Gy. 2004. 313–314. 487. sz.)

Azt tudja-e, hogy el vótunk hagyódva az uramval? S akkor egy fiú mindenesetre nekem akart
udvarolni. Hát beszélgettünk es, de semmi egyeb. Kűdtek nekem, ő egy rokonjától három-négy szem
cukorkát, tudja, olyan vót, olyan kicsike, s mint a párna, négyszegű vót. Láttam, hogy egyből ki van
csípve, de én megettem. Én nem szerettem ezeket a fermekákat hinni. Megettem, de én olyanné
válottam osztán, hogy szüvem szakadott meg, hogy menjek, hogy lássam. Ha megláttam, akkor má
meguntam. De akkor es, ha nem láttam, szüvem szakadott meg, hogy menjek, hogy lássam meg.
Édesanyámnak férje vitt ki, hogy: – Hagyd el, leánykám, majd én elintézem neked! Elment, s egy
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Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 249. 228. sz.; 2013. 91. 18. sz.
Feltételezhetően: Csíkszentimre (rom. Sântimbru-Ciuc, Hargita megye).
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román pap egy liter vízre olyant mondott, hogy hazahozta nekem, s én belé kellett álljak egy lavórba,
s mosni kellett magamra vizet. S engem ugy elhagyott attól, hogy én többet nem kellett fussak utána.
(Antalokpataka, 1996/79 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 560. 1109. sz.)

Hallásból mondják, hogy a pap még az ördöggel is viaskodik. Olyan esetekben, amikor ilyen
dezlegare de farmece309 misét csinál. Ilyen feloldás a varázslat alól. Nagy betegség, vagy csinálnak
olyat, hogy lányok ne tudjanak férjhez menni, vagy fiúk ne tudjanak megnősülni, vagy valakit valakihez hozzá akarnak adni, és azért csinálják az ilyen varázslatot. S akkor esetleg valamilyen részről
csak nem hajlandóak hozzáadni a lányt, s akkor csinálnak ilyen oldási misét, tehát, hogy feloldja a
varázslat alól őket.
(Zsibó, 1997/51 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 172.)

Égy időbe erőst nem jól vótam. Csak mind a halálro gondoltam s sírtam. Néném elvitt a paphaz.
Az elmondta, hogy mi bajam, mindenfélét kérdezett s mondta, hogy meg vagyok csináltotva, hogy
hagyjam el az uramat. Még jó, hogy ideibe elmentem. Kilenc hétig kellett büteljek.
(Ördöngösfüzes, 2002/41 éves nő/Kulcsár I. KJNTA 986.K 31.)

A testvéremnek a fia is megjárto. Elkezdett járni egy léányhoz. Az nem vót becsületes. Mük
mondtuk neki, hogy ne menjen, mé nem jár jól vele. Ű azt mondta, hogy nem akar menni, de viszik
a lábai. Mintha húzza oda valami. Elmentünk a paphaz. Há mondja, hogy meg van csináltotva. Hármon bűteltünk érte.
(Ördöngösfüzes, 2002/73 éves nő/Kulcsár I. KJNTA 986.K 31.)

T. E. léán vót, ott lakott Jobbágytelkin M. A. bának a szomszédjába. Hát annak a felesége is
olyan boszorkános vót. Má halálán vót, s addig nem tudott meghalni, amíg át nem adta a tudományát valakinek. E. vót kéznél, s annak adott egy tincset a hajából. E.-ék kalákába jártak kapálni, s ott
aludtak a többi léánnal a pajtahíján. E. összebeszélt a többivel, s A.-nak a hajába tette a tincset, mikor aludt, s azzal felkontyolták. Akkor T. L. A.-nak udvarolt, s E. azt akarta, hogy neki udvaroljon.
Reggelre A. megtébolyodott teljesen. Bévitték a kórházba, s egyáltalán nem jött helyre. Valaki elárulta az A. apjának, hogy E. mit tett. Az elment a román paphoz, s vitte A.-nak a szoknyáját is. A pap
tudta a nevit is, s azt is, hogy mér ment. Kérdezte, hogy: – Azt akarja, hogy haljon meg E.? Az öreg
azt mondta, hogy Isten őrözzön, ő keresztény ember, halált nem akar. Csak azt kéri, hogy A. gyógyuljon meg, s E.-nek soha egészsége ne legyen, se boldogsága, se békessége a házba. Még aznap A.
helyrejött teljesen. Kivették a kórházból. E.-t ugyi L. elvette, de azóta nincs ott béke. E. örökkétig a
kórházokot járja. A két gyermeket Rh-val310 szülte meg, azok is gyengék, feszt betegek. S hiába van
sok pénz, örökké csak a civódás, veszekedés köztök. Úgy biza.
(Székelyhodos, 2002/50 éves nő/Balássy E. 2014.K 48–49.A 260. sz.)

Ezt anyósom magyarázta nekem. Apósomnak volt egy fiútestvére, s az első házassága nem sikerült, s akkó az anyós, a nőnek az édesanyja azt mondta, hogy ő megmutassa, hogy egybekelnek,
de azt is megmutassa, hogy nem fognak megélni. S akkor elváltak, lett egy lányuk. S akko az aszszony elment, megcsináltatta a vejit, ezt az A. bácsit. Az mikó hazajött, Peterden vót egy ilyen pap,
309
310

’rontást, varázslatot (fel)oldó’
Rhesus-faktor (Rh). Ti. amennyiben egy Rh– nő Rh+ magzattal terhes, az Rh-összeférhetetlenség miatt (főleg
második terhesség esetén) károsod(hat)nak a magzat vörösvérsejtjei.
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aki ezekkel foglalkozott, hazajött. Éppen itt laktak a sarkon abban a házban… Hazajött, fel akarta
gyújtani a házat, tépte le magáról a ruhát, mind így viselkedett, s akkor valaki mondta az édesanyjának, B. máminak meg, hogy nincs-e megcsináltatva? És elment, és mondta, hogy mi járatban van,
s kinyitotta… mer a pap oda vezeti, hogy ki járt ott, miket mondott és mondta, hogy ki s most mit
akar az anyja, hogy: – Ez az átok szálljon az asszonyra? – Ne, ne – azt mondta –, csak mentse meg a
fiamat, nem akarom, hogy rászálljon. S utána aztán helyrejött, újranősült, volt családja s három gyermeke, s ment az élet tovább.
(Aranyosegerbegy, 2003/63 éves nő/Csíki E. KJNTA 1125.K 8–9.)

[K.]: – Mivel lehet a legényeket elcsábítani?
[N.]: – Hát azt mondták valamikor, még apósom is mondta, hogy még rongyot vagy zsebkendőt,
vagy mit loptak a legénynek a zsebiből. S hogy avval úgy elbolondították, hogy még pálinkát is itattak vele, hogy nem tudott szabadulni. S akkor, hallottam azt is, hogy elmentek, s mondattak misét a
román pappal, s vitték a fiúnak az ingét vagy valamit, hogy na, hát mondják vissza.
(Székelyhodos, 2003/62 éves nő/Balássy E. 2014.K 59–60.A 335. sz.)

S én akkor vettem A.-nak egy ingjit, s elmentem. Elmentem a kártyavetőnéhoz, K.-hoz. Ez a
K. nén cigánné, vagy miféle, elég öreg, de van családja, nem egyedül él. Addig nem jártam ott nála.
[…] Elmenyek oda, s megnéz, s na, emeljem a kártyát, s megint megnéz, s megnézi a kártyát, s azt
mondja: – Maga bajba van, mégpedig családi ügy. Azt mondja nekem: – Na, ide figyeljen! Maga ne
sírjon, egy könnyet se ejtsen! Úgy meg van csináltatva [a fia], hogy nem lát – azt mondja – az orránál
tovább, de maga egyet se búsuljon. Mer – azt mondja –, hogy egy cirkusz má vót köztök, most jön
a másik, s miko azt lássa maga, hogy a fia menyen bé a kapun – azt mondja –, akkor minden megfordul. S képzeld el, hogy egyik reggel elment M. a csarnokba, s elmentem bé tűzgyútani, s miko
bélépek a csűrkapun, látom, hogy A. fordul bé. Én nekiestem a kapunak. Mondom: – A., ez nem
igaz! – Igaz, édesanyám. De sírt. De sírt, de úgy sírt. Pont itt a kútnál találkoztunk. S azt mondja:
– Édesanyám, tudom, hogy vótál valahol, de azonnal menjünk tovább, me ha nem, végem. Igen hamar beléhoztam A.-t, hogy hazajött, me én közbe osztán K.-tól elmentem Abafájára a paphoz. S
elmentem a paphoz, s vittem egy blúzát A.-nak. De erősen-erősen sírtam. Nem tudott a pap magyarul, érteni értett, de nem tudott válaszolni. Nem tudtunk értekezni. Behívott egy öregasszonyt,
s én elmondtam mindent. S még megsimogatott, s azt mondta, hogy ne búsuljak, azt mondja, minden helyre fog jönni. Akkor érkezett haza, s hozott egy olyan nagy pereszkurát,311 s még a felesége
kicsit tört belőle, s ideadta nekem, hogy na menyünk a templomba. S el is mentünk a templomba...
Hát mit mondjak neked, te Enikő? Vagy két órát misézett, de misézett! Imádkozott arra az ingre
réa, s én is ott vótam. S ő az oltárnál románul imádkozott. Hanem felírta az én nevemet, az A.-ét,
s a fehérnépét. Me hát én nem akartam semmi rosszat. Mer azt mondta a pap, ahogy én elmagyaráztam, hogy a szál kell megszakadjon, amivel megkötötték A.-t. Tehát ő ezért imádkozott, hogy
az a szál szakadjon meg, amivel kötik. De én mondom neked, hogy vagy két kerek óra hosszát. Én
üldögéltem, s imádkoztam, ahogy tudtam, az én nyelvemen. De ott egyéb nem vót, csak A., J., J.,
má az én nevem. Állandóan csak ez! Szentelte az inget, s oltárt megkerülte, ó, azt nem is lehet kimondani! Felőtözött rendesen szép miseruhába. S rendeltem kilenc misét. Me azt mondta, hogy három, hat vagy kilenc. Örökké a legtöbbet rendeltem. De akkor azt mondta, hogy nem mondta meg
az árát, hanem amennyit én akarok. De én örökké megérdeklődtem, hogy körülbelül mennyi, s én
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’szentelt, áldozati kenyér’ (rom. prescură)
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örökkétig annyit adtam. S azt mondta, hogy utána menjek vissza, amikor lejár a kilenc mise. De én
közbe kellett böjtöljek. Megmondta, hogy egy héten két misét tart, kedden s pénteken. Azokon a
napokon kellett délig böjtölni szigorúan, s azon a napon semmit nem szabad kiadni a házból. S akkor telt az idő na, s közbe elmentem máshova is, me nem tudtam visszamenni hozza, ahogy lejárt a
kilenc mise. Akkor elmentem..., mindenüvé elmentem, hogy valahogy sikerüljön, Enikő, azt nem is
tudom elmondani, mindenhova román papokhoz! Akkor mondták, hogy menjek el a meggyesfalvi
román paphoz. Oda is elmentem, az értett magyarul. S mikor ott is lejárt, akkor visszamentem ehhez. Ez így ment egy darabig. Na, telt-múlt az idő, mindegyik mondta a misét, s én böjtöltem. S
osztán bekövetkezett az, amit a kártyavetőné mondott, hogy jött haza. De ez körülbelül olyan hat
hónap múlva. Hogy én mit búsultam, Enikő! [Sóhajt.] S na, mondom, zokogva jött, de már előtte
találkozott az apjával, s bocsánatot kért, s hogy én meg tudok bocsájtani. De közbe én már hamar az
inget réaadtam. S együtt elmentünk vissza K.-hoz. Felemelte a kártyát, s szemberöhögött K. S azt
mondja: – Na, mér nem sír? – azt kérdi tőlem. – Há – mondom –, maga mondja meg, azért jöttem
ide, hogy mér nem sírok. – Mit mondtam magának – azt mondja –, hogy minden helyre fog jönni.
A.-ra réacsapott, azt mondja: – Fiatalúr, mit kesergeti annyit az anyukáját? Helyre van minden – azt
mondja –, helyrejött minden. Megmondta, hogy csak a misét, csak a misét továbbra is, me nagyon
rajta vannak, hogy tovább, vissza akarják tartani. Akkor elmentünk megint vissza Abafájára. Nem
kaptuk otthon a papot, csak a fiát. A. mindent elmondott neki, s akkor ő adott pénzt, kilenc misét,
annyit rendelt. Nem vót mit csináljunk, hogy hamarabb haza tudjunk érni, jöttünk [Nyárád]remetéig. Még járt a kicsi vonat. Remetéig busszal, s onnét vonattal hazajöttünk. S odaadtam neki azt az
inget, ami a papnál vót: – Vedd fel A.! S: – Édesanyám, mi van ezzel az inggel? Azt mondja: – Olyan
jól érzem magam benne, mintha nem is én vónék. De közbe azt mondta nekem a pap, hogy adjam
oda, s állandólag hordja magán, hogy addig, amég... s még ki se szabad mosni. Hála Istennek ebből
kibogzódtunk. De folytatom a többit. Jönnek haza I.-ék, s azt mondja: – Édesanyám – azt mondja –,
hogy fogadtad A.-t? Hát úgy ment el I.-ék mellett, mintha nem is ismerte vóna a nővérét. Nem is
törődött. I. azt mondja, hogy állják a sort, s há lássa, hogy A. mejen. De közbe ki is állt a sorból, s felment a blokkba, hogy még valami neccet vegyen, hogy többet akarnak vásárolni. S miko mejen T., az
I. ura vissza, lássa, hogy I. össze van borulva A.-val. S réaborult, hogy: – Meg tudsz bocsátani? S réa
T.-re, hogy: – T. sógor, meg tudsz bocsájtani? Há hülye vótam – azt mondja –, tényleg igazatok van,
hogy a csinálmány az oka. Osztán azóta nincs probléma.
(Székelyhodos, 2003/64 éves nő/Balássy E. 2014.K 54–55.A 316. sz.)312

Nem tudom, hogy ki rontott meg, de hogy a pap csinálta a jót, az igaz. […] Anyukám fogta a
kezemet, s mondta, hogy itt nem stimmel valami. Mentünk Toplicára, van egy olyan mănăstire, hát
a pap bácsi elővett egy nagy könyvet, kinyitotta, s ott kezdte mondani, hogy meg vagyok babonázva, elmondta, hogy mivel.
(Kolozsvár, 200?/26 éves férfi/Kelemen Zs. é. n. KJNTA 1126.K 5.)

Nekem elkötték az esküvésem, még azt a rossz részegeset is elvegyék. S akkor elmentem egy
oláhpaphoz, fizettem s kicsinálta. Hót dolgokkal csináltak meg, bétették a köveink alá a hót dolgokat.
312

Egy másik esetismertetés során az adatközlő beszámolt a rajta segítő ortodox lelkész későbbi magatartásáról
is: „Most tavaly vót. S ide mentünk el Abafájára. Vótam A.-ékkal, észe az E. idejébe. S megismert a román
pap, még élt az öreg, s megfogja a kezemet, s azt kérdi, hogy: – Ce face A.? [’Mit csinál A.?’] S úgy még
megsimogatott. S osztán mondtam, hogy Isten segítségivel megtért. Annyi idő után megismert a pap, anélkül,
ugyi már sok idő telt el azóta”. (Balássy E. 2014.K 68.A 369. sz.)
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Megkaptuk. Az az olá pap megmondta, hogy engem hat esztendőre megcsináltak, ne máj adódjam
el. Hót csontok voltak, egy cerus, szegek voltak, meg volt kötve. Azt mondta, vegyük ki egy hétfőn
reggel, vigyük be a patakba, csapjuk el. De úgyse... csinálódik ki, míg nem fizetek a papoknak, hogy
rám csitilják azt a négy evengéliát a fejemen. Idetette a fejemre, én ültem térgyen, imádkozott, s kicsinálódtam.
(Magyarfalu, 2005/Halász P. 2005. 388. 1776. sz.)313

[K.]: – Amikor voltál ott Arad megyében, azzal a mikrobusszal, magyar emberek még voltak?
[N.]: – Igen, vótak Szilágycsehbűl például, vótak Zilajrúl, mindenki. Vót kaja. Hun ëgyik az
anyósával vót, me levágott valamit a kötényibűl, és elvitte valahova és megrontotta valamiért.
[K.]: – Az anyósa?
[N.]: – Az anyósa. Akkor vót olyan, aki, például én vótam, mikor most vótam, és vittem a [fiú]
testvíremnek ëgy ruhát. […] És azt mondták nekem ott a papok, hogy le van kötve a házassága kilenc évre valakitűl. […] Azt mondta, hogy meg van csinálva ëgy öregasszonytúl, az öregasszony má
meg van halva, meg egy szőke asszonytúl. La o răscruce de drum stau,314 úgy mondta. S észrevettük,
hogy ki. Ha, úgy izéltük, tudtuk má, hogy kirűl van szó.
[K.]: – Mit jelent az, hogy kilenc évre meg van csinálva?
[N.]: – Le van kötve a házassága, hogy ne tudjon megnősülni. Igen. […] Na, s én vótam, és próbáltam, hogy kiizélni, de ű kén menjen, akire van csinálva. Me én, ha vótam, nem mehetek, hogy
mondjam, menjen helyettem valaki. Akkor is jó, de te kell menjél, me tégedet kell ottan [helyrehozzanak].
(Zsibó, 2005/35 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

Hát, majd aztán a fiam is elindult ebbe a dologba. Van az a nem tudom milyen P. bácsi, Somlyón.
Az unokatestvérem tudja, mer én nem nagyon szeretek véle foglalkozni, de az unokatestvérem, az
eljárja. Az eljárja a papot is, az eljárja a P. bácsit is, és akko ippen ajánlja a fiamnak, hogy: – Hát eridj
el P. bácsihoz, és az megmondja neked, hogy meg vagy rontva, vagy nem vagy megrontva. […] Na,
majd aztán elment, aztán, nem tudom hova ment, román községbe. Ott aztán adtak neki egy Bibliát,
és a Bibliába hát megjegyezték, hogy hát melyiket imádkozza mindennap. Úgyhogy valami paphoz
ment. És: – Ezt maga tartsa bé, mindennap imádkozzon. És a Jóisten magának megadja, hogy meg
tudjon válni tűlle. Úgyhogy ű aztán megszabadult tűlle. […] És akkor addig járt, aszondta a pap is
neki, hogy: – Beteg nem leszel többet, imádkozzál, de – aszondja– nem tudsz tőle megszabadulni,
mert ezek mindig elmennek és megkötnek.
(Szilágynagyfalu, 2007/71 éves ref. nő/Széman R. 2007. KJNTA 1996.K 10., 12.)

Megint vót egy másik eset. Itten Nikula [Füzesmikola] mellett, Bonc[nyíres]. Bonc itt van
Nikula mellett ugye. Ott van nekem valami rokon. Hát innen elmentek sokan, nekem egy unokatestvérem az öregasszonnyal elmentek oda. Aszondja, hogy annyian vótak annál a pópánál, vagy
százhúszan. S ott kellett álljanak rendre, amíg bémentek. Na, ez a J. [férfi]…, de J.-nek hítták. Mikor
bément, aszondja, megmondta neki, hogy milyen helyzetbe kerül. Hogy elválik a feleségitül. És elvállottak. És mondta egy unokatestvére, ők unokatestvérek vótak ketten I.-vel [nő], az is azt mondja,

313
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Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 608.
’egy útkereszteződésnél laknak’
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mikor jött ki, sírva jött ki a pópától. Mert azt mondta, hogy meg van csinálva, hogy nem tud férjhez menni.
(Árpástó, 2009/80 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 536. 1437. sz.)315

Tessék elhinni, hogy van benne valami. Mert néném [1]920-ban született, s udvarolt neki egy
fiú, de őneki egy [sepsi]magyarósi is udvarolt. S tetszett neki néném, s valahogy ellopatta a nénémnek a zsebkendőjét. S néném napról-napra ment tönkre, úgyhogy hiába vitte orvoshoz. S akkor
mondták, hogy menjen el valahova, valamilyen jóshoz. S akkor ott a fogarasi hegyekbe316 vótak, tetszett hallani, kalugerpapok. Elment hozzá, és én nem tudom, mit kellett vigyen. Hát még azt is megmondta, hogy a temetőnek melyik sarkában van elásva, milyen hátul, hány centire, ott a zsebkendő.
S ha azt ki nem veszi, mire a zsebkendő elkorhad, a leánya is meghal. S ez szent igaz vót! Nálunk
történt. S kiásták a zsebkendőt.
(Nagyajta, 2009/81 éves unit. férfi/Magyar Z. 2011c. 237. 810. sz.)

[K.]: – Ezt a böjtöt tartod?
[N.]: – Negyven napot. Negyvennapos. Ez a legkeményebb böjt.
[K.]: – Ezt a Târgu Lăpuş-i pap adta?
[N.]: – Igen.
[K.]: – Hozzá mikor mentél el?
[N.]: – Nála legelőször szeptember 18-án voltunk, legeslegelőször. Meghallgatott, s megmondta,
hogy mi van evvel a személlyel [B°-vel],317 akiér mentem én. Szóval, hogy îi spurcat.318 Magyarul azt
jelenti, hogy az a nő [X.],319 aki őtet akarja, az megitatta a ciklusával. S eztet nehezen lehet feloldani.
Szóval ez a nő [kuncog], ez a nő valamit [szünet] akar tőle. S ő [B°] ezért akarja [X.-et], hogyishíják,
ezt a pap mondta. Azt mondta, hogy, nekem azt mondta, hogy nem tudja, hogy mit fogunk tudni
csinálni, megpróbálunk mindent abszolút, hogy feloldani. Nagyon nehezen lehet az ilyesmit feloldani, mivelhogy ő [B°] megitta már ezt. S ez mán a szervezetibe van, s most már ez a nő [X.] őtet úgy
irányítja, ahogy éppenséggel ő akarja. Szóval, az ő hatalma alatt van.
[K.]: – És ezt nem lehet ellensúlyozni?
[N.]: – Nem lehet. Én beszéltem, itt van, O.-val is, a P.-től.
[K.]: – Ki ez a O.?
[N.]: – Ez az O., ez a [szünet] T. É. Amikor neki a férje anyukádéknál taximéteres volt, és mindig
megállt itten a Lottóba, hogy ott volt az a nő, aki árult, na, az a nő itatta meg eztez a hogyishívjákot,
eztet a férfit. O.-nak a férjit is pont így megitatták. Pont így megitatták. És ő is [O.] sorra járt minden papot. Annyit elért, hogy hazaköltözött [ti. saját férje], de még mindig tartja a kapcsolatot avval
a nővel. Szóval ezt nem lehet, miután megitta, kész. Szóval, ez, egyetlenbenegy rontás, ami tényleg
nagyon kemény, ez. […]
[K.]: – Akkor te voltál szeptemberben a Târgu Lăpuş-i papnál.
[N.]: – Szeptember 18-án vótam.
[K.]: – Ő mondta, hogy kezdjed ezt a böjtöt?
315
316
317
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A gyűjtő jegyzete alapján hasonló esetet Ördöngösfüzesen is említettek 2010-ben. (Vö. Magyar Z. 2012. 641.)
Fogarasi-havasok (rom. Masivul Făgăraşului)
Román nemzetiségű, ortodox vallású férfi, akivel N. több évig házasságon kívüli viszonyt folytatott. A férfi a
viszony felszámolását kezdeményezte.
’(ő) meg van rontva”; ti. női test váladékával
B° új társa.
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[N.]: – Nem, akkor, akkor még azt mondta nekem, hogy kell imádkozni. Szóval nem mondta a
böjtöt, semmit abszolút. Kell imádkozni. Adta nekem, hogy hétszer, minden áldott nap a Miatyánkot mondjam el.
[K.]: – Hét nap egymás után, tehát egy héten keresztül?
[N.]: – Ezt nem egy héten, me ezt minden áldott nap kellett mondjam. Ahhoz, hogy nem láttam
semmi eredményt. S visszamentünk hozzá.
[K.]: – A Târgu Lăpuş-i pap, amikor az imát adta hét napot adott, vagy hét hetet?
[N.]: – A pap nem, nem függesztette fel [jelölte ki], hogy mennyi ideig. Csak annyit, hogy minden nap. Nekem le is van írva, az az első papír megvan nekem otthon, aszondta, hogy: – De şepte ori
Tatăl Nostru320 és psalmul treizeşişepte.321 [Suttog.] Na, de én mostmár hogyha nem láttam semmi
eredményt, én mikor visszamentem hozzá, én még megkérdeztem tőle: – Bőtöt, nem kell tartani?
Azt mondta, hogy ha akarom, akkor ezt lehet csak. [Az utolsó szót nyomatékosan ejtette.]
[K.]: – Az imát, amit kezdtél, aztán meg a böjtöt, mire? Arra, hogy térjen vissza hozzád B°?
[N.]: – Igen. Arra, arra tartottam. Igen. Erre tartottam. S akkor nem láttam semmi eredményt,
akkor eleinte, de aztán, azután kezdtem látni, hogy nem pont úgy a kapcsolat [ti. B° és X kapcsolata],
mint ahogy volt. Mivelhogy én láttam az interneten, hogy, hogy hogyishíjákolnak. Na, de mikor már
kezdtem ezt a negyvennapos bőjtöt, na, akkor kezdtem már látni [suttog], hogy már egyik a másik
futkorásznak, egyik a másik elől, meg satöbbi, meg satöbbi, nem volt pont az a szoros megegyezett
pontos óra, amikor mennek fel [ti. mikor lépnek be a világhálón elérhető csevegőprogramba], mikor hogyishívják. S akkor én ezt vissza, de ez, ez nagyon titánikus bőjt. Me, például én, ahogy cigarettázok, nekem negyven napig, hétfő, szerda és pénteken, 12 óráig még vizet se szabad tegyek a…,
szabad vót, s még cigarettát se tudtam meggyújtani. Mikor 12-kor húzták a harangot a templomba,
akkor gyújtottam reá, s akkor ittam kávét. Ez negyven napig tartott. December tizen…, december
9, vagy 10-én járt le a negyven nap. Na, most már, akkor mikor nekem ideadta eztet a böjtöt, azt
kérdeztem tőle, hogy mikor kell visszamenjek. Azt mondta, hogy most egyelőre nem tudunk viszszamenni, nem tok visszamenni, mivelhogy ő se tud foglalkozni, hogy másegyébbel, mivelhogy beállt a karácsonyi bőt. S aszondta, hogy bobotyáza után menjek vissza. Most mán ez bekövetkezik,
hogy lássuk, hogy…
[K.]: – Bobotyáza, az január 6?
[N.]: – 6-án van, 7-én van a másik ünnep,322 az a Intrarea Sfântului Ion în…323 nem tudom, valami olyasmi, în biserică,324 valami olyasmi. […] Ő nem is adott nekem csak annyit, mondta, most mikor megkezdtem a negyvennapos bőjtöt is, azt is, azt mondta rugăciunea Sfântului Ciprian, psalmul
treizeşişepte,325 ezt minden áldott nap el kellett mondjam.
[K.]: – S Ciprian? Miért pont Ciprian? Nem magyarázta el neked?
[N.]: – Hát az, az, aki dezlegare de farmece.326 Szóval, ottan a könyvbe leírja, hogy ő, mivelhogy
hogyishíják, ezeket a …

320
321
322

323
324
325
326

’Hétszer a Miatyánk’
’a 37. zsoltár’
Január 7-én az ortodox egyház ünneprendje szerint a Soborul Sfântului Ioan Botezătorul tartódik számon. A
rom. sobor ’adunare, slujba religioasă ortodoxă oficiată de mai mulţi preoţi’ jelentésben használt, azaz: több felszentelt pap által celebrált ünnepi liturgia.
’Szent János bemenetele a…’
’a templomba’
’Szent Ciprián imája, 37. zsoltár’
’varázs-, bájfeloldás’
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[K.]: – A Târgu Lăpuş-i pap az körülbelül hány éves?
[N.]: – Az is megvan vagy hetven, körülbelül olyasmi.
[K.]: – S milyen embernek látod? Megbízható?
[N.]: – Te, nagyon, nagyon hogyishíják, ēgy olyan furcsa természetű. Mert, például, mikor bementél hozzá, kacag, szemedbe néz, s például azt is mondta, hogy próbáljak meg [kacag] me, tényleg ezt
mondta, azt mondta, hogy: – Tudom mit jelent az, hogy përvērsz lenni? [Kacag.] Mondom: – Nem.
[Kacag.] Éreztem, hogy ottan összemejek, mikor hallottam az ilyesmiről. Azt mondta: – Ez a személy
[X.], aki B°-val ezt megcsinálta, az përversz. Az a nő, pērversz! – aszondja. Abszolút minden vágyát
megcsinálja neki. Ahhoz, hogy a kezibe tartsa. S aszondta [a pap], próbáljak meg én is az lenni. De há,
hogy tudjak én olyasmit, hogyishíják?! Mondd meg nekem?! Me soha életembe nem vótam [perverz]!
[K.]: – Tehát a pap még ezt is látja?
[N.]: – Igen.
[K.]: – A pap valamilyen könyvet használt addig, amíg te ott voltál? Vagy csak ezeket adta neked?
[N.]: – Nem. Csak ezeket adta le, és például felírta egy könyvbe, van egy könyv, füzete, s oda felírta a nevedet, a másik személynek a nevit [B°], akkor a másik, a nőnek a nevit [X.], az, aki tartott
rëá, s aki megkötötte űtet [B°-t], s ő [a pap] azután kér, körülbelül imádkozik. De, például van olyan
eset, hogy minket ez a D. vitt el, a T. D. vitt el minket a kocsival, me ő már volt ottan, s ő magyarázta,
vót olyan eset, hogy teli volt ottan a váróterembe, ahol vártál, hogy bemenni a paphoz, hogy ha volt
olyan eset, hogy kiment, otthagyta a népet, és felment a templomba. Mert ez a templom, ez a Târgu
Lăpuş-i, ahogy lakik most a pap, a rohiai templom van a legközelebb, s ottan ő pap. És ez [a pap] ottan otthagyta a népet, és felment a templomba, és imádkozott. Szóval, volt olyan eset is.
[K.]: – A.-ból mennek még oda?
[N.]: – Nagyon sokan járnak oda. Nagyon sokan.
[K.]: – Milyen problémával mennek az emberek ehhez a paphoz?
[N.]: – Mindenféle. Szóval, ilyen nagyon súlyos problémák.
[K.]: – S van, akin segített?
[N.]: – Igen. Szóval, ez a D. azt mondta, hogy miután kijöttünk onnat, ő azt mondta nekünk,
hogy ne gondoljuk azt, hogy mától holnapra fog bejelentkezni az, amit végig akarunk vinni mi is.
Ez, időbe telik. De ő, má nagyon régóta jár hozzá. És, csodálkoztam, abból a szempontból, hogy férfi létire, mert, mert általába a nők. A nők fordulnak ilyesmihez, ëgy férfit nagyon ritkán hallottam,
szóval nem is hallottam addig. De ő, mint férfi, vót, hogy megjelentkezett, és szóval, az ügyet nem
tudjuk, hogy miért, de férfi. Ő is bement, ő is, hogyishíják. […]
[K.]: – Mennyi idős ez a D.?
[N.]: – D. nyolcvanba született. Fiatal. […] S akkor mostan karácsony előtt, hogy annyira ki
voltam borulva, én má, hogy mondjam neked, amikor nekifogtam ennek az imádságnak, akkor beszéltem a B.-i pappal, s most következik, hogy menjek el hozzá megint. […] ameddig ennek a
rugăciunea Sfântului Cipriannak neki nem fogtam, nekem semmi rémálmom nem volt. Abszolút
semmi. Olyan higgadt voltam!
[K.]: – Ezek a rémálmok, hogy kezdődtek?
[N.]: – Ezek a rémálmok úgy kezdődtek, hogy [suttog] miután én nekifogtam ennek a Sfântu
Cipriannak, nem, nem lett vóna, szóval, nem hogy nem lett vóna szabad beleolvassak ebbe a könyvbe, nekem csak kategorikusan a rugăciunea Sfântului Cipriant kellett vóna csináljam. De én, beleolvastam a könyvbe. S akkor, amikor beleolvastam a könyvbe, eljutottam a harmincharmadik oldalig.
Na, de mikor eljutottam a harmincharmadik oldalon, nem kívánom senkinek. Verejték, rosszullét, le
vótam térgyepelve a fotel mellé, elibe, és ki vót nyitva a könyv. Éreztem, hogy ájulás környékez, nem
tudtam, hogy mi a bajom van.
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[K.]: – Csak úgy hirtelen, a semmiből?
[N.]: – Hirtelen. Hirtelen, hirtelen jött rëám minden. Annyi erőm nem volt, hogy felálljak a fotel mellől. És az az érzésem volt, hogy állandóan egy rossz ember a hátomnál van. Hogy állandóan
figyelve vagyok. Ez volt az első. A második, ottan ahol van a rugăciunea Sfântului Ciprian, ott írja:
nume.327 Na, most már, ott ahol írja nume, ottan ki kell mondjad annak a személynek a nevit, akiért imádkozol. Na, én kimondtam az ő [B°] nevit, de én rëá vagy két-három napra, odatettem az én
nevemet is. S akkor megkezdődtek a rémálmok. Álmodtam aztat, hogy egy házba voltam, ahol soha
nem jártam. Me, nem tudom, nem emlékszek, hogy legyen egy olyan ház, hogy középen legyen az
ajtó, és két ablak ódalt legyen. S este volt. S én avval a gondolattal, hogy este be kell zárni az ajtót
meg az ablakot, elindultam az ablakok fele, hogy zárjam be. Az ablakokat sikerült, hogy bezárjam, de
mán az ajtót nem. Mikor az ajtóhoz értem, hirtelen meghúzta valaki a kabátomnak az ujját és húzott
kifele. S az árnyéka, mer égett a villany az ajtó felett, az árnyéka látszott, hogy tiszta feketébe őtözött
ember, az arcát nem láttam egyáltalán, a fekete ruha, és a fekete sapkája volt. Ennyit láttam. De ő
erőteljesen húzta ki a kabátomat. Én meg akartam vóna visszahúzódni. Mert én konstient vótam,
hogy, hogy mi van ottan. Hogy az ördög van kint. Én álmomba tudtam, hogy ez az ördög. S akkor
hirtelen F. megfogott az ágyba, mer körülbelül vergődtem, s megfogott, és meghúzott, vagy mit csinált, nem tudom, de nekem az az érzésem vót, hogy valaki hátulrunnan visszahúzott.
[K.]: – Akkor felébredtél?
[N.]: – Felébredtem. S akkor egy másik alkalomkor pedig, a másik alkalomkor pedig, az volt,
hogy a CEC-be voltam, s hogy fehérre van meszelve a CEC-nek a fala, B° megjelent ottan. S B° a
fényképezőgépjéről a fehér falra rëávetítette a képet. Na, most már ez a kép, arról vót szó, hogy templom, és festmények, ilyen szent festmények. Én hirtelen azt a kérdést tettem fel neki, hogy ő urmǎrált
engemet? Szóval, én conştient328 vótam abba, hogy én mit csinálok, és miket, még álmomba is. És,
hogy ő, meg vótam szentül győződve, hogy ő urmǎrált ēngemet. Azt mondta, hogy: – Nem. De
aszondja: – Mit jelentenek ezek, ce-nseamnă astea?329 Ő ült egy fotelbe. A nő, ez az X.-ke a kaloriferre rëá vót fektetve. Két férfi állt mellette. Mikor én láttam, hogy az a nő ott van, én hozzámentem
a nőhöz. A nő, ahogy le vót fektetve a kaloriferre, keresztülnízett a fejin. S mikor meglátott ēngemet,
elájult. S akkor az a két férfi meg felemelte a nőt, és kivitte. S B° elment utánuk. Beszéltem T. nénivel,
hogy mit álmodtam. Azt mondta, hogy: – Az, hogy te ikanákkal álmodsz, meg templommal, vagy
valami, ez nagyon jó. Szóval, evvel problémát ne csináljak, mivelhogy fehér volt a fal, festmények,
ilyen szent festmények vótak levetítve, meg minden, s hogy ő vetítette. B°. Szóval, így közvetlen.
[K.]: – De ez nem volt rémálom.
[N.]: – Ez már nem volt rémálom. Nem. De még álmodtam valamit, de most már hirtelen tényleg nem jut eszembe, most már hirtelen nem jut eszembe. Valami még volt itten.
[K.]: – Ezt többször álmodtad, az ablakosat?
[N.]: – Igen. Igen. S én, aki nem féltem soha, féltem kimenni az udvarra, annyira féltem. A házba, úgy próbáltam, hogy ne legyek egyedül. Annyira féltem.
[K.]: – Most már véget értek?
[N.]: – Most már kész. Gátá. De azért még van bennem a féltség. Még mai napig is van bennem féltség.
[K.]: – Tehát volt egy időszak, amikor folyamatosan így álmodtad ezeket. Volt olyan, hogy egy éjszaka többször is?
327
328
329

’név’
’tudatos’
’Mit jelentenek ezek?’
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[N.]: – Nem. Szóval, egyszer. Ha megébredtem, akkor nem még. Nem.
[K.]: – S te csak azzal magyarázod, hogy mikor mondtad a saját nevedet, azóta?
[N.]: – Igen.
[K.]: – S utána nem mondtad a nevedet?
[N.]: – Nem, me egész végig kimondtam osztán, osztán végigvittem. A negyven napon keresztül
végigvittem. Úgy, hogy azt jelenti, hogy vagy ő [B°], vagy én, valami itt, itten, vagy őtet van meg, őtet
biztos, száz százalék, hogy meg van rontva, úgyhogy azt jelenti, hogy mi is, körülbelül.
(Szilágyság, 2009/45 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)330

[N.]: – A jós azt mondta, hogy nem ártana elmenjek egy román paphoz. S akkor, Erdőszentgyörgyön vót akkor egy olyan pap, aki direkt az ilyeneket fogadta.
[K.]: – S beszélt magyarul?
[N.]: – Igen, úgy beszélt magyarul, mint mi. Csak már ki van az vénülve, megvénült. Nem tudom, még él-e, nem érdeklődtem azután. Ő már nyugdíjas. Ott lakik azé Szentgyörgyön, de nyugdíjas. Hát, akkor osztán elmentem a román paphoz, a templomba, fel a templomhoz, osztán ott letérdepeltetett s a fejemre valamit tett s, akkó imádkoz, közösön imádkoztunk… már el is felejtettem, hogy hogy vót. Igen, igen. Közösön kellett imádkozzunk, akkor kellett egyedül, magamba, hogy
amiért, kérjük meg az Istent, kérjük meg, amiér én ezt akarom. S akkor megkérdezte, több mindent
megkérdezett, na. Hogy ezt mind magamér csinálom, vagy kiér. Én akkor J.-ér csináltam, mer vót
egy fiú. [Suttog.]
[K.]: – Igen, tetszett azt mesélni.
[N.]: – Vót egy fiú, s aztán az anyja megcsináltatta J.-t. Már azon járt az esze, hogy posztítsa
el magát, azt mondta a jósnő, hogy elposztítsa magát, ha nem megyek el a román paphoz. Menjek el. S vigyem el egy olyan fehérneműjét, amit, egy majót s egy bugyigót, amit hamarosan adjam oda, hogy vegye fel. Ő akkor Szovátán dógozott, Szovátán vót. S akkor osztán eljött vót haza,
mer a boltosnéjuk meghalt s apja hazacsalta, hogy vegye által a szövetkezetet. S azé van itthon
szegén. Ó, akkor a szövetkezet, ugye, bébukott. Mer neki van vagy tizenhat éve munkakönyvbe, még több ejsze… tizennyolc? De mennyit kell itthon dógozni, mennyivel másabb. […] Hítták
Szentgyörgyre még könyvelőnének is, olyan ügyes vót. Há diplámos, izéből, kereskedelmi izéje
van. Öt kerek évig járt oda. Engem annyira bánt… Osztán, most összevisssza beszélek mindent.
Hol hagytam el?
[K.]: – Hát hogy elment a román paphoz s el kellett vigye a fehérneműjét, amit fel fog venni.
[N.]: – Igen, igen, igen. S azt mondta, hogy vigyek egy… s osztán elvittem egy olyan majót, s
egy olyan bugyit, s osztán mondtam, hogy: – Vettem bugyigót neked, vettem majót neked, s pap
megszentelte azokot, ott Szentgyörgyön s megszentelte, s akkor mondta, hogy böjtöljek. Én s édesanyám, ha él. Már elfelejtettem, hogy hét… Hét pénteket vagy kilenc pénteket? Valahogy így. Észe,
kilencet. Kilenc pénteket. Szigorúan tartsam bé valahogy, ha lehet, hogy napfelkeltétől, amíg a nap
lenyugszik ne egyek semmit. Csak imádkozzak. S örökké menjek be valahogy egy külön szobába
úgy, hogy ne lásson senki, térdeljek le s imádkozzak.
[K.]: – S az állatokra is vonatkozott a böjt? Az állatoknak se adtak enni?
[N.]: – Igen, igen. S akkor osztán, én ezt meg is csináltam, s édesanyám is, s többet soha nem
kellett […] s kezdett jókedve lenni s kezdett táncokba, s bálokba, addig soha, eljőni. S úgy el
vót bódogtalanodva, s úgy beszélt állandóan, s úgy viselkedett, hogy azé kellett, azé mentem el.
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Nekem ezt Szentgyörgyön egy asszon mondta, me, hogy én nem hittem az ilyesmibe. De nekem
Szentgyörgyön egy asszon mondta, s osztán elmentem. Na, aztán lejárt.
(Székelyabod, 2011/79 éves ref. nő/Nagy Zs. 2012. D392. 144–145.A)

V.1.4.3.2. Állat elleni rontást ellensúlyoz/felold/visszafordít
Hát a tehénnek a dóga úgy volt, hogy nem adott tejet egyik sem, rúgott agyon. Aszmondják,
menjek el a kaluber-papokhoz, met azok helyrehozzák, meghozzák a tejet, megmondják, hogy hogy
van, mi van. Ha odamenyek, biztos, hogy a tehennek a teje meg lesz jőve, me elvötték a tehennek
tejit. Hát ezt én babonának hittem, úgy hogy ha nem győződtem vóna mög, én már azelőtt tudtam,
hogy el löhöt venni.
(Firtosváralja, 1978/78 éves férfi/Gagyi J. 2007. 10.)331

Ezt az öregember mondta, hogy jártak, tarhavasi ember vót, K. M.-nek hítták, de vót egy másik neve, mellékneve, de az nem jut eszembe. Hát úgy hínak ott egy hejiséget: Terkuca. Ott Tarkó
és Bálványos, Terkuca s Meleghavas. S azok odabé laknak inkább Terkucába. S a Tarhavason van a
házik. Gyimesiek ők, Gyimes részen van az a Tarhavaspataka. Na, hát osztán ott jártak, asz mondja, ők vadászni. Az a G. A. bácsi. Szoktak vadászni járni. Télen nyestezni, nyestet lőni. S elmentek,
egy-egy hétig odavótak, s akkor ugye, ezeknél szállást, megháltak. Ott aludtak, s nappal elmentek,
ugye, vadászni, s megint estére odamentek, s aztán, asz mondja, több mindent beszéltek. Elékerültek
azok a tejelvevések, s nem tudom, mi. S osztán elmentek a papokhoz. Ott Tarkóba vannak papok,
ijen kaluger papok, mind itt magyar részről es a barátok. Na, ott pedig asz mondják: a kalugerek. A
románok. Az ortodoxoknak a kalugerek. Olyan rendház az es. Na, elment, asz mondja M. bám, oda,
s panaszkodott, hogy ne, a tehenyeinek... [a tejét]. Misérevalót adott. Na, asz mondja, hogy hát vegyen maga egy helyt vajat, olyantól, akinek [-ről] gondolja, hogy evel foglalkozik, hogy elveszi a tehénnek a tejit. Vegyen onnan egy kupa vajat vaj amennyit, csak valamennyit: ha egy kupa es, ha egy
fél kupa, vegyen, asz mondja, egy kupa vajat. Hazajő, s mondja az asszonnak, hogy: – Ne te – asz
mondja –, a papok mit mondtak. Hogy én fizettem misérevalót, de ha meg akarok győződni, hogy
annak mijen a kőtsége, akkor – úgy hítták a tejes dógot, hogy a kőtség. Na, aztán asz mondja: – Ha
meg akarjuk látni, hogy csakugyan valósojunk meg, hogy győződjünk meg, hát vegyünk egy kupa
vajat vaj sajtot, de asz mondta, legjobb a vaj, s vigyük el. Asz mondja: – Hozzák oda hezzám. Na,
asz mondja, el es ment ő a feleségivel, vittek… Asz mondja, ők egy heről, olyan heről vettek vajat,
s mondták, hogy hát ne, egy fiuk katona vót izébe, Piatra-Neamţon [Karácsonykőn], s mondták. S:
– Ne – asz mondja –, vigyük – asz mondja M.-nek a, menjünk...– asz mondja – hezza, s a tisztnek
– asz mondja – viszünk – asz mondja – egy kicsi vajat s sajtot – asz mondja –, s hogy üress kézt ne
menjünk. Me akkor a régi román üdőbe vót szokás, hogy hát, s met én es vittem tojást es vajat es a
főhadnagy úrnak. Kaptam újra szabadságot. Na, hát asz mondja, hogy mondta annak az illetőnek,
az asszonnak, hogy: – Ne, kéne egy kupa vaj – asz mondja –, jó friss vaj – asz mondja –, hogy vigyük
bé. Menjünk látogatni M.-hez, s vigyük a tisztnek – asz mondja. – Hogyne, hogyne, adok én – asz
mondja –, ó, tegnap vertem ki – asz mondja – vajat, adok én – asz mondja. Na, el es mentek ők. Nem
oda vitték. Vitték Tarkóba a papokhoz. Na, az mondja, hogy menjen el, s vágjon le, asz mondja, egy
331
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fenyőfát, egy olyan pácaszerűt, asz mondta, egy olyan két méter hosszú fát vágjon le. Ő hogy magyarázta, mind ez a hogyhívják ne, mind egy gerebjenyel, s olyan kétméteres magos legyen. Asz mondja:
s hojza ide, asz mondja, azt ügyesen takarítsa meg az ágaktól, s hozza bé, asz mondja. S na, bévitte,
s asz mondja a pap: a fát megszelte, s akkor az izével, azt a vajat vele mind reakente, arra a pácára.
S na, asz mondja, akkor a gyertyát gyújtotta a pap, s fellépett az oltára. S a páca ott fére vót felállítva egy heré. Na, asz mondta: – Figyelje a pácát! Mikor, én nem tudom, az evangéliumot olvasta fel,
vaj hogy vót, akkor figyelte, asz mondja, s egyszer ott megmozdultak a izé, hogy híják, a pácán a vaj
megmozdult. S ott kígyófiúk, gyík, mindenféle ijen vadállat, ijen csúszó-mászó állatok lettek a vajból, asz mondja. Na, asz mondja, a misét elmondta a pap, s na, asz mondja: – Látott-e valamit? – asz
mondja. S mondta, hogy: – Igen. Asz mondja: – Mi csináljak evel most, evel a pácával? Asz mondja:– Menjen ki – asz mondja –, s a kemencébe tűz van –, s a kemencébe dobja bé úgy mindenestől,
ahogy van. S ő elment, s úgy mindenestől bédobta a kemencébe. – Na – asz mondja –, most má – asz
mondja – meg van-e győződve, hogy hát van ijen dolog? S hát má ugye, szemivel látta. Asz mondja, met mondta, asz mondja: – Tudd meg, barátom – mondta a pap az embernek –, tudd meg – asz
mondja –, ha valaki – asz mondja – ezt meg tudja csinálni, mindenféle állatnak a tejiből híjából kell
oda varázsolni, csak akkor tudja a tehénnek es a zsírját elvinni. Osztá ugye, az öreg elmondta ezket,
s ilyeneket én örökké megjegyeztem.
(Sepsiszentgyörgy, 1978/69 éves férfi/Albert E. 1995. 26–28.)

Igen, a terhavasi embervel történt meg ez, hogy ő elment, ugye. Megtörtént a tehennyikvel es,
hogy megrontották, de osztán ugye, azok úgy csináltak, mentek minnyá a papokhoz, s azok szógáltak
[misét], s akkor ugye minnyá a tehénnek megjött a teje. S ezekvel es megtörtént, s a papnál járt, s
osztág mondta a pap ne, hogy hát az az ember, hogy hát ez vétek lehet, mondta, hogy hát mi hiszünk
ezekbe a babonákba. – Na – asz mondja –, jól van – asz mondja –, ha gondolja maga, hogy vétkezik –
asz mondja –, akkor mondta, hogy menjen, s hojzon vajat, hogy győződjék meg – asz mondja –, én csak
Istent kértem – asz mondja -, én csak Istent kértem – asz mondja –, mutassa meg – asz mondja –,
hogy meggyőződjék benne – asz mondja. Látta a kígyókot s békákot, ott mászkáltak rajta, azon a fán.
A vaj izévé válott mind, ijen csúszó-mászó gamatsággá. Hát azt ő, mondom, hogy mikor vége lett
a misének, ő csak egy kicsit pillantotta meg, amikor mozogtak. Feleséginek meg se merte mondani.
Csak mondta, s asz mondta a pap, hogy mikor vége lett a misének, hogy künn a kemencébe ég a tűz,
fogja meg, s a tűzbe úgy dobja bé. Így osztán úgy elégette ott a mise végivel… [A kígyók s békák],
azok mind elégtek ott. Hát azok ott rajta vótak, oda vótak tapadva, csak a vaj hogy héza vót, hát azok
úgy mozogtak rajta, s ki lehetett venni, hogy mijen állatok. S akkor asz megfogta, s bédobta a tűzbe.
(Sepsiszentgyörgy, 1978/69 éves férfi/Albert E. 1995. 28.)332

Elmenyen valaki egyszer le Tudor Vladimirescu... oda a Regátba, vótak papok sokan, hatvan pap
misézett egyszerre. Ugy nevezik nálunk, hogy kaluger papok, maguknál barátok, amelyikek nem nősülnek. Elmenyen oda egy fehérnép, mert hallotta, hogy ott van sok pap, s a nehez bűnöktül es lehet
ott szabadúlni. A pap, amikor meglátta, reggel vót, amikor ment a pap a templomhoz... há a fehérnép ott áll a kapuba, s azt kérdezi román nyelven tölle, hogy: – Mit keresel itt, te bünös?! Az aszszony sírva mondja, hogy: – Meg akarok gyónni. Meg akarja a büneit gyónni. S azt mondja: – Bünös
vagy, s nem gyóntatlak! De az asszony sírt, hogy azé jött ide, s ne, milyen messzinnen jő, s azért jött,

332

Az 1978 nyarán (augusztus 7-én) rögzített népi elbeszélés egy korábban (január 21-én) is jegyzett, rövidebb
szövegváltozata: Albert E. 1995. 26.

168

EME
V. A pap tevékenysége
met szabadulni akar a bünöktöl, s azt mondja: – Fizetsz hatvan misére valót, s osztán, azután meggyóntatlak. Ők vótak, a papok, még ejsze hatvanan es. Az asszon fizette es a misére valót, s... na,
meggyóntatta a pap, s az asszon meggyónta a büneit. Ő vette el a marháknak a zsirját. S azt mondta a pap: – Én ettől nem tudlak feloldozni. Nekem erre hatalmam nincs. Ez egy oan óriási bűn –
azt mondja –, nekem nincsen erre hatalmam, hogy feloldojzalak ettől a büntől. Hát mit tudjon, azt
mondja, akkor ő csinálni? S azt mondja: – Megmondom, mit csinálj. Eridj, menj el haza, s hojzál
három kiló vajat a teédbül. Hojz három kiló vajat, s jere ide! Mondta, hogy milyen időszakba. Na,
az asszon el es ment, s visszajött a vajval. Valamennyi üdőre. S azt mondja a pap: – Na, álljál itt meg
napszentületig! A fehérnép ugy es csinált, ahogy a papbácsi mondta, s akkor... az a táj ott cseres vót...
s oda a fák közi bément a pap a fehérnéppel, s azt mondta: – Ni, erre a cserefára este, amikor a nap
elszentül, ezt a vajat kend fel! Így – azt mondja – kend fel a vajat erre a fára, s a hátodat siritsd a fa
felé, a vajas fa felé, s akármit látsz, te inné el ne mozdulj, amig én reggel ide nem jövök! Akármit látsz,
ne mozdulj el innét! Ugy es csinálta az asszon. Felkente a vajat oda a fára, s hátat forditott a fának, s
közbe lett este, s lett éjjel, s há lássa, hogy jőnek kégyók, békák, csuf angariák, amit ő nem látott sohase! S mindegyiknek a szája tátva vót, s néztek szembe vele, s azt kiájtotta mindegyik, hogy: – Én
eszlek meg, én eszlek meg, én foglak megenni! Mindegyik igy, egyformán mondta. De egy se nyúlt
hézza, csak reggelig így mondták azok, amíg osztá reggel eltüntek. Ment reggel a pap és azt kérdezte:
– S há mit láttál? – Hát – azt mondja – tisztelendő úr, nem tudom megmondani, hogy hánféle csuf
angaria333 jött az éjen – azt mondja –, kégyók es vótak, s békák es vótak, s még olyanyok, oan állatok,
amit soha nem láttam az életbe. Kitátott szájval – azt mondja –, s kiájtották nekem, hogy ők esznek
meg. S azt mondja a pap: – Na, látod-e, mekkora bünöd van? Ha itt maradsz, hogy ezek megegyenek
élve, a bünöd meg lesz bocsátva. S ha nem maradsz itt, hogy ezek megegyenek, a tulvilágon az örökkévalóság e lesz a teéd. Hogy ezek fognak enni, s elfogyhatatlan leszel, szüntelenül esznek. Megbocsáthatatlan a bünöd. Ezek fognak enni téged addig, amig az örök, s az örök, s az örökkévalóság.
Ekkora bün, aki az ilyet megcsinájja. S ugy el kellett a fehérnép jöjjön, nem gyontatta meg, suhutt
semmiféle lelkész fel nem ódta a büneit. Mondjuk, az Isten őröjzzön, arra ne vigyen senkit az esze!
Mikor egy lelkész ilyent mond. S ő szabad szemeivel látta. S én valamennyit hiszek es ebböl, pedig
nem vagyok egy babonás fehérnép.
(Kostelek, 1991/69 éves nő/Takács Gy. 2004. 302–303. 465. sz.)334

[K.]: – A pap is avatkozik a tehén dolgába?
[F.]: – Igen. Nem tudam, mennyit fizetett és a pap azzal az izével, mikor csinál misét, misézik, és
nem tudam, mit adatt nekik... Korpát, vagy mit tudam én.
[N.]: – Korpát kellett vigyen hazulról. De ráfeji azt a tejet? Vagy száraz korpával?
[F.]: – Aztán azt adta a tehénnek oda. S megette, s úgyhogy aztán avval talán visszanyerte. És
ezeknek aztán megtörtént a baj. Hogy a tehén béesett az izébe, hogy le kellett vágják. [érthetetlen
név] Azt mondja: – Na, látod, ki volt a hibás? És nem hittem volna.
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A gyűjtő szómagyarázata: „angéria, ángéria, engeria – alvilági, tisztátalan lény (vö. rom. anghirie = légy, bogár!)”. (Takács Gy. 2004. 599.) Szerk. kiegészítés: a román nyelvben az anghirie szó a hüllőfélék (rom. reptil),
illetve a félelmetes vadállatok (rom. jivină) megnevezéseként is ismert, használt. Az első esetben a kígyók,
gyíkok, békák gyűjtőneve, a második esetben férgekre, illetve szörnyállatokra (is) utal.
További, azonos vagy hasonló motívumokat tartalmazó, a tejhaszon mágikus megszerzését és gyarapítását
felfedő, valamint a károsítót/bűnöst el-/megítélő papi magatartását illetően lásd: Takács Gy. 2004. 299–303.
456–466. sz.
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[N.]: – Azt mondta a pap: – Chiar M. dumitale a luat laptele. Azt mondja: – De peste pârâu.335
[F.]: – Megmondta a könyvből.
(Magyarberéte, 1994/64 éves férfi és 59 éves nő/Keszeg V. 1996a. 367. 50. sz.)336

Tavalyelőtt nyárba fejtem négy tehenet, s a négy tehentől egész két liter vajat nem tudtam gyűjteni. Úgy elvitték a zsírját. Akkor olvastattunk mi evvel a magyar papval, tavaly, s tavaly nyárba nem
vót annyi föle, mint most. Most elmentem le Szent György nap előtt, s olvastattam ott le Bükkbe a
román papval, s most jobb föle vót, mint addig. S most van jó föle. Igen, de az a román pap kitakarta, s az a mi papunk csak aszondja, hogy vigyenek lisztet, s a pungákba tegyék le. De az a szentelt
víz azokba a pungákba, ne, éri. S a román pap azt csinálja, a román pap eléteszi az asztalra, kiolvassa
a zacskót, s megszenteli szentelt vízzel, s avval a lisztet megszenteli. S van egy ilyen nagy könyvik, s
abból olvassák az evangéliumot, rendesen misét mond reik. De tiszta igaz, hogy százszorta jobb föle
van annak a tejnek, ha az a román pap rámondja azt az áldást, mint ha a miénk.
(Bükkhavaspataka, 1996/57 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 559. 1105. sz.)

Olyan [állatok megigézése] van jelen pillanajtban is. Nem egy, hanem több. Az van itt is, most
is. Úgy én minden tavaszon elmenyek, román pappal misét mondatok, viszek lisztet korpával
esszevegyítve, egy üveget szentelt víznek, a akkor ő ad egy szentelt gyertyát hezzá, s a pap imádkozik… Most a múltkor es úgy jártam, egy este a tehenyeimet nem tudom fejni, mert úgy rúgnak, hogy
nem birok velük. De úgy rúgtak, hogy még amelyik a legrendesebb vót, azt se tudtam fejni. Mondom: valami baj van, állj meg! Mer az olyan, hogy elmegy, a marhák közt megjárja magát, s akkor
osztán vége. S én ezt tudtam, s hézzátartok rendesen.
(Csinód, 1998/77 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2009a. 325. 262. sz.)

Vótak olyan emberek, például, aki értett, hogy hogy és mint a zsírját veszik el a tejnek. A zsírját
tudniillik. Ezeket hallottam beszélni. Osztán vótak olyan tudósok, vagy román pappal, vagy még más
pappal es, hogy egy kicsi misét mondattak, vízre, s azzal a tehenet meglocsolták, s akkor aszondták,
az nem tud közeledni a tejéhez.
(Egerszék, 1998/92 éves férfi/Magyar Z. 2009a. 331. 284. sz.)

[K.]: – Valóban el lehet vinni a tehén tejét?
[F.]: – [Mosolyogva.] Én nem tudok rúla. Fertőzís vagy valami ilyesmi lëhet. A tehénnek a
tőgyfertőzíse elviszi a tejet. Ilyen különlegës dolog, hogy elviszik a tehénbűl a tejet, mëgrontják,
ilyen hivatalosan nincsen.
[K.]: – Néhányan mondták, hogy az állatorvos úr haragszik, ha megmondják, hogy arra gyanakodnak,
hogy elvitték a tejet a tehénből.
[F.]: – Nem haragszik sënki. Aki elhiszi, annak a privát dóga. Én nem hiszëm. Egyik naprúl a
másikra, vagy hogy jelentkëzik ez a tejelvitel?
[K.]: – Hát, néha egyik napról a másikra. Bejön egy olyan személy, aki ért az ilyesmihez, megsimogatja
a tehenet, s este már nincs tej. Viszont több olyan eset is van, hogy fokozatosan apad el a tej.
[F.]: – [Gúnyosan.] Máma van, hónap nincs.
[K.]: – Nem fordulnak ilyenkor az állatorvoshoz?
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’Épp a maga M.-je vitte el a tejet. Azt mondja: – A patakon túlról.’
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 261. 260. sz.; 2013. 100. 50. sz.
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[F.]: – Hát, vót, aki jött, de a papokhoz mënnek inkább. Járnak a paphoz, mert ugyi rontásrúl van
szó, s aki elvitte a tejet a tehénbűl, nem tudom én hányadik nap rëggel hét órakkor bé fog mënni a
házba. Van ilyen törtínete a dolognak. Én is találkoztam ilyesmivel, de én ebben nem hiszëk. Csak az
a baj, hogy az első nap után nem jön az embër, hogy ma vót valaki, és ni, eltűnt a tej, hanem csak egy
hét múlva. Már akkor kéne jöjjön, hogy tëgnap vót tej, ma már nincs. Csakhogy várnak vele, húzzáknyúzzák szëgíny tehenet, és mégsincsen tej. De a tehenëk sëm ëgyformák. A teheneknél a terhessígi
ciklus annyi, mint a nőknél, tehát kilenc hónap. Normálisan a hetedik-nyócadik hónapnál elapasztja a tejet. Viszont nem mindëgyik tehén ëgyforma. Van, amék már az ötödik hónapban lëválaszt,
nem várja mëg a hetedik, nyócadik hónapot. Ilyen is van, s akkor azt mondják, hogy gata,337 elvittík
a tehénbűl a tejet. De annak ilyen a fajtája. Nekëm például vót ëgy konkrét esetëm, S. I.-ni. Az jött,
és azt mondta, hogy elvittík a tejet a tehénbűl. De még vót ilyen eset a faluban.
[K.]: – Tehát megmondják, hogyha rontásra gyanakodnak?
[F.]: – Mëgmondják, de kísőn, nem amikor elapadt a tej. Rá két-három hétre jönnek, hogy biztosan valaki elvitte a tejet a tehénbűl. Olyan hirtelen sënki së jön, hogy na, ma eltűnt a tej, s még aznap itt lëgyën. Csak rá két-három hétre. S akkor már nehéz kideríteni, hogy mi az oka. Kaznacson
is találkoztam ilyen esettel, a technikusoknak is többször mondták, hogy elvittík, ellopták a tehénbűl
a tejet. Van ilyen.
[K.]: – Van ilyen?
[F.]: – Űszërintük! S akkor mënnek a román paphoz, az mond misét, és akkor nem tudom én
hány nap után rëggel hét órakor bé fog mënni az udvarra, aki elvitte a tejet.
[K.]: – S aztán mondják, hogy visszajött a tej?
[F.]: – Mondhatják! Nem jön az vissza úgysëm. [Nevet.]
[K.]: – Mondják pedig, hogy visszajön aztán.
[F.]: – Á! [Legyint.]
[K.]: – Igaz, többen mondták azt, hogy nem jött vissza, el kellett adják, vagy visszajött, de nem teljesen.
[F.]: – Igen, s amikor mëgellëtt, úgyis visszajött belé.
[K.]: – Csakugyan, azt többen mondták.
[F.]: – Mondtam az imént is, hogy van ëgy olyan tőgyfertőzís, ami tényleg elapasztja a tejet
komplekt. De a fertőzísën kívűl más oka is lëhet. Hogy ëgyik naprúl a másikra nincs tej, azt nem
mondta még sënki. Kérdëm tűlük, eddig hogy vót? Hát, vót ëgy kicsi, mëg lassankínt elapadt. De
hogy ma vót tíz litër, aztán mëg nem vót ëgy csëpp së, azt nem hallottam ëgyszër sëm.
[K.]: – Z. P. bácsi mondta, hogy nála megint kezd eltűnni a tej a tehénből. Ő nem is szólt a doktor úrnak?
[F.]: – Nem, az nem szólt ëgy szót sëm. Én tudom, hogy az emberek faluhelyën hisznek benne,
de én nem hiszëk benne. Aki ezt fënntartja, az bizonyítsa be. Én bebizonyítom a másikat. Ez a két
változat van. De még keresünk nekëd esetët, ha érdëkël, mëgkérdëm a technikusokat is, hogy keressenek olyant, aki lëadja, hogyan vittík el, mit csinált. Na, az ëgy kis mesemonda. Én annak vëszëm.
[K.]: – Szóval az állatorvos úrral nem fordult elő ilyesmi soha? [Nevetek.]
[F.]: – Nem, pedig otthun is, itt is tartottunk mindig tehenet. Pedig átkoztak biztos nagyon sokat, el is vittík vóna tehenestűl, mégsëm vittík el soha a tejet. [Nevet.] Öt falu tartozik a körzetëmbe,
biztos sok ellensígëm van, de a mi tehenünkbűl még nem mënt el soha. A román falvakban ez normális dolog, ez mindënnapi téma. Ebben Kaznacson száz százalíkosan hisznek. Azok pontosan el
tudják mesélni, hogy ki vitte el, hogy mikor, melyik ortodox paphoz mëntek, hogy visszahozzák. Én
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is voltam ilyen helyzetben. Azt mondták, hogy a doktor, az nem tud sëmmit së csinálni, más tudja
helyrehozni a tehenet, mert az mëg van igízve, vagy hogy mondják az ilyen… Elvitte a tejet.
[K.]: – Rontva. S ezt így mondták az állatorvos úr előtt?
[F.]: – Persze, így mondták. Szóval mëgmondták, hogy elvittík a tejet, tudja ű, hogy ki vót. Általában ellensígës családok vannak, arra kenik az ilyen dógokat: az rontotta mëg a tehenet, az vitte
el a tejet.
(Ipp, 1999/46 éves ref. férfi/Soós P. T. 2002. D155. 45–47.A)338

[K.]: – Elviszik a tejit [a tehénnek]?
[N.]: – Nem.
[K.]: – S van-e ilyen tejmegrontó?
[N.]: – A menyet. Vagy a kuruzslóasszon. Az el tudja vinni.
[K.]: – S az, hogy viszi el [a tejet]?
[N.]: – Hát, én nem tudom. A miénknek sohase vették el.
[F.]: – A románságnál szokták inkább, hogy ellopják. Éjjel elkuruzsolják a tejet, s osztán kiviszik
az izét, a papot oda a hely színire, s misét mond, s füstölőt, olyant csinálnak, s elűzik onnat a gonosz
szellemet. S osztán helyrejő a juhoknak a tejök.
[K.]: – S a román pap még mit szokott csinálni?
[F.]: – Hát, azt. Kimenyen, s viszi a füstölőt, oltárt csinálnak, elmondja az ókuszpókuszt [nevet],
aztán visszaáll a juhoknak a tejök.
(Gyergyóremete, 2000/68 éves nő és férje/András K. KJNTA 528.K 6.A)

Voltak román papok, akik tudtak erről valamit, hogy visszajön a tej az állatba, kellett vigyenek
kilencféle gabonát, vigyenek málélisztet, s azt megbabonálta, s visszajött a tej a marhába, így mondták, de mi nem foglalkoztunk vele. Érintéssel is rontott, nem szabad számtalan legyen, hazajött és
aztat úgy adták, keddtől péntekig, mert az volt böjtös nap abba az időbe. A pap imádkozott is, mikor
leáll az a pár nap, megmondták, hogy mikor menjenek vissza […] a pap imádkozott, hogy aki elvitte a tejet, ne legyen egészsége.
(Inaktelke, 2004/férfi/Gál T. 2005. KJNTA 1558.K 3.A)

Ilyesmik történtek, hogy a gazdának este nem akarta leadni a tehény a tejét, reggel meg tiszta
vér vót, nem vót jó a teje. Osztán mentek, Rohiba vótak a papok, de román papok, a kalugerek, az
ott a hegyen van, a templomjok. Osztán mentek, imádkoztak a papok, s visszajött a tehénnek a teje,
s használták. Vótak ilyesmik is.
(Domokos, 2005/85 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 334. 90. sz.)

Megellenek a bihalok, nem vót semmi baj. Adtunk nékiek csecset. És egy pünkösd reggelin nem
állanak a bihalok. Ölnek meg, ordítnak, a bornyúk ordítnak. – J. [férj] – mondom –, micsináljunk?
Azelőtt való nap én ott vótam csak a színbe. Ez most vót nemrégen. Ott főztem. Azt mondja egy
asszony: – Zs., nem láttad a macskámat? Mondom: – Milyen a te macskád? – de alul a templomtúl,
tetszik tudni, hol van itt a templom, lejjebb. – Milyen macskád vót? – Egy fekete macska. – Te –
mondom –, hogy gyüjjön el a te macskád ide hozzám? Az a percrűl a bihalokat nem fejtük. Akkor
vótak megellve, hogy három vagy négy hetüsek. S osztán elmentem Rohiba a kalugerekhez. Vittem
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lisztet, sót, cukrot és nézték. Visszajött a tej. A sztarec, ahogy mondják, a legnagyobb a kalugerek
között, aludt el. Ahogy beszélt, esett össze. Nem bírt, nem bírta olvasni az írást, a szentírást a marhákra. Aludt el, úgy el vót rontva.
(Domokos, 2005/78 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 334. 91. sz.)

A bedecsi paphoz mentek lopásokért is, a tejelvitelér is.
(Gyerővásárhely, 2005/nő, sz. 1942/Péter K. D238. 96. 23. sz.)339

Még most is mondják, hogy van olyan, aki elveszi a tehén tejit. Még a mi teheneinktől is el vót
véve. Aztán Macskáson vót egy pap, román pap, kalugernek mondták, ilyen szakállas, szerzetes, igen,
és ahhoz még én is elment egy kis korpával, sóval, osztán igaz vót, nem vót igaz, de rápreckelt egy kis
szenteltvízzel, és vetette a keresztet, imádkozott, na, hazahoztam, s a tehénnek odaadtam.
(Kajántó, 2006/73 éves ref. nő/Magyar Zoltán gyűjtése)340

Volt ilyesmi, volt ilyesmi. Úgy történt, kérem szépen, én jó magam is megjártam. Megjártam!
Egy alkalommal szép reggel megfejtem a tehenet, és hajtom ki, ahogy mi mondjuk, a mezőre, a
legelőre, és arrafelé menve egy asszony aszondja, hogy: – A., hagyjad, mert elhajtom én! És ő elhajtotta a tehenet. Na, de mi történt: annak az asszonnak az apóssa foglalkozott ilyesmikkel, hogy a bivalyokat meg a teheneket, állítólag valamit csinált. De mit csinált: elhajtotta, és én azzal a dologgal,
hogy én siettem, hogy menjek a testvéremnek segédkezni, elmentem, és későre jöttem haza. A feleségem már akarta fejni. Mer nálunk az vót, hogy hol a férj, hol a feleség fejtük meg. Mikor hozzáment a tehénhez, csak megrázkódott a tehén, és: –Ni, te, ezzel baj van! S akkor jött utánam: – Gyere, mer baj van a tehénnel, nem áll fejni, és baj van véle! Hazajövök, mikor bemegyek az istállóba,
megnéz a tehén, úgy megrázza magát, prüszköl egyet, és kezd a lábaival rugdalni. Hát alig tudtam,
csak megfejtem, de nagyon-nagyon kellett vigyázzak, mert rugdallott. Na mit akarok evvel mondani, má mingyá kérdeződködtem: – Né, te, létezik ilyen? Aszondja: – Igen. Mi történt? Há mondom: né, mi történt, annak a menye, annak a bácsinak a menye… Aszondja, hát annak úgy mondták,
hogy el szokta rontani az állatokat. Ők tudják, hogy mit csináltak, hogy csinálták. De közbe éppeg
Magyarmacskáson egy román lelkész, ahogy mondták ők, căluger, úgy értve, valamilyen… [szerzetes] az szokott ilyesmikkel foglalkozni. Mer én itt a faluban kérdezősködtem, hogy kihez menjek. S
aszondta az egyik, hogy: – El kell menjél ahhoz a kalugerhoz! Más reggel, második reggel felültem
a kerékpárra és én elmentem egyenesen oda, elmentem hozzája. Annyit mondott annak, aki mellette volt egy néni, aszondja hogy: – Duplázd meg a gyertyákat, mert ez az állat nagyon el van rontva!
Na, mikor aztán az kezdett ott ő mint… mert kellett gyújtsak gyertyákat. És ő mindig olvasott. S én
mindig gyújtottam a gyertyát, szokták mondani, a köténnyit vagy a palást, mi vót az, s akkor osztán
én az én imádságommal foglalkoztam. Az övéket én nem értettem. Na viszont mikor ennek vége
volt, a többiek is vótak valami más problémákkal, hallották, hogy én mivel panaszkodtam, s azt kérdezte az egyik néni: – Domnul párintye… tiszteletes úr, mi történt, hogy ez az ember? – Ez csak úgy
történt, hogy az, aki ilyesmikkel fogalkozik, sokkal többet imádkozik, mint maguk! – És hogy lehet
eztet elrendezni? – Úgy, eztet az Úristen segítségével, csak úgy lehet, ők az ördöggel foglalkoznak. S
akkor aszondja: – Te sokkal többet kell imádkozzál, és betartsál egyes dolgokat, hogy visszajöjjön. S
ha most te hazamész – és adott nekem valamiket –, amiket beteszel az ételibe a tehénnek, odaadod,
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Ugyanez a szövegváltozat: Péter (Takács) K. 2012. D418. 135. 23. sz.
Magyar Z. é. n./K/a. 798. sz.
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és a tehén megnyugszik, és este meg fog[od] fejni. De eztet megteszed háromszor, három nap egymás után megteszed a tehénnel eztet. És mikor mész haza – az is olyan feltűnő volt nekem, aztán itt
keresztül a hegyen kelletett jöjjek –, ha látsz egy embert, hogy jön veled szembe, ne állj vele szóba,
ne kérdezd, hogy miért – akartam kérdezni, hogy miért –, ne kérdezd, hogy miért, ne állj vele szóba,
kerüld ki, ha valaki köszön neked, ne foglalkozz a köszönéssel, semmivel, mindig kikerülöd. Menj
egyenesen haza, és bezárjál minden ajtót, és este meg kell jelenjen, aki rosszat csinált az állatoddal,
meg kell jelenjen a kapunál. Aztán én nem még vártam az éjfélt, hogy na, jelenjen meg, bezártam
minden ajtót, nem még álltam én senkivel szóba, én ügyeltem a tehenemre, és visszajött a tehénnek a
nyugodtsága, és tovább nyugodtan fejtem. Na, eztet én jártam meg! Aztán még ilyesmiket hallottam.
(Kajántó, 2006/64 éves ref. férfi/Magyar Zoltán gyűjtése)341

Meg vót egy pap [Örödg]keresztúrt! S elmentünk oda a paphoz, hogy nézzünk, hogy mért beteg
a bihaly. Osztán olvasta, mondta, hogy csinált valaki valamit neki. S osztán mikor bornyúzott meg a
bihaly, az öreg mindig mondta, hogy tegyünk egy kicsi sót a küszöb alá. Menjünk, fejjük meg először
a bihalyt. Kérdeztem, hogy: – Mért? – Azért, hogy ne vegyék el a tejét.
(Kolozsgyula, 2007/73 éves ref. nő/Magyar Zoltán gyűjtése)342

Osztán mentek, osztán annak a bihalynak, akinek elvették a tejit, s akkor mentek ehhez a kalugerhez,
és vittek korpát, hogy nézzen benne. S akkor adták oda a korpát neki, és visszajött aztán a teje.
(Ördögkeresztúr, 2007/78 éves ref. férfi/Magyar Zoltán gyűjtése)343

Még mi is megjártuk. Vót egy disznóólunk, és nem létezett év, hogy egy-egy nagy süldőnk, nem
vót semmi baja, csak egyszer megkaptuk megdögölve. Mondom: – Hát, ez má nem mesterség! Aztán itt Tusonba, egy kicsi faluba, vót egy öreg-öreg pap, román pap. S aztán oda vittem én is, ez tiszta
igaz, kor[p]át, imádkoztam, tartott olyan napokat, hogy tartsál napokat, milyen napon ne egyél zsírost, böjtölj, és kérjed a Jóistent. Jó órába szóljak, többet nem történt.
(Nagysármás, 2010/74 éves ref. nő1/Magyar Z. 2012. 532–533. 1427. sz.)

V.1.4.3.3. Ember és állat elleni rontást ellensúlyoz, felold, visszafordít
Volt egy rossz emberünk, G. bácsi, aki csinálmányt öntött az udvarunkra. Egy nap aztán beteg
lett a tehén. Elmentünk a bethleni paphoz; ez megmondta, hogy csinálmányból beteg a tehén, de
aki csinálta, nem az állatnak szánta, mégis szerencse, hogy így sikerült, mert ha ember lépett volna
belé, meghalt volna. A pap három misét szolgált és tanított egy imádságot, közben bűtelni is kellett. P. [román] pap is csinált egy feloldozást, és be kellett tartani Szent Antal bűtjit,344 ami három
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Magyar Z. é. n./K/a. 801. sz.
Magyar Z. é. n./K/a. 800. sz.
Magyar Z. é. n./K/a. 799. sz.
Szent Antal kilencede (rom. Novena de nouă marţi). A szokásosnál intenzívebb imádságban és böjtben töltött időintervallum, amikor minden kedden (kilenc héten keresztül) kérést nyomatékosító miséket tarta(t)
nak és/vagy imákat monda(t)nak. Jámborsági népáhítat-gyakorlatként ismert és gyakorolt mind az ortodox,
mind a katolikus egyházban. A keleti egyházban nagy tiszteletnek örvendő Nagy Szent Antal (Egyiptomi
vagy Remete Szent Antal, rom. Sfântul Antonie cel Mare, 251–356) és a ferences Páduai Szent Antal (1195–
1231, rom. Sfântul Anton de Padova) kultuszának összeolvadásáról lásd bővebben: Grynaeus T. 2002. 30–34.
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szombatból és kilenc keddből állt. Azért kellett ehhez a [szentmátéi] paphoz is elmenni, mert közben az én lábam is úgy megfájult, hogy nem tudtam az ágyból felállni. Az első hét után megszűnt a
fájdalom, de aztán ismét kiújult. A második hét után már ki tudtam menni megnézni a tehenet, de
béjövet megint belényilalt. Később már tudtam bottal járni. Felénél eldobtam az egyik botot. A böjt
vége felé egy bottal, de már tudtam menni kapálni. Amikor kiment a kilenc, többet nem fájt az én
lábam és a tehéné sem, csak erőltetéskor.
(Szentmáté, 1988/ref. nő, sz. 1932/Bíró I. EA 31456. 9.)345

[K.]: – Megbeszélték, beszéltek róla, hogyha elvitték valahonnan a tejet? A rontásról?
[N.]: – Hát beszíltek rígën, beszíltek. Mikor én vótam lëány, ezëk a… [keresi a szót] kuruzslók
már kihalóban vótak. Boszorkányok rígebben vótak inkább.
[K.]: – S azok vajon honnan szerezték a tudományukat?
[N.]: – Ki tudja, ki tudja ezt?! Az ördögtűl, gondolom. Hát még most is sokszor hallom, hogy
sokan elmënnek a román paphoz, ha valami bajuk van. Én már nem mënnék.
(Ipp, 1999/71 éves ref. nő/Soós P. T. 2002. D155. 18.A)346

Valaki itten haragudott ránk. És mind a két disznónk bent vót az ólba, és éppen csak elaléltak.
De hogy még azok a disznók… De mi pont úgy fetrengtünk az ágyban egész éjszaka, mint a disznók,
mikor döglöttek meg. S akkor ennek [a férjnek] eszébe jutott, hogy egy román papnál dolgozott, mer
ő csatornázik. – Te, J. – aszondja –, mi estére menjünk be hozzája, hogy imádkozzon! S akkor elmentünk egy este, és akkor na, ilyen ceremóniát csinált, behítt bennünket, s azt mondta, hogy térdepeljünk le. A gyertyákat a kezünkbe, és azt mondta, hogy magyarul mondjuk a Hiszekegy Istent vagy a
Miatyánkot, mi magyarul és akkor ő románul. Nálam a gyertya elhajlott egészen a kezemre, mert én
voltam jobban megrontva, mint a férjem. S mikor hazajöttünk onnan, akkor lefeküdtünk, reggelig fel
se keltünk, ugy aludtunk. De ha nem megyünk el, ki tudja, mi történt vóna.
(Magyarremete, 2008/58 éves nő/Magyar Zoltán gyűjtése)347

V.1.5. Exorcizál
A román p a p (popă)348 nagy hatalom az egyházközségben. A hívőt a bölcsőtől a sirig kiséri;
hatalma még a tulvilágra is kiterjed. A családban jelen van minden jelentősebb eseménynél. Bár a
néphumor senkiben sem ostorozza annyira a gyengeségeket, hibákat, mint a papban, ezen gyengeségek és hibák daczára a pap mégis uralkodik a hiveken s az ő akaratján kivül ritkán történik valami
az egyházközségben.
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Ugyanezen adatközlőtől ismert egy Tatár Erzsébet által 2002 és 2006 között lejegyzett hosszabb szövegváltozat is. (Tatár E. 2006.K 91–93.; 2012.K 81–83.) A Bíró Ilona gyűjtéséből származó narratívumot Magyar Zoltán közölte. (Magyar Z. 2012. 524. 1399. sz.)
Közölve: Soós P. T. 2010. 196.
Magyar Z. é. n./K/b. 304. sz.
A szerző jegyzete: Az ó-szláv p o p ǔ -ból, prêtre; p r o t o p o p ǔ , vagy p r o t o p o p ă , esperes;
oroszul: p r o t o p o p ǔ , görögül: προτοποπας, archipresbyter; albánul: pop. Mondják p r e o t -nak is,
a latin p r a e p o n e r e , p r a e p o s i t u s . Átment az összes román nyelvekbe. Ebből van képezve a
p r e u t e a s a , papné; a p o p ă maga nőnemü.
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A papnak ezen nagy tekintélye a népnek vallásosságán, az imádság hatalmában vetett tántoríthatatlan hitén az I s t e n t ő l (Dumnezeu)349 és az ö r d ö g t ő l (satana, drac, diavol) való félelmén
alapszik. A román ember büneiért fél az Isten büntetésétől; de fél az ördögtől állandóan, nehogy ez
életében, vagyonában, boldogságában megrontsa. És ebben a vonásában, az ördögtől való rendkivüli
félelmében, a balkáni bogomilismus350 közvetlen hatását látjuk. A Balkánban támadt bogomilismus
egyetlen nép lelkületében sem hagyott oly mély nyomokat, mint a románéban.
A pap kezében látja a román nép letéve az ördög elleni erőt, hatalmat, a mely megóvhatja őt
minden rossztól. A pap kezében levő templomi füstölő, a tömjén (tămâie), a kereszt (cruce) oly erő,
a mely távol tart a hivőtől minden rosszat. A sok alkalmi imádság, az e x o r c i s m u s , ördögűzés,
a f u r i s z á l á s ,351 megátkozás, oly hatalom a pap kezében, minővel csak a szláv népeknél találkozunk. Különben is ezt a babonával összekevert vallási fogalmakat a balkáni szlávság és görögség
öntötte a román nép lelkébe; a keleti egyházhoz való tartozósága, ezen rá nézve idegen népek uralkodás-vágya fojtotta meg benne sok századon át a szabadabb gondolkodást, a mi a katholiczizmus
terjedésével a románok között egyre nagyobb és nagyobb tért foglal el.
A sok alkalmi imádság közül ide iktatok Nagy Vazul (Cappadociai püspök, X-ik század)352
ördögüzési imádságaiból egyet:
«Megátkozlak téged, a gonoszság és a gyalázat kutforrását, az ellenkezés és galádság kezdőjét és
létrehozóját! Megátkozlak téged, az égi fényből kitagadottat és kevélységed miatt a mélység sötétébe
taszitottat. Megátkozlak téged és minden akaratodnak engedő erőt. Megátkozlak téged tisztátalan lélek
az Istennel, Adanaival, Eloival, a mindenható Istennel! Menj ki és távozz N. N. Isten szolgájából. Megátkozlak téged az Istennel, ki szavával teremtett mindent, ki alkotta a látott és nem látott természetet,
ki teremté az embert az ő képére, ki előbb ezeket angyali örködésével megvédte, ki a magasból vizzel
fullasztá meg a bünt s az ég alatti mélységeket kitárá és a tisztátalanságot cselekvő óriásokat megrontá és
ama becstelenek tornyát szétrombolá – és tüzzel és kénnel égeté meg Sodoma és Gomora lakóinak földjét, minek tanujaként füstölög az olthatatlan füst; ki vesszővel elválasztá a tengert és a népet száraz lábbal
vezeté át s Farao zsarnokot és Isten ellen küzdő hadseregét habok közé temette örökre...
Megátkozlak azzal, ki a szelet megdorgálá és lecsendesité a tenger viharát, ki elüzé az ördög seregét.»
«Félj, fuss, hordd el magad, távozzál tisztátalan és förtelmes ördög, a ki a mélységből való csalárd
vagy és alak nélküli, látható szemérmetlenségre, látható álnokságra; bárhol légy avagy men: akár te vagy
maga a Belzebub, akár a megrázó, akár kigyó képében, akár vadállat alakjában, akár mint a pára, akár
mint a látható füst, akár mint férfi, akár mint nő, akár mint állat, akár mint madár, akár mint éjszakán
beszélő, akár siket, akár néma, akár rögtön megrémitő, akár összetörő, akár leskelődő, akár nehéz álomban, akár betegségben, akár tehetetlenségben, akár kaczagásra gerjesztő, akár könnyeket okozó, akár
bujálkodó, akár kéjes könnyekre fakasztó, akár büdös, akár kivánságos, akár gyönyört adó, akár mérgező, akár szerelemben megőrült, akár csillagokból jósló, akár házi kuruzsló, akár szemérmetlen, akár

349

350

351
352

A szerző jegyzete: D o m i n u s ( i l l e ) d e u s, Herrgott; olaszul: d o m i n e d d i o; prov. d o m p n e d e u s;
ó-franczia: d a m e l d i e u s dameldex.
A szerző jegyzete: Bogomil (927–668) közötte hazája Bulgária, eretnek tanai a Balkánban nagy hóditásokat
tettek. Nem ismertek el semmi földi tekintélyt, mindent megvetettek, ami a testnek tetszett; az ördög kultusza
tanaik folytán lett Európában általános.
A szerző jegyzete: Görögül: αφοριξω, excommunier.
Nagy Szent Vazul (Nagy Szent Bazil) a 4. században kappadókiai (ma: Kayseri, Törökország) püspök volt,
aki a keleti szerzetesség kialakításában fontos szerepet játszó Nagy szerzetesi szabályzat szerzőjeként (is) ismert. (Szerk. megj.)
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veszekedő, akár állhatatlan és a hold szerint változó, akár valamely időben visszatérő, akár reggeli, akár
déli, akár éjféli, akár késői vagy hajnalhasadti, akár önként lepted meg, akár valakitől küldve vagy, akár
váratlanul érkeztél, akár tengerből, akár patakból, földből, kutból, omladékból, sirból, tóbol, nádasból,
iszapból, völgyből, erdőből, fákból, madarakból akár dörgésből, akár bányatetőből, vizfürdőből, pogány
temetőből, akár a honnan nem tudjuk, akár ismert, akár ismeretlen, akár nem látott helyről: távozzál és
költözzél, szégyeld meg magad az Isten keze által alkotott és diszitett képtől.»
«Félj a megtestesült Isten hasonlatosságától és ne rejtsd el magad N. N. Isten szolgájába mint
vasbot, tüzkatlan, pokol és fogak csikorgatása, – lázadásod büntetése vár... Félj! Fuss! Hallgass! Ne
térj vissza, el ne rejtőzzél más tisztátalan lélekkel, hanem térj nedv nélküli puszta, müveletlen földbe,
melyen ember nem lakik, csak az Isten látogatja, a ki megköti mindazokat, a kik megsértik és leskelődnek az ő képmása után; ki a sötétség lánczaival bilincselve adott át a pokolnak azon hosszu napon
és éjszakán téged, a gonoszságok elkövetőjét és feltalálóját – ö r d ö g !! Mert nagy az Istentől való
félelem, és nagy az Atya, Fiu és Szentlélek dicsősége most és mindörökké. Amen»
(Alsó-Fehér vármegye, 19. század második fele/Moldován G. 1899. 842–844.)353

Az ördögüzéssel és ráolvasással mind ez ideig élelmes oláh pópák is foglalkoztak; de ezeknek
száma napról-napra apad, amint a kultura terjeszti áldásos fényét és melegét…
(Szilágyság, 19. század vége/Boér M. 1901. 12.)

V.1.5.1. Kísértetféléket/kettős lényeket/támadó démonokat eltávolít
V.1.5.1.1. Betegségdémont
[N.]: – Úgy kezdődött, hogy bevonult a fiam oda a katonasághoz, a tűzoltósághoz, és akkor karácsony előtt két héttel mentünk hozzá. Ő [a férj] ment szerdán, én, én vasárnap, s ő egészségbe találta, én meg mán az infermerián találtam. S akkor kérdeztem, mi a hiba, s akkor mondták, hogy jött
rá egy roham, hogy meg akart mindenki..., hatot, meg akarta ölni magát, és én, mondták, hogy már
idegileg le van gyengülve, vagy valami, én erre alapoztam, s mondtam, hogy más a körülményekben,
parancsolnak neki, minden, s nem hittem az ilyesmibe, én abszolút nem hittem. Mondom, a vallás
olyan, sehogy se fogtam fel, hogy náluk hogy működik. S akkor teltek-múltak a hetek, és akkor mind
rosszabbodott a helyzet. Kolozsváron feljártunk a katonakórházba, mert még elszállították oda, az
idegosztályra, hogy feleltessük le, hozzuk haza, satöbbi. S ott is mondták, hogy nincs idegileg abszolút semmi baja, hanem… engedik vissza, nincs abszolút semmi baj. És, ahogy visszajött a kaszárnyába, újra ment, újonnan rájött a baj, krízis. És akkor mind mondta, hogy ő lát egy fekete embert,
csuhába, ilyen fekete csuhába, és fordított kereszttel van megkötve itt a dereka, meg minden, s akkor készteti az a hangja, hogy öljön meg hatot, s ölje meg magát. És én ebben nem hittem, s mind
jöttek oda hozzám a kiskatonák is, hogy menjek vele, hozzá, mert ők..., nem jó várni, meg így, meg
úgy, meg ez, meg az, s nem hittem, egyszerűen nem hittem az ilyesmibe. Na, most teltek-múltak az
idők, s akkor mind jött ennek is [a férjnek] a munkahelyérű a..., a figyelmeztetés, hogy van egy ifjú,
valamilyen könyvet néztek, s izentek tőle, hogy mondja meg a szüleinek, hogy menjünk valahova,
mert bajba van a gyermek. S akkor, mikor jött a második üzenet, akko se fogtam az ilyesmit. S akko
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A Moldován Gergely által közzétett adatok újraközlésre kerültek: Barabás E. 1913. 427–429.
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a harmadikszor már, már megfontoltam a dolgot, hogy semmire nem megyünk, s akkor mit tegyek?
De hát magam, semmit. És közben voltak a családi problémák, meg viszályok, itt má a nagyszülők
közt, meg mindenféle. S akkó rávettem magamat, hogy na, csak elmentem. A szomszédasszonnyal
elmentünk, s ott [felkeresett román papnál], mondom, hogy megjelentünk, rengetegen voltak.
[K.]: – Hova tetszett menni?
[N.]: – Hatvanba.
[K.]: – Hatvanba?
[N.]: – [Ér]hatvanba, Kolozs megyébe. Nem Kolozs, Szatmár megye. S akkor ott, ránk került a
sor, bementünk, s kérdezték a fiúnak az adatait, anélkül, hogy mondanám, hogy katona, vagy valami, s akkor mondtam, hogy a fiamé vagyok, s akkor mondtam az adatjait, mikó született, mikó ment,
minden. S akkor összeadta, összeadta, s akkor kijött a papnak egy kilencvenkilences szám. S akkó kinyitotta a könyvit, s akkor számolt megint, s akkor volt egy ilyen motívum feltüntetve, a kapás, akkor
volt egy csomó írás, azt mind felolvasta, akkor volt a rács, hogy börtönbe megyen, vagy meghaljon.
És hogy valami anyogiakér szenved a gyermek. Hogy valami, valami anyagi probléma forog a családba, és hogy azért szenved. S akkor kérdezte, miféle anyagi, s én mind mondtam, hogy miféle anyagi,
mert valóban vót anyagi valami forogva akkoriban a családban. Sokan akartak titkolni előttem, minden, satöbbi satöbbi. Mind rám kérdezett, hogy mondjam meg, hogy milyen anyagi. S akkor mondta,
hogy ez nagy tét lehet, mert úgy akarták, hogy haljon meg, hogy börtönbe üljön, hogy ez a családból
kimaradjon az én fiam, hogy többet ne legyen, slussz. S akkor ez, hogy megtörtént, s akkor mondtam,
előírták nekem, hogy van ott a papíron, minden, s akkor közben elkezdett ott telariázni, mert nagyon,
ő hat hétig is, és azt is megmondta, hogy karácsony előtt két héttel, szombati nap volt neki megcsinálva, hogy akkor történjen meg a dolog. S akkor mondta, hogy milyen anya vagyok, hogy én hat hétig hagytam a gyermekemet szenvedjen. Mer én hat hét után mentem el. És ahogy felírta a büjtöket,
minden, hazajöttem, másik nap meg is kezdtem. S mondta, hogy fel vannak írva, hogy nyolctól tízig,
tizenkettőtű kettőig, s akkor hogy úgy, egymás között, hogy én is imádkozzak, a pap is a templomba, s
akkor így megszabadul a démontú, vagy Isten tudja, hogy mi, mi vót rajta. És közbe, ahogy megkezdtem a böjtöket, másik nap, szeredai nap, me úgy kellett büjtüjjek, hogy reggeltü estig. Három napig
egymás után és meg kellett álmodjam, hogy ki cselekedte. És akkor, hogy hozzáfogtunk a büjtökhöz,
a fiúrú teljesen levették. Mind várta az estét, hogy na, jön a fekete ember, készteti, satöbbi, s akkó este
nem ment, lement róla. Ahogy én az első büjtömet megkezdettem. S akkó a második büjtöt is. S akkó
álmomban aztán, nem is álom vót, hanem egy, egy olyan meglopott szendergés, mikó úgy eltikun az
ember. S akkó azt álmodtam, hogy édesanyámni vagyunk, s akkó az én fiam meg jött be a testvéremni,
s akkor engem is behívtak, de engem nem ültettek le. S akkor a fiam, ahogy bejött, egy hátizsák volt a
hátán, egy tréning gatya, egy póló rajta, s akkor mondta, hogy ő nem ül le, ő siet valahova. S akkor gyere bé, gyere bé, s akkor így az ajtó hátához tettek egy fehér széket, s leültették. Így álmomba. S mikor,
akkor már úgy, úgy felébredtem, s mondta a pap, hogy azonnal írjam le, hogy ne felejtődjön el, mind a
három álmomot. S mind a három álom oda ment fel. Egyszer tyúkokkal viaskodtam, ruhákat akartam
elvenni, akkó ilyen nagy összejövetelre készülődtek, és mind ez az asszony ott volt, ott volt az álmomba. Ott volt. Má a sógorasszony, a testvéremnek az anyósa. És hogy ezek mind megtörténtek, két hét
után vissza kellett menjek. S akkó kellett beszolgáltatni a fiút, hogy szabaduljon ezektő a démon, ettő
a démontó meg. S akkó valóba én attú is féltem, mer hát, román templomban nemigen jártam, s akkor gondoltam, hogy milyen nagy ceremónia, milyen nagy nemtudommi, s akkor ott körbeálltunk, ott
mi letérdepeltünk ott a templomnak a padjai közt, s akkor mittudomén, olyan más ruhát vett az a pap
magára, mint amiben prédikál, meg temet, meg mittudoménmi. És akkor kiét, két személynek, mert
voltunk akkó vagy tizenheten, tizennyolcan. S akkor ugye felirattatta a cejdlit, s akkor úgy mondta azt
az ő imáját, hogy hívjuk az Úrjézust, hogy segítsen az ördög ellen, meg mittudomén miket ott még
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összeimádkozott. S akkor, ha ejöttünk, mikó kijöttünk a templombó, akkó is kérdezte, mondjam meg,
hogy mi van nálunk valami nagy anyagi. – Nálunk – mondom – semmi. – Na – azt mondja –, maga
nem hisz az ilyesmibe. – Én – mondom – nem hiszek. – Hát – aszondja akkor – maga hiszi – azt
mondja –, hogy él az Isten? Mondom: – Én hiszem. – Akkor – aszondja – menjen el békivel. Ennyi
volt az utolsó szójunk [szavunk]. Na, és akkor teltek-múltak az idők, aztán jött egy égés itt Ballán, a
tűzoltóság kiszállott, minden, nem is mertem neki megmondani a kaszárnyába, gondoltam, elszökik,
és akkor mittudomén milyen nagy galibát csinál, hogyha bejön. És közbe hazajött, s akkor mondta
neki anyósom, anyósom, hogy na, azt mondja: – Nagyon ügyelj magadra, azt mondja, mert anyád nagyot tett, nagy büjtük ki voltak adva, mind megtenni. És mondtam neki meg, hogy miket álmodtam,
meg hun vótam, mit csináltam, meg mit csinálok, mit folytatok, és akkor kiesett a villa a kezibül, hogy
ez pont a valóságba is meg volt véle történve. Hogy behívták, ajtó mellé ültették, sietett valahova, nem
akart leülni. Azt mondja: – Hogy álmodtad te eztet meg, ami a valóságban meg volt vélem történve?
[K.]: – Megálmodta, ami [a fiával] történt?
[N.]: – Igen, igen, igen, megtörtént, megtörtént.
[K.]: – Az a könyv, amibe volt a kaszás és a rács, az milyen könyv volt, hogy nézett ki?
[N.]: – Hát, egy ekkora nagy, s akkor mindent becsuktak, s akkor háromszor előttem, mind oda
nyílott ki neki, ahogy imádkozott ott, mormolászott, s akkor ugyanoda.
[K.]: – Mivel nyitotta ki?
[N.]: – Kézzel, kézzel. Előbb megkereste azt a 99. oldalt, s utána visszacsukta háromszor, s akkor
mind a háromszor oda nyílt ki. S akkor elkezdte ütni, hogy milyen anya vagyok, így hagytam szenvedni, meg mittudomén miket.
[K.]: – Ez hányba történt?
[N.]: – 2000, mennyi? Olyan 2003? Késő ősze? 2003, 2004? Ez télen történt, karácsony előtt
két héttel.
[K.]: – A böjt az mennyi ideig tartott?
[N.]: – Tizennégy hétig, minden kedden és pénteken.
[K.]: – Miből állt a böjt? Mit volt szabad...?
[N.]: – Abszolút semmit. Még le nem ment a nap. Mikor lement a nap, akkor is csak, amit a föld
termett. Ami állatoktól eredett, azt például tejet vagy tojást, vagy ilyesmit, abszolúte semmit. De az
olyan volt, hogy még a testedhez vizet se, hogy akkor a szemedből a csipát kimossad.
[K.]: – Állatokat el lehetett látni?
[N.]: – Persze, mindent lehetett. Mindent, mindent.
[K.]: – Akkor ez a böjt csak emberre vonatkozott?
[N.]: – Igen, és azt a részt, amit kiadtak abból az imádságos könyvből, azt minden nap fel kellett olvasni.
[K.]: – Ki volt jelölve, hogy mikor kell az imákat mondani?
[N.]: – Nem, nem, nem volt, nem volt. Csak az a három, ami után meg kellett álmodjam, az meg
volt kötve. Hogy nyolctól tízig, tíztől tizenkettőig, tizenkettőtől kettőig.
[K.]: – Eközben a pap…
[N.]: – Misézett, igen, igen. És mondta, hogy e között az órák között, hogy hatásosabb legyen az
ima, hogy én is, ő is, és akkor megpróbáljuk, hogy..., amit tehetünk. És pontosan meg tudta mondani
az időpontot, amikor megrontották Á.-t. Megmondta nekem, már első látogatáskor, hogy na és mikor volt, karácsony előtt két héttel. S valóba úgy vót, karácsony előtt két héttel, szombaton. S mondta
azt is, hogy nehezen tudja feloldozni, nagyon nehezen tudja feloldozni, mert szombati nap született.
És ezeket nagyon nehéz, mert írja aztán a Biblia is, hogy szombaton nem szabad ördögöket se űzni,
meg ilyesmiket, úgyhogy ez egy nagyon nagy probléma volt nekünk. […]
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[K.]: – A pap imádkozott-e közösen azzal a 17 emberrel, aki a templomban volt?
[N.]: – Igen, igen, közös volt az ima.
[K.]: – Hogy imádkoztak?
[N.]: – Ő románul mondta a szöveget, és közben indították a keresztet, de közbe kijelentette,
hogy akinek a vallása tiltja, nem, nem kellett megcsókolni, nem kellett. A románok azok, meg a katolikusok, azok mind, meg ami... Tartotta, s akkor ment tovább.
[K.]: – S a szomszédasszony, akivel tetszett oda menni, az még járt oda?
[N.]: – Nem járt.
(Szilágyballa, 2006/46 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

V.1.5.1.2. Kísértetet/visszajáró halottat/rekegőt
Az a bizonyos valami, amit a halott szellemének is tartanak, az szokta megkísérteni az embert. Aki
bánja erőssen, hogy valaki hozzátartozó meghalt, azt megkisérteti a hozzátartozója. Megkibzelödik ű
magátul. Emiatt nem nyugszik. Meggyogyul, ha szógálatot csináltat az olá (= román) pappàl.
(Magyarlóna, 1941–44/Gálffy M. KJNTA 323.K 12.)

Ennek a harmadik uramnak ott lakott Uzonkába egy eccse, T. K., s azt es valamiféle ijesztette, mint
egy szőrös macska, olyan vót. Nyomta. S akkor egy szekerest kerestettek vele, hogy menjenek le a román paphoz. S a pap olvasott rea, s adott egy liter szentelt vizet, s osztán többet sohase ijesztgették.
(Hidegség, 1972/72 éves nő/Salamon A. 1987. 73. 53. sz.)

P. K. beszélte, hogy mikor az ura meghalt, eltemették, hazament. Egy éjjel odahaza meghált, a másik éjjel kezdték verni az ablakot, ajtót, kezdtek ott dergetni, s ő akkor mehijedett, hogy miféle. Felkelt,
vigyázkodott, szólították, három-négyszer megszólították, de ő nem szólott. Akkor elment a fiához,
menyihez, s ott megpanaszkodott, hogy ő nem tud alunni, valamiféle öli meg őt. Már reá is feküdt az
ágyba, nyomta úgy, hogy nem tudott magához jönni, se szólni nem tudott. Semmi ereje nem vót, se
semmi. Eleget gondolt Istenre, s minden, de ugyes csak ölte. Aztán más estére elment a menyihez s a
fiához, s megpanaszkodott, hogy ne mit csináltak vele. Na, aszondták, csak menjen haza, s feküdjék le,
hogy lássuk, hogy mi van. Még jő-e? Hát, megint megérkezett, kezdte verni az ajtót, kezdte őt kiabálni. Akkor odament a menyihez, s jöjjön, őt mentsék meg valahogy, mer ő nem tud alunni. A menye
nem ment, hanem aszondta, hogy menjen oda aludni a fiához. Aztán ott aludt egy éjen át, s más éjen
megint megpróbálkozott odahaza, de akkor csak szólították, hogy: – P. K.! P. K.! P. K.! De ő nem szólott. Akkor olyat üttek a fejére, hogy ő felkőtt, s a fején meglátszott valami kerék valami. Mintha vasval
üttek vóna a fejire. Akkor odavitték a papot, misét szolgált a pap, megszentelte a házat, ez sem használt
semmit, hanem elment le az ortodox paphoz. Az ortodox pap azt mondta, hogy azért vannak magának
ezek a jelenetek, hogy régi öregek várnak valamit magától, akiknek a vagyonjikba van. Aztán misére
valót adott neki, s akkor többet odahaza nem hált, elment le a Gyimesre, a leányával ott lakik. Most ott
alszik, mert nem mert hazajönni. Ott nem csinált neki senki semmit.
( Jávárdipataka, 1972/26 éves nő/Salamon A. 1987. 65–66. 45. sz.)

Sogoromnak hozatt a testvérem, hozatt födet, és egy felakasztott embernek hozta a sírjáról. És
egész éjjel oztán nem hatta nyugodni őket. Egy asszony, amelyiket a román papnál… mondták, egy
lila ruhás – I. mondta –, hogy egész éjjel aztán mind… hozta el a födet, aztán vissza kellett vinni.
Egy kicsi födet, me azt mondták, hogy rázza a hideg, akkor, és a nyakábo kössék a födet. Egy olyan
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asszonnak [a sírjáról] hozták, aki öngyilkos lett. S akkor [a halott] eljött haza a födér. S amíg nem
vitték vissza… Mikor visszavitték, akko… S azt mondták, mikor visszavitte a födet, abba a lyukba,
egy lyuk vot a közepin, amelyiknek elvette a födet. Egész le a koporsójig ment a föd, amit visszavitt.
Olyan lyuk vot rajta. Egészen rendesen lila ruhábo, ahogy eltemették, úgy jelent meg.
(Tordatúr, 1975–1985/86 éves nő/Csőgör E. 1998. 87. 189. sz.)354

Asz mondja nagymama, hogy mind járt haza táti. – Mondd meg, te nagymama, hogy mind járjon
haza táti? Asz mondja: – Oo… jár haza. [Kilenc éve meg van halva.] És asz mondja, mind jött a kamarához, mind zörgeti ott, mindent zörget, megy le egy fehér lóval az ajtó előtt, akkor jön, és meg akarja fojtani mámit, vagy jön, jár a falon egy kutya alakjábo. És elmeen a román paphoz, hogy csináljon valamit,
csináljon kilenc misét, kilenc napon át. Mindennap misét csináljon, imádkozzon. S namama is kilenc
nap nem vot senkihez, hogy… a szomszédakhoz igy… nem vot szabad, hogy beszéljen senkivel. Csak a
mi… mi háziakkal volt szabad, hogy beszéljen, és akkor aztán mikor letött az a kilenc nap, akkor többet nem jött haza táti – asz mondja. Nem toom, jött vaj nem, de asz mondja, hogy most nem jön haza.
(Tordatúr, 1975–1985/15 éves diáklány/Csőgör E. 1998. 101–102. 239. sz.)

A paphoz azér mennek, hogy a szellemet távolítsák el a háztól… és azér, vagy hogy mondja meg,
hogy melyik lopott el valamit, hogy tölem mit loptak el. – Olvas egy nagy könyvből. A román pap.
Nagymának is mind a román pap csinálto.
(Tordatúr, 1975–1985/15 éves diáklány/Csőgör E. 1998. 143. 409. sz.)

A[z] S. A. feleségének visszajárt a szelleme. A fiának jelent meg… az mindig látta. Megszentelték a házat, elhívták a román papot, aztán többet nem láttak semmit.
(Szilágygörcsön, 1978/54 éves nő/Virág M. 1994b. 111.)

[A visszajárás elhárítása.] Megszentelik a házat, misét mondatnak a román pappal.
(Szilágygörcsön, 1978/Virág M. 1994b. 111.)

Negyvenhárom karácsony napján halt meg édesapám. I. bátyám szerette E.-t s megkérte. Újesztendőben volt az eljegyzés, én is elmentem édesanyámmal. Akkor tizenegy éves voltam. Éjfélig maradtunk, ekkor ketten hazajöttünk. Mikor a katolikus templom előtt voltunk, hallottuk az ajtón a reteszt:
mintha valaki leszakította volna a lakatot. Amint az udvar sarkához értünk, megláttuk [halott] édesapámat, amint ünneplő ruhában éppen bement a csűrkapun. Bementünk, de az ajtó nem volt nyitva,
hiába hallottuk azelőtt. Imádkoztunk, aztán lefeküdtünk, de a lámpát nem oltottuk el. Míg a többiek is
haza nem kerültek, úgy féltünk! Előbb senkinek sem mondtuk, hogy mi történt, de aztán már a faluban
is egyre többen mondták, hogy T. I. [az apa] jár haza. Egyik éjjel bejött I. bátyám, aki kint aludt a csűrben: fehér volt, mint a viasz, de csak nappal akarta megmondani, hogy mi van. Ekkor elmondta, hogy
édesapánk jár haza s őt nem hagyja nyugodni. Azt mondta, ha még látja, nem engedi el. Másik éjjel úgy
is tett, de ez kérlelni kezdte, hogy engedje el, s úgy nyüszített, mint egy kutya. Ekkor édesanyám elment
a paphoz misézni, többet aztán nem láttuk és nem is hallottuk, hogy járt volna.
(Szentmáté, 1988/ref. nő, sz. 1932/Bíró I. EA 31456. 10–11.)355
354
355

Másik szövegváltozata: Tordatúr, 1975–1985/48 éves nő/Csőgör E. 1998. 87. 190. sz.
Ugyanezen adatközlőtől ismert egy Tatár Erzsébet által 2002 és 2006 között lejegyzett hosszab szövegváltozat is. (Tatár E. 2006.K 96.) A Bíró Ilona gyűjtéséből származó narratívumot Magyar Zoltán közölte. (Lásd:
Magyar Z. 2012. 417–418. 1055. sz.)
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Ez megtörtént, megtörtént épp velem. Mert a férjem meghalt… Hát meghalt a férjem, és nem
tudtam annyi bátorságot venni, hogy a lakásba bennlakos legyek, hogy bennlakjak. A féléstő, a féltségtő.
S így történt, hogy mint máma eltemettük, másnap a rokonság segített hererakodni és minden, na, elhordoztunk a szomszédokba, kitől mit kértünk. És vót két szép süldőm, s nem tudtam gondviselni a
féltségtől, mert nem tudtam bennaludni a szobában. De persze nem láttam semmit se. Felmentem a
csentruba alunni a léányomhaz. És na, mi legyen, hogy legyen? Na, mondam, itt hagyam a szép kicsi lakásamat, vagy, mondam, csináljatak vele amit akartak. S ez úgy történt, hogy fenn a léányamnál
egy éjjel arra ébredtem meg, hogy hallok egy nagy zeneszót. S én hama-hama felszöktem, kinyitam
az ablakat, de álmamba. Mikor kinézek, a férjem. S a férjem avva szólított meg, hogy mér engedtem
meg a muzsikaszót. Persze, az én férjem hívő vót. Jehovista hívő vót. S ő engemet evve nagyan-nagyan
megátkozatt, hogy így mondjam, hogy ne engedjek meg muzsikaszót az ő temetésin, a virrasztójába,
hanem hívők temessék őtet. S én eztet megszegtem. S a férjem annyira megharagudt ream, lehúzta a
cipőjit, fogta így, s engemet szemközt vágatt. S akkor én is hamar mintha lett vóna cipő a lábaman, s én
is visszavágtam. S mikor én visszavágtam, én már az ágyban vótam. Itt torkan vótam fogva. Már nem
tudtam szóhaz jutni, annyira fojtogatatt, hogy már magaman kívül vótam. Akkor én a nagy harcba elkaptam a kezit. Bocsánatot kérek, hogy kifejezzem, így az ujját bekaptam a számba, s leharaptam az
ujját. S az ujja bennmaradatt a számba. Én többet őt nem láttam. S én avval a nagy kínnal maradtam.
Reggel amikor fekeltem, a párna a fejem alatt víz vót, bendő. Ettől a perctől nekem kerek hat hónapig
nyugtam nem vót. Papokhaz kerültem, szógálatot kellett csináltassak. Akkor otthon mind, ahogy így
nevezik a rományak, olyan fésztániát, e kellett vigyem a papot le a lakásomra, kiszentelte a házat, de nekem mégse vót ez kielégítés. Nem vót nyugvásom, pihenésem kerek hat hónapig. Annyira elsoványodtam, tönkrementem, hogy nem lehetett az arcomra ismerni. Minden éjje, minden éjje kétsze-háromszo
megjelent. De olyan küszködésem, hogy azt nem tudam kifejezni. S mindenkinek sírtam e, hogy né mi
történt velem. Kérdezték: – Nincsen fátyla, szemfedele. Mondam: – Van. – Na – azt mondja –, vedd elő
a szemfedelit, tedd réá a szemétlapátra, gyujtsd meg, füstöld meg magadat velle. Akkor én, regge anynyi erőm nem vót, hogy az ágyambó fekeljek, mondjam a leányomnak, hogy vedd elé azt a szemfedelet, és gyútsuk meg a lapátan, s álljunk réá mind az egészen, s füstöljük meg magunkat. Akkor fekeltem
az ágyból, fogózva, ementünk a szemfedéldarabhaz, megfogtuk, rátettük a lapátra, meggyutattam. S
az nem akart elégni, tanár úr. Egy alak alakult ki abból a hamvból. Abból a fekete hamvból. Hol alak,
szemalak, szájalak, vállalak, fejalak alakult ki, percenként, ahogy az égett e hamváé. Annyira meg vótam
attól iszonyodva, tönkrementem, nem tudtam magamnak erőt adni. Kerek hat hónapig. Annyira legyötört, annyira tönkrementem. Mindenkinek meséltem el az álmamat. Azt mondták, ameddig én a
lakásba nem megyek vissza lakni, addig békét nem fog hagyni. Amíg nem fogadam vissza a lakásamat.
Mert azér haragszik, hogy megtagadtam a lakásomat. S mért nem háltam a lakásba. Aztán hat hónap
után jöttem úgy ahogy helyre. Hat hónap után, szégyelem is kifejezni, megtagadtam a gyászt. A fekete
ruhát nem vetettem le, de már felvidultam. Annyira kikapcsolódtam ebből a küsködésból.[K.: – Akármelyik román pap vállalkozik erre?] – Persze, akármelyik román pap. Persze, aztán kellett neki mondanom mindent, mert kérdezte, hogy mit látak? Zörög a bútor, csörömpülést, vagy az edények? Vagy jön
be, és kérdez valamit. Vagy mit? Hogy ő miről csinálja a szolgálatot. S aztán így, hogy mikor a harmadik szógálatot csinálta a román pap, még ott abba a szent helybe is, a pap mikor engemet letakart avval
a palásttal, s az a biblia a fejemen, s mondta, hogy mondjam az imát, csorgatt a nyálam, ömlett a könynyem. Mintha elszorította volna valami a torkamat, nem tudtam az imát elmondani. Annyira gyötört
akkor az a rossz szelleme, hogy nem akarta megengedni, hogy végig elmondjak egy imát.
(Torda, 1984/65 éves nő/Keszeg V. 1996a. 353–354. 13. sz.)356
356

Újraközölve: Keszeg V. 2013. 87. 13. sz.
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Az unokatestvéremmel is megtörtént. Az édesanyja meghalt, és jött hozzá egy este. Miko sötétedett bé. S vót két fia s a férje, és tartották, és nem bírták tartani, olyan erős vót, hogy menjen ki
hozzája. És az ablakra tettek sötétítőt, és mégis látta. – Hagyjatak ki édesanyámhoz, me nézd meg,
elhúzta a sötétítőt, és mind csinál a kezével, hogy menjek ki. Még édesapám mondta, hogy egy este
ő is ott volt, s tartotta I.-t, me így hívták az unokatestvéremet, és azt mondta, hogy olyan erős vót,
hogy nem bírta tartani. S elment édesanyám, és mondta neki, hogy menjenek el a paphaz. Mátéba. Nem akart menni. Azt mondta: – Mié hogy menjek, milyen jól minden este jön édesanyám, és
látom édesanyámot. Aztán csak levitték. S olvasatt neki a pap, s azután nem még látta többet. Na
de jött minden este jött az ablakhaz, vagy ha ment ki, kint vót. Muszáj vót, hogy menjenek vele ki.
(Magyarborzás, 1994/64 éves nő/Keszeg V. 1996a. 352. 11. sz.)357

Hallottam olyat, hogy minden héten kétszer vagy háromszor hazajött a [halott] férj. S hívta, menjen. S nem ment. S nem hagyta nyugtát. S nem tudott aludni. S aztán annak mondták, hogy menjen
szentség alá román paphoz. Hát a pap, ugyi, feltartja a szentséget, s ott valamit mond. 358 Mondják, az
igaz, hogyha a szentség alá áll valaki, akkor nem fél többet, vagy ha meg van jedve, helyrejön.
(Iszló, 1996/70 éves nő/Balássy E. 2014.K 19.A 96. sz.)

Itt vót egy öregasszony. Nagyon öreg vót, mikor én olyan tízéves voltam, akkor halt meg. És
az az öregasszony, mind azt mondták, hogy vót farka. És hogy az mind olyan ördögszármazás. És
féltünk tőle, hogy van farka. S azt mondta anyu is, meg az öreg mamám, hogy annak van farka.
Annak az öregasszonynak. És mikor meghalt, aszondják, hogy valóban a családtagok, a szomszédok, akik öltöztették, hogy valóban volt egy ilyen nyúlványa, egy csontos nyúlványa, és hát azon
is volt szőr. És hogy tettek fokhagymát a koporsójába. És azt mondták a gyerekek, mert voltak
olyan gyerekek, olyan korú gyerekek, mint mi, és azt mondták a gyerekek, hogy az asszony nem
akar otthon aludni, hogy fél, mert éccaka mind döngették a padlást. És akkor elhívták a román
papot a sírhoz. És ott a sírnál mondott valami misét, és aztán elmaradtak a zajok. De én ezt az
öregasszonyt ismertem.
(Monó, 1999/40 éves ref. nő/Magyar Z. 2007b. 346. 996. sz.)359

357
358

359

Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 244. 222. sz.; 2013. 85. 11. sz.
A „menjen szentség alá” vonatkozásában a kehely és a szentelt kenyér, bor, olaj, tömjén mellett a miseruha és a
misekönyv szerepe is hangsúlyos. Az Eucharisztia szentsége (rom. Taina Sf. Euharistii vagy taina tainelor ’titkok titka’, azaz a szentségek szentsége; más megnevezései: Sf. Cuminecătură, Sf. Împărtăşanie) közösségi cselekmény, amelyre eucharisztikus liturgia keretében kerül sor. Az áldozás mindig két szín alatt, kovászos kenyérrel és (vörös)borral történik. Ezek, Krisztus szavai és a Szentlélek segítségül hívása által, a Krisztus testévé és vérévé válnak. Maga az átváltoztatás a hívek szeme elől elrejtve, az ikonosztáz mögötti oltáron történik.
Az átváltoztatás és az áldozás között a pap csendesen imádkozza: „Iar pe noi toţi, care ne împărtăşim dintr-o
pâine şi dintr-un potir, să ne uneşti unul cu altul prin împărtăşirea aceluiaşi Sfânt Duh” (’Minket pedig mindnyájunkat, kik egy kenyérben és egy kehelyben részesülünk, egyesíts egymással az egy Szentlélek közöltetésében’). A könyörgéslánc (ektánia, rom. ectenie) záró, recitatív (rom. vozglas) szövegrésze: „Să luăm aminte!
Sfintele, sfinţilor!” (’Emlékezzünk! Szentek szentségei!’). A szerpap (rom. diacon) széthúzza az ikonosztázion
függönyét és kinyitja a királyi ajtót, majd a pap által elkészített Szent Kelyhet kezébe véve a királyi ajtóba lépve énekli: „Cu frica de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi!”(’Istenfélelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek!’). Szerk. kieg.
Miseszolgálat után marad el a hazajárás egy Krasznarécsén 2001-ben gyűjtött hiedelemszöveg szerint is. (Vö.
Magyar Z. 2007b. 538.)
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Hát ez megtörtént édesanyámon is, nyugodjék békével, s mivel emlegettem. Egy hat hónapos
öcsém meghalt, kivette a fürdővízbül, s meghalt, így a kezibül letette a padládára, s azonnal. Egyet
vinnyogott, s vége vót. Na, az minden éjjel, hallottam, hogy édesanyám beszélt vélle. S édesanyám ott
vót mellette, s édesapám nem hallott semmit. Mondom egyszer, hogy mi van: – Szegény édesanyám
állandóan J.-vel viaskodik. Apám elment a román tiszteletes úrhoz, az jött töménnyel, mivel, kifüstölték a házból. S aztán megjelent egyszer, de úgy beverte az ablakot valami, hogy nem maradt egy
ablakszem se. Ez valóság vót. Ezt tudom én, mert ez megtörtént dolog.
(Szucság, 1999/67 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 472. 1331. sz.)

Hallották itt, hogy rekeg. Főleg K. T., F. T., őt úgy kisérte a rekegő, hogy már félt tőle. Kiment
ide a tetőre, mert elmaradt vót egy tinó, hogy keresse meg. Szolga vót egy [csík]szépvizi örménynek.
S a kutyákat felcsüvítette, s rekegni kezdett este szürkületbe, alkonyatkor. Akkor valami fődhöz verte; aszondta, csak egy kicsi párácskát látott. Ugy elgyámbázta, hogy alig tudott felkelni, s eljőni. A
papokhoz kellett vigyék, hogy helyrejöjjön. Miséztek. Hat hetet vót beteg szegény.
(Gyepece, 2002/69 éves ort. nő/Magyar Z. 2011a. I: 111. 65. sz.)

Ha visszajáró halott volt, akkor a papot hívták mindig. E.-ékkel is úgy vót mindig. Ott [Kerelő]szentpálon egy zsidó lakásába laktak, s olyan nyughatatlanok vótak mindig. Féltek, nem vótak jól. S
E. osztán átment a paphoz, me csinált neki még miseruhát is, nagy jártas vót oda, és osztán ő ment
a füstölővel is, s a szentelt vízzel is, osztán azt mondták, hogy ördög, szóval a rossz szellem elűzése, valaki rosszakarójok vót ott. Csinálta, hogy ne tudjanak jól egyezni, s ne legyen békébe a család.
(Székelyhodos, 2002/79 éves nő/Balássy E. 2014.K 67.A 366. sz.)

Mikor az én édesapám meghalt, nagyon sirattuk, nagyon bántuk. Van egy nővérem nekem, ővele
laktak a szüleim, én ide férjhez jöttem az uram után. S amikor meghalt édesapám [19]79-ben, hetvenkét éves volt. [...] S akkor a nővérem a családjával ott laktak az édesapámékkal, a szüleimmel. És akkor
a fia meg ő nem tudtak nyugodni éjszaka. Mintha mind hallották volna a hangját. S akkor elhívták az
ortodox papot, és csinált festányokat a házban, kereszteket, imádkozott, meg szenteltvízzel megcsinált
mindent a házban, s aztán azután már lecsendesedtek, tudtak nyugodni és nem hallottak hangokat…
Pedig nem volt az hang, csak a lélek fájt, és abból fakadt. De én is egyszer hallottam. Minthogyha jött
volna fel a tornácon és be a házba. És aztán imádkoztam, és többet nem hallottam. De úgy tartották,
úgy tartják az öregek, hogy amikor kiáltja – mer van egy olyan visszhang éjszaka –, éjjel, hogy hallja,
hogy kiáltja a szeretett halott, akit nagyot bán. Nem szabad felelni neki, mer ha nem felel, akkor eltávozik az a szellem. Így tartották. Így tartják mai napig is.
(Ördöngösfüzes, 2005/69 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 420. 1059. sz.)

Na most már állítólag úgy van, hogy ha meghalt, akkor osztán éjjel visszajárt. Ez a… itt, ahol van
ez a ház, ni, itt volt egy régi ház. Volt egy, P. néninek hívták, a fia Gy. bácsi volt. Meghalt az öregaszszony, s akkor a legények este elmentek a leányokhoz, mentek, találkoztak, mert ez volt a szórakozás.
És volt ilyen lámpájuk, ami máma is van. És aztán az volt a szerszámuk, mert ugye nem volt kivilágítva a falu. S ez itten né, a harmadik szomszédból az a bácsi… most már öreg bácsi, annak idején
legény volt. Egy másik, az is a mi utcánkból, az is legény volt – má az megboldogult. Ezek kitalálták
aztat, hogy menjenek, és ijesszék meg Gy. bácsit. Akinek meghalt az édesanyja, P. néni. És elmentek,
s azzal a lámpával osztán fénycsóvát bocsájtottak, s akkor ott mind jártak vele. A Gy. bácsi egy kicsit
olyan visszamaradott ember volt, úgy lehet mondani, hogy volt valami szellemi defektje is, és az oda
került a dolgokkal, hogy a román pap eljött, és itt aludt nála, hogy lássa ő meg azt a szellemet, hogy
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mi jön oda. Ezek mikor má jött a pap, ezek nem mentek lámpázni, akkor nem lámpáztak. Addig,
amíg kitudódott, hogy ezek a lidércek, mert ezek mennek lámpázni.
(Kajántó, 2006/65 éves ref. férfi/Magyar Zoltán gyűjtése)360

Há itt Búzába is vót egy román ember. Csak most vót vagy két éve. A pap, a román pap onnét
vitte a tejet attól az embertől esténként. Sietett hamar, hogy fejje meg a tehenet, hogy menjen a pap,
menjen el a tejjel, mert neki van dóga. Nem állott beszélgetni vele. S osztán észrevették a szomszédok, hogy 12 órakor minden áldott éjjel csak indult s ment. A felesége meg vót halva. Fel a Málikon,
ott ment, ment a temetőre, s ült le a sírra, s osztán ott beszélgetett a feleségével. S aztán észrevették a
szomszédok, s megmondták a papnak. Ennek, aki vitte a tejet tőllek. Aztán megleste a pap. Szaladott
utána fel ott a kukuricáson, fel egészen, ameddig odaért hozzája. S le vót oda ülve a sírra, s ott [a férj
a halott feleséggel] beszélgettek. S akkor osztán észrevette a pap, s mit tudom, milyen miséket, miket
tartott, s aztán többet nem ment. Nem ment többet.
(Buza, 2009/75 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 525. 1401. sz.)

Igen biza, nyugodjék, vót, hogy mindig vele álmodtam, vagy hogy mondjam, mindig jött, és lefeküdtünk, és nappal is olyan kába voltam. Csak ültem egész nap, és nem tudtam, hogy mit kell csináljak. […] Mondom, olyan kába voltam. Akkor, mikor elaludtam, mindig jütt a férjem és befeküdt
mellém, az ágyba befeküdt. Akkor elmentem, me jött ez a N., hogy megyen Dévára, ahhoz a román
paphoz. Azt mondta, hogy: – Nem megyek vele? Mondom: – Megyek, me né, mi van velem. És akkor a papnak elmondtam, és azt mondta, hogy vigyek fődet, úgy onnét a férjem sírjárúl. Akkor azt
mondja, meg tudja mondani, ha tényleg nincsen nyugovása. És úgy is vót, mikor hazamentem, kimentem a temetőbe, vettem egy marék fődet, belétettem egy nájlonba és mikor megint mentünk,
ezzel a kis szomszédasszonykával, elvittem neki. És akkor azt mondta, hogy: – Igen, meg van csinálva, hogy ne legyen nyugovása. Akkor azt mondta, hogy menjek haza, adott szentelt vizet és tartsak
böjtöt. Na, és ásassam ki a koporsót, vegyem ki a belopott ruhaneműt. Az úgy is vót.
(Györgyfalva, 2010/nő, sz. 195?/Nagy Á. 2011. KJNTA 2452.K 21.)

És itt ni, vót énnekem egy barátnőm, most halt meg az ura, nincs két éve. És az is azt mondta, hogy bent vót a házba, és hallotta, hogy üti az ura az ajtót, hogy eressze bé. S aszondja: – E., ugy
megijedtem először, de azután azt mondtam: – Menj a kövek közé, ne gyere ide! És aszondja, addig
nem vót jól, míg nem ment el a román pap és imádkozott ott, és még nem tudom, mit csinált a pap,
és azután megnyugodott az asszony, annak se hagyott [addig] békét.
(Magyarszovát, 2010/77 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 417. 1054. sz.)

Úgy hallottam, hogy iccaka járt haza [a halott]. És az asszony nagyon fílt, s akkor hívta a papokat, hogy imádkoztak, meg kiszentelték a házat. De többször jött. Vót, ahol megzörgette az ablakot.
Vagy zörögtek a háztetőn a cserepek.
(Szék, 2010/75 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 414. 1044. sz.)

360

Magyar Z. é. n./K/a. 892. sz.
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V.1.5.1.3. Lidércet
V.1.5.1.3.a. Sikeresen
Egy katolikus magyar asszonyt, akihez a lidérc járt, elvittek a román templomba és ott a pap
imádkozott rá.
(Kide, 1941/62 éves róm. kat. nő/Vajkai A. 1943. 45.)

Egy lányhoz a lidérc járt. Úgy gyógyult csak meg, hogy a pópához vitték, aki palástjával leborította.
(Kolozsborsa, 1941/43 éves ref. férfi/Vajkai A. 1943. 20.)361

Ha az asszony búsul, hát a lüdérc elmén oda. S az egyik lába lúdláb, s a másik emberláb. Leül
oda a székre, s jár hejza, mint a szereteje, vaj az ura. Akihez aztán a lüdérc jár, azt a papokhoz viszik,
s úgy tiltják el.
(Barackospataka, 1971–1972/nő, sz. 1897/Bosnyák S. 1982. 98. 220. sz.)

Ha eccer odamenen [a lüdérc], azt olyan bajos eltiltani, hogy rettenetes. Azt aztán csak misékvel,
papokval, s keresnek lidérclőtte füvet,362 s azt felakajszák, s ott feresztik a fehérnépet, s ott mossák, s
azt alig lehet eltiltani.
(Ugrapataka, 1971–1972/nő, sz. 1909/Bosnyák S. 1982. 96. 210. sz.)

361

362

A Magyar Zoltán által gyűjtött szövegekből szerkesztett erdőháti kötet kéziratába is beválogatódott (Magyar
Z. é. n./K/a. 802. sz.)
A moldvai magyar (déli csángó) nyelvjárásban a lő igének ’üt, ver’ jelentését példázó Végh József szerint a
lidérclőtte-būrján jelentése, a gonoszazonosító képességgel felruházott növény eredetmondája alapján, valójában ’lidérc-ütötte’. (Lásd: Végh J. 1940. 332.) A Csűry Bálint csángó népnyelvi gyűjtésében mezei iringóként
(Eryngium campestre L.) beazonosított növényt (lásd: Csűry B. 1933. 317.) a 18. század legelején sátánlőtte
fűként is jegyezték. (Rácz J. 2010. 569.) Népnyelvi hasonnevei (pl. ördögbordája, ördögbocskor, ördögcsokor, ördögkeringő, ördöglova, ördögmotolla, ördögnadrág, ördögrokolya) közül Erdélyben az ördögszekér a legismertebb.
(Vö. Rácz J. 2010. 568.) A hozzá fűződő, népgyógyászati vonatkozású hiedelemképzetek szerint a szúrós
gyomnövény egyrészt óv, főzete és füstje pedig gyógyít. A lüdérclőtte fű eredetmondájának 1974-ben lejegyzett külsőrekecsini szövegváltozatát Halász Péter tette közzé. (Lásd: Halász P. 2005. 406–407. 1851. sz. Vö.
i. m. 416.) Az embereket védő, gyógyító növényekre bosszús lidérc által kilőtt nyíltól „kétfelé ágazó burján” a
gyűjtő szerint a Lecsepült veronika (Veronica prostrata L.), a Gamandor ~ (Veronica teucrium L.), illetve a Kosborképű ~ (Veronica orchidea L.), azaz mindenképp a Veronika-félékhez tartozó növény. (Vö. Halász P. 2011.
55–56. A „közérzeti, szubjektív panaszok”-at – pl. ijedtséget, éjszakai rettegést, hidegrázást, álmatlanságot,
vagy a „rosszféle betegség”-nek nevezett epilepsziát – ellensúlyozó „nagyerejű burjánok” közt számontartott,
apró kék virágú növényről lásd még: Halászné Zelnik K. 1987. 15–16.; Halász P. 2010. 454–455., 2012. 147–
164. Színalapú jelképiségéről /hűség/, az ebből eredő megnevezéséről /férfihűség/, valamint az ördögcsíptefű/
Veronica prostrata L./elnevezését is felfedő, Borbás Vince által közzétett legendáról lásd: Borbás V. 1889. 504.,
ill. Rácz J. 2010. 778.) A Takács György hárompataki gyűjtéséből származó adatok mindkét növényazonosítást visszaigazolják. A lidérc távoltartásának hatásos ellenszereként a lüdérclőtte fű, lüdércfű vagy csonkafű háromszárú, kék virágú növényként, a szintén lüdérclőtte, illetve lüdércnőtte fű pedig „bütüs” út menti, virágtalan,
tövises „bukor”-ként említődik. Az egykor tornácra, gerendára felakasztott növény hárító/óvó funkciója mellett, a belőle készült (tea)főzet és fürdő gyógyításban betöltött mágikus szerepe is hangsúlyos. (Lásd: Takács
Gy. 2004. 133., ill. 580–582. 1091–1097. sz.)
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Bémenyek Tordáro, s azt mondja a leányom, I.: – Anyu, magánok mé van kisírva a szeme? – Há
– mondam –, nem gyüvek még eccer hozzád, apád meg akar ölni – mondam –, este, ha nem csinálok szógálatot – mondam. Közbe megjelent a vejem is: – Anyu, jöjjen, menjünk a barátpaphoz, s a
román paphoz! Elmentünk. A román pap nem vót otthon, me temetni vót arra lefelé, [Aranyos]gyéresre. Elmentünk oda a barátpaphoz, s az csinált egy misét. S aztán csinált a román pap megint.
Vagy öt misét csináltattunk. Itt is, ennél a román papnál. Aztán úgy szabadultam meg tőle. Aztán
ott a föden, kicsiszéken, két szentelt gyertya előtt s a Szűz Mária képe előtt, ott imádkoztam. Mikor
megkezdték a szógálatot, olyan tűz ereszkedett az ajtóra, de úgy visitatt, hogy én úgy megijedtem
ott, ahogy imádkoztam! Megmondták a papak: – Nehogy – aszondja –, legyen erős, me ha nem lesz
erős, megöli azonnal. – Olyan erőt adott a jó Isten, hogy olyan szépen imádkoztam, de az a fél szemem ott a nyilásnál vót, me erősen el vót nyílva az ajtó: – Jaj istenem, bégyű! Keresztülfekütt a lüdérc
az ajtónál, a küszöbön, s úgy visitatt. Aszondja a leánko: – Nagymama, mér van olyan tűz az ajtónál?
Mondam: – Hagyj békét, me úgy van! – má elvégeztem az imádságot. Aztán elment a lüdérc, aztán.
(Tordatúr, 1975–1985/68 éves nő/Csőgör E. 1998. 100–101. 236. sz.)

Vót Felsőlokon egy ember, B. J.-nek hítták, s a lüdérc oda kezdett járni. Ezelőtt a házakba nem
vótak füttők, hanem csak ulyan szabad tűzhelyek, kürtők. Egy este odatette az üstöt a tűzhelyre,
hogy főjzön málét, akkor fejelről kezdett jőni le a korom és minden mocsok, ami a hijuba vót. Úgy
dergetett valami, hogy szinte kétségbeestek a házba. Ha este lefeküdtek, nem hagyta őköt pihenni.
Annyira dógozott, hogy má nem tudták, mit csináljanak. Az öregek, akik tudtak valamit a tudományokból, azt tanácsolták, hogy vigyék oda a papot, hogy szentelje meg a házat, s akkor eltávolodik.
Mikor mentek a pap után a szánval, akkor valahonnat megérezte, és mikor a félútig értek, a szánat
feldőtötte. Felkeltek, felállították a lovakot és a szánt, a papot hazavitték a házhoz s a pap megszentelte a házat, de ez a valami láthatatlan akkor se távozott. Egy hang éjjel azt mondta, hogy ő onnét
el nem távozik, míg el nem mennek a piátrai [karácsonykői] ortodox kolostorhoz, és nem fizettek
tizenkét misére valót. Elmentek Piatrára, megfizették a tizenkét misére valót, s akkor kecske alakba
távozott Románia felé. Átolment a hegyen és többet nem tért vissza.
(Gyimesbükk, 1975–1995/férfi, sz. 1922/Antal M. 2004. 78–79. 190. sz.)363

Mikor V. testvérem gyermekágyba vót az első gyermekivel, erőst búsult, met az ura az erdőn vót
egész héten, s ő az anyósával nem vót jól. S akkor egy este későn hallotta, hogy valami a szipkán
ereszkedik le. Kijött a füttőből valami, és hamar egy nagy ember lett belőle. Odament az ágyához,
s őt úgy megnyomta, hogy mozdulni nem tudott. Sokáig tartott vót ez, addig, amíg le nem ment a
palánkai paphoz, s nem imádkozott a fejire a szent könyvből, addig ez a valami minden este megjelent. Úgy es történt, hogy az ajtón es béjött. Miután a pap imádkozott, többet nem jelent meg.
Azután, hogy biztos legyen, hogy többet nem jő, a hátát bédörzsölték fokhagymával, a kócslikat es
bétömték fokhagymáva, de többet nem es jött arrafelé.
(Tarhavaspataka, 1975–1995/nő, sz. 1910/Antal M. 2004. 77. 188. sz.)364

Ha az asszony erőst búsulja az urát, vaj a leán erőst búsulja a szereteit, akkor azokhoz kezd járni
a lüdérc. A lüdércet arról lehet megüsmerni, hogy az egyik lába lúdláb, vaj lóláb. Ő hamar észreveszi,
363
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Korábbi szövegváltozata, amelyben a lidérc „ördög”-ként neveződik meg: Bükkhavaspataka, 1972/33 éves
férfi/Salamon A. 1987. 75–76. 57. sz.
Korábbi szövegváltozata, amelyben nem neveződik meg a palánkai pap, kizárólag az „imádkoztattak” mozzanat: Bükkhavaspataka, 1972/33 éves férfi/Salamon A. 1987. 74–75. 55. sz.
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hogy ki búsul, és ahhoz kezd járni ahelyett, akit búsulnak. Akihez kezd járni, nehezen tud tőle szabadulni. Az ilyen asszonyokot vaj leányokot el kell vinni a román papokhoz, hogy imádkojzanak
reja, meg kell mosdassák szentelt vízvel, és valahogy megszabadulnak tőle. A katolikus papok nem
foglalkoznak ilyen dógokval, de az ortodox papok tudnak ez ellen imádkozni, el es fogadják az ilyen
szándékú misére valót.
(Tarhavaspataka, 1975–1995/férfi, sz. 1931/Antal M. 2004. 231–232. 599. sz.)365

Itt vót, drága, itt a szomszédba egy fehérnép. Én leánka vótam. S akkor a vőlegénnye katonának
ment. S annyira busúlt, hogy én szolgáltam egy helyt, s mikor mentem aszmondta, hogy a férfiut
tisztán látta, szép csángóson felöltözve, s hát: – P., te mit keresel itt most? – aszmondja. S akkor szépen, mikor ő bément, akkor egy kicsi kutya bésurlódott mellette. Nem tudott szabadúlni meg tölle.
Tudja, aztán hoztak a Regátbol egy kalugert, egy papot. S adott neki egy ilyen nagy csergét. S akkor elig tudott vót… Egy hétig a pap minden áldott szent nap szógált, s szentelte az ösvényeket, s
osztán elig, alig-alig… osztán megszabadúlt tölle. Ez ilyen, a lüdérc. Phüj! Igen, me aszondják, buból
megkapja. Annak a képibe menyen, az annak mutat. Hát az gonosz, dárga. Miseszolgálat tudta csak
eltávolitani.
(Kostelek, 1995/79 éves nő/Takács Gy. 2004. 542. 1005. sz.)366

P.-nek van egy testvére Háromkúton, s annak egy leánya itt van, itt lakik. S a férje legénykorában csinált egy kicsi román asszonynak a Büdösvíz patakába – vágták ott a fát –, csinált neki egy leánykát. Ez addig kettyegtette, na hogy megkéri, hogy éppe, hogy csak alkalmazkodjék. Nem számít,
hogy az ura katona vót, ment oda az erdőbe, s az asszonyval jó vót. Hát mikor az ura hazajött, többet
az reá nem nézett, s el se vette. Beterhesedett tőle, s a leányka nőtt, s ez nem fizette, se ma nem fizeti. Az asszony megharagutt, s elment – a Csalhó hátánál van egy olyan, aszondták, hogy az direkt
este má megmondja a nevit, hogy kihez menjen. A fényképit kell vigye annak, akihez akarja kűdeni.
A fényképet kűdi, s pontosan odáig kűdi. Ha fehérnéphez kell, fehérnéphez kűdi, s ha férfihoz kell,
férfihoz kűdi. Az a fermekás asszony. S az a lüdércet kűdi. S azt mondják, hogy az valakitől így kellett megvegye, amelyik így haldoklik, az ilyen nem tud addig meghalni, míg valakinek el nem tudja adni ezt a dógot. Meg kell vegye valaki tőle. Akkor odaküldte ennek a feleségire, hogy ölje meg.
Az asszony azért küldette oda, hogy ölje, hogy akkor ő háha csak elvenné. Hát... M.-et [a feleséget]
kezdte járni – fiatalasszony vót –, s kezdte járni, s kínozni, s aszondta, hogy minden éjjel úgy kínozta,
hogy ölte meg. Férjivel lefeküdtek, igen, de a férje mellett azt csinált vele, amit akart. Az asszonyval,
M.-mel. Eleget ment hónap első péntekin, januárban, s szent érméket adott a pap neki s szentelt
olajat, szentelt timint. Aszondta, szentelt olajval kenje meg este az arcát – adott egy kicsi üvegbe
szentelt olajat –, mert attól elvesz. De nem távozott el. Úgy se távozott. Oda vót az ugy rendesen csinálva, hogy addig el ne távozzék, amíg az asszony meg nem hal. Gondolta... bémennek az anyjához
Háromkútra szénacsinálni, ahol neki adták a szénafüvet, s akkor ott... oda nem tud bémenni, mert
ide van kűdve, s az oda nem mén. Azt mondja, bémentek, nem vót ágy, hogy mindenhova lefeküdjenek, lefeküdtek a fődre a férjivel. Aszondja, egyszer hát hallja, hogy akkorát szuszog. Mikor ment
oda. Hát akkorán szuszog, csak realepcsen, este. Aszondta, úgy letépte róla a gunyát, egy pillanatok
365
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alatt. Letépte rendesen a ruhát róla. Eleget ment ide a papokhoz hónap első péntekén gyónásra, úgy
se. Amíg oda bé voltak egy hétig s három nap, ami megjött a szénacsinálásig, addig végig ott is járt
hézza. Hazajöttek, itt is járt hézza... Aszondja az ura: – Hadd el, te feküdjél küjjel az ágyba, válj meg,
te feküdj oda a leánykájéba – vót egy leánykájik, nagyobbacska, s akkor az asszonynak nagy hasa vót
a gyermekvel, a nagyobb gyermekvel –, te feküdj oda Cs.-ka ágyába, a leánykát ide fektessük melléjem, lám, idejő-e!? S hopp, este csak bécsobban, s a leánka ágyához csak odamegy. Az asszonyhoz
ment. Úgy tudta, hogy hova menjen. De csak egy lába vót. Aszondta, hogy egyszer hézzakapott így,
őt úgy kínozta, hogy vége vót az életinek. S aszondja, hézzakapott, s tiszta egy lába vót, lúdlába. S
olyan nagy lapos talpa vót, mint a lúdnak. Pfűj! Na, nem tudják elűzni. Semmiképpen nem tudják...
Merre legyenek? Elvitték Regátba, ott es misét mondattak rá, elvitték Somolóra, ott es kivitték Máriához,367 ott es, mindenütt imádkoztak, s nem tudták, sehogy nem tudták, merre legyenek el, el kell
menjenek még valamerre. Azt mondták, menjenek el Szentgyörgyre, mert Szentgyörgyön van egy
olyan pap, hogy az emberrel szembenéz, s mindent úgy a szemiből leolvas. Egy román pap. Na, el es
mentek. Elmentek Szépmezőre, s ott es maradtak állatgondozni két évig vagy háromig. Ez alatt az
idő alatt az a román pap elűzte a gamatságot tőle. S ha ő innen el nem ment vóna, még ma is kínozná.
(Bükkhavaspataka, 1996/57 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 427–429. 760. sz.)

Haj, a gonosz, a gonosz! Lüdércnek nevezték a régi emberek. Tudniillik én arról tudok beszélni
valóságot. Ha az úr elhiszi. Na, én erről sokat tudok beszélni, erről a gonoszról, a lüdércről. Gyerekkorom óta tudniillik. Én legelsőbben elmondom, az első világháborúkor Gyimesközéplokon is vót
nagyapámnak a lakássa. Ugy hívtak egy patakot, Kápolnapataka. Ott a középloki templom, ahol van
fel, keletre, az a patak. Ott laktunk. Vót ott egy szegén asszon, de fiatalasszon. Ugy hítták a csángók,
hogy Cs. B.-ka. B.-nek hítták tudniillik. Mikor a rományok [19]16-ba kitörtek, kijöttek vót ide, aztán visszaverték a magyarok, és a harc ott a Palánkáknál368 vót, hol, a front, itt a Gyimesvölgy katonaságával vót tele. Ez az asszony egy katonával összebarátkozott, tudniillik. Hát evel a katonával nohát nagy barátságot tartottak fönt. A katona azzal hitegette, hogy: – B.-ka, én amikor a katonaságnak, a háborunak vége lesz, megszabadulok, tégedet elviszlek feleségnek! Ez az asszony, B.-ka, hitt
annak a katonának nagyon, és osztán… na, a többit nem kell mondjam. Elég a hozzá, hogy [19]18ba, amikor a fegyvertétel vót, a katona szedte magát és ugy elment, mint ahogy szokták mondani a
csángók, mint a szitált hamu. Azt nem látta többet senki. Aztán ez annyira busult, ez a B.-ka, azt a
katonát, hogy ez a lüdérc járni kezdte őt ott, elhitette B.-kával, hogy ő az a katona. A katona képibe.
Este ment mindig… És tudniillik ez olyan, az a lüdércdolog, gonosz, hogy ha akihez járni kezd, ha
hét esztendeig el nem tiltsák – mer el lehet tiltani, szentelt vízzel, ehhez hasonló papi imádságokkal tudniillik, különösen a román papok, ezek ortodoxok, a görögkatólikusok, ezek nagyon értenek
ezekhez, értettek abba az időbe is –, akkor ha hét esztendeig nem lehet eltiltani, megöli, rövidesen
osztán megöli, meghal tudniillik. No, oszt osztán így...
(Egerszék, 1998/92 éves férfi/Magyar Z. 2009a. 307–308. 224. sz.)

Az ugyan az ördög. Az az ördög a lüdérc. Mer például, ha van egy pár szerelmes fiatal, s egyik a
másikat elhagyja, s kezdi busulni, akkor elmegyen a képibe, odamenyen, s megcsalja. De azt osztán
el nem tudják tiltani. Vótak ezelőtt a régi emberekből, a régi öregekből, akik értettek hozzá, s tudták,
mit kell mondani, s eltiltották. Vót itt, ezt a K. M. leánnyát, K. M. E., A. G. udvarolt neki. S közbe
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elhagyta, került neki más, s elhagyta. Igen, de a képibe járt vissza, s ő azt gondolta, ugyanaz. Járt, kutya képbe. Hanem itt Bitóka aljába, ahogy az új tetőn [Csík]szépvízrűl, ott van egy templomocska, s
ott vót egy kaluger. Osztán ahhoz vitték, annak párnát, csergét vittek, én hallottam, beszélik. S akkor
osztán sokat misézett. Misézett kétszer hat hetet. S osztán eltávolította.
(Gyepece, 2000/67 éves ort. nő/Magyar Z. 2003b. 423. 751. sz.)

Látni láttam én es: mintegy, körülbelül egy ennyi [egy méter] husszuságra repült keresztül, járt
oda, ahova mondtam, s megbocsásson, hogy így fejezem ki, de így mondták a régiek, hogy szarta a
tüzet. Aszondják, olyankor haragos, amikor szarja a tüzet, mer gondolja, há ha megkésik. S még egy
nagynéném es – többet tudnék én erről a lüdérc dógáról beszélni. Negyvenhétbe vót itt egy nagy szárazság, s jártak a Bánátba a népek, dógoztak egy-egy hónapig egy-egy tíz kiló valami élelemért. Úgy
es hítták: az éhes vonat. Vót egy ulyan vonat, ami direkt ment Bánátba. Egy fiúval barátkozott egy
fehérnép, s legénember vót. A nem akart beülni a vonatba, felült a vonat tetejire, s ott megfagyott.
Az asszon elbusulta magát. Este, há menen a lüdérc hézzá, a legén képibe. Osztán nem tudta verni el
magától! S az asszon ment – ezelőtt jártak fonóba –, ment, s a többi fehérnépek közé ült bé, hogy oda
há ha nem menyen bé. Me gyötrötte a szegény asszont. S akart menekülni tőle. Mikor valaki az ajtón
bejött, akkor az es bejött látatlanba, csak a fehérnép látta, s más nem. S a fehérnépek közül megfogta,
s kivette. S úgy ütte, mint az állatot. S várta, hogy valaki menjen, s nyissa meg az ajtót, s ő látatlanból
verte, úgy mint egy állatot. Így mondta: – Addig vert, amíg hazaértünk, s otthon is megvert. Osztán
az asszon aszondta az édesanyjának: – Édesanyám, jöjjön le, s háljon nálunk, mer ne, megkerejtett a
gonosz, öl meg, úgy ver! Az édesanyja lejött, ott hált, de ugy es. A lámpát húzta ki, s ült a fehérnép
mellé. Az Isten őröjzön, akit megkörnyékez! Osztán valaki azt mondta, hogy menjen el a papokhoz,
s há a pap el tudja távolítani. Osztán járt még egyikhez es, másikhoz es, osztá elment a kotombaihoz,
s az azt mondta: – Maradj itt! Felöltöztette a miseruhába a fehérnépet, s éjfélkor misézett a fehérnépre, este es, éjfélkor es, osztán ugy adta a Jóisten, hogy megszabadult tőlle.
(Kostelek, 2000/78 éves ort. nő/Magyar Z. 2003b. 423–424. 752. sz.)

A lüdérc megint olyan vót, az egy vicc megint. Lehet igaz es. Mesélte édesapám, hogy Gyimesbe
laktak, s azt mondták, hogy az a lüdérc es olyan, hogy fél lábú lúd. A bal lábát nem bírja átváltoztatni, lúdnyoma van. S akkor ő lúdganyét pipál. No, jól van, hát egy leányhoz békapott, mer az olyannál
történik meg, aki ilyen szerelemcsalódott. A leán nagyon búsulta a legényt, s annak a képibe megjelent. S akkor mondták neki, a leánnak, hogy… Osztán egy idő múlva a leán soványodott el. Ott ahol
elkapta, nappal es lenyomta oda a sáncba az út szélire, s ott kénozta. S akkor mondták a leánnak: –
Hozzád nem jó legén jár, mert soványodol el! Vizitbe. S akkor na, mondta az anyja a leánnak, hogy
annak a fűtőnek a szádánál olyan libaganyét kapott. S: – Nem jó legény jár hezzád! – aszondja. No
de az 5 óra előtt örökké elment reggel. Este későn jött, 9 óra után, s 5 óra előtt már elment. S akkor
meg akarta győződtetni a leányát, hogy ténleg nem jó legén jár hezza. S akkor 5 óra előtt ő felkelt,
a leán anyja, s bényitott, s akkor a fűtőszipkán [a lüdérc] kiment. A hamvat szembeverte. S akkor
győződett meg a leánya, hogy ne, ez tényleg nem jó. Akkor aztán fordultak a papsághoz, osztán miséket szenteltek, és osztán úgy szabadult meg.
(Csinód, 2002/73 éves férfi/Magyar Z. 2009a. 307. 223. sz.)369
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Aztán még azt is akartam magának mondani, hogy akik így megképzelték a halottat, és járt
haza. Aztán kínozza, aki siratja. Nagyon kínozza. [K.: – S volt ilyen eset Füzesen?] – Volt a faluban,
volt biza! Vót egy asszony, K. I.-nek hívták, meghalt a férje, elmaradt két fiúval, az egyik fiú épp velem vót egyidős, [19]36-ban született, de meghalt rég már, mer rákja volt, és az ő anyját K. I.-nek
hívták. S hogy ha ment be a pajtába fejni, azonnal jelent meg a férje. S akkor nyomta be a jászolyba,
úgy mondták akkoriba, s végezte el vele a dolgát,370 és ott kínozta a jászolba, kész vót, hogy megfojtsa. Mer mind siratta, és mind vele bajlódott, és megjelent neki tisztátalan formában. De azt is
magyarázta I., hogy lólába volt a férjének. És nem vót szabad megmondja. Mer azt mondta a férje,
hogy ha megmondja valakinek, ő jár haza, megfojtja, megöli. És tényleg ő megmondta valakinek, s
megint befektette a jászolyba, s majdnem megfojtotta. De aztán ő kezdett imádkozni, és jött az éjfél utáni óra, és osztán valahogy kiszabadult. Így vót ez, ezt így hallottam. S osztán miséket fizetett
a papoknál, és böjtölésekkel, s aztán eltűnt a szellem, többet nem jött. Még kopogtatott egy párszor
nála be a kéményajtón, be akart menni, de ha mérgesen szidja, és már nem gondol reá, hogy siratja
és bánja, akkor elmegy. De, ha szidja: – Menj a kövekbe, menj innen, menj a temetőbe, menj vissza
a koporsódba! –, akkor visszamegy, mert nem szereti, ha szidják. S meg az imádságot sem szereti. És
temjénnel szokták füstölni meg ilyenkor a házat, a pajtát, meg az asszonyt is. A temjéntől is nagyon
fél a tisztátalan, nagyon szalad attól a temjén füstjétől.
(Ördöngösfüzes, 2005/69 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 418. 1056. sz.)

Egy leánynak meghalt a szeretője, s az is annyira bánta s annyira siratta, ameddig járt a leány a
táncba. És a táncba neki minden este, mikor vót a tánc, megjelent a fiú, jött, hogy táncoltassa. És a
leány beszélt vele, és táncolt vele, és a többiek mind mondták, hogy: hát kivel beszél, kivel táncol?
Ő egyedül táncolt, de ő úgy látta, hogy a fiuval táncol. És senki nem volt mellette, de ő mind beszélt neki. S a többi fiatalság mind mondta, hogy kivel beszél, mer nincs senki mellette. S akkor éjfél
után már a halott eltűnt, már nem látta a lány, s akkor olyan fáradt vót a leány, mintha meg lett volna
verve. Olyan fáradt vót, hogy nem bírt magával, esett össze. Mer úgy elkínozta a halott, amennyire táncoltatta a leányt. A leány mind felszökött, olyan táncba vót. Az a halott legény ugy eltáncoltatta, hogy facsaró víz lett a lány. Csorgott a vizes verejték róla, az arcáról, úgy el vót kínozva. S úgy
lett, hogy már majdnem kiadja az egész lelkét, olyan fáradt vót már éjfél után, miután a halottja eltűnt. S akkor mondták a többiek neki, hogy: – Hát mi történik? S osztán azután a leány megmondta, hogy ő a szeretőjivel táncolt minden este. S akkor osztán eljött egy éjszaka hozzá haza a legény.
S meg akarta ölni. Azt mondta, hogy mért mondta meg másnak, mer mind nem mondta meg addig
senkinek, mer nem szabad megmondani. Mer aztán megöli. Megöli, hogyha megmondja. S osztán
a leány aszondta, hogy hát ha úgy elfárasztotta őtet, kínjába ő képes vót, hogy megmondja. S aztán
nekifogott, az édesanyjának is megmondta a leány, s akkor böjtöltek, papokhoz mentek, jósló asszonyokhoz, s aztán megfüstölték valami tömjennel meg ilyen templomi növényekkel,371 s aztán többet
nem látta a lány. Eltűnt.
(Ördöngösfüzes, 2005/69 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 419–420. 1058. sz.)372

370
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372

itt: ’nemi érintkezés’
Szentelt növény (szentelmény). Elterjedt nézet: a megszentelt/megáldott növények mágikus (pl. gonoszűző)
hatással bírnak.
A lidérc által látogatott/gyötört leány narratívtípus korábbi mezőségi szövegváltozatai: Szék (Nagy O. 1976.
153–154.; a jegyzetekben utalás további két széki feljegyzésre); Szentmáté (Keszeg V. 1999a. 293. 413. sz.).
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Vót egy asszony a falu végin, annak is az ura meghalt. S nagyon sokat siratta. S az ura megjelent
minden este, a kéményen jött be hozzája. A tisztátalan. De az ura képibe jött, de hát az a tisztátalan
vót, a szelleme vót, a lüdérc volt. Aztán hajnal felé ment el, bújt ki a kéményből, és akkor mint egy
tüzes kendő, úgy ment végig az égen. Hagyta maga után a tüzet. Akkor másnap éjjel megint megjelent. Mer az asszony állandóan siratta, és nem hagyta nyugodni. De aztán haragudott az a szellem,
haragudott az asszonyra. Becsalta a pajtába, mer vót állatjuk, s osztán az asszonyt betette a jászolyba
és nyomta a mellyit, úgy kínozta. Aszondta, hogy mér nem hagyja, hogy nyugodjon békében, kínozta az asszonyt. Aztán úgy vették ki, hogy mind járt a papokhoz, imádkozni, meg miséket tartottak
éjszaka rája, és attól lett jobban az asszony.
(Ördöngösfüzes, 2005/69 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 467. 1216. sz.)

Ippeg nálunk a szomszédba… Legények vótunk, készültünk szombaton este, nem még dolgoztunk, rendet csináltunk a telken, és készülődtünk vasárnapra. Vasárnap mindig tánc vót, de mük rendeztük a bált. És sepertük a telköt, s látták, a tetőre – én nem láttam –, mindegyik látta, hogy mint
egy villám becsapott a szomszédnak a diófájába, belécsapodótt. És kiájtották:
– Ny. bácsi, a tisztátalan lecsapott magának a telekre! Olyan csufokot mondott az az ember, szidta őket. De közbe hallottuk, hogy a leánya nagyon rosszul lett. Hánkódott és beszélt, ki tudja, miket
beszélt. S aztán járták a papokot, s ingit vitték és minden, és imádkoztak érte, és helyrejött. De sok
ideig vót. Aszondták, hogy a sógorasszonya csinálta, mert baj vót köztek.
(Magyarfráta, 2010/83 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 464. 1206. sz.)

[K.]: – Mire mondták, hogy jár a tisztátalan?
[N.]: – Vót egy asszony, akihez járt. Az ott lakik az arankúti határon. Meghalt a férje. És jött
haza rendesen a férfi és közlekedett az asszonnyal. S ez való szent igaz! Meg vót halva.. Hanem szegény asszony megbusulta magát. Már úgy le vót soványodva az asszony, hogy minden éjjel nyaggatta. S akkor szépen elment, [Mező]szoporba vót egy pap, és adott egy misét, és olvasott nekije, és
megmentődett, hogy aztán többet nem jött.
(Magyarszovát, 2010/77 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 464–465. 1209. sz.)

Például a háború idején, ott fenn ott vót egy nagy szőlős, és ott vót egy ilyen szőlőőrző ház, vincellérház, és ott lakott egy román ember. Az öreget elvitték a háborúba, s aztán lerokkant, s aztán
beléhalt az öreg. És ez a felesége, A.-nak hívták, román asszony, azt mondták, hogy jár hozzá az ördög. Gyün haza a férje. És azt mondja, úgy szürkült, és édesanyám kihívott: – Na, gyere, nézd meg,
fiam! Onnan az erdő alól jött egy nagy tűz, olyan, mint egy nyomtatórúd, és szikrák maradtak hátul,
és úgy ment. És oda lecsapódott. És akkor ott vót a pap, román pap, vittek oda legényeket, tartották
az ajtót, s a pap vetette a keresztet, mit tudom én, hogy csinálta a miséket. Úgy meglökte az ajtót,
mit tudom én, hányan vótak, heten, nyócan, úgy odavágta őket a papra, a pap is elesett, mindnyájan,
s elment dógára. Mire feltápászkodtak, nem vót sehol senki. És a felesége azt mondta: – Látod, drágám, nem engednek, hogy jöjjél haza! Aztán ez biztos, hogy a vót. Írja a bibliában, hogy az ördög
átveszi a szeretteiknek a képét.
(Pusztakamarás, 2010/75 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 467–468. 1218. sz.)

V.1.5.1.3.b. Sikertelenül
A lüdérc, aszmondták, olyan, mind egy tüz, hogy ugy haladott, minha a tüz, s aszmondják,
szotyogott az a fény ki belölle. Aszmondták, tüzet szarik. Én igy hallottam. Itt vót egyszer, F.-nek az
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anyja, ide fel, ni. Ennek a F.-nek az anyja. S akkor ögyvezen maradott, s gyermekekvel maradott, vótak kicsi gyermekei. Akkor ott busúlt, miféle, s elbetegeskedett, s akkor az idevaló öreg, Cs. M., ő vót
az apja, érted-e? S elhozták. Ide lehozták. S akkor itt Cs. J.-né vót a menyecske, na, ő vót ittegyen. S
akkor osztá elhozák ide, s akkor mondta K. ném, boldogúljon, aszmondta, hogy ő látta, hogy amikor ő kiment, s amikor bészürkülődött, látta, hogy egy-egy fényesség eljött, aszmondja, hogy csak
oda lehaladott, a ház mellé. S osztá aszondta, hogy ő még imádságos könyvet es szurt a párnája alá,
hogy lám csak. De aszmondja, hogy akkor nem tudott nyugunni a fehérnép. Nem tudott nyugunni
attol, hogy ha az imádságos könyvet… Akkor felkőtt, s kereste, hogy hol van, vagy mitől nem tud.
Aztán elvitték, papokhoz es vitték, s mindenfelé vitték az asszont, de csak es mehótt, ejsze abba. Isten őröjzön! Közel se járjon! Most ejsze azok sincsenek. Régen mindenfelé vót. Akit búsul, vagy
micsinál, annak a képibe jár. Csak aszmondták, az egyik lába lud, s a másik ilyen emberláb, miféle.
(Kostelek, 1995/65 éves nő/Takács Gy. 2004. 545. 1010. sz.)

Édesanyám es mondta, hogy ide fel, nem tudom, V. J. bácsiékat ismeri? Ide fent, kint a dombon.
Na, annak az édesanyjához járt vót az a lüdérc. Istenem! S akkor elkőtöztették onnan. A férje meg
vót halva, s az asszonynak vót egy magyar katona szereteje. Mikor ide bévótak negyvennégybe a magyarok. Akkor vót neki egy szereteje, s osztán a katonák elmentek, a csenderek, minden, elmentek,
hazamentek Magyarországra, me ejsze onnan vótak kijöve, hát akkor ő elbúsulta magát a katonáétt.
S akkor az a lüdérc kezdett járni hozzá. S akkor elköltöztették hazolról. Elvitték onnan. S levitték,
ide vót egy tesvére. Oda le A.-t… na, oda vitték le az asszonyt. S osztá misézettek papokkal, s mindennel, s osztán ugy sem tudták eltávolitani. Osztá belehalt. Belehalt. Addig járta a lüdérc. Emberképbe. Aszondták, hogy lóganyét vitt cukorka helyett az asszonnak. S az asszonnak, neki cukorka
vót. S az lóganyé vót. A lábai olyanok vótak, mind a pulykának. Egyik olyan, s egyik emberláb. Igy
mondták édesanyámék, s osztá én es igy mondom.
(Kostelek, 1997/66 éves nő/Takács Gy. 2004. 546. 1014. sz.)

V.1.5.1.4. Ördögöt/tisztátalant
V.1.5.1.4.a. Sikeresen
Akihez az ördög jár, az misét szolgáltat, hogy távozzon el az ördög.
(Kide, 1941/50 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 45.)

Itt, V. F.-éknek az édesanyja, az hívő asszony vot, és abba belebutt az ördög, a hivőbe – me
általába egy kicsit meghibbannak – de annyira, hogy… S akor vot itt egy ortodox pap. Édesanyám
mindig vitte ötet… Szóval vitte a paphoz… szóval szógált, hogy jöjen helyre. Hát úgy is vót, hogy
aztán anyit vitte szógálatra édesanyám a paphaz… nem tudom, tizenkettőt vagy kilencet csináltak,
hogy elég az hozzá, hogy jól lett.
(Tordatúr, 1975–1985/75 éves nő/Csőgör E. 1998. 106. 260. sz.)

Azt mondják, hogy a szellem hat hétig kísért. Hozzám az anyám szelleme hat hónapig járt egy
egész télen s tavasszal. Édesanyám az én kezem között halt meg, de ekkor már én is beteg voltam.
Olyan hirtelen volt, hogy nem is hittem. Miután meghalt, kezdett hozzám járni. Sok kenderem volt,
éjfélig fontam, hogy legyen miből ruhát szőjjek, mert szegények voltunk. Álmomban, amíg szóltak
a kakasok, mind véle bajlódtam. Tavaszra már olyan gyenge voltam, hogy alig tudtam lábra állni.
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Ekkorra már nappal is láttam, mindig utamban volt. Mondták, hogy jó lenne paphoz menni, mer ha
nem, elviszen, de én nem akartam, mer alig vártam, hogy lássam. Azon az éjjelen, amikor elmondtam, hogy nekem meg szokott jelenni, csúnya álmom volt: hatalmas férfi nemiszerve volt, ezt akarta a kezembe adni és meg akart erőszakolni. Másnap az uram elvitt a paphoz, hogy olvasson nekem. Közben háromszor kellett megszakítsa az olvasást, úgy rázott engem a hideg. Megmeredtem
térdeplés közben, hogy alig emeltek fel. Tömjén adott és azt mondta, ha még álmodok vele, menjek
vissza. Bizony, azután is álmodtam vele. Mondták erre, hogy ne nézzek többet a temető felé: – A
holtak a holtakkal, az élők az élőkkel. Megint elmentem a paphoz. Most már nem rázott úgy a hideg, de a lábam most is megmeredt. Következő éjjel megint álmodtam vele: szépen fel volt öltözve,
mint mikor eltemettük. Én főztem az ebédet és mondtam, mennyire örülök, hogy eljött, legalább
van kinek elpanaszoljam a bajaimat. De amikor lehajoltam fáért, megláttam, hogy lólába van. Fogtam a fát és kikergettem a házból. Úgy szóltak a patái, mint a lóé. Ezután nem jött többet kísérteni.
(Szentmáté, 1988/ref. nő, sz. 1932/Bíró I. EA 31456/11. 7.)373

I. néném tizenhat évesen ment férjhez, rossz anyóshoz. Férje ácsmester volt, sokat volt elmenve.
Már két gyermeke volt, anyósával mind rosszabb volt, de haza soha nem jött panaszra, mert szüleink
nem hagyták férjhez menni. Egyre soványabb lett, gyenge, színtelen. Egyszer aztán megkörepelte az
ördeg, O. I. bá képébe járt hozzá. Néném minden este szépen takarított a házban: sepert, fövenyezte a ház fődjit, a gyermekekkel nem törődött, kacagott, ha valamelyik sírt… nem volt jól. F. bátyám
egyik este megleste. Egyszer csak hallotta, amint beszélni kezdett valakivel, de a másik hangját nem
hallotta. Szépen felöltözve elindult kifele, de bátyám lefogta és nem engedte. Elvitték a román paphoz, de mivel nem akart menni, megkötötték a szekérhez. A pap azt is mondta, hogy meg van környékezve az ördögtől, vigyázzunk, nehogy kárt tegyen magán. Mikor hazaértek, már esteledett, leültek a töltésre. Egyszer csak megint jön, meg akar ölni valakit, de senkit sem láttak. De láttak valamit
felemelkedni az udvar közepén, mint egy kötél, s előttük levágódott. Ekkor megindult egy erős szél,
ami mindent magával vitt. Nénémet is el akarta vinni, de bátyám ölbe vette s nem engedte. Más este
is próbálkozott még, aztán többet nem jött, békén hagyta.
(Szentmáté, 1988/ref. nő, sz. 1932/Bíró I. EA 31456. 12.)374

[F.]: – Tudja, hogy jártam, most úgy tizen… Nem hazudak. Dógaztam a porcelángyárbo 31
évig. Vót iparam, fél norma. Építettem itt fenn. Há sár vót az Ajtanyi utcán, nem vót járdo. Jövek a
léányommal 11 órakko, a gyárból. Azt mondja, menjünk itt a temetőn, nehogy ne lássunk, belélépünk a
vízbe. Hát mikor ott vagyunk a kanyarba éppeg, én nem figyeltem. A lányom azt mondja: – Édesapám,
né egy magos ember. Mondam: – Hallgass, ne beszélj hülyeségeket. – Nézd csak meg. Hát ő megfordult s efutatt le. Én megállottam, s nézem, ki lehet az. Há kérem szépen, ahogy én mentem, ő jött. De
tudja, milyen cilinder kalapja vót? Magas vót, négy méter. Ilyen nadrágja vót, buggyos vót, vagy hogy
mondják. Lefutattam a sarakig, menyek a léányomhaz, kötem a vejemet, mondam: – Gyere, kelj fe. Ő
nem men, azt mondja, nem men sehová. Aztán mentem én, a kutyák ugattak itt korán, mondam a feleségemnek, én regge kelek fe korán. Korán, amíg nem járnok. Menyek, lássom, hogy milyen nyom vót
az. Tudja hát, kérem, miko jövek ott fe, megállok, hol megállott, nézem, mind a lónak a patájo. Érti. És
innén az útbó ment egy sírig, a sírnál ott a patanyom, ott már eltűnt.
373

374

Ugyanezen adatközlőtől ismert egy Tatár Erzsébet által 2002 és 2006 között lejegyzett hosszab szövegváltozat is. (Tatár E. 2016.K 87–90.) A Bíró Ilona gyűjtéséből származó narratívumot Magyar Zoltán közölte.
(Lásd: Magyar Z. 2012. 465–466. 1213. sz.)
Közölve: Magyar Z. 2012. 466. 1214. sz.
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[K.]: – Lyuk nem volt?
[F.]: – De igen, vót egy lyuk. Na, mondam a feleségemnek, látod. Vót a román pap. Itt. Nagyan
rendes ember vót. Olyan rendes ember vót az az ember, úgy köszönt az utcán kérem mindenkinek.
Temettünk egy szegény embert. Alig vótak vagy hárman. Mondom neki: – Domn părinte dragă, aş
avea să vă spui ceva necaz.375 Na, azt mondja nekem: – Hai să mergem aici, să nu ne audă nimeni.376
Na, féreléptünk, s mondam: – Uite, ce-am păţit şi cum a fost. – Când a fost? – Zic că vineri, la unşpe
şi vo un sfert, douăzeci. – Na auzi, domnule dragă,377 nekem van egy könyvem azt mondja. Nekem
van egy könyvem, elmeek s megnézem. Hány óra vót? Mondam. Pénteken éjjel vót, fél tizenkettő
felé. – Unde ai umblat?378 Mondam, jöttem a gyárból a léányommal. – Ő is látto? – persze, hogy látto.
A léányom vette észre. Na, azt mondja: – Mâine sau poimâine viu şi vă spui.379 S jött a pap, oda haza
hozzánk. Na, azt mondja: – Ai avut noroc, că n-ai avut legătură cu el şi n-ai vorbit cu el, că ăla hăl
necurat o fost.380 Azt mondja, ettől az órától eddig jár.
[K.]: – Akkor ez azt jelenti, hogy minden este jár?]
[F.]: – Azt mondta, de la ora cutare, la ora cutare umblă.381
[K.]: – Hány évvel ezelőtt volt ez?
[F.]: – Vagy tizenhattal?
(Torda, 1988/70 éves férfi/Keszeg V. 1996a. 351–352. 10. sz.)382

[N.]: – Én voltam. A férjemmel. Neki meghalt az édesapja. Őtet tényleg hogy megkísértette a
tisztátalan. Az édesapjának itt vót a marhájok nállunk. Hatalmas marha. S minden reggel az apja itt
vót, és nagyon szerette az apját. S olyan hirtelen halt meg. Vittük Besztercére, s a mentőn meghalt.
Miko fellépett a mentőbe, meghalt. Miko megérkezett, megszeppent, meghűlt a vére. Azt állapították meg az orvosok is. Annyit jártunk orvosná, de nem tudtuk megmenteni. Három hét alatt annyira legyengült, hogy olyan lett mind az ujjam. Azóta egy kicsit idegesen is maradt ő. Mert mondom,
nagyon rosszul volt. És szerencsére megmondott mindent. Akkor is voltak az állatok. Elmentem fejni, és kijött fejni reggel. Olyan 5 órakor kelt fel. S kimentem én is fejni, me úgy vót akkor két darab
marhánk. Mondom neki: – Miért sírsz, te? Hát azt mondja: – Apu most kelt fel innen mellülem.
Mind egy hideglelés átment rajtam is. – Há hogy kelt fel apád, ha meg van halva? S akko má láttom,
hogy baj van. Nem mondtam senkinek semmit. Megfejtem a tehenyet, kijöttem. Annyira legyengült, egy csésze vizet nem tudatt tartani a kezibe. Ejtette el. S ő nem gondolt arra. Elment, mer akkor
még nem vót a kismalom nekünk, ide a szomszédba a malomba, s a testvérinek, hozzon át két véka
kukoricalisztet. Összerogyott a zsák alatt. Hozzáfogatt sírni. Hát, ami búza megfordult a hátunkon.
S a hátán neki is s a léányomnak is. De akkor mondom két liter kukoricaliszttő összerogyott. Te Istenem, Jóistenem! Há, azt mondja, 50 kilós, 60 kilós zsákokat vittem s nézzen oda, nem bírok el 20
kilót. Vagy 25 kilót elhozni. S akko észrevettem, hogy ő annyira el vót keseredve. Miért? Mondom:
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’– Tiszteletes úr, drága, el akarnám mondani a bajomat.’ (A közbeékelt, román nyelvű szövegrészleteket a
gyűjtő fordította magyar nyelvre.)
’– Gyere menjünk innen, hogy ne halljon senki.’
’– Mikor volt? – Mondom, pénteken, negyed tizenkettőkor, tizenegy húszkor. – Na, hallja, drága uram.’
’– Hol jártál?’
’– Holnap vagy holnapután jövök s megmondom.’
’– Szerencséd volt, hogy nem volt semmilyen kapcsolatod vele, és nem beszéltél vele, mert az a tisztátalan volt.’
’– Ettől az órától eddig az óráig jár.’
Újraközölve: Keszeg V. 2013. 85. 10. sz.
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– Há mégis mit látsz te? – Há apu, minden reggel mellettem van. Jaj, jaj, na itt baj van. Akko úgy
kerültem a román paphaz. Az a M. vót, egy fiatal…383
[K.]: – Itt volt?
[N.]: – Itt vót. S akko elmentem a román paphoz s elmondtam az esetet. – Jaj, aşa-i de rău I. bácsi, da de ce n-ai venit până acuma? – Da pentru că n-am ştiut.384 Na. Eljött és meglátogatta, s akkor
azt mondja, semmi baj, nála, azt mondja, nagy baj van, s elmondott mindent, hogy mit látott és hogy.
S akkor eccer azt mondta, hogy lásso, hogy viszik a kapukat a szövetkezet irányába. A kapukat. Há
mondom, hogy vigyék a kapukat a szövetkezet irányába. Ha te olyan beteg vagy, hogy vigyenek, hogy
cementet csináljanak. Hát ez nem igaz. Me őtet a tisztátalan hívta ki. De én nem engedtem kimenjen.
Mondom: – Semmit, neked bent van a maradásod. Sem az állatokhaz nem engedtem, én mentem reggel és elláttam őket, fejtem. Nehezemre vót, de többet nem engedtem. Láttam, hogy baj van. S akkor
a tiszteletes úr is megmondta, hogy amit fordított és olvasott, és böjtöltem, s nem volt szabad kimenni. Könnyen megölhette vóna a gonosz lélek, hogy ő kiadta, hogy mi van vele. Na, akkor mikor a román templomba felmentünk, a román templomba vitt be, s ahogy mondta a román pap, még bennem
is, gondoltam, úgy éreztem, mintha valami ment vóna ki. De tiszteletes úr, mondam, annyira folyt a
víz azon az emberen, mindha patakba folyt vóna. S imádkozatt. S egy olyan nagy könyvből olvasott. S
aztán elévette azakat a mit tudam én, Sitania lui Măria şi Vasilie.385 Na, mikor a tiszteletes úr, láttom,
hogy Nicolaen386 átugrott, azt mondja: – E. néni, én pentru I. bácsi orice fac, da mai este încă un preot,
amândoi să facem.387 Vótam Kentelkén, vót egy idős pap. Annak is megvan az a könyve. S abbó. Mind
a ketten eccerre. I. bácsival baj van. Azt mondja, hogy menne hamarább, hogy ne gyengítse le annyira,
hogy valami történjen. S akkor elmentem oda. S mondam, hogy átugrott, me azt mondja: – E. néni,
şi eu am om… (?) şi eu am copil acasă.388 Tudja, hogy van, valami átkokkal van az ők nagy könyvük. S
azakan átugrott belőlük, látta, hogy olyan súlyos vót, amit tudta ő, kihagyta belőle. Mondam, hogy mik
vannak abba, őrizzen meg a Jóisten. Őrizzen meg a Jóisten. S annyi vót. Eljöttem haza, felvette, inget
és gagyát vittem, egy olyan rövid gagyát és inget vittem neki s egy zsebkendőt, azt hiszem. Három darabot. Odaadtam neki a zsebkendőt, inget és az én emberem megvátozatt.
[K.]: – S ő nem kellett, hogy ott legyen?
[N.]: – Nem, hát ő az ágyba vót, nem mehetett ki. Én nem tudtam, hogy mentem vóna, elmentem vóna ahhoz a paphoz. Na, én még böjtöltem is. Nem tudtam, mi és hogy van. Amég aztán elmondta a tiszteletes úr. Mondom, hogy vótak ilyen esetek.
383
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Eddigi szövegrészlet újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 244. 223. sz.
’– Jaj, annyira rosszul van I. bácsi, miért nem jött eddig? – Mert nem tudtam.’ (A közbeékelt, román nyelvű
szövegrészleteket a gyűjtő fordította magyar nyelvre.)
Feltehetően a Szűzanya (rom. Litania în cinstea Sfintei Fecioare) vagy a Jézus által hét ördögtől megszabadított
(lásd: Lk 8,2; Mk 16,9) Mária Magdolna (rom. Acatistul Sfintei Maria Magdalena), valamint Nagy Szent Bazil/Vazul litániája (rom. Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare). A román acatist magyar megfelelője a litánia
kifejezés, amely a görög eredetű litaneuó (’könyörgök’) szóból származtatott. Felsorolásokból álló, párbeszédes
formájú, hosszú könyörgés megnevezésére használt, de jelent mindenféle kérő imát, amelyet a templomban
(lásd: vecsernye, rom. vecernie), vagy otthon egyedül is végezhetnek a hívek. (Szerk. megj.)
Feltehetően Szent Miklós (rom. Sfântul Ierarh Nicolae), a bizánci egyház védőszentje, aki ott van az ikonosztáz
négy főképe között. Ő az, aki az első egyetemes zsinaton (i. sz. 325) nyilvánosan megpofozta az eretnek
Ariust. Román nyelvű litániájában Nagy Szent Bazil barátjaként („prietenul marelui Vasile”) és a gonoszt
eltipró szentként („ai afundat pe satana, ca plumbul în adânc”, ill. „cel ce ai încuiat pe îngerul satanei întru
adânc”) is emlegetett. (Szerk. megj.)
’– I. bácsiért bármit megteszek, de van még egy pap, csináljuk mind a ketten.’
’– Nekem is van emberem... (?) Nekem is van gyermekem otthon.’
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[K.]: – A böjtölés hogy volt? Hetente egy nap?
[N.]: – Dehogy hetente egy nap. Háromnaponta. A keddi napot, úgy mondták, hogy az irigyek napja, a szerda és a pénteki nap. Me a szombat, az a halottak napja, úgy mondják ezek a román papak.
[K.]: – A szerda kinek a napja?
[N.]: – Úgy mondják ők, ezek a böjtös napok.
[K.]: – Egy héten három napot?
[N.]: – Igen.
[K.]: – Semmit nem volt szabad enni ezeken a napokon?
[N.]: – Há, tiszteletes úr,389 egészen estig kellett tartani. Nehéz böjt volt. Amég a csillagok feljöttek. S akkor megettem egy szelet kenyeret s egy pohár vizet ittam. Annyi vót. Mert súlyos vót.
Hogyha könnyebb az eset, akkor csak délig tartsa az ember. Akkor úgy őrizkedik, nem eszik zsíros
ételt. Imádkozik.
[K.]: – Ilyenkor még az állatnak se volt szabad adni?
[N.]: – Nem. És nekem muszáj vót, me nem vót kinek.
(Mezőbodon, 1994/55 éves nő/Keszeg V. 1996a. 352–353. 12. sz.)390

Éppeg ott, anyósamékná vót a házbó, most két éve, vaj három. Megijedett, félt egy fiútól. [Maros]vásárhelyen vótak egy ilyen lakodalomba, vendégségbe, és megvertek egy fiút. S olyan véresen
ő meglátta, s annyira megirtózatt, a szíve gyengébb vót, gyengébb természetű, és ő mind látta azt a
fiút, éccaka is. S legalább két hónapig mind csak félt, nem mondatt senkinek semmit. S má annyira
meggyengült az idegei, hogy már kezdte látni, hogy jön. S mind úgy látta, hogy azt a fiút látta az ő
képében, de közbe a Sátán vót. Ehozták az orvoshaz, hát az orvos nem segített rajta, me feküdték
Vásárhelyre az idegorvoshaz, estére hazajöttek. Nem kaptak semmit nekije, valami gyógyszert adtak, s hazaküldték. Közbe csak annyira gyötörte őtet, hogy nem bírt magával. Hogy ketten fogták, s
kiszabadult a kezibő, s eszaladatt. Fogta a testvére is, s a testvérinek az ura is. S éccaka olvasta a Bibliát egész éjjé, s reggel felé azt mondta az anyósamnak, hogy valaki béereszkedett itt, a kéményen,
láttam én, miko béjött. – Há kit láttá, M.-ka? Nem akarta mondani 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 Szengyelbe a paphaz, vagy Báldra. Ahogy mentek ki itt, az erdőné, a szánkábo, nem bírták
tartani a szánkábo. Hogy fogták, így, né, s szökett le a szánkábó, olyan ereje vót. S akko azt mondta, hogy ő… me tudta a Sátány, hogy őtet viszik a paphaz, 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 mondja,
az ura evette a kést, a bicskát, 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 tőle, 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 V.-néné fe akart szökni egy olyan ficfára. Azt mondta, hogy ott is lát valamit. Csak mind látatt, mind képzelődett, de a testvére nem látatt semmit, se a sógora… Aztán jobban lett, a papná lett jobban. Evitték oda fe, a manasztireára, ott van, ott, Niculán, azt hiszem, olyan
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Az adatközlő a gyűjtőt református lelkészként szólítja meg. (Gyűjtő megj.)
Újraközölve: Keszeg V. 2013. 85–87. 12. sz.
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papak vannak, olyan kalugarpapak. Aztán azak sok szógálotat adtak, legalább negyvent. S negyven pénteket tartottak, és bőteltek, és herejött. Most is olyan hama megijed mindentő. Azt mondja, hogy jön haza az ura a munkábó a kollektívbő, s má meg van mondva előre, hogy má a kaputó
fütyüreljen, hogy vegye észre magát, me mindig meglepődik.
(Mezőbodon/nő, sz. 1930/Keszeg V. 1999. 319–320. 521. sz.)391

Amikor láttuk, hogy a front közeledik ide Gyimeshez, akkor mü nem vártuk meg, hogy ideérjen, hanem mindenki rakott a szekerire, amit csak hirtelen fontosabbnak tartott, béfogtuk a teheneket és elindultunk világul. A mü családunk a Dunántúlra került. Egészen, amíg oda nem érkeztünk,
állandóan futtunk az ágyulövedékek elől. Odaértünk, el kellett szegődjünk cselédnek, met nem vót,
amiből megélni. Erőst nehéz vót a sorsunk. Ahol mü szolgáltunk bészegődött egy cigánycsalád is.
A cigánné rögtön héza fogott az ősi mesterségihez és jósolni kezdett. Aszondta, hogy adjam oda a
kezemet, met ő tud jósolni a tenyeremből. Aszondta, meg van halva édesanyád. Igen. Van egy mostohaanyád, úgy meggurucsált, hogy te nem tudsz hazamenni innet. Kérdezte, hogy visszacsinálja-e
a fermekát, met ő ért héza. Én erőst vágyódtam haza, mondtam, hogy igen. Azt mondta, hojzak egy
vider vizet a kútból, s egy tiszta pohárt. Egy cérnadarabra vessek tizenkét bogot. Ha az anyámtól
meg vagyok fermekálva, hogy ne tudjak hazajárni, akkor a bogok magiktól kioldódnak. Belétette a
cérnát a pohár vízbe, a víz kezdett forrni, s amikor kivette a cérnát a pohárból, a bogok ki vótak mind
oldódva. Ő mondta, hogy nehogy megbánjam. Azt mondtam, hogy én nem bánom, de én erőst bántam. Éreztem, hogy a szüvemet valami megmarkolta, és beteg lettem. Csak beteg s beteg. A cigánycsalád elköltözött onnat. Borzalmas álmaim vótak. Mindig ördögököt láttam álmomba. Elmentem
eccer haza, met erőst rosszul éreztem magamot, úgy éreztem, hogy meg kell haljak. Azétt es akartam
hazamenni, met otthon szerettem vóna meghalni. Úgy éreztem, hogy az a cigánné ingemet tönkretett. Ő adott nekem vizeket, hogy igyak, de én nem ittam abból egy cseppet se, mind elöntöttem
titokba. Ő kérdezgette tőlem, felmostam-e magamra? Mondtam, hogy igen. De nem gyógyultam
meg. Másnap el akart vinni az orvashoz. Éjjel azt álmodtam, hogy bémentünk az orvashoz, mentünk fel egy lépcsőn, visszaneztem, s hát láttam, hogy az ördögök forognak. Akkor reggel, amikor
felébredtem, s elgondoltam az álmomot, akkor reajöttem, hogy a cigánné az ördögökvel dógozott.
Reggel má tudtam, hogy meg fogok gyógyulni. Azon a nap még beteg vótam, gyenge, de másnap
reggelre má meg vótam gyógyulva. Hazajöttem, s elmentem a paphoz, vannak papok, akik az ilyen
betegségektől meg tudnak gyógyítani, meg tudnak szabadítani a gonosztól. A rabló cigánné azt parancsolta, hogy nehogy meggyónjam a papnak. Én sokáig nem gyóntam meg, úgy éltem a bűnbe és
szenvedtem. Osztán az a román pap megszabadított a varásza alól. Én azt tanácsolom mindenkinek,
hogy az ulyan jóslókat kergesse el a háztól. Azt kell nekik mondani, hogy a múltat tudom és a jövőre nem vagyok kíváncsi.
(Bükk, 1975–1995/férfi, sz. 1922/Antal M. 2004. 204–205. 529. sz.)

[N.]: – Hát ne menjünk messzébb, nekem vót, s most is megvan a harmadik fiacskám, most Udvarhelyt van. Hat hónapos terhes vótam, amikor megijedtem, s mondták, hogy amikor ő hathetes
vagy hat hónapos vagy hatéves lesz, akkor ő is beteg lesz. S akkor amikor a hat hónapot betőtötte,
akkor úgy elévette ez a szívbaj, hogy nem bírtunk vele. Bévittük Szeredába, harmadik gyermek vót,
jaj, mit tudjunk csináni, s odabe az orvosok se tudtak semmit csinálni. Azon a napon is háromszor
lett rosszul, amikor hoztuk el, pedig egy hónapig bent vót.

391

Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 605–606.
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[F.]: – Mikor én bémentem utánuk, hogy hozzam haza, ide Szeredából, ott vót a gyermekkórház,
a sarkon, ahogy az állomásról megyünk bé, a felüljáró felé tér el az út, s a másik az állomás felé, ott
a kenyérüzlettel szembe... Cs. főorvos vót, még vittem neki ezt-azt, mondom: – Doktor úr, valamit
lehet-e? Aszmondja: – Semmi egyebet nem tudunk csinálni – aszmodja –, hogy ne sírjon, ne ijedjen
meg, egyáltalán ne sírjon, ügyeljünk rea. Na, hazavittük, aztán az asszony mondja tovább...
[N.]: – Na, s akkor anyósom a [Gyimes]bükkbe vót férjnél. S aszmonja: – M., ünnep előtt vót,
jöttek a nagyhetek, s hozd el a román papokhoz, csináljanak valamit, na. Én felöltöztettem a gyermeket, s magamat es, ott háltunk, s nagyhéten mindennap bévittük reggel, mikor miséztek. Bévittük,
s ugye ott nem úgy van, mit a katolikus templomba, hogy székek s mik vannak, hanem a pap szépen elvette a haranglábaknál a gyermeket, én fiatalasszony vótam, hát úgy fétettem, nem adtam vóna
semmiért. S elvette s elvitte, s úgy ahogy mibe, pólyába vót a gyermek, letette a templom közepibe,
s ahányan vótak a misén, ő olvasott rea a könyvből, s ahányan vótak a misén, mindenki ment körbe
s imádkoztak, de ugye, én nem értettem, mit imádkoznak.
[K.]: – A gyermek körül...
[N.]: – A gyermek körül így körbe, s aztán mindegyik a gyereken így keresztüllépett, keresztülment, s akkor elmenet vissza, visszaléptek.
[K.]: – És sokan voltak?
[N.]: – Ó, sokan, sokan, olyan vót, harminc, negyven, még ejsze ötvenen is vótak. Ez így vót
minden reggel.
[F.]: – Egy hétig ott vótak édesanyámnál odale, s aztán mindennap kellett levinni...
[N.]: – S akkor még adtam a papnak is pénzt, hogy ne, még csak misézzen úgy látatlanba...
[Cs. F.]: – Misérevalót attál...
[N.]: – S mikor jöttem el, aszmondta, de soha nem felejtem el, keresztet vetett a gyermek fejire, s
úgy mondta, félig magyarosan: – Kicsinyhitű pogány vótál s megtértél! A pap ezt mondta...
[K.]: – A román pap?
[N.]: – A román pap.
[K.]: – Magyarosan?
[N.]: – Igen, magyarosan. Aszmondja: – Kicsinyhitű pogány vótál, s megtértél. Hazahoztam, jó
órában legyen mondva (lekopogja), soha de soha többet ettől a naptól soha se vót beteg.
[F.]: – Nem vette elé többet...
[N.]: – Soha, ez a betegség nem vette elé...
[F.]: – A doktorok nem tudtak, egyáltalán nem tudtak segíteni...
[N.]: – S a román papok ennyit csináltak, hogy megtérítették a gyermekemet.
[K.]: – A gonoszt kiűzték?
[N.]: – Kiűzték, me így mondta, keresztet vetett rea, örökké anyósomat vittem, me én féltem na, s
akkor örökké mondta, hogy: – Na menjünk, na gyere, s így s úgy. S hogy a nagyhéten ezt elvégezték,
jó órába legyen mondva, kopogjam le, azóta soha, de soha semmi baj nem vót. Hát mostmán nagy,
me jövőre lesz harminc éves. Úgyhogy nős ember, gyerekei vannak.
(Csíkdelne, 1996/56 éves nő és férje/Gagyi J. 1998. 141–143.)

Nagyapám még azt is beszéte, mi megtörtént, hogy egy ember, K. E.-nek hívták, ahol A.-ék…,
ott lakott. Ez az ember olyan vót, hogy aszmondták, az ördögök belébúttak. Tört össze mindent. Feleségit elverte, tört össze mindent, aki hezza ment, lódigálta szét, erős vót. Felhivatták a román papot,
az kezdett imádkozni, egy nagy könyvet elévett, hányta a kereszteket reá. Aszmondta a pap: – Most
fogják meg jól! Nagyapám erős ember vót, megfogta félfelől, s másfelől egy másik ember. Alig bírtak
véle! A keresztet elővette a pap, de aszt: – Úgy leütöm – mondta az az ember. S hát nagyot sikót, s:
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– Jaj – aszmondja –, milyen szép ez a kereszt! Milyen szép ez a kereszt! Az előbb milyen fekete leve!
Hát miféle, mi van, úgy magába mondta. Na, aszmondják, ilyenek vótak.
(Kászonfeltíz, 20. század vége/Gagyi J. 1997. 55–56.)392

A férjem is vót sírkő feltenni. Há pont olyan napon vót, s kíváncsi vót. Be akart menni a templomba. De nem tudtak, annyi nép vót ott. S amint a sírkövet dógozták, hogy tették fel, minden,
osztán hallotta, hogy hogy beszétek, minden, s akkor mondta: – Há mér jajgatnak úgy? – annak a
románnak, akivel vót ű. S azt mondta: – Most az ördög menyen ki belűle. Azért csinálja azt.
(Inaktelke, 1998/66 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 473. 1332. sz.)

Én most hallottam, mert én sem hallottam mostanig, van itt a faluba egy román fiú, s ott fenn
két hete s azelőtt való szombaton is, szoval szombat-vasárnap valamelyik kolostornál járt. És ott a
kolostornál, azt mondta ez a fiú s a kollégája, akik vótak ott ketten, hogy egy román asszony meg van
szállva az ördögtől. Tisztátalantól. S aszondta, hogy ameddig a pap ott mondta a misét, és mit tudom én, mi, ez annyira nyávogott, mint a macska, és mindenféle nyavalyája vót, és nem bírta. Hogy
már meg kellett álljon a pap, és nem tudta a misét tovább folytatni e miatt az asszony miatt, mert ez
meg volt szállva az ördögtől, tisztátalantól. Ezt most magyarázta V.
(Enyedszentkirály, 2002/42 éves ref. férfi/Magyar Z. 2008a. 358. 853. sz.)

Van egy négy-öt esztendeje. Egy asszony nem gyónt meg, vaegy nyóc esztendeje, s ezét egy éjjen
meglapulták őt ez ördögök, de csak ő látta azt. Mikor beszürkült, ez ördög ment oda hezza, csánta
ki ez ablakat s szökött bé a házba, járkacsalt e seprűvel s vetett egy-egy verést ennek ez asszonynak.
Hitta bé e szomszédokat, s mondta: – Nezzen oda, keresztanya, ott van [az ördög], ez ajtó sárkánál.
Félt, várcsagatt. Ezt lehet azétt pacilta, met iútt, járkált e bufétakba, fekdesett le minden embervel.
Ez ördög nem ment el, el kellett menjen ő, háljon másfelé, met félt hazamenni. Ez ura nem vót honn,
dolgozott messze. Aztán megtanitta egy öregasszony, hogy menjen el a paphoz, gyónjék meg. Miután meggyónt, ez ördög elment.
(Klézse, 2002/nő, sz. 1936/Duma D. 2003. KJNTA 1128.K 4–5.)

Domborúban én is voltam, az istentiszteleten jelentem meg. És ott vót három nő, de azokat ott is
tartották. Nem tudom, mennyi ideig kellett tartsák ott. És minden hónapnak első péntekin és utolsó
péntekin tartották ezeket a szolgálatokat. De akkor hát férfiak tartották a nőt, és úgy vergődett, mint
a kígyó a főden. Úgy vergődett. S olyan csuful ordított. Olyan csuful visított, hogy az Isten őrizzen
meg, ki kellett jöjjek a templomból. Eztet én láttam, de én azt mondtam, hogy én többet oda nem
megyek. Azt mondták, hogy [az] anyósa megcsináltatta az ördöggel.
(Magyarbagó, 2003/42 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 418–419. 1075. sz.)

Vót – még gyerek vótam – itt egy román pap. Az erősen csinálta azt. Az egész környékből lejártak ide hozzája. S valóság is, hogy hát ténlegesen, én szememmel láttam, mikor egyszer jöttek a
Nyárád mentiről,393 egy fehérnépet hoztak. Lekötözve. Ordított a szegén fehérnép, a szekéren vót. S
392
393

Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 605.
Nyárád mente (rom. Valea Nirajului) a Nyárád folyó (rom. Niraj) és a beléje ömlő patakok völgye. Egykor
Marosszékhez tartozó terület volt. A Nyárádszeredától (rom. Miercurea Nirajului, Maros megye) keletre eső
vidék neve Bekecsalja, a folyó felső völgyében fekvő római katolikus falvak tréfás neve Szentföld, míg a torkolatának közelében fellelhető, zöldségtermesztéssel foglalkozó községeké Murokország.
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a templomba bévitték úgy lekötözve, és mikor a pap bément, s nem tudom, milyen misét tartott, nem
hallottam, mikor vége lett, a fehérnép a lábán jött ki s szabadon. Na, eztet én láttam.
(Vámosudvarhely, 2004/82 éves unit. férfi/Magyar Z. 2005. 189. 640. sz.)

[N.]: – Mi még akkor nem szórakoztunk [nem voltak párkapcsolatban], csak mondták, mesélték
anyósomék. Pont a nagyapám meg volt halva, és félt a férjem otthon maradni, pedig mán huszonéves
vót, hogy őtet, mikor lefekszik, le kellett feküdjön tizenegy óra előtt, és azt mondja, ahogy lefeküdt,
úgy érezte, mintha itt ülnének a mejjin, és őtet fojtogatták. Hogy nem tudott aludni, csak vergődött. És
félt lefeküdni egyedül, úgy hítta el az unokatestvérit, hogy valaki jöjjön, mert ő fél, hogy mi lesz vélle.
[K.]: – A halottól ijedt meg?
[N.]: – Nem, nem, mondjuk ők úgy vették, hogy valaki volt náluk, nagyjából ők arra pályáztak,
egy illető valaki kereste egy téli estén kiizadva a férjemet, az illető is, a férjem is dolgozni voltak, tél
volt, sötét volt, még nem volt hazajőve a munkából, és mondta, hogy keresi a férjemet, azt mondta
a fé..., már mondták anyósomék, hogy: – Hát várjál, mer mindjárt kell érkezzen. – Nem, mer majd
visszajövök. Úgyhogy az ember többet vissza nem ment. De azontúl, úgy hiszem, kedden meg pénteken, azontúl a férjemet mindig fojtogatták.
[K.]: – Kedden és pénteken?
[N.]: – Így, kedd és péntek este. Úgyhogy nem minden áldott este.
[K.]: – Férfiember volt, aki kereste?
[N.]: – Férfi, igen. Valami..., lekönyökölt az ágyra, mer régen ágy volt, lekö..., lekönyökölt oda,
és valamit, hogy biztos, azt mondták, valamit leszórhatott, vagy letehetett, nem vették észre, de ezer
százalékba nem voltak, de annyi az egész, hogy vót úgy anyósom, hogy szólott a testvérének: – Na,
gyere, gyere. Vót úgy, hogy oda ültek az ajtóba, hogy ha jön valaki, ők legyenek útba, de nem esett útjába. Még hallottam, hogy anyósomnak, hogy mint a szoknyáját, minthogyha valaki... Igen, a szoknyája, mintha meg..., mintha valaki meghúzta volna a szoknyáját, melyet úgy észrevett, mikor ment
a férjemnek az ágya fele csak.
[K.]: – Látni nem láttak semmit?
[N.]: – Semmit, semmit. Csak a férjem. Ők..., és akkor ez az igazság, hogy valahova ők elmentek valami román paphoz, és hogy tartott, azt mondta, hogy tartsanak kilenc, kilenc napot, böjtöt.
[K.]: – Milyen nap kellett böjtöljenek?
[N.]: – Hát, úgy hiszem, hogy pénteken. Pénteken. És úgyhogy ők azt megtartották, és mikor
mondta anyósom, hogy a kilencedik napot tartották, már mondta a férjem, hogy az ember már nem
tudott bemenni az ajtón belül, csak ott látta kívül, ott sétált, előttünk. Tehát nyugtalan volt, hogy ott
sétált és aztán többet nem ment.
[K.]: – És akkor azt jelenti, hogy a böjttel, meg ahogy misézik a pap, azzal segít?
[N.]: – Azzal úgy, ahogy imádkozott, igen, és azzal segített, hogy azzal el tudták távolítani.
[K.]: – Ennek van jelentősége, hogy pont kilencszer kell böjtölni, pont pénteken, erről mondanak valamit?
[N.]: – Hát, én nem tudom. Mit tudom én, hogy az ördögnek a..., mit tudom én. A rosszat úgy
tudja eltávolítani, hét vagy kilenc, vagy valami ilyesmi.
[K.]: – Román pap segít ezek szerint magyar emberen is.
[N.]: – Hát, segít, segít.
[K.]: – Mostanába is szoktak román paphoz menni?
[N.]: – Szerintem..., mondjuk mi, na voltunk. De van, még úgy hallottunk, hogy van, aki még
elmegy.
[K.]: – Milyen problémákkal lehet a román paphoz elmenni?
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[N.]: – Szerintem betegségekkel, ha valaki úgy akarja. Na, ilyet is hallottam, hogy legyen szerencséje a családnak, meg elmegy, imádkoztasson érte, hogy jó legyen, vagy a családba békesség legyen.
(Désháza, 2007/41 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

Van olyan, itt ez a Nicula [Füzesmikola]. Oda szoktak járni ezek az ortodoxok. Ha van egy-egy
ilyen ember vagy asszony, aki azt mondják, hogy benne van az ördög. Elviszik oda, van valami olyan
pap, kalugar. Az asszonyt nem ismert soha. Az megeskedett, hogy nem is fog ismerni asszonyt, és
nemtommiket ott mond, és asz asszony hánykolódik ott össze vissza. […] Kivette az ördögöt belőle.
Valami azért van benne.
(Visa, 2007/35 éves férfi/Gatti B. 2011. 90.)

Az a pusztakamarási asszony, az apósomnak a testvére, iszákos vót a férje. És az asszony
megbusult erőst. S járta a tisztátalan, aszondják nálunk. S akkor odahíttak a papokat, s tartott könyörgést és imádkozott érte, és helyrejött és megjavult.
(Magyarfráta, 2010/83 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 527. 1410. sz.)

Vót egy ember itt né, hogy a sátán bolygatta. Vette ki az emberek közül, s vitte el. Vótak szomszédok nála. Muszáj vót, hogy menjen ki. A tisztátalan ment hozzá. S aztán a román papnak van
olyan, hogy olvasott nekije, s akkor megmentette az ortodox pap.
(Magyarkályán, 2010/79 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 527. 1409. sz.)

Amikor öcsém kicsi vót, még nem tudott járni se, édesanyám éjjel leszállt, hogy szoptassa meg,
mert sírt. S ugy a bőcsőbe vót. S úgy, ahogy szoptata S.-t, megmeredett ott a bőcsőbe. S nem is tudott felkelni. Édesapám felvette ölbe, és feltette az ágyba. S többet nem tudta megmozdítani se kezit,
se lábát, csak a fejit ennyi, ni. Elhozták az orvost, nem tudott csinálni semmit, nem lett jobban. Akkor letették oda a fődre, a bundára, a nagyapó bédörzsölte petróleummal, ecettel is, s nem lett jobban.
Valahunnan hallották, hogy van [Mező]méhesen egy pap. Édesapám befogta a teheneket és feltette a szekérbe édesanyámat, és elvitték Méhesre a paphoz. Amikor édesanyámék megérkeztek, akkor vót benn egy ember, ott a papnál a templomban, hogy úgy ugatott, mint a kutyák. Mer az az ember elkívánta a testvéreknek a részeket. Az örökséget elkívánta, hogy a többik nem kaptak semmit az
örökségbül, csak ő. S úgy reászógáltak, a testvérek adtak szógálatokat reája, s tartották a napokat is –
úgy ugatott, mint a kutya, de már aval versen vót ott annál a papnál. De már akkor nem tudta kivenni
a pap. Azt mondta, hogy menjenek, vigyék haza, mer ő már töbet nem tud segíteni. S akkor bément,
bévitte édesapám édesanyámat ölbe így. S letette a templom deszkájára, s akkor a pap szépen megfogta
és letérgyepeltette édesanyámot, s reátette a fejére a könyvet, s amikor elolvasta azt a könyörgést, akkor
édesanyám már jobban lett. De nem akarta hinni, hogy jobban van. Akkor azt mondta nekije románul:
– Kelj fel, M.! Aszondta édesanyám: – Nem tudok felkelni, tiszteletes úr! – Kelj fel, M.! S fel tudott állni édesanyám lábra. Ilyen pap vót az. S akkor mikor kijüttek a templombúl, édesanyám lábon jütt ki a
templombúl, felültek a szekérre. S akkor vót ott egy nagy-nagy fa a templom előtt. S azt mondta a pap:
– Na, lássátok ezt a fát? – ződ fa vót, mer nyár vót. – Ha én erre a fára szógáltam vóna azt, amit reád
szógáltam, M., ennek ki kellett vóna száradni! Olyan papok vótak rég. De most nincsenek olyanok.
(Magyarszovát, 2010/86 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 525–526. 1403. sz.)394

394

A gyógyító, rontáselhárító román papról további történeteket a gyűjtő 2005–2010 között Mezőkeszün,
Ördöngösfüzesen, Szentmargitán, Visán is lejegyzett. (Vö. Magyar Z. 2012. 640.)
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Itt [Mező]gyéresen vót egy, hogy vót egy asszony, az is, valami baja lett, nem tudom, és lekötötték a szekérbe és úgy vitték el Gyéresre. S elvitték Gyéresre, s ahogy mentek a [román] paphoz, át
kellett menjenek Gyéresen egy hídon. S azonn a hídon nem tudtak átmenni, sehogy nem mentek át
az ökrök vagy tehenek. Nem mentek sehogy át. S osztán azé mégiscsak valahogy elvitték, mit tudom
én, s osztán mintha jobban lett vóna talán. Így hallottam én. De hát mondom, verték az ökreket, s
nem tudott átmenni, nem tudták átvinni. Nem láttam, hallottam.
(Mezőkeszü, 2010/72 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 422. 1067. sz.)

[Magyar]palatkáról vittek egy asszonyt. De az olyan rosszul vót, le vót kötve a szekérbe, három
kemény férfiú kísérte a szekeret. S ez a pap, akihez mentem [Kolozsra], akkor [Mező]gyéresen vót.
Osztán persze ott ment csudára a falu Gyéresen, mikor látták, hogy azt az asszonyt három férfiú
alig-alig, hogy nem tudja bévinni a templomba. Olyan erős vót, hogy nem, nem, semmiképpen. És
másodszor mikor mentek, azt mondták, hogy az asszony magától, semmi izé nélkül bément a templomba. Csak Istennek a dolga lehet az, nem az ördögé. Meg vót csinálva, de imádkozott az a pap,
és annyira helyrejött abból az ördöngös dologból, hogy ő is már a saját lábán bément a templomba.
(Mezőkeszü, 2010/82 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 534. 1432. sz.)

Nekem vót egy unokatestvérem [Mező]keszübe. Annak nagyon jó férje vót. S úgy hirtelen meghalt. Nagy[on] bánta, siratta. S mondták, hogy ő látta, járt hozzá, jött vissza hozzá. Az asszonyhoz.
És beszélt vele. Nekem a gyermekei magyarázták, az unokatestvéremnek a gyermekei. S mondták a
papnak. S aszondta: – Nem baj – aszondja –, pünkösd következik, s – aszondja – felmegyünk hozzá, hogy lássuk! S aszondja: ő le vót feküve az udvarra egy pokrócra, és háttal vót az út felé. S akkor
ment a pap a papnéval, s ő beszélt F.-fel – F.-nek hívták a férjit. S aszondta, hogy amikor odaközeledtek, köszönt a pap, s aszondja: – M. néni, micsinál? – Há – aszondja – beszélek F.-fel. – M. néni,
hát hogy beszél F.-fel? F. bácsi meg van halva! Hát aszondja: – Tiszteletes úr, én beszélek vele, jön
haza, s mi megbeszélünk egyes dógokat. – M. néni – aszondja –, magával nincs jól. Maga menjen egy
román paphoz! Mi nem csinálunk semmit, mi nem foglalkozunk ilyensmivel. Maga menjen egy román paphoz! Az asszony, mit mondott, mit nem mondott, én nem tudom, hanem a pap megmondta
a gyermekeinek, s a gyermekei elmentek Gyéresre – vót egy román pap, az átköltözött aztán Kolozsra. És elmentek a gyermekei a paphoz, és megbeszélték a pappal, hogy mi történt az édesanyjukkal.
És azt mondta a pap, hogy vigyék el hozzá a templomba. Elvitték, már ketten, hárman, hányan vitték, hányan fogták, nem tudom, de alig tudták bevinni a templomba, nem akart menni. Másodszor
nem akart menni. Nem még akart menni. Aszondta a pap: – Nem baj, elmegyünk hozzá Keszübe!
El is ment a pap a deákjával. S ahogy ment át a Tormáson, azt mondta, hogy azon ébredtek fel, hogy
fődhöz vágta valami őket. A papot is és a deákot is. S a bibliát mind elszakította. Széjjeltépte. S akkor
azt mondta a pap a deáknak, aszondja: – Kelj fel onnat – aszondja – és szedjük össze a holminkat,
mert az Isten ereje nagyobb, mint az ördögé! S akkor csak nem hagyták magukat, elmentek. Elmentek Keszübe úgy, ahogy vótak. És nem tudom, kétszer vagy háromszor mentek, és megszabadították
az asszonyt. De nem vót szabad gyermek, rokon, senki még emlegesse se F.-et. Senki. S így, hogy az
asszony megszabadult. A gyéresi román pap szabadította meg, az akkori román pap.
(Mocs, 2010/79 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 535–536. 1433. sz.)395
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A szöveghez fűzött gyűjtői megjegyzés alapján hasonló eset 2010-ben Uzdiszentpéteren is említésre került.
(Vö. Magyar Z. 2012. 641.)
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Eljöttek ide né Novolyba. De nem tudom, honnant hozták, valahunnat mesziről hozták azt a leányt, itt a faluba egy időbe három pap vót. És vót egy, amelyik űzte az ördögöket. És elhozták azt a
leányt ide, de megkötözve, láncokkal. És mikorán ideérkeztek, hogy tegyék bé, hogy vigye be a pap
oda a szobába, hogy olvasson nekije, olyan rosszul lett a fehérnép, hogy olyan dógot csinált, hogy alig
tudták lefogni. Úgy vergődött és olyan dógokat csinált, hogy alig tudták lefogni. De aszondják, hogy
szép leány vót, de valamiből megzavarodott. Megromlott, hozzászokott a sátány. A pap olvasott neki,
aztán elvitték oda, ahonnan hozták.
(Novoly, 2010/81 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 486. 1261. sz.)

Arrúl is hallottam, hogy utána jár. Ha valakinek meghalt valakije, és… hát az má csak a tisztátalan vót, hogy a képibe járt haza. Éjjel. Az, aki annyira elgondolkozott, annyira, hogy éjjel, egész éjjel
nem hagyott békit neki. [K.: – Ez itt történt Szentegyeden?] Ez itt. Ez éppeg egy unokatestvére vót
az én édesanyámnak. Mi nem vótunk itthun, el vótunk menve szógálatra Borsabányán. És meghalt a
férje, elmaradott magába. S mind sírt, mind sírt, és egész éjjel nem ült a házban, hanem mind künn
velle beszélt. És érdekes vót, mert 12 óra után anyám má mind hallotta, hogy mi a helyzet, felhozta
az unokahúgát. Na, azt mondja: – Gyere fel, és nálam aluszol! Minden estre… Aztán nem tudom,
mennyi ideig ide altatta és ide feküdt, nem hadta éccaka, hogy menjen ki. Aztán elment a román pap,
hogy csinált neki misét, imádságot. S aztán, hogy utóvégre nem ment.
(Vasasszentegyed, 2010/77 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 466–467. 1215. sz.)

V.1.5.1.4.b. Károsodás árán
A kincs őrzői: fekete kutya, búsuló kakas, mely néha messzire hallhatólag kukorékol is, mint a
szentkirályi kőhegyen a gonosz szellem kalibájánál. (Coliba a luj Dühös),396 a Dar rétjén néha szénégető, máskor csendőr, huszár alakjában jelentkezik a kincsőrző. A bökényi gör. kel. oláh pap Bánffyhunyadon mulatozván, éjfél felé jól beborozva, koczogott lóháton hazafelé. A keresztútnál egyszerre két huszár termett mellette, a kik gyertyákkal világítottak útjában. A pap hasztalan mormolta
a Miatyánkot s a litániát; nem ért semmit a sűrű keresztvetés sem. Azok csak követték. Ha megállott,
szótlanul vártak. Látva, hogy nem boldogul velük, szép lassan lovagolgatott tovább, arra ügyelvén,
hogy imáiból ki ne zökkenhessen. Hazáig elkísérték s a pap hetekig nyögte ezt a kalandját.
(Kalotabökény, 20. század eleje/Téglás G. 1912. 166. 41. sz.)

Aszondja Á.-ka, hogy húsvétba a román templomba a pap… Elment egy ember, s az meg akart
szabadulni a sátánytól. S aszondta a papnak: – Meg tud? S aszondta a pap: – Meg. A papné készített
báránypaprikást is, salátát is. A templomból mind elmentek az emberek, csak ők maradtak. S a papné várta, hogy mi lehet? Há, lelkem, utoljára, az az ember a pénzt letette, s a sátány megkörnyékezte
a papot a templomban. Megjelent, s mind szökött előtte. S aztán leesett a pap, s gyütt a hab a száján.
Meg is hótt a pap. S aztán úgy vitték haza, mondta Á.-ka.
(Vajasd, 2002/92 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 419. 1077. sz.)397
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’Dühös kalibája’ (rom. Coliba lui Dühös). A megnevezés feltehetően a szellem magatartására (is) utal (ti. zajos, féktelen, tomboló).
További, a román pappal kapcsolatos magyarsülyei, illetve marosnagylaki hiedelemszövegekről lásd: Magyar
Z. 2008a. 496.
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V.1.5.2. Váltott gyereket visszacserél
Régi időben történt, most nem hallani ilyeneket. Egy gyereket a kemence mellett hagyott az
anyja, mire visszajött, a katlan tetején volt a gyerek. Elmegy az anya a paphoz és mondja: – Nézd meg
a gyereket, nagyon csúnya. – Hozd el ide, de nehogy csicsit adjál neki. A román pap a kemencében
tüzet rakott. A gyereket elhozták, mire a pap az evangéliumot elővette és olvasni kezdte, a papné pedig mintha a kemencébe vetette volna be a gyereket. Akkor hirtelen sebes szél jött, kinyílt az ajtó, a
szél elkapta a gyereket, helyette az anya gyerekét visszahozta.
(Bádok, 1941/65 éves ref. nő/Vajkai A. 1943. 93–94.)398

V.2. Kérésre/megbízásból ártatlan ellen rontást közvetít
Kázsovába [Kásvába] mentek bosszút állni. Ugyan jártak. S ha valami történt, az azt mondta,
hogy érvényesült. Vót aki kilenc hét, hat hét böjtöt tartott. Azokon a napokon, amikor folyt a mise,
nem adott ki semmit a házból, se bé nem vett. Akkor érvényesedett.
(Iszló, 1996/68 éves férfi/Balássy E. 2014.K 59.A 334. sz.)

[K.]: – A rontást is a jós csinálja, vagy azt valami más?
[N.]: – A rontást, azt a román papok csinálják. [Halkan mondja.] Én úgy tudom. A román papok csinálják […] Ha úgy valamit evisze az illetőnek, s akkor az talán megcsináltassa. Nem tudom.
Így hallottam.
(Sáromberke, 2002/54 éves nő/Vajda A. 2002. KJNTA 835.K 2.A)

[N.]: – Csak akkor azt mondta [a jós], hogy nagyon sok nyomorúságon megyek keresztül, mer
vízre öntötték a csináltatást.
[F.]: – Mi az, hogy víz…
[N.]: – Elvitte a víz, s azokon mind keresztül kell menjek, amit reám csináltattak. Vagy, ha aki
csináltassa a holmikat s elássa, az se tud szabadulni, ami nyomorúságot reámérnek. Aki… s ezt a román papok csinálják.
(Sáromberke, 2002/54 éves nő és 26 éves fia/Vajda A. 2002. KJNTA 835.K 3.A)

[N.]: – A románság ront is, javít is. […] A beteg gyerekekért misét szolgálnak. Hogy helyrejöjjenek. Akkor misét szolgálnak azért is, hogy a másikat megrontsa.
[F.]: – Egy helyen? S akkó ez jó?
[N.]: – Na, azt kérdem, hogy akkó ez milyen vallás?
[F.]: – Jó, de maga, hiszen abban, hogy én emejek a román paphoz s magának tudok én roszszat csinálni?
[N.]: – Há, te nekem nem.
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Vajkai Aurél szöveghez fűzött megjegyzése értelmében az adatközlő egy nem helybéli, román asszonytól hallotta a történetet. (Vö. Vajkai A. 1943. 94.) A Magyar Zoltán által tervezett erdőháti kötet előszerkesztett
szöveganyagába is beválogatódott. (Magyar Z. é. n./K/a. 676. sz.)
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[F.]: – De nem én, nem rólam személyileg, hanem valaki megy a román paphoz, s magának roszszat csinál?
[N.]: – Igen.
[F.]: – Hogy a román pap tud rosszat csinálni?
[N.]: – Csináltat a pap, érted? Aki benne van, az…
[F.]: – De hogy tud csináltatni, ha én nem akarom?
[N.]: – Megböjtölik, megböjtölik fiam, s úgy.
(Sáromberke, 2002/54 éves nő és 26 éve fia/Vajda A. 2002. KJNTA 835.K 15–16.A)

V.2.1. Mise/böjt miatt az ártatlan szenved/elpusztul
V.2.1.1. Az ártatlan ember szenved/meghal
Biza van ereje ennek a kiimádkoztatásnak, hogyne vóna! A múlt nyáron Sz. P. felesége Borospatakán abba hótt bele szegény. Pedig az nem volt rosszakarója senkinek. Örökbe vót véve
Felsőlokon, 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, nézi a pap, s
azt mondja: – Gyorsan menjen haza. Már látta, hogy a gyertyák el vannak égve, s akkor nem lehet
segíteni. Az asszony ügyekezett hamar haza, az ura valahol kinn dolgozott. Eccer csak menyen bé,
s hát a felesége halott. A román papnál a gyertyái el voltak égve. Azért mondta, hogy hamar menjen haza, mert látta. Tudja meg, a román papnak erősebb valamiért a szava. És ő akármilyen mocskos dolgot elvállal, legyen az testvéred, apád, neki mindegy, csak pénzt kapjon. De meggyőződtünk,
hogy erősebb a szava!
(Gyimesközéplok, 1965–2000/73 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 165.)399

A rontást idegen papokkal csináltassák. Valami kaluger pap. Én igaz, azt se tudom, milyen. Avval mondatnak misét. Megfizetik.
(Csíkszentdomokos, 1972/58 éves róm. kat. férfi/Balázs L. 1994. 214.)400

Arra ügyelni kellett a menyasszonynak, hogy a hajából ki ne lopjanak. A hajából kilopnak, s valamilyen csinálmányosokhoz elviszik. Avval megcsináltatnak, hogy ne legyen szerencséd, légy beteg. Ilyen csinálmányos asszony nem volt Domokoson. Bákóba voltak, vagy itt a hegyekbe, kaluger
papok. Vittek nekik misére valót, s vitték azt a hajtincset, s azok elintéztek. De aztán itt, valahol
[Gyegyó]vaslábon voltak csinálmányosok, azok aztán megcsináltak istenesen, akit megtudtak. Vagy
elfélszegedett, vagy meghót hamar, úgy elváltak egymástól, hogy soha többet egy helyre nem kerültek. Ilyen történt. A másik megkucorodott, egész életit úgy töltötte betegesen.
(Csíkszentdomokos, 1972/70 éves róm. kat. nő/Balázs L. 1994. 215.)401
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Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 607–608.
Újraközölve: Balázs L. 1997. 38.
Újraközölve: Balázs L. 1997. 38.
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Románok vótak. Csinált, hogy menjen férhez. Idősebb léán vót. Ha ember, akkáki, hogy ő mehessen férhez. Így a papakkal. Meghalt ippeg a léántestvére. S annak emaradt egy léánkája. Még mai
napig is il az asszan. És a testvérit ölte meg, drága. Nem tudta, hogy kire csinálta. A testvére ilyen
hirtelen csak fefordult, egy-kettőre meghalt. Aztán kiderült, a sógora miatt. Aztán lett még három
fiak. Egyik meg van halva, de kettő még megvan. Az öregek má meghaltak. Szegény C. néni. Mindig
emlegették, hogy C. ölte meg a testvérit. Az csinált... tudták, hogy jár effélékbe...
(Almásmálom, 1994/60 éves nő/Keszeg V. 1996a. 359. 25. sz.)402

[N.]: – Hát az unokatestvéremről van szó, aki ezelőtt tíz vagy tizenegy évvel… Sajnos, már meghalt. Mikor a huszadik életévét betöltötte, pont azon a napon halt meg, mind katona. Hát úgy volt,
hogy az édesanyja a szomszédasszonyával, akivel rokon 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 Gy. az ő lányát vegye el feleségül. Persze a fiúnak nem tetszett. S erre fel a
szomszédasszony, talán V.-nek hívták, ha jól emlékszem, elment a papokhoz. Elment hamarabb a
kentelkei román paphoz, az különben a mostani kocsi román pap, idős. Annak is van egy szerencsétlen lánya, a pap elrendezte a lányát, férhezadta egy elég értelmes valakihez, három gyereke van,
azt nem tudom, hogy a gyereke normális-e a nőnek… 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 asszony, s elment Tordán
túl, nem tudam, milyen helységbe egy paphoz, s az elvállalta. S attól a pillanattól kezdve, ahogy a
pap a misét elkezdte, a fiú attól a pillanattól rosszul érezte magát. Állandóan nyugtalan volt. Állandóan lelkiismeretfurdalása volt, nem volt nyugta soha. Attól a pillanattól. S eccer hazajött. Pár napi
szabadságro. S úgy volt megcsinálva attól a paptól, hogy hazajön a fiú, s elmenyen ahhoz a szomszédasszonyhoz. Pedig ők nem beszéltek. S elment és kért egy liter pálinkát kölcsön. Nem volt pálinkájuk főzve. Nem tudom pontosan. Azt mondta a szomszédasszony, hogy ad neki, menjen haza,
hozzon egy üveget. El is ment. Lehet, hogy az idő alatt az asszony a pálinkát elkészítette, amíg…
valami a csuda tudja, hogy mivel. El is vitte a fiú a pálinkát, aznap szépen összecsomagolt, és viszsza is ment. Ahogy kilépett a kapun, az annyit búcsúzott a szüleitől, testvérétől, mert ketten voltak
testvérek, még van egy fiútestvére, az ma is él, családja 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 fiúkkal van. Hogy ő annyi
lépés után többször is… valósággal a kaputól is elbúcsúzott. Elment a katonasághoz vissza, a kapitányát nem kapta ott, akinek a pálinkát szánta. Azt mondta, ha a kapitánya nincs ott, ő azt a pálinkát elfogyasztja még két barátjával. Meg is kínálta a két barátját, ittak, meg is itták a pálinkát, azt
nem tudom megmondani, milyen nap volt, nem emlékszek, nem tudom pontosan, de másnap reggel,
tehát egész éjszaka a fiú nagyon nyugtalan volt. Majnem semmit nem aludt. Ezt mondták a társai.
Jött-ment, jött-ment. Reggel öt órakor kiment, egyikkel, akivel ivott, egymás mellett kimentek az
udvarra. A harmadik fiú, az szolgálatos lehetett reggelig, az rájuk lőtt. De hogy. Az unokatestvéremet
elérte, úgy a jobb keze benne volt a zsebében, s elérte a kezét meg a máját. A máján keresztülment
a golyó, szétszakította a máját. S elérte a másik fiút is, aki az ő bal oldalán volt. S azt is úgy megbénította, hogy örök életre meg van nyomorodva. Már nem emlékszem, hogy a hátgerincét érte volna,
vagy lábait, hogy nyomorék lett. Egy életre.
[K.]: – Gy. meghalt?
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Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 251. 235. sz.; 2013. 92. 25. sz.
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[N.]: – Csak nem halt meg akkor azonnal, hanem bevitték sürgősen a kórházba, s aztán azon
nap meghalt. Pontosan azon a napon halt meg, amikor a születésnapja volt. Pontosan a huszadik
életévét töltötte volna be.
[K.]: – A szomszédasszonynak nem volt azután lelkiismeretfurdalása?
[N.]: – De úgy hallottam, hogy aztán volt. Nagy temetése volt. A temetés után az édesanyja ő is
elment a paphoz s megtudta, hogy… ezt nem tudom, hogy mondják meg a papok, hogy ez csinálmány volt a fiúra. Megtudta, hogy ez a szomszédasszony, ez csinálta ezt a dolgot. Úgyhogy az egész
falu elítélte ezt az asszonyt, hogy hogy tehetett ő ilyen dolgot, hogy akarta, hogy a lányát elvegye feleségül, nem kellett volna ő ezt a fekete misét ráfizesse, mért nem fizetett kisebbet, könnyebb misét.
Nemhogy az a fiú, az hibátlan volt. Szerintem. Hogy ők a szülők nem egyeztek, vagy hogy a lányát
elvegye, nem kellett volna, hogy az az ártatlan fiú épp a legszebb életévébe meghaljon.
(Magyardécse, 1994/37 éves nő/Keszeg V. 1996a. 360. 27. sz.)403

Nálunk történt néhány éve, ezt a S.-t elvette egy magyar ember, románnyol tartatt. Most is avval
tart. És elvette, és nem szerette. Hiába vót magyar, az ő nyelvin, nem szerette és eküdte. És most az a
menyecske, melyikke élt, él mámo is, soha nincsenek jól. Elment ez a menyecske, és fizetett. Fizetett
misét, és azt mondta: – Nyugodt lehetsz, amég él, ők jól nem lesznek soha. Igaz vót, úgy is van. Má
én úgy mondam, a román pap sokat tud.
(Magyarpalatka, 1994/82 éves nő/Keszeg V. 1996a. 359. 24. sz.)404

[N.]: – Férjnél vót, vót neki első ura. Vót több gyermeke. S azután megint férhezment, meghalt a
férje. És az anyóssa megcsinálta, hogy haljan meg. Nem szerette, hogy mér ment férhez. És na, nem
sikerült neki, hogy annyira csinálja meg, de ott van má, mindjá ott van karácsony s most is ott van az
ágyba, szegénynek a kezei, nem is lehet mondani, hogy meg van égve.
[K.]: – Hogy csinálják?
[N.]: – Ezeket úgy, hogy vannak papak.
[K.]: – Hova járnak?
[N.]: – Kócs.
(Mezőveresegyháza, 1994/idős nő/Keszeg V. 1996a. 359–360. 26. sz.)405

Elmegyen, s ad misére pénzt, hogy mos má haljon meg, vagy legyen beteg. A román papok megcsinálják, mer hallatszott. Én nem próbáltam, nem jártam én odáig.
(Székelyvarság, 1994–1995/Mészáros Á. 1998. 404.)

Összeházasodott a szomszéd lëány ëgy fiúval, akit nem szeretett. És utoljára otthagyta a
szomszédléány a fiút. És a fiú nagyon akarta, hogy a..., visszakerüljön a lány, szóval a felesége, de
nem került vissza. S akkor vót ëgy román pap, ott Benedekfalván, aki nem is vót nős, és tartott ilyesmit, miséket, hogy vagy visszakerüljön, vagy meghaljon. És ez beteljesedett. Meghalt. Tartott ëgy
olyan misét, hogy meghalt a fiatalasszony.
(Zsibó, 1995/76 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 196.)
403
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Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 251–253. 237. sz.; 2013. 93. 27. sz., ill. Pócs É. szerk. 2012. 614–615.
(Szerk. észrevétel: ez utóbbi kiadványban az 1957-ben született női adatközlőt tévesen 45 év körüli férfiként
azonosították.)
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 251. 234. sz.; 2013. 92. 24. sz.
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Hát ezt az ortodoxok nagyon viszik, meg mennek innen is, amelyik buta. Megharagszik a szomszédjára vaj a barátjára, s aszondja: – Menek, fizetek az ortodox papnak, s aztán vagy meghalsz, vagy
megfélszegedel. Vagy valami bajod történik. Egyesek aztán el es vállalják nekiek. Ott aztán az imádkozik, böjtöl, satöbbi – én nem tudom miket csinálnak, de mindenesetre én az ortodox papoktól félek, mert ezeknek nagy a hatásuk. S ezek pénzért megcsinálják a rosszat. Ilyent eleget lehet hallani. De mostanában főleg. Ebbe az időszakokba, hogy a nép ugy össze van húzva. Például tudok egy
menyecskét, innét a patakról származott. Hogy az ugy el vót betegedve, hogy már itt állott az évek
során, húzta a betegséget, hogy már a lábáról le vót esve. S aztán addig mentek s addig mentek, fizettek, hogy mások elvállalják, hogy helyrehozzák. S helyre van jőve. De már élet-halál közt vót. Az
orvosok lemondtak róla, hosszú évek során. Valahol valaki megtérítette, s máma egészséges. De sokan halnak bele. Mert rosszat kérnek a fejükre.
(Bükkhavaspataka, 1996/57 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 564. 1121. sz.)

Bosszúállásról is tudok. Az én nagynéném [Maros]ludason, a kisebbik léánya egy román fiút
szeretett. De nagyon szerette. S akkor mindenáron úgy akarták, hogy azt valahogy elbolondítsák
tőle. S elmentek egy román paphoz az urával együtt. Egy olyan nagy köluzsér paphoz, én azt nem
tudom, hogy hova, csak mikor elmentek az urával, hát a pap, mindig Á. néném látta, hogy a pap
akko vitte ki a vécét, tehát belépisilt a bilibe. S azt vitte velük szembe. S azt mondta, hogy menjenek
bé nyugodtan, s üljenek le. Amikor ők leültek, egy nagy könyv előttük vót. S akko Á. néném, olyan
hirtelen kinyitotta, s ott legalól az vót írva, V. Á. Ők avval úgy megijedtek, me pont ő V. Á. vót, úgy
megijedtek, hogy mire jött a pap, ők má sarkonfordultak, s jöttek is vele szembe. S üljenek le, s üljenek le. S nem, nem, nem. Hazamentek. Na, eltelt egy hét, eltelt két hét. Á. néném ilyen reumás vót.
Mondták az orvosok neki, hogy ilyen fürdődresszbe ki kellene feküdjön a napra, hogy szedje [ki] a
reumát. Hát ő szégyelte. Idős asszon vót a napra feküdni, hanem elment fel a pajtahíjára s levetkezett, s ott a cserép alatt. Azt mondta, hogy ő nem aludt, de tisztán hallotta, amikor az egyik unokája kiáltja, hogy: – Mama, Mama! Ő felkelt, olyan hírtelen a pajtahíjáról le is lépett. De úgy lelépett,
hogy a hátgerince eltörött. Nem tudom, hat hétre vagy mennyire, meghalt. Utána elment a pasas
oda T.-hez, s mondta neki, hogy: – Nahát, ha édesanyád vót az, aki annyira ellenkezett, az má most
nincs, s akko most, hogy menjen hozza feleségül. Mondta T., hogy ha soha nem megy férjhez, akko
se menyen hozza, me: – Te vótál az, aki elmentél a román paphoz. S azt mondta réa a pasas, hogy: –
Hát, ha más megoldást nem találtam… S nem is tagadta. S Á. nén belehalt ebbe. Meg vót csináltatva.
( Jobbágytelke, 1996/54 éves nő/Balássy E. 2014.K 64.A 355. sz.)

Apám után M.-nek hívták, és katona vót Bukarestbe. S elvett ott egy nőt és hazahozta. […] A
nő román vót. Akkor a nagy magyarok magyarok vótak. Hazahozta, és éltek együtt egy-két hónapot, gyerekük nem vót, és el kelletett nagyanyámér hagyja a feleségit. S elhagyta, s az a felesége ment
kilenc paphoz, fekete bűjtöt tartott rá, s azt mondta: – Három hónap, három nap, három óra, három
másodperc után meg fogsz halni. S úgy, s beteljesült az a három hónap, s akkor meghalt nagybátyám.
Akkor kialudt, gyertyát gyújtottak neki, kialudt a gyértya. Fekete bűjtöt tartott rá a felesége.
(Zsibó, 1997/56 éves ref. férfi1/Czégényi D. 2001. 196.)406

Rosszat is csináltak sokszor. Megbetegítették az embert, minden. Hát elment, csináltatott szógálatot. Most elmegy a paphoz... Maga engem erőssen megbántott vagy megcsalt, érti, s én elmenyek
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Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 618.
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a paphoz, fizetek annak a román papnak nyóc szógálatot. Annak a katolikus papnak is. És ő tart misét, érti. S maga lebetegszik.
(Magyarvista, 1999/78 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 477. 1346. sz.)

Nekem is vót esetem, de én nem ott [Sólyomtelkén] vótam, én Szamosújvár mellett, úgy mondják, hogy Bonc. A férjem nagyon gyenge volt, aszondja: – Nem tudom, hogy mi van velem, semmim sem fáj, jól tudok enni, csak érzem, hogy gyengülök. El kéne menjél a román paphoz! Elmentem a román paphoz, a pap kinyitotta a könyvet, rögtön mondta, hogy ez rontás. Az anyatárs, aki
az anyóssa, az rontotta meg, hogy minél hamarább haljon meg. Jól van, hazajövök. Megtartottuk a
böjtöket, ő is szegény, hiába vót beteg, megtartotta a böjtöt, én is megtartottam. Azt mondja: – Te,
én még gyengébben érzem magamat. Hát éppen az a pap csináltatta, mert az anyatárs is odajárt. Mikor visszamentem a paphoz, mondom: – Tisztelendő úr, itt a pappír, ezeket és ezeket írta meg, hogy
ezeket tartsuk meg. A férjem mégis mind gyengébben van. Aszondja: – Közel van a gödör… Azaz,
hogy egyik lába a sírban. Valaki osztán megmondta nekem, hogy ezt azért mondta ő, pont ő csinálta,
s neki nagyon nehéz lett vóna, hogy jót csináljon nekünk. Mert az a nő pont odajárt.
(Szucság, 1999/69 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2004. 477. 1347. sz.)

Állandóan a rosszat csinálja. Nemhiába, hogy a férje is szabadulni akart tőle. Egykettőre elpatkolt. Feszt feketemisézik. Azt tanulta fiatalkorába.407
(Gyergyóditró, 2002–2003/nő/Hompoth M. 2003. KJNTA 1266.K 3.)

[K.]: – Másnak még miket csinált, a többi szomszédoknak?
[N.]: – Aztán ő csinált mindegyiknek eleget. Nálunk nekifogott a malomban, mert mi ott laktunk a malomban, ő a szomszédban, éjjel tizenkét órakor hamut, porondot hozott, s az udvart behintette, hogy mi lépjünk beléje, érti, mi az?
[K.]: – Azt miért csinálta?
[N.]: – Azt mondta a pap, hogy csináljon úgy. A román pap. Igen. Behintette, s mi nem tudtuk,
s aztán mindegyik beteg lett egy-két nap.
(Aranyosrákos, 2003/71 éves nő/Fodor A. 2012. 35.)

[K.]: – Olyan ráimádkozások történtek-e, hogy elmentek román paphoz?
[N.]: – Most is vannak. Mondjuk, ha valaki valakinek rosszat akar tenni… De tudja-e, mit
tartok? Én megértem. Ezek az ortodox papok foglalkoznak ezekvel az imádkozásokval, én a katolikus papokat nem hallottam. Arra igen, hogyha valakinek panasza van, hozza megy, s megkéri,
hogy imádkozzék ezé vagy ezé. A pap a katolikus vallásban azé imádkozik, hogy az Isten fordítsa meg az eszét annak a rossztevőnek, de arra nem, hogy meghaljon, rosszat nem. Például most
es vannak olyanok, hogyha valami bosszantás éri, nem találja, ahogy ő akarja... Gyimesen úgy
mondják, hogy Sáncpatak, annak van, ki tudja, hol, valamilyen messzi hegyen ilyen kalugerek,
nem es papok, hanem mint nálunk a szerzetesek. Azok azt mondják, hogy olyant is csinálnak,
hogy gyertyát vetetnek, s imádkozik addig, amíg az a gyertya elég, az az illető meghal. Egyesek
itt a faluban, nem mondom, me újra nagyon közél van, ezt tartsák, hogy amiatt halt meg, érti-e.
Azt is tudom, amikor az imát elmondta.
407

A közösség egy helybéli asszony akként tart számon, mint aki haragosait a maroshévizi román papoknál
kérelmezett misékkel büntette meg, illetve […] a kalugyereknél tanolta a mesterséget es. Hogy a tűz vesse fel.
(Gyergyóditró, 2002–2003/62 éves férfi/Hompoth M. 2003. KJNTA 1266.K 3.)
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[K.]: – Mennyi idő után halt meg az illető?
[N.]: – Erre nem telt sok idő. Vannak ilyenek, hogyha valaki akar boldogulni, mejen a papokhoz,
fizet, s azok imádkoznak, nem tudom, miféle rosszfelé es, jófelé es, én sohase foglalkoztam. Egyetlenegy... a halottakért misét adtam, de hogy én valakinek valamit ártsak, én ilyenre soha nem...
(Gyimesközéplok, 2005/65 éves nő/Salló Sz. 2012. 246.)

[K.]: – Milyen paphoz lehet ilyenkor menni?
[N.]: – Há, egy román paphoz, azt hiszem, román paphoz lehet ilyenkor menni. Román papat
mondtak.
[K.]: – S hol van ilyen?
[N.]: – Dicsőben van.
[K.]: – Itt a magyar papok nem foglalkoznak vele?
[N.]: – Nem. Csak a rományok. [Nevet.]
[K.]: – S azt mondják, hogy ilyenkor megcsináltatják az embert?
[N.]: – Azt mondják, hogy igen.
[K.]: – De mért, valami rosszat akarnak csinálni?
[N.]: – Hát igen, hogy rosszat csináljon neked, s meg... Aszandták, hogy meg tudnak csináltatni,
hogy te ne..., hogy mondjam neked, így a papakan keresztül. Hogy te veszekedj az uraddal minden
nap, hogy ne legyé jól. Aztán nem tudam, babanaság, igaz, nem tudam.
[K.]: – S gyanakodtál ilyesmire?
[N.]: – Hát eleinte mind aszondtam én is, hogy akko tényleg emenyek lássuk egy paphoz, hogy
kérdezzem meg, na, hogy... Na, de aztán, hogy mondta a doktornő, hogy nem, nem igaz, hogy ne
higgyek, me nem... Ez az idegektő van, tehát, hogy le vagy gyengülve, attól jön, akko már nem mentem sehova.
(Héderfája, 2006/középkorú nő/Peti Lehel gyűjtése)

Van egy mendemonda, hogy valaki azért halt meg, mert fizetett valaki, hogy imádkozzon. Mikor
befejezte a pap az imádságot, akkor szívrohamot kapott s meghalt. Egy idevaló. Így mesélik, konkrétat nem tudok mondani, de így mesélték.
(Rákosd, 2006/86 éves ref. férfi/Magyar Z. 2009b. 164. 355. sz.)

Nagyanyám is mesélte, hogy van egy család, hogy olyan féleszűek a gyermekei. Nem jó gondolkodásúak. Ezek, aszondja, átkozottak,408 adtak reá, ahogy mondják a románok, fureszenyát,
s tartottak napokat. És napokat tartottak, s megbüntette a Jóisten őket. És ezek büntetett nemzetség, ez apáról fiúra száll, és olyanak mind: rosszul gondolkoznak, lopnak, minden, és szerencsétlenek is.
(Magyarfráta, 2010/83 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 528. 1414. sz.)

V.2.1.2. Az ártatlan állat szenved/kimúlik
[– – –]

408

A szövegkörnyezet alapján az átkozódtak sem kizárt. (Szerk. megj.)
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V.2.1.3. Az ártatlan növény szenved/kiszárad
Hát, annyit hallottam, hogy a szomszédságunkba lakott egy öreg, nyugdíjas pap, aki szógálati
ideje alatt [Nagy]sármás környekén – nem tom pontosan milyen faluban – vót pap, és ott két szomszéd összeveszett a határba lévő fűzfán. 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 fűzfa. A pap meg is tette, a fűzfa kiszáradt. Hogy mi lett azután a sorsa a fűzfának, aztat nem
tudom, nem magyarázta a pap, csak annyit, hogy nem tartana többet ilyen fekete misét, mert nagyon
nehéz. Sokat kellett viaskodjon az ördöggel.
(Zsibó, 1995/74 éves ref. férfi/Czégényi D. 2001. 195–196.)409

Elment [az árdányi pap], és egy szilvafánál misézett, és rá egy hétre a szilvafa elszáradt.
(Nagysajó, 2008/77 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 251. 112. sz.)

V.2.2. Az ártatlant célzó átok/rontás visszaszáll
V.2.2.1. A kezdeményező félre és/vagy hozzátartozójára
V.2.2.1.1. A kezdeményező meglakol
Megesett, hogy a misére való visszafelé sült el. A vén Á.-né erőst felejtett, mert már eltelt az idő.
Gyűjtött volt egy kicsi pénzecskét, mert itt úgy szerették az emberek, hogy minden legyen előkészítve a saját temetésükre. Megvettek szemfedelet, koporsót, gyertyákat, kendezőket, mindent. A pénzit
valahová bészúrta. Szegény azt gondolta, hogy a menye lopta el, aki biza szeretgette az italt. A vénasszony lement a Bükkbe s misérevalót adott, hogy aki hibás, nyomja az ágyat. Elégtek a gyertyák s
még ő is böjtölt három pénteken, s utána ágynak esett a vénasszony s rea két hétre meghalt, pedig
addig nem volt beteg. Amikor a torra szedték elő a türetvásznakat, hát csak kiesik onnan egy bog
pénz. Szegény öregasszony saját magát miséztette ki.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/66 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 169–170.)

Édesanyámék beszélték, hogy a szomszédban lakott egy peres, csúfszájú vénasszony. Mindenkivel haragban volt. De ő azt tartotta magáról, hogy ő jó. Nagy udvaruk volt, az udvaron három család
lakott. Azok mind fiai, menyei, unokái voltak. Állandóan civódtak, ették egymást. Egyszer az öregasszony lemegy a bükki paphoz, s ad egy fekete misérevalót, vett húsz szál gyertyát és meggyújtotta
azokat. Az volt a kívánsága, hogy a sok civódás okozója haljon meg. Egy hét múlva, amikor elégtek
a gyertyák, az asszony az istállóban ellátta a bajt, mert az ura nem élt, és indult a vecsernyére. El sem
ért a templomig, az úton összeesett és meghalt. Azt beszélik, hogy őt fogta meg az imádság.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/11 éves fiú/Tankó Gy. 2001a. 170.)

409

Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 614.
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Dédnagyanyám sokszor mesélte, hogy egy ember kinn kalibázott az állataival Fekete-Erdőn.
Nem messze tőle a vasnál, ott ahol régebb volt a magyar–román határ, ott volt az esztenája egy román bácsnak. A csángó bácsinak elveszett egy szép csitkója. Megy a csobánhoz, s hát látja, hogy ott
a csitkó. A csobán égre-földre esküdött, hogy ezt a csitkót ő növelte, ez az övé. Az ember kérte a
csobánt, hogy nézhesse meg közelről a csitkót. A pásztorai megfogták és odahozták, hogy nézze. Az
öreg akkor is erősködött, mert sok ismertető jelt vélt felfedezni. Akkor a csobán felmérgelődött s a
pásztoraival elkergette s még meg is verette a csángót. Mind a ketten erőst biztosak voltak a dolgukban. Akkor a csángó bément a Regátba, vett huszonöt szál gyertyát az ortodox pópánál s elmondta
hegyitől-tövire a dolgot. A pap figyelmeztette, jól gondolja meg, igaza van-e s csak akkor adjon fekete misérevalót, mert hanem neki gyűlik meg a baja. De az biztos volt a dolgában, lefizette a misét,
amiben azt kérte, hogy égjen le a csobán esztenája s benne a csobán is. Dolga végeztével kiment a
kalibához. Negyednapra jött a faluból a szomszédja, hogy a ménkő belecsapott a házába s az teljesen
leégett. Tehát így megtudta, hogy a csitkó nem az övé volt.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/14 éves fiú/Tankó Gy. 2001a. 170–171.)

A kiböjtölés, ha ártatlanul fogták valakire a gyanút, visszaszáll az illetőre. Így egy alkalomval valaki
egy pár besztercei hámot vásárolt, s annak egy haragosa volt a faluban, s rágyanította, hogy az vitte el a
hámokat. Elment Szucsavicára a kaluger papokhoz, s kérte őket, böjtöljék ki a haragosát, mert biztosan
az vitte el a hámokat. A kaluger pap mondta neki: – Ember, vigyázz, mert ha az nem vitte el, az átok
reád száll vissza. De ő csak állította, hogy biztosan az vitte el. Kérdezte a pap, hogy miként imádkozza
ki? Ez azt mondja: – Gúvadjanak ki a szemei a fejiből. Közben elindult haza. S hát valameddig elért, s
érezte, hogy a szemei kezdenek kigúvadni a fejiből. Megijedett, hogy rea szállt az átok, a lovakat viszszafordította, s legnagyobb vágtába ment vissza a kaluger papokhoz, s kérte, hogy imádkozzák vissza,
hogy a szemei menjenek vissza a helyikre. A kaluger pap mondta: – Ugye, megmondtam ember, hogy
ne böjtöltess, mert reád száll vissza az átok. Én megpróbálom visszaimádkozni, de nem tudom úgy
visszaimádkozni, ahogy voltak. Így félig kigúvadt szemvel kellett, hogy hazamenjen.
(Andrásfalva → Kakasd, 1959–1973/férfi, sz. 1921/Bosnyák S. 1984. 115–116. 1082. sz.)

[N.]: – Mondd el te, P. A.-val. Nem tudad? Ement S. a fekete tyúkkal. Mind én mondjam el?
Nem há, nem hallattad.
[F.]: – Azt mondták, hogy elopták a borát a pincébő. S elopta a szomszéd vagy nem tudam, melyik. S akko ement, hogy csináltassa meg őket.
[N.]: – Ement a pogacsai határon oda, ahol van… tett egy fekete tyúkat, s akkor elment oda,
hogy csináltassa meg a szomszédjábo két embert. Hogy elopták a borját. Ameddig megcsináltatta
ő, há nem azak vótak a hibásak, me nem lopták e, megbolondult ő. Aztán ement hozzájak, csókolta
őket, kért vizet, hogy bocsássanak meg neki, ezek nem tudták, hogy mit bocsássanak meg. – Há mi
megbocsátunk, me mi nem csináltunk semmit neked, se te nekünk. Aztán akko mondta, hogy na
azt mondja: – Vót né S. A., adatt szógálotat, papná vót, igen, adatt szógálotat rátok, hogy ti loptátok e a borját, s azé jütt, hogy csókoljan, me nem vót igaz, me né réája fordult. Majdnem hasadatt ki,
s kiábált. De ezek nem tudták, hogy riájok adatt szógálatot. Varázslóná is vót, persze, me a paphaz
nem ke tyúk, vót [Mező]gerebenesen egy asszonná. Igen, anná vót előbbsző, s azután a papná. Adatt
szógálotat a pap. Igen, igen.
(Mezőbodon, 1985/62 éves férfi és 55 éves nő/Keszeg V. 1996a. 361. 30. sz.)410

410

Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 253. 240. sz.; 2013. 94. 30. sz.
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Essze vót veszve a sógorasszonyával. Össze vót veszve, össze a sógorasszonyával. S a sógorasszonya… körülbelül húsz méterre laktak, a ház egymástól olyan húsz méterre vót. Ők laktak az ajba, s a
sógorasszonya a dombon. Neki vót gyermeke, s a sógorájéknak nem vót gyermekik. S olyan jó rendes
emberek vótak, hogy arra nem lehetett vóna tételezni, hogy olyasmi. S asz mondta, hogy a sógoraszszonya szereti az ő urát. S akkor, pedig hát a má nem vót olyan, még ha a bolond vóna es, még akkor
es nem lehetett aról tételezni. Egyszerű vót, s annál szerényebb vót. S akkor, na, hát osztá ezt kezdte
s végezte, s kezdte s végezte, hogy az ő urát szereti, s az őköt örökké zavarja. S pedig az ura es eleget, feszt, hogy abba ne űjze az eszit. S akkor elment, s fizetett a papnak, a román papnak, hogy hát
a sógorasszonyára fizetett, met hát ne, az ő urát szereti. S a kellemetlenségek. S ez úgy belérögződött
abba, hogy ebből buskomorságba esett. S ebből osztá vége es lett az életjinek. Sógorasszonya osztá
sokáig élt, most halt meg egyik esztendőbe.
(Sepsiszentgyörgy, 1991/79 éves nő/Albert E. 1995. 31.)

Most nem is rég történt, hogy egy asszony mindig féltette az urát. Hogy jár egy másik asszonyhaz.
S ement, s nem tudam, mit csinált, megcsinálta, hogy jöjjen haza, vagy mi is legyen vele, legyen beteg,
s jöjjen haza s neki mondja meg, hogy trábált azza az asszonnya, s ő a hibás. És etelt az a hat hét, a
szolgálat, és hat hétre azt mondják, hogy olyan rosszul lett az asszony. Kibontatta, me kontya vót, kibontatta a haját, s olyan vót, mind egy bolond asszony. Rászállt az átok, me az ember 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, kellett neki pap! S aztán azótátó
lett az asszony hívő. Attó a szent perctő.
(Felsődetrehem, 1991/30 éves nő/Keszeg V. 1996a. 361. 29. sz.)411

Fizettek misét, hogy bolonduljon meg, aki hibás. Úgy szolgáltattak. S böjtölt is. Miko a böjt
kitött, az asszony megbolondult. Az, aki a misét fizette. Mert ő 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.
(Magyardécse, 1994/60 éves nő/Keszeg V. 1996a. 361. 28. sz.)412

Ide le egy asszonka a nyáron elbetegedett, s összeseett, s elvitték az orvoshoz. Az orvosok eleget
forgatták ide, forgatták tova, s nem kaptak semmi betegséget benne. S aszmondta az orvos, hogy: –
Vigyék a papokhoz, me mü nem kapunk betegséget! Akko kapta magát a testvére, s elment bé oda
messze, a papokhoz. Könyvet nyittatott rolla, s aszmondta, hogy valakit elfizetett, s nem vót hibás,
s visszafordult rea, megfogta őt. S osztá akkor: – Vigyék – aszmondja – még a tudósokhoz, vigyék a
papokhoz, s osztán akkor megfogták, s őt es elvitték bé oda, ahol jártak. No, osztán annyit segitettek
rajta a papok, s a tudósok, hogy hazahozták, s ott a háznál pácikával meneget. Olyan gyengén. Ő
maga magát elprédálta. Aszmondta, hogy valakit el akart tenni láb alól, s nem vót hibás, s ő esett belé.
Hogyha az nem hibás, akkor visszaszáll.
(Magyarcsügés, 1995/73 éves nő/Takács Gy. 2004. 351. 573. sz.)

411
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Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 253. 239. sz.; 2013. 94. 29. sz., ill. Pócs É. szerk. 2012. 618. (Szerk. észrevétel: ez utóbbi kiadványban az 1961-ben született női adatközlő 35 év körüli férfiként szerepel.)
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 253. 238. sz.; 2013. 94. 28. sz., ill. Pócs É. szerk. 2012.
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Az asszony az emberrel rosszul éltek. Erre jártak a kaluber papok, ott háltak náluk, az asszony
azt mondta: – Az Isten az urát bár elvenné! Adott misére pénzt, hogy haljon meg az ura. A pap figyelmeztette: – Vigyázzon, mert hites társa, nem szabad, az Isten megveri, s lehet, hogy maga hal
meg! – Nem bánom, vajha ő, ha én. Úgyis történt. Jött haza az ember, az asszony figyelmeztette: –
Vigyázz te, lassan csendesen. Az ember kérdi: – Miért? – Itt vannak a kaluber papok, miséznek! Az
ember ráfeleli: – Nem keresem én nekik a sárga puliszkát, mingyá hívom a csendőröke! Korán reggel
aztán elmentek a kaluber papok. Nem sok idő telt belé, az asszonyt megmarta a kutya s a tinót es.
Az asszony adta a misére a pénzt, s ő halt meg. […] Ha valaki misét mondat más kárára, s ha nem
vót igaz, akkor maga esett belé.
(Székelyvarság, 1994–1995/férfi, sz. 1952/Mészáros Á. 1998. 405.)

Itt nincs messze tőlünk, a hegyeken hátra vótak ilyen kalugerpapok, régebb, most es megvannak. S mondták, hogy elmentek, s fizettek, s megfogta a miseszolgálat. Még ulyanok es vótak, hogy
még haza sem ért onnan, me ő megmondta, azt mondta a pap neki: – Én elveszem, s misézek, imádkozok, amint maga mondja, de maga vigyájzon, hogy tiszta legyen, nehogy bűnös legyen valamibe,
mert magát es valami nehogy találja érni. Ő fogadkozott az ember, hogy nem, de nem ért haza az
ember, s az úton meghótt.
(Bálványospataka, 1996/86 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 573. 1138. sz.)

Békásban tudunk egy ulyan asszonyt, hogy reafogta az emberre a felesége, hogy: – Te a komaasszonynak azért vittél fát, csapot, fát az ökrökvel, hogy te jól vagy vele! S amelyik asszony mondta, hogy az ő ura vitt fát annak az özvegyasszonynak, ezt éjjel – vót egy kicsi, hét hónapos bubája a
bölcsőbe; úgy esett, hogy még az ég is esett le, éjjel kilépett, felkőtt az ágyból az ura mellől, s éjjel
kilépett – ugy elvitték az ördögök, hogy osztán két esztendőre – katonaság kereste -, évek elteltvel
megkapták a koponyáját s a haját egy fa alatt. Azért vitték el, mert ez az asszony elment, s megfizette a papnak, misére valót adott, hogy azt, aki szeretőzik azzal az embervel, az urával, azt az ördögök
vigyék el. S őt vitték el.
(Bükkhavaspataka, 1996/57 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 575. 1143. sz.)

Miseszolgálatot az Isten megengedi, ha kérik. Nagy misét csinálnak, és mondja a nevit: na ez így
akarja, hogy így járjon, így és így. Megkérik a Jóistent, tesznek egy szolgálatot, még böjtöt is, böjtölnek vizen s kenyéren, s akkor a miseszolgálat azt megfogja. Ha igaztalanul, hogyha nem hibás,
az, aki elfizette, az esik belé. Történt az is. Itt a környéken azt mondták, hogy Középlokon vót egy
fiatalember, valami birtokot osztottak a szomszéd embervel. S nem vót igaza neki. S ő felveszett, s
elment Tarkóba. Tarkóba nagy monasztéria van, sok pap, ilyen kalugerpap, s elment a fiatalember,
hogy fizesse el a szomszédját. S akkor ott a papok... Tudja, azok olyan imádságosak, főleg az ilyen
monasztériáknál, oda félre vannak, erdőkbe, magányos életet élnek. Akinek elfizette, az egy öreg pap
vót má, azt mondta: – Fiatalember, maga úgy siessen haza – már a pap már meglátta, ők könyvet
nyitnak, vannak nekik könyveik, ő meglátta, hogy nem az a hibás, akit elfizetett –, maga gyorsan hazamenjen, ügyekezzen haza! Mennyi idő alatt ér haza? S mondta, hogy mégis mennyi idő alatt ér
haza. Addig a pap nem mondta a misét, hogy közeledjék haza. S mikor a misét elmondta, az ember,
mikor a küszöbön belépett, elesett, s meghalt. Mert, ha ugy akarják, ugy csinálják meg. Elmondják
azt a misét. Van nekik külön olyan mise, amit elmondnak. Olyan szentmise. A Jóistenhez imádkoznak, úgyhogy megengedi azt.
(Gyepece, 1996/63 éves ort. nő/Magyar Z. 2003b. 573–574. 1141. sz.)
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Vót, aki bosszúból ment el a román paphoz, s neki ártott, me nem vót igaza. Megcsináltatta saját
magát. Megzavarodott, s abba halt belé. Ez nem itt a faluba történt. Csak így hallottuk, ahogy beszélték.
( Jobbágytelke, 1996/87 éves nő/Balássy E. 2014.K 59.A 330. sz.)

[K. ]: – Azokkal a kalugerekkel misét mondattak…
[F. ]: – Hát mondattak… De vót tudásuk, me elimádkoztatták az embert. Az egyszer százszázalékos!
[K. ]: – Hallott ilyen történetet a faluban?
[F. ]: – Itt nem, de máshol, Keményfalán, ide átal, Homoródkeményfalán, százszázalékos igaz
vót. Két ember perelt, egy borozdáért. S az egyik elment a kalugerekhez, s aszmondta, hogy imádkozzák el az ellenségét. Aszmondták neki: – Arra vigyázzon, ha maga lesz a bűnös, akkor maga hal
meg. – Nem baj – aszmondja –, akkor haljak meg. – Mi a kívánsága? – Van egy akkora patak a faluba, bokáig érő. Haslag essék bele, s haljon meg! – Rendben van. De vigyázzon, nehogy aztán maga
legyen, maga haljon meg! – Nem baj, akkor én haljak meg! No, esztendő múlva, hozták a búzát, s a
patakon mentek átal, ment a szekér után, keresztül az ember, s haslag beléesett, s meghalt. E tiszta
igaz vót. A keménfali ember édesapámnak keresztkomája vót, máréfali s keménfali helyt összejártak,
a másik vadászember vót. Tiszta igaz vót ez, százszázalékos. Ebbe, elimádkozza, biztos!
(Madéfalva, 1996/78 éves férfi/Gagyi József gyűjtése)413

A kalugerek jöttek s imádkoztak. Elimádkozták, ha valaki bűnös vót. El akarta az asszony imádkoztatni az urát, s elimádkozták, hogy azonnal meghótt. Me ugye, ha az asszony vót a hibás, akkor ő
hótt meg. E vót a baj. Nem lehetett imádkoztatni, csak úgy, ha neki nem vót bűne, s s az ura férejárt,
valamelyik asszonhoz. Akkor el tudta imádkoztatni. Másképp nem. Ha nem vót bűnös, akkor nem
tudták elimádkozni, csak úgy, hogyha bűnös vót, akkor igen. Ez olyan dolog... Máig es megvan, ha
az embör, ha valaki hibás, imádkozik a Jóistenhez, s a Jóisten most es elveszi. Most is elveszi. Az
megvót, itt a kalugereknél, ők igazságosan imádkoztak. Az egy szent testület, a kalugerek. Az egy
szent testület. Úgyhogy oda el lehet menni.
(Máréfalva, 1996/88 éves férfi/Gagyi József gyűjtése)

Itt például az én férjemnek egy unokatestvérének leángyereke született, ikergyerek született. S
akkor az édesanyja feltétlen nem akart beleegyezni, hogy elvegye a gyerekeket s a leánt se. S akkor
[mondta]: – Nem es tőle való! Nem tudom, miket kezdtek mondani. Menjenek el! Messze Tarkóba
[Tarkőn] voltak olyan papok; megfogadtak egy olyan embert, aki jól tud románul, elment a fiu vele. S
akkor: – Na, mit akarnak? S aszondta hogy: – Misét fizetni, hogy haljon meg a leán. S mondták: – Nem
lehet. – Haljanak meg a gyerekek! – Nem lehet azokat sem elpusztítani. Az Isten élő napot adott, azok
tiszta ártatlanok, a leán se hibás. – Hát akkor – aszondta –, aki hibás! – No hát, ha feltétlen igy akarja, jó, tessék. Megfizették, s az embernek, aki kisérője vót, megmondták, hogy nagyon vigyázzon, amíg
jőnek is hazafele, mert már jelek fognak látszódni. Amikor jöttek, ahol egyedüli fákat talált, megkerülte.
Ment, egy ganyécsomót látott, már megkerülte. Addig nem csinálta. Hazajöttek, s a fiú leesett a lábáról,
lebetegedett. Senki, semmi nem tudott semmit segíteni rajta. Akkor megijedtek. Visszamentek a paphoz. – Phű, azt mondták, meg tudjuk menteni, hogy nem hal meg, de nem lesz normális! Úgy is vót.
(Sántatelek, 1996/68 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 574–575. 1142. sz.)
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[F.]: – A misét, hogyha rossz szándékkal akarja, akkor úgy csinálja rossz szándékkal, hogy nehogy visszafordítsa.
[N.]: – Nem. Az visszafordul magától is.
(Székelyhodos, 1996/48 éves nő és 28 éves férfi/Balássy E. 2001. 95. 18. sz.)

A misét már nem lehet visszatéríteni. Nem tudják azért, mert a gyertyák elégnek. S ha a gyertyák elégtek, akkor már nem tudják. Mást heába tesznek. Mi mellett azt a misét elmondja, az a gyertya elég, vége mindennek. Ott terengetést nem lehet csinálni. De ezekvel ugy kell vigyázni, hogy az
ember tisztába legyen a dologval, mert ha ki ellen adja, s az nem hibás, akkor ki adja, azt fogja meg.
Evvel nem lehet játszódni, ez megint ulyan dolog, hogy…
(Csinód, 1998/77 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2009a. 331. 282. sz.)

Az én sógorom a tavaly. Hazajött a munkahelyről. Zilahon dolgozott az építkézésnél. Kikapta
a fizetés, levette ezt a viselő nadrágot, és úgy felakasztotta a fogasra. Elment valahova hirtelenjébe
dógozni délután. Nem is mondta a feleséginek, hogy: – Te, én kaptam fizetést máma. Este mikor
hazajön, kérem szépen, a nadrág megvan, a pénz – benne vót a farzsebében –, nincs egy lej sem.
Micsináljon annyi pénzzel, sok pénz vót, nyolcszázezer lej. Na, hallotta egy másiktúl is, hogy mi történt ott a munkások között, hogy még járt más is úgy, és megkerült. Jó. Elment. Zilahon van egy pap,
egy román pap. A Kolozsvári utcán. Elment. Á.-nak hívják a papot. Na, mondta, panaszolta, hogy
mi a baj. – Magának a pénze meglesz. Hogy csináljam meg: haljon meg, vagy a pénzt kapja meg?
Vagy nem számít, ha a családbúl is csinálta meg? – Nem bánom, ha meg is hal! Telt-múlt az idő,
három hónap múlva megkapta a pénzt bent a lakásba. De az illetőt vették észre, hogy kezdett száradni. Hogy valamit csinált. S a pénz megkerült, de az illető is meghalt. A pap csinálta. A zilahi pap.
(Vérvölgy, 1999/72 éves ref. férfi/Magyar Z. 2007b. 444. 1307. sz.)

„Mondják, valaki megmiséztette, azért csinálta ezt.” – hallani gyakran az olyan öngyilkosságoknál, amikor semmi elfogadható okot nem tudnak találni. A miséztetések kapcsán többen is elmondták például azt a hidegségi esetet, ahol egy kutya miatt hárman is felakasztották magukat. Két ember
valamilyen módon meglőtte egy asszony kutyáját, amiből nagy vita kerekedett közöttük. A sértett
fél elment a román paphoz és misére valót adott. Nem sokkal később mindkét „vétkes” felakasztotta
magát, majd kisidőre rá az asszony is, aki a misét végeztette. Az utóbbi halálát általában úgy értelmezték, mint Isten büntetését, amiért az asszony ilyen eszközökhöz folyamodott egy kutya miatt.
(Gyimesközéplok, 1999–2006/esetismertetés/Bódán Zs. 2008. 121.)414

[N.]: – Volt itt is egy brigádos [A. B.] a szőlőnél – még én is voltam a firmánál –, jártak oda az aszszonyok, s az szeretett egy asszonyt. És akkor a felesége elment a paphoz. A szerelemér! Hogy csinálja,
hogy haljon meg az, aki a hibás. Egy vasárnap elment a szőlőbe ez a brigádos és visszajött, mert itthon
szüreteltek, s elment oda a szőlőbe. S ahogy odaért a szőlőbe, leült, s úgy mintha megparalizálódott volna. Mindjárt elmentek a kórházba, Besztercére, és ott volt vagy tíz nap. Nem is volt tíz nap, kómában
volt és meghalt. Meghalt. Na, akkor is ők tartottak, a felesége tartott, hogy… a hibás, hogy haljon meg.
[L.]: – Tovább?
[N.]: – S akkor eltemették. Vasárnap eltemették, s akkor az anyósa ment injekcióra. Ment ki ott
a háznál. Mintha itt menne ki valaki a kertbe, és ahogy kiment, keresztül az úton, annál az udvaron, a
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háznál [mutatja], leesett és meghalt az anyósa is. Mert az anyósa is tartott napakat. Tartott napakat a
vejére. Nem a vejére, aki a hibás [arra]. Erre az asszonyra [A. B. szeretőjére], mert itt a végében lakik
az az asszony. Van egy gyereke is, aki hasonlít erre a halottra [ti. A. B.-ra]. Na, és meghalt ez a halott
[ti. A. B.], és rá egy hétre meghalt az anyósa. Ezen a vasárnapon volt ez a halott, a másik vasárnapon
az anyósa. És most már a leánya [ti. A. B. felesége] is meghalt, mert az is elment a temetőbe, és az
apjának van sírköve. Az apjának és az anyjának a fényképe van téve bele. És ez az asszony kiszúrta a
szemét az apjának a fényképen. Akkor az apja minden áron, hogy menjenek a paphoz, hogy ki szúrta ki. A fia mondta, hogy ne menjenek: – Ne menjünk, édesapám, mert megmondta. Megmondta,
hogy ki szúrta ki. És tudjuk, hogy ki szúrta ki, és akkor baj lesz. Elmentek. És elmentek egy hétre a
paphaz. Azt mondta a pap, hogy nem mutatkozik jó, hogy böteljenek tovább. Eljöttek, és mondták
az öregnek: – Ne böteljen! Mert a másikok [a fia] nem böteltek. – Hadd el, hogy dögöljön meg, mert
úgy érdemes! Na, bötelte a második pénteket, vagy szombatot. Akkor ez a leánya egy éccaka felébredt, hogy folyt a vére. Folyt a vére, és elvitték Besztercére, s meghalt...
(Cegőtelke, 2000/83 éves nő és a lánya/Jakab A. Zs. és Ozsváth I. 2001. KJNTA 695.K 1.A 1–3. sz.)

Egy ember egy nőnek csinált két gyereket. Két szememvel ismertem az embert. Két gyereket csinált. Elment az az ember csak oda Tarkóba, hogy haljanak meg. Akkor hogy ugye ő elfizette, akkor
a pap aszondta: – Maga ügyekejzék haza! Ő hazajött, a bátyjának vótak valami gyermekek, többik
elmentek a misére, s a két gyermeket megfogta, s ott minden mocskot kezdett etetni a gyermekvel.
Pedig az ember olyan szép szálas, kék szemű ember vót. Annyira elment az esze, hogy reggel, mikor
jószágokot csapta így be a folyóvízre, mentette a kondérból a vizet, s vannak ezek a nagy fűzfák a vizek mellett, azokat öntözte.
(Kostelek, 2000/72 éves ort. férfi/Magyar Z. 2003b. 573. 1140. sz.)

[N1.]: – Szeredába vót egy vénasszony, Cs.-nének hívták, s elment, me az urát féjtette, hogy csináltassa meg a papoknál.
[N2.]: – Most es járnak...
[N1.]: – S amikor az urát megcsináltatta, az ura helyrejött, többet nem vót beteg, s a vénasszonynak mind a két lábát Vásárhelyen levágták s egy év alatt meg is vót halva.
[N2.]: – Most es járnak, most es járnak a román paphoz...
[N1.]: – Azt mondják, hogy az átok rászállott, nem vót igaz… [az átok].
[N2.]: – Most es járnak a román papokhoz s kalugerekhez.
[N1.]: – Ez eccer biztos vót, Cs.-né ott Szeredába.
[N2.]: – Igen, kinyiccsák a könyvet, s megkérdezi, mien problémája van, s akkor elmondja, s akkor aszondták, imádkozzanak.
[N1.]: – Igen, imádkozni kell.
(Madéfalva, 2001/47 éves nő1 és 64 éves nő2/Szentes Sz. é. n. KJNTA 841.K 2.A)

Én még azt is hallottam, hogy a román pappal olyan misét is lehet végeztetni, hogy az ellenség
belehal. Hallod, ezt mondta valaki, de csak úgy menjen oda az illető, hogyha ő nem hibás, mert ha
nem, visszaszáll rá.
(Székelyhodos, 2003/71 éves nő/Balássy E. 2014.K 60.A 338. sz.)

[K.]: – Úgy, ha valaki beteg volt, nem olvasott rá?
[N.]: – Azt nem tudom. Ő nem, csak a pap. Csak ő vitte a cinkusokat és ő böjtölt. Segített a
papnak, és böjtöltek. Voltak többen asszonyok, hogy böjtöltek, mert a pap csinálta a szolgálatot. Mi
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eléggé megkaptuk a miénket. Mert ha tudom, nem jövök ide semennyi pénzért. Ki tudta? Itt voltunk
közel, jártunk egymáshoz. Én tudtam, hogy ő mit csinál?
[K.]: – Vannak gyermekei is.
[N.]: – Mindegyik nenorocit415. L.-nek van egy nyomorék leánykája, neki volt egy leánya, az se
volt normális, P. Akkor ott van a kisebbik leánya, meg van nyomorodva, púposodva. Az unokája nem
ment férjhez, amelyik tapsolt előttem, hogy a fiaim nem házasodnak meg. Az ő unokája se ment férjhez. Van egy unokája, dédunokája Szentmihályt, az egy cigánynőt vett el. A fia iszik szünet nélkül,
olyan, mint a disznó. Bent volt a bolondokházában is a fia. Rendre visszaesik a báj. Rászállt a családra, amiket ő csinált. Ő csinálhat jót is, rosszat is, de nekünk rosszat csinált.
[K.]: – Az emberek jártak hozzá, mert ő ilyeneket tudott csinálni?
[N.]: – Jártak, de csak dugva. Hát én megkaptam, hogy a várfalvi leány, amelyik Várfalvára volt
férjhez menve, most Tordán laknak, ilyen magas egy valamit hozott, s mind pénz volt beletéve, s le
volt írva, hogy mire csinálja a pap a szolgálatot. Az anyjához hozta, s az anyja hogy vigye a román
paphoz.
(Aranyosrákos, 2004/74 éves nő/Fodor A. 2012. 41.)

Például, hogy magyarázzam meg, hogy hogy történt velem. Mi a férjemmel mind a ketten a téesznél dolgoztunk, mert én a könyvelőségen végeztem, a férjem agrármérnök. És a férjem régebbtől dolgozott itten, hát én fiatalabb vagyok, és miután érettségiztem, a tanügyben dolgoztam három
évig, ameddig összekerültünk. És akkor, miután összekerültünk, eljöttem én is ide a téeszhez, mint
könyvelő. Amikor én idejöttem, volt egy alsótöki idősebb bácsi, ő volt könyvelő. Énnekem mivel végzettségem volt, neki nem volt, csak talán hét osztály, nyolc osztálya, hát persze hogy engemet betettek, őtet kitették: hát, hogy van, jön egy nagyobb végzettséggel, hát kiteszik eztet, ha nincs végzettsége, na. A bácsi, már inkább a felsége, nagyon-nagyon ideges volt rám, hogy én ide jöttem, és őtet
kitették értem. Hát most lényegében én amiért ide jöttem, őtet nem volt muszáj kitegyék, szóval én
abba nem voltam hibás, hogy én ide jöttem a téeszhez – mért voltam én hibás, hogy őtet kitették a
szógálatból? A felsége elment a [magyar]köblösi román paphoz, ahhoz a kalugerhez, és fizetett misét, hogy valami történjen velünk a családba, mivel én elfoglaltam az állását a férjének. A férjem alsótöki. Lemegyünk Alsótökre, magyarázza egy néni: – Te tudod – aszondja –, hogy ezek fizettek misét
rád? S anyósom magyarázza: – Jaj, Istenem, őrizz meg, történni fog veletek valami, mert ezek vótak
Köblösön, és fizettek misét rád, hogy elfoglaltad az állását a férjének, és őtet kitették a szógálatból!
Mondom: – Engem a Jóisten nincs miért megverjen azért. Mer én nem dobtam ki senkit sehonnan!
Én elmentem oda szógálatba, engemet kineveztek, én kellett menjek. Végzettségem van, a másiknak
nem vót. Hát mért vagyok én hibás? – Mondom: – A Jóisten látja, és azt bünteti, aki erre érdemes. És
erre fel anyósom szegény bosszankodott: – Jaj, történni fog veletek valami, most történni fog! Mer az
a néni, ketten voltak, az elmagyarázta anyósomnak, hogy: – Ni, te, vótunk Köblösön a kalugernél…
És rá egy-két hónapra, tessék elképzelni, beteg lett a bácsi, paralízis, és tudja a Jóisten, tizenhárom
évet vagy mennyit élt úgy az ágyon, betegen, mert nem tudták gyógyítani egyáltalán, forgatta a felesége az ágyban. Na, most miért ment ő, hogy fizessen misét? A Jóisten megbüntette őtet. Ez úgy
van. S hála Istennek, az én családommal semmi probléma.
(Felsőtök, 2006/57 éves ref. nő/Magyar Zoltán gyűjtése)416
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Az a másik eset: jó betyár legén vót, szoval öregkorában én ismertem. Jó betyár legén vót, táncos.
Nagyon táncos, igy a csángóknál milyen tánc vót. S közbe egy leán elterhesedett. S megesett a gyerek, s a leán rea vallott. És akkor a legénnek az anyja aszondta, hogy: – Meg kell tagadni – aszondja –,
mondd azt, hogy nem tőled van! S a legén rátért, gondolta ő. Lehet, hogy egy olyan édesanyja vót,
hogy félt tőle. Hát: – Na – aszondja – mentek G. bádval el a paphoz, Tarkóba! S na, a legén biztos
vagy félt, vagy szégyellte, hát az anyja beszédjire hajlott. Elmentek, hogy adjanak misére valót, hogy
aki hibás, azt fogja meg, haljon meg. Hát el is mentek, hogy mennyit, nagyon nem, keves pénzt vesznek el. És szép csendesen elmentek, s misére valót adtak, igaz, egy misét meg kellett hallgatni. Egy
fél órát tartott csak a mise, így mondták. Na, elindultak haza, s az út ott vót el Tarhavasra. Aki tudta
az utat, na a rövidebb utat. Hanem le kellett vóna menni a román részre itt Palánkán alul s ott. De az
messze vót. Így gyalog s szekérrel, s hogy ugy eljutnak. Mikor a pap a könyvet kinyitotta, reanézett
a fiura, aszondja: – Nem tiszta – szoval rományul beszéltek, csak a bácsi tudott rományul, a kisérő –
nem tiszta valami... – nem tudja, hogy hogy lesz. De így mondta az édesanyja, hogy aki a hibás, fogja meg. Nem mentek, há ki tudja, mennyit mentek, mehettek egy órát es, mehettek egy fél órát es,
hát csak kezd rizegni, s rázni a hideg a legént, s hát izzadt és kezdte túrni a nyálát, köpni a nyálát,
eszmélet nélkül marat. Isten tudja, Tarhavas fejibe hogy vonszolta be a kisérő. Akkor a kisérő már
tudta, hogy tévedés van valahol. Oda egy házhoz bészállította, s le kellett zárják egy külön szobába, pincébe, kamarába, mit tudom én, hova, s az ember elment még fel Felsőlokra. S megmondta az
édesanyjának: né, baj van! Né, meghal, így viselkedik, valami tévedés van. – K. G., az Isten megfizeti – bészaladt esmént –, menjél vissza a paphoz, s intézkedjél! Igen, visszament; a pap má látta, hogy
né, baj van. Az édesanyja aszondta, hogy valahogy mentse meg a pap, amit csinált. A pap aszondta,
hogy: – Megmenthetem annyira, hogy nem hal meg, hanem örökös félrészeg, elmebaj lesz. Az is történt. A megvót biztos hetvenöt év körül, mikor meghalt. Én nagyon jól ismertem. Annyi reflekciája
vót, jó piros ember vót, annyi reflekciája vót, hogy szél vót, s a fenyő le vót törve, a fenyőfa, egy nagy
fa. A gyökerinél felment, végigment, nem esett le. Végigment az ágak közt. S amikor a hegyihez ért,
ahol már ingott, ott leugrott. De rá vótak bizva a juhok. Az öccse gondozta, má a szülők elhóttak.
Körülbelül másfél órát figyeltem egy társamval, mü is pásztorkodtunk itt kint a hegyen. Hogy ezt a
müveletet kezdi. Mikor elér, leugrik, amikor ingott a fa hegye, leugrott, elkerült ismét a törzsihez, a
gyökerihez, ugy azt a müveletet. Aszondja a társam: – Szóljunk oda, te! Mondom: – Ne szólj, P., ne
szólj! Hadd el, végejze az ő dógát! S csak annyit kiájtott, mü úgy híjuk, hogy a kaszalegelőn egy hajlás, egy gödör. P. annyit szólott: – Vöjjj! Odapillantott, s igy elkapta a fejit, abba az uristenhelybe leszédült. Fenn vót a fa derekánál már. Osztán akkor félbehagyott, ment a juhokhoz, de ezt a müveletet
ő csinálta. Vagy pedig egy fenyőt kezdett kerülni. Mint a kergeteges juh. Kerülni-kerülni, osztán
mikor egyszer megunta, vaj az eszmélet ugy folyt, akkor félbehagyott, s ment tova. Ennyit tudok.
(Farkasokpataka, 2007/61 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2008b. 115–116. 130. sz.)

[F.]: – Az a pap tudott rontani is, a kucsói pap. J. ismerte jól. Az nőtlen volt. Kaluger pap. Anynyian jöttek Bukarestből.
[K.]: – J. bácsi közeli viszonyban volt ezzel a kucsói pappal?
[F.]: – Nem hogy közeli viszonyban voltam, hanem dolgoztam ott többet, és tudtam, milyen. És
láttuk, hogy jött egy nap Bukarestből, innen-onnan.
[K.]: – Tehát távoli vidékről is keresték, elment a híre?
[F.]: – Igen, igen.
[K.]: – Az emberek hogyan vélekedtek?
[F.]: – Annyit, egyet azt tudok, volt egy pár, fiatal, hát mondjuk olyan 40–45 évesek voltak, fiatal
pár, már nem öregek voltak, sose betegek még nem voltak. Volt egy ilyen hatezres, mint ahogy van
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most, kaptuk a pálinkát ilyen hatezresbe. És akkor egyik is itta, másik is itta, s egyszer nincs benne.
Aszondta: – Te ittad meg. Az ember aszondta: – Te ittad meg. – Nem baj – aszondja az ember –, majd
elmegyek Kucsóra, és majd megtudom én, hogy..., megrontom, aki volt. De ő nem mondta a papnak,
hogy mi volt, hanem hogy csak, na [misét kér a károsító ellen]. Egyszer neki, az megrontatta, de ő
nem tudta, hogy saját magát rontja. Ő itta, csak férfinek akart maradni. Tisztába akart maradni. És
közbe ottan egyszer csak megfájdult a foga az embernek. Kiszedték, nem tudták sose, mi a baja. Ez
olyan karácsonytúl egész húsvét első napján, román húsvét első napján, meg is halt, de annyi volt,
mert utána ugye minden, kiszedték a fogát, betegsége nincs, azt mondták a doktorok. Elszáradt. Azt
mondták, a fogát ki kell húzni, mert arról van a baj. Utána aztán olyan lett, hogy... Saját magát. De
ő nem tudta, hogy rá fog menni ez. Ő csak azér akarta az asszony előtt megmutatni, hogy nem, én
nem voltam.
(Vérvölgy, 2008/61 éves ref. férfi/Czégényi Dóra gyűjtése)

Hát itt vót, én úgy hallottam, mikor leánka vót, itt Gy.-éknak a szüleik. Vót két bihalik. Kövér bihalok vót. S Torzonba [Turzonpusztán] vót a területjük, túl az Olton. S ősszel a törökbúzát a
vizen keresztülhordták a bihalokkal. Hát az az őszi hideg a kövér bihalot meghúzta, vesebajos lett.
Ezek azt mondták, a szülei, hogy elrontották, valaki, és elmentek a papokhoz, mit tudom, merre, ott
[Alsó]szombatfalván, hogy elrontották a bihalokat, s aki tette, haljon meg. A papok imádkoztak rea,
s hat hétre mind a ketten meghaltak. Így hallottam, én nem ismertem őket. Árván nőttek fel a Gy.-ék.
Ők vótak a bűnösök, senki nem rontotta meg a bihalokat, s ők haltak meg.
(Datk, 2009/71 éves unit. férfi/Magyar Z. 2011a. I: 291–292. 140. sz.)

Eztet mondják ők is, hogy mennek, fizetnek mísét. Vót itt a faluba egy férfi, itt ahogy béjöttek
balkézt, ahun van az a nagy pléhes ház, vót az elnökünk a faluba, de az a nagy ház nem az övé mind,
csak egy darabocska. S ő elfoglalta. S mind veszekedtek. S akkor fizetett negyven misét, hogy [egy
helybeli tanár] haljon meg. S mikorán lejárt a negyven mise, meghalt ő. Mindig mondta: – Meglátod te, mert jár le! Mindenkinek mondta: – Há a tanár még él? S ő már mióta megvan halva. Ő vót
a bűnös. Ő vót a bűnös. Visszaszáll az emberre, ha akire fizeti, nem hibás.
(Katona, 2009/68 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 529. 1417. sz.)417

[K.]: – Olyanról hallott-e, hogy valakire rosszat mondtak, átkot mondtak, s baja lett?
[N.]: – Hallottam ilyent es, azt a kalugerek tudták ott Cs. felé ott a, mit tudom én hol, M. felé.
Vannak olyan kaluger papok, elmentek oda, s megcsináltatták. S én csináltattam meg, de én voltam a
hibás, s téged csináltattalak meg, akkor mikor letőt az az idő, engem fogott meg az az átok ami, amit
én se tudom, hogy ment. Nem tudom ezeket, csak hallottam.
[K.]: – S történt ilyen a faluba?
[N.]: – Igen, történt.
[K.]: – S mi lett aztán a…
[N.]: – Aztán a megbolondult, aki megcsinálta.
(Csíkszentsimon, 2013/80 éves róm. kat. nő/Sándor Cecília gyűjtése)

417

A gyűjtő e típusba sorolható történetet jegyzett le 2008-ban Cegőtelkén is. (Vö. Magyar Z. 2012. 640.)
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V.2.2.1.2. A hozzátartozó károsodik/sérül/szenved/meghal
Immá azon az őszön történt egy dolog. J.-nek a testvére veszekedett a szomszédjával, s mit
csántak, mit nem ott, annak a zasszonynak a szőlejit megöntözték valami motorinával. S mikor
meghótt, akkor mondta a zasszony: – Hála Istennek, kilelem, hogy ki öntözte meg a szőlőmöt. Met
az a zaszony eljárt vót a zolá paphoz, s kivette vót a perticsikát – nem tudom, perticsikamiféle bolondság –, hogy a zIsten mutissa meg, hogy ki öntözte meg a ző szőlőjit. Na, immá ez a miénk vót,
gátá, a mi vejünk öntözte meg. Azt mondja a zuram, hogy nem mondta meg nekünk, fizessük meg
a szőlejit, adjunk egy tízezer lejt, s maradjon meg a zember is! Nekünk es rossz vót a szívünk, hogy
ő azt mondta, a vejünket megölte imádság által. Hazajöttünk, s átalmentünk a páterhoz. Mondom
a páternak, ne, mi történt. H. páter vót, s zIsten nyugissa meg. Gondolkozik egy kicsit, s aszondja: –
Hagyjátok el! Ha csinált lesz az a zasszony valamit, járt lesz a zolá páterhoz, hét-nyóc esztendő nem
telik el, s neki a zográdájába meglesz az, ami nektek van. Neki es lesz egy halála, vízbeveszője, nem
kell tük fizessetek semmit sem, a zIsten visszafordissa. Eltőtt nyóc esztendő, s a legényke béveszett a
vízbe. Huszonnyolc esztendős legény!
(Klézse, 1963–1989/nő, sz. 1928/Gazda J. 1993. 171.)418

Az én sógorasszonyom azt mondta, a sírja bezártáig sem tudja letenni a gyászt. Pedig megmondtam neki: – Te ne járj a kalugerekhez, hogy a menyecskédet kiimádkoztajsd. Met úgy csinálnak: –
Nem sajnálok 100 lejt, menyek a kalugerekhez, s kiimádkoztatom a menyecskémet, met rosszféle!
Megmondtam neki, ne evvel fejezd ki magadot! Me lehet, hogy a menyecskéd hal meg, de lehet,
hogy a gyermeked. Hanem avval, hogy intsd jóra: Ne, G., ne törődj, időre helyrejő. Vagy járj kedvibe,
s ne ittasodjál meg. Járj haza rendesen. A nem, egyszerűen elment a kalugerekhez, szépen megfizette, amit kértek, s azok olyan fekete misét mondtak, hogy három napra a fia meghót. Felakasztotta
magát. Gyönyörű szép ember. Úgy sajnálom, hányszor a temetőbe járok, mindig el kell menjek a sírjához, s: – Te Á.! Mét tettél ilyen disznyóságot? A rokonságot es gyászba hoztad es szégyenbe. Egy
asszony miatt! Asszont lehet eleget kapni. Csak igazat nem [Sír.] Igazat nem. Ritkán csak. Ezt örökké elmondom a sírjánál. Megmondtam aztán V.-nek, a G. anyjának: – Látod-e mit nyertél? Ugye
megmondtam, ne misézz! A fekete misét a G. anyja mondatta a menyecskére azét, hogy haljon meg,
met, ugye, a fiát megszégyenítette, hogy félrelépett. Marosfőzött. Most es járnak misézni, a hóbortosok, hogy azt mondjam. Na, így kikalugerezte a fiát! Me ugye, Á. es biztosan ivott, esetleg még ő es
félreléphetett... Így visszanyerte. Ahonnat kapta, oda vissza es ment. S a menyecske élt tovább... Jól
él, met jól megfizetik... De szégyen nekünk, a rokonoknak.
(Csíkszentdomokos, 1989/66 éves róm. kat. nő/Balázs L. 1995. 244–245.)419

Azt mondták, hogy a román papnak erősebb az imája. Megfizetik, pénzt adnak, valamennyi
pénzt adnak neki. S imádkozik többször. Vót olyan, hogy egyik a másikra haragudtak, így szomszédok. S akkor így hallottuk, így láttuk, itt nem es messze, egy sokgyermekes anya, tova le lakik... S az
ortodox asszony. Rosszba vót a szomszédval. S addig járt a papokhoz, hogy a férje meghalt, az ő hites társa, az első. Addig miséztette azt a valakit, miséztetni akarta a szomszédját, s közbe őköt fogta.
Visszaszállott rájuk.
(Áldomáspataka, 1996/40 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 573. 1139. sz.)

418
419

Hivatkozza és idézi: Kinda I. 2009c. 139./2010. 145.
Újraközölve: Balázs L. 1997. 38–39.
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Vén F.-né örökké román papolt, s járt, s miséztetett. A fiúk mind olyan korán elmentek. Fiatalon,
az egész gyermek elment, addig sétálgatott. Visszafordult. Örökké mü úgy tartottuk, hogy az nem jó.
Van, akinek sikerül. De egy-egy úgy odaadta magát ezér a román papér. S akko vótak a szederjesiek,
azok adták a mü papunknak, ennek a vénnek. Azok nem mentek a román paphoz, me azt mondták,
hogy csak ez tudja jól. Ilyen a nép.
(Iszló, 1996/68 éves férfi/Balássy E. 2014.K 59.A 333. sz.)

Egy szomszédasszony Rónán vót a papnál, elment és fizetett szluzsbát, hogy valami fődért. És az
ű szomszédasszonyára; és ő amíg tartotta a szomszédasszonyára, ráesett a léányára, amelyik ott van a
postán. S a nő minden szombaton, mikor kelletett bemenjen a pap a misére, az idő alatt olyan rosszul
vót, hogy hal meg. De már, de már oda is jutott egy idő után a nő, hogy már nem tudott felkelni. És
nem tudták, hogy honnan ered. Hanem osztán elmentek [Szilágy]somlyóra, s Somlyón megmondta
ëgy asszony, hogy né kihez menjen, fizetett böjtöt és ráesett a léányára. Telefon: – Anyukám, ezt a
böjtöt csináltad? Réám jött, slujbă cu morţii.420 S osztán persze, hogy a nő eleinte nem ismerte be, de
azután osztán a nő, olyan…, olyan izébe vót, hogy azt hitte, hogy hal meg. Már három-négy napot
nem is evett, s nem is tudott felkelni. S akkor aztán visszament az anyja Somlyóra, hogy biztos ez? S
azonnal visszament a paphoz, hogy vonja vissza.
(Zsibó, 1997/53 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 196.)

A mi lányunk is csak a rónai papnál. Mielőtt férjhezment az urához, elment az anyatárs a rónai
paphoz, s a rónai pap tartott réá sok büjtöt. De mi, nagy a gyanúnk, hogy a kicsire került a bűjt, mer
amikor visszamentünk a paphoz, vagyis elmentünk a paphoz, azt mondta: – E., da tu eşti aia, eu am
făcut.421 Vagyis az anyós fizetett rá egy olyan szluzsbát. És a lányomnak valaki így kávéba olvasott.
És mondta, hogy menjen el a paphoz, nagyon, nagyon abba van, hogy valaki tart rá. S a gyermekre
szállt. S ha nem jártunk elébe, ki tudja, a gyermek meg is hal.
(Szilágyság, 1997/középkorú ref. nő/Czégényi D. 2001. 196.)

Van olyan pap, aki úgy csinálja, hogy meg is hal, de van olyan pap, aki azt mondja, hogy nem csinálja meg, hogy meghaljon, hanem maradjon ivadékról ivadékra.
(Farnas, 1999/77 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 477. 1345. sz.)422

[N.]: – Gyermekkoromba hallottam, hogy beszélik. Tudod-e, ha valakinek haragosa vót, vagy
tartozott s nem adta meg, ement a kaluber papokhoz, s misére pénzt adott, hogy e legyen vagy a legyen, valami baja legyen. Oan es történt, hát nevet mondjak-e, ez régi, édösapám magyarázta. Alsó
utcába, ahol B. J. lakik, ott a B. J.-nek, vaj minek hítták az öregöt, nem tudom minek hítták, mellékös,
annak két ökör ára eveszött. S ott a szomszédjába, hol T. Gy.-ék laknak, ott lakott egy, úgy hítták V.
M., s az szokott így lopni, s mind arra tartották, hogy ellopta a pénzt. S az öreg azt mondta annak a
V. M.-nek, hogy: – Ide figyelj, ha te vitted el a pénzt, add vissza, met én most olyan helyrég mejek,
hogy baj lesz belőle. – Menjen – J.-nek hítták–, menjen J. bácsi, menjen! – mondta az a V. M. Oztá
az öregöt ugye sértötte, két ökör ára odalett. Ement a kaluber papokhoz, misére pénzt ad-e, mit-e,
mellékös, úgy csináltatta meg, hogy mikor ő jő haza, legyen a ravatalon. Mikor a Hosszúmezőn jött
fel, há harangoznak, s kérdözte ki van meghalva, pontoson az ő leánya vót meghalva. […]
420
421
422

’halotti mise’
’E., hát te vagy az, én csináltam neked/én tartottam rád (ti. böjtöt).’
Újraközölve: Pócs É. 2012. 614.
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[K.]: – Ezek milyen papok voltak, magyar, román?
[N.]: – Román papok, kaluber papok, úgy hítták, kaluber papok. Odabé, Gyergyón túl most es
vannak.
(Oroszhegy, 2003/76 éves nő/Kovács M. 2004. KJNTA 1452.K 9.A)423

Hallottam, hogy vót egy, elmöntek, nem tudom, pénz veszött el, mi történt, hát ott elment, s
a kalugerpap két gyertyát meggyújtott, s aszondta a kalugerpap: – Amelyik gyertya hamarabb elfogy, az a bűnös. S aszondta az illető, nem bánja, csak tudja meg. No, de az övé fogyott el. S mikor
hazamönt, annak nem vót két órája, s az ura meg vót halva, s a vót a bűnös. Így mondták. Neköm
rokonságomba vót, de hát én azt nem értem. Azelőtt történtek mög az ilyenök.
(Zetelaka, 2007/82 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2011a. I: 228. 137. sz.)

Elmentek Vermesre, s ahogy mentek, no, ott már kérdezősködtek, s ott mondta egy asszony
nekijek, azt mondja, hogy: – Vigyázzatok, hogy mit csináltok – azt mondja –, mer ni, azt mondja,
mi hogy megjártuk. Összeveszett a két testvér, a két fiútestvér. Mit tudom én, a cséplésér, hogy az
egyik nem hagyta, hogy a, én nem hagyom a magám, csépeljék hamarabb a búzát, mit tudom én. S
az megharagudott a másikra, s elment, és mind bekente a WC-ből a falakat, a ház falait. S az asszony
mit csinált, elment, fizetett, s meghalt a férj. Igen, meghalt. S azért mondta, hogy: – Ügyeljetek, mert
– azt mondja – ni, hogy megjártuk – azt mondja. – Hát, nem én vótam a hibás, ők vótak a hibások –
azt mondja – s mind bántuk utána, hogy miért mentünk el.
(Buza, 2011/72 éves nő/Keszeg Vilmos gyűjtése)424

V.2.2.2. A papra és/vagy családjára
V.2.2.2.1. A pap károsodik/sérül/bűnhődik
Eveszett egy háztó Földváron egy táblo szalonna. A harmadik-negyedik szomszédasszony
mondta, híresztelte, hogy nállo a szénábo van egy táblo szalonna, látszik benne egy kutya fogainak
a helye. A szalonnás asszony vót a pap mosónéja, a másik a pap tejesasszonya vót. A pap ahelyett,
hogy kibékítette vóna őket, misét tartatt. A másodikban a tejesasszony letérgyepelt, az orrát lehajtatta a fődig. Addig nem emelkedett fe, amég mindenki e nem ment. A mosóasszony azt hitte, hogy
neki van igaza. A harmadik misén a tejesasszony megint úgy viselkedett. A misén bészaladt a kutya, ugatatt, háromszo körbefutatta a szószéket s kifutatt. Azt jelentette, hogy ő vót a tettes. A pap
megzavaradatt, nem tudta, hogy mit csináljon, kiabált, dobta le a ruháit. Az emberek kellett lefogják.
Az Isten büntette meg, mer ő vót a hibás, amér nem békítette ki a két asszonyt, és a kutyát vitte eléje.
(Detrehemtelep, 1971/65 éves nő/Keszeg V. 1996a. 349. 4. sz.)425

Félti a családját. Visszaszáll reá. Sőt, azt mondják, hogyha fekete misét tart, és mondjuk, az az
illető meghal, hét év múlva visszaszáll a családjára. És elég sok vót ilyesmi. Vót, itt, itt Zsibón. Pap
tartott misét, és hét év után, igen. Meg itt van ez a H.-né, ez is tartott fekete misét. Jobban mondva
423
424
425

Egy másik lejegyzett szövegváltozata: Oroszhegy, 2003/67 éves nő/Kovács M. 2004. KJNTA 1452.K 12.A
Az interjúrészlet szövegét Szabó Tünde néprajz szakos hallgató jegyezte le.
Kézirat: Keszeg V. 1981. 58. 191. sz. Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 241–242. 217. sz.; 2013. 83. 4. sz.
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olvasott fekete misét. Nem is ő, hanem neki vót egy öccse, az pap vót, s az olvasott ilyen fekete miséket. És pap lett, és három év múlva meghalt. Fiatalember, egészsíges, semmi baja nem vót, öszszeesett, meghótt. Nem tudták megállapítani, hogy mi baja. Me ilyesmivel hiába mész a doktorhoz,
mert nem kapja.
(Zsibó, 1995/64 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 191.)426

V.2.2.2.2. A családtag károsodik/sérül/szenved
Kentelkén, itt egy másik román faluba vót pap. Mondták, hogy megzavaradatt a léánya, me valami téves misét fizetett valaki, és a papra fordult, és a gyermeke érezte meg azt a bűnhődést.
(Magyarberéte, 1994/59 éves nő/Keszeg V. 1996a. 349. 5. sz.)427

Például egy román pap nem mond addig misét, amíg nem győződik meg, hogy milyen szándékod van, milyen panaszod van. Mindent el kell mondjál magadról, hogy ki vagy, s mi vagy. Azután
mond misét, s a mise is csak úgy érvényesül, ha böjtölsz. De ha rossz szándékkal csináltad eztet, akkor az visszaszáll a papra, vagy a pap családjára.
(Székelyhodos, 1996/26 éves férfi/Balássy E. 2001. 95. 19. sz.)

Ott van, élő tanú a *-i pap. Annak a fia nem normális. Van egy ilyen agyfutamodása. Az idegen
nem tudták megállapítani. Szóval közönséges, normális, [19]69-es. De van, mikor megiszik egy fél
pohár pálinkát, s összetör a templomba mindent. Összetöri a házat, s másnap nem tud róla semmit.
Szóval azt mondja a pap, hogy olyanok jöttek, akik bevették az agyukba, hogy hát őtet megcsinálták.
S akko, csináljuk vissza. S az ilyentől, azt mondja, nyomorék az én családom. Ebből kifolyólag vót
családi botrány is, me a felesége el akart válni.
(Székelyhodos, 1996/26 éves férfi/Balássy E. 2001. 95. 20. sz.)

V.2.3. Az átokmise hatástalan
A kimiséztetés nem fogja meg azt, aki nem hibás. Ezt a legtöbbször meg is mondja a pap. Egy
ilyen esetet is elmondok. Itt a Megállónál428 egy asszony erőst veszekedett a menyivel. Fogta magát,
lefutott a kalugerekhez, s adott egy misérevalót, hogy szabaduljon meg tőle. De ez nem valósult meg,
mert a menye még ma is ép és egészséges. Úgy, hogyha nem volt hibás, nem fogta meg!
(Gyimesközéplok, 1965–2000/60 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 169.)

Úgy messziről hallottam én, hogy meggyógyult és használt, ha vót a papoknál. Éppeg itt is vót
egy család, hogy a fiú vette vóna e a léánt. Közepes rendű család és a legszegényebb vót valamikor
a faluba. De ha már eljött az az idő, hogy jártok bé városra návétázni, akko má ő is egy sorba vót,
az ember a mostaniakka. De hát mégis… és az a fiú elvette ennek a léányát. A fiú anyja nem akarta. Nem akarta, elment a román paphoz, odaállott s letérdepelt a pap elejibe, imádkozott, hogy a fiú
426
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Újraközölve: Magyar Z. 2007b. 444. 1308. sz.
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 242. 218. sz.; 2013. 83. 5. sz.
Tankó Gyula helynévmagyarázata szerint a gyimesközéploki nagytemplom környékét hívják Megállónak.
Lakott falurész, valamikor a községháza is ott volt, a központi iskola pedig ma is ott van.
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térjen meg, s hagyja ott a léánt. Semmi sehol. Kibékültek a szülők, a fiú elvette a léánt, s van má két
gyermekük. S aztán hogy a betegségtől meggyógyult vóna valaki a papi keveréstől, nem tudom. Az
imádkozástól. A hite, ha nincs meg a hite…
(Magyarpalatka, 1994/81 éves nő/Keszeg V. 1996a. 361. 31. sz.)429

[Maros]telekbe jártak román paphoz az M. család. Mentek bosszúból is, vagy azért is, hogy
jobban legyen valaki, hogy szerencséje legyen, vagy valami. Én csak erről a vén szomszédasszonról,
F.-néról mondom. Édesanyámot mindig átkozta. Beteg vót, s édesanyám vitt neki fuszulykalevest.
Mondta, hogy belétett valami étetőt, s ő azér beteg. Megétette. Dehát ez nem vót igaz. Mer a léányát
ide adta a faluba férjhez, s hogy mi jött közbe, s mi nem, s hogy hát édesanyám mér szerezte oda a
léányát. S mikor jobban lett, ment misézni. De nem fogta meg édesanyámot soha a mise, me nem
vót hibás.
(Iszló, 1996/70 éves nő/Balássy E. 2014.K 64–65.A 357. sz.)

Román papra mind mondták, hogy: – Na, elmenyek a román paphoz, megmiséztetlek. De hát,
baszd meg, miséztess meg. Ha hibás nem vagyok, hiába miséztet meg. Régebb a román paphoz
mentek, most inkább a jóshoz. A román paphoz most csak azok mennek, akik maguknak se hisznek, nemhogy másnak.
(Székelyhodos, 2002/63 éves férfi/Balássy E. 2014.K 58–59.A 327. sz.)

V.2.4. A pap visszautasítja a szolgálatot
Ez a szomszédunk azt is megcsinálta, a fiú szerette erősen a léánt. S az anyja el… kamarási vót az
anyja. Elment [Aranyos]gyéresre, a paphaz, megmondta az a pap, nem szabad, me vétek. Ne bontsa szét, me szereti, hagyjan békét, hogy vegye el. S akko visszajött, azt mondja, az asszany, és megmondta a léánnak, s az elment egy paphaz, s megszpovédéálták.430 Úgy mondják… S akkor herejött,
s a fiú csak elvette. A fiú gazdag, s léány szegényebb. Máma olyan jól élnek, egy éjje született mind
a kettő. A fiú is, a léány is. [Menye: – Ki vót az?] – G. J., S.-va. Máma tartsák a születénapjakat…
Most nem csiálnok ilyesmiket.
(Magyarpalatka, 1994/82 éves nő/Keszeg V. 1996a. 361–362. 32. sz.)431

Nemigen vállalják ők, hogy rosszat csináljanak. Nem vállalják, csak ha valami jót kell csinálni,
rosszat, rosszat nem igen vállalnak. Me vót valaki a rónai papnál, most nemrég, és azt akarta, hogy
haljon meg valaki. És azt mondta, hogy nem vállalja. – Ha – aszondja – akarod, hogy úgy csináljam,
jót csináljak, jó, de rosszat nem csinálok.
(Zsibó, 1995/64 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 197.)

Például, aszondja... buták az emberek, nem öntudatosak. Aszondja, hogy haragudt valaki valakire. Mondjuk, hogy valaki haragosom van nekem, elment ahhoz a kalugerhez, s mondta a nevemet?
Ezt és ezt meg akarom öletni. Miseszolgálatot akarok adni. Nem vállolják má. Régenn aszondták:
vállolták. De bé van tiltva. Ilyen miseszolgálatot adnak, hogy Isten alájza meg, vagy ehhez hasonló.
429
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Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 253–254. 241. sz.; 2013. 94. 31. sz.
’meggyóntatták’
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 254. 242. sz.; 2013. 94. 32. sz.
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De nem vállolják most a kalugerek se. Mert történtek olyan dolgok, hogy a másik hamisul adta, szóval boszuságból. Haragutt a másra. Közbe, akire adta, az vót hibás, s mind ahogy mondták: nem esik
a porba a miseszolgálat, visszaszállt arra, aki adta. A húzta, annak pusztult el mondjuk marhája. Ilyenek történtek.
(Ciherekpataka, 1996/76 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 572. 1136. sz.)432

[F.]: – Hát a csinálmánt azt a papok csinálták... régebben azok tudták, a kalugerpapok.
[K.]: – Itt a faluban jártak kalugerek?
[F.]: – Itt nem jártak, hanem innet kellett odamenni. Tirgu Oknán [Aknavásáron] vótak ezek a
papok, s oda kellett menni. Az, kérem szépen, én jártam oda. Könyvet nyitott, megmondta, hogy te
mit akarsz. Ha igazad vót, akkor misét fogadott el, s ha nem vót igazad, akkor nem fogadott el, kérem szépen.
(Kászonfeltíz, 1997/77 éves férfi/Gagyi József gyűjtése)

A feleségem vót a falu legszebb és legfiatalabb lánya, de az apja tiltotta tőlem, erősen tiltotta. Olyannyira, hogy elment a román paphoz is itt a környéken, hogy válassza el tőlem, válasszon
el minket, vagy ha nem megy, akkor haljunk meg mind a ketten. Képzelje el! Na, de a pap ezt nem
vót hajlandó. Azt mondta, hogy: – A fiatalokért imádkozni imádkozok, de hogy ilyet, hogy haljanak
meg, én ilyent nem csinálok! És elzavarta az apósomat.
(Mákófalva, 1998/59 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 476. 1343. sz.)

Direkt ott Csügésen vót egy ember, B. T.-nek hítták. Hát valaki haragossa, nem mondta meg
soha, ki vót az a haragossa, hanem ő elment Tarkóba, ott is vótak ilyen kalugerpapok. Hogy fizesse
el, hogy haljon meg az az illető. De ő nem mondta soha, hogy ki az az illető, azt nem lehetett tudni.
S akkor azt mondta a pap, könyvet nyitott, s aszondta, hogy: – Én megcsinálom, ha megfizetik. Ha
nekem megfizetik. De hát minek kőtsd a pénzedet, hogy én csináljam meg, há végy egy karót, s üsd
meg – aszondja –, ugyan egyre jő ki! Akár te üsd meg, s akár én misézem ki, me te nekem megfizetted. Úgy hazajött ő, többet sohase ment, hogy valakit elfizessen.
(Kostelek, 2000/69 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 565. 1122. sz.)

Egy embernek elvették az apjának a kertjit. Kollektív volt, s odaadták másnak. S ez a gazda lement az eszkorcéni olá paphoz, hogy fizessen misét. S mondta az olápap: – Jó, elveszem a parádat,
de csak ha te nem csináltál senkinek soha semmi rosszat. De ha csináltál, akkor a fekete mise tégedet es megfog. S az az ember visszajött úgy, ahogy elment. Mert hát kicsoda az, aki soha nem csinált
senkinek rosszat?
(Pusztina, 2004/Halász P. 2005. 387. 1772. sz.)433

[N.]: – A pap hogy csánna rosszat, eh? Szabad? Nem, arrúl nem halltam semmit... Én jártam,
jártam [az ortodox papnál], most mikor Moşuni-ba [Székelymoson], igen. De az csak imádkodzik
a betegeknek. Nem halltam rosszat, az elhajtsa a rosszat. Nem hallottam csináljanak rosszat! Nem
halltam. Te honnan halltad lenne ezt, hogy az ortodox pap csinál rosszat?
[K.]: – Én hallottam, ha mentek oda, hogy kérjenek feketemisét.
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Újraközölve: Magyar Z. 2006. 112. 70. sz.
Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 620–621.
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[N.]: – Feketemisét, ja ezt halltam én is! Jaj, de nem akar a! Nem szabad, nem. Nem halltam én
ezt [ti. hogy a székelymosoni pap celebrálna feketemisét]! Halltam én es másoktúl, akkor teszen böjtöt, s ha valamicske bűnöd van, akkor felesik a böjt rivád. Érted? Erőst, erőst izé, komplikált a baj!
(Lujzikalagor, 2006–2007/60 éves nő/Lajos V. 2009. 77.)

V.3. Kérésre/megbízásból istenítélet jellegű
igazságszolgáltatást közvetít
Várfalván azzal szokták fenyegetni egyeseket, hogy „várj meg, majd eligazítom a bajodat”, s ezt
különösen az ártó, bántó emberekről mondták. Aki az ilyen embert gonoszságáért el akarta veszíteni, kilenc kedden böjtölt, se nem evett, se nem ivott, a román pappal minden héten egy-egy misét
mondatott el, amit a pap jó fizetésért el is végzett, s elmondotta érette a templomban a XIX. vagy
XC. zsoltárt, amelyben Dávid átka van. Ezt az eljárást „fureszálás”-nak hívták. Az az ember, akiért
böjtöltek, és a misét mondották, betegeskedni kezdett, s nemsokára meg is halt, a betegségből orvos
nem, de csak hasonló babonás ember tudta kigyógyítani, az is csak akkor, ha korán észrevette, hogy
ő csinálmány miatt beteg lett.
(Várfalva, 1892/esetismertetés/Kádár J. 2000. 67. 110. sz.)

Nem lesz érdektelen röviden foglalkozni az a f u r i s z á l á s s a l (afurisez, afurisenie, átkozás,
megátkozás), a mi a görög keleti egyházban a mai napig szerepet játszik s a mi a papok tekintélyét,
hatalmát és befolyását nagyban emelte. Fel van jegyezve többek között, hogy a Niceaban összegyült
atyák az eretnek A r i á n t annyira megátkozták, hogy az a szent atyák szeme láttára elpusztult.434
Az egyházi szertartással kimondott átok erejében a román ember feltétlenül hisz. Hazánkban a régibb időben a közhatóságok a román papok afuriszálásával szemben állást foglaltak. Ki volt mondva:
«a z o l á h p a p o k n e a f u r i s z á l j a n a k .» Az ország kanczellárja B e t h l e n M i k l ó s Gyulafehérvárt 1699. szept. 16-án az unió kérdésében kiadott dekretumában azt mondja: «az
afuriszálást illetőleg az oláh püspök komolyan megintetik, hogy afféle illetlenségtől magát tartóztassa és papjait is arra utasitsa.»
A hatósági intézkedéseknek azonban hatásuk nem volt, az afuriszálás megmaradt napjainkig, bár
az afuriszáló papok száma nagy mértékben leapadot s mondhatjuk, hogy a görög katholikus egyházban az afuriszálás a legritkább esetek közé tartozik. Csak a nép babonás hitén alapuló afuriszálásról
szólok, a mely mindig csak valamely k á r o s u l t egyén k é r é s e folytán vétetik alkalmazásba.
Ha valakinek ellopják pénzét, egyéb holmiját, leginkább marháját, egy szóval, ha valaki vagyonában érzékeny kárt szenved ismeretlen tettesek által, a tettes kitudása, a kár megtérülése végett
434

Nikaia (ma: Iznik, Törökország) I. Szilveszter pápa idején (i. sz. 325-ben) a Nagy Konstantin császár által
összehívott első egyetemes zsinat színhelye, amelyen több mint 250, csaknem kizárólag keleti püspök vett
részt. A zsinat fő témája az arianizmus volt. Az arianizmus Arius alexandriai presbiter (kb. 260–336) és
követőinek mozgalma volt a 4. században, amelyet később a katolikus keresztény egyház eretnekségnek
nyilvánított, mert tagadta a kereszténység Szentháromság-tanát. A zsinat megfogalmazta a niceai hitvallást,
és benne ünnepélyesen kifejezte a Fiú istenségét és az Atyával való egylényegűségét (homoousziosz). Ariust
kiközösítették (megátkozták, majd száműzték). Konstantinápolyban, az ünnepélyes kiengesztelődés előtt, egy
körmenetben halt meg. (Lásd minderről: Simén D. 1871. 23–24.) Szerk. megj.
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a román ember gyakran fordul a papjához, mint a ki már hasonló esetekben az afuriszálás szertartásával nagyobb eredményt tudott elérni, mint a büntető hatóság összes intézkedéseivel. A káros tehát fölkeresi papját, előadja a maga panaszát, kárát, a károsodás körülményeit stb. s leteszi az
afuriszálásért járó dijt.
A pap a panasz napjától számitandó kilenczedik naptól kezdve kilencz egymásután következő
péntek napon templomozást tart, a mely napokon a kora reggeli órákban már megszólal a kis román
templom tornyában a f a - t ó k a , a melyet harangozás soha sem követ, – erről tudván meg aztán a
nép, hogy nem rendes templomozás lesz, hanem olyan, a mikor is egyedül csak k á r h o z a t f o g
m o n d a t n i valamely b ü n ö s r e . A kijelölt 9 nap aztán reggel, délben és este felé templomozás
tartatik, a hová a nép seregesen tódul.
A templomozás folyama alatt 9 viaszgyertya ég az oltáron, s a pap teljes ornátusban misét tart, s
miután a szent Dávid zsoltárai közül 9-et elmond, következik az afuriszálás rémes aktusa; a jelenlevők térdeplése után a pap fölmutatja az áldozati kehelyt, a melyből – miután ivott – megkezdi a még
ismeretlen bünösre vonatkozó kárhoztató szavak elmondását, a melyek igen gyakran oly sürün emlegetik a «poklot», a «halált», az «elkárhozást» stb., hogy ha például jelen van ezen átkozódás alatt még
a titok leple alatt lappangó bünös: ritka eset az, hogy egy második templomozás idejéig kigyőzze és
meg ne valljon mindent az átkozódó papnak. Megjegyzendő, hogy azokon a napokon, melyeken az
afuriszálás történik, az illető károsultak, hogy az afuriszálás annál fogékonyabb legyen, egész napon
keresztül semmi zsiros ételt nem esznek.
Az «afuriszálás» kilencz napon keresztül tartván, minden következő péntek nap (egészen a mig
a kilencz péntek nap lejárja), – hogy ha nem fedezi föl magát a bünös – sujtóbbak és sujtóbbak lesznek az átok szavai is, ugy, hogy nagyon ritka eset az, hogy a jövőben az afuriszénia folytán várható
r o s s z t ó l (milyenek a betegség, a vagyonnak az elpusztulása stb.) való félelem, mielőtt még a 9
pénteki nap letelt volna, a bünöst arra ne inditsa, hogy büneit megbánva, bünét jóvátegye és teljes
kárpótlást ne nyujtson az illető károsultaknak, feltéve, ha ez módjában áll. Ha pedig a bünös a 9-ik
pénteki nap sem jelentkezik, akkor a 9 gyertya helyett kétannyi gyujtatik meg az oltáron, s az ekkor
elhangzott átok szavai is annyira hatványozottak, hogy ha valaki ezt csak kiváncsiságból is hallgatja,
annyira megirtózik, hogy azt többé hallgatni nem kivánkozik.
Az afuriszálás ritkán alkalmaztatik egy határozottan megjelent személy ellen csak puszta gyanu
alapján, mivel valakit ok nélkül az elkövetett bünténynyel gyanusitani, azon veszélylyel jár, hogy az
alkalmazásba vett afuríszénia folytán bekövetkező r o s s z n a k azt értik, a ki alaptalan vádaskodott – ennélfogva rendesen senkit nem jelölnek meg határozottan, hanem a b ü n ö s n e k a kitudását az afuriszénia – ki nem maradhatónak tartott – hatásától várják. Az afuriszálás a megye havasi részeiben van inkább divatban. Az egész románság hitében gyökerezik azonban, hogy a megátkozott sem földi, sem tulvilági jóban nem részesül, azért nagy mondás a román szájában: «m ě i
a f u r i s i t u l e ! » (te átkozott!)
(Alsó-Fehér vármegye, 19. század második fele/Moldován G. 1899. 844–845.)

Általában azt mondják, hogy csak papok tudják olvasni a furiszenyát, azok közül se mindenki.
(Kide, 1941/82 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 25–26.)

Furiszényát csak pap olvas annak, aki rosszat cselekedett.
(Kide, 1941/28 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 26.)

A furiszénya csak úgy fogan, ha a pap lekönyököl, és úgy mondja.
(Kide, 1941/72 éves ref. férfi/Vajkai A. 1943 26.)
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Mondják a furiszényát Dávid átkának is, mert az elmondandó zsoltárrész (109. zsoltár) Dávid
Doég elleni könyörgését tartalmazza.435
(Borsa völgye, 1941/Vajkai A. 1943 26.)

Valami Târgu-Ocna-i [aknavásári] kaluger papokkal misét mondatnak, hogy szerencséje ne legyen a legénynek.
(Csíkszentdomokos, 1982/82 éves róm. kat. nő/Balázs L. 1994. 215.)

Átkozni is szokás, de azon is töri az ember a fejét, hogy: – Hadd el, met elintéztem én a dolgodat úgy, hogy nem lesz a házaséletedbe szerencse!, vagyis guruzsmára fordítsák a dolgot, az átkot. –
Hadd el, me fekete misét mondatok, ne félj, s Sz. G. elhújza a nótádot! Ő [Sz. G.] volt a harangozó.
(Csíkszentdomokos, 1980/87 éves róm. kat. nő/Balázs L. 1994. 215.)

Hát egyszer itt Sz., nyugodjék csendesen, sokat beszélgettünk, me úgy szeretett szegén minket.
S akkor elmondtam, s: – Jaj, A.-né, nehogy maga azon gondolkozzon, s ezt maga higgye. Papok nem
imádkoznak ijenekért, s csinálmán nincs. S akkor olyan jól megnyugodtam. S osztán nem ettem
magamot miatta. Úgy hogy ezt csak azé mondom, azt mondták, hogy azé beteg az én uram, me vagy
miseszolgálat vagy csinálmán. [...] Miseszolgálat, hogy a papok azé imádkoznak, hogy azt öje valami. Magyar papok ezt nem fogadják, de román papok fogadják. Úgy hogy odaadják a pénzt azoknak
a papoknak, ahova ők mennek, s azt mondják, ha nem is mondják meg, hogy kinek: Pálnak vagy Péterre, hogy az ő gondolatjára s az ő kivánságára. Ők pedig azt gondolják, s azt kívánják, hogy annak
az egyénnek legyen valami baja. Csak a román papok. Katolikusok egyáltalán nem.
(Sepsiszentgyörgy, 1991/79 éves nő/Albert E. 1995. 30.)

Rosszakarónak, ellenségnek böjttel lehet visszaverni, úgy, hogy a román ortodox papnál misét
tartanak; letérdelve a palástot rádobja, a pap imádkozik fölötte. Annak sikerül csak, aki ebben hisz.
7–9-szer a pénteki napon böjtöt kell tartania; amennyiben nem az az illető babonázott, akire gondoltak, visszaüt az átok 7–9 íziglen saját személyére és gyermekeire is valamilyen formában.
(Nyárádmagyarós és környéke, 1994/Dósa E. 1995. KJNTA 108.K 2–3.)

V.3.1. A kárvallott ember miseszolgálatra/böjtre hivatkozik/készül
Ha elvész valami, akkor így fenyegetnek: Te vitted el, ha nem adod vissza, elmegyek a paphoz és elolvastatom a furiszényát.436
(Kide, 1941/50 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 25.)
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Az átokzsoltárokban (5; 11; 17,13; 35; 69; 109; 140,9–12, vö. Jer 11,18–20; 15,15; 17,18; 18,19–23; 20,11–13)
a szorongatott helyzetben lévő Dávid átkot mond üldözőire. Vajkai Aurél megjegyzése értelmében: „A kidei
állatgyógyító [K. 16] nem hiszi, nem használta soha, mégis pontosan megtudta mutatni a Bibliában az illető részt, sőt még a zsoltárszámot is megmondta. Szerinte most el vannak tiltva a papok a furiszénya olvasásától”. (Vajkai A. 1943. 26.)
Kiemelés az eredeti szövegközlésben. (Szerk. megj.)
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V.3.1.1. Felfedi a tettes kilétét
[N.]: – Igen, ismét itt volt, kurátor volt, mind ebből a családból. Ennek az öregnek a fia volt kurátor. És a felesége jött ide, s volt ilyen mindenféle a hollandoktól. És papilakat itt csinált [ti. a hollandok]. A papnak az édesanyja vett a verandára egy csomó függönyt, hogy legyen. De az ő saját
pénzével vette. Eltették. Eltették, ők vitték el, kurátorné lett, és ő vitte el oda a szomszédba, hogy ne
lopják el, mert a papilakban nem lakott senki. Elvitték, és oda tették [ti. a szomszédba]. Na, és elfelejtette [a kurátorné]. Nem kapták, és elfelejtették, hogy mi, hova vitték. Se az nem mondta, hogy: –
Nálam van. Hirdette a pap: – Akinél a függöny van, mondja meg, mert másképp megyünk a paphoz.
[K.]: – A pap hirdette ki?
[N.]: –Igen, a pap.
[K.]: – A pap hirdette, hogy mennek a pópához?
[N.]: – Igen, a pópához.
[L.]: – Így ijesztik itt az embereket, ha valami ilyesmi van, mert hisznek.
(Cegőtelke, 2000/83 éves nő és a lánya/Jakab A. Zs. és Ozsváth I. 2001. KJNTA 695.K 1–2.A 4. sz.)

V.3.1.2. Visszakapja eltulajdonított javait
[…] a szolgáló ellopott egy gazdasszony pénzéből. Azok reggel indultak volna miséztetni valahová a Regátba, de hát korán megkapták a párna alatt a pénzt. Azért az emberek, biza félnek a
misérevalótól!
(Gyimesközéplok, 1965–2000/nő, sz. 1942./Tankó Gy. 2001a. 165.)

1990 tavaszán, az úgynevezett forradalom után, itt Romániában mindenki lopott, amit csak
megfoghatott. Egy reggel arra ébredtem, hogy ellopták a fásszínből a vízpumpát, egy jó teljesítményű motorpumpát. Mitévő legyek? A szomszédasszony rábeszélt, hogy adjak gyertyásmisére-valót s
meglátom, hogy kiderül ki is a tolvaj. Hát én nem adtam misérevalót, de elhíreszteltem, hogy lemegyek három nap múlva az ágasi pópához, és azért fogok gyertyás misét mondani, hogy aki ellopta
addig nyugta ne legyen, amíg nem fogja a faluban kiabálni, hogy: – Én loptam el a motrot. Másnap
reggel, nagy nájlonzsákba bebugyolálva, az udvar egyik sarkában találtam a villanymotromat. Megijedt az illető, pedig nem volt szándékomban a fekete mágiához fordulni.
(Gyimesközéplok, 1990/esetismertetés437/Tankó Gy. 2001a. 155–156.)

[F.]: – Vannak olyan dolgok, valaki lopott vagy valamit csinált, s akkor azt mondja, menyek a román paphaz. És akkor... Például most vót egy, tegnapelőtt egy eset. Az én komám...
[N.]: – Én rövidebben mondom el. Téglát vetettek, me most má van téglevető gép is itt a faluba.
Új házat akarnak építeni, s traktorra van ott szükség. Két traktor vót, az egyik saját traktor, az egyik
kölcsönkért. A traktortól egy alkatrész elvesztődött, hogy másnap nem tudtak munkába állni. Rengeteg munkás, minden, étel, kaláka, kész, nem tudnak hozzáfogni a munkához, nincs a traktornak az
alkatrésze. A faluba elhíresztelik a hírt, szombaton mentek hazafelé a munkások, hogy nem tudnak
dolgozni, mert valamit ellopott, de nincs semmi baj, mennek azonnal a paphaz. Ha valaki az utcán
megkapta, vissza kéne adja, csak akinek traktorja van... A falu kicsi, tudtak róla. S nem is telt olyan
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Az akkor 51 éves gyűjtő saját élménytörténete.
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sok idő, délután má hallszódatt, me sokan vótak a kalákába. Mondták, mennek, hogy a Jóisten derítse ki. És má jelentkezett is az ember: – Hát én evettem, és gondoltam, hogy a vejemé, s bédobtam
az udvarára. Me ott is van traktor. S megkerült az alkatrész. Na.
(Cegőtelke, 1994/74 éves férfi és 65 éves nő/Keszeg V. 1996a. 368. 53 sz.)438

[F.]: – Elveszett két subler a műhelybe. Hát persze a mút rendszerbe vót,439 búsútuk a sublert.
[K.]: – Maga ott főnök volt?
[F.]: – Csoportfelelős. S aszmondja ez a, aszmondja: – Fiúk, jövök szabadságra, s L. bácsi, jön
maga es. S: – Én igen – mondom. – S menjünk el – aszmondja –, oda Középlokra a kaludjerekhez, s
nem az a drágaság, de úgyis kirándúni nem vótunk, rég nem jártunk, s avvóna jó, hogy a kaludjerekhez
is menjünk el, s hátha a sublerek megkerűnek? Másnap reggel, én a hargitai busszal mentem, korán,
s túlóráztunk, s hát a két subler ott van! De hogy ki tette vissza, s mikor tették vissza, azt senki se
tudja. Úgy hogy valaki csak hisz benne...
(Lövéte, 1995/57 éves férfi/Gagyi József gyűjtése)

Itt van, ne, fejel a nagybátyám. S ő hazajött, hát az még a Csau440 idejibe vót, itt a kommunista
világba, biz akkor kapott vót vagy nyócvanezer lejt. Nyócvanezer lej, az nagy pénz vót, kérem szépen.
S bément, itt van alul egy magánbódé, s oda bémentek a fiatalok, ott beszélgettek, ott micsináltak,
még letette ott, egy ilyen dzsekinek a zsebibe vót a pénz, s ott még ejsze táncra kerűtek, mifélle, s
mikor hazament, hát pénze nincs. Nincs, nincs. Elveszett. S osztá mind csak igy ment a papokhoz,
s fizettek, bőjtöltek, imádkoztak, s nem tudom, mennyi időre megkapták a pézt, a kapu alatt bé vót
szurva. Megvót az egész.
(Magyarcsügés, 1995/49 éves férfi/Takács Gy. 2004. 358. 582. sz.)

Sárdon vót a cigánné. Annak is ellopódott a pénze, s a cigányok félnek. A cigánné mönt, s csináltatott három preszkurát, aszondják. Hogy péntök nap három papnak kell odaadni. S mikor meglátták, hogy csinálja, mire a cigánné hazamönt, a pénz vissza vót dobva.
(Küküllősárd, 2006/66 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. I: 324. 99. sz.)

Még hallottam, egy unokatestvérem margittai, attúl hallottam egy esetet. Hogy elveszett az unokatestvérem férjének a pénze. Oszt nem tudták már, hova folyamodjanak, nagyon sok pénz. Mer a
felesége elment a gyermekinél, s az öregember otthon maradt, s elveszett a pénz. Aszondták, vót egy
jányuk a faluban, Sz.-ke, hogy biztos csak Sz.-ke vihette el, mert nem járt ott senki, csak Sz.-ke. Hát
osztán nagyon bánatos vót a Sz.-ke. Hát mit tudjanak csinálni, aszondták, hogy [Nagy]váradon van
egy ilyen tudós pap. Az is pap vót. És ők, ahogy elemlegették, aszondja, még borzadnak, mikor látják, hogy hát micsináltak. Annyi ember vót, aszondták, a templomnál, hogy rengetegen vótak. Hát
osztán űk még várakoztak addig, kérdeződködtek. Aszondták, hogy hát ide már nem járnak, csak az
ilyenek. Már nem járnak a templomba, csak kuruzsolni. Vagyis a pap... De hát mondták: nem győzték várni, hogy rájuk kerüljön [a sor]. De a templom[ban] vót annyi ruha, aszondták, hogy egész
magosra. Hogy mindenkinek kellett adni a ruhájából egy darabot. Azt mindet hajította oda. A papnak meg a katedra előtt vót egy nagy lóhám. Lószerszám. Aztat rázogatta ott. De aztán aszondja,
amennyi átok vót a világon, azt mindet arra a valakire, akinek kimondta a nevit, arra osztán mondta,
438
439
440

Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 263. 263. sz.; 2013. 101. 53. sz.
Ti. 1989 előtt.
Nicolae Ceuşescu
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hogy ilyen átok meg olyan átok, meg mint legyen, hogy legyen. Űk úgy megborzadtak, hogy gondolták, hogy soha többet ide nem jönnek. Hát oszt megkerült, majd ők oszt hazajöttek, megkerült a
pénz. Visszatették. A csizmaszárba vót eldugva. Hát biztosan azok megtudták, megíjjedtek. A szomszédok vótak.
(Magyarcsaholy, 2006/69 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 463–464. 143. sz.)

Itt nálunk is történt, ippeg nálunk itt ebbe a házba. Az öregeknél. Eljött a sógorasszonyom, eltűnt a pénz a bukszámból. Csak mik jártuk a házakat. – Tudod mit, I. – mert I.-nek hítták –, menjünk reggel a [magyar]macskási paphoz! Aszondja: – Menjünk! Menjünk reggel. Nem sok, belételt
egy óra, s megkapta a pénzt. Aszondja nekem: – Nem kell menjünk a paphoz! – Há mér? – Megkaptam benn a pénzt. Biztos kiesett a bukszádból. Azt valaki betette oda. Megkerült a pénz, mert…
csak annyit mondtunk, hogy mi kell menjünk a paphoz. S visszaadták a pénzit.
(Kolozsgyula, 2007/73 éves ref. nő/Magyar Zoltán gyűjtése)441

Vót egy olyan helyzet is, hogy elloptak valamit, vót a [kócsi] paphoz, s más reggel a telekbe vót
dobva [a lopott holmi].
(Felőr, 2008/79 éves ref. férfi1/Magyar Z. 2011a. II: 299. 176. sz.)

Isten nyugtassa, a feleségem, így vasárnaponként kiültek így a kapuba és beszélgettek. Vót récénk. S tavasszal, mikor tojni kezdtek a récék, odalettek. S mondta az asszon: – Nem baj, megkerül,
mer én elmenek a kalugerekhez Csíkba! Így az asszonyoknak elbeszélte. Hát egyszer a réce, egy a
kapu alatt béjön. Hát ment a helyire. Úgy megijedött avval a beszéddel... valaki béfogta vót, hogy
neki tojjon s miafféle, s a récét osztán jettibe eleresztette. Megkerült a réce.
(Lövéte, 2008/81 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2011b. 212. 556. sz.)

A szomszédom is, a szomszédnak eltűnt vagy nyolc rucája. És elment a kócsi paphoz, hogy tartott egy istóriát ott neki, ottan. De nem mondta meg, hogy ki lopta el, hanem azt, hogy egy nagy
szerencsétlenségbe fog esni az a tolvaj. És eljött, és elmondta, hogy vót a papnál. És akkor harmadnap meglettek a rucái, hazajöttek. Ugye, aki ellopta, megijedt.
(Sajóudvarhely, 2008/63 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 252. 115. sz.)

Vót olyan, hogy valamilyen deszkákat loptak el, s hírül adta a faluba, hogy elmenyen a paphoz, s
fizet miséket. S mikor vót reggelre, hazavitték a deszkáját.
(Várkudu, 2008/76 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 300. 177. sz.)

[A jós mondta, hogy:] – Maga mikor mejen haza, mondja meg, hogyha nem hozzák vissza, mindenkinek mondja, hogyha nem hozzák vissza, maga jön hozzám megint, s én fogok menni a köluger
paphoz, s akkor elintézem azt a pasast. Mikor jöttem hazafelé, jöttem hazafelé Lövétéről, egy ilyen
kocsival jöttünk Almástól Lövétéig, s Lövétéről esment egy más kocsival. S hát a fiúnak az anyja es
ott volt Lövétén. Együtt jöttünk. Kérdezte, hol voltatok, s én már akkor tudtam, me mondta [a jós]
a nevet, s ki az. Há mondom, hogy hol voltunk, s azt mondta az asszony, hogyha nem hozzák vissza,
akkor mejen a köluger paphoz, s akkor elintézi a pasast. Na, én hazajöttem, mindenkinek mondtam,
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Magyar Z. é. n./K/a. 804. sz. A gyűjtő ugyanazon évben ilyen típusú narratívumot Magyarfodorházán (rom.
Fodora, Kolozs megye) is lejegyzett.
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az anyjának is mondtam, s egyik szombaton reggel még a család aludt, s csináljam a reggelit. Gondoltam, hogy menjek le a pincébe, hogy hozzak onnan fel savanyó káposztát. S mikor nyitottam…
De mondta az asszony, a jósnő, hogy vissza fogja hozni. Vagy az ajtó sarkánál fogja tenni, vagy a kapu
sarkánál fogja tenni a gyűrűt. S mikor kinyitottam az ajtót, a gyűrű bégurult a házba. Én úgy megijedtem, hogy kezdtem kiabálni az uramot: – G. gyere hamar, gyere hamar. Ne, ne! – Mi van, te? Mi
van? – mondta. De fel sem vettem a földről, úgy megijedtem, hogy az gurult bé a házba. Úgy megijedtem, hogy fel se vettem. S a gyűrű oda vissza volt téve.
(Szentegyháza, 2014/63 éves nő/Kedves Anett gyűjtése)

V.3.1.3. Felfedi a tettes kilétét és visszakapja eltulajdonított javait
Sz. Á. bátyám beszélte, hogy ő mikor fiatal volt, bément Romániába egy kocsiderék hagymával. A hagyma koszorúkba volt fonva, s cserélt több kukoricát, de még maradott neki ötven koszorú.
Hát hogy vissza ne hozza, bément egy öreg oláhnéhoz, s a hagymát lerakta, hogy vissza ne hozza. S
mikor visszament egy hónap múlva, szedegeti fel a hagymát, s hát két koszorú hiányzik a hagymából. Á. bám nem szólott semmit, csak két koszorút elvett, s félretette, s a többit feltette a kocsira. S
az oláhné kérdi, hogy: – Azt mért tette félre, azt a két koszorút? Azt mondja Á. bácsi: – Ezt a két
koszorút viszem a paphoz, odadom a papnak, hogy imádkozza ki azt, aki ebből a hagymából elvett,
mert hiányzik két koszorú. Az oláhné azt mondja: – Jaj, bácsika, ne vigye a paphoz, én vittem el a
hagymáját. S akkor visszaadta a hagymát.
(Istensegíts → Csátalja, 1959–1973/férfi, sz. 1899/Bosnyák S. 1984. 114. 1073. sz.)

Jártatok-e Külsőrekecsinbe? Na ott meglássátok, fenn a dombon vannak az erdő között azok a
házecskák. Nem láttátok-e? S ada mensz ki. De el kell menjél. Ott kell üljél egy éjen, mert mikor van
tizenkettő óra, akkor ők csánlnak miséket. Érted-e? Feteke misét. Gyászmisét. Leborulsz fetekébe
fődre, térgyen, s leborulsz. S az Isten megfogja mingyá. Ott nagy dalgak vannak. Nem akarnék menni ada, de… Nem tudam, lám, de örökké csak lop, csak lop. S akkor meg akarnám egy kicsit ijesztgetni.
(Klézse, 2003/77–78 éves nő/Peti L. 2007. 289.)442

Megtörtént nálunk az iskolában. Elmondom, hogy félnek ettől a fekete misétől. Az igazgatónk
ott hagyta a kabátját a tanáriban, és elment a gyerekekkel futballozni. És az egyik kollégánk nagyon
beteg, nem tud járni, s rávette a bűne, és elvett az igazgató fizetéséből, elvette a pénzt. S akkor mindenkire gyanakodott, persze nem mondta meg senki. Ő nem mondta meg a többieknek. S akkor
gyanakodott a házinénire is az igazgató. S akkor a házinéni aszondta: – Na, én elolvasom a fekete
misét! S a szegén kollégánk megijedt, és vitte, és odadobta a pénzt, visszadobta, és meg is mondta,
bocsánatot kért, hogy én voltam ez. Úgyhogy mondom, ettől félnek, a fekete misétől.
(Oltszakadát, 2006/69 éves ev. nő/Magyar Z. 2011a. I: 383–384. 222. sz.)
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Újraközölve: Peti L. 2008. 93.
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V.3.2. Mise/böjt által az ártatlanul bűnhődő embert felmenti
V.3.2.1. Alaptalanul gyanúsított/rágalmazott egyént tisztáz
K. R. maga is jól ismere, részeges, állandóan bolyog. De, tudja-e miért? A lakodalma végén eltűnt
egy csomó pénz, amit ajándékba kapott. Hát az anyjáék reafogták, hogy csakis a szakácsné lophatta el.
Amikor elbomlott a lakodalom, s akart hazamenni a szakácsné, megmotolták, lám nála van-e a pénz.
De biza nem volt nála. Az szegény szégyenében és haragjában lement az ágasi pópához s adott egy
gyertyásmisére-valót. Az volt a kérése, hogy aki ellopta a pénzt, soha ne legyen nyugta. Később kiderült,
hogy a pénzt maga a menyasszony vette el, mert valakinek tartozott a szülei tudta nélkül. Azóta állandóan bolyong, ha részeg, nem ül helybe, hányódik. Pedig ha józan, erőst jó háziasszony, jól fog a keze.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/nő, sz. 1916/Tankó Gy. 2001a. 163.)

Édespám, Isten nyugtassa, a pityókaterméssel, ősszel tehénnel Focşani-ig [Foksány] mentek,
élelmet cserélni, kukoricát, amit tudtak. Vittek egy szekér pityókát, osztán azoknak ott vót gabona, s elcserélték. Hazahozták, s éltünk. A szomszédunkba malom vót, s csergeványoló. Elég az hozza, hogy elveszett egy cserge, onnat attól a családtól, ahol a ványoló vót. Én kicsi leányka vótam, de
én má nem emlékszem rea. Abba az időbe ment édesapám a Regátba, nagyapám A. vót, s A. F. vót,
édesapám ment a Regátba s elvitte a csergét. [...] Ebből aztán lett egy harag, met rokonság vót, s
komaság es ezzel a családval. Sohase felejtem el, még most is le tudnám rajzolni, volt egy ilyen nagy
kalapos kaluger pap, nagy szakálla, hát nem lehettem, egy olyan öt-hatéves, ha lehettem, gondolom
én, le az úton, s édesapám meglátta – kárinkodós ember vót, őszintén mondom – béhívta, hogy jöjjön
bé, s elmondta, ez történt, szomszédba történt, reánk tartsák, hibásnak nem érzem magamot, s akkor egyet káromkodott. Sohase felejtem el, mintha máma történt vóna: – Én magának megfizetem,
de maga olyan misét mond, aki ezt csinálta, a Jóisten vegye el. Így mondom magának szóról szóra.
Én arra es emlékszem, hogy tornánckapus házunk vót, hogy amikor kifizette, s a pap elment. Nem
hosszú időre a háziember, 38 éves vót, egy pallóról lefordult, s úgy meghalt. Én nem azt mondom,
hogy a pap imájára. Ezt osztán, hogy ki volt a hibás, 100%-ra sose lehet tudni, de hogy ekkor olyan
hirtelen halt meg az ember, az is biztos, maradott vagy négy gyermek. Honnan lehetett ezeknek az
imáknak es ilyen eredményei, hogy tényleg ő volt a hibás, édesapám ártatlan vót. Tényleg a Jóisten
megbüntette, mit tudom én. A cserge sohase került meg, eladhatta a házi ember es, úgy volt odanősülve, oda volt szállva, így mondják, ott lakott. Ki tudja, lehetett egy olyan is, hogy valamire szüksége
vót, s ki tudja? Azt nem tudom, hogy ki volt a valódi hibás.
(Gyimesközéplok, 2005/65 éves nő/Salló Sz. 2012. 248.)

V.3.2.2. Hamisan megvádolt személyt mentesít
Édesapámék, de mások is örökké mise után bémentek egy kicsit a korcsomába vagy a táncba.
Estefelé mentek fel a patakon hazafelé, s anyám valami fejérnép dolgon esszeveszett a Cs. K. anyjával. Apám vágott egy pufot az öregasszonynak, s az béperelte. A tanú K. P. E. volt, az tanúsította a
törvényszéken, hogy apám legalább 100 kujakot nyomott a vénasszony fejire. Apám tagadta, s a pert
elnapolták. Akkor apámék elmentek az oláh papokhoz Tarkoba[!], az ott lennebb van, Moduva felé.
Azt kérdezi egy kaluger: – Mit akar? Meghaljon, vagy mit? – Nem, csak az Isten úgy segélje meg,
amilyen igazat beszél. Megfizette, amit a pap mondott, gyertyát vett, otthagyta, s hazajöttek, várták
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az eredményt. Mikor mentek a második tárgyalásra, járt itt egy fabusz, a szépvízi K. D.-né volt, akartak felülni arra, s ha hiszi, ha nem, az asszony megsikodott, s eltörött a lába. Úgy megijedtek, hogy a
pert visszavonták. Én az ilyeneket nem erőst hiszem, de ez velünk történt meg.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/férfi, sz. 1916/Tankó Gy. 2001a. 148.)443

[F.]: – Szóval, kapott egy bukszát V. J., az én öcsém, aki a szövetkezetben árul. Há a szomszédja
reáfogta, hogy ellopta a pénzit. A pert beadták Désre. Vót két tárgyalás, de nem tudtak semmit csinálni, tanu nem vót, és hogy szégyen, hogy egy gyereket hordozzanak az ügyészségre, az anyja nagyon
búskodott érte. Nekem testvérem vót. Elmegyek s kérdem, mondom: – Te, csináltál te valamit? – Nem
– aszondja –, én a vágásnál tanáltam azt a bukszát, üresen. – Azér mondom, mer én megyek Csegébe,
a román papho, és elmesélem – mondom –, hogy csináljon valamit. Ēmöntem oda s kérdem: – J., te
tetted? Én ēmegyek Csegébe a román papho s csináltatok misét, s ha te tetted, te hāsz meg, ha pedig
ők hamisan reád fogták, ők hānak meg. Az asszony is, de a fiú is [beleegyeztek]. No, osztán elmentem
Csegébe. Fizettem 100 lejt a román papnak, s a pap megcsinálta azt is. Azt mondta, hogy ne adjanak se
kenyeret, se sót, se semmit a háztól ki. És ne engedjék be a telekre, ha akar menni valaki olyan. Nem is
engedtek. Se nem adtak kézbe kenyeret. Hítták oda, neki is szomszédja vót, hogy beteg, mér nem keresi
fel. – Semmi közöm nekem – azt mondja a testvérem. Elszáradt, oan lett, mint egy macska és meghótt.
[K.]: – Mennyi időre rá?
[F.]: – Sok időre, vót vagy hat hónapig beteg. De állandóan, mindennap hívatták a testvéremet,
hogy menjen. – Ne menjetek oda, mer ha hozzámentek, akkor rátok száll! Megmondta a pap, hogy
semmit se adjatok a háztól, se ne menjetek oda, hanem üljetek otthon! Se ki ne adjatok semmit, ha
kér, se kenyeret, se sót vagy vizet, ne adjatok!
(Szék, 1970/82 éves férfi/Nagy Ilona gyűjtése)

Itt nálunk, nem is olyan rég, vót egy, hát él még az az asszony, eltette a pénzit. S nem tudta, hogy…
S a szomszédba vót egy kislány, s nekije is vót egy kislánya, és akkor arra a kislányra gyanakozott, hogy
hát az vitte el a pénzit. Vótak még a rendőrségen is, akkor fenn az igazgatónénál, járt a faluba a leány az
iskolába. A leány esküdt, hogy nem vette el a pénzt, hogy nem is látta. No, de mindjárt még a rendőr
is annyira meg vót ezektűl, hogy hát azt mondta a rendőr: – Ni, idehallgasson, fizetem felit én a pénznek, s felit tegyék maguk – azt mondja –, s adják vissza az asszonynak. Azt mondta a leányka, hogy:
– Mér? Mér adjon ők I. néninek pénzt, ha én nem vettem el a pénzt. S elmentek Vermesre. Van ott,
ott is, nem tudom él-e, vót ott egy öreg pap. […] Elmentek oda, s akkor a pap vallatta a kislányt. S azt
mondta: – Idefigyelj –, s aztán bévitte őt, a kicsit, a leánykát, mit tudom én, nyolcadikos, kilencedikes
lehetett, bévitte egy szobába, s ott mind mondta neki: – Ügyelj, mer ni – azt mondja –, ha elvetted a
pénzt, te meg fogsz halni, s meghal apád, s meghal anyád. Azt mondta: – Én nem vettem el a pénzt. S
aztán fizettek, nem tudom hány bűtet adott neki. Mikor kiment az első bűt, akkor elment egy ember,
hogy kérjen szivart. Nem adtak, mert mondta [a pap], senkinek semmit aznap. Senkinek semmit nem
adtak. Akkor egy másik alkalommal, akkor aztán, rosszul lett az asszony, elment a szomszédba: – Jaj,
Istenem komámasszony, drága, hasadok ki –, jaj így, jaj úgy. Akkor van lánya Szamosújvárt, az rosszul
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Az esetre visszautaló másik szövegrészlet: Édesapám es járt, már elébb elmeséltem, hogy a haragosának, aki
hamisan esküdött a törvényszéken, eltörött a lába. Ő oda lejárt, Tarkóba. Azt kérdezte az oláh pap, amikor kifizette s húsz gyertyát meggyújtatott: – Na, mit akar, meghaljon vagy mi? – Jaj, nem éppen annyira, csak a jó
Isten úgy segítse meg, amilyen igazán esküdött. S meg es segítette, mert a második tárgyalás előtt, biza eltörött a lába. Mikor indult a tárgyalásra. (Gyimesközéplok, 1965–2000/férfi, sz. 1916/Tankó Gy. 2001a. 161.)
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lett, bekerült a kórházba, hazajött s akkor, azt mondta: – Soacră, ce ai făcut? Că E. moare…444 S aztán,
ezek aztán félbehagytak, mer, ha már láttak, hogy így van, félbehagytak, s megkapta a pénzit, fel volt
akasztva a fogasra a kabátja, s a kabátja zsebébe vót a pénz. De azért nem mondta, de így mikor ezek
már látták, hogy milyen izibe vannak, mert azt mondta, hogy a pap, hogy: – Hogy akarja, hogy haljanak
meg, mert – azt mondja – meghal az egész család. Azt mondta, az az ember, J., azt mondja: – Nem – azt
mondja –, csak, hogy tudjuk meg, csak, hogy jöjjön, hogy tudjuk meg, hogy ki a hibás.
(Buza, 2011/72 éves nő/Keszeg Vilmos gyűjtése)445

V.3.2.3. Ártatlanul bebörtönzött személyt kiszabadít
Az igazságért. Há sokan járnak, akinek börtönbe van a fia. Például az egyik takarítónőnek lopott
a fia, azért van börtönbe. Hogy nem hiszi, hogy az ő gyereke hibás. És hogy kiderüljön, hogy ki vót.
(Zsibó, 1997/35 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 195.)

Annál én is voltam, a román papnál. A bátyám tömlöcbe került, valami cementet vett a kollektívidő alatt. És a fejére rakták, pedig nem vót ő a hibás. De az elnök aláíratta vele, hogy ő kérte a cementet, és betették a tömlöcbe. S aszondja nekem egy rokonom: – Gyere, vigyelek Kentelkére a paphoz!
Gyere, vigyelek oda! Na, elmentem oda – pedig én nem hittem a papban. Aszondja nekem: – Na,
mi a baja? Mondtam, hogy mi, hogy vót a bátyám. Aszondja: – No, menjen haza, és böjtöljen, de –
aszondja – ne adjon senkinek semmit aznap, mikor böjtöl! A maga bátyja haza fog jönni! Ha maga
igazat mond. És ott írta az igazságot abba a könyvbe. S aszondja: – Gyere ki, mondjam meg, hallottam a rádióban, a bátyád jön haza! És igaz is vót, haza is jött. Aztán tudja a Jóisten, én nem tudom.
(Sajószentandrás, 2008/75 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 252. 116. sz.)

Én vótam S.-ér, sógoromér. Itt nálunk ellopták a CEC-ből a pénzt egyszer, még Csau446 idején.
S vót itt nálunk egy CEC, és az én sógorom vót a CEC-es. És mind kilopták a pénzt, éjjel feltörték
a vaskasszát, s elvitték a pénzt. S az én sógoromat összekötözték s elvitték. Elment. S akkor nem ő
vót a hibás. S akkor én a sógorasszonyommal mentem Kolozsra, mer ez a [mező]gyéresi pap Kolozson szógált akkor. És akkor beszéltem evvel a gyéresi pappal. S adtunk kilenc szógálatot. De nem
kelletett a kilenc, mert szógált ott, amikor elmentünk, és imádkozott, és mikorán én Apahidára értem, má jütt a hír, hogy a sógorom ki van eresztve.
(Magyarszovát, 2010/75 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 534. 1431. sz.)

V.3.3. Mise/böjt által a bajt/kárt okozó bűnös/tettest felfedi és/vagy bűnhődteti
V.3.3.1. Kideríti a károkozó/tettes kilétét
Gyermekkoromban itt az állomás körül egy V. asszony ellopott egy malacot a szomszédból.
Akitől ellopta, azok erőst szegények voltak. Az asszony fogta magát s szépen elment a tarkucai
444
445
446

’Anyós, mit csináltál? Mert E. hal meg…’
Az interjúrészlet szövegét Szabó Tünde néprajz szakos hallgató jegyezte le.
Nicolae Ceuşescu
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kalugerekhez, s vett tíz gyertyát, hogy mondasson gyertyás misét. Az volt a kívánsága, hogy aki ellopta, kiabálja ki, hogy: – Én loptam el ennek s ennek a malacát! Egyebet nem kívánt, hogy beteg legyen, vagy ilyesmi. Nem volt olyan nagy érték. A pap könyvet nyitott, s bébizonyosodott, hogy tényleg ki lopta el. A gyertyákat meggyújtotta, misét mondott s azok otthon várták az eredményt, mert a
pap azt mondta, nyugodtan csak várjanak. Még azt mondta, hogy a hetedik pénteken meglássák, mi
lesz. Hát, meg is látták, mert egyszer csak az asszony kezdte kiabálni: – Én loptam el a malacot, én
loptam el! Sokáig hóborgott, alig jött magához.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/nő, sz. 1916/Tankó Gy. 2001a. 163–164.)

A fiamnak gajtere van, sokan járnak az udvaron. Eccer észreveszi, hogy hiányzik egy motra. Az
biza elég drága. Gondolta is ő, hogy ki vitte el. Elmentünk le Ágasba az ortodox paphoz, hogy adjunk misérevalót. Vettünk tizenöt szál nagy gyertyát a paptól, s azt mondta, amikor azok elégnek,
kiderül, hogy ki vitte el. Nem akartunk mi rosszat, csak azt, derüljön ki a tolvaj neve. Könyvet is nyitott, s biza közel járt ahhoz, akit mi gondoltunk. Haragudtunk, mert itt biza az én gyermekkoromban ritka eset volt, hogy valaki lopjon. Valamikor rég-rég voltak olyan hegyi tolvajok, úgy jöttek fel
a Regátból s itt a nagy erdőkben tanyáztak. Marhát, lovat loptak, be-be törtek egy-egy kalibába a
havason és elvitték a kőtségét.447 Ilyen volt a híres-neves Balán. Főleg lent, Gyimesben tevékenykedett, ott volt az ezeréves határ. De itt az emberek egymástól világé sem loptak volna! Na, most aztán
megnézheted! Biza, a misérevaló béigazolta, hogy ki lopta el. Úgy volt, ahogyan mi gondoltuk. A sógora kapott Á.-tól, a fiamtól két jó pufot a bodegában, s az úgy mondta, mint a müatyánkot, hogy a
sógora s az apja lopták el, később megijedtek, s belevetették a Tatrosba.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/nő, sz. 1942/Tankó Gy. 2001a. 164.)

Tolvajt meg lehet fogni, ha a paphoz mennek, aki szolgáltatást végez. Megmutatkozik, hogy ki
a tolvaj. De ha a tolvajnak valamit ad a károsult a tolvaj kérésire, akkor a szolgáltatásnak nincs semmi foganatja.
(Tordatúr, 1975–1985/87 éves nő/Csőgör E. 1998. 199. 875. sz.)

A kollektívvel, hogy loptak. Akkor bé vótak perelve. Má ott vótak a raktár mellett, hogy loptak.
Csinált, ahogy tudatt a raktáros, az éjjeliőrrel, hogy tudjan megélni. Na, anyósomék is egy-egy vederrel, kettőt mindig vittek. De nem hogy az öregasszony vitte, de ő má úgy mondta, miko törvényre
került, hogy ő vitte. Olyan vót, hogy velle úgy se csináltok vóna semmit. És akkor megfogták vagy
négy mázsával vagy mennyivel. Gabonával. Me úgy jöttek, hogy nem vették észre. Be vótak perelve, hogy oda hordja valaki. De nem is úgy lopták, hanem mentek az asszonyak délbe a neccekke, s
akko má megsokalták, hogy valakit tegyenek be, hogy má legyen vége, ijedjék meg a nép. S ako betették anyósamat és Zs. nénit. S akko anyósam mind mondta: – Menj, te Zs. a paphoz, menj, te Zs.
Nem vótam megszokva. Mi magyarok nem nagyon, pláné a reformátusok nem nagyon foglalkozunk
ilyesmikke. Ritka, amelyik foglalkozik. Na, elment a liánya anyósamnak. Ement ide Kócsra. Aztán
adott neki böjtet, szombat napot hogy tartson. Tartott az öregasszony, vaj hét szombatot adott neki,
vaj hatot, én nem is tudom, de sokat adott. Megtartotta rendesen őket, má ment, el is ment az illető. El is ment akkor, hogy adjon egy kést. De nem, hogy nem vót kése. És akkor az öregasszonynak eszébe jutatt, hogy mér ment. Nem mondatt semmit. A kést elvitte s visszahozta. Na, de ért a
szöllő, a szöllőből evett. Az udvaron vót. Akkor D., má megmondanám a szemibe, kifőzte a pálinkát,
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Az eredeti „kőccség” helyett mindenhol következetesen kőtség szerepel. (Szerk. megj.)
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és addig nem ment anyósamhaz. Má mind gyanakadtak, hol D., hol ez, hol a másik. S akko már D.
nem ment oda, má lehet, hogy érezte magát hibásnak. S akko ement és vitt pálinkát. Egy negyed liter pálinkát. Eljött, odatette az ablakra, azt mondja: – Hoztam egy kis pálinkát, hogy kóstold meg.
Pedig főzett addig eleget, de soha nem vitt. S anyósamnak nem jutott eszibe. Ha elment, akko jutatt
eszibe. – Jaj, kellett vóna dobjam a pálinkát utánna. Aztán nem még tartatta [a böjtöt], me észrevette, hogy ez vót, s a másik vót.
(Magyarborzás, 1994/59 éves nő/Keszeg V. 1996a. 368. 52. sz.)448

S akkor még mondok egy esetet. Az egyik illetű, ilyen fiatalember, akart lakadalmat. Nősült. S
nem vót, űk szegények vótak. S akkor ilyen bárányok jártak az utcán, 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 illető, akié vótak a bárányok, a kalugerpapokho, s aszondta a pap, hogy
ne törődjön, me kikiátsa az illető, aki ellopta. S akkor közbe vót az esküvő, s jöttek a miséről haza,
akkor szekérrel, s mindenféle, s akkor az az illető, akié vótak a bárányok, ott állott a kapuba. Es a vőlegény, mikor meglátta azt az illetőt, leszökött a szekérről, s aszondta: – Ne haragudjék, én loptam
el a bárányokat.
(Csíkjenőfalva, 1996/Derjanecz Anita és Varga Attila gyűjtése)449

Én vótam a papnál, szóval nem is a papnál, hanem a szfátnál találkoztunk, és akkor mondta, hogy hát: – Până vine Dumnezeu, dumneata tăt suferi.450 Aztán én tudom. Hanem nekem azt
mondta, hogy menjek és tartsak ilyen Szent Antal-bűtöt, és akkor – azt hiszem, kedden van a Szent
Antal-bűt – hatszor kell menni. És oszt mondta, hogy: – Cine-i implicat451 – aszondja –, az megjelenik. De úgy is vót. Egy polic meg is jelent. S akkor azt mondta, hogy – szóval – meghatároztam
mennyi pénzt teszek a Szent Antal perselyibe, na, annyit is tegyek. S miko feljön a nap, akkor imádkozzak, mert a Jóisten megsegít és megmutatja nekem, ki van benne, ki tud róla, mit tudom én mi.
[Ti. a megölt férj gyilkosairól.] De igaz is. Azt mondta nekem, hogy most jöttem ki a kórházból, és
mikor feljön a Nap, mondjak egy imádságot, és kérjem a Jóistent, hogy mutassa meg nekem. Mán
nekem ez kellett, hogy mutassa meg nekem, hogy, hogy tudjak rájönni, hogy ki és mi vót, és hogy...,
hogy történt. S akkor azt mondta, hogy három böjt után majd meglátom én. De mikor megyek a
templomba, se ide, se oda ne figyeljek, ne álljak szóba, csak menjek be a templomba. Hát, én bementem a katolikus templomba, mert nálunk nincs ilyesmi. Zsírosat nem ettem, imádkoztam, anyukám
állandóan a Bibliával, s mikor mentem fel a templom lépcsőjén, megbotlottam, és úgy vót ott az a
polic, mintha odateremtették vóna.
(Zsibó, 1997/46 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 198.)

Bükklokja szádában van az a kápolna.452 Ott vót egy kalugerpap453 egyedül. Hát nálunk egy fiú
bétört, s egy csomó dolgot ellopott. S én kaptam magamat, s a hegyen keresztülmentem, s beszéltem
448
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Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 262–263. 262. sz.; 2013. 101. 52. sz.
Közölve: Pócs É. szerk. 2012. 610.
’Ameddig eljön az Úr, maga mind szenved.’
’aki érintett, ti. aki benne van’
A nagyszebeni ortodox püspökség által 1930-ban megvásárolt bükkloki kápolna eredetileg római katolikus
volt. Ma ortodox fiókkolostor (rom. schit).
Egy Dionisie nevű aknavásári szerzetes, aki a II. világháborút követően az átutazó és helyi ortodoxok lelkigondozását végezte, 1948-ban ismeretlen okból felakasztotta magát. (Lásd erről: Ilyés Z. 2011.)
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a papval, s misére valót adtam én es. Aszondja: – Na menjen haza, s mikor maga hazaér, pár percek
alatt mán a milícia oda fogja vinni a fiút! Mostohaanyám feljelentette a milíciára, hogy bétört, s ellopott mindenfélét, s tényleg, mikor hazaértem, nem tölt belé egy negyedóra, hát hozzák a fiút, a
milícia hozza.
(Csinód, 1998/77 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 563. 1116. sz.)454

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 csinosan, mikor elolvasta a bibliáját,
ű maga, van neki olyan ördögi biblia, elolvasta, meggyújtotta a két gyertyát. – Na – aszondja –, ide
hallgasson, akarja, hogy haljon meg? Akkor fújja el, amelyiket akarja a kettő közül! Mert kettő vitt el:
egy kicsi szőke meg egy nagy magos szőke ember. És az megsajnálta, nem fútta el. Ha elfútta vóna,
azonnal meghalt vóna az az ember. De vót itt mán Kémeren ilyen.
(Kémer, 2000/67 éves ref. férfi/Magyar Z. 2007b. 442. 1300. sz.)455

Vót egy olyan eset itten, hogy megütötte a disznyóját, és elpusztult a disznyó. Az illető elment
a paphoz, és né, elpanaszolta, hogy mi hogy történt, s nem tudja, hogy ki. Az az illető aztán elment
hozzája, s megmondta, hogy bocsásson meg, mert ő tette. Nem akart, de neki menni kellett, mert
megfizették. Vót olyan eset. Vannak a román papokba ilyenek.
(Kissolymos, 2002/80 éves ref. férfi/Magyar Z. 2008a. 413. 1057. sz.)

Hallottam, hogy egynek ellopták a rucáit tavaly. És a harmadik-negyedik szomszéd 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, tiszteletes úr, ellopták a rucáimat! Meg kéne csinálni egy
szógálatot. És csinált a pap szógálatot. És elment a férfi, az illető, 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, 2002/73 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 414. 1060. sz.)456

[K.]: – A kalagorokhaz mivel megy ki M. néni?
[N.]: – Menünk ki mingyár, nem csak menek magamra én. Vannak még asszanyak. Vannak
asszanyak, hazaküldték a parát a fiaik Magyarországról. Millionakat. S nem adták oda mámájának, s
menen a mámája. Menünk ki oda a kalagarakhaz.
[K.]: – Hányan mennek M. néniék?
[N.]: – Vagyunk vagy négyen-ötön. Igen, igen. De menünk szekérvel. Há, meddig lop? Azt akarom, hogy mikor… mert tik tudjátok, mi van itt ma? Nincs jó idő, de itt akkara piac van. Láttátok-e?
Na, s az mikor piac van, hogy táncoljon, s a fa az ölibe s a tyúkakval. Táncoljon s mondja, hogy: – Ki
lop, az így pacil! Aki lop, az így pacil! Ezt akarom! Igen. Mert már jóllaktam ennyi lopással. Nem
most az első lopás! Sakat lopott erőst. Megöregedtem, s nem tudak immár én es dolgozni.
(Klézse, 2003/77–78 éves nő/Peti L. 2007. 303.)

De közbe én sokat sírtam. S ezalatt B¹, F. B., elmondtam neki, hogy mi történt. S akkor vót,
hogy az ő léánya is, mondta, hogy az ő léánya is meg vót csináltatva. Annyira meg vót csináltatva,
454
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Újraközölve: Magyar Z. 2009a. 332–333. 287. sz.
Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 616.
Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 609.
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hogy a haja elhullt, parókával járt a léánya. S összevissza járt, német gyógyszert hozott, mindent
a világon, hogy megkapják az okát. S akkor neki valaki azt mondta, hogy menjen el Régenbe a
kártyavetőnéhez. A kártyavetőné elküldte Abafájára a román paphoz. S helyrejött. B¹. nekem azt
mondta, hogy miközben folyik a mise, aközben meg fog érkezni az, aki megcsináltatta a léányát. S
azt mondja, nem tudja, az ötödik, hatodik mise lehetett, amikor a testvére, B², ment. S na, azt mondja: – Há mi járatban vagy? Nagy haragba vótak akkor. S azt mondja: – Há muszáj vót jöjjek, me valósággal taszítottak, hogy jöjjek, nézzem meg, a léányoddal mi van. Azt mondja, helyben vagyunk,
megvan a bűnös. Egy méter földért csinálták, egy méter földér, Enikő! Egymás mellett lakott B¹ s
B². S akkor ajánlotta nekem B¹, hogy menjek el én is.
(Székelyhodos, 2003 /64 éves nő/Balássy E. 2014.K 67.A 367. sz.)

[K.]: – Hogy tartja a pap a fekete misét? Miket csinál?
[N.]: – Úgy mondták, hogy meggyújtja a gyartyát. Mikor végez misével, akkar elalussza, s eltöri
[a] gyartyát, s elveti.
[K.]: – Mikor mondja a pap a misét, akkor mondja azt is, hogy miért?
[N.]: – Mondja, hogy: – Azért mondom a misét, mert hogy… hogy takarodzék ki – aszandja –,
hogy többet ne csúfolkodjon.
(Klézse, 2003/nő, sz. 195?/Peti L. 2007. 301.)457

Ez a pénzelvitel az egyik családnál történt, I. néniékkel. A pénz tűnt el. S az asszony elment
[Maros]vásárhelyen, a Lupén utca négy szám alatt ott vót valami ortodox templom. Ott vótak valami papok. S odament, s azt mondta, hogy ő megkéri, hogy szolgáljanak. Ők ajánlták, hogy három
misét, és nem azért, hogy valakinek valami baja történjen, csak a Jóisten derítse ki, hogy hova lett el a
pénz. Mindenesetre mikor a harmadik mise lejárt – de asziszem, itthon kellett imádkozzanak s ők is
böjtöljenek azon a napon, a mise napján –, s mikor a harmadik mise lejárt, ők délbe le vótak feküdve,
s hát ment az öregember. S osztán elmondta szegén, hogy mi történt, hogy ő járt be rendesen, s vót
úgy, hogy elvette a pénzt. Osztán még börtönt is töltött az öreg bácsi ezért.
(Mája, 2004/63 éves nő/Magyar Z. 2007a. 90. 262. sz.)458

Például K. is, ott is valami pénz elveszett. S akkor aszondta, hogy ő olvastatott a pappal, nem tudom, mi, s aztán kiderült, hogy az anyósa lopta el a pénzt.
(Héjjasfalva, 2006/67 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. I: 324. 100. sz.)

Vót olyan eset is [Magyar]köblösön. Hát én úgy hallottam, hogy eladott talán egy pár ökröt. És
meglesték, hogy hova tette el a pénzit, ellopták, és akkor az illető, aki eladta az ökröket, elment a
paphoz. És miséket csinált, és azoknak, akiknek a fiai vagy fia talán ellopta a pénzt, annak vót egy
öreg nagymamája, nem vót szegény olyan jól észnél, és az eljött, és megmutatta: – Tudd meg, hogy
az én unokám lopta el a pénzedet!
(Magyarszarvaskend, 2006/72 éves ref. nő/Magyar Zoltán gyűjtése)459
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Újraközölve: Peti L. 2008. 91.
Nyárádszentimrén (rom. Eremieni, Maros megye) igaztörténetként mondták el annak a helybéli, tolvajlással meggyanúsított személynek az esetét, aki ártatlansága kiderítése végett a román pappal misét mondatott.
(Vö. Magyar Z. 2007a. 112.)
Magyar Z. é. n./K/a. 803. sz.
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Öt liba, pipe vót N. néninek, és valaki mondta, hogy ki vette el, de nem vót biztos. És N. néni
elment Erzsébetre460 egy román paphoz, és fizetett három pénteket, három szógálatot. S aszondta,
hogy annyit bőtöljön, amennyit tud. Ha délig tud, délig jól van, ha nem… A harmadik pénteken
fölrepült a liba, a mamájok a pipéknek, és pont oda röpült, ahhoz az emberhez, aki elvette a pipéket.
Na, úgyhogy hisszük ezt. Ezt hisszük.
(Küküllőalmás, 2007/66 éves ref. nő/Orbán Dániel gyűjtése)461

[F.]: – De én is, hogy jártam egyszer Kucsón! Nekem megölt[ék] vagy 8–15 libám, azt megette
valaki. És elmentem. Kucsón kijött a pap. Az…, nem volt fehérnép mellette. Nem volt megházasodva. Volt egy cselédje, ott az kihívta a fehérnép az em..., a papot: – Mondjad, miért jött[él], aztán gyere
holnap reggel korán – aszondja. Mentem a traktorral. Azt mondja, hogy: – Vagy – aszondja – fehér
a háza 50 méterre vagy 100-ra, vagy arrébb 50 [méterre]. Ezt…, az a libákat, hát ez így jött ki, ez így
volt. Ezt így tudta leolvasni. Fehér a ház – aszondja –, 50 méterrel vagy 100-zal arrébb.
[K.]: – Valami könyvet használt?
[F.]: – Hát persze. Mit, valamit fogott, valamit olvasta a kezibe.
[K.]: – A libákkal baj volt, eltűntek?
[F.]: – Megmérgezte, megétette. A libák.., vagy nyóc.
[K.]: – Kiderült, hogy kicsoda volt?
[F.]: – Há mondom, hogy ki volt. Vagy J., vagy a komám, ez a kettő volt. Ahogy mondta. Az 50
méterre az is beleesik. Azt mondta, fehér a ház. Így mondta.
[K.]: – És G. bácsi, ilyenkor kellett még valamit csinálni?
[F.]: – Kellett három asszonynak büjtölni három nap. Három asszony.
[K.]: – Fizetni kellett?
[F.]: – Há hogyne. Há M. volt, az enyim [ti. a felesége], meg I., a G.-é [rokon], meg ki volt a
harmadik?
[K.]: – G. bácsi csak azt akarta tudni, hogy ki mérgezte meg a libákat?
[F.]: – Igen, ezt, igen, ezt, ezt. Megmondta, hogy fehér ház, azt mondja, 50 vagy 100 méter, azt
mondja, ezen belül.
[K.]: – Nem mondta meg, hogy kicsoda?
[F.]: – Nem, nem, nem mondta.
[K.]: – És mi történt azokkal az emberekkel, akik megmérgezték a libát?
[F.]: – Nem, nem, mink nem rontottuk. Nem rontottuk vissza. Így adta és így adta, egészségére.
(Vérvölgy, 2007/68 éves református férfi/Czégényi Dóra gyűjtése)

Meghalt már, van egy falu itt lent, Kócs, oda mentek. Például az asszonyok, akik tartanak libát,
rucát... mert a románok, ezek lopják el egymástól, ez nemzeti betegség nálunk, itt Romániában. S
akkor elmentek a kócsi paphoz, s az nem tudom, micsinált, s megmondta, hogy ki lopta el. Vagy aki
ellopta, annak nagy baja esett.
(Sajóudvarhely, 2008/63 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 252. 114. sz.)

S akkor vót más, akinek megint nem tudom, mijét lopták el, s aztán az elment oda. S megmondta, aki lopta el, mert olyan rosszul vót és olyan beteg vót, hogy meg kellett mondja. Ilyeneket tud ez
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Feltételezhetően a Szeben megyei Erzsébetváros (rom. Dumbrăveni) vagy Szenterzsébet (rom. Gușterița).
Közölve: Magyar Z. 2011a. I: 383. 220. sz.
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a bonci [pap]. Még mai napig is járnak hozzája, csak nagyon ideges, azt mondják, nagyon katonás
egy pap.
(Ördöngösfüzes, 2010/74 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 540. 1448. sz.)

V.3.3.2. Megszünteti/visszatérítteti a kárt
Hogy a román pap reáolvasásának nagy hatása van Várfalván is a székelyek között, akik meglehetősen felvilágosodott emberek, bizonyítja a következő eset: 1867 tavaszán édesapámnak odaad a várfalvi unitárius pap, O. F. két kenyeret, szalonnát s hozzá szükséges fehérneműt egy általvetőben,hogy
Tordán tanuló két fiának vigye be. Szekérre is teszi, jól felkötve, de alig halad a falu határán túl, észreveszi, hogy az általvető nincs sehol. Kereste eleget, de nem kaphatta meg. Hazamenve tudakolja
mindenfelé, de hiába. Mondja ez a D. J. nevű román, most berkesi papnak, hogy járt, s ez irántam
való tekintetből,462 mivel Gy. nevű fiát tanítottam, azt mondja: – Ne búsuljon édes A. uram, megpróbálok tenni visszakerítésére valamit. A templomban, hogy mit csinált, mit nem, azt nem tudom,
de annyi igaz, hogy hétfő reggel az általvetőt a fehérneművel valaki kapunkon az udvarra vetette, s
ott kapta meg apám, a kenyér, szalonna pedig úgy látszik elkelt a találónál, soha nem tudhatta meg
elrablóját.
(Várfalva, 1892/esetismertetés/Kádár J. 2000. 67–68. 111. sz.)

S. L. nagyapjáná, P. L.-né ecce elopták a pénzt. Szógálotat csináltotatt. Ement a román paphaz,
mer a magyar nem értett ilyenhez. A szógálot öt-hat napból állott. És nem vót szabad enni. Aztán
az utolsó nap a pénzt visszadobták a tornácbo.
(Detrehemtelep, 1971/65 éves nő/Keszeg V. 1996a. 367. 47. sz.)463

Meg lehet csináltatni, viszi a zsebkendőjét, és meg lehet az embert, hogyha elveszel valamit, akkor megcsináltatják, elmenek a paphoz, odaviszik a zsebkendőt, és visszaviszi a pénzt. A megcsináltatás abba áll, hogy elveszik a zsebkendőjét, s a pap, nem tom, mit csinál a zsebkendővel.
(Tordatúr, 1975–1985/32 éves férfi/Csőgör E. 1998. 196. 855. sz.)

Úgy történt, azért hiszem eztet, mer láttam, nagyanyámnak miko elveszett a húsvágógépje,
nagyapám kalapja s a kolbásztőtő. Megkérdezte a családjátó. Hogy melyik vitte e. Egyik se vállolta,
me nem vitték e. – Na jól van, fiaim, ha nem vittétek e, hazahozza, aki evitte. Zsoltárt imádkozatt, és
paphaz járt, misét szolgáltotatt, hányodik misére, má nem emlékszek, me nem érdekelt akko engemet, de elég az, hogy akko miko hazahozták: – Na, gyertek, nézzétek meg, hová tették le a húsvágógépet, és amit evittek. Úgy erre emlékszek.
(Eckentelep, 1988/62 éves nő/Keszeg V. 1996a. 366. 44. sz.)464

Itt egy valaki ment a vásárba. Kékesi az illető. Elhullt a bukszája az útan. Valami pénzzel. Egy
gyerek megkapta. Odaadta az édesanyjának. Az anyja eltette a pénzt, borzási volt. Már az ember
kapcsolt vóna. Látto, hogy ott vót a gyerek. – Nem kaptátok meg? Se én, se a másik. Elment, nem
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Kádár József családi életéből rekonstruált történet. (Vö. Kiss F. 2000. 39.)
Kézirat: Keszeg V. 1981. 59. 193. sz. Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 261. 257. sz.; 2013. 99. 47. sz.
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 259. 254. sz.; 2013. 98. 44. sz.
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tom hova, misét fizetni. S a szegény asszony ezér vagy másér, nem érezte jól magát, hazavitte a pénzt
az embernek. Borzási asszony.
(Magyarborzás, 1994/70 éves férfi/Keszeg V. 1996a. 366. 45. sz.)465

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 illető. Misére valót fizet, mennyi időre, egy hétre, egy hónapra reá megtudja. Én nem tudom, milyen tudásuk van, de kitudódik. Mert ő 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 győztük meg. Ló elpusztút, disznó elpusztút,
s elmentem a paphoz, s megkérdeztem. Előre 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 könyvet, 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 alamizsnát, máskülönben a kár nem tér
meg. Adott szentelt vizet, amilyent ő szentelt, hogy hintsük el az istállóban s az udvaron. Ahogy ő
magyarázta, aszerint cselekedtünk, s hála legyen Istennek, nekünk kárunk többet nem vót. Nem vót
többet kár. Hogy aztán ők mit tudnak, mit nem tudnak? De ez így vót.
(Bükkhavaspataka, 1996/68 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 557–558. 1102. sz.)466

Ha az embernek van egy bajja, s akkor megmondja a papnak, ugye a pap imádkozik avégett. S az
azé van, hogy ha vaj valamit elveszt, mondja a papnak, s a pap imádkozik, hogy az Isten térítse meg,
takarja ki, tudódjék meg. Ez isteni erőn át van. Mondok egy példát. Egy háromkúti ember, Damukon
is lakik. Csaucseszku467 idejibe elveszett a bukszája s vaj négyezer lej. Akkor nagy pénz vót négyezer lej.
Úgyhogy csak nem került meg, nem került meg, s a templomoknál hirdetett s minden… S akkor egyszer hirdetett a templomoknál, s több helyt járogatott, hogy az Isten adjon olyan szándékot, hogy na,
adja vissza. Vagy négy hónapig nem került meg. S egyszer megadta a pénzt, pedig nem vót messziről az
ember. Csak az Isten akaratja után lett. Csak nem tudta elhasználni, hogy ne adja vissza.
(Háromkút, 1996/62 éves ort. férfi/Magyar Z. 2003b. 562. 1113. sz.)

Mikor kimentünk a bányaságra, hát egy kicsi pénzt kaptunk, s vettem egy varrógépet a feleségemnek. A feleségem erősen vágyott rá. Nem vót ollója se. Hát bement Petrozsénba, s bement egy
üzletbe, s kérte az ollót, osztán ott azt mondta egy fiatalember: – Na, én menyecske, olyan ollót adok
magának, hogy megemleget róla. Tényleg egy finom vágóolló vót. Vót a szomszédunkba egy román
asszon, s örökkétig, hogy: – Jaj, milyen fáin ez az olló, s jaj, milyen fáin ez az olló! Járt a feleségemhez beszélgetni. Anyukám lement a kemencéhez, s addig a szomszédasszon bement, s az ollót elvitte.
Keressük az ollót, nincs sehol. Elmentünk a román paphoz. Az azt mondta: – Ezen és ezen a három
napon kedves felesége ne egyék egyáltalán, senkihez ne szóljon, ne igyék ennyi s ennyi ideig. Misét
fizettünk. Azt mondta, hogy az ollót, aki elvitte, haza kell vigye személyesen. De úgy vigyázzanak, az
ajtót nehogy nyitva tartsák, hogy az asszon nehogy be tudjon menni, vagy az ollót vinni haza. Eltelt
a mise. A feleségem azalatt otthon kellett imádkozzon miatyánkot, üdvözlégyet. Lejár a mise, lejár
minden. De ez a szomszédasszon, aki az ollót elvitte, amikor a harmadik mise folyt, bément a másik
465
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Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 259. 255. sz.; 2013. 99. 45. sz.
Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 607.
Nicolae Ceuşescu
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szomszédasszonhoz. Az mondta, hogy teljesen reszketett az a nő, s azt mondta, hogy: – Jő, hogy I.-t
[ti. a károsítottat] fojtsam meg. A kamrába a lisztesláda neki vót téve a falnak. Felette az ablakot én
fontam bé, csakhogy a macska ne menjen bé. Egyszer csak mondom, menyek bé a kamrába, hogy
csináljak rendet. Há, ott rendezkedek. S mikor a lisztesládát az asztaltól elhozom, ott vót az olló.
Bédobta az ablakon. Pedig megmondta a pap, nehogy még be is tudja dobni valahová, mer akkor
személyesen oda kell adja. Nem minden román pap foglalkozik ezzel. Azt aztán az ember megtudja.
(Székelyhodos, 1996/83 éves férfi/Balássy E. 2014.K 61–62.A 346. sz.)

Például én efelől én magamról beszéllek. Nem mondtam én a papnak semmit. Vót egy néhányka
lejem, összegyűjtöttem, vót egy nagy lelki bántódásom, s odaadtam a papnak. S aszondtam neki,
hogy: – Ugy a gondolatomra imádkozjon! Ez valóság. Mert vót nekem elveszett tárgyam, s nem
mondtam én, mi veszett el vagy ki; ha nem tudtam, hát nem tudtam. De ügyesen hazahozta… Aki
elvitte, ügyesen hazahozta.
(Háromkút, 1998/65 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 563. 1115. sz.)

Ú. P. is így lett, ellopták a lovát. Annak is ez az ember mondta meg, hogy hol a lova. Itt Damosról. Nem is olyan régen. S ehhez a [boncnyíresi] paphoz elmentek. Meg is került. Rá nem tudom,
mennyi időre.
( Jákótelke, 1999/78 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 475. 1339. sz.)

Épp most alig hat éve annak, itt elveszett három ló, s ugyancsak Kalotára ment az asszony, hogy
tudjon valamit. S ténleg, ebből vót valami, az asszonnyal én beszéltem. S megkerült a ló. Ellopták a
cigányok, s Almás völgyérül hozatták meg a lovat. Elment a paphoz, s a pap azt mondta, hogy kilenc
hétig bőt, pénteken s kedden. S ezen a böti napokon, amíg fel nem jön a nap, addig olvassa; adott
egy olyan imádságos könyvet. Románul persze. Hogy azt az imádságot, egész amíg feljön a nap, azt
olvassa. De ne egyen semmit aznap. Csak vizet. Tehát kedden s pénteken. Nekem az asszony magyarázta. S aszondta, mikor lejárt a kilenc hét, meg is kapták a telefont, hogy három ló itt és itt van.
Híres ez a kalotai pap.
(Kalotadámos, 1999/66 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 475–476. 1341. sz.)

Hát itt vót az erdész, [magyar]vistai. Ellopta egy idevaló, levette a lováról a bundát, az irhabundát. Tél vót, megy haza, elvesződött a bundája. Elment Nádasra az ortodox paphoz. S elmagyarázott
neki mindent. – Menjél haza, mire hazamész, a bundád a kapudon van! De ez való vót. Mire onnan
az illető hazajött, az istállója összeomlott J.-nek. A bundát meg hazavitte a tulajdonosnak, felvetette a kapujára Vistában. Ezt meg tudták csinálni, aztán hogy hogy létezik ez?! Ez nagyon híres pap,
hozzá rengetegen járnak.
(Szucság, 2001/69 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 474–475. 1337. sz.)

Egy asszony, itt feljül a szomszédunkba ellopták a pénzét, egy román asszony. S elment, s csinált
imádságokat a papnál, s visszahozták a pénzit. Megkapta. Az embert megkapta.
(Felenyed, 2002/81 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 413. 1056. sz.)

Volt olyan eset, hogy felgyújtott valaki egy buglya szénáját. És elment Domborúba [a paphoz].
S jött, s jelentkezett a tettes, hogy: – Én voltam az, bocsáss meg, s kifizessük! Ez mikor Cs.-nek felgyújtották a szalmáját, az volt éppen.
(Felvinc, 2002/68 éves ref. férfi/Magyar Z. 2008a. 414. 1059. sz.)
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Vót, vót, itt is vót vagy három éve, hogy ellopták a veteményit. Hagymáját, murkot, sárgarépát,
petrezselymet, mindent, oda vót elvetve a határra, és elmentek, és kiszedték, kiásták. És az illető elment a papokhoz, és elhíresztelte, hogy né, vót a papoknál, s most már csinál egy szógálatot rája s
misét, s nem tudom mi. És elment az illető, és azt mondta: – Én vótam, és ennyi pénzzel megfizetem,
amit kérsz, és ne még csináltassad! Annyira megijedett.
(Magyarbagó, 2002/66 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 413. 1058. sz.)

Például egy, ez tiszta csekelaki, és Kutyfalván lakik. Elloptak egy hámot, a lónak a hámját. Leoldták a szénatartóról s elvitték. Ellopták. Ez egy, pfaj, besztia fehérnép innét Csekelakáról. S szomszéd
falu. S elment, s mondta a papnak. Ott Oroszin, csak három kilométer. S mondja nekije. Aszondja,
hogy: – Mégis kire izélné, hogy lenne az? Nem tőtt belé két nap – de az eladta a hámot, nem vót
meg a hám –, de elment, hogy ez csináltassa meg, hogy menjen vissza a paphoz, mer ő meg kell haljon, mer őneki be vót izélve. Úgyhogy ez megbocsájtott, de megmondta, hogy milyen dátumig: kéthárom nap, egy hét. Vagy a hámot, vagy leteszed ezt a pénzt! Amennyit ért a hám. S megszabadult.
Ha nem, meghótt vóna.
(Csekelaka, 2003/71 éves ref. férfi/Magyar Z. 2008a. 414. 1061. sz.)468

Ellopták a tyúkjaimat, ellopták a fáimat. Ej… Bötöltem eleget. Bötöltem érte. Nem fogta meg.
Most készülek, menek a… Külsőrekecsinnek a felső végibe vannak kalagarak, májkák. Menek ada,
s att meg kell állni egy éjen. Akkar éjen imádkaznak, csánnak misét, s nem harangaznak, tókálnak.
Tudjátok mi a tókálás? Csak egy botacskát vernek, így né, egy táblecskát. Egy ulyan daszkecskát.
Eljárt egy verisoram, aszandja… mert ellopták vót a kurka fiait. S az, aszandja, még nem tött bé
negyven nap, s kurkafiakat visszavitték. S menek, aszandtam ki elhordta, elvitte egy jó terű fámat…
Tudjátak ti, egész nyáran a pénsziémet csak majdtig adtam fára, hogy legyen fám, s most… Ifijak
akik lapnak, s tudam kik lapnak, de….
(Klézse, 2003/77–78 éves nő/Peti L. 2007. 301.)469

Édesanyámnak most, na nemrég ellopták a pénzt a házból. És ortodox az édesanyám, és elment
a paphoz, és csinált misét. És másnap reggel nem az egész, az összes pénze, de még kapott belőle. A
lépcső tetejére, oda tették.
(Hosdát, 2006/60 éves ref. nő/Magyar Z. 2009b. 163. 352. sz.)

Itt vót egy öreg pap, az azt mondta, hogy ilyen rosszat lehet csinálni, de vissza nem lehet csinálni. De lehet csinálni rosszat. Elloptak egy embernek egy buteliát. És az azt mondta, hogy megyen és
ráolvastat. És akkor a tiszteletes úr úgy olvasott, hogy ne haljon meg, hanem vigye vissza. És visszavitte a buteliát. Ez itt vót Vámfaluba. Osztán hogy azok íjjedtek meg, ezér vitte vissza, vagy mi vót
az igazság, nem tudom.
(Vámfalu, 2007/78 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 427. 74. sz.)

[F.]: – Kikaptam a fizetésemet, elhoztam haza, elmentünk ki ide a mezőre, a Cs.-ra, nem tudom
már, nem jut eszembe, hogy mit dolgoztunk, nyár volt. Itt volt egy fogas, fel volt akasztva a ruhám,
hát csak úgy letettem a ruhám, már a feleségemék kint voltak a mezőn, benne volt a pénz is, hát este,
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E típus kissolymosi és magyarbagói előfordulásáról lásd: Magyar Z. 2008a. 496.
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vegyem ki a pénzt, hogy adjam oda, mint szokás szerint, a pénz nincs sehol, a pénz eltűnt. S akkor nem
volt mit csinálni, mentem a..., szóval, akkor vagy négyezer valamennyi, de az akkoriba olyan volt a fizetés, hogy egy hónapi fizetésem volt. Másik nap bementem Zilajra, mondom ott a munkahelyen, ott ni,
voltak románok, voltak magyarok, ott mesélem. Ott egyik ilyet mondott, másik olyat mondott, egyik
hitte, másik nem hitte, de volt rendes ember a románok közt is, azt mondta, hogy: – Eridj el – aszondja
– a román paphoz, és magyarázd el, de nézd meg, hogy a pénzt visszaviszik. Há nem volt mit csináljak. A román papnak a felesége nálunk dolgozott az irodán, és elmentem hozzá egyszer, szóval mondták ezek a románok, menjek le a doamnahoz,470 és az megmondja, hogy tud-é segítni, vagy foglalkozik
egyáltalán vélle, vagy... És mondom neki és azt, igen azt mondja, menjek el a férjihez, meg is mondta a
címet, a..., hogy hun van a zilahi pap. És melyik blokkba, melyik lépcsőház, minden. És fel is megyek,
hát kellett ott várjak jócskát, egyszer jött a kislányával haza, odavoltak sétálni. – Na, mi járatba vagyok
– kérdezi. S magyarázom, hogy mi a helyzet. Bementünk a szobába, adjam elé, hogy volt. Aszondja nekem: – Csak ne legyen a családból valaki. Há mondom neki: – Domnul părinte,471 hogy nem bánom, ha
a családból van is! Ha oda, oda, oda fajult, oda folyamodott, kérem szépen, hogy ellopja a pénzt, legyen,
nem bánom, hogyha akárkicsoda. Hát mérges is voltam. – Mert annak – aszondja – történik baja. Hát
úgy is volt. Nem tölt abba mondjuk egy olyan hét forma, az egyik elvágta a druzsbával a lábát Magyarországon, haza kellett jöjjön. De az azután ment el, miután a pénz eltűnt. Nem kellett egy hét, hazajött.
[K.]: – És szembesült vele J. bácsi?
[F.]: – A pénzemet itt kaptam meg, ahun tetszik ülni, itt van egy olyan szivacs, azon az ágyba, és
az oda alá bé volt téve, benne volt az a kupon is, amivel adták.
[K.]: – Vissza kellett hozza?
[F.]: – Az vissza. Hát megmondta a pap, hogy: – Az vissza fogja – aszondja – valahova, de úgy,
hogy mink nem vesszük észre. Tehát nézzék – aszondja –, mert a tolvaj nem még teszi bele a zsebibe, vagy elmegyen, tartja magukat fenn beszéddel, vagy ilyes dologgal, és valahova bélopja, míg
kimegyen a felesége, vagy mit tudom én, micsoda, vagy bedobja a kerítésen, vagy valahonnan. Nézzék – aszondja.
[K.]: – És J. bácsi, akkor kellett böjtöljön valaki?
[F.]: – Én kellett.
[K.]: – És mennyit kellett böjtöljön?
[F.]: – Hát, kétszer hetente. Kedden-pénteken.
[K.]: – Mennyit tartott ez a böjt?
[F.]: – Vagy hat hétig.
[K.]: – Vissza kellett közbe menni még a román paphoz?
[F.]: – Én nem mentem vissza. Ha megkerül, aszondta, akkor ne menjek vissza, ha nem kerül
meg, úgy menjek vissza.
[K.]: – És közbe a pap mondott misét is?
[F.]: – Az nem mondott, az semmit. Az felírta, ahogy elmagyaráztam a dolgokat, a nevemet, hun
lakok, ez-az, meg ilyen dolgokat, és akkor csak ennyiből állt.
[K.]: – Fizetni kellett neki?
[F.]: – Nem kért, nem kért, de csak adtam, há, ahogy én, na, az ember, már hogyha jót tettek
véle... Hát ez megtörtént, ez nem, nem hogy halláskapásból van, ez megtörtént.
(Vérvölgy, 2007/61 éves ref. férfi/Czégényi Dóra gyűjtése)
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Valakinek egy faluban, hallottam, elloptak egy sajtot, amit kapott, sajtot. És akkor a pap kijelentette a templomban, román pap, hogy aki ellopta, hogy vigyék vissza. És akkor elvitték a sajtot,
s letették a templom ablakába. S az ember megkapta a nagy sajtját a templom ablakán. Azt tudom
biztosan.
(Keresd, 2008/82 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. I: 383. 221. sz.)

Vót olyan, hogy valakinek ellopták a pénzét. Elment, misét mondatott [az árdányi pappal], és
másnap az udvaron megkapta a pénzét, visszadobták keresztül a kapun.
(Nagysajó, 2008/77 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 251. 111. sz.)

Ezt A., aki nálam vót, egy alkalommal dógoztak a kertbe, a szőlőbe, és levetette a felesége a
szvetterit. De a szvetter új szvetter vót. Meleg vót. Hazajöttek: nincs a szvetter, nincs a szvetter! Na,
nincs, nincs... – No, semmi baj, hadd el, mer menyek én a kócsi paphoz! S a kócsi pap megmondta. Azt mondta: – Ide figyeljen, nem is idegen lopta el. De – azt mondja –, ide figyeljen, három nap
múlva visszajön a szvettere! És visszahozta a szvetterit.
(Felőr, 2008/79 éves ref. férfi2/Magyar Z. 2011a. II: 300. 178. sz.)472

Vót Kócson egy román pap. Az megmondott mindent, mikor fog meghalni, mindent tudott. S
úgy is vót. Megmondta, hogy ha valaki lopott, olyan imádságokat tartott, hogy vissza kellett vigye.
Egy ember ellopott egy gerendát, és az a tiszteletes úr – már meghalt régen – misét olvasott, s a hátán vitte [a tolvaj] a gerendát vissza, oda, akitől ellopta. Ennyit tudok.
(Árpástó, 2009/90 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 532. 1424. sz.)

Úgy mesélték, hogy elveszett a pénze, s elment Nyikulába [Boncra473] a paphoz, és a pap mondta, hogy mikor misézik, hogy azok is akkor ne engedjenek bé senkit a kapun, zárkózzanak bé, égessenek gyertyát, és imádkozzanak és bűteljenek. Megmondta, hogy hányszor. Ötször, hatszor, hétszer.
S akkor vót, hogy visszavitték a pénzt. Bétették a küszeb alá, a küszebrongy alá.
(Szék, 2010/75 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 539. 1446. sz.)

Megtörtént itt is. Egy embernek ellopták a rádióját. S az asszony csinálta a szógálatokat, s aki
elvette, az tudta, s az félt, s az visszatette neki.
(Uzdiszentpéter, 2010/77 éves ref. nő/éves /Magyar Z. 2012. 527. 1412. sz.)

V.3.3.3. Kideríti a károkozó/tettes kilétét és visszatérítteti a kárt
Minden háznál tudtak a kimiséztetésről, nincs olyan, hogy ne hallott volna. Én is tudok egy
ilyent, úgy hallottam az öregektől. Sötétpatakán, fenn a legelőn, eltűnt egy szép bika. Az ember kereste, kereste, de nem kapta meg. Akkor lement Bükkbe az ortodox paphoz, és misérevalót adott, és
elmondta, mi a kívánsága. Nem akart rosszat, csak azt, hogy az illető ismerje bé, hogy ő lopta el. Még
csak nem is gondolt arra, hogy ki lophatta el. A román pópa azt mondta, nyugodtan menjen haza,
mert amikor elégnek a gyertyák, és elmondja a miséket, egy hónapon belül kiderül. Úgy esett, hogy
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egy nagy lakodalom lett a patakon. Oda minden patakit meghívtak. Folyt a lakodalom, s észrevette, hogy A. K. barátkozni szeretne vele. Harmadik szomszédja volt, de addig csak úgy köszönő viszonyban voltak. Eccer úgy, kontyolás után, amikor már jókedve volt a vendégseregnek, hát odaül az
ember mellé, s azt mondja, hogy valamit mondani szeretne, ha meghallgassa. És azt is megmondta,
hogy egy hónapja nincsen nyugta. – Mondjad nyugodtan, szomszéd, hátha tudnék valamit segíteni. – Szomszéd, bé kell vallanom, hogy a bikát én loptam el. Levágtuk s megettük. De hallgasd meg,
rossz falás volt ez! Van három jó tehenem, lakodalom után gyere fel, s amelyiket választod, hajtsd
el. Hátha így megnyugszok. Nem történt baja, mert nem úgy volt a mise adva. De kiderült a lopás.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/17 éves lány/Tankó Gy. 2001a. 168–169.)

Ezerkilencszázötvenötbe, miko a faluba vezették bé a villanyt, mindegyik utcábo összeálltak, és
mindenkiér kifizették. Aztán miko még valaki vezette, akko a pénzt mindig hatvanfelé osztották. Mi
mind kértük ecce a részünket, de az ember azt mondta, hogy evittük má. A milicián meg, hogy nem
menyünk utánno. Ementünk a román paphaz. Belenézett az imádságos könyvibe, és azt mondta,
hogy a pénz megvan, visszakapjuk. Nem ke neki fizetés, csak abbó a megkerült pénzbő. Három napig nem ettünk, nem ittunk egy falatat se. Csütörtökön az ember összevesztet a feleségive, kikiabálto,
hogy nállo van a pénz. Pénteken este leesett, nem tudatt fekelni. Szombaton reggel csak hozták a
pénzt, és akko az ember felszabadult. Isten igazítatta e az ügyet.
(Detrehemtelep, 1971/65 éves nő/Keszeg V. 1981.K 58–59. 192. sz.)

Á. bácsi édesapámnak nagybátyja vót. Ő magyarázta, hogy ugy elrontották a teheneiket, hogy
nem tudták fejni meg. Bőgtek, s rugtak ugy, hogy nem tudták fejni meg. Akkor elmentek, fizettek…
Elmentek egy mondónéhoz, s a mondóné aszondta: – Ugy el vannak rontva, hogy belepusztulnak,
az egész marha. Ugy el vannak rontva. Aszondta: – Menjél, fizessél kilenc helyre, kilenc misére valót a papoknak, s elmész te osztán utána a templomba, s akik elrontották a tehenjeidet, a fejősöket – aszondja –, azok mind hátval ülnek az oltár felé. Ugy es csinált Á. bácsi. Fizetett kilenc helyre, elment a templomba, s három fehérnép, kosteleki fehérnép hátval ültek – azt ugy lássa, pedig az
nem ugy ül, de a miseszógálat odahojza –, hogy hátval ültek az oltár felé. S akkor őt megfenyegették. Azt mondta, őt megfenyegették, hogy nehogy valakinek mondja. Azok má észrevették, hogy
miseszógálatval megtudta a másik, hogy ki veszi el a tejet. Osztán akkor Á. bácsi így tudta, osztán
misét kellett csináljanak az állatok közt, ugy tudták helyrehozni a teheneket, tudták fejni.
(Gyepece, 1992/54 éves nő/Takács Gy. 2004. 228. 260. sz.)474

Dumafalán [Domafalván] történt. Egy embernek ellopta a pénzét egy níp, gyetot. Elment, sze
fizetett a papnak, hogy tudja meg, ki. Ne lelje helit az, ke nem mondja meg, vaj nem adja vissza. Sz
mikor fogott imátkozni a pap, nem még állta a helyin. Jött elé, nezett be, ment tova. A pap mind
úgy mondta: – Mikor kezdek imátkozni, lásd meg ki jő? Látod, sz megmondja ki jő. Nem rosszat,
ne haljon meg, sak adja vissza. Sz ez addig ment, hogy bejött az ográdámba, sz mondta: – Jóember,
adom meg azt a parát, mit kaptam, sz meliket el isz vittem. Sak bocásszál, met nem lelem e helem.
Sz nem álhatta.
(Szabófalva, 1994/Halász P. 2005. 390. 1781. sz.)
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Ellopták a kabátját és vótunk a rónai papnál, és megmondta mikorra megkerül a kabát. S akkor
megkerült a kabát. Mikor lejárt a poszt. Kellett bőtölni, s eleinkbe jött a nő, akin rajta vót a kabát.
Három hét után, három szerda után. Ő éjjel imádkozott.
(Zsibó, 1997/53éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 197.)

Vótak olyanok, hogy ökröket elloptak neki. És voltak a papnál, és hogy felderítették, hogy ki lopta el az ökröket, és megkapták. Vót nagyon sok ilyen eset.
(Várkudu, 2008/82 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 300. 180. sz.)

V.3.3.4. A bajt/kárt okozó ember szenved, és a kár megtérül
[K.]: – Hallottam, hogy a pap is különféle módon tudja megmondani, hogy ki volt a tettes. Könyvbe nézett?
[N.]: – Könyvbe. Olvasatt. Én azt a könyvet... mind ahogy I.-ka mondta. Aki elment a... Szegény, hogyne lett volna elkeseredve. Akarták kérdezni. Elment. Megpróbálja. Hallotta I.-ka, merre vannak, sokat ment ő abba a faluba. És azt kérdezte a tiszteletes úr, miko a könyv így kimutatta, hogy... megmondta már, hogy kiről van szó... azt kérdezte, hogy ki fogja megtartani azt a böjtöt,
amit mond ő neki. Azt mondta nénikém, hogy ő egyedül. Ne szedjen ő másokat elő, édesanyámékot
vagy a másikat, ő egyedül lakik, ő egyedül tartsa. Annyit imádkozatt... imádkoztunk mi. Há hogyne, szegénykének elopják a kicsi pénzit. És azt mondta, hogy tartsa meg a böjtöt egy pénteki napon.
Ne még menjen ki a házból, ha lehet, ne menjen ki. Tudta... [érthetetlen félmondat]. Se nem mentek, se nem jött.
[K.]: – Megkérdezem, Décsében hallottam, hogy még a majorságot se volt szabad megetetni?
[N.]: – Ezt nem mondta.
[K.]: – Csak ő?
[N.]: – Csak ő egyedül. S imádkozatt. S böjtölt. Pénteken. S második pénteken má visszavitték
a pénzt. Má muszáj akko má megdögeljék akko az a másik. És visszavitték akko a pénzt, így a verandaajtón ki vót törve az ablakszem, ott hajigálták bé. Me édesanyám nem vót még otthon. Fenn
vót az unokatestvéremnél. Me aztán ők örökölték a telket, mindent, egy fedél alatt laktak. Aztán a
gyermekeik... ők vállalták szegénnek a mindenfélét. ...A másik bukszába meg, me a kicsi bukszáját
is elopták, amibe vót háromszázvalamennyicske leje. Ő tartotta külön a többit, s a kőtőpénzeket tartotta úgy. Mind az özvegyasszanyak. És bé vót hajigálva mind a két bukszája. De háromszáz lej híjával. A két hét alatt valaki elprédálta. És második pénteken bé vót hajigálva a buksza. Ő a... [nem
hallszik] ment a tiszteletes úrhoz, de csak hogy mondja meg, hogy mi az. És visszajött és azt mondta,
hogy még kellett vóna tartsa a harmadikat is. Beléhalt vóna az a tolvaj férfi. Úgy meg tudta csinálni... Örvendett, hogy visszakapta.
[K.]: – S ő leállította.
[N.]: – Nem böjtölt többet. Ha visszakapta a pénzét. Akkor ez tiszta igaz vót. Mondta a pap,
hogy el kell menjen a házához. Vaj a háza előtt. Nem ment be a házába, hanem ment le az utcán...
az utcán, a kapuja előtt eltört a lába.
[K.]: – Hm.
[N.]: – Ez nem hazugság. Ma is él a férfi. Eltört a lábo a nénikó kapuja előtt. Még azt mondta,
hogy... csúful káromkodott... csúnyát mondatt.
[K.]: – Igen.
[N.]: – Így az Isten csináljon meg tükteket vaj ingemet. Magára mondta eztet. Na, azótától hiszek. Én addig nem nagyan hittem. De kezdem hinni... ha létezik? Ha Isten van, létezik. És ha
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benne van az a lélek, az a hit. Szegény néném is sírt, mi is sírtunk, imádkoztunk, hogy az Isten adja
vissza, segítse vissza nénikének. S meghallgatta a Jóisten.
(Almásmálom, 1994/60 éves nő/Keszeg V. 1996a. 366–367. 46. sz.)475

Mámi mondta eztet. Ahun ők laktak, abba a kis utcábo valahol. És azt mondja mámi, hogy
eloptak... Szüttek régebb az asszanyak. Akko mük csináltuk a stafirungat meg... Elloptak egy vég
vásznot. Készen. Miko má, úgy szépen össze vót tekerve. Miko má le vót véve az esztovátáró, s meg
vót fehérítve. Ement, csinált egy ilyen misét. Ilyen fekete misét. Azt mondta mámi, me abba az utcába lakatt. Hogy a vászonyja a... az ángyójátó lopta e. Eszibe se jutatt, hogy... ő tudta a ház járását.
Aztán ment úgy az útan: – Ángyó néni drágo [utánozza az éneklő hangot], bocsásson meg nekem,
én loptam el a vásznát, nem vágtom le még semmit, ángyó néni, drágo, visszahoztam a vásznát. Így
sírt-rítt, amég bévitte az ángyójának a vásznot. Azt mondta mámi, az igazság vót. Mámi mindég emlegette. Hogy hogy vitte vissza az az asszany a vásznot. [Utánozza.] – Ángyó néni drágo, ne
haragudjan réám, én loptam el a vásznát... Vissza kellett vigye, me rosszul lehetett. Azt mondták,
vissza kellett vigye, me ha nem, kettőbe hasadik. És nagyon rosszul van. Olyan rosszullét jön reá,
hogy muszáj visszavigye. Me ha nem viszi vissza, belépusztulhat.
(Almásmálom, 1994/60 éves nő/Keszeg V. 1996a. 367. 48. sz.)476

Itt a községbe. És elment az illető, akitől ellopták a ruhákat, elment a paphaz. Ez most történt,
ebbe az évbe. És lejártak a bőtök, és az asszony még mindig mind imádkozott, hogy az Isten derítse
ki. S olyan rosszul lettek a családba, hogy hasadtak ki. És visszavittek minden holmit. Ez nem hazugság, ez igazság.
(Mezőveresegyháza, 1994/idős nő/Keszeg V. 1996a. 367. 49. sz.)477

Hát itt vót a CEC-be. F. I.-tól, kérdezd csak meg tőle. Jött egy öregasszony, innen valamelyik faluból, hogy ű betesz a CEC-be ötezer lejt. Hát abba az időbe ötezer lej nagy pénz vót. Az nagy pénz
vót. S ott egy vasutas, mondta neki, hogy legyen szives, és töltse ki neki a papírt, mer ű öreg is, nem
is lát, meg nem is tud írni. – Hogyne, nagyon szivesen! Az ember kitőtötte a papírt az ű nevire, és
amikor öregasszony odaadta a pénzt, az ember adta oda a csekk-könyvet. Hát ezek nem nézték, hát
odaadta a csekk-könyvet, beírták, kész. Telik, múlik az idő, majd égy olyan év múlva, jön az öregaszszony, hogy vegyen ki ezer lejt a CEC-bűl. Megnézik: – Nénike, itt nincs egy lej se. – Há, hogy nincs,
én ekkor és ekkor tettem be ötezer lejt, ez az ember, egy vasutas írta nekem a papírt, és, hogy létezik?!
– Itt nincs. Keresik a fisákat, nincs. Veszekedik az öregasszony, de szidja őket: – Majd meglátjátok
tik, hogy megkerül a pénz! Elment. Igen ám, de az ember beteg lett. A vasutas őrmezei vót. Behozták a kórházba, ez-az, adtak orvosságot, hazaküldték. De nincs jól. Zilajra. Az ember mán odáig jutott, hogy haldoklott. Azt mondta a felesíginek: – Menj haza, és vidd el a pénzt ennek és ennek az
asszonynak. Ötezer lejt. Mer – aszondja – meghalok. Az asszony elment haza, vette az ötezer lejt,
elvitte az öregasszonynak. Még adott is neki, hogy ne haragudjon, mer tévedett, mer nem vót esze
ugyebár. Kihúzta valahogy. Visszaadta az ötezer lejt, és visszament Zilajra. Az ura jobban vót. Hazajött, szógálatba ment, és nyugdíjba van. Az asszony valami paphoz mehetett.
(Zsibó, 1995/64 éves ref. nő/Czégényi D. 2001. 197–198.)
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Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 260. 256. sz.; 2013. 99. 46. sz.
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 261. 258. sz.; 2013. 99–100. 48. sz.
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 261. 259. sz.; 2013. 100. 49. sz.
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Még úgyis vót, az egyik házat kirabolták [az] én gyerekkoromba itt, Bükkhavason. A fehérnép elment, miseszolgálatot adott, nem hogy megölje, vagy tudom is én mi, hanem hogy aki elvitte, vigye
vissza. Szépen esszepakolta fényes nappal zsákokba, s visszavitte a házhoz. Hogy ne: – Én elvittem,
most visszahoztam, s kérem szépen a bocsánatot! De muszáj vót visszavigye, mert pihenni nem tudott.
(Bükkhavaspataka, 1996/50 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 562. 1114. sz.)

Ez úgy vót, hogy megtörtént. Elmentünk a havasba, s az uramnak ellopták a rengeteg szerszámját. Tudták, hogy nem vagyunk itthon. De nem vette hasznát, mert beledöglött. [Nagy]várad körül
van egy pap, már idős, nem tudom, hogy él vagy nem él azóta. Pálinkáért adta el, ő megszenvedett,
aki ellopta, s aki használja, az kifizette, s kész.
(Bogártelke, 1998/69 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 477–478. 1348. sz.)

Nekem egyik kollégám, egy újlaki, berúgott és befekütt egy kertbe és elalutt. Annak ellopták
ezer lejit, s akko ezer lej az drága vót, a hetvenes években. S az anyósa elment egy ingivel csak akkor a paphoz. S azt mondta az öregasszonynak a pap: – Most hogy csináljam, haljon meg az ember?
Hozza haza a pénzt? Mit csináljak véle?
(Mezőseptér, 1999–2000/férfi, sz. 1946/Benkő M. 2000. KJNTA 485.K 8.)

D. P.-nek ellopták a pinzit a házbúl. Tudta is, ki vót. Elment a paphoz, és fizetett feketemisét. A
tolvaj mind feldagadt, mint égy hordó. Muszáj vót menjen s vigye vissza a pinzt.
(Ördöngösfüzes, 2002/67 éves férfi/Kulcsár I. KJNTA 986.K 31.)478

[N.]: – Itt nálunk isz volt a faluba ulyan, hogy megfoták a…
[K.]: – Az hogy volt?
[N.]: – Chiar479 egy ifjú menyecske vót. Elmentek, s annak az asszannak az embere ide le vót
paznic.480 Egy éjen elmentek, sz ellopták a búzát B.-nak. Deci,481 melyiknek firmája482 vót. S mondta annak az asszonnak: – Măi, şti ceva?”483 – aszondja, hogy… S az ember megrészegedett, elaludt,
sănătate484! Mer részeges az embere. Elment, sz ezek elhardták a búzát. Ki elhordta a búzát, deci485 az
a szekér melyik hardta, s melyik eladta, s melyik elvette, deci melyik ló vitte, az megdöglött. S melyik
elvitte, az nem vót bűnös, mert nem tudta. Idejön valaki, hogy né: – Nu cumpăraţi grâu – vaj valami –,
la un preţ mai redus? 486 Elveszed, şti?487 De melyik ellopta, nem pacilt semmit. S csak annak a lója,
s melyik elvette. S egy vasárnap vót egy faluszi, mind csak nem mondom nevit meg, mer lehet valahogy kihallja. Béhúzta fejit, s csak mandta: – Mit csánltam én, ne csánlja senki, mit csánltam én, ne
csánlja senki! – Mit csánltál măi,488 I.? – Né, így sz így! Mer ez az asszony elment fizetett, sz aszondta
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terülődzék ki, deci ne paciljanak szemmit, de úgyisz annyit csánjon, hogy kilelödzék kicsoda volt. Sz
asztán elmentek, bémentek ehhez az asszanhaz, sz mandták: – Bré, remenkedem mandja meg kinél
csánlta, deci én nem bírak visszamenni, mert akkar cade păcatul la mine,489 deci rivám eszik. […] sz
visszament ahhaz az asszonhoz, sz mondta – Bré, kinél csánlta, vissza bírod csánlni? Hogy aztán viszszamondta miszéket, hogy helyrejöttek. De ha nem, végzettek lenne. Az embere isz ulyan vót, ütte
meg, nem tudta, hogy mit csánjon vele, bré. Rasszakat látott előtte, hogy szorisszák meg a nyakát. Há
való, ha elvette. De szegény asszony nem vót bűnös, mer elvette la un preţ redus.490 Mind a cigányok,
há tudam én, hunnét lapta?! S megfog. Mer ha bűnös vagy, ha úgy imádkozik... Asztán elment, sz
visszafizette, sz helyrejött. De aggyig elé… Visszamentek a paphaz ada, sz visszafizették.
(Trunk, 2003/fiatal nő/Peti L. 2007. 300–301.)491

Ez a testvérbátyámmal történt meg, J. bácsiék mikor Csekelakán laktak. Ángyóm elment [Maros]ludasra. S a szomszédasszonynak is akkora kicsije vót, mint a bátyám feleséginek. S mondta,
hogy: – Menj, s mondd meg S.-nek, hogy szoptassa 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 füliből,
amint szoptatta. S mikor hazagyütt az anyja a kicsinek, szoptatta, aszondja: – Te J., mi lett a fülbevalóval a leánkának? – Há, én nem tudom, azt mondja, itt nincs a párnáján. Azt mondja: –Lám csak,
kérdezd meg S.-t, 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, P. E.-vel 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 visszaadja, 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 mondja, 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 babonaságoknak! Nem adta akkor vissza. S azt mondta ángyó mindig s bátyám, hogy ez valóságos igaz vót. Harmadik nap ment az ura, futott, hogy: – Jaj, gyertek, mert mingyá meghal a feleségem, akkora lett, hogy mingyá 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, 2003/83 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 415–416. 1064. sz.)492

Egyszer úgy jártunk ketten Gy. bácsival, hogy jött egy szeredai polgár, jó barátom vót nekem
es, Gy. bácsinak es, valami pénzt kellett vóna neki, mert lakást akart venni. Ott a város szélin, Csíkszeredában. No, jött, hogy hátha van nekünk pénzünk, de nekünk annyi nem vót. Osztán átmentünk Egerszékre. F. Gy. bácsihoz, s ő adott. Mi lettünk Gy. bácsival a kezesek. Így írta, hogy ekkorra
megadja, hat hónapra, mire kérte. No, de osztán nem adta, s nem adta. S nem tudta. S osztán kérdőre vontak münköt, hogy adjuk meg. Ugye, a kezes fizet, így mondják, ha a gazda nem fizet, akinek
a kezesse lett az ember. Akkor osztán Gy. bácsi eljárt három rendben a papokhoz, Tarkóba. Na, s
osztán tudja, még baniból es szerelte essze a pénzt, hogy valahogy vissza lehessen adni. Igen, mert a
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Újraközölve: Peti L. 2008. 90–91.
Újraközölve: Pócs É. 2012. 609–610.
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Gy. bácsi aszondta, hogy ő úgy adta, úgy fizette, hogy a pap úgy imádkozzon, hogy ne legyen nyugta,
amíg meg nem adja a pénzt. S úgy vót.
(Csinód, 2008/73 éves férfi/Magyar Z. 2009a. 331. 283. sz.)

V.3.3.5. A bajt/kárt okozó ember hozzátartozója szenved és a kár megszűnik
Én is mondok valamit. L. itt van, még él, s ez igaz. Elmentek, mert eltűnt valami pénz otthonról. S aszondja M., elmentek oda – nem tudom, hol vannak ezek a papok –, s L., hogy ő nem vette
el, s sok pénz tűnt el. S M.-re tartották, mert akkor építettek, s hogy az anyja odaadta. S megmondta
M. neki, hogy nem adta az anyja, s nem. Elmentek, s kiimádkoztatták. A kicsi leányka kicsike vót,
amelyik most otthon van. Annak a kezinek történt valami baj, mai napig es az egyik keze nem jó. S
akkor L. bévallotta – mer a leánykát nagyon szerette –, hogy ő vette el, s elkűdte haza az apja érte.
Csak kivilágította az Isten!
(Csernakeresztúr, 2006/65 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2009b. 164. 354. sz.)

Ez [Magyar]palatkáról szól. A román diáknak elveszett a vászna. És pont édesapámhoz ment a
szomszéd T. bácsi, bíró vót az édesapám, hogy jelentse, hogy ellopták a vásznat. És na, elvitte a vásznat, mert szegén ember vót, ennek az embernek, akinek vót vászna, még gyereke se vót. Na, aszondja
édesapám: – Te menj haza, és menj a doboshoz, és doboltasd ki: – Aki elvitte a vásznat, vigye vissza,
mert fizetsz fureszenákat! Na, jól van, elment az ember haza… Hát beteg lett a kicsi leánkája. Azt
mondja: – Te, ez baj, hát ha mük loptuk el a vásznat, a szegén leánka most már nagy beteg, meghal,
mer fizettek fureszenákat! És mentek, hogy állítsák le a fureszenát.
(Mezőkeszü, 2010/79 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 528. 1413. sz.)

V.3.3.6. A bajt/kárt okozó ember károsul, ill. szenved/meghal
Ha valami titkos dolgot az ember meg akar tudni, valakit megrontottak, hát elmentek, voltak
nálunk oláh papok, ide elment az ember, s ezek aztán kiimádkozták, úgyhogy meg lehetett tudni azt,
hogy ki volt, mert az vagy meghalt, vagy olyan betegségbe esett, hogy ő maga kivallotta.
(Istensegíts → /Nagyvejke/ Halásztelek, 1959–1973/férfi, sz. 1895/Bosnyák S. 1977. 159. 1224. sz.)

Ez egy andrásfalvi asszonyval történt. Az asszony üdős volt, volt neki egy tehenkéje, 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 tehenet. Másnap reggel, mikor kimegy az öregasszony,
hogy megfejje a tehenet, hát nincs tehen. Futkos, szól a fiának, hogy – nem látta-e a tehenet –, hát a fia
azt mondta, hogy nem látta. Keresik erre, keresik arra, de sehut se kapják. A fiú tudta, hogy hol van,
de hát úgy akarta, hogy ő használja meg azt a pénzt. Így hát az öregasszony keserviben azt mondta, hogy: – Gyere, menjünk el Szucsavicára,493 hogy imádkoztassam ki, hogy ki vitte el. S a fia nem
tartotta, hogy érvényes az, gondolta magában – hát gyerünk. S béfizették ott a papnak, a főpapnak
493

A szucsevicai kolostor (rom. Mănăstirea Suceviţa, Suceava megye), amelynek a Feltámadás tiszteletére felszentelt temploma 2010 óta a Világörökség részét képezi, Gheorghe Movilă, Radóc püspökének (1598–
1605), majd Moldva metropolitájának (1605), illetve Ieremia Movilă, Moldva fejedelmének (1595) támogatásával a 16. század végén készült el.
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a miséket. A kaluger pap azt kérdezte, hogy: – Miért? Ezek elbeszélték, hogy miért fizetik, s azt
mondja a pap: – Jó – azt mondja – én elfogadom, de – azt mondja – hogyha megkezdjük a misemondást – azt mondja – akkor hiába jöttök, hogy imádkozzuk vissza, mert akkor nem tudjuk visszaimádkozni. Hát gondoljátok meg jól. S azt mondja erre az öregasszony: – Hát azért fizettük, hogy
megtudjuk, hogy ki. Hát elmentek haza, s avval egy üdő múlva hát az öregasszonynak a fia beteg lett.
Hát beteg, beteg, ezen nem tartottak semmit, de a fia, az tudta, hogy őt most ez fogta meg, de hát
még bízott, hogy kijön belőle. Elég az, hogy minden nap rosszabbul lett, és mikor aztán már attól
kellett tartani, hogy meghal, akkor hívta az anyját, hogy bocsásson meg, menjen imádkoztassa viszsza, mert ő adta el a tehent. Az öregasszony lélekszakadva elvitette magát Szucsavicára s mondta a
kaluger papnak, hogy imádkozza vissza, mert az ő fiát fogta meg az átok. S erre azt mondta a kaluger
pap, 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.
(Istensegíts → /Nagyvejke/ Halásztelek, 1959–1973/férfi, sz. 1895/Bosnyák S. 1977. 159. 1225. sz.)494

Nem is olyan rég, ecce egy fiú katonának készült. Akarta, hogy legyen egy kis pénze is, és ezér
elopatt otthonró egy zsák búzát s eadta. Az anyja mind kérdezte, hogy ki lopta e. De senki nem jelentkezett. És akko az anyja szógálotat csináltotatt, hogy a tolvaj haljan meg, de előssző mondja
meg, hogy ő 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. Erőssen beteg vót. Meg is halt, huszonnégy éves vót. De előssző kiátotta: – Én loptam e. Többet semmit se mondatt. A temetésen három
falubó vótak.
(Detrehemtelep, 1971/65 éves nő/Keszeg V. 1996a. 365. 41. sz.)495

Kovácspatakon lakott A. Gy.-nénak a leánya. Tizenhárom hétig feküdt, azért, hogy csak azt
mondta: – Azt a méhecskét kell megütni! Azt a méhecskét hajtsátok el rólam, me eszen meg! Egész
biztos, hogy valakinek méhecskébe okozott vót kárt. Ez azt jelenti, hogy elmennek oda. Van negyven
kaptár. A kaptárokba vannak a méhecskék. S akkor ellopja, vagy a mézet, vagy őt leüti, vagy egészen a
kaptárt ellopja. S ez a mi közmondásunk azt jelenti, hogy idő előtt. Mert az az ember, akinek a méhit
ellopják, elmenyen a román paphoz, s misére valót ad. Húsz lejt, ötven lejt, nem számít az, ha százat
ad es, me kárt okozott neki. S akkor a pap misét mond ellene, s aztán ő neki meg kell halni. S tizenhat hétig feküdt, s egyebet nem mondott: – A méhecskéket hajtsátok el rólam, a méhecskéket hajtsátok el rólam! Jaj, marnak! Jaj, úgy marnak! Itt vannak a méhecskék! S akkor a házba széjjelnézett,
azt mondták a szomszédasszonai, hogy: – Azt a méhecskét, üssék meg, s üssék meg. S úgy belehalt az
ágyba. S a másik akkor jól tudta, hogy ő adta a misére valót, a méhekkel kapcsolatosan, hogy ellopta.
(Bükkhavaspataka, 1972/56 éves nő/Salamon A. 1987. 144. 131. sz.)

Hogy járt S. V.-vel? Ez a szomszédba vót nállunk, ez tiszta igaz vót. Azt mondják, hogy csak
meg ke simogassa a tehént, vaj emenyen s a tehény nyomából veszen egy kicsi sárt vagy port. A ganéjából. Elviszi, s akko eveszi. S akkor az ember itt lakik egy kicsit messzébb. Akkor ez az asszony
már úgy elvette a tejit a tehénynek, hogy csak sovánkozatt a tehény, sovánkazatt, se nem vót se fele
a tejnek, se nem még vót jó. Akko ő elment s adatt szógálatakat az asszony mind a papná. Az ember
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Újraközölve: Pócs É. szerk. 2012. 617–618.
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olyan rosszul lett, hogy csak hentergett a födön. S akko a felesége eszaladatt ide, de J.-ékhaz jött hamarább, Gy.-ékhaz. S akko megmondta J.-nek, Gy.-nek, hogy jöjjön fel ide K.-hoz, hogy mondja
meg, hogy állítsa meg a szogálotakat, valamit, me S. hal meg. S akko aztán szerencsére rományok
vótak ők, R.-nek, vagy mit tudam én, me aztán leállíttatta a szogálotakat, s úgy lett jobban az ember. Ez tiszta igaz vót.
(Mezőbodon, 1985/55 éves nő/Keszeg V. 1996a. 365–366. 43. sz.)496

Nannyám mesélte, hogy gyermekkorában történt, a szomszédban élt egy öregasszony. Özvegy
volt, csak a fia élt, de az házasember volt, már gyermekei is voltak. Ő járt az erdőbe faragni, favágni,
erdei munkára. Egyik alkalomkor nem vitt haza semmi pénzt. Az édesanyja és a felesége hiába követelték, azt mondta, az egyik munkatársa ellopta. Az öregasszony lement a román pópához, valahol ott Tarkucába, és gyertyás misét rendelt, vett 20 gyertyát és az volt az óhaja, hogy aki ellopta, az
száradjon meg, és csak akkor tudjon meghalni, amikor kimondja, hogy ő lopta el a pénzt. De bizony
az öregasszony nem tudta, hogy a pénzt a saját fia itta el. Telt, múlt az idő, a fiú egyszer csak lebetegedett, hazavitték az erdőből, ágynak esett és úgy elszáradt, mint egy kóró. Végül kimondta, hogy ő
tette el a pénzt, és akkor csendesen meghalt.
(Gyimes, 1990-es évek/Póra Szabolcs, 14 éves diák gyűjtése)497

Volt egy asszony Hidegségen, valaki a pincéből ellopta a borát. Ez nem is volt olyan régen. Na,
gondolta az asszony, majd megkapod te a bort! Lement a román pópákhoz. Úgy adta a misére valót, hogy aki ellopta a bort, azt a nyüvek a nyújtópadon egyék meg. Volt az asszonynak egy fia, kinn
volt a kalibánál. Egyedül volt, s valahogy meghótt. Három napra reja kapták meg. Nagy meleg volt,
amikor béhozták s a nyújtópadra tették, a nyüvek már mozgatták. Úgy, hogy az asszony a saját fiát
imádkoztatta ki. Mert a szomszéd legényeknek hordta el, és együtt itták meg. De a fia hordta oda,
azt büntette meg a jó Isten.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/62 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 154.)498

Amikor az aszony meghallotta otthon, hogy a tolvaj, akit kiimádkozott, a saját fia, hamar lefutott a román paphoz, s könyörgött vonja vissza a gyertyamisét. – Már késő leimádkoztam, a
gyertyák elégtek, a bűnösnek vége… Hamar menjen haza! Mire az asszony hazament, a fia már
meg volt halva.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/férfi, sz. 1907/Tankó Gy. 2001a. 161.)

Mostanában es sokan járnak Târgu Ocnára [Aknavásárra], Palánkára, [Gyimes]bükkbe s ide
Bükklokába es, ha valakit ki akarnak miséztetni. Régebb es, most es a pap könyvet nyit, imádkozik,
misézik, meggyújtja a gyertyákat. Aztán azt mondja, hogy amikor elégnek a gyertyák, akkor beteljesül a kívánsága, ha igazi s nem hamis kívánság. Csak figyelje, akit kiimádkoztat! Olyan es megtörtént, hogy egy asszony nem tudta ki lopja a házát, s a saját fiát imádkoztatta ki.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/férfi, sz. 1916/Tankó Gy. 2001a. 161.)

Még tudok egy másik esetet is. K. E. nyolc kerek esztendeje fekszik. Él, de megfordulni sem
tud az ágyban magától. Ez azért van, mert régebb szeretkezett a szomszédjával, P. I.-vel. Az a
496
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feleségét sokat zaklatta miatta. A felesége már nem bírta, lement az ágasi pópához, és kiimádkoztatta, fekete misét tartottak. Meg es fogta, ezt itt mindenki tudja. Eleget sajnálják, de most már
nincs, amit csinálni.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/nő, sz. 1916/Tankó Gy. 2001a. 163.)

Lementek a román papokhoz vagy kalugerekhez, misére valót adtak, hogy akire haragudtak, annak legyen valami baja. De az nem csak úgy ment, mert az hibás kellett, hogy legyen. Ártatlanul nem
ment. Az valami rosszat tett. Ennek bizony volt eredménye, s még a mai napig is járnak. Sokszor ki
is mondják, a szomszédok is tudják, hogy ez s ez megmiséztette ezt s ezt. De főleg az eredményt beszélik, s mindenki tudja, ha valaki megjárta. Az illetők, akik benne vannak, azok nemigen beszélik,
sem egyik, sem a másik. A bűnös, ha meghallja, hogy őt megmiséztették, biza féleget. Nem mutassa,
de fél. Én azt mondom, sokszor abba betegedik belé!
(Gyimesközéplok, 1965–2000/74 éves férfi/Tankó Gy. 2001a. 165.)

Az emberek mentek s ma is mennek a román papokhoz bé Móduvába, mindenkinek volt valami
panasza, valamit kért, vagy igazságot akart tenni. Emlékszem, leánykakoromban élt Bükkhavason
egy I. P. nevű emberke, akinek volt egy fajka méhe. Tőlik nem messze lakott J. J. E., annak es volt sok
méhe. Ez irigységből leétette az I. méheit. Itt a méh valami különösnek, szentnek számított, soha
nem úgy mondják, hogy megdöglött a méh, mint a más állatok, hanem meghalt, kihalt, éppen mint
az ember. Nahát, kihaltak az I. méhei, erőst el volt keseredve, s elment bé Tarkóba az oláh pópákhoz,
vett egy csomó gyertyát, misére valót adott, hogy az Isten büntesse meg, aki hibás. A pap azt mondta: – Jöjjön csak vissza két hónap múlva. A J. J. E. családja észrevette, hogy itt valami baj van, megijedtek, s könyörögtek, hgy I.-ék vegyék vissza a misét. Megsajnálta, és lement a paphoz, és mondta
neki, hogy semmisítse meg a misét. Nem akarja, hogy a másiknak baja essen. – Az már késő, mert
leégtek a gyertyák. Maga mire hazaér, az az ember meg lesz halva! Tényleg, fel se indult Hidegségen,
már valaki mondta, hogy J. J. E. felakasztotta magát.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/nő, sz. 1924/Tankó Gy. 2001a. 166–167.)

Eccer azért is jártam, mert elszaggatták a szúrósdrót kerítést, amit a nyároló körül tettünk. Az
a nyároló a mienk volt, de a kommunisták közösítették, minden hitvány belécsapott, akinek azelőtt semmije sem volt. Annak a misérevalónak is volt foganatja, mert a főkolompos eccer részegen
ment haza, s egy akkoracska árokba, amit egy ember jó könnyen átlép, beléesett s ott meg is fulladt.
Mostanába ide, Bükklokába járnak sokan, s tudja-e, nem csak öregek, hanem fiatalok is!
(Gyimesközéplok, 1965–2000/nő, sz. 1924/Tankó Gy. 2001a. 167.)

Úgy 1954 körül volt Ugrán egy rosszféle erdész. Úgy büntette az embereket, hogy szépen ölte
meg. Egyszer A. P. elment a saját erdejébe, ami régebb az övé volt, de most elvették a kommunisták, államosították. Hozott onna egy szekér száraz fát, csapot, mit. Az erdész megfogta, és szerencsétlennel bévitette a községházára. Szinte sírt mérgiben. A felesége lement a román paphoz, és
gyertyásmisére-valót adott. Az volt a kívánsága, hogy az erdész a pénzit hagyja a patikában. Ezt el
is mondta valakinek, s az visszamondta az erdésznek. De az csak röhögött. Egyszer csak fájni kezdtek a labia. Jobban s jobban úgy, hogy ágynak esett. Halála előtt két pálcával járt. Az út mellett álldogált, s K.-né ment le az úton. – Hát nem hittem volna, hogy igazad lesz K.! De most már látom...
(Gyimesközéplok, 1965–2000/81 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 168.)
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Itt régebb divatba volt a guzsalyoskodás, az, hogy a legény a leánynál hált, ha a leány meghívta
guzsalyasba, akkor, ha komolyan udvarolt. Megtörtént, hogy egy legény felcsinált egy leányt, s később rea sem nézett. Így történt ez Nagypatakán is. – Ne búsulj, leányom, mert lemegyek az ágasi
paphoz, s elintézem. Úgy is lett. Lement, vett gyertyákat, gyertásmisére-valót adott, hogy intézze el
a legényt. A román pópa azt mondta, hogy nyugodtan menjen haza, egy hét múlva meglesz a hatása,
mert elégnek a gyertyák is. Így is lett. Egy hét múlva a legény lebetegedett, s ma is az ágyat nyomja.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/60 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 169.)

Nagymamáméknak, Felsőlokon, valaki bosszúból felgyújtotta a házukat. Nem tudták ki lehetett
az. Akkor nagymamám lement Palánkára, ott a piacon egy füzettel a kezében ült egy szakállas fiatal
kaluger. Nem tudták, honnan jöhetett, de úgy volt öltözve, mint a szerzetesek és román papok. Adott
egy gyertyásmisére-valót és azt kívánta, hogy aki felgyújtotta, legyen hat hónapig ágyban fekvő beteg. Nem tudott románul, de ott a piacon sokan voltak, kapott egy valakit, aki lefordította. Amikor
hazajött, édesapámék gúnyolódtak, hogy ki tudja, milyen vagabondnak adta a pénzt, csak felöltözött
papnak. De bévalósult a kívánsága, mert akire gondoltak, az elbetegedett és később meg is halt. Pedig rokon volt, csak hát már rég osztották a vagyont.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/12 éves lány/Tankó Gy. 2001a. 170.)

Háborúkor egy zsák fehérlisztünk volt, s két zsák rozsliszt. Akkor abból süttük a kenyeret. Felmenekültünk a patak fejibe az oroszok elől, s elástuk a lisztet a vőgybe. G. F., Isten boldogítsa, megeszelte s szálig ellopta. Mondtam: – Add vissza, F., mert nincs egy fúvás lisztünk sem. De nem. Akkor lementem az ágasi oláhpaphoz, fogadtam egy embert, mert én nem tudtam románul, s adtam hét
misérevalót. Mert ha valami erőst akartunk, akkor hét misérevalót adtunk. Egyszer-egyszer pénzbe,
de legtöbbször kőtségbe fizettünk. Vártam, vártam az eredményt, de nem es vót hiba! Egyszer csak
halljuk, hogy G. F.-et levágta a fia. Erőst rossz ember vót, megfogta az átok!
(Gyimesközéplok, 1965–2000/nő, sz. 1905/Tankó Gy. 2004. 86.)

Azt is mondták... A. bátyám aszhitte, hogy a felesége, M. néném, P. M. jóba van B. A. bátyámmal. S eljárt a kalugerekhez. Gyergyóba vannak, aszhiszem, azok a kalugerek. Elment Gyergyóba
a kalugerekhez, s megcsinátatta a feleségét. Azétt, hogy nem tudom, A. bátyámat is megcsinátatta,
mind a kettőjüköt, hogy valami ruhadarabját is vitte, s ráimádkoztak, s aztán a férfi is meghat, s a nő
is meghat. Aszmondták, hogy ezt A. bátyám megcsinátatta.
(Atyha, 1993/63 éves nő/Gagyi József gyűjtése)

Hát az már itt is megtörtént. Vót egy pásztor, disznyót vagy valamit eladtak a fiával, az asszony, és
akkor elhazudták, hogy ellopták a disznyót. És akkor azt mondja, hogy: – Na, hadd el – azt mondja –,
mejek, és megtudom. S akkor aztán nem meghalt a fia is, s az anyja is, a felesége is az embernek. Úgyhogy réjuk szállt, ők vótak a hibások.
(Székelyhodos, 2003/69 éves nő/Balássy E. 2014.K 66.A 362. sz.)

Oda be voltam Komanesten [Kománfalván] szolgálatba, s az mesélte, ott ugyan éppen szomszéd volt a gyár mellett, aszondja, hogy az urának az öccse annyira gyűlölte őt, hogy képes volt, hogy
megsemmisítse azt a területet. Pedig testvérek voltak, s egyformán el volt osztva a birtokik, minden.
Annyira fel volt lázadva, hogy el akarta teljesen tenni az asszonynak a férjit. Ő elkeseredett, szépen elment, s a papnak elmesélte, hogy ne mi van, s hát mit csináljak, mit csináljak. Aztán: – Adok
ilyen particsikát, aztán te lássad – aszondja –, én nem… Én kiadom, de te lássad, mit csinál! Aztán
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a templomból lefelé jövet, volt egy kicsi vasút fel Mojnestre, egy olyan kicsi kanyar, az végállomás
volt ott feljel, Mojnest. Amikor jött lefelé, aszondja, meggondolta, hogy felteszi a sínre azt a kicsi
particsikát – a papírkába belé volt csombolyítva. Feltette a sínre, aszondja, és akkor leereszkedett,
mert nagy magas töltése volt a vasútnak s ilyen út volt alatta, mellette. Feltette, s mikorra ő leereszkedett, már a vonat jött is le Mojnestről. Ő nézte, hogy mikor átment a vonat, aszondja, mintha egy
lángot vetett volna ott. Mikor hazajött, a ház le volt a másiknak égve. Porrá volt égve teljesen. Ahogy
az elégett, úgy elégett az ellenségének a háza is. Úgyhogy nagy lelketlenség. Inkább eltűri az ember,
s éppen ezt nem cselekedjük meg s nem is akarjuk… Nyomorítnak, nyomorítnak, Isten áldja meg,
eltűrje, olyan dolgot méges nem művel el máma senki, hogy épp ezeket megcselekedje.
(Tarhavas száda, 1993/79 éves ort. férfi/Magyar Z. 2003b. 561–562. 1112. sz.)499

[K.]: – Ha tűz volt, akkor is a paphoz mentek?
[N.]: – Vót, mostanában vót tűz, miko fegyútatták itt a szénát a tavaly.
[F.]: – Itt is történt.
[N.]: – Akko mentek a paphaz. Na, de nem tudam, mi derült ki.
[F.]: – Akire gyanakadtak, a kovács, hogy jelentették a milicián, az halt meg. Megmondta, hogy
kiásso a sírját, miko hal meg.
[N.]: – Megmérgezte magát. Má a milicia akarta másodszo elvinni. Ő még vót elzárvo… Ez
nem azt jelenti, hogy ő vót a tettes. Igen, ne csiált vóna semmit, csak elérte vóna, s az ilyennek, aki
pappal csinál, és ő nem csiál semmit, sem is beteg, csak mondjuk egy kicsit elszédül, valami ilyen van,
valami jele van. A harmadik héten egy-két óra, s kész van. A valódi.
[F.]: – Amelyik jelentette, hogy ő járt 10-12 óra körül arra, annak megdöglett két drága lova.
Nem ötszázas lovak. És egyik disznó… két disznója vót, mázsások, egyik megölte, megette a másikat. Utáno egyik hónaprá, megdöglett egyik, olyan 50-60 ezres ló…
(Cegőtelke, 1994/74 éves férfi és 65 éves nő/Keszeg V. 1996a. 363. 34. sz.)500

Történt ilyen eset itt nálunk, pont a sógoram is benne vót. Fogságbo vótam, [19]48-ba jöttem
haza, 4 évig vótam Oroszországbo. A sógoram… Eloptak egy kas méhet. Régebben, tetszik tudni, nem kaptárba tartották, hanem kasba. Gyékényből vót fonva, megtapasztva, bécukrozva, kereszt
csinálvo lépbő, s abba tartatták a méheket. A falu végén egy románná vót a pálinkafőzőüst is. És
eloptak egy kas méhet. 20 kiló vót kasastól, méhestől, lépestől. 20 kilós vót. S akkor elvitték, bétették
egy abroszba vagy lepedőbe, elvitték és bétették a szereshez, a lakásához, valami kő közé bérakták
oda. Ott vót a méh egy kerek hétig. 7 nap. S akkor mit gondoltak, mi nem a sógoram, s vót egy jó
barátjo, s vótak ilyen asszonyak. A sógoramnak vót vaj 80 veder bora, tetszik tudni. Évente a szőlőbe. Akko vette, vitte ki egy öste a plévederre este a bort. Az vót 10 literes. S akko még loptak tyúkokat is, vettek rizskását is, minden féléket, készítettek ételt s tartattak lakomákat. Nem minden este,
tudja. Vótak nők s férfiak. És ezek akko azt gondolták, vágják le a méhet. Me tudja, akko úgy vót,
béáztották hideg vízbe, leseperték a tollúseprűvel, s akkor megölték a méhet. Elég az hozzá, kivették
a mézet s bétették egy tálbo. S akko ivás közbe mulattak, ettek, bujáskodtak. Akko szépen, aki ett a
mézből… vége vót. Ami megmaradatt, megmaradatt, a lakoma eltőtt, mindegyik elszaladatt, elmentek haza. Akkor a tulajdonos, aki ellopta a méhet, akko kieresztette regge, 7 vagy 8 órako szokott
menni a csorda, tudja. Egy olyan magas ember vót, gyönyörű szép ember vót. Kiengedte a tehenyeket.
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S összeesett. Bévitték és meghalt. Az vót az első. Ha lejártak a napak, a pap… pénteket, keddet, mit
tudam én, mit tartattak. Akkor a sógoram, virágvasárnap harangoztak, kezdték összehúzni, régebben
szokás vót szalagat tenni, lógatni, szalagat tenni a fonadékja hajába, miko konfirmáltak, na elkezdtek
harangozni, s akko készültek nagy asztalazásra, presbiter vót a sógoram, s a léánya vegye az úrvacsorát. És azt mondta a léányo neki: – Apu, úgy ennék egy kicsi mézet. Olyan kaphatós ember: – Állj,
fiam… Vett egy tángyért, evette a kést, és neki is vót öt kas méhe. Ment, s egy méh megmarta a torkát. S miko kijött a csűrajtón, az édesanyja ott vót a konyha előtt, ült a padan. Akko má úgy megmarta, hogy nem tudatt beszélni. – Édesanyám, halak meg, édesanyám, halak meg. Alig valamit ejtett ki.
Amiko összehúzták a harangat, meg vót halva. Ez a második eset vót. A léánya kellett menjen, hogy
vegyen úrvacsorát, és akko így csinálódatt egy seb, kilis, ami szokatt csinálódni vérújulásból, a fenekére. Az meghalt abból. Akkor a két asszony elmentek Telcsre, béángázsálódtak,501 de mind mázsás
asszonyak vótak. Kérem, mai nap se tudják, hol vannak eltemetve. Elbódaragtak. Elment öt vagy hat
személy. Ott vót a szomszéd innét fentrő, a rokonságból, az nem ett a mézből, semmi baja nem vót.
Kérem, ő is ott vót a muriba. Fiatalember. Öt személy elment. Megcsinálták.
(Cegőtelke, 1994/80 éves férfi/Keszeg V. 1996a. 364–365. 38. sz.)502

Volt egy illető, voltak méhei. És összetársultak vagy ketten, s mit gondoltak ők, úgy né, gondatlanságból ementek ők, s ellopták a mézet. S akkor az nem tudatt mit kezdeni, elment a román
paphaz. S tényleg. S utána az egyik meghalt. Akkor nem tött bele egy év, s meghalt a másik.
(Cegőtelke, 1994/71 éves férfi/Keszeg V. 1996a. 365. 40. sz.)503

S viszont olyant is hallottam, ezt is, amikor a gyárnál voltam, állandóan mondták, hogy egy aszszony rossz életet élt a férjével, s elment oda, s kiimádkoztatta! S a férfi meghalt, csíkszeredai volt az
ember. Na. Itt a kerek udvarba. Hát elmesélte, saját maga.
(Gyergyókilyénfalva, 1994/77 éves nő/Gagyi József gyűjtése)

[N.]: – Megjárta itt né a szomszédunkba. Erről a P. I-ről, akiről beszéltünk az előbb, hogy a láncot hogy köti keresztbe. Így is, meg így is, s akko le is, mindenféleképpen össze-vissza fódozza a tehenet lánccal, és szembeönti mind keresztül-kasul a tehenet. Na, a télen mullott egy éve, döglött meg
a tehene, be vót esve a jászolba éjjel. A szomszédja román ember. Ez a I. Azt mondta, hogy elvették
a tejit mind a két tehénnek.
[F.]: – L. mondta?
[N.]: – L. L. elmondta nálunk. És elment Nagyfaluba, ide Apanagyfaluba, mert ez vegyes falu,
csak a román falu van külön és a magyar falu külön. És ement a román paphoz Nagyfaluba, és azt
mondta: – Chiar veşinu dumitale a luat laptile – azt mondja –, peste pârâu.504 Azt mondta a férfi:
– Most én mit csináljak, annyi tejet se tudok fejni, hogy legyen a kisbornyúnak. – Én fogok imádkozni evégből. Nem tudom, én ezzel nem vagyok tisztába, ez ördögi dolog vagy isteni dolog vagy,
hogy képzeljem el az ilyesmit. Imádkozik, de kire imádkozik, mire imádkozik. S azt mondja, hogy
nézze meg, hogy vissza fog jönni a teje, és őtet fogja érni a nyomorúság, utol fogja érni, miko lejár a
bötnek az utolsó napja, velük valami fog történni. Hát egy pénteken, csütörtökön éjjel, péntek virradóra, nem is szóltak senkinek semmit, hát egyszer csak látom, hogy halad fel a... egy pár ökrük is
501
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’szolgálatba álltak’
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 257–258. 248. sz.; 2013. 97. 38. sz.
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 258–259. 250. sz.; 2013. 98. 40. sz.
’Épp a maga szomszédja vette el a tejet, azt mondja, a patakon túlról.’
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vót az istállóba, s haladnak fel a szánnal, ilyen falusi szánnal, az ökrökkel letakarva, s akko má láttam, hogy állat van a szánba letakarva, mert havazott, nagy tél volt a télen múlt egy éve. S mindjá jön
M., azt mondja: – I. néni, mit mondtam magánok? Lássa, hogy megjárta I.? Megdöglött a tehene. A
jászolyba kapta meg megdögölve. Befordítatták az ökrök oda. Ez meg kellett történjen, me ezt megmondta a pap, hogy ez meg fog történni. Na de, most mire imádkozott? Hogy dögöljön meg az állatja, vagy [valaki nevet] nem tudam elképzelni az ilyent, hogy kire és mire imádkozik.
[K.]: – És mondják, hogy ilyenkor az, aki az állatot megrontotta, kell hogy jöjjön a házhoz.
[N.]: – Igen, igen, de nem szabad, azt mondják, mi nem foglalkoztunk effélével.
[F.]: – Szóval, amikor fizetnek rá misét, akkor nem szabad adni ki, mert akkor jelentkezik az az
illető, aki a hibás. És ameddig nem kap attól a családtól valamit, addig ő rosszul van.
[N.]: – Rosszul érzi magát.
(Magyarberéte, 1994/64 éves férfi és 59 éves nő/Keszeg V. 1996a. 367–368. 51. sz.)505

Én láttam egy ügyet, így lenne, nem így lenne. Éppeg erről beszélek. A sógoram vót, ilyen
brigádosféle, az igazgató úrt elhagyta a felesége. S annyira szerette azt az asszonyt, vót egy gyereke
is, eljött hozzánk. Pont találto édesanyám. Az édesanyám román asszony vót. S mondja, hogy jártom,
hogy nem. Mondja édesanyám: – Tudja, mit mondak? Maga fizessen vagy három misét. Itt, ott, ott.
A jó Isten hátha helyrehozza, s elválosztja attól, akivel összepaktált. Úgy is tettünk. Pont én vótam
az. Nekem adott ezer lejt a kezembe. Azt mondja: – Te J., mi csinálj, még van három hét, menj, ahová édesanyád mondja. Elmentem Vermesre. Vót egy öreg pap Nagyfaluba, és egy Kentelkén. És azt
mondta ez a vermesi, hogy egy kedd nap fogja csinálni a misét. Úgy beszélt azoknak is. Na. Én kértem egy nyugtát, pecséttel, hogy mutassam meg, hogy mennyi pénzt adtam, az igazgató pénziből.
150 lej vót fejenként. Na, megmaradt nekem 500 lej, me ekötettem 50-et. És miko mentem vissza az
igazgató úrhoz, mutatom a nyugtákot, mondja: – A pénz a tiéd. Álltom 4 hétig dolgozni, és hazajöttem. És ha hazajöttem, 3 hétre kapak egy táviratot: – J. – azt mondja –, a tennap temettük el a vót feleségemet. Úgy is vót, meghalt. És, hogy. Akko vótak e szaladók, gyorsfutók, hogy az áldásba hitták.
Kárpátok. Mive hordták a kukoricát. A volt felesége ment egy kocsival, avval a latorral, akivel élt. S
egy olyan Kárpát belécsapódatt, az asszont megölte, s a férfit nem. Ez direkt így vót. Az áldott Isten
keze volt, de az így történt, ezt én láttom. Hanem azt mondom, java része a papokhoz ezek mennek,
ezek az elválók, s nem élnek jól a családbo. S ha valaki ellop valakitől valamit.
(Magyarborzás, 1994/70 éves férfi/Keszeg V. 1996a. 364. 37. sz.)506

[K.]: – Olyan, hogy mostanában valaki gyógyult volna meg, volt-e?
[N.]: – Hát ezeket nem szokták elmondani, ezek olyan családi titkok. Valakinek az urávol vagy a
gyermekivel… Üdő elteltivel szokták mondani. Én beszélek magamról, mert valamikor én is vótam.
Fiatalkoromban.
[K.]: – Hol volt B. néni?
[N.]: – Milyen falu volt a [Nagy]sármás mellett? Egy kicsi falu. S én is voltam, s nekem is
kinyitatta a könyvet. S azé gondolkoztam, hogy hogy mondta annak a könyvnek. Egy nagy-nagy
könyv… a pravila… vót az a biblia. S ahogy van a románoknál a templom… Nem tudom, milyen
szentélynek mondják magyarul. Ahová nem szabad bemenjen a nő, csak a pap. S akkor oda bévitt a
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pap, és ott egy olyan nagy könyv vót, akkor ideadta nekem, hogy csináljak így a kezemmel, hogy így
nyitsam fel. [Mutatja.]
[K.]: – Tehát a becsukott könyvre kellett keresztet csinálni?
[N.]: – Igen, így és így, és akkor azt mondta, hogy nyitsam fel. S kinyitattam a könyvet. S akko
abba a könyvbe az a dátum vót, amiko én születtem és amelyik hónapba és ahányodikán. Az vót.
De elősző mindent megkérdezett, hányba születtem, harmincötbe, április 27. Amikor kinyitattam a
könyvet, az a nap vót. Az olyan… nem nagy betűs, de nem román írás vót, valami egyéb írás. S akko
nézte, hajtatta a könyvet, hajtatta, fekete betűs vót a könyv, elöl mind fekete betűs vót. S akkor utoljára má piros betűs vót. S akkor azt mondja nekem, hogy azt mondja: – Oare cine ţi-o putut face
dumitale507… Nézte… [Érthetetlen.] S akkor azt mondta nekem, hogy tartsak kilenc keddet és kilenc pénteket. S aztat meg kellett én fizessem… elfelejtettem, mennyi vót az a pénz, minden esetre nem vót olyan drága, s akkor én tartattam a kilenc keddet és kilenc pénteket. Úgy ahogy én tudtam, félnap nem ettem, imádkoztam délig. Na így. S akkor… az vót egy hosszú idő. S én azér vótam,
me nekem van ez a léányom, de ez olyan törvénytelen gyermek. Én nem vótam férjnél, s otthon a
családbo nagyon nehéz körülmények közt vótam. A léánkám született februárbo, s én vótam őszszel. Emlékszem, hogy ásták a répát ott, miko mentünk arrafelé. S akko édesanyám mondta, hogy
menjek, má látto, hogy úgy e vótam zárkózva a világtól, nagyon nehéz körülmények közt vótam. S
akkor én emondtam… mint az orvosakná, ha nem mondja meg az ember, hogy milyen beteg, hiábo
menyen. S én kilenc hétre, mikor lejárt előssző a kedd nap, élt még édesanyám is, édesapám is… má
mondam, hogy a léánkám huszonhat éves. Édesapám beteg lett. Összeesett, édesapám rosszul lett.
Hát én nyilvántartattam, mert engemet érdekelt. Má vótak léánytestvéreim, azak elfelejtették. Nem
vót az ők nehézségek. De én mindent kísértem, na ezen a héten lejárt négy hét, öt hét, hat hét… Na,
így történt. Kedden lejárt a kilencedik hét, édesapám összeesett. Rosszul vót s helyrejött. Me édesapám mindig egészséges ember vót, nem vót beteges, s helyrejött. S ment tovább. S pénteken beteg
lett édesanyám. S édesanyám hat hétig vót… olyan beteg vót, hogy halálos beteg. Me emlékszem,
hogy elkapott az ősz, úgy karácsony nagyhetére, péntekre került az utolsó, s már nem tudtuk, hogy
süssünk szombaton vagy nem, me édesanyám olyan rosszul vót. Hogy nem tudtuk, hogy hányadán vagyunk. S a léánytestvéreim is elfelejtették, de én nem felejtettem e, me én nyilvántartottam.
Bánkodtam, s akko e vótam keseredve, hogy kellett ez nekem, há mi lesz velem, én emaradak ott a
kicsi léánkámmo… S hat hétig beteg vót, s édesanyám helyrejött. S édesanyám betötette aztán a kilencven évet, s a nyáron aztán meghalt.
[K.]: – B. néni, én ezt úgy értsem, hogy a szülei valahogy közbeszóltak, hogy ne menjen férjhez ahhoz a fiúhoz?
[N.]: – Igen. Én úgy értettem… úgy csináltom, ahogy nem kellett vóna. Aztán ezt [a gyermeket]
csináltom olyanna, akihez nem hattak és nem mentem el. De ők akadályoztak, amikor az időm vót.
Mikor hozzám illő fiúm vót, akkor vót a baj. Én így húztam ki a fiatal éveimet. Ez bántott, és én így
értettem meg. Amikor vót az időm és hozzám illő fiúm vót, akkor kellett vóna, hogy engedjenek. De
mikor a léánkám lett, má harminchárom éves vótam. Na. S akkor… szóval olyan körülmények között
vótam, hogy azt kibeszélni nem lehet. Na és akkor azt úgy gondoltam, s aztán soha nem felejtettem
e, me nagyon nagy dolog vót… mér nem hattak, mikor eljött az idő, ahová kellettem, ahová nekem
is kellett vóna. Na úgyhogy bántott a lelkiismeret s bántoni fog mindig. Hogy a fiatal éveimbe nem
vótam rendbe. S aztán lett ez a léánkám úgy, ahogy lett, s akkor mindig eljött az ideje, hogy hozzáillő
fiút kapott, telepedjen le, hogy lássom, hogy legalább ő rendbe van. Úgyhogy én nem vótam férjnél…
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’Vajon ki csinálhatta magának?’

262

EME
V. A pap tevékenysége
[Még beszél az életéről.] Na, én a papakról ennyit tudak. Hogy meggyőződik az ember abba a sorsba,
amibe az Isten rendeli. A papak ezt csinálják. De úgy az ördögge nem tudam. Má a papná nem úgy
van, hogy emenyek és fizetek misét, hogy úgy legyen, ahogy én akaram. Nem. Hanem hogy legyen
meg az Úrnak az akaratja. Hogy eztet önként vállolja, ahonnét jött. Na. Na, de az ördöggel eztet nem
tudam, hogy csinálják, de csinálják. Mert mindig vót és van.
(Magyarpalatka, 1994/59 éves nő/Keszeg V. 1996a. 362–363. 33. sz.)508

Igen, hetente egy nap, a pénteki, az szigorú böjt, és nem tudom, talán még a keddi nap. Hát nálunk volt egy eset, az én gyermekkoromban, amikor egy tűzeset után a szomszéd, a szomszéd legényre gyanakodott. Hogy az gyújtotta fel a szénát. És az is elment a román paphoz, nem is titkolva,
hogy ő most miért tart böjtöt s imádkozik. 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 megzavarodott. Mert szerintem tudatában volt, hibásnak érezte magát, és annyira furdalta a lelkiismeret, és tudta, hogy most már jön a kilencedik kedd, péntek, két napot böjtölt az asszony, azt tudom,
hogy arra a napra megfutamodott. Futóbolond lett. Aztán Dicsőbe hozták helyre. És azt mondták,
na ugy, az átok, a böjt, a román pap csináltatása eredményes volt. Szerintem inkább az önvád volt,
ami előidézte.
(Sáromberke, 1994/50 éves nő/Keszeg V. 1996a. 363. 35. sz.)509

Egy legén elhatta a leánt bubával. Nem akarta elvegye, melikhez járt ő. Nem akarta elvegye, sz
elvett mász leánt, meliknek nem volt bubája. Sz meliknek bubája lett, elment s megsánta. Sz annak
behajlott a feje a lábaihoz, sz élt. Élt, sz úgy ment. A leány az olá papokhoz ment, nem a miénkhez.
(Szabófalva, 1994/Halász P. 2005. 388. 1775. sz.)

Legínek fürödtek és játszódtak a Moldovában.510 Sz az egyiket úgy megütték, megsapták, hogy
meghult. Sz beléeresztették a vízbe, sze mondták: elnyuvadt. Hazajött a zegísz, sz nem monták,
mit sántak űk. Még nem vult eltemetve, mikor lejött egy, melyik a sordát őrzi, innen Korhánból,
sze mondta vala: nem nyuvadt el a gyermeketek, hanem megütték, szutá beeresztették. Láttam én
a hegybül. De az anyja nem tudott mit sánni... Kit fogjon? Kit még tegyen puskaréba? Úgy hatta.
Meghót, eltemette. Sz után, elment Szkéjébe, ott van egy pap, ki tud. Nem sán rosszakat. Sz a pap
mondja vala: – Menj haza – mondja –, sz lászd magad: negyven napig jelenik meg. Mucsitódik meg.
Sz negyven napra egy legény ment egy leánval Mircsest [Merszefalva] felé... van ott egy lonka, sz
mondják vala, vagyon egy tó. Sz mikor ment a lejánval, meglátott egy virágot a tóban, bement vegye
ki, sz adja oda azt a virágot a ljánynak. Sz hogy bement, nem még jött ki. Sz a leán hazafutott. Sz a
gyermek ottmaradt. Sz a leán mondta az egésznek, elmentek sz kifogták, eltemették. Sz így megmutatta az a njép, mejik ölte meg a dzsermeküket.
(Szabófalva, 1994/Halász P. 2005. 389–390. 1780. sz.)

[N.]: – Most mennek ehhez a mátéi paphoz is.
[K.]: – Milyen ügyben?
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[N.]: – Ha elloptak valamit. Ez pont még kollektív vót, egy asszonnak, ott lakik szembe a tiszteletes úrral, a sógora mind ment hozzájak. Nekem pont az asszan mondta. Azt mondja, egy este ment
az ura, hogy hozzan fe pálinkát a pincébő. Ment s miko lement, a vedres korsó üres vót. S felment,
s azt mondja: – Te A., nekünk üres a vedres korsónk. – Há hogy? – Há üres, gyere lássod. Aszondta,
hogy elment oda Kócsba, aki adja férhez a léányokat. Elment Kócsra. S akko ement a paphaz, s azt
mondta a pap, hogy – Da ce, s-o golit demijana?511 S ő még megirtózatt.
[K.]: – Anélkül, hogy mondott volna valamit?
[N.]: – Anélkül. Így mondta az asszany. Aztán én nem tudom. S azt mondta: – Na lasă,512 tartsan
három szombatat, bötöljen délig, s az ember ilyen conductor513 vót a kollektívbe. A gyümölcsösbe
vótak, ott dógoztak. S azt mondják ezek az emberek, akik dógoztak vele, hogy azt mondja: – Io mă
duc să munc ceva.514 S elment az ember félre, hogy egyék valamit, s nem még jött, nem még jött. S
ementek a társai, hogy lássák, mit csinál. S azt mondják, hogy el vót kékülve. S akkor felfogták, s
béhozták egy strájfa, s bevitték Besztercére, s meghalt. S a faluba mindenki azt mondta, azé halt meg,
mert megitta a pálinkát.
(Szentmáté, 1994/80 éves nő/Keszeg V. 1996a. 365. 39. sz.)515

A román pappal szertartást végeztetett valaki éjfélkor, valaki ellen. A pap megmondta, hogy az
illető bűnös oda fog menni az ajtójához, de nehogy beengedje, s ne is menjen ki hozzá, akárhogy kiabál. Ezért aztán, amikor az tényleg jött, nem engedte be. S az az illető ott helyben az udvaron meg
is halt.
(Székelyhodos, 1995/57 éves nő/Balássy E. 2014.K 61.A 345. sz.)

Elmondom magának, vót nekem egy fiútestvérem, egyetlenegy fiútestvérem. S az az én fiútestvérem elment Bukovinába516 dolgozni. Ott dolgozott hat hétig, mert az vót egy ilyen tura. Hát biztos
ittak, nagyot ittak – milyen a munkás? Ittak, s elvesztette a pénzét. Amit kapott arra a hat hétre, elveszett. Na, nem jött haza, ott dolgozott valami előlegig, s akkor jött haza sírva, hogy elveszett a pénze.
S akkor az én anyámék összeszerelődtek, s elmentek be Komanyestre [Kománfalvára]. Misérevalót
adtak, hogy aki elvette a pénzit, hogy egészség nélkül maradjon. Hát mikor már három hét vót, az
én testvéremnek semmi egészség nem vót. Semmi egészség nem vót. S olyan unalombeteg lett, oly
hirtelen, hogy családja vót, s vót má két gyereke, s má nem es tudott ott ülni, ahol a családja vót, csak
külön ült egy szobába, s aztán csak beteg, beteg, beteg. S aztán eleget hordozták a papokhoz, megmondta a pap, hogy olyan helyre adtak misérevalót, gyertyás misét adtak, hogy azt már nem lehet
visszacsinálni.
(Barackospataka, 1996/73 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 571. 1134. sz.)

511
512
513
514
515
516

’Na, mi van, kiürült a korsó?’
’Na, hagyja.’
’vezető, sofőr’
’Megyek enni valamit.’
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 258. 249. sz.; 2013. 97–98. 39. sz.
Bukovina (rom. Bucovina) történelmi régió a mai Románia és Ukrajna határán. Legfontosabb északi városa
a Prut folyó partján fekvő Csernyivci (rom. Cernăuţi), legismertebb déli települése pedig Szucsáva (rom.
Suceava, Suceava megye).
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Mondatnak ilyen átokmisét,517 ha valaki valakire megharagszik, elmennek, s ezeknek a román
papoknak megfizetik. A román papnál meg kell venni négy szál gyertyát, s akkor ha valaki valakitől
valamit ellop, vagy csinál egy gyermeket, s nem fizeti, elmennek, s megveszik azt a négy szál gyertyát, s akkor az a pap mond feketemisét. Úgyhogy minden áldott nap a pap, amíg az a gyertya elfogy,
addig imádkozik, s csak egyszer eszik, s tiszta böjtöset. Csak tiszta kenyéren, són böjtöl, hogy aki hibás, s azt megveszi, azt a négy szál gyertyát, s megböjtöli azt a feketeböjtöt, akkor az a másik meghal.
(Bükkhavaspataka, 1996/57 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 564. 1120. sz.)

Vót egy fiú, nagyon szerette az ilyen harácsolás, lopást, mi. Az egyik szomszédnak – ezelőtt ilyen
parasztkaptárok vótak a méheknek – nekiállott, s ellopott egy köpű méhet, bevitte a Tatros mellé, s
ott a vízbe megölte őköt, s a mézet elvitte. Elment a gazda hozzá: – Tudom, te csináltad, a kaptárt
add vissza! Még eresztnek a méhek, a legyen, mibe beletegyem! S: ő nem látta, ő nem tud róla! Eljő a
harmadik nap, s má meg is halt. Meghalt. A másik elment, fizetett miseszolgálatot, s ő három napra
el is halt. Nem lehet viccelődni, egyáltalán, Isten őrizz!
(Bükkhavaspataka, 1996/50 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 565. 1123. sz.)

Rakottyásba nekifogtak ezelőtt úgy tiz évvel, s egy helyt ott a faluban lakodalom vót. S ezket
nem hívták, ezket az embereket oda a lakodalomba. S gondolták, hogy nem baj, ha nem hítták meg,
mert ők hárman esszeegyeztek – három fiatalember –, nekifogtak, s a töltelékes káposztát avval az
ötvenliteres nagy fazékval ellopták. S ugye, amikor kellett vóna pontban éjfélkor, hogy betegyék a
töltelékes káposztát a népnek, hát a káposzta nem vót meg, a töltelékes káposzta, elvitték, s velik
szembe a hid alá bétették. S osztán egy hétre rá mostak, s akkor látták meg, hogy a fazakak ott vannak a hid alatt. Hát megkapták, ugye, azt a nagy szégyent elérték ezek, hogy enni nem tudtak adni a
népnek, s azt a sok húst ugye beléőrölték a töltött káposztába, s azt a sok rizskását, s az a sok munka -, de nem az a nagy munka, hanem az a nagy szégyen, hogy mikor kellett vóna éjfélkor enni adni
a népnek, s nem vót, amit enni adjanak. Hát akkor elmentek szépen, elmentek le a bükki paphoz, s
lesorolták a büki papnak, hogy ne, mi történt. A pap azt mondta: – Hát az Isten büntesse meg! Hát
mekkora szégyent valltak, az ajándékot felszedték, s ételt nem tudtak adni nekik. Aszondták, na,
megfizetik ők, s akik csinálták, az Isten változtassa csudáé! Egy ember elment, s a Siklón jött bé, s
az ökrök lenyomták. A másik ember odahaza druzsbázott, abba a helybe ott a druzsbára az ráesett, s
meghótt. Ezeknek mind-mind két gyermekik vót. A másiknak pedig csak egy fia vót; az elment a kalibához, hogy huzasson bé fát, s a fa megütte. Megölte. Mind a három ilyen szerencsétlenül. De a három ember három nap egymás után. Egyik meghótt ma, a másik holnap, s a harmadik holnapután. S
mindegyik ilyen fiatalemberek vótak. S ott maradt a feleségik a gyerekekvel. A töltöttkáposzta miatt.
(Bükkhavaspataka, 1996/57 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 568. 1127. sz.)

Van, aki hiszi, van, aki nem hiszi, de oda tiszta lelkiismeretvel kell, hogy menjen. Például hallottuk ezt a B. K.-ék menetjiket. Úgy vót, hogy valamerre elmentek a szülők, s elveszett ötven liter bor.
Egy korsó bor, egy éjjel. S akkor a szülők elmentek, s misérevalót adtak, hogy aki ellopta vót a bort,
azt büntessék meg. S közbe a fiuk lopta el. S akkor, mikor az anyja visszajött a paptól, akkor megmondta a fia, hogy nahát ő ellopta, s eladta a bálba. Hogy pénzre tegyen szert. Hogy aztán ő mit
akart a pénzvel, nem tudom. S akkor az anyja visszament a paphoz, s mondta, hogy ne csinálják azt
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A különleges szándékokra bemutatott szentmise (votív mise) itt mágikus vonatkozású vallásos szertartás,
amely papi átok általi megrontást, elveszejtést céloz meg.

265

EME
A mágikus erejű pap
a misét, vagy mit tudom mit, ne imádkozzanak, mert né, kiderült. De aszondta a pap: ezt adta, ez
má meg van kezdve, a gyertyák meg vannak gyújtva, erről ők már nem tudnak visszafelé fordítani. S
nem tudom, mennyi ideje telt el, egy év telt el, Szent Jánoskor bément a búcsúba, s megszúrták. Egy
romány, nem látta soha életibe, s egy olyan ember ölte meg. Van tizenhárom esztendeje, hogy meghalt, de mái napig es sírja az anyja, hogy ő csinálta.
(Bükkhavaspataka, 1996/33 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 570. 1132. sz.)

[N1.]: – Vót egy asszon, hogy örökké ellopták a hagymáját, s kárt tettek neki, azt mondta, hadd
el, mert elmenyek. S elment ő es, nem tudom, hova járt el, de elment egy ilyen, s azt mondta a
kalugerpap, hogy amikor elmondta ott az esetet, s megnézte a könyvből, azt hiszem, mert nyitnak
ők, azt mondják, valami könyvet, s hogy abból valamit tájékozódtak, mint a kártyából, hogy aki tájékozódik, hát ők okosabban csinálják biztos. S akkor azt mondta neki, maga menjen haza, s a vonaton leszállott, mert avval vót oda, s amikor a legelső 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 keresztleányát, ez T.-né vót, a vén T.-né, azt mondták, pontosan a keresztlányát találta. S reá egy pár izével, korán meg es halt az aztán, hogy ilyen eredményes. Eredményes a!
[N2.]: – Imádkoznak, addig imádkoznak.
(Csíkjenőfalva, 1996/75 éves nő1 és 70 éves nő2 év/Pócs Éva gyűjtése)518

Ugye, hogy ha vita kerül, vagy egy harag kerül az emberek közt, vagy ez lopás… a lopásér leghamarabb. Mások meg rágalmazásé is, kerül elé, hogyne. Elfizetik. Édesapám is el vót fizetve, meg is
halt harminckilenc éves korában. De mi születtünk vagy tízen, kicsik mind elmaradtunk. Azért, mert
hogy vót egy bitang fia neki. A leány nem is fizette vóna el, de a szülei erőst haragudtak. S akkor vót
egy manasztéria Tirgu Ocnán [Aknavásáron], a hegyen. Aztán megmondta egy valaki édesanyámnak, hogy oda jártak hárman, aki tudta elvezette az embert a feleségivel, hogy fizessél el. Fizessék
el úgy, hogy bolonduljon meg. S úgy es történt, hogy az elméjivel baj lett, a fejivel, s elbetegedett, s
édesanyám eleget hordozta mindenütt. Osztán a papoknál is hordozta, de aszondták, a gyertyák már
el vannak égve, nem lehet segíteni. Mert tudja, gyertyát gyújtanak, s amikor az a gyertya elfogy, megesett a baj. Akkor már baj kell történnie vele.
(Gyepece, 1996/63 éves ort. nő/Magyar Z. 2003b. 565. 1124. sz.)

Én is fizettem misérevalót, de csak hogy a Jóisten segéljen meg, mert börtönbe es vótam. Megvertem vót egy embert; hibás nem vótam, mert ő nem hagyott békén. Szaladott utánam, s akart megverni, akart rendetlenkedni s aztán én elláttam vót jó rendesen, úgyhogy… az álla is eltörött. Én es
fizettem, de én úgy fizettem, hogy a Jóisten segéljen meg; aztán közbe fölharagudtam, misérevalót
is adtam. Vót egy komám, azok mellett fogott, hát persze, hogy oda es kellett, hogy fogjon, mert hát
apatársas vót, a lánya oda vót menve azokhoz, annak az embernek a fiához. Az ember nagyképű vót,
mert vót hat nagy fia körülötte, s mindenkit akart megverni, mindenki el kellett húzódjék tőlle. S azt
akarom mondani, hogy közbe, így ahogy adtam a misérevalót – mert vádiratot írt, hogy milyen az a
komám, hogy milyeneket csináltam, hogy milyen rosszindulatú vagyok –, azt mondtam: – Ha igazat
ír, édesatyám, az Isten segéllje, s ha nem, a kalányt se tudja megfogni. Ha hamissat írt, a kalányt se
tudja megfogni. S odaért vót, hogy a kalányt se tudta megfogni. S meghótt azután. Elment mind a
két kezéből az erő, aztán úgy ott az ágyba, Isten őrizz! De én nem adtam vót úgy, tudja. Csak a mise
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Közölve: Pócs É. szerk. 2012. 610.
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folyt, böjtölni böjtöltem. S közbe-közbe már el vótam ítélve három évre, s akkor-akkor nagyon felharagudtam: – Istenatyám, nagyon büntess meg, ha igazságot írt, segéld meg, őrizd meg, ha igazságot írt, de ha nem, a kalánt se tudja megfogni! Na, ez ilyen vót. Ez biztos. Itt családja van. Szinte meg lehetne kérdezni, hogy: – Hogy halt el az édesapád? Le vót bénulva. Nem vót idős. Ezekbe
belé vagyok győződve. Katolikus pap is tudná, csak azok nem vállolják el, csak az ortodoxok. Azok
elvállolják.
(Háromkút, 1996/58 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 561. 1111. sz.)

Hogyha valaki olyan dolgot követett el, hogy a másiknak kárt tett, vaj ehhez hasonló, hát akkor
megfizette a papot. Én nem tudom mennyit, mennyi a miseszolgálat, mert én nem jártam, én nem
foglalkoztam ilyesmivel, de aszondták, hogy használt az ilyen miseszolgálat. Mert itt például egy komámnak – túlonnan Hidegségről való – borik vót nekik, s a pincéjükből a bor mindig veszett el. Akkor az asszony misére valót fizetett. S ki vót a bűnös? A fiik. Úgy fizette a misére valót: – Az Isten
engedje meg, hogy pusztuljon el csudálatosan, s a száján s az orrán a nyüvek jöjjenek ki! S pont úgy
történt. Itt Szent Jánoskor bócsú van, június 24-én van. Akkor megszúrták a fiút, s meghalt. S elég
az, hogy másnap aszondták, hogy a torkán, a száján és az orrán a nyüvek jöttek.
(Háromkút, 1996/79 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 571. 1135. sz.)

A román paphoz valaki ellen is lehetett menni, hogy valamit nyilvánítson ki. Például történt,
hogy az egyik embertől ellopták a pénzt. Az illető, aki ellopta, megzavarodott. Me [...] ellopták a
pénzét. Az persze, hova ment, hova nem, nem tudom, de az illető, aki ellopta a pénzét, megbolondult. Ez vót nyáron, s a következő tavaszon megbolondult az illető, s elment Bethlenbe. S miko hazajött, belészökött a kútba.
( Jobbágytelke, 1996/70 éves férfi/Balássy E. 2014.K 63.A 352. sz.)

Egyebet nem mondok én. Ezelőtt évekkel, hatvanba pontosan, egy este elmentem én a kalibához; reggel, mikor jövök bé, hát ez a ház meg van gyújtva, s hátul el van égve teljesen. Képzelje el!
Meggyújtották. Szerencse, hogy egy szomszéd ember itt beteg lett éjjel, s ki kellett menjen a vécére,
hasmenése vót, s meglátta a lángot. A küszöbre beöntötte a motorinát, s meggyújtotta. S akkor ez
a szomszéd ember hírt kapott, s futott, s ezt felkőtötte, összefuttak a szomszédok, s oltotta, ki hogy
tudta. Még két perc kellett vóna, hogy teljesen leégjen. Na jól van, meggyújtották. Én reggel jövök a
kalibától, há hátul le van égve a házunk. Jaj, jaj, nekem az eszem úgy kirekedett! Nem mondok egyebet, én reggel elmentem le a miliciára jelenteni, de azt mondta a milicista, hogy hagyjam el, biztos
az uram gyújtotta meg, égve hagyta a cigarettát, meg ilyenek. Nem hozták ki a nyomozókutyákat.
Pedig azok elmentek vóna még a nyomon. Akkor én még aznap igaz, vettem a pénzt, s indultam a
papokhoz. Lementem a testvéremhez. Me a testvéremnek egy fia olyan szent életet él, s mind csak
a papokval barát, s olyan szent életet élnek, hogy azt elmondani nem lehetett. Én elmentem oda –
s akkor az még jó pénz vót ezer lej, tíz lej vót egy misére való akkor, s ezer lej misére valót adtam –, s
akkor aszondták: ne menjek sehova, mert ha P. [a férj] gyújtotta meg, ő hal meg. S azt mondtam: –
Nem baj, hogyha P. gyújtotta meg. P. döglik meg, de aki meggyújtotta, megdöglik most! Meg es döglött. Mikor negyven napja vót, hogy folyt a miseszolgálat, igaz, kihalt közbe a pap es. S azt mondta
a, hogy: – Van-e valami? Mert mondom, a testvérem fiának egy barátja vót egy pap onnét messze a
manasztériából, s odaadták a misére valót; se böjtöt nem hagyott, se semmit nem hagyott. Kijárt a
testvéremhez, s kérdezte: – Valami hatás vót-e? S mondta: – Még nem, semmi. S aszondta: – Valami kell legyen. Mikor negyven napja vót, az ágyba esett. Mikor két hónapja vót, még két hónap se
vót, akkor ő má erről a világról pucolt. A doktorok es lemondtak róla, pedig semmi betegséget nem
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ismertek fel. Ez itt egy szomszéd vót. S komások vótunk. S mi soha még az udvarát se léptük rossz
szándékkal által. Nem mondom, nem ő gyújtotta meg; én akkor es azt mondtam, nem ő, mert ő es
a kalibánál vót, hanem felbiztatott egy mást. Meggyújtotta az annak a felesége, tiszta semmi. Most
felakasztotta magát. No, osztán a Jóisten megmutatta, ki gyújtotta meg. Negyven napra, mikor betelt a miseszolgálat, ágyba es esett, meg es halt, s a másik felakasztotta magát. Olyan miseszolgálatot mondnak a román papok, olyan imádságot, jaj!... De aki nem hibás, azt nem fogja meg. De a
miseszolgálatval vigyázni kell, mer hogyha nem hibás valaki, akire ráadja a miseszolgálatot, nem hibás, visszaszáll magára. De, ha hibás... A román papok olyan misét szolgáltatnak. Gyertyát gyújtanak, mellettük imádkoznak – hogy mit imádkoznak, nem tudom –, de rossz szándékra nemigen veszik el, nem nagyon akarják. De erre azt mondta nekünk, mikor adta – a testvérem adta oda –, azt
mondta, hogy senki a világon akkora bűnt nem követ el, mint aki valakinek valamilyet meggyújtsa. Mert ha valaki valakit megöl, az véletlenül öli meg, nem szánt szándékval vagy rákészülve, hogy
megölöm, de aki valakinek az épületjit gyújtja meg, az szánt szándékval teszi. Hogy a miseszolgálat
az ilyent megfogja. Az megy erről a világról.
(Kápolnapataka, 1996/61 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 566–567. 1125. sz.)

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 ő arra keservesen
readolgozott, az állatokat, minden. A felesége nem akarta odaadni! A felesége es ment, a szekérrel mentek, Gyergyó[szentmiklós]ba, me Gyergyóba vannak azok a kalugerpapok. Én, igaz, nem jártam, mástól hallottam. Aszmondta, mikor odamentek, a férfinek, hogy: – Jóember! Hagyjon békit – aszmonya –,
me igen nagyon közeli magának! S aszmondta, hogy nem bánja, akárki, mire mejen haza, haljon meg!
A felesége hallotta, mikor mondta. – Jóember, hagyjon békit – aszmondja –, magának nagyon közeli. –
Nem baj – aszmondja –, haljon meg, mer én rég keresem, s nem kaptam 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, 1996/63 éves nő/Gagyi József gyűjtése)519

Hát hogyne. Sorra járnak a papokhoz miseszolgálatra. Pláne a román papok, azok sokat miséznek. Itt a hegyen túl történt, hogy vót egy nagygazda, csángó, sok marhát tartott, s minden. Akkor
vót két fia s egy leánya neki. A leányát üsmertem, de a fiakat nem. Akkor eladott az öreg egy pár ökröt. A vén vasorrú bába hát fekete fazakba gyúrta belé a pénzt. A fiúk elmentek egy gyülekezetbe –
nem adtak lóvét nekik, hogy –, a szegényebb réteg ott ittak, ők csak nézegették. Meglátták a fekete
fazakat, belekutultak, a fiúk. Vót egy G. nevezetű szógája – akkor neki! Észrevették, hogy a pénznek
híja van. – Hol a pénz? Te vetted el a pénzt! Te vetted el, te vetted el! Na, azt mondták: – Megyünk
Tarkóba a papokhoz! Fel es szereltek, el es mentek. A pap könyvet nyitott nekik, azt mondja: – A
pénz a háznál van. Elfizették, uram, őköt! Azt mondták a papok: – Ügyekeztenek haza, s megtudják,
hogy ki vitte el a pénzt! S mikor hazaértek, mind a kettő meg vót halva. Mind a két fia. Kiszolgálták,
uram! De azok imádkoztak is azért, hogy a Jóisten meghallgassa őköt. Ilyeneket meséltek.
(Magyarcsügés, 1996/88 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 569–570. 1131. sz.)
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Elmentünk egy barátommal lovat venni Fogarasra. A vásár nem vót megtartva, s aszmondja,
hogy: – Menjünk ki falura, me még jöttek emberek, akik a vásárra jöttek vóna, s aszmondták, hogy itt
a Kőhalom közeli falvakban, úgy híjják, aztán elmentünk Kőhalomból Fogarasba a busszal, s akkor
Fogarasból... Me van két Szombathely, felső s alsó. S a felső Szombathelyen vannak a kalugerpapok.
Mi ketten ezzel a barátommal megindútunk, hogy gyalog menjünk ki Szombathelyré, hogy ott
kezdjünk házról házra járni, me mi lovat akarunk venni. S ahogy mentünk ki az úton, me már olyan
késón vót, hogy buszjárat, olyan későn vót, hogy setétbe mentünk ki, ketten magunk vótunk, húsz kilométer távolságra, Fogarasból ki Szombathelyré. S egyszer egy járó kocsi utolért. S aszmondja hogy,
megállott, s aszmondja, kiszól belőle, hogy: – Unde umblati oameni buni, hol járnak jóemberek... S
mondtuk, hogy hova akarunk menni. – Na – aszmondja –, magyarok? – Igen, mondjuk. S na, aztán
magyarul kezdtünk beszélni. Ennyi vót csak a román beszéd, mint amennyit most hallott a tanár úr.
Béülünk, s hát pontosan a kalugerpap vót. S ez a szomszédom az ő közeli szomszédjával nagy haragba vót, me valamikor megverte vót, s mindjá váltott neki is az esze, hogyha felvettek minket a
kocsiba, hogy elmenyen, s mit lehetne a szomszédjával csinálni. Osztán nagyon, nagyon-nagyon jól
fogadtak, de énnekem semmi nem vót, hogy én valamit mondjak, velök valamit rendezzek, én csak
úgy vele mentem vót. Az igazat megvallva örvendettünk is, egyszer azér, hogy az éjnek nem mentünk neki, valahova hogy vót szállás, hol aludni. Jól fogadtak, megvacsoráztattak, jó fogadásba részesítettek, becsületszavamra mondom, román emberek vótak, de nagyon jól fogadtak, úgy mondom,
ahogy van. Aztán ő megkérdette, hogy egy emberrel erősen nagy haragba van, megverte vót őt, mit
lehetne csináni. S aszmondta a kalugerpap, hogy ad ő egy olyan negyedesforma vizet, vagy ő abba
mit vegyít belé, s ezt, evvel a ruháját, aki őt megverte vót, a ruháját, valahogy azt a vizet locsolja rea,
s akkor abba minden benne van, mindenféle, a bosszúját ki tudja tölteni. Olyan baj éri aztot, hogy
aztán... Nem sok idő múlva, igaz, az az ember, aki őt megverte, felakasztotta magát. Arra hatott-e ki,
vagy az a dolog által csinálta ő magának azt a kényszerhalált, azt nem tudom, de nem sok idő múlva
felakasztotta magát. Hogy van-e valami benne, mi a... Csak ugye az ember, mondjuk, tépelődik magába, mondjuk, mikor én is itt egyedül vagyok, azért csinálta-e, vagy hogy egy más irányból jött az
neki, a kényszerhalál, szóval nem tudom kitalálni. De hogy ez így vót, ez biztos. Mind ilyen véletlenül, a kocsi megállt, s kérdezi véletlenül, hogy hol járunk, s mondtuk, hogy hova akarunk menni, s:
– Üljenek fel – aszmondja –, a sofőr vót benne s a kalugerpap, s kivitt az ő tanyájukra, hatalmas egy
lakás, egy nagy bükkerdőbe vót az az ők, az az intézmény, ott vót egy nagy bükkerdőbe. Aztán hogy
emián történt-e az a kényszerhalál, hogy felakasztotta magát, nem tudom.
(Máréfalva, 1996/62 éves férfi/Gagyi József gyűjtése)

Aszondta egy asszony: – Elmentem a fürdőre, vót három korsó főzött pálinkám, huszonöt litresek.
S egy korsóval, amikor hazajöttem, nem vót meg. S kérdeztem szépen a férjemet, hogy mondja meg,
hol van a pálinka! S ő nem látta, ő nem látta, ő nem tud róla, ő nem tud róla. S az asszony második felesége vót, s ennek vótak valami házas fiai. Ő nem tud róla s ő nem tud róla. Nahát, eltelt így
egy-két nap... Aszondja hát, hogy: – Kocsiba ültünk, ő es beléült. Azt nem tudom már megmondani,
hogy hova mentek ők a paphoz. Valahova Regát felé. S elmenyünk, aszondja, s megérkezünk, s akkor felindultunk a lépcsőn, s nem jött. – Jere, hé, jere, no! – Na eredj, intézd el! Bementem, aszondja,
misérevalót adtam, megmondtam, hogy ekkor és ekkor veszett el a pálinka, s meg nem került, s a Jóisten tudósítsa ki, hogy ki tette. Bé nem jött. Mikor hazajöttünk, akkor megmondta. Hogy aszondja:
– Nem kellett vóna, hogy elmenj. Me a fiaival itták meg vagy eladták, nem tudom, má mi vót. Visszamentek, de má nem lehetett segíteni; szépen három hónapot feküdt, s aztán meghalt.
(Nagysarokpataka, 1996/76 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 570–571. 1133. sz.)
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Tudja, itt vót egy legény, elment, egy embernek levágta a fáját, micsinált, nem tudom, mi. Az elment le a Regátba, s ő megfizette. Megfizette, s azt mondta: – Többet senkiéhez ne nyúljon! – ő azt
kivánja. Pontosan. P. Gy. J. összevágta a kezeit, hogy többet ne tudjon fogni. Ugy es fog, de az ujjait
az az ember mind levágta.
(Petkipataka, 1996/80 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 560. 1110. sz.)

Ott a hegy alatt, amikor én ide kerültem – [ezerkilencszáz]negyvenhatba – egy kicsi öreg pap
vót a templomnál. Az ortodox templomnál. Elment innen egy ember oda messze a havasokra. Ott
nyárolt, ott legeltette a nyáját. Akkor kimentek a csíkiak, nekik is vót ott füvik, kiment szekérrel,
s vitt ő szereléket, hogy a buglyát vontassák, minden, s akkor ő elment kaszálni. S az a fiatalember, amelyik a szomszédban lakott, ellopott mindent. Nagy kötelet s istrángot s láncot, ami csak
olyan vót, mindent esszeszedett. S az ember kérte: – Te kellett, hogy elvidd, mert te vagy itt! – Hát
adok én neked, a nyakadat vágom el, amikor bésetétedik! Az ember otthagyott munkát, mindent,
bejött oda – úgy mondják – a hegy alá. Ahhoz a kicsi paphoz. S adott neki ötszáz lejt – akkor az
olyan nagy pénz vót, mint most ötvenezer lej. S akkor azt mondta: – Megfizetem, de aztán úgy,
hogy az az ember pucoljon! S akkor ő [az öreg pap] már egyedül nem tudta megcsinálni azt. Elment a kicsi lovacskájával a Tarkóba, a kalugerekhez. Itt lakott, csak innen köttetése vót. Elment
oda, hát még egy hete sem vót, az embert hazahozták, s azonnal meghalt. Fiatalember vót. Viszsza nem adott semmit.
(Sántatelek, 1996/68 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 567. 1126. sz.)

Régen beszélték, hogy ott Ugrapatakán egy asszonnak vót két szép fia. S az öregasszon a pénzt
eldugta, a ládájába bédugta. S a fiuk megkapták. Ugye milyen a fiatal, szórakozik, kell a pénz. Hozzányúltak a pénzhez. S eleget kérdezte: – Nem tük vettétek el? Nohát, az Istenért, mondjátok meg!
De azok nem merték megmondani. Elment a román papokhoz, s misét fizetett, s mind a két fia
meghalt. Egy hét alatt.
(Sántatelek, 1996/68 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 569. 1129. sz.)

Történt olyan régebb, hogy a fiu el vót dolgozni, s a pénzit megitta, tudja, elzüllötte. S hazajött, s aszondta, hogy ellopták. El a pénzit. S közbe ő itta meg. S az anyja elfutott, s adott misére valót, s akkor az lett belőle, hogy szépen a fia hótt meg. Me ő vót a hibás. Ugyhogy hiába nem
szabad foglalkozni, mert nem tudja az ember, hogy kire száll rá. Mer azt szokták mondani: a porba nem száll.
(Szalomáspataka, 1996/53 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 569. 1130. sz.)

Azt mondták, hogy sokan mentek imádkozni hozza, gyertyát gyújt s imádkoztat [a jakabfalvi
pap], ilyent mondtak, hogy Szeredába az a pap is, aki van, – igen, aszmondták a múltkor –, hogy valaki tanúsított hamisan. S akinek ellene tanúsított, aszmondta az az illető, hogy: – Te nem szégyelled
– aszmondja –, ilyent mondani? S: – Én amit akarok, aszmondok! S aszmondta az az illető: – Elmentem a paphoz, s megfizettem, ennyit, s könyvet nyitott, s – aszmondja – egy évre meghalt. Jó középkorú ember vót. Ezt mondom a múlt évben hallottam, mondták, hogy az illető, aki ellene tanúsított...
Abba van, hogy a hamis tanúnak rosszat csinál...
(Kászonfeltíz, 1997/87 éves nő/Gagyi József gyűjtése)

Ez az eset pontosan száz évvel ezelőtt történt. Nagynéném, F. Zs., aki 1890-ben született, sakszar
elmondta leánykori élményét. Román temetés volt, a halottat H. J. portáján kellett kivinni, de H. J.
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nem engedte. Jött a nagyidő, a koporsót letették a kapuba, s ott hagyták. A gyászolók a román pap
vezetésével visszamentek a templomba, és szluzsbát csináltak. Úgy zavarodjon meg, ahogy münköt
megzavart. Lezúdult a nagy eső, folyt a víz bé a Kurázsin [egy utca], lebegtette, masta a szemfedelet.
Mindenki csudájára járt. Ezt a látványt őrizte meg az emlékezetében a nagynéném öregkoráig. A
szluzsba eredménye az lett, hogy H. J. megzavarodott.
(Disznajó, 20. század második fele/nő/Csősz I. 1998. 93.)520

A kalugerpapok, azok aztán, amit megcsináltak, az osztán meg vót csinálva. Egy keresztfiam
foglalkozott a disznyóöléssel. S annak a testvére férjhez ment oda Háromszékre, oda Sepsiszentgyörgyön feljel úgy hívtak egy falut, Fotos. Fotosmartonos. S ott van a testvére, s ott járt, s látott,
meglátott ő egy kést. Amit disznóvágásnál tudta vóna használni, minden, s kérte a sógorától, hogy
adja neki. S azt mondta a sógora, hogy: – Ezt nem, mer nem es édesapámtól örököltem, édesapám
es úgy örökölte az apjától, s én tőle örököltem, s én ezt meg akarom tartani, hogy ez nekem legyen
meg. Hogy édesapámtól örököltem.Há mi történt? A felesége ellopta a kést, s odaadta a testvérinek. Há ő osztán észrevette, hogy a kés nincs meg, s: – M. [feleség], hol a kés? M., ez a kés hol
van? Én már olyan rég nem láttam. – Nem tudom, aszondja, valahogy valaki elvitte, nem tudom,
mi történt vele – aszondja. – No – aszondja –, majd megtudjuk! Eljött fel [Csík]szeredába, s annak az E. papnak adott misérevalót, s ugy adta, hogy akinél van a kés, általa haljon meg. Hát e
foglalkozott disznyóvágással, hát egyik napon egyik helyen vágott le, s a másik napra más helyre
vót elhiva disznyóvágni. Szoval jól éltek, s hítták mészárosnak. Felment Egerszék fejibe, elvágta a disznyót, s akkor ulyan kedve kerekedett, hogy osztán hatalmas. S ő azt a kést egyikhez es
dugta el, s másikhoz es, egynek a csizmájába dugta belé, s a másiknak es, a fehérnépeknek. Ott
játszódtak, helytelenkedtek. Nohát végezett a munkával, biciklivel vót, s egy neccbe beléeresztette a kést, felült a biciklire, elindult hazafelé. Már végzett vót a dologval, a munkájával, egy kicsit alábbjött, a bicikli megcsuszott, s ő a késbe beleesett. A vére elfolyt, s ott halva kapták meg.
Kés által. De a sógora feljött Szeredába, s ott adta a misérevalót a szeredai román papnak. S azt
mondta neki – gyertyát adott, s azt mondta –, hogy: – Ezt a gyertyát égesse el, s mikor a gyertya
elég – aszondja –, akinél a kés van, annak vége legyen! Vége es lett. Ahogy elégett. S közbe a felesége ment el. Imát hagyatott. Böjtöt. S akkor a felesége ment el, munkába járt, mikor ment haza,
aszondta neki, hogy: – Ulyan gyertyaszag van, micsináltál? S csak anyit válaszolt: – Majd megtudod. Mikor osztán ténleg beléesett s meghalt, ő tudta, hogy annak meg kell halni, most má kinél
van a kés, beléesett, s meghalt. S amikor osztán hírt adtak a testvérinek, hogy: – Gyere, mert A.
meghalt!, a felesége feljött, feljött J. [férj/testvér] es. S mikor az ajtón béjött, aszondta: – Bocsáss
meg – aszondja –, A., én csináltam a halálodat! S azzal sarkon is sirült, s nem maradt itt. Úgyhogy
román papoknak a miséik erőssen fognak.
(Csinód, 1998/77 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2009a. 333–334. 289. sz.)521
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Újraközölve: Magyar Z. 2011a. II: 211. 160. sz. Egy további, 2007-ben gyűjtött holtmarosi történet szerint a
megböjtölt tyúktolvaj nyomorékká lett. (Lásd: Magyar Z. 2011a. II: 548.)
Két szövegváltozata ismert. (Lásd: Magyar Z. 2009a. 513.)
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Az édesanyánk anyjának egy leánya ide férjhez vót menve le ide egy emberhez, s akkor a házikat
is ismertem. Csak olyan kicsi ablakocska vót, s túl lakott a szomszéd. S a pénzt akkor ott tartották
a párna alatt, az ágy fejibe. S a legényke látta onnét. S akkor ötszáz lej annyi vót, hogy egy jó juhért
adtak ötszáz lejt. Elvette. Reatartották, hogy ő vette el a pénzt. Elvette, s az ember elverte a feleségit,
s úgy lehet, hogy el es csapta, ha nem egyéb, béjött oda Háromkútra. Elég az, hogy az anyja elment,
eladott egy karincát, s aval a pénzvel elment, s megfizette. Elment s fizetett, hogy aki hibás… S ez
a legényke el vót vasaltatni a kovácshoz, s ott szépen a fél kezit – én ismertem jól –, megszáradott a
keze, és sántának maradt.
(Nagygyimes, 1998/76 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 563. 1117. sz.)

Vót itt a faluban is, egy fiatalember. Még akkor kollektív vót. S elment a mezőre, s ellopott két
zsák málét. De nem tudta kié, mert le vót szedve, bé vót téve rakásra. Az az ember, vót lova, fellökött két zsák málét a szekérre, és hazavitte. És az asszony münd mondta, hogy legalább a zsákot adja
vissza. Nem akadt gazdája, nem adta vissza senki. Az elment, fizetett a papnál misét, és meghótt az
ember. Elment [Nagy]bányára szógálatba, és csak hazajött rossz híre, hogy reádűlt valami gépezet a
fejire, s ott meghalt. S így aztán kitudódott, hogy ki vót.
(Bősháza, 1999/71 éves ref. nő/Magyar Z. 2007b. 443. 1304. sz.)

Még itt is vót egy asszony, hogy a leánya ellopott valami lisztet. Jöttek a malomból, és letették a
lisztet, s míg az anyja jött-ment, addig a leánya elvitte. S akkor elmentek ilyen tudóshoz, 522 s megrontotta. Addig imádkozott, vagy ő tudja micsinált, a leány meghótt. Ez itt történt Görcsönbe, még
én is emlékszek reá, nem is olyan régen vót.
(Görcsön, 1999/79 éves ref. nő/Magyar Z. 2007b. 443. 1305. sz.)

Hát kérem szépen, most már hogy ez igaz, száz százalék, mer ez történt [Magyar]valkón, itten. Egyidős vót énvelem. Egy jó derék ember vót. Hogy milyen baja vót valakivel, a lovait legeltette jobbra-balra, ott össze is verekedtek, satöbbi, aztán valaki könyörgést tartott rája, a pappal. Egy
időbe felborult a szekérrel, eltört a keze, azután osztán megzavarodott, bekerült a kórházba, és abba
belehalt. Osztán hogy abból kifolyólag, miből, kérem szépen? De ez most történt, most két éve, három éve.
(Magyarókereke, 1999/67 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 478. 1349. sz.)

Én onnan tudom ezt, sokat jártam én is erre-arra a világban, és nem is olyan régen egyszer mikor jöttem haza, a buszon beszélgetett két asszony. Hát ott vótam mellettük, hallottam. Hogy nem
tudom, mivel károsították meg, s akkor elment, és fizetett fekete misét. S azt mondja, reá nem tudom, hány napra vagy hétre megdöglött a tehene, utána megdöglött a disznója, szóval ilyesmi kár
okozódott annak az embernek.
(Szamosújlak, 1999/55 éves ref. nő/Magyar Z. 2007b. 442. 1301. sz.)

Volt egy ilyen a szomszédunkba majdnem, hogy meggyújtott valaki, tüzet okozott, és nagy szénás raktár leégett komplett, minden. És hát gyanúsították a szomszédot, egy öreg bácsi lakott a
szomszédjukba, de nem tudták biztosan. És állítólag elment a néni a román paphoz, és olyasmit kért,
hogy mondja ki az, aki a tüzet okozta. Tehát mondja ki ő maga, hogy mi történt. S egy pár hét múlva
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A cigányi román pappal kapcsolatban. (Lásd: Magyar Z. 2007b. 550.)
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a bácsi megzavarodott. És ez tény és való, egy rossz hátizsákot vett a hátára, s akkor szaladgált így a
gyümölcsösbe, s akkor úgy szaladgált és magánkívül ordította, hogy: – Tűz van, tűz van, oltsátok el!
S mind ilyen, a tűz körül forgott, s ebből mindenki rájött, hogy ő okozta a tüzet. S aztán annyira eluralkodott rajta az idegállapot, hogy elvitték, és belé is halt.
(Kárásztelek, 2000/középkorú nő/Magyar Z. 2007b. 440. 1295. sz.)

Vót itt, hogy egy fiú ellopott egy zsák terekbúzát. S a gazdája kérte, hogy add vissza a zsákot. S
a fiú nem adta vissza. Az elment, s ahogy mondjuk, a Csalhóra – ott valami papok vannak arrafelé.
Elment Csalhóra, s elfizette. A legén élt huszonkét évet, megmeredett, az ágyból lekelni nem tudott;
seprőt adtak a kezibe, s ugy halt meg.
(Kostelek, 2000/72 éves ort. férfi/Magyar Z. 2003b. 563. 1118. sz.)

Csak úgy egy ekét elloptak kint a mezőrül. Otthagyta kint az ekét a mezőn, és hogy holnap
megy, mert nem végezte el a szántást. – Há megyek holnap, s elvégzem. Reggel, mikor ment, nem
vót az eke sehol. Gondolta, hogy csak a szomszéd, aki látta, hogy otthagyta, mert késő este jött haza.
– Te szomszéd, nem te vitted el? – Én nem! – aszondja. – Te – aszondja -, mondjad, mert baj lesz belőle! – Hát, milyen baj? Én nem vittem el. S akkor ő is ezt a misét csinálta, román paphoz ment, kihez, nem tudom. S az illető meghalt. Rövid idő alatt a pap meg tudja csinálni, hogy meghal az illető.
(Krasznarécse, 2001/55 éves ref. férfi/Magyar Z. 2007b. 443–444. 1306. sz.)

Nálunk is csinálnak olyant. Tudja, hogy van? Ha valaki ellop valamit egy házból, akkor elmenyen
az asszony, vagy az ember, kettőből egy. Fizetnek az ortodox papoknak, fizetnek fekete misét. […]
Fogadnak ilyen majkucákat, s azok böjtölnek, mert az idevalók nem tudják kitartani, felejtik el, hogy
kell böjtölni. Kilenc pénteket kell tartani, ha nem, kilenc hétfőt vagy kilenc szeredát. Kilencet egymás után. Hogy este lefekszik, éjjeltől többet nem lehet igyék sem vizet, semmit másnap délutányig.
Más estig nem lehet sem egyék, sem igyék, sem a majorságnak sem adhat enni, azok is kell szenvedjenek. S nálunk azért sem tudjuk kitartani. S akkor a kilencedik nap, mikor telik le, akkor hal
meg, vagy hosszas betegsége legyen [a tolvajnak]. S akkortól lebetegedik, vagy meghal azon az éjen.
(Lészped, 2001/80 éves nő/Peti L. 2003b. 165.)523

Alafurisia [a pap], hogy elcsitiljon olyan írást, hogy pacíljon valamit, vagy meghaljon, amelyik
ront. De ő [ti. a római katolikus plébános] mér nem csitílja el, mer van írása, az oláh papok elcsitílják,
s ő nem. Mer azért menek én, oláh papnak fizetek, hogy mikor megmondtam, hogy valaki nekem
rosszat csinát, akkor ő csitílja el azt az írást, akor avval kell történjék valami. De ez a miénk nem.
(Magyarfalu, 2001/középkorú nő/Blos-Jáni M. 2004. D188. 63-64.)

A pap csinál feteke misét, meggyújtsa a gyortyát, s el es fújja. S ahogy égett az a gyortya, s hogy
elaludt, úgy aludjék el az az ember. Melyik csinálta az a rosszat.
(Csík, 2002/70 év k. férfi/Peti L. 2007. 288.)524

Járt egy… hej, sok a beszéd nekem! Vót A. M., itt né, betegen. Elvitte egy fia Bukurestbe. Egy
fia ott dolgozik, ilyen piktor. Hítták ilyen templomokhoz. S asztá ő elbetegedett gyétot, a bacsó.
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Újraközölve: Peti L. 2007. 292./2008. 97.
Újraközölve: Peti L. 2008. 91.
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Nagyobb tőlem vagy kilenc esztendővel. Neki volt egy üstje, honn. Pálinkafőzőüst. Akkor timpul
comunistilor525 nem lehetett, hogy főzz, pálinkád legyen, te edényed honn, vagy főzzed. Kellett vigyed oda… se nem fizetett semmit. Kellett fizess taxiat526 is, hogy legyen. Az A. főzte a pálinkát. Én
paznic527 vótam a cséápénál.528 S annyi szilvaság volt ott fel, s én őrzöttem. Fogtam meg sokszor a bacsót a bábájával. Lopták. Rakták a zsákba, vitték haza. Tették bé kádba, mikor megfőtt, főzték ki. S na,
ő lopott, még neki is vót a kertjibe, főzőtt pálinkát, vót vagy százkilós bárékája. Megtötve. Egy aszszony, az a B.-né, annak az anyja, melyik idefelé, J.-nek az anyja. M.-nek hítták. S ők disznyót vágtak.
S eljöttek a policiszták, ezek ide le, innet feljöttek. Odahúztak, mer az ember, J. ulyan brigádéros vót
a cséápénál. S mikor disznyót vágtak, bémentek ezekhez. Ott elévevődtek a pálinka felé, s az asszony
megmondta, aszondja: – Itt nálunk van egy ember, A. M., melyik olyan jól csinálja a pálinkát! Van
üstje, minden. Ezek meghallgatták. De nem mondtak semmit. Mikor innét eljöttek, bé oda A.-hoz,
bémentek. Megkapták a pálinkát, megkapták az üstöt, mindent. Kerestek szekeret. Elvették a pálinkát
is ezek. Elvették a százkilós báréjkát. Elvették az üstjit es. Elvitték. Le Rekecsinbe. A. megharagudt,
s elment ki, s elment, vót egy oláh pap ki ide, Orbényan alól. K.529 De hamarább oda ki volt, hogy is
mondjak, Oneşti-en [Ónfalva] alól. S az, mikor még… Kellett fizess hat misét. Nekem mondta az
ember, A. Jöttünk le Rekecsinből gyalag. S ő rendítte, hogy hogy csinálta, s mint csinálta. Ő nem
tudta, ki perelte meg. Csak azt mondta, ki megperelte, dögöljék meg, haljan meg. Úgy csinálta a pap.
Bétött negyven nap, alig várta A., hogy lelje ki, hogy melyik volt az. Nem hótt meg egy es. Vette magát, s kiment oda még egy[szer] a paphoz. – Părinte!530 – aszondja. Oláhul mondta, oláh pap volt. –
Deja a trecut patruzeci de zile, dar nu se vede nimica, nu a murit nici unu.531 Csinálta elé aztán a nagy
kondikát, az írást a pap. – Ne, menj haza, mert meg van halva – aszondja. El van nyújtva a padon. Hótt
padon, oda az izén. Jött es, s mikor jött úgy volt, az asszany meg volt halva. B.-né. Meghótt az asszan.
(Csík, 2002/70 év k. férfi/Peti L. 2007. 305.)

Egy ember, vagyis kettő, járt tyúkot s ludat lopni, s mit még kaptak. Soktól loptak, adták el. Sokan fizettek rá a papoknak, s meghalt. Kapták meghalva az ágyba. Én nem fizettem, pedig egy ludamat vitte el, s egy paturát. Fizet miséket, hogy né ennyi vesztést csinált nekem, lopott. A pap imádkozik, s az Isten megbünteti, s valamit pacil. Az ortodox pap most nem éppen imádkozik, hogy az
ember haljon meg, de ha bűnös, meghal. A miénk is úgy imádkozik, hogy az Isten térítse jóra.
(Frumósza, 2002/Halász P. 2005. 388. 1778. sz.)

Te, az a cigány Gy. mesélte, hogy mëghalt ennek az öreg cigány E. néninek az unokája. Tehát az
öregnek elveszëtt ëgy órája, az E. néninek a fiának. És elmënt itt Bihar megyében, tán Szoldobágy
mellëtt valami paphoz. Az a pap mëgrontotta azt, aki elvitte. És pontosan az E. néninek az unokája
lopta el az apjátúl az órát. És úgy mit tudom én, mit csinált a pap, úgyhogy mëghalt a fiú. Van ezekben a praktikákban valami.
(Ipp, 2002/53 éves ref. nő/Soós P. T. 2002. D155. 73.A)532
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’a kommunisták idejében’
’adót’
’őr’
’termelőszövetkezet’ (rom. CAP)
A pap neve.
’Tisztelendő atya!’
’Már eltelt negyven nap, de nem történt semmi, senki sem halt meg.’
Közölve: Soós P. T. 2010. 256. 24. sz.
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A volt kollektiv elnöknek volt sarjúja ott a faluvégen, és lekaszálta, buglyába tette. S akko ott a
faluvégen az a B., ű olyan vót, járt úgy, hogy vitt a teheneinek éjjelente, s elment, s elvitte a buglyát.
Az ember észrevette, s talán hallotta, hogy ő szokott járni, s mondta: – Te, menj, vidd vissza, me
elmenyek a papokhaz, s – azt mondja – megjárad! Há nem vitte vissza. S közbe ű azt mondja, hogy
elment a kételi paphaz, és a kételi pap csinált olyan, nem tam, milyen dolgokat, hogy aztán az ember
leesett a szekérbűl, s annyira megütötte magát, annyira összetörte, hogy hiába vittik el [Maros]vásárhelyre, kórházba, minden, helikopterrel vittik, minden, nem tudták megmenteni, meghalt. S aztán
most má elmaradt, akko úgy beszéltik, az az ember is, hogy mégis mondtuk, na hát csak nem csinált
jól, hogy mégis egy buglya sarjúér egy emberéletet...
(Kékes, 2002/70 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 166. 181. sz.)533

[F.]: – Bötöt tartnak. Bötöt tartnak, hogy nem tudam, mennyi időt nem esznek se a marhák,
se ők. Nálunk történt egy ilyen dolog, hogy… Figyeljetek ide! Egy embernek, hát, sok ruhája vót.
Gúnya. Ilyen pokrócak s gúnyák, mindenféle. S akkor itt a szomszédjik megleste, amikor elmentek
hazulról. S akkor bérontottak a házba, kivették a pokrócakat s a gúnyákat s a lábbeliket, amiket találtak ottan, s elvitték. Na, mikor ezek hazajöttek, lakadalamba vótak-e, hova vótak el, nem tudom.
Hát, meglátták, hogy mi történt otthon. Elhítták a rendőrséget. Fényképezték ott a nyomikat, ott a
házba: – Ezek vótak! Ezek a szomszédok! Lehítták a szomszédokat: – Mit kereszttek ebbe a házba!
– Mü nem vótunk, nem vótunk! – Na, ha nem vótatak a tük bajatak! – Ti mit csináltak, akik kiktől
loptak? – Mü nem adjuk törvénybe, nem csinálunk semmit, hanem feteke bőtöt tartunk. S akkar az
asszan nekifogotatt, kiótta a haját, levetkezett, a házba lepcsegett, imádkozni fogott. S akkor azon a
nap nem ettek se gyermekek, se ember, se marhák. Semmi, semmi nem ett azon a nap. Csak imádkoztak. Na, nem tudam hány napat így, hány napan kellett imádkozni. Úgy, hogy az ember most
ilyen kétkerekű mifélén…
[K.]: – Tolókocsiban…
[F.]: – Igen. Hogy nem tud járni. […]
[K.]: – Miket imádkoznak ilyenkor?
[F.]: – Hát, vannak valami imádságok, mind csak a pap adja az ilyen imádságokat.
(Lészped, 2002/75 éves férfi/Peti L. 2003b. 166.)534

[K.]: – A fekete misének mi lesz az eredménye?
[F.]: – Hát az az eredménye, hogy hát az Istennek az átka megfogja, amit szóval az ember fel
lesírta a Jóistennek, hogy mért csinálta ezt a dógot, akkor persze, hogy megfogja az átok s meghal.
Vagy más úgy átkozza meg, hogy se ne éljen, se ne haljon. Úgy is van nálunk. Van egy, amelyik megy
a két kerékvel, úgy van átkozva meg, hogy sem nem él, mint a többi ember, sem nem holt meg, csak
kínlódik. Bémentek egy házba, bémentek éjjel, bérontottak egy házba, s kilopták a ruhákat, pokrócokat, párnákat, mindent. S akkor azok megtudták, hogy ki volt, akkor úgy megátkozták a román
papnál, hogy ma is az az ember él, az az ember él. Se nem él úgy, mint az ember, se nem holt meg,
hogy egyszer legyen vége.
(Lészped, 2002/75 éves férfi/Sebestyén Emese és Papp Éva gyűjtése) 535
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Újraközölve: Magyar Z. 2012. 531–532. 1423. sz.
Újraközölve: Peti L. 2007. 293./2008. 98–99.
Közölve: Peti L. 2003b. 167. Újraközölve: Peti L. 2007. 293–294.; 2008. 99.
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Sz. L. bá vásárolt valamit, valami romántól. Bécsapta a románt. Nem adott oda annyi pénzt,
amennyi kellett, vagy mit tudom én, azok el is mentek, a román megmiséztette, csak Szederjesen lehetett. S L. bának az apja egyebet nem csinált, csak kőtt fel, vette a kabátját a hunya alá, s ment a vásárba. Örökké vásárolt, ment a vásárba, indult el, me annyira meghibázott az esze. […] Na s osztán
elmentek a szederjesi románhoz, hogy csináltassa vissza, de nem álltak szóba... Ezér gondolták, hogy
örökké vásárolt, de ő úgy is halt meg, olyan is maradt.
(Székelyhodos, 2002/81 éves nő/Balássy E. 2014.K 68.A 370–371. sz.)

Ha elloptak valamit a házadból, udvarodból, olvassák a szentírást, 12 órakor éjszaka olvassák
negyvenöt napig a monostorban. Ha azt elolvassák hétszer, hét éjszaka, az két és fél méter mélyen
lesz a föld alatt.
(Nagyenyed, 2002/50 év k. román férfi/Magyar Z. 2008a. 416. 1065. sz.)

Hallottam, hogy [Enyed]szentkirályt ennek a M.-ka feleségének van egy nagynénje ott Szentkirályt. Ott vótak csütörtökön Enyeden, s mondta az a néni, hogy: – Na, aszondja, huszonegy rucámat a kapun kívül mindjárt, egy pillanat alatt ellopták. Ellopták. Nekifogott szépen, e elment – van
egy vak ember – Tordára. S elment oda, s megmondta, hogy hol van a rucája. Aszondta: – A szomszédba van az egy asztalnál, de már adott el belőlek, azt mondja. – A szomszédba van, azt mondja. S
arra szépen csinált valami szógálatot a papnál is, hogy a Jóisten lássa. Az asszony a kórházban van.
Aki ellopta a rucákat.
(Magyarbagó, 2002/78 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 414–415. 1062. sz.)

Még azt is hallottam, hogy vót egy öregebb fiú, és a szülők őreltek búzát, sokat, vagy harminc
vékát, és ő elment, és ellopta, és eladta. S akkor, mikor az anyja észrevette, hogy mi van, kihez forduljon? A szomszédoknak mondta, hogy: – Né, mi történt, ellopták a lisztet, s nem tudom, ki tette.
S elment a papokhoz, és nem tudom, hányadik szógálatnál a fia felakasztotta magát. De ez igaz vót.
(Magyarbagó, 2002/66 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 416. 1067. sz.)

Arrúl is hallottunk, hogy ezek a bőtök hogy milyen csudálatosak vótak régen. Most má az emberek nem mindenki hiszi. De akkor hitték, és lehet, hogy még meg is jártak sokan. Mer vót V. M.-nek
egy leánya, már több leánya vót, de ez a lánya, az éhség folyamán, hát nagyon éhesek vótak, és nem vót
mivel vegyenek gabonát. És elment az apjához, hogy adjon vagy három zsák búzát, ameddig nekijök
is lesz búzájok. S akkor aszondta: nem, dógozzanak annyit, hogy legyen elég. Na, ha nem adott, hátramentek, sírtak, éhesek vótak, mit gondoltak. – Tudod, mit, gyere, menjünk! Vegyünk zsákot, kettőt, én bemejek, édesapámat s édesanyámat tartom beszéddel, te addig tőtsd meg a hámbárbúl a zsákokat, és hozd ki, s lesz mit együnk. Az öreg, mikor észrevette, hogy a hámbárjábúl hiányzik a búza,
micsinált, nekifogott böjtölni. Aztán hogy fizetett miséket, nem fizetett, errül nem tudok, lehet, hogy
fizetett miséket is. Csak azokban a napokban ők oda senkit nem engedtek, ott nem vót szabad a háztól kiadjanak senkinek semmit, ott se nem ett tehén, se nem ett disznó, se nem ett senki aznap semmit. Senkinek nem adtak semmit. Immá a leánya tudta, hogy meghal az ura. Az ember, mikor má látta, hogy beteg, akkor má tudta, hogy mikorra kimennek a bőtek, meghal. Ez meg is történt. Az öreg,
ha kimentek a napok, meghalt. Mindenki aszondta, azért halt meg, mert ellopta az apósától a búzát.
(Mezőveresegyháza, 2002/67 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 149. 113. sz.)536
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F.-nek ellopták a hámját, a lónak a hámját. S akkor talán megcsináltatták [román pappal], hogy
ketten talán meghaltak. De ez most volt egy pár éve. S az egyik bevállalta talán, s az megszabadult.
De a másikok meghaltak. Egy nap haltak meg. Egyik a másik után. Az egyik leült a lépcsőre, az illető, hogy rosszul érzi magát. Mire mentek a szomszédba, már ott vót meghalva. S rá egy hétre a másik, mind kedd nap. A másik elvitte reggel a tejet a csarnokba, és mikor hazament, leült a kapuba a
padra, s ott a kapuba halt meg. Csak úgy egyből. Nem vót semmi baja.
(Betlenszentmiklós, 2003/47 éves ref. férfi/Magyar Z. 2005. 191. 651. sz.)

Hát hallottam olyat is. Még itt volt a mi szomszédunkba. Magyarázták, hogy Gy.-né… Eladtak
egy pár ökröt, és akkor bizonyos időre eltűnt a pénz. Akkor nem volt bank, nem volt CEC, ládába
vagy fejük alatt [tartották a pénzt]. Egyszer a vénasszony előadta, hogy eltűnt a pénz. Kérdezte a
gyermekeit: – Na, hagyjátok el, má megmondjátok, megyek a román paphoz, fizessek misét! Mondjátok meg! Ezek, hogy: – Nem, nem, nem. S akkor elment az öregasszony. Mikor a leánya beteg lett,
mondotta a leány az anyjának: – Én vettem el pénzt. Azt mondta: – Szépen kérdeztem tőled, amíg
nem fogyott el a gyertya. Most már nincs mit csináljak, a gyertya elfogyott, s elmész. S meg is halt a
leány. Na, aztán hogy igaz vagy nem... Csak így beszélik az emberek. Így hallottam én.
(Kajántó, 2003/76 éves ref. férfi/Pete-Komáromy S. KJNTA 1074.K 8.)537

[K.]: – Régen is mondatott misét?
[N.]: – Há, régen is úgy volt. Elmensz az oláh paphoz, s ad egy ekkora kinyeret [mutatja: kicsi
darab]. Akkar te, mire veszed. Vaj úgy veszed, hogy üsse el a mesin, vaj akaszd fel magadat, vaj csak
úgy leesel, halsz meg. Itt egy szamszéd ember béna vót. S mert ő tartatt egy háromszáz kilós putyina
bort, Húsétig. Mind mastanig. Ezen a héten ment, hogy nézze meg, még van? Ne, mikor nézte, aszú
volt a putyinája. Én es úgy paciltam. Vót egy hetvenkilós bányérkám, de most két esztendeje. S mikor menek, nézzem meg, bányérocska aszú, én még ennyit [mutatja: ujjnyi] sem vettem ki. Ellopták,
elhordták. Tudod-e, talvajság van! Nagy talvajság van. Lapnak, úgy lapnak! S, asztán annak az embernek, kinek elhordták a borát, ő csánta péntekeket. Ő úgy vót, hogy nem tudatt menni az ágyból,
meg vót aludva, párálizát.538 S mikor még nem végezte ki, s az aki elhordta, meghótt ott a dolgon.
Leült egyék, s elaludt. Úgy történt. Ez úgy van! Úgy van! Ez igaz! Nem hazugság.
(Klézse, 2003/77–78 éves nő/Peti L. 2007. 303–304.)

Soha el nem felejtem, hogy anyósom elmagyarázta, hogy ahová van férjhez menve P. L.,
Istvánházán, azok nagygazdák vótak. S valaki román emberek megvették az ökreit. S azt mondta
az ember, hogy: – Nem beteg? Mer az egyik sovány vót. – Nem beteg az ökör? – Nem, azt mondja,
nem. – Na, azt mondja, azért, mert hogyha beteg, maga visszaadja a pénzt, s én az ökrököt visszahozom. De ez tiszta igaz vót, azt mondta anyósom. Mert azt mondta, ha nem adja vissza a pénzit, a
romány embernek ez az istvánházi ember, úgy megcsináltatja, hogy öt hétre meghal. – Há, aszondta,
afféle nincsen! Azt mondja: ebédelt az asztal mellett ez az istvánházi ember. S ott öt hétre meghalt.
Úgy megcsináltatták. De a papokkal.
(Magyarózd, 2003/79 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 381. 947. sz.)
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A Magyar Zoltán által gyűjtött szövegekből szerkesztett erdőháti kötet kéziratába is beválogatódott. (Magyar
Z. é. n./K/a. 814. sz.) A gyűjtő 2006-ban hasonló történetet hallott Felsőtökön.
’lebénulva’
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S akkor egy [magyar]forrói ellopott valami deszkákat tőle. Deszkát vagy cementet. S ő nem
tudta… S azután aszondta, hogy tudta vóna [hogy családos], nem is csinált vóna olyan dolgot, hogy
meghaljon. S meghalt. Most csordás a felesége, és öt gyerek maradt utána, hat, a hatodik még meg
se vót születve.
(Nagymedvés, 2003/68 éves ref. férfi/Magyar Z. 2008a. 416. 1066. sz.)

Ez most történt a második világháború után, hogy vót Torockószentgyörgyön egy illető. A háború alatt elment, és ellopott egy pár ökröt Lunkáról [Aranyoslonka]. És ez így a papokkal megcsináltatta. És az ember az több, mint tizenöt évig megbetegedett, hogy nem tudott felkelni, úgy élt az
ágyban. Azt mondták, hogy ez azért van.
(Torockó, 2003/77 éves unit. férfi/Magyar Z. 2008a. 415. 1063. sz.)

Áj, de […] mikor mondja, akkor te megmondod, hogy mire akarod. Visszaadja-é, să recunoască,539
adică540 meg… vagy valamije meggyúljon, vaj valamije… […] Mer volt ulyan Gyószény (Diószén)
felé halltam én es, mondták, hogy ellopták vót a johoit az embernek. S elment, fizetett az ortodox
papoknál, la preotul Negru.541 Van egy preot,542 melyikhez erőst sakan mennek oda, s úgy mondják a
papnak Negru, Feteke pap, aşa-i numele lui.543 Úgy mondta, hogy mi van, deci544 hogy ellopta nekije,
úgy sze hesználjon semmit neki, deci mit ellopott, s a háza… menden elégett egy ulyan nagypénteken, húsétkor minden elégett. Menden, menden elégett. Deci depinde,545 hogy hogy kéred.
(Trunk, 2003/fiatal nő/Peti L. 2007. 300.)546

Én hallottam, nálunk egy cigánynak vót egy berbécse. És egy éjjel elveszett a berbécse. És hírül adta ő is, a templomban, megmondta a papnak, hogy hozzák vissza. Mer addig menyen, addig,
ameddig azt az embert elteszi láb alól, amelyik vót. És nem hozta vissza senki neki. S elment, de nem
tudom, hova ment a hegyekbe, azt mondja, ilyen mokányságba járt. És éppeg hogy mennyi időre,
éppeg az az ember meghótt. Aki elvitte a berbécset, meghótt, hogy eltemették.
(Búzásbocsárd, 2004/61 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 416. 1068. sz.)

Egy szomszédasszonyom, az uramnak az első unokatestvérének a leánya, levágták a disznót.
És ellopták a kolbászát mind, és a disznó hátulsó pecsenyéjét. Pedig lakat alatt vót. S akkor én is
gondoltam, az én násznagyasszonyom román asszony vót. És megkérdeztem az én násznagyasszonyomat, hogy mit tudna M. csinálni, hogy valaki hogy mondja meg, hogy hozzák vissza vagy valahogy. És aszondja: – Na lássad, te, semmi, menjetek Karácsonfalvára! Mondom M.-nek: – Menjünk
Karácsonfalvára! Na, aszondja M.: – Gyere, ángyóm, velem, ne menjek csak egyedül, mer fiatal vagyok! Mondom én: – Jövök, M., jó szívvel velled. S elmentünk, s azt mondja az a pap: – Hét hét alatt
szeredán és pénteken bőtöljél! De abba a két napba vigyázzál, még máskor is, ha lehet, ne nagyon
engedjed, hogy járják bé az udvarodat a népek! Mert, azt mondja, ha nem mondja meg, ha nem jön,
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’hogy beismerje’
’azaz; vagyis’
’Fekete pap’
’pap’
’ez a neve’
’tehát’
’tehát attól függ’
Újraközölve: Peti L. 2008. 90.
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hogy mondja meg, hogy ő lopta el, akkor, azt mondja, eléri valami halál. De tiszta halál nem. Román ember vót a szomszédból. Miután bételt jó két hét, az ember felakasztotta magát. Egy román
ember vót.
(Búzásbocsárd, 2004/76 éves ref. nő/Magyar Z. 2008a. 417. 1069. sz.)

Egy asszony, akkor szűkebben vót az élelem, nem mint most. S ellopta a szalonnát, de a szembe
levő asszony, sok gyereke vót, H.-né, azt mondták, H. R. S az asszony mitévő legyen, elment a paphoz, s tartott szógálatot. S mikor tartotta a misét, azt mondta, hogy azon a nap, az, aki feladta, hogy
né, neki ellopták, az kellett mind imádkozzák[!], s bézárja a kaput, hogy ne menjen bé senki. S az az
asszony erővel bé akart menni oda hozzája. Mer ha bément volna, nem lett volna semmi baj. S osztán
az asszony meg is hótt. Osztán hogy azér vagy miér, na, akkor gyermekek vótunk, s beszélték. De az
asszony meg is hótt, azt tudom, hogy meghalt az asszony.
(Küküllőszéplak, 2004/69 éves ref. nő/Magyar Z. 2005. 191–192. 652. sz.)

A V. P. apjáva történt, hogy a világháború idején décseieket kiadott az oroszoknak. Szökevínyek
vótak. Az egyiknek a felesége misét fizetett, osztán éccecsak megkapták ijje, hogy meghótt. Csak úgy
magátú hótt meg az ember. Osztán utána látták még megjelenni itt-ott. Kísértet vót. A rossz nem
hagyta nyugodni.
(Magyardécse, 200?/73 éves nő/Nagy A. 2005. KJNTA 1557.K 2.)

Egyik décsei elment a vásárba, felrakta két ökrit, de ahogy jött haza, Rettegen, a sáros háznál
elvesztette a pínzit. Egy asszon megkapta, de letagadta. Osztán az ember misét fizetett, s bizon az
asszonhoz járt a rossz. Íjje látogatta, béverte a pad alá, úgy verekedtek.
(Magyardécse, 200?/73 éves nő/Nagy A. 2005. KJNTA 1557.K 3–4.)

Jött egy borgói ember ide, jött szekerestül, hozta onnat Borgórúl a fenyőfa deszkákat. És a milícia odament, s a milícia egyedül nem tudott csinálni semmit se. Vótak, reamentek többen, vitte a
mílicia segítségül, ahányan vótak ott, és leszedték a deszkát, és elengedték az embert. De azok rendre: vagy mérget ivott, vagy felakasztotta magát... Az az ember elment a paphoz, az a borgói ember, a
hegyekből való ember, és az misét fizetett.
(Bálványosváralja, 2005/54 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 104. 238. sz.)547

Há csak most történt, most egy tavaszon nálunk egy ember. Hát, jól történt. Elvett egy román
ember tőle ötmillió lejt. Hogy megyen tavasszal a juhokhoz. És nem ment. És az fogta magát, elvitte a román paphoz. Aszondja: – Tedd rá a kezed a bibliára, és esküdjél meg, hogy nem adtam én
neked pénzt! Ez megesküdött. Mikor kimentek a tejmérésre – mert itt szokás nálunk, mérik a tejet
–, ott vót a román pap, és a juhász azt mondta – mert ez juhászember vót –, azt mondta, románul: –
Tisztelendő úr, eresszen, hogy ezeket az embereket őszig szógáljam ki! Én a fizetésért mindent csinálok. Nem sok idő telt, két hét, három hét, felakasztotta magát. S ez kitudódott, mert az az ember
nem titkolta. Mert ő nem úgy fizetett, hogy haljon meg, hanem adja vissza a pénzt. De nem adta.
(Domokos, 2005/72 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 336. 94. sz.)

547

Újraközölve: Magyar Z. 2012. 528. 1415. sz.
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Például itt vót nekem egy unokatestvérem, egy unokaöcsém, akit nagyon megvertek. Ez kulák
család vót, és annak idején gyűlölték a szegényebb sorsú emberek, haragudtak. És ez az én unokatestvérem levágott egy fát az ő, a saját fődjirül, de már akkor persze más tartotta magáénak a fődet,
mer elvették. És levágott tüzifának, hazavitte. És aztat nagyon megverték. Itt a [koltó]katalini hídnál, úgyhogy majdnem belépusztult-beléholt. Akkor az az unokatestvéremnek az anyja az elment,
és hat hétig bűtölt, és már valamelyik napot tartotta: és ténleg, hogy hat hét múlva az, aki megverte,
meghalt. Hogy ez az unokatestvérem anyja, hogy misét adatott és bűtölt, és ténleg: hat hét múlva
az ember, aki megverte, egy kis tócsába esett be a szekérrül, feldűlt véle, és béesett oda, itt se vót víz,
ott se, csak pont ott, ahol oda beléhajtott. Azt úgy tartották, hogy az azért. De valóban meg is érdemelte, hogy úgy történjen vélle, mert nem vót rá oka, hogy annyira megverje azt a fiút. Mer a saját
fáját vágta le.
(Koltó, 2005/76 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 373. 103. sz.)

Azt mondtam, bár egy napot éljek az ember után, hogy éljek jól, ne máj rikojtozzon, s aztán éltem még, immá majd tíz esztendőt. Kijártunk táncolni Jászberény városába, mikor volt a fesztivál. S
akkortól én ológ maradtam, elmentem fizettem az olá papnak, s ő döglött meg, az ördög.
(Magyarfalu, 2005/Halász P. 2005. 388. 1777. sz.)

Beszélték ezt Vásárhelyt, Kékesvásárhelyt Ceauşescu idejibe, egy bivalytinó elveszett, olyan hároméves, Szombóba, Erdőszombattelkén, és az ember nem tudta igazoltatni, s mind hordozták a
rendőrségre. Nagy baj vót, ha levágtunk egy bornyút, akkármit, bétették a börtönbe. Az ember nem
tudott rúla. Úgy mondta, hogy annyit járt mindenfelé, s elment a paphoz, bonci paphoz, és az szolgált misét. És kitudódott, lehet, hogy megtudták a vásárhelyiek. Ez a M. elment, hogy csinálja ki,
mert ő lopta el, és levágták és megették, és ő nem tudott nyugodni. Osztán mind meghaltak nyolcantízen, akik ettek. Mind fiatalemberek, tönkrementek az egészen.
(Szépkenyerűszentmárton, 2005/60 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 103. 237. sz.)548

Még B. J. keresztapámra tartották. Hogy minek lopta el a pénzit. S megfészegedett. Ügyes, szép
ember vót. Elmentek és szógálatot tettek. S megnyomorodott.
(Székelyzsombor, 2007/78 éves ev. nő/Magyar Z. 2011b. 211. 554. sz.)549

Esszeszólalkoztak a vagyon felett, s egyik sem adott igazat a másiknak. S akkor az egyik méges
igazságosabbnak érezte magát, s elment, s imádkoztatott a román pappal, s a másik beléhalt abba.
(Székelyzsombor, 2007/83 éves ev. férfi/Magyar Z. 2011b. 212. 555. sz.)

[K.]: – Olyanról is beszéltek, hogy misét mondattak valakire?
[N.]: – Na látod az is, az a dolog is. Már én, mind ahogy mondják az is, az a dolog is, az igaz. Itt
nálunk vót ennek az A.-nak az édesanyja. Kikapta a pénzt. Nem mondtam?
[K.]: – Nem mondta.
[N.]: – Na. És elment a szövetkezethez, ott, ahol a buffet van. Az régen a szövetkezet volt. Csak
nem jártunk le a bufetból a szövetkezetbe, mert itt volt az ajtó megcsinálva, mert Z. bácsid árulta
a pálinkát a bufetba az embereknek, s M. volt a szövetkezetbe. Külen volt a szövetkezet a bufettól.
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Újraközölve: Magyar Z. 2012. 539–540. 1447. sz.
Egy hasonló történetet a gyűjtő 2007-ben Homoródalmáson is feljegyzett. (Lásd: Magyar Z. 2011b. 273.)
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Úgyhogy ez a szegény asszony, biza az úgy járt. Az tiszta, az igaz vót. Kivette, mint ahogy elmenten
én a nyugdíj után, s leejtette a kétszáz lejt. Komoly. Akkor nem volt bukszájuk, volt egy kis zsebkendőbe, szegény addig forgatta ott. És nem is tudom, kettőt vagy csak egy százast ejtett le. S ott volt
egy valaki, egy ember, két ember volt ott. De azt V.-nek hívták, az román volt, s a másik X. bácsi, K.
Az én édesanyámnak a testvérének a férje. S reárakta a lábát arra a pénzre, amelyiket M. néni kivett a szövetkezetből. S felvette, s megitták. Mind a ketten betegek lettek. Mert az öregasszony éjjel
visszament. Hazament és éjjel visszament sírva. Mert akkor száz lej sok pénz volt, s ha nem is lett
volna olyan sok, de az ember, mint ahogy mondja, viszem a tejet, egy hónapig vitte szegény a tejet,
és kapott egy kis pénzt. De ezek elvették, ezek a rablók. Nem hogy visszaadják, ezek reátették hamar a lábukat, azt mondták, hogy eztet K. csinálta. Így csúfolták, K.-nak az X. bácsit. Na, látod – azt
mondja, románul mondta –, hadd el – azt mondja –, ne adjuk vissza a M.-nénak a pénzét. Veszünk
reá pálinkát. Pálinkát vettek, aztán pálinkáztak is. S aztán nem adták vissza. S hallod-e, az az asszony
elment Kötelendre, oda a túlsó faluba. Ott volt a pap.
[K.]: – Román pap volt?
[N.]: – Román pappal volt. A magyar nem akarta, hogy fizessenek. [...] Románok, csak ezek
vannak az ilyen nagy babona dolgokkal. És azt mondja, hogy megkérelte a papot, nem akarta a pap,
mert azt mondja, hogy ez nagy dolog, hogy valakit. De azt mondja M. néni: – Nem úgy akarom,
hogy történjen velük semmi. Adják vissza a pénzemet. Eztet akarom, hogy fizesse ki. Tíz lejért adtak
egy misét. Hogy a pap azt mondja, ő olvasatott, tudta ő, hogy honnan, hol a Bibliából. Azokat tudta,
na. Azt mondja, hogy megtörtént. És hat hétre, és elment, elment M. néni és megkérelte. – Én voltam és fizettem misét –, megmondta. De én – azt mondja –, ha nem adjátok vissza a pénzemet, csak
meglátjátok, hogy mire jártok. Mert én – azt mondja –, napot tartottam.
[K.]: – Megmondta nekik?
[N.]: – Megmondta! Megmondta, és elkacagták magukat.
[K.]: – Nem hittek benne?
[N.]: – Nem hittek. És nézd meg, hogy a román ember meghalt, és a másik, X. bácsi, avval a lábával, amelyikkel reálépett a pénzre, megparalizálódott! És öt évig ült az ágyon, nem tudott járni. S
mondta, s mikor meghalt az ura annak a román asszonynak, akkor az elment a kapujához az öregasszonynak és azt mondta, hogy: – Na, megölted az uramat! – Nem öltem meg, mert azt mondta,
hogy...
[K.]: – Megmondta nekik.
[N.]: – Kéreltelek becsületesen, ha nektek nem volt, csak az a száz lej, hogy igyatok, pedig volt. Ha
rászorult az én száz lejemre, amiért, én aszondja, vittem a kicsi tejet, s kínlódtam, aszondja. Öregaszszony volt, egy kicsi alacsony öregasszony. És akkor, ott van a pap, aszondja, kérdezzétek meg, én nem
aztat akartam, hogy haljanak meg. Adják vissza a pénzemet! Nem akarták? Na, ott van. Mindenki
mondta, hogy ez, ez az A. néni, csinálta. Igen, az is mondta. Azt mondta: – Én nem tagadom, én azt
mondtam, és azt mondom, ameddig ílek. Én voltam náluk kétszer is, kértem a pénzt, adjátok vissza
a pénzemet. Nem akarták. Hogy vettek-e valami kórét, mert kórénak mondjuk eztet a törökbúza…
[K.]: – Tudom.
[N.]: – De tudod, le volt már szedve a törökbúza is. Vette a szegény asszony a teheninek. Vette,
nem tudom pontosan kitől, de mondta a leányom is: – Te édesanyám, azt a kétszáz lejt oda kellett
adnia a kóréért. De azok elvették a pénzét. No aztán, akkor nem volt a szegény asszony is, az képes
volt, hogy eztet a dolgot megcsinálja. […] S meg is, meg is mondta nekijek. Ez nem volt hazugság, ez tiszta igaz volt. Így mondta, s azt mondták, aztán úgy is mondta a román pap, hogy ő többet
ilyesmit nem csinál. Mert tudod hogy volt, leányka? Én láttam azt [a] halottat. Mert voltunk a temetésen, mert itt, falun mennek a temetésre. De annak… ki volt takarva, úgy, ahogy prédikált a pap.
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[K.]: – Igen.
[N.]: – És hóvazott. Olyan szépen, tél volt. Nekifogott hóvazni. S a két orcája […] és mondom,
hogy, azt mondta, többet soha se. Ippeg mondom, hogy miért csinálta, kérdeztem. Azt mondja, az az
asszony annyira megkérelte. – S azt én tiszta igaz, megcsináltam. De én többet soha senkinek nem
csinálok. De én nem úgy csináltam, aszondja, hogy meghaljanak, vagy valami. Az öregasszony azt
mondta, hogy a pénzét adják vissza, neki nem kell csak az ő száz leje. Adják vissza. Nem akarták
visszaadni, elkacagták magikat. Na, elkacagva maradt, hogy meghalt. De én úgy gondolom, s ippeg
mondtam a feleségének, hogy: – Te M. – mert M.-nek hívták a feleségét –, miért nem hoztatok
tik egy orvost ahhoz az emberhez. Mert láttuk, hogy a rózsaszín orcái, a koporsóba betéve drága, s
hullott a hó reája és olvadott el. Hát én azt mondom, te én a mai áldott napig is azt mondom. S elment aztán az asszony, ippeg eztet is én csináltam. Mondom neki: – Te, menj a sváthoz is, mert nem
volt szabad, nem szabad kiásni a halottat. De mondom: – Te M., csak annyit. Aztán nem akarták
enegedni, hogy. […] De ennek, én mondtam neki. Nekem volt egy ilyen násznagyja annak a férfinak.
Mondtam neki: – Tudjátok mit, tik nem kellett volna eltemetni azt az embert, amíg egy orvost nem
hoztok hozzá. Lássátok ti, meg van az halva, vagy csak így volt elrejtőzve. Annak piros az orcája. Azt
mondta ő, na piros az orcája, te drága, s minden. Piros az orcája. A felesége meg elfordult. De úgy
volt, hogy nem is ültek ott. Úgy nekifogott hóvazni, s mikor adták a keresztet, mert adnak keresztet a papok, akkor tették reá. S ilyen közel voltam a koporsóhoz, s még ott a pap adta, s ott voltam,
s mondom: – Jaj – mondom –, ez az ember, ez nincs meghalva. Hát, én halottat ilyen piros orcával
nem láttam soha. Komolyan. S akkor aztán annyira elbeszélgettük itt a faluba, mindenki, ezt beszéltük, hogy X. nem volt meghalva, de csak eltemette M. is. Az azért a pénzért volt, s mindenki oda is
vette. X. bácsidék is azt mondták. Az a […] elment hozzájuk egy öregember. Az az öreg A. bácsi azt
mondja neki: – Látod X., mire jutottatok! Ha nektek – azt mondja – ez a pénz, amit elvettetek, volt
nektek pénzetek, hogy igyatok.
[K.]: – Meg ez becsület, nem?
[N.]: – Igen. Nem lett volna muszáj annak a szerencsétlen öregasszonynak elvenni a pénzét. –
Hát tégedet – aszondja – megbüntetett az Isten, hogy nem tudsz járni. A másik – aszondja – eltemetődött. Lenn van a földbe. S így volt. Ez is meghalt, mikor eljött az ideje, de sokat kínlódott. […]
Nem tudott járni, csak ha vitték. Tettek neki afféle, fából csináltak neki olyan oszlopokat, s úgy ment
a vécéig is. Sok kínon átment! S lehet, hogy aztán ők átgondolták maguk közt, de már, mint ahogy
mondják, eső után köpönyeg. […] Eztet nem volt szabad megcsinálják. Elég az, mikor az ember kap,
mert Istenem, megkapod a földet, vagy megkapsz egy pénzt, vagy megkapsz egy ezt vagy azt, még
akkor is kell az ember, hogy értesítsen, hogy: – Te, vajon ez kié? Mert biztos bánja! S ha az övé, legyen az övé. Miért kell, hogy vegyem én el. De van, aki nem csinálja ezt meg. […] Ez rossz dolog,
hogy valakiét elkívánd. […]
[K.]: – Ma is beszélik az ilyen történeteket még?
[N.]: – Emlegetnek ilyesmiket, de azért nem csálnak. Nem is volt itt nálunk, komolyan, én nem
tudom, hogy hallottam volna, hogy tudjak róla, hogy valaki csinált ilyen dolgot. De ez az asszony
nem dugva csinálta.
(Visa, 2007/68 éves nő/Gatti B. 2011. 91–92.)550
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Egy másik szövegváltozat: Visa, 2007/32 éves férfi/Gatti B. gyűjtése. A gyűjtő jóvoltából az itt közölt szövegváltozat és a gyűjtés adatolása teljesebb a nyomtatásban megjelentnél. (Szerk. megj.)
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Történt meg, hogyne történt vóna, olyan es történt meg, hogy ellopta a pénzit, s azután a
kalugerekhez ment, s azt mondta: – Mi történjék meg – aszondta –, haljon meg, aki hibás? – Mire
hazamegyek, akkora haljon meg! S meghótt. Há bűnös vót.
(Zetelaka, 2007/84 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2011a. I: 228. 136. sz.)

Cegőtelkén mesélték – hiedelmet gyűjtöttünk –, hogy egy alkalommal román paphoz fordultak,
mert hogy egy méhes gazdának ellopták a méhkaptárait. S elment a román paphoz. Megmondták
ott a faluban, hogy jó messze kell menni, hogy mennyit kell fizetni. S egy alkalommal, sok időre rá
a templomban voltak, a templomon kívül – nem fértek be a templomba mind –, álltak az emberek, s
megjelent egy méhecske, ott járt körbe, dongott, és akkor egy embernek a nyakára szállt, megcsapta,
és az ott helyben meghalt. És mindenki mondta, hogy igen, azért, mert ő lopta el a méheket. És ezt
egyfajta igazságszolgáltatásnak tartották, hogy a román pap imádkozott, ráböjtöltek, és hogy azért
halt meg.
(Cegőtelke, 2008/fiatal nő/Magyar Z. 2012. 528. 1416. sz.)551

Dormánból jött egy román, hozott ilyen takarmánylisztet az állatoknak. S itt a csarnoknál, a
csarnokon feljül megállott a kocsival. S bélépett oda, feljött oda a P.-ékhoz a K. csardához, s ott megállott, s ez ott a csarnoknál matatott, a kocsi fennebb vót. S bément, mert ismerős vót evvel az emberrel, P. A.-val. S akkor amíg ő bément oda, addig ez lelopta a kereket, a pótkereket a kocsiról. S vót
egy kevés hó, egy olyan háromujjnyi friss hó vót. És ahogy ott matatott, a kereket leszerelte, pótkereket, s akkor elhozta haza. S a román a nyomon elment, meglátta, hogy nincs meg a kereke. S akkor a
nyomon elment szépen, s kijött ide hezza, mer ide ki lakik. Akkor azt mondta a román neki: – Add
vissza a kerekemet! Mér vitted el? Hát arra nekem szükségem van! S aszondta: ő, hogy vitte volna el?
Folyjon ki a szeme a fejiből! S aszondta a román: – Vigyázz, mer ki fog folyni! No, eltőtt az az idő,
de a kereket nem adta vissza. Még meg akarta verni, hát annak olyan könnyen járnak a kezei. S akkor szépen ősszel – ez vót tavasszal –, ősszel elmentek le oda Aklosba vele szentmártoniak tüzifáért.
S akkor ez es oda valamiért lement, s elszakadt a traktornak a kötél, amivel húzta essze a fát. S má
éppen szakadott el, s odaszökött, s aszondja: – Nem úgy kell vágni! Azt a nagy kalapácsot kivette a
keziből, odaütte, akkor egy olyan kicsi szilánk felszökött, s a szemit kivágta. Na, ott érte utol a miseszolgálat. A román megfizette.
(Csinód, 2008/73 éves férfi/Magyar Z. 2009a. 272–273. 144. sz.)

Én csak azt hallottam, hogy valaki lopott libát valakitől. És az, akitől ellopta a libát, az megölette
ezt az ember[t]. És azt mondta, már olyan beteges volt az ember, hogy: – Nekem megbocsát a Jóisten, de annak, aki engem megölet, annak soha nem bocsát meg! Igen, egy libáért.
(Körösjánosfalva, 2008/86 éves nő/Magyar Zoltán gyűjtése)552

És egy asszony [Váras]fenesen. Attól meg ellopták a ződséget, kiásták a fődből. És azt se tudta,
hogy ki csinálta, és az is azt mondta, hogy ű megöleti, aki ellopta a ződséget. És egy pár nap múlva
meghalt az ura. És az ura ásta ki, mert kellett neki az italra a pénz.
(Körösjánosfalva, 2008/86 éves nő/Magyar Zoltán gyűjtése)553
551

552
553

A gyűjtés körülményeiről: Magyar Z. 2012. 640. A történet cegőtelki népi szövegvariánsát lásd: Keszeg V.
1999a. 258–259. 250. sz.
Magyar Z. é. n./K/c. 306. sz.
Magyar Z. é. n./K/c. 307. sz.

283

EME
A mágikus erejű pap
Ez is [a rettegi román pap] csinált egyet, hogy elégett a felesége. Akkor, mikor ellopták a temetőről a drótkerítést. Be volt kerítve a temető, és osztán ellopták valami cigányok, és eladták a drótot.
És akkor fizetett tán feketemisét. S elmentek, van blokkjok Dézsbe, elmentek fürödni, a pap eljött
haza, a papné ott maradt, s mikorán ment vissza, hogy utána, meg vót fúlva abba a gázba. Meg egy
J.-nek a fia Bacából, az vót ilyen forgalmista, vót az állomásban. Egy nagy derék ember, és ahogy
várta a vonatot, összeesett és meghalt. Mer az az illető is vett drótot a kerítésből. S az is ott helybe a
vonat előtt. S akkor megint egy cigány felakasztotta magát a temetőre, és ilyenek vótak. S lehet, hogy
a felesége is bűnös vót ebben, s rá is hatott az átok.
(Retteg, 2008/81 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 300–301. 183. sz.)

Az én nagyanyámnak a férje elment Amerikába. S akkor kűdögette neki a pénzt haza, vót egy
leánya. Mikor anyám hatéves vót, kirabolták, jött Amerikából pénz, s teljesen kirabolták a házikat.
S az én nannyám má nem tudta, hogy micsináljon, hát elment a román paphoz, [Olt]hidegkútra a
román paphoz, fizetött a román papnak, böjtölt s imádkozott, s megfogta az átok, talán még ma is
fogja a tettesnek az unokáit s gyermekeit. Ez igaz.
(Olthévíz, 2009/76 éves ref. nő/Orbán Dániel gyűjtése)554

Volt itt egy fiú, itt a faluba […] De udvarolt ide valami szomszéd faluba leánynak, beszélt vele,
nem tudom mi, de közben a leányka terhes lett. […] Megszülte a gyereket. A fiú azt mondta, hogy
nem az övé a gyerek, […] na, mást akart elvenni, na. Azt mondta az asszony, nem baj, nincsen semmi baj, ő a gyereket azért felneveli, de ő boldog soha sem fog lenni, a férfi, amér őtet… na. Elkerültek Bukarestbe, a törvényszékre. […] Na, és Bukarestben a törvényszéken azt mondta az asszony a
fiának: – Hallgass ide, ha te voltál ezzel a leánnyal, és tényleg gondolod, hogy ez a gyermek a tiéd,
neked nem kell, nincsen semmi baj. Te elvehetsz mást feleségül, de ennek a gyermeknek gondját
kell viseljük. […] De közben a fiú ellenkezett […]. Odakerült a dolog, hogy a fiú szépen lesorvadt
a lábáról. Teljesen olyan gyenge lett, mindenféle dolgokba belévegyült, és utoljára azt hiszem, azért
lett halála, hogy összespórolt valamennyi pénzt és akart venni egy autót. Meg is vette az autót, de
az autó sajnos lopott volt. Ő a sok pénzt odaadta, s mikor ő megtudta, hogy milyen dolgokat csinált
[…] éccaka kiment és felakasztotta magát. A rokonjai tisztán tudták, hogy igaz volt, mert pont itt
a szomszéd ember […] eljött ide és itt magyarázta egy este, hogy az unokatestvére volt ez az illető,
akkor mikkel foglalkozik, akkor még élt, és megmondták neki, hogy fizesse a gyermektartást meg
minden, de hogy mondjam, olyan misét szolgáltatott, misét szolgáltatott rá a papokkal, már nem
tudtak csinálni semmit. Úgyhogy addig vitte, az ördög addig küszpötölte, addig gyötörte, amíg vége
lett az életének.
(Györgyfalva, 2010/nő, sz. 195?/Nagy Á. 2011. KJNTA 2452.K 18–19.)

V.3.3.7. A bajt/kárt okozó ember meghal, és a kár megtérül
Az oláh pap átka. Egy faluban lakott két gazdag ember. Az egyik eladott egy pár ökröt 300 forinton. Letette a pénzt az asztalra, de a másik gazdag ember ellopta. Nagyon búsult a kárvallott
ember. A felesége elment az oláh paphoz. A pap osztán megátkozta a tolvajt, hogy haldokoljon,
de meg ne halhasson addig, a míg ki nem kiáltja az egész világ hallatára, hogy ő a tolvaj. Beteg is
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Közölve: Magyar Z. 2011a. I: 281. 85. sz.

284

EME
V. A pap tevékenysége
lett nemsokára az ember. Megijedt s áthajította a pénzt a gazdája udvarára. De ez nem nyult hozzá, mert tudta, hogy reá szállana az átok. Nem is halt meg a tolvaj addig, míg az egész dolgot ki
nem kiáltotta.
(Udvarhely megye, 19. század vége/esetismertetés/Versényi Gy. 1901. 317. 64. sz.)

Felsődetrén C.-nek az apja négy unokájáva lakatt. Eadta az ökrit tizenháromezer lejér. Edugta
a pénzt, de mégis eveszett. Nem adta vissza se a családjo, se a szomszédak... Miko a harmadik misének vége vót, a veje csak azt tudta kiátni: – Menj, M., add vissza a pénzt, én loptam e. S meghalt.
(Detrehemtelep, 1971/65 éves nő/Keszeg V. 1996a. 365. 42. sz.)555

Édesanyámnak vot egy ura, az első ura. Az anyóssának vot két ökre. S akkor eladták az ökröket
az öregek, s a fiok ellopta az ökrek árát. Édesanyám ilyen [mutatja] állapotos vót. S akkor az ökrek
árát a fiu bédugta a hárisnyája korcábo. Ide né, bëdugta, ide. S asz mondták édesanyámnak, hogy: –
Te, J.-ka, add vissza az ökrek árát – asz mondja –, me én mejek, s megcsináltatlak furësényijávol [tolvaj leleplezését célzó cselekedet] tégedet, s te kihasadal, s meghalsz. Persze, anyám… csunyául felelt,
hogy mit csináljan – uram, bocsásd meg bűnemet! – menjen, s csináltassa… s fuja fel!... Asz mondta: – Vigyázz, me te kihasadal, s meghalsz! – Én nem – asz mondja –, így s így csináljon maga – az
anyósának, ahogy veszekedtek. Elment, kérem szépen, s megcsináltatta azt a furësényiját a papakkal.
Az valami… valami szogálot, úgy a papaknál, szogálat. S kérem szépen, három naprá a fia ilyen lett
né, s kihasadott. – Na – asz mondta édesanyám csufasan –, na, megizélte a fiát, na, rendbe tette a
fiát?! Kérem szépen, veszi édesanyám a ruháját és mindent, nézi, hogy tegye rendbe, minden, há a
harisnyáját hogy húzta ki, hát gyütt a pénz, mind gyütt. Az ökrek ára ott vot. Az én anyámnak az ura
kihasadott. Azután az én édesanyám férhez ment apám után. [Az anyósa] ment a papokhoz, hogy
csinálják vissza, mer biztosan a fia vitte el, me né, milyen lett. Né, a fia, nehogy elpusztuljan a fia. –
Kérem szépen, nem lehet, ez egy olyan, hogy azt megcsinálták, a nagy szogálatot, s ki kell hasadni,
mér vette el a pénzt! Aztán, ez így történt. Éppen az anyámnak az ura járt így. Szegény édesanyám
két gyermekkel maradott el.
(Tordatúr, 1975–1985/77 éves nő/Csőgör E. 1998. 199. 876. sz.)

Vót egy jó módos ember. S vót neki két fia. S reggel aszondta az öreg: – Menyünk máma a misére. Aszmondta a fia: – Én ma nem mejek el a kicsi misére, elmejek a nagymisére. A legén a pézre
kezet tett. Ha kezet tett a pézre, azt ő el es dugta. Az ökröt az istállóbol kivezette, s a padlás alá, az
ökör alatt a padlást felemelte, s oda a pézt betette. Jól van, ha bétette, hát az öregek hazajöttek, ő elment a nagymisére. Mikor hazajő a legén: – A pézről nem tudsz? – Nem tudok én semmit. – Há,
hogy lehet? Hát ki járt itt? – Hát én mit tudok – aszondja. Hát én se ültem itthon a reggel feszt.
Még elmentem a szomszédba, onnant mentem a misére. Elment az öreg, s elfizette, aki elvitte a pézt.
Ő nem mondta, hogy ki, de egy papnak elfizette, hogy aki elvitte a pézt, az kerüljön ki, tudódjék ki.
Hát szépen, mi történt? A legén meghótt. Az apja elfizette, me ő vót a bünös. Elfizette. Meghótt.
Eltemették. Péz mégsincs. Egyszer hallják, egy dergetést, az öreg: – Há fiam – aszmondja –, mejek
az istállóba, valamilyen dergetés történt. Há ha vaj egy marhát nem köttél meg, s veri a másikat. Mikor megnyitotta az ajtót, kit látott? A fiát, az öreg. Fogta a két ökröt igy, a kezit rejatette a két ökörre, s aszmondta: – Itt a péz! Itt a péz. Mikor reggel lett, az öreg kiódta az ökröt, kivezette, felvette a
padlást, a péz ott vót. De a fia egyszer elment. Nem szabad az ilyen dógot csinálni. El lehet fizetni.
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Kézirat: Keszeg V. 1981. 59. 194. sz. Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005b. 259. 252. sz.; 2013. 98. 42. sz.
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Magok, lehet, nem hiszik ezt a dógot, de a román részen ezt megcsináják, s ez meg es fogja. A katolikus egyház ezt nem tudja megcsinálni. Nem csinája meg. De ezek a román papok, ezek megcsináják.
Rendesen kibőtölik. Ugy hogy el kell menni a főd szinéről. Pedig az nagy vétek. Az nagy vétek. Pénteket, szeredát bőtölik, és keddet. Ezket. De aztán semmit. Még hideg viz se mejen a szájába azon
a nap. Egyik estétől más estig semmi. Ezt ugy hiják, hogy fekete bőt. Fekete bőt. Azt pontoson hét
hétig. Hét hét alatt az illető eltűnik. Igen, igen. Sok veszteség van utána, no. Rettenetes. Az egy…
mikor egy oan bőtöt meg kell tartani, hát az még annyi vizet se veszen a szájába, amennyit egy légy
elviszen a szárnyán. Nem. Ezt tisztán. S imával. Imával fogja. Egész napot. Ima nélkül nem bőtülünk.
Imával bőtölünk.
(Kostelek, 1995/82 éves férfi/Takács Gy. 2004. 354. 579. sz.)556

V.3.3.8. A bajt/kárt okozó ember hozzátartozója szenved/meghal
Volt nemrégiben Kodorban egy részeges erdőkerülő, aki emiatt családjának igen sok kárt és bajt
okozott, ugyanannyira, hogy ennek felesége, fia és leánya a híres ördögűző hírében álló […] pappal
misét mondatnak. A pap ki is szolgáltatta a misét, de ahelyett, hogy a részeges hajtó meghalt volna,
a fia halt meg nemsokára, utána harmadnapra a leánya, s ezt követte a felesége, szintén harmadnap
múlva, úgyhogy csak ő és menye maradt életben.
(Kodor, 1892/esetismertetés/Kádár J. 2000. 72. 130. sz.)

Mert olyan tisztába kell legyen az ember. Tegyük fel, egy embernek van pénze, megigya a pénzt,
s a feleséginek hazudik, hogy ellopták tőle a pénzt. Felesége elmenyen, s misérevalót ad, s az ember
meghal. Vót ugy is. Férje elment a Regátba dolgozni, s megitta a pénzt, s a feleségének azt hazudta, hogy ezekvel és ezekvel dógoztam, s ellopták a pénzt. A felesége misérevalót adott, az ember így
megszáradott lábon állva, s belehalt, s olyan misérevalót adott – nem es a felesége adta, hanem az
édesanyja –, olyan misérevalót adott, hogy hetedíziglen érte. A fia is felakasztotta magát semmiért, s
a leányának a fiát a katonaságnál meglőtték ebbe a demokráciába, a másiknak a cirkula a kézit levágta
– úgyhogy hetedíziglen ment az átok. Evvel olyan tisztában kell lenni, mert különben visszaszáll rá.
(Kápolnapataka, 1996/66 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 568–569. 1128. sz.)

Megtörtént itt, egy tordosinak ellopták a hagymáját. Az nem tudta, hogy elmentek a paphoz
[ti. a kárvallottak], s meghalt a fia, meghalt a felesége. A pap megmisézte őket. Azokat a románokat.
(Tordos, 2006/62 éves ref. férfi/Magyar Z. 2009b. 164. 356. sz.)

Egy idegen falusi, innen a Sajó557 mellől megvette a hasznát itt egy magyar embertől. A hasznát. S egy román marhákkal megétette a sarjúját ősszel. S akkor az ember jött, hogy kaszálja, s ott
kapta megétetve a sarjúját. S akkor a fia az öregnek megverte az embert jól. S az ember csináltatott
szógálatot, s belehalt a [románnak] fia a Marosba.
(Fickó, 2007/86 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 211. 161. sz.)
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További, azonos vagy hasonló (ti. elfizetés a papnál) motívumokat tartalmazó gyimesi szövegeket illetően lásd:
Takács Gy. 2004. 349–357. 567–581. sz.
Folyó, ill. azonos (Nagysajó) nevű település (rom. Şieu, Beszterce-Naszód megye).
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Ez a S. bácsi rokonja, anyósom, az Isten nyugtassa, úgy mesélte, hogy loptak fát. Be vót ültetve
valakinek a kertjébe gyümölcsfa, és az, a nagybátyja kitépte, és elvitte, és elültette nála. S ezek románok vótak, és fizették a feketemisét. Aszondják, hogy az nagyon nehéz, az a feketemise, a feketemisét, ha fizeti valaki, az halált csinál. Osztán, hogy ez igaz, nem igaz, nem tudom. Fizették a feketemisét, s böjtöltek. S mikor a böjt és a misék kijöttek, aszondja, meghalt mind a három gyerek.
(Várkudu, 2008/76 éves ref. nő/Magyar Z. 2011a. II: 300. 182. sz.)

V.3.3.9. A bajt/kárt okozó ember és hozzátartozója szenved/meghal
De mondok egyet. Vót egy kakasom nekem. Na és elveszett. A szomszédasszonyom mondta,
hogy: – Szomszédasszony, a kakasa addig ámbolyog, hogy elvész. S mondom: – Az nem vész el! A
maga tyúkjait meghágja, s visszajön, me itt az utcába nem jár egyebüvé, az csak a maga tyúkjait szereti, mint az én uram a maga leányát. – Jaj! Nem ké neki a te kopasz faszú urad! – A maga lányáé
kopasz! Az én férjemé nem kopasz, akkor nem jó helyen beszél maga, me az enyémé nem kopasz
– mondom. Na, aztán nagyon reám támadtak. Anyám is, hogy ne ellenkezzek a szomszédokkal, legyek jóba, ne ellenkezzek velük. Anyám szidott engemet: – Ne veszekedj, hadd, menjen a fenébe...
– De édesanyám, nincs békesség, nem érzem jól magam az uram előtt, nem vagyok az, aki azelőtt
vótam! – Ó, hagyd el, fiam, apád is olyan, más is olyan... Hát így veszekedtünk jobbra-balra, de csak
elveszett a kakasom, de úgy sajnátam, tudja. Jó kakas vót, ügyet a tyúkokra, az ülü se tudta ellopni
őket. Há micsináljak. Elmentem Sófalába. Sófalán vótak ezek a tudósok, Péter és Pál Felsősófalába.
Míg a nap le nem megy, ők megmondanak mindent, Péter és Pál apostol. Ők építették a mü templomunkat, imádkozzuk a könyvből, Péter és Pál apostol építette a Mária Magdolna templomot egy
kősziklára. Na, és megyek. Egy asszony sétál ott, s: – Hova akar menni, jóasszony? S mondom: – Én
asse tudom, hova legyek el. Én akarok Szovátára menni, egy misét mondatni. De aszmondja: – Itt
van két ember, aki magának mindent megmond, Péter és Pál – aszmondja. S mejek oda, s mondja:
– Vessen keresztet, s keresztet vetek, s aszmondja: – A maga ura jár ugye félre, drága asszony, maga
erős nő – aszmondja –, nem tudják magától elvenni az urát... Na, mit csináljak. Elmegyek Szovátára,
ott a faluba lakik egy román pap. No, aszmondja: – Kicsi E. – mindjár a nevemen szólított –, no, kicsi
E., most is olyan jókedvű vagy? Mondom: – Igen. – Most – aszmondja – mondunk egy misét, akkor
még egyszer visszajössz, s mész akkor a vejemhez, neked még károd is van, a vejem megmondja, hogy
és mint van. Úgy is csinátam. Hazajöttem, de már nem ment a dolog olyan jól, ahogy ő akarta, de
nem mondtam meg, hova jártam! Hát elmejek vissza, két hét múlva, s a pap mindjá jött, egy leánya és
egy fia vót Vásárhelyt. Na, adott nekem mindjá egy pohár bort, s elestem a bortól. – Na – aszmondja
– magánál járt egy részeges ember – aszmondja –, s az lopta el a kakasát – aszmondja –, s eladta a
szomszédnak, de a szomszéd mé vette meg, ha tudta, hogy a magáé a kakas? Nem merték se levágni,
se megmondani. Dugva tartották a kakast. Hát egyszer megyek be Korondra, s vót egy kártyavetőné,
egy asszony, K-nak hívták. – Jöjjön, E. néni, me megmondom, hol a kakas. A szomszédasszonynál,
me járt maga misét mondani, s nem tudják, micsináljanak vele, visszaadják-e, ne adják-e. Immár levágták, s vasárnap főzik meg – aszmondja. Mikor maga a kapun megyen bé – aszmondja –, akkor a
födőt reavágják a húsra, akkor maga ne menjen bé, forduljon meg, me van egy néma, van Gy. F., s a
vejivel meg akarják tenni, hogy a veje haljon meg. Vót egy olvasó, s mondom az anyatársnének: – R.
néni, nagyon imádkozzék a fiáér, met a húst meg akarják etetni vele, úgy van – mondom –, beadva a
mise, hogy aki a kakas húsát megeszi, az meghal. Mondja meg a fiának, hogy egy falást se egyen belőle, egy falást se! Aztán meg is mondta az anyja: – Ne egyél, fiam, egy falást se abból a húsból. Aztán
úgy is csináta. Nahát egy hét múlva olyan beteg lett, aki levágta, az is, aki eladta, mind meghaltak.
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Két héten belül mind meghaltak! Tizenöt lejembe került a mise. Mind meghaltak! Aki ellopta, az
is meghalt, aki megette, az is meghalt, me tudta, hogy az enyém, s ha visszaadta vóna, nem lett vóna
semmi baja, me nem mondtam vóna meg senkinek. Így meghaltak mind, mindhogy inkább visszaadják a kakast. Egy-egy nem hiszen. A pap is hirdeti: egy-egy nem hiszen a misének, de aj...
(Atyha, 1993/80 éves nő/Gagyi József gyűjtése)

[F.]: – Történt itt a szomszédba egy eset. Fiatalember volt itten a szomszédunkba, ide jött vejnek. És ő az ember, mind a fiatalember, jár a Gostatbo558 dolgozni, egy menyecskével összeszűrte a
levet. És na, kitudódott. És na, a felesége tudta, meghallotta és akko nem tudott mit csinálni, elment
a román paphaz. És a román pap mit csinált, mit nem csinált, elég az, hogy a fiatalember beteg lett.
S akkor olyan rosszul vót már, nem tudtak mihez kezdeni. Az orvoshoz elvitték Lekencére. S akkor
ezeknek eszekbe jutatt, te, mi voltunk a román papnál. S akkor szaladtak megint a román paphaz,
hogy térítse vissza…
[N. suttogva, az udvaron dolgozó emberről]: – Éppen ennek a bácsinak a veje vót.
[F.]: – Ennek a veje vót, s a léánya vót. Ne. Még mai napig is járnok a paphaz…
[N.]: – Én itt vótam kiállvo az útba, s akko jöttek, s szaladnak a román paphaz. Mondam neki:
–Te X. – me X.-nek hitták –, mi van nálatok, hogy ilyen hirtelen? – Hát az, aki hibás – azt mondja
–, az haljan meg. S meghalt a férfi. Nem tött belé egy hét, meghalt az anyja. [Suttogva.] Rebesgették
a faluba, hogy az anyja tudatt a dologról.
[F.]: – Falusi viszonylatba mindenki annak tulajdonította, hogy ők vótak a román papná, a román pap mit tudom én, mit csinál s ebből kifolyólag meghalt. S az asszony is, az anyóssa.
[N.]: – Aztán, hogy mi igaz ebbe…
[F.]: – Nagy hitelt adnak ezeknek a román papoknak.
[N.]: – Sajnos, hogy még a reformátusok közt is vannak, akik praktikálják ezt.
(Cegőtelke, 1994/74 éves férfi és 65 éves nő/Keszeg V. 1996a. 363–364. 36. sz.)559

Még mondták, hogy menjek el Gyimesbe, me ott van egy román pap olyan, hogy az biztos… Me
például Nagyoláhfaluba, Kápolnásfaluba egy család teljesen elpusztult. Elloptak valami disznót, s elloptak, s a tulajdonos elment a román paphoz, s mind kikiabálták, s a családba meghaltak vagy hárman. A román pap olyan dógot művelt. Úgy csinálta, hogy azok megbetegedjenek tőle. Azt mondták, hogy ők lopták el.
( Jobbágytelke, 1996/70 éves férfi/Balássy E. 2014.K 63.A 351. sz.)

[F. ]: – Összevesztek két testvér. Egyik megvett egyiktől egy ekét, tudják, melyikvel szántnak.
Megvette az ekét, s elment le oda Berengyestre [Berendfalvára], mert volt dalagja ott. Szántani. Ő
hogy hazahozza az ekét, nem még hozta, bétette oda egy izébe, egy dudujba, oda hova tette ő. S melyik látta, egy testvére, elment, s akkor ő elvitte. Az ember: – Hol az ekém? – Ellopták. – Ki lopta el?
Elment s megmondta a papnak, Sz.-nek. Gata.560 Sz. imediat561 templomba, meggyújtotta a gyartyát.
Akkor három holt vót meg. Hárman tartoztak ahhoz a veszekedéshez, ahhoz. Mert veszekedtek az
ekén. Nem tudom, az egyik mondta, az övé, másik aszondta, hogy az övé. Még az, melyik igaz vót,
hogy az ekét eltette, s eltették tőle, az es meghótt. B., úgy hítták. B.-ék voltak hárman, három testvér.
558
559
560
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’állami gazdaság’
Újraközölve: Keszeg V. 1999a/2005a. 256–257. 246. sz.; 2013. 96. 36. sz.
’kész/vége’
’azonnal’
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Pap elmondta a misét, mondták nekem, mert sok komáim vannak arra, rendítték nekem, hogy hogy
vót. Aszondja, aszondják, hogy elmondta a misét. Egy fizetett misét.
[K. ]: – De népek akkor vannak a templomba?
[F. ]: – Há, hogy! Hát az egész. Akkor mondja, mikor többen vannak. Vasárnap. S tartotta a
gyartyát a keziben, meddig tartotta misét. S mikor a mise kitött, aszondja, ne, rományul, hogy mondta. Aszondja: – Cum se stinge luminarea asta, aşa să stingă viaţa la acela, care a furat!562 Negyven
nap bétött, meghaltak mind a hárman. Volt B. P., már vén ember vót, egyedül lakott, a templomnál
lakott. Pap nem tudta, kik azok!
[K. ]: – Mezítláb volt a pap?
[F. ]: – Azt nem tudam azt. Ez itt nálunk G. [pap] volt mezítláb! Megholtak. Egy elment volt
kászálni Harnicba. S mikor bétöttek azok a napak, el volt kaszálni, s mikor jött a kaszálóból… Úgy
hítták […]. Fiatal volt az. Nem tudom, egy gyermeke volt parcă.563 Akkor házasadott meg. Mikor
jött a kaszálóból, mind mondják a Somoska útnál. Jött. Mikor elbetegedett az útan, immár elvégzette
a kaszálással. Leült egy kereszt mellé, nekidőlt a keresztnek, s úgy kapták meg. Úgy aludt el seggen,
így, hogy vagyok én. S akkor meghaltak. Egy megholt tűzhalálon. […] Egy megholt honn.
[K. ]: – Accidentokba? – Balesetekbe?
[F. ]: – Nem. Csak elbetegedett, s megholt.
[K. ]: – Egyszerre holtak meg?
[F. ]: – Azokon a napokon. Azt nem tudom, hogy egy nap holtak-e meg mind a hárman. Negyven napján mind bétött.
[K. ]: – Ezt a negyven napot a pap mondja?
[F. ]: – Ej, úgy van az Istentől.
(Csík, 2002/70 év k. férfi/Peti L. 2007. 304–305.)

Füzesen, ahol van a lányom, előttek van egy ház, s ők meg akarták venni, s a nagyanyja a vejemnek nem hagyta, azt mondta: – Nem, aztat ne vegyétek meg, mer az átkos ház. Azt mondták,
hogy az öregasszonynak, azok itt laktak a cigánysoron valahol, s vót egy lánytestvére Temesváron,
meghalt a férje, nem vót senkije, s hát vót gyűjtve akkor, a hetvenes évekbe, valami huszonötezer
leje, ám akkor sok pénz vót. Azt mondta: – Ni, figyelj ide – azt mondta a testvérének –, hozom,
mi van pénzem – s azt mondja –, fogadjatok el, s tartsatok el. Hát, be is fogadták, hogyne, avval a
pénzzel csináltak házat. Felcsinálták ezt a házat oda a lányomék mellé, s már nem nagyon becsülték az öregasszonyt, már nem vót becsületje, vót az öregasszonynak a testvére, a férje, lánya, veje,
s egy hároméves kislányok. S azt mondja: – Nem baj, akkor adjátok ide a huszonötezer lejemet. –
Mit beszélsz, nem hoztál te huszonötezer lejt ide, kétezerötszázat hoztál. – Nem igaz, de akkor
aztat adjátok, kétezer ötszázat. De ők ebbe a házba nem fogtak élni. Megmondta a testvérének: –
Testvérem vagy, de nézd, meg – azt mondja –, visszamegyek, fekete miséket fi zetek. Ők mind lesepertek, nem hittek abba. S kiment a két öreg, az öregasszony a férjével a kertbe szántani, a férje
leesett az ekénél, meghalt, reá hat hétre meghalt az öregasszony, de mind is leesett, meghalt a lányok, s utána meghalt a vejök is. S elmaradt a kicsi leány, s aztat aztán elvitte a nagynénje, az apjának a testvére Temesvárra. S azt mondta egy nézőnő, hogy amikor be fogja tölteni a tizenkilenc
évet, meg fog halni, de aztán nem. Mert lehet ő nem vót hibás, őtet nem fogta meg, de azt mondták, hogy másfél esztendő alatt meghalt, apa, anya, s a lánya, s akkor nem tudom, mennyi idő alatt
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’Ahogy ez a gyertya kialszik, úgy aludjon ki az élete annak is, aki lopott!’
’mintha’
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a vejek is. S akkor mondtam, hogy az a nagyanyja a vejemnek nem engedte, nem az átkos ház, azt
mondja, arra van fizetve fekete mise.
(Buza, 2011/72 éves nő/Keszeg Vilmos gyűjtése)564

V.3.3.10. A bajt/kárt okozó ember és a misekérelmező szenved/meghal
Milyen az az elfizetés, mondjuk, hogyha valaki elfizet, egyik a másikat valamétt. Ez a F. K. es többek között levót, vett vót egy zsák puliszkalisztet, s tél vót, felkötte a szánra, tudja, ilyen kicsi szánra,
amelyikre tesznek fát, mindenfélét. Akkor ott elébb-elébb ittak, innen es vótak Kostelekből le többen.
Akkor vót itt egy Cs., másképpen B.-ok, de a vezetéknevük Cs. Most mán ki kezdett múlni a Cs. Ugy
hitták, Cs. Gy. Annak a Cs. Gy.-nak több fia vót. Akkor vót egy J. aszhiszem, Cs. J., az es le vót, de legén vót. Ez a K., ez a F. K., ő es legén vót, ha jól tudom. Minden eseten, ők hogy micsináltak, mit nem
csináltak, nem tudom, me egyik igy mondta, más ugy mondta. Aszondták, hogy ez a F. K., ezelött
nem vótak hidak, tudja-e, mind most. Itt se vót, amikor én megüsmertem es, mind a vizeken kellett
keresztűlmenni. Nem vótak hidak. Aszondták, hogy jött ez a F. K. K., hát zsák liszt leesett a … ugy
belément oda a vizbe, tudja, ilyen-olyan vót, jég ott, miféle. A zsák leeesett, s jött hátul ez a másik, ez
a Cs. legén, az a Cs. J., s megkapta, s a lisztet feltette a szánjára, s hazahozta. Közbe ez a K., ez a F. K.,
K. K., ez érdeklődött, hogy ki kapta meg, más pedig aszmondta, hogy ugy lopta le, amig benn ott ittak
elébb-elébb. Ezt nem lehet tudni most. Az öregek se tudták pontosan, na. Elég az, hogy ő egy papnak,
egy ilyen kaluger, szakállas papnak, igy járkált, gyütötte a misére valót, ő elfizette. Fizetett valamire
misére valót, hogy neki a zsák lisztet ellopták, vagy nem adják vissza, vagy ehhez hasonló. Ez, amelyik
megkapta-e vaj elvette, nem tudom, ez a Cs. J., az kérem szépen, egyböl csak lebetegedett valamenynyire. Elég az, hogy járni többet nem tudott. Nem tudom pontosan megmondani, hány esztendőt,
de tizenvalamennyi, körülbelől oan tizenöt évet, valamit, az ágyba feküdt. […] A régi román üdőtől,
mondjuk harmincnyolc-negyventől, s egész most, ugyhogy tán husz esztendőt es vót. […] Ugy hogy
az ágyat kivágták, hogy … Érti? Aszondták, énekelt, szivarodzott, de megmozdúlni nem tudott, érti-e.
Közbe osztá valamennyi… elég az, hogy osztán meghalt. Megszáradt az ágyba. Ugy megszáradt, tudja, hogy … Elég az, hogy ez a K. K. es most, nyócvantol errefelé ágyba esett, kilenc vagy tiz évet ugy
forgatták. Ő es visszahuzta ezt a dógot. S aztá ugy halt meg ő es. Ugyhogy ezek a fizetések, tudja, a
Jóisten csak megbüntette azétt, amétt. Jó, hogy az a más es hibás vót. De én olvastam a Bibliába, katolikus Bibliába, hogy azt irja, hogyha nekem marhám például éhezik, nincs, amit adjak, na, s mondjuk,
maga ott a szomszéd, és valahol van egy buglyája, és elveszek egy öl szénát, s elloptam, s odaadtam,
az Isten ezétt sohase büntet meg. Vagy saját magam annyira éhes vagyok, hogy a maga kenyeriböl
egy darabocskát levágtam, megettem, az Isten ezt egyátalán… az étlenséget akkorába tartsa, hogy
egyátalán ezétt a Jóisten nem büntet meg. […] S mondom, na, ez es olyan vót, hogy egy zsák liszté
micsináltak! De ez szent igaz, ez tiszta igaz vót. Ugyhogy megszáradt az a legén, nem tudom, tizenöthusz évet, valami ilyesmit, ugy megszáradt vót az ágyon. Szivarodzott, ett jól, de hát kérem szépen ugy
megszáradott, hogy kopogott. Ez a miseszógálat, ez ennyit csinál. Azt ő visszafizette vóna, aszondták.
Met aszondták, hogy vissza lehet fizetni, ha ugy van. Igen, de azt a papot akkor látta, s többet soha.
Az egy olyan kaluger pap vót, olyan szakállas, román… Olyan jövő-menő vót, hogy azt ő többet nem
kapta meg soha. Nem tudta, hogy kicsoda.
(Kostelek, 1997/65 éves férfi/Takács Gy. 2004. 349–350. 571. sz.)
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Az interjúrészlet szövegét Szabó Tünde néprajz szakos hallgató jegyezte le.
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V.3.4. Ellenmisét vállal/szolgáltat
Tudok olyanról is, hogy valaki lopott, s megelőzze a kiimádkoztatást, hamar lefutott a papokhoz
és azért adott misérevalót, hogy őt ne fogja meg a fekete mágia.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/férfi, sz. 1916/Tankó Gy. 2001a. 161.)

Még olyant es hallottam itt a szomszédunkban, hogy a V.-k ellopták az öregasszony pénzit, mert
részegesek. Az anyjuktól lopták el. Éjjel már a Z. vagy melyik, le is futott a román paphoz, hogy őket
ne fogja meg a mise.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/férfi, sz. 1916/Tankó Gy. 2001. 163.)

[K.]: – Mostanában nincsenek ilyen boszorkányok?
[F.]: – Hallod, én mëgkérdëm a papot, az mëglămurál565 tígëd.
[K.]: – Biztosan. Konkrét esetet nem tetszett hallani, hogy ez vagy az meg volt rontva?
[F.]: – Én tudom magamrúl.
[K.]: – Meg volt rontva?
[F.]: – Igën. És vótam a papnál Zsibó mellëtt. Tudom is, hogy ki rontott mëg.
[K.]: – Hogy rontották meg?
[F.]: – Nem tudom, hogy hogy mondjam nékëd magyarul. Stare de nervozitate.566 Sëmmi sëm
tetszëtt, ezt az embërt sëm állhattam, azt sëm. Annyira el vótam tekerëdve, hogy csak amit én gondoltam, hogy jó, azt csináltam. Nem tűrtem sëmmit. És vótam Zsibó mellëtt ëgy román faluban, az a neve,
hogy Rona, a papnál. És bűjteltem. Mindën hétën a hét elejin, hétfűn, keddën këllëtt bűjtelni. Hét hétig.
[K.]: – És ahogy letelt a bőjt…
[F.]: – Nem vót sëmmi bajom tovább!
[K.]: – Tartott misét is a pap?
[F.]: – Azt a pap tartotta a templomban. Persze. Én vótam nála, mondtam, hogy mi a helyzet. Sëhogy së bíkültem az asszonnyal, el akartam válni, mëg mindën. Pedig mán nagyok vótak a
gyermëkëk. Ahogy látott, ű mán mondta, hogy: – Maga mëg van rontva. Ai picat în făcătură.567 Valaki rosszat tett neked. A të utcádbúl. Tudom is, hogy kicsoda. Hogy ne lëgyën bíkessíg a családban.
Mondta a pap, hogy: – Van ëgy öregasszony a családban, az tud böjtelni, maga nem tud, mert olyan
a munkája. És së az asszony. És akkor anyám hét hétig bűjtelt, és hét hét után nem vót sëmmi baj.
Olyan vótam, mint rígën. Azóta nekëm nincs sëmmi bajom.
[K.]: – S miért csinálhatta a rontást az illető? Bosszúból? Valamiért haragudott?
[F.]: – Haragságbúl. Invidie.568 Biztos. Mert én mostmár kilenc éve nem iszok sëmmit. És haladtam, persze, hogy haladtam, mert nem adtam a pínzt piára mëg ilyesmire. Mírt nem csinálták űk
is. Onnan indult az egísz.
[K.]: – Hogyan csinálhatta meg a rontást?
[F.]: – Csak a papnál.
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’tisztázza, ti. számodra’ (rom. a lămuri)
’ideg(es)állapot’
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291

EME
A mágikus erejű pap
[K.]: – Ő is elment vajon egy paphoz, és fizetett neki, hogy rontsa meg magát?
[F.]: – Igën, ezt így szokták.
(Ipp, 1999/45 éves ort. férfi/Soós P. T. 2002. D155. 49.A)569

I.-ék is minden három hónapba elmennek egy ilyen kolostorba, ott szerzetesek vannak, kölugyer
papok, s osztán minden három hónapban mondatnak misét a családi békéért. De engem is elvittek
oda, egy olyan mind egy búcsújáró hely, gyönyörű, fenyőfás, berendezett udvar, de nagyon sokan járnak a környékről oda. A.-t is ott csináltatták meg. Ez kiderült, me ott a környéken ez a legerősebb.
Tehát, hogy mondjam neked, te megfizeted. Ha én azt kérem, hogy szakadjon meg az a szál, az a pap
nem tudja, hogy a másik éppen azt kéri, hogy az a szál ne szakadjon meg.
(Székelyhodos, 2003/64 éves nő/Balássy E. 2014.K 68.A 368. sz.)

V.3.5. Eltanácsolja, lebeszéli a kérelmezőt
Hallottam, csak azok általában nem mondják el, tetszik tudni. Aszmondják, hogy azok a
kalugerek könyvet nyitnak. Ezek papok. Bákóban is vannak. S általában azok a kalugerpapok őszintén beszélnek. Olyan értelembe, hogy megmondják azt, s megfélemlítik, ha rossz szándékkal akarja valakinek a kárát. Például, ha én azt akarom, hogy a barátomnak pusztuljon el a tehene, meg így
meg úgy, s akkor a pap aszmondta, hogy vigyázzon, mert nem szabad embertársának rosszat kívánni, mert ha az embertársa ártatlan, akkor az ő tehene pusztul el, me reafordulhat, ha ő kíván rosszat.
S akkor megijedett az illető, hogy reafordul... S elveszett tárgyakért, hogy tudják meg, hol van, s ki
volt, ki lopta el.
(Gyergyókilyénfalva, 1994/60 éves nő/Gagyi József gyűjtése)

Bálványoson vót egy idős ember, egy nagytakarításkor elveszett egy olyan zsebóra, hogy nem
adta vóna egy tehéné se. Egy régi ős dolog vót, azt olyan becsbe tartotta, erőst nagy becsbe. A nagytakarítás körül eltűnt az óra. Eltűnt, s nincsen, s nincsen, s annyira búsulta az az ember a tárgyát, hogy
nem es lehet kimondani. Elment le az ortodox paphoz, s mondja neki, hogy meg akar fizetni valakit. – S nahát, mondjad, mit? – Nagytakarítást csináltunk, s nem került elő a zsebóra, semmiképpen
nem kerül elő. Legyen szíves, hogy... én megfizetem, csak szógálja ki, hogy tudódjék ki, hogy miféle
vót, ki vitte el vagy mi vót, világosodjék ki! Aszondja: – Még keresse meg! Én adok még magának
két hetet, mert a miseszolgálat nem száll a porba bele, úgy tudja meg! Adok még két hetet magának, még gondojkozzék, s még keresse, még keresse! Elment a bácsi. Két hét múlva ment: még nem
kapták meg. – Legyen szíves, szolgálja ki, hogy hova lett az a tárgy, mert nincs meg! – Ember, még
adok egy hetet, még gondojkozzék meg! Mert én olyan misét végzek, hogy avval baj fog történni, ha
tényleg elveszett! Az elment, s elmondta, hogy ő megfizeti a papoknak, s hogy így csinált, úgy csinált. Hogy hallotta-e, aki ellopta? Mert hírbe ment, hogy elveszett, és hogy folyamodott a papokhoz,
hogy megfizesse. Szépen elment a bácsi még egy hétre, s hát megkerült. Az asztalfiókját kihúzta, ott
vót valami puliszkalapító. Mikor kihúzza, s felemeli, hát az alatt van az óra. Akkor elment vissza, s
mondta a plébános úrnak: – Megkerült az óra. – Na lássa-e, mit mondtam! Magát fogta volna meg
a mise. Azért adtam magának annyi időt.
(Tarhavas száda, 1996/82 éves ort. férfi/Magyar Z. 2003b. 572–573. 1137. sz.)
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Közölve: Soós P. T. 2010. 228–229. 18. sz.
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Hallásból tudom, hogy Nyikulába [Füzesmikolán] még fekete miséket is tartanak. De nem szívesen tartják a papok, mivel mindig azt mondják, hogy azért senki életére nem jó törni. Hanem inkább olyan módon oldják meg a dolgot, hogy mintsem fekete mise, hogy valaki meghaljon, akkor
olyan misét tartanak, hogy az az illető a bűnét esetleg bevallja, és a kárt esetleg, ha kárt okozott valakinek, azt megtérítse; vagy pedig, hogyha valaki életére akar törni az az illető, aki csinált, azt úgy fordítsák vissza. […] A férjemnek egyik munkatársa elmagyarázta, hogy ugyanebbe a faluba, Niculába,
ahol ő lakik, nagyon sok ilyen szilvája volt fermentálva, tehát hordóba téve, cefre, ami következett
kifőzéshez, pálinkának. Amikor elvitte a pálinkafőzőbe, ahogy főzték, motorinaszaga volt, íze volt,
és dühébe az illető azt mondta, hogy megy a kolostorba és fekete misét fizettet, hogy az, aki csinálta,
haljon meg. Felment és megkérte a papot, hogy fekete misét csináljon, annak, aki esetleg ezt csinálta, ezt a kárt okozta neki. Fekete misét, hogy haljon meg. A pap azt mondta: – G., ez nem jó, hogy
valakinek az életére törjünk, de én csinálok neked egy olyan misét, hogy az az illető jöjjön idővel el,
vallja be neked a bűnét, hogy ő tette a motorinát a cefrédbe, és a károdat fizesse meg. Hát, telt-múlt
az idő, de az illető eljött, mert nem tudott pihenni. Állandóan lelkiismeret-furdalása volt, állandóan
beteg, ilyen idegállapota volt, nem tudott nyugodni. És kénytelen volt eljönni az emberhez, hogy elismerje a bűnét, hogy ő volt a tettes. És megkérdezte, hogy: – Amennyi cefréd vót, mennyi pálinkára
számítottál, és én azt neked mind kifizetem. Tehát a károdat, és bocsáss meg, hogy ezt elkövettem.
De irígységből, mivel neked több volt, mint nekem.
(Zsibó, 1997/51 éves nő/Czégényi D. 2001. 171.)570

Volt itt egy öregember, R.-nek hítták. Egy özvegyasszonnal élt, s járogatott hozzánk. Egyszer
azt mondja: elvágtam a disznócskát, s ellopták a husocskámat mind. Elvette az az asszony, s vitte el a
fiainak. – Menek – azt mondja –, a román paphoz, s fizetek [misét]. Mondtuk: – Menjen. No, eljő az
öreg, úgy két hét múlva, mondom neki: – Micsinált mósuj, a paphoz járt-e bé? – Béjártam a B.-hez
[ti. a paphoz], s azt mondta, én is ha vajegyszer odanyúltam másnak a dolgához, akkor ne még fizessek [vki ellen misét], mert engemet is meg talál fogni [az átok]. S nem mert az öreg fizetni.
(Magyarfalu, 2005/Halász P. 2005. 387. 1771. sz.)

V.3.6. Tevékenysége hatástalan/eredménytelen
1934-ben egy nagy ötéves disznyóm elpusztult. Megnyúztam, s a húst persze eltemettük, mert
elpusztult betegségbe. A bőrit feltettem egy rúdra a csűrbe, a gazdasági épületbe. Így tavaszval történt az elpusztulása, aztán nyári üdőszakba így nézek föl, hát nincs meg a bőr, valaki ellopta. Azt
mondja a feleségem, el kell menni a román papokhoz, mert azok kimisézik, megmutatják, hogy ki
csinálta. Vagy ötszáz lejt, nagy pénz vót, odaadtam az asszonynak, s elment az édesanyjával bé Tarkóba. Ott vannak azok a híres papok. Az ötszáz lejt odafizették. De azt mondtam, ne öljék meg, csak
kiáltsa ki az illető, aki elvitte. Még ma se kiáltotta ki, s az ötszáz lej odavan.
(Ugrapataka, 1971–1972/ férfi, sz. 1906/Bosnyák S. 1982. 104. 271. sz.)

[N.]: – És rávettek, a sógoram, hogy menjek a román paphaz, me a román pap csinál szógálatot
és megkapom a pénzem. Elmentem, és azt mondta, hogy hat hétig csinálja a szógálatat. Kedden és
pénteken ne adjak ki semmit a háztó, akárki jön. Meg is tartottam az öt hétbe, s a hatodik hétbe kiadtam, megfeledkeztem, s nem értem el semmit sem.
570

Újraközölve: Magyar Z. 2007b. 439–440. 1294. sz.
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[K.]: – És nem tetszett megtudni, hogy ki lopta el a pénzt?
[N.]: – Nem. Mert én azt mondtam, azt mondta nekem, hogy: – Hogy csinálja, hogy haljon meg,
vagy legyen beteg? – Nem, nekem csak jöjjön s dobja be a pénzt a kerítésen, ne is jelentkezzen. Ellőttem a direkciót, me a hatodik héten, pénteken, kiadtam a házból.
[K.]: – Mit tetszett kiadni?
[N.]: – Eljött a szomszéd ember, hogy esetleg, ha ő nem volt benne, nem tudott róla, hogy a biciklikerekét a férjemnek adjam oda.
[K.]: – Ki tudta a faluban, hogy papnál volt?
[N.]: – Senki, csak a sógorom, ketten voltunk elmenve. Én nem is akartam, mer azt mondtam,
hogy nem hiszek a papoknak. Azt mondtam: – Akkó vótam, de az életembe, ha a házam vész, akkó
se megyek.
[K.]: – Mit csinált a pap?
[N.]: – Elvette a pénzt,571 s adott a Bibliából, hogy imádkozzak.
(Aranyosegerbegy, 2003/középkorú nő/Csíki E. KJNTA 1125.K 9–10.)

[N1.]: – A. nem mesélte, hogy járt a román pappal? Ellopták a báránukat, de aznap ott jártak valami jobbágytelkiek, s akkor tűnt el, s gyanakodtak, hogy azok vótak. S elmentek Görgén[y]be a román paphoz, hogy tudják meg, me mikor kérték, nem adták vissza. S hogy menne oda vissza hozzájuk, hogy tudják meg, hogy ki vót. S akkor azt mondta S. a papnak, me én megkérdeztem [ti. a saját
testvérét], nem azér ment oda, hogy ő ártson valakinek, valami végett, hanem azért, hogy tudja meg,
hogy ki az, hogy kényszerüljön arra, hogy menjen vissza oda hozzok. Azt mondja a pap neki, hogy:
– Maga menjen haza nyugodtan, me nem sokára vissza fog az térni magukhoz. S na, visszatért, s elvitte a másik bárányt is. [Kacagnak.] S avval maradtak.
[N2.]: – Na, ilyen ez a román papos dolog is.
(Székelyhodos, 2003/71 éves nő¹ és 69 éves nő²/Balássy E. 2014.K 68–69.A 373. sz.)

V.4. Saját gondjaival népi specialistához fordul
[N.]: – Azt is mondták, hogy egyszër ëgy román pap is eljött hozzá [a lecsméri jósnőhöz], mert
nem tudta elkípzelni, hogy hun van a felesíge, mi van véle. Osztán mëgmondta neki, hogy ne aggódjon, jó helyën van, a barátjával van, nyugodjon mëg, nincsen mëghalva.
(Lecsmér, 2001/43 éves ref. nő/Soós P. T. 2002. D155. 105.A)572

571

572

Nagy Ildikó későbbi kiegészítése: „az eset nyolc évvel korábban történt, a papnak 15000 lejt kellett adnia”.
(Nagy I. 2003. KJNTA 1127.K 5.; 2004. KJNTA 1316.K 4.)
Közölve: Soós P. T. 2010. 294. 32. sz.
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VI. A pap fizetsége
VI.1. Szolgáltatásai ingyenesek
Kaszálás előtt tátám elment a bojárokhoz dolgozni, hogy szerejzen parát, s vegyen füvet a
tehenyeknek. Elment oda, s szerzett abban az időben 95 lejt. Az sok para vót, mert tátám örökké
aszondta: 70–73 lej vót egy tehen. Hogy megszerezte a parát, hazajött, s egy vasárnap elment, hogy
füvet keressen. Elment a rezesekhez, met ott volt fű eladó. Mámám meg elment a misére, s a deákfiú megleste, hová teszi mámám a kócsot, eljött, s a parát ellopta a ládából. 90 frankot, s ötöt visszakötött. Ruhacskába vót belekötve, akkor olyan frankok voltak, mint most is van… frankos para, vas.
Kilencvent elvett s ötöt otthagyott.
Mikor mámám hazajött a miséről, ment, hogy vegye a kulcsot. S ő számát vette, hogy a kulcs
nem úgy volt, ahogy ő tette vót, s akkor ő meg es lobbant. Kolcsolja ki az ajtót, mikor bemén a házba, néz belé a ládába, hát a láda nem volt békolcsolva. Látta, hogy a ládában hánytak, nézi a parát:
hát öt lej a kilencvenöt helyett. Akkor mámám kiáltott a tőtésre és siratózni kezdett. Idegyűltek a
szomszédok, ide az apja, ide a huga…
– Mi van, te? Métt siratósz, te?
– Né – aszondja –, ellopták a pénzünket.
– Hallgass te, s ne sírj te, s hadd el te. S eladok én – mondta az öreg – egy tehenet, s visszapótolom.
– De mit mond J.? A J. ezétt egész nyáron dolgozott. S a J. így, s a J. túl, s mit mond ő, mikor
hazajő, s a parát ellopták.
No, jól leszidták, s hazajött tátám. S ahogy vót, elment a találgatóhoz. Kapott egy olyan bábát,
aki azt mondta, ha ad neki két lejt, megmondja, ki lopta el a parát. Tátám azt mondta, ad két lejt.
Aszondta a bába:
– Eredj haza, hozz egy feteke tyúkot, me én kell üljek egy feteke macskára, vegyem a feteke
tyúkot s el kell menjek a háztól. S itt a házba nem tudlak téged hagyni, eredj ki, s feküdjél le a
tőtésre.
Kaszálás után vót, harmat vót, hideg vót, tátám a tőtésen nem tudott alunni, egész éjen a bábát
leste. A bábánál égett a gezenyica, a bába aludt a ponkon, ahogy akkor vót. Hajnalig tátám mind
mondta a bábának:
– Csapj bé, mert fagyok meg. Csapj bé, mert fagyok meg.
Regvel a bába becsapta, s akkor egyet sóhajtott: jajaj, milyen fáradt, s milyen messze járt. A tyúkot elvette s ide a két lejt, mondjam meg – aszondja –, ki vette el a parádat.
Akkor tátám kezdett veszekedni vele:
– Mit adjak én neked két lejt? Há én nem lestelek egész éjen, s a ponkon aludtál?
– Nem – aszondja –, csak az árnyékom tetszett.
– No, nem adok egy lejt se. Semmi se.
Aszondja a bába:
– Nem csaplak el. Add ide a pórászaidat!
S olyan gyenge ember volt az én tátám, hogy megengedte… a parát nem adta vót oda, hanem
megengedte, hogy a bába kitekerje a pórászait. Mert akkor a bocskort úgy kötötték meg, hogy megtekerték a bokájukat a pórászval. Lófarokból, marhafarokból csinálták, abból az éles szőrből. S tátám
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odaadta a pórászait, csak a pénzt ne adja oda. A két lejt. S eljött tátám pórász nélkül. Alább jött, megpanaszkodott egy embernek. S az ember azt mondta:
– Hát hogy mentél te oda? S az egy tolvaj, egy világcsaló. Eriggy le a vízhez, me ott van egy ember, annak könyve van, s abból olvas. S az neked megmondja, hogy ki vette el a parádat.
Feladta a nevit az embernek, a tátám elindult. Amikor elindult, hát az úton egy pap elérte lóháton. Köszön tátám a papnak, s az meglátta tátámon, hogy olyan istenverte.
– Merre menc, te ember?
– Hőj, tisztelendő úr – mer román pap volt –, merre menek? Ni, merre menek? A vízre.
– S há mér menc a vízre? Látom, olyan keseredett vagy.
S ne métt megyek.
– S te ember, ne még menj – aszondja –. Gyere velem. Mert amit az megmond neked, azt én es
megmondom. Né, én ezt a lovat lassan hagyom – aszondja –, s te gyere utánam.
Tátám reaállott. A pap elöl lóháton, s tátám gyalog utána. Felmentek az Iszkithoz… úgy híttuk
mi, ott vót egy feteke templom, olá templom. Felmentek oda, a lovat bécsapta, a szóga békötötte, s ő
bément a templomba. Azt mondta tátámnak:
– Gyere bé.
Elővette a könyvet s kinyitotta. Tátám tartotta a könyvet, s a pap olvasott belőle. De ahogy kinyitotta a könyvet, a templom kócsát felakasztotta oda a könyvre. S aszondta:
– Gondolj, kire bánkódol, hogy ellopta a pénzedet! Tátám gondolt erre. Nem! Aszondja a pap:
– Nem! Vétkezel, gondolj másra. Tátám gondolt másra – megent nem. Addig-addig, hogy az összes
szomszédra gondolt már, s a kócs nem esett le. Aszondja:
– Tisztelendő úr, nincs többet akire gondoljak, én az egész szomszédságra gondoltam – aszondja
–, akire bánkódtam, s nincs több akire gondoljak. Nem tudom, ki lopta el a parámat, s végeztünk.
– Nem, nem – aszondja a pap –, nézd csak. Még gondolj.
Csak gondol a sógorára. Mikor a sógorára gondol, akkor a kócs leesett. Mikor a kócs leesett, akkor tátám összecsapta a kezit, a pap összecsapta a könyvet, s tátám bőgni fogott, hogy nem igaz, me
neki a sógora, s majd egy udvaron lakunk, s az nem lopta el.
– Te ember! Neked lehet testvéred es, gyere csak vissza – mert tátám ment el bőgve –, gyere csak
vissza.
Tátám visszament, kinyiccsák a könyvet, visszaakajsza a kócsot.
– No, gondolj csak, de mincsak arra. Tátám esént gondolt, mincsak a sógorára. S a kócs esént leesett. Háromszorig.
Akkor a pópa összefogta a könyvet s azt mondta:
– Lehet testvéred, lehet sógorod, lehet szomszédod, lehet atyafiad. A te pénzed ez vette el.
A pap bé a templomházba, tátám bé utána. A pap leült az asztal mellé. Aszondja tátámnak:
– Hát nem megmondtam, ki vette el a parádat? Eredj haza!
– Hát tisztelendő úr, bár egy frankot adjak…
– Semmit sem veszek el. Mert nekem ezt az Isten jába adta ezt az elmét, s én neked jába adtam.
Énnekem nem lehet a parát elvegyem, az nekem vétek. Tedd el a parádat s menj.
Tátám felemelte az asztalnak az abroszát s a lejt oda bészúrta. De a pap számát vette. Tátám elbúcsúzott, megköszönte, s amikor kiment az útba, a pap rikotsja a szógát.
– Eredj csak, s azt az embert hozd vissza.
Visszaviszi tátámat.
– Métt hívott vissza a tisztelendő úr?
– Hát magad ide ezt a lejt métt tetted bé?
– Hát tisztelendő úr…, bár annyicskát, tisztelendő úr…, bár egy lejt.
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– Nem lehet. Én ezt neked megmondtam, s te vedd el a lejedet innen. S azétt hoztalak vissza,
ha olyan erőst le akarsz mondani a lejről, én szógálok neked két misét. Ötven pénz egy mise. Egyet,
hogy az Isten téged segéljen meg, hogy szerezd ki azt a pénzt, s ne es üsmerd meg, honnat; s egyet,
hogy az Isten őt úgy segélje. Nem átkozom – aszondja –, me vétek, de az Isten úgy segélje őt meg. S
ni, akkor az egy lejt elveszem. Tátám megcsókolta a kezét s eljött.
(Pusztina, 1970-es évek második fele/idős férfi/Halász P. 1984. 80–89.)573

Azután mentem, hogy fizessem ki, hogy mibe kerül. Azt mondja: – Ne fizessen semmit! Amit
akar, tegye ki az ablakpárkányra! Ez igaz vót.
(Bogártelke, 1998/70 éves ref. férfi/Magyar Z. 2004. 474. 1335. sz.)

VI.2. Adomány/felajánlás/támogatás
A román papi javadalmazást illetőleg a gör. szertartásu papok és egyház-szolgáknál igazán áll
az irás azon mondása, hogy kik az oltárnál szolgálnak, az oltártól éljenek; mert a hivektől semmi
rendszeresitett javadalmazással sem birván, jövedelmeiket nagyobbrészt a hivek önkéntes ajándékozásaiból nyerik ugy a templomi, mint egyéb szertartásos ténykedéseikért. Ezen «spontanea oblaták»
között legfőbb szerepet játszik a p r e s z k u r a ,574 vagyis azon áldozati kenyér, melyet a hivek a
mise offertoriumakor az istentisztelet és papjaik javára fel szoktak ajánlani.
A proszkura, melynek sulya mintegy egynegyed font, igen szép fehér buzakenyér vagy kereszt,
vagy pedig henger alakkal. Rajta rendesen bizonyos symbolikus jelvények láthatók, ép ugy, mint a
katholikusok ostyáján J. H. S. ( Jesus Hominum Salvator). A preszkura-jelek ezek: J. Ch. N. R. J.
( Jesus Christos Nazarean Regele Jidovilor; Názárethi Jézus a zsidók királya.) Helyenként e betük is
szerepelnek: J. Chr. N. I. K. A. ( Jesus Kristus Nika = J. Krisztus a győző.)
A preszkuriczák, kik egyuttal elárusitók is, minden ünnepélyesebb istentisztelet alkalmával a
templomban jelen lenni tartoznak, állván rendesen a templom hajója azon részében, hol a bejárat
van, hogy a hivek a templomba léptükkor a vásárt mindjárt megejthessék darabonként 3–4 krral. Az
offertoriumkor ki-ki egy-két, sőt több darabbal is, vagy még megfelelő értékü pénzzel az áldozó paphoz járul, és ennek kezébe teszi le áldozatát.
E preszkura áldozatok számából nemcsak a hivek mennyiségére, hanem az anyagi jóllét, a vallásos buzgóság és az egyházszolgák évi jövedelmének is bizonyos fokozatára lehet következtetni.
Vannak községek, hol csupán a preszkura-áldozatok nemcsak a mindennapi kenyeret adják az
egyházszolgáknak, hanem megváltott értékükből még husra való is kijut.
Preszkura-felajánlások rendesen csak ünnep- és vasárnapokon, és oly napokon is szoktak történni, mikor a helyi viszonyok szerint a nép azon patronusait tiszteli, kiknek a közbenjárása mellett
várja Istennek áldását barmaira, mezei munkáira stb.
Hogy a tisztelt olvasó fogalmával birjon, mily nagy szerepet játszik a preszkura a gr. szertartásu
egyház hivatalnokainak jövedelmi forrásai között: Zalatna preszkuriczák adatai alapján ide jegyzek
egy rövidke statisztikát.

573
574

Újraközölve: Halász P. 2002. 89–99.
A szerző jegyzete: * A szláv p r o s c u r a -ból, pain bénit, szentelt kenyér.
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Zalatnán – mellőzve más havasi községeket – évenként el szokott fogyni 24,000 drb. preszkura.
E számból karácsony hetére esik 700, a husvéttáji napokra 1300, pünkösdre 1000, virágvasárnapjára
300. Az ünnepnapok preszkuráinak száma szintén nagy, minek egyetemleges összege természetesen
magasra rug, különösen, ha tudjuk, hogy a gör. szertartásuaknak csak ülőünnepeik száma egy évben
31-re megy. Ide járulnak még azon napok is, melyeket csak a nép kegyelete szokott ünnepekül tartani, miknek száma szinte jelentékeny. Ezeknek értéke à 3 kr = 620 frt.
A preszkura mellékfajául tekinthető a p r i n o s 575 is. Ez olyszerü kacskaringós «fonatos kalács».
Székelyül ez az ugynevezett k ó k o n y a . Csakhogy mig a székely kókonya felszine a tojásfehérnye
és szikjától fénylő és lángvörös, mint a hajnal, addig a román piros külseje sáppadt arczot mutat, és
bele sem oly sárga és puha, mint a csikié, mert nem oly gyakor szitán eregetik lisztjét, és tojás meg
vaj sincs annyi benne; de azért finom, ízletes s különösen piritott szalonnával csupa gusztus falatozni belőle.
Ezt a prinost a vizkereszti keresztjáráskor szokták a papok kapni. Sokan e prinost pénzen váltják
meg, a szegényebbek kendert adnak helyette, vagy pedig egy-két kanta (donyicza – 4 kupa) buzát.
Mindezek ugy osztatnak fel, hogy a kántorok ötödrészt, a papok pedig a többit kapják.
Az áldozati – kenyerekhez számitható még a «c u n u n a anului» (év-koszorú). Ez egyes gazdagabb románoknak az egyházi személyek számára – különösen karácsonkor – adni szokott ajándéka,
melylyel az év minden egyes vasárnapjára egyszerre hozzák meg az áldozatot. Ezért cununa anului,
vagyis év-koszoru. Áll pedig 52 preszkurából, 52 apró szines viaszgyertyából és egy prinosból, hozzá
mellékelve egy öreg liter bort is.
Végül a preszkura egyik fajául tekinthető a p a s c ă (több. paştile) is. Ez szentelt kenyér és bor,
melyet h u s v é t r e g g e l é n a hivek haza visznek, és mielőtt ezt nem vették magukhoz, más eledelhez nem nyulnak. Az ebben való részesülés bizonyos szertartással történik, midőn a családfő ugy
szerepel, mint háznépének papja. [...]
A papnak a paştile megszentelése s általán husvéttájt fáradozásaiért vagy egyesek áldozatkészsége, vagy azok hiányában a hivők egyeteme ajándékoz 16 frtot és egy szép fehér báránykát. (Agnus
paschalis.) Ez szépen felcziczomázva a husvét napi istentisztelet alatt a hivők között szabadon járkál
s szemléletileg irányitja a buzgók figyelmét azon Agnus Deire, ki mint bárány oly szelidség és türelemmel leve a megváltás nagy áldozatává.
Mindezekből látható, hogy a román papság, különösen népes hitközségekben, az életfentartás
eszközeit csaknem a preszkura áldozatokból kapja; mig egyéb szükségleteit a stólák különböző nemeiből fedezi. De kivehető az is, hogy ha csökken a vallásos buzgóság, vagy emelkedik a szegénység
fokmérője: kevesbednek a preszkurák is, mi a havasi román papság és egyházi férfiak jövedelmében
érezhető csökkenést idéz elé.
Végezetül még azon kérdés merül fel, hogy miután a papok és kántorok annyi preszkurát háztájastól sem emészthetnek fel: mi történik a maradékkal? Csinálnak belőle kétszersültet, mely szénacsinálás és általán mezei munkálkodáskor a papok napszámosainak kömény-, kaszás-, vagy turóslevesbe apritva igen izletes falatokkal szolgál; jó kávéval is. A nagyobb hitközségit papok a maradékból el is adnak, megtiszteltetéskép barátaik, vagy előkelőbb hiveiknek is ajándékoznak, segitik a
szegényeket is.
A pap jövedelmi forrásai közé tartoznak a kereszteléssel, esketéssel, az elhunytak lelki
üdvösségeért mise-mondással s legfőképpen a temetéssel járó dijak. A havasi községekben a temetés

575

A szerző jegyzete: * P r i n o s , offrande, sacrifice, voue, immolation; többese: p r i n o a s e , prémices;
ó-szláv: prinosu, oblatio primitiae. Cihac. Dict. Elém. slaves 292. l. – Fogadalmi ajándék.
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különösen drága, néha egy pár ökör, egy pár száz forint az ára. Mikor ennek a népet annyira sujtó
körülménynek az oka után tudakozódtam, egy pap azt a felvilágositást adta, hogy a pap a családban
az élők között sok helyt ingyen teljesit minden funkcziót. Mindenki halálakor fizet. Nem csoda, ha
a számla egy hosszu életen át felgyül.
A román pap vizkeresztkor (Bobotează) személyesen keresi fel hiveit s házaikat megszenteli. Havasi részekben a pap a mig e fárasztó kötelességét elvégzi, hetekbe kerül, a papot s a kántort,
vagy egyházfit minden háznál megajándékozzák. Az ajándék ilyenkor leginkább kalács-féle, de pénz
s más élelmiszer is lehet.
Bármily szegény legyen is a nép, templomára szivesen áldoz. A templomot a hivők adakozásaiból tartják fenn. A templom számára a sekrestyés tányért hord a hivők között s a maga adományát
mindenki arra teszi. Az adomány rendesen egy krajczár, tehetősebbek hatosokat ajándékoznak. A
begyült pénzt a főkántor jelenlétében számba veszik s neki további kezelés végett átadják. A hivők
sok gyertya-ajándékot visznek. A viasz-gyertyákat néhol a templomban árulják. A hivők tehetségük
szerint kisebb vagy nagyobb, s illetőleg olcsóbb vagy drágább gyertyákkal járulnak a templom szükségletének a fedezéséhez.
A vallásos buzgóság fentartásához nagyban hozzájárul az a körülmény, hogy a görög szertartásu
román egyházakban a. liturgikus nyelv a r o m á n . Az egyházi szertartásokat mindenki megérti; a
szent misében lefolyó isten-emberi drámát átérzi s elmélkedésre készti a hallgatót. Azt a sajátságos,
a keleti egyházban divó templomi éneket576 az iskolában, a templomban minden hivő megtanulja,
megszokja. A román egyházi zene azonban mind nagyobb és nagyobb haladást tesz. Nagyobb ünnepek alkalmával a különböző tanintézetekből hazakerülő ifjak karban egyesülnek, az egyházi zene
ujabb szerzeményeit betanulják s az ájtatos hivők lelki gyönyörüségére eléneklik. Az ily harmonikus
énekekről hetekig elbeszél a nép, hogy milyen szépek voltak. Sok román iskolában a tanitó énekkart
szervez, a mely vasárnaponként az egyház által revideált ezen énekeket elénekli. Már csak magában
ez az egy körülmény is a templomba hajtja a hiveket, hogy gyermekeik énekében gyönyörködjenek.
Minden szülő hallani véli gyermeke hangját a karban s fennen dicsekszik gyermeke tehetségével.
Itt megemlitem mellesleg azt is, hogy a nép a jó hangu papokat, kántorokat, jó templomi énekeseket mindig nagy becsben és tiszteletben tartotta. Néha-néha egy-egy ünnepély, vagy nagyobb temetés alkalmával több jelesebb kántor gyül össze, a kik között valóságos ének-verseny fejlődik ki. A
népnek ez rendkivüli élvezetet nyujt; e napok emléke maradandó nyomokat hagy lelkében; a győztes
kántorok hirneve pedig a falu határain tul messze elterjed.
(Alsó-Fehér vármegye, 19. század második fele/Moldován G. 1899. 845–849.)

Az oláhajkúak általában kezdetleges culturájú és hozzá őstermelő emberek, akik a közadókat ma
is csak a használt föld rendszeres évi bérének tekintik, valószínűleg azért, mert az államnak különben
semmi jótékony hatását nem érzik. Papjaiknak sem adnak rendszeres fizetést, de végzett szolgálataikat a közbenjárásukkal elérni remélt erkölcsi, vagy anyagi javak értéke és a szokásos tarifa szerint
fizetik. A szegény nép azonban pénzt nem igen adhat papjának, de áldoz bőven abból, amije van.
Nagy és állandó szerepe van a papi javadalmak között az úgynevezett »preszkurá«-nak, melylyel
a hivő oláhajkú ünnep- és vasárnapokon áldoz az istentisztelet és pap javára. A preszkura fehér buzakenyér, kereszt- vagy hengeralakra sütve, körülbelül 250-300 gramm súllyal, minek értéke egyenkint 10-12 fillér. Maga a nép legtöbb helyen még ünnepnap sem eszik kenyeret, csak
576

A szerző jegyzete: * Erdélyben a nemzeti fejedelmek korában b e r b i t e l é s n e k nevezték a román
templomi éneket. Azóta megmaradt ez a szó, a mely a román b e r b e c e - ből (lat. vervex; magy. bakkecske)
ered. Jól magyarul mekegést jelent.
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kukoriczamálét, de már az Isten szolgájának ilyen paraszt táplálékot nem adhat, azért pénzen szerzi
be a »preszkuriczás« asszonyoktól, akik a preszkura süthetesi jogát is a paptól vásárolják meg. A kizárólagos jogot egy kő-pecsétnyomó igazolja, melynek lenyomatát minden egyes preszkurába be kell
sütniök. Mihelyt a preszkurák száma apad, a nép azonnal vallástalan és rettegjen az Isten haragjától.
A szegénység nem ok a vallástalanságra!
Évente a legkisebb faluban is begyül 8-10 ezer preszkura, mert a nép a rendes alkalmakon kívül egyes védő- szentjei ünnepén is ezzel áldoz tehetsége szerint, hogy azok közbenjárására minél
nagyobb áldását adja az Isten barmaira, munkájára és vállalkozásaira. A húsvéti áldozások szoktak a
legbőségesebbek lenni, mert ilyenkor veszi kezdetét rendesen a nagyobbfokú termelőmunka, bár a
nép éppen ilyenkor szokott legnagyobb pénzszűkében lenni.
Szintén preszkura fajta készítmény a vízkeresztkor adni szokott »prinos« is, ezt azonban már
gyakrabban váltják meg pénzzel, kukoricával, búzával, kenderrel stb. Az így begyűlt adományokból a pap megosztozik a kántorral, aki azonban az egésznek csak ötödrészét kapja. Ebből fedezi a
pópa és családja egész évi kenyérszükségletét, sőt még pénzel is belőle. A gazdagabbak, akik nem
igen szoktak templomba járni, a nagyobb ünnepek alkalmával úgynevezett »évi koszorút« (Cununa
anului) küldenek a pópának, amely 52 preszkurából, 52 viaszgyertyából, egy prinosból és egy üveg
jó borból áll.
A pópa jövedelmi forrását képezik még a hitközségtől a húsvéti páska szenteléseért járó 30-40
korona és egy bárány, továbbá az esketési, keresztelési, temetési és misemondási stólák és újabbanaz államtól kapott kongrua. A temetések különösen drágák és a vagyoni állapot szerint néhány száz
koronára is rúghatnak. Amivel a hivő életében tudva, vagy tudtán kívül adósa maradt az egyháznak, azt halála után kell kiegyenlíteniök a hátramaradottaknak, mert különben lelke haza fog járni.
Ugyancsak jó jövedelmi forrás a vízkeresztnapi házszentelés is, amikor pénz, kalács és más élelmiszer jár ki a pópának.
A pópák azonban az említett és szorosan vett egyházi szolgálatokon kívül igen jól jövedelmező
mellékes szolgálatokat is végeznek, amikor például a jámbor hívőket az ördögöktől, a rossz emberektől és a világot benépesítő gonosz szellemektől védelmezik meg közbelépésükkel. Ilyen természetű
papi munkájuk közül nevezetesebbek: az alkalmi ráimádkozások, az ördögűzés, a megátkozás és a jövendőmondás. Ha fáj valamije a szegény hívőnek, ha aggódik valami miatt, vagy valakiért, ha szeretne valamit elérni, megharagszik valakire stb. azonnal szalad a pópához és imádságot mondat, még
ha éheznie is kell miatta.
(Erdély, 20. század eleje/Barabás E. 1913. 423–424.)

VI.2.1. Élelmiszer, értéktárgy, textília
Akik jártak az oláh papokhoz, azok kőtséggel, pénzzel, szőttesekkel fizettek. Most is járnak bé
Moduvába és újabban itt fenn, Bükkloka mellé telepedtek meg valami kalugerek. Én nem tudom,
mét telepedtek ide, met itt nincsenek románok. Ott úgy építkeznek, mint a csuda s az állam segítette
őket. Ez, tudja, valami politika.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/férfi, sz. 1916/Tankó Gy. 2001a. 163.)577

577

Ugyanezt lásd: Tankó Gy. 2001a. 165–166. (76 éves nő); Tankó Gy. 2004. 86. (nő, sz. 1905)
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Ma inkább Sántatelekibe és Bükkbe járnak. Még elégeti a gyertyákat, mindenki annyit vesz,
amennyit gondol. Vásznat, törülközőt, szőtteseket, kőtséget vittek. Ma inkább pénzzel fizetnek.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/67 éves nő/Tankó Gy. 2001a. 166.)

Egy csergét, egy tiszta új csergét adtak vót a papnak, hogy eltitotta [a lidércet].
(Kostelek, 1995/56 éves férfi/Takács Gy. 2004. 580. 1090. sz.)

S ha a fiát elveszítette, akkor ő bément Tulcsára. Ott van ëgy sziget, úgy mondják, hogy ëgy
manasztírjához, Manasztirea Kokosu,578 azt úgy nevezik, s akkor I., akkor ement oda. Annak a papnak sok gyermeke van. Ëgy gyermeket keresztelt es [neki]. S akkor ő vót abba az időbe, me még a
fia élt, me vót még egy lëánya es, abba az időbe ő ejárt Oroszországba. S Oroszországba akkor ott,
na, a kommunizmusba nem vót szabad az aranyat, hogy venni, hojzni. Nem lehetett kapni, s akkor ő
onnat, Oroszországbúl hozott vót a lëányának és a fiának es aranyat, magának es, s ő azt az aranyat
odaadta a manasztírjához. Abbúl ű öntetett poharakat, akkor vett ilyen, úgy mondták, űk úgy mondták, hogy drapériának, s hogy ótárterítőt, bársonyt. S valami sokat fizetett ő. S ő megkérte azt a papkomáját, hogy misézzen, hogy aki hibás a fia halála mián, hogy az es haljon meg.
(Kostelek, 2000/42 éves róm. kat. nő/Czégényi D. 2008. 80.)579

[N.]: – Mennek kalagorokhoz, hogy azak a kalagorok imádkozzanak egészségre, vaj az Isten segélje elémenetre. Ilyenek…
[K.]: – Ezek a kalagorok hol vannak?
[N.]: – Ezek vannak oda elé fel […] Oda fel Kápota felé. Nem tudam hol… az erdők között […]
hol ülnek. Házik, templomik, s ada menkecselnek ki. Visznek oda nekik… nem kell, aszandják, vigyenek parát, de ennivalót. Ennivalót adnak nekik. Ők, azt mondják, bőtölnek, s imádkoznak.
(Klézse, 2003/nő, sz. 195?/Peti L. 2007. 301.)580

VI.2.2. Pénzbeli juttatás
Hát egyszer ott jártam, s vót egy ilyen jó széles szekrény, ne, s abban az időben a száz lejes az
nagy pénz vót. Az ezelőtt húsz évvel is lehetett. Akkor, mikor kihúzta a fiókot, hogy a pénzt tegye
bé, akkor a százlejesek így bujonkoztak ki, ne. Ugy teli vót a fiók százlejesekkel.
(Görbepataka, 1996/44 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 556. 1097. sz.)

VI.2.2.1. Egyéni szándék szerint
Még ma is vannak emberek, hogy hatalmas pénzeket áldoznak, elmennek Moldvába, az úgynevezett, románul, kalugerekhez, magyarul a szerzetesekhez, az ortodox szerzetesekhez, hatalmas pénzt adnak, egy vagyon értékűt, hogy eztet az asszonyt imádkozzák el, s hisznek abban,
578

579
580

’Kakas Kolostor’ (rom. Mănăstirea Cocoșu). Niculițel községben (Tulcea megye, Dobrudzsa) a fogarasi származású Visarion szerzetes (1779–1862) által 1833-ban alapított szerzeteskolostor. Templomát 1910-ben lebontották, helyére azonos nevű, új kegyhely épült.
Az interjú teljes(ebb) szövegváltozata közölve: Czégényi D. 2008. 79–82.
Újraközölve: Peti L. 2008. 97.
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hogy az addig imádkozik, amíg a másik az ő tetszése szerint megsérül, megbolondúl, megbénul
vagy éppen beléhal. Azon csodálkozom, hogy hogy tud ilyen buta lenni? Hát ha ilyen létezne, tegyük fel, hát Sztálin és Hitler mekkora ellenségek vótak. Vajon nekik nem lett vóna módjuk arra,
hogy odanyomjanak a kalugereknek néhány milliót, hogy a másik posztuljon el? Hát létezhet
ilyen? De van egy jó közmondás: a nagy hal a kicsiken él. Okos ember a szegényen gazdagodik.
Hát, ilyen a boszorkány.
(Máréfalva, 1993/74 éves férfi/Gagyi J. gyűjtése)

Ezt a lakást sokan akarták venni meg, s akkor irigyelték, na, hogy megvettük, biztoson. Hát, mikor egy csomó cérnát kaptam az udvaron essze-vissza bogozva, s akkor valamiféle elposztút, vagy
tehen, vagy ló, vagy disznyó. S máskor ugy veszekedtünk, miha az ördögök ültek vóna belénk. S egyszer, egy reggel, nyárba vót, az öreg csapta vót a teheneket ki a kapun, s én elmentem, tegyem be a
kaput. S én nem tudom, hogy nem látta meg. Há két gyertya fel van állitva a kapu sarkánál, s egy csomó
cérna reabogozva. Én es meglátom, s há mondom, én ugyan nem nyulok hézzik. Kiájtom E.-t, komámasszont, s még vót idele egy másik asszon, az es jött a tehencsapásból, s mondom: – Na jőjenek,
s nezzék meg, mifélle ez? Nahát ők es eljőnek, s megnézik, s osztá aszmondja az, amelyik itt alább
van, hogy: – Nehogy hézza nyulj! Ne nyulj hézza, me ki tudja, hogy mi van téve! Valami lapátot, s
fogd meg, s tedd bé a tüzbe, hogy égjen el! Na osztá oda, s akkor indulj meg te es egy kicsit még valami paphoz, s még valamit, lássad, hogy mit mondnak! S osztá ugy bizon elindultam, s még csipkéket eladtam, s osztá abbol a pézböl elindultam, s kezdtem menni, s fizetni. S könyvet nyitottak, s feszt
aszmondták, hogy fermeka s fermeka s boszorkán, s oda van téve, s biztoson valamit irigyeltek. S
osztá ugy megszünik, amikor meg, de sokszor osztá most es sokszor nem jo semminek se semmi.
Ugyhogy vannak, érti-e, vannak.
(Kostelek, 1995/65 éves nő/Takács Gy. 2004. 316. 493. sz.)

Román pap [Görgény]orsován, Kázsován [Kásván], [Görgény]nádason van híres. A papok pénzért dolgoztak, dolgoznak. Elmész oda, megmondod, hogy mi a bajod, a papot kéred, hogy misézze meg azt az embert, aki neked rosszat tett. A pap megkérdi, hogy enyhén büntesse, vagy súlyosra.
Inti, hogy vigyázzon, mert ha az eset nem igaz, a panaszosra száll az átok, vagy ha családtag követte
el, akkor arra száll, amit kérnek. Ők külön imakönyvből imádkoznak. Erőszakolják az Istent, hogy
derüljön ki a dolog.
(Székelyhodos, 1996/68 éves férfi/Balássy E. 2014.K 57.A 322. sz.)

A régeni fehérnép [jós] azt mondta, hogy az ágy kimegy a házból. S akko elmentünk Abafájára
a paphoz, s mondtuk, hogy né, végezzen misét a betegér. Me mondtuk, hogy né, kinél vótunk. S azt
mondta, tudja, hogy ki az. S mondtuk, hogy azt mondta, hogy kimegy az ágy a házból. Az azt jelenti,
hogy haláleset a családba. Mindent elkövettünk. Kilenc misét végzett, de nem kérte, hogy né, ennyi
pénz kell, hanem jó szándékra. Nem tudom, ezer lejt adtunk.
(Székelyhodos, 1996/28 éves férfi/Balássy E. 2001. 93. 9. sz.)

Egy brassói ortodox lelkész mise- és imaszolgálata, valamint egy héthetes böjt eredménytelenségét követően N. [50 éves ortodox nő] elment a szentgyörgyi román paphoz. Az ott fizetett miséket saját településén látogatta, hallgatta. A lakhelyén 1500 lej ellenébe szolgáltatott katolikus misével
szemben a szentgyörgyi miseszolgálat ára 5000 lej volt.
(Kézdicsomortán, 1998/esetismertetés/Becze M. KJNTA 517.K 1–7.)
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[K.]: – Kell-e fizetni a papnak?
[F.]: – Hogyne kéne.
[N1.]: – Persze, hát adnak, ki mit akar, azt. De nem vót kitűzve, hogy most ennyiét, hanem...
[F.]: – Szerintem, ők es bérért dolgoznak. [Kacag.]
[N2.]: – S aki nem hisz benne...
[N1.]: – Igen, abba hinni kell. Most es, mindenbe kell hinni, a vallásunkba es, ha nem hiszünk...
(Madéfalva, 2001/64 éves nő1, 47 éves nő2 és 16 éves fiú/Szentes Sz. KJNTA 841.K 2.A)

Én imádkozom, mikor van va egy olyan, melyik nekem rosszat csinát, s én nem csinátam, még
háromszor es elmondom, nem eszem egy pénteken bár délig, béhozok egy követ, s felragasztok kilenc gyertyát, kilencet. S ő leég oda, én nem nyulok oda többet. Ő leég oda. Még nem tartom ki a
harmadik, pénteket, s avval végzettem, nem kell menjek a papakhoz. Hanem én, van egy papam,
hogy küldök irást, teszem bé a péndzet, s mondom, hogy értem imádkozzék, s imádkozik. Van hitele, mer jó pap, azt mondom, Istenvel…
(Magyarfalu, 2001/középkorú nő/Blos-Jáni M. 2004. D188. 44.)

[N.]: – Na, itten járnak a városbeliek.
[F.]: – Ide ki?
[N.]: – Igen. Vót aki családostó ment.
[K.]: – Ott misét szolgáltatnak?
[N.]: – Nem tudom, hogy milyen forma, azt se tudom, hogy hogy [olvashatatlan szövegrész], de
azt mondja, hogy misét szolgáltak neki. S fizetett. Nem tudom mennyit. Innet a falubó. Me a családba négyen felakasztották magukat.
[F.]: – De hogy, akié jött ő?
[N.]: – Aki kiment oda.
[F.]: – De az ő családjábó?
[N.]: – Igen.
[F.]: – Valakinek ő akart rontani?
[N.]: – Nem, ő kiment oda, hogy nézze meg, hogy mi a helyzet, hogy miséztessen, hogy a családjáról menjen ki a nyomorúság.
[F.]: – És mit mondtak?
[N.]: – És fizetett 150000 lejt és azt mondta, hogy vigye ki a gyermekeket is oda s éjje nem tudom hány hétig. Nem tudom, családostó.
(Sáromberke, 2002/54 éves nő és 26 éve fia/Vajda A. 2002. KJNTA 835.K 15–16.A)

[N.]: – Román papnál jártam. S ő azt kérte, hogy na, ezen a napon böjtöljünk. Én csak annyit
kértem tőle, hogy jöjjön oda az, aki hibás, és mondja meg. Ez is a deckáér vót. Előbb ott vótunk, azután mentünk Szentgyörgyre.
[F.]: – Na, de osztán vótunk izéér, mikor elvitték az 52 kilo kolbászt. Akkor vótunk Gernyeszegen.
[K.]: – Hol vannak a jó román papok?
[N.]: – Itt Szentgyörgyön vótam, s ha hiszed, ha nem, kikiáltotta, hogy ő nem hibás, mer ő réa
vót kényszerítve, s megmondta, hogy ő csinálta. Odamentem, békopogtam, s mondtam, hogy mi járatba vagyok, de csak magyarul, mer ez a gernyeszegi magyarul is tud, de erősen kedves vót. Mondom, én egyebet nem kívánok, csak mondja meg, semmi rosszat. Megmondta, hogy mikor kell böjtölni, s ő is azon a napon tartott misét.
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[F.]: – S nem is vett el majdnem semmi pénzt. Úgyhogy nem azér csinálta, hogy ő most már keressen rajta.
[N.]: – A kolbászra is megmondta, hogy egész közeli vitte el. A se akart pénzt elvenni. Nem
pénzér csinálják, hogy ők keressenek.
(Székelyhodos, 2003/65 éves nő és 65 éves férfi/Balássy E. 2014.K 66–67.A 364. sz.)

Böjtöt csak akkor lehet fogadni, ha az nem ront. De hogy valaki valamit paciljon, az vétek. A
pap is így mondta. Azétt lehet tartani, hogy világosítsa ki az Úristen, ha valami elveszett, hogy legyen csendesség, ne veszekedjenek, ezekért lehet bőjtött tartani. De régen, halltam én is anyámtól,
hogy tartottak fetekebőjtöt. Nem adtak enni még a marháknak es, nem ment ki a házból egész nap,
csak imádkozott. Mikor valakinek valamilyét ellopták. Most es történt, nincsen hat esztendeje, hogy
egy ember elment traktorral föl Grigorénba, s felrakott nyolc buglya szénát, mennyit fel tudott rakni, s elhozta. Azt mondta az az oláné, mért nem rakott fel egyet, kettőt...? De nem nyócat! Ő azzal
mennyi sokat dolgozott. Az oláné mit csinált, mit nem, s az az ember, mikor elment szekérrel szénáért, a kötőrúd elütötte, s meghalt. Mennek a kalugerokhoz. Mert a katolik papok nem veszik el, de
az oláhok elveszik. Misét mondatnak, negyven misét. De annak nincsen ára, adsz, mennyit akarsz.
Nincsen ára, azért van érdeme.
(Pusztina, 2004/Halász P. 2005. 388–389. 1779. sz.)

[K.]: – S akkor még ma is megvannak ezek a rontások a faluban?
[N.]: – Jaj, hát az megvolt, hát itt a faluba nem annyira, aztán lefelé Gyimes, Palánka. Ó, Jézus
Mária, őrizz. Meg hogyne, megvannak ezek.
[N.]: – Amikor elmentek a kaluger papokhoz, akkor pénzt adtak azoknak?
[N.]: – Hát pénzt. Hát könyvnyitásra azt megfizette az ember. Ne, s ők nem kérik, hogy ne nekem adjál egy milliót, adjál ötszázat, vagy adjál tízezer lejt, te jószántadból annyit, amennyit akarsz.
(Gyimesközéplok, 2006/61 éves nő/Salló Sz. 2012. 214.)

VI.2.2.2. Meghatározott illetmény
VI.2.2.2.1. Korábbi kérelmezők által célszerűnek vélt
[N.]: – Na, aztán megkérdeztük tőle, me ugye, mi reformátusok vagyunk, nem tudjuk, hogy
mennyi a taxa ottan. Na, de most már a pap, mikor megkérdeztük a paptól, hogy mennyit kell fizessünk, aszondta, hogy amennyit akarunk. Mert az, az a pénz nem az övé, hanem ő egy öregek házát
támogat. Avval a pénzzel. Szóval, nem a saját pénze. Nem magáért, abszolút.
[K.]: – Általában ilyenkor nagyobb összeget tesznek?
[N.]: – Nem. Például ő [D.581], aszondta, hogy ő több mint kétszáz-, háromszázezer lejt nem ad.
S aszondta, hogy észrevette azt, hogy mikor kerek összeget adsz, akkor nem használ az egész mindenség. Kicsi, keveset, és ne legyen kerek az összeg.
[K.]: – Például legyen 22 lej, ne hármat vagy kettőt?

581

Fiatal ortodox férfi, akivel együtt mentek a paphoz.
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[N.]: – Igen, vagy adsz neki kétszázötvenezer lejt, vagy adsz háromszázötvenezer lejt. Hogy ne
legyen kerek az összeg.
(Szilágyság, 2009/45 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)582

VI.2.2.2.2. Pap által javasolt
Kórházba vótam megoperálva a gyomrommal. A kollektív, hogy mondtuk, a közes gazdaság adott
ki juhokat, hogy kellett telejteni. Mikor jövek haza, azt mondja a feleségem – ez a leány olyan kicsi
lehetett, mint a kisebbik leányom, kisebbik fiú. Mikor hazajövök, azt mondja a feleségem: –Te – azt
mondja –, egy kecskénk nem került meg! – ahogy mondjuk mik, vatuj, azelőtt való évi vót. – Te – mondom –, T., ne törődj aval, legyenek meg a kollektív juhok, hogy ne kelljen megfizessük. Nem jött, nem
jött. Más este, mikor hazajöttem én a kórházból – ültem vagy húsz napot –, menyek a leánykával, hogy
lássam, mutatják: ez, ez, ez a magáé. Nem az enyém, egy sem az enyém. Hazajöttünk: nincs és nincs.
Tőlt-múlott az idő, rá két vagy három évre elmenyek Magyarláposra. Nem hogy szeretem a pálinkát,
mer nem vótam részeges sose; barátok kerültek, megittunk ott egy pár pohár pálinkát. Mikor jövek, van
itt a domokosi utcába egy parókia, a rohié, a pap. Látom, egy fiatal pap kiállva ott egy könyvvel is. Há,
gondolom, én is odamenyek – mint a részeg ember. Aszondja: – Mi fájdalmad van? Mondom: ni, mi
fájdalmam van, most három éve nem jött haza egy kecském. Aszondja románul: – Mennyit ért? Mondom: – Ötszáz lejt. Aszondja: – Van száza583? Mondom: – Van. Én odaadtam a százast. – Mit akarsz?
– azt mondja nekem. Mondom: – Meg akarom tudni, hogy ki vót. De – mondom – ne haljon meg,
de tudjam meg, hogy ki vót. Na, de tűlem mit kérdett ez a pap. Románul kérdte: – Loptam az életbe? Mondtam: – Én nem loptam, míg legény vótam, virágot és almát. De mondom, ilyes egyéb hulmit
soha. Azt mondta románul, aszondja: – Ezt akarom tudni. – Azt mondja: – Ha nem, akkor rád száll.
De az az illető, aki vigyázott rája, én mondtam neki magyarul: – Te ember, ha te tudsz valamit róla,
mondd meg! Nem, ő nem tud semmit, nem így, nem úgy... Mikor mán na, meghalt, má haldoklott, jött
a felesége, él most is, de az öreg meghalt. Menjek, mert bocsánatot akar kérni. A jánkák itt laktak, alul
ez a ház. Vót két leán, két unokája. Osztán kiáltották nekem, hogy: – Maga fizetett, hogy haljon meg
nagytata! Mondom: – Nem azér fizettem, én azt akartam, hogy tudjam meg, hogy...
(Domokos, 2005/72 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 335–336. 93. sz.)

[K.]: – S ha valaki román paphoz ment, kellett fizetni?
[N.]: – Há, igen. Ő meg is mondta, me ugyi, misét szógált. S száz lejt fizettem akkoriba.
[K.]: – Az sok pénznek számított akkoriba?
[N.]: – Bé is vezette. Vót neki nagy könyve vót. S oda a könyvbe bévezette, hogy ki vót, hogy magamra is misét szógáltattam, s arra a ruhára, amit felvett a leányom. Ahogy hazajöttem, aztán hamarosan mosakodott, tisztát vett, s osztán odatettem, hogy: – Né, vedd fel, me most vettem neked ezeket az újakot. Ne járj azokba a vásottakba. Me, sajnálta hétköznap azokat a szépeket venni. Osztán,
felvette, s kezdett, teljesen más lett.
[K.]: – De az a pénz, amit kért a pap, soknak számított?
[N.]: – Nem vót, nem sokalltam, nem vót sok. Osztán mosmá azután nem tudom, ezeknek, de
akkor nem vót sok.
(Székelyabod, 2011/79 éves ref. nő/Nagy Zs. 2012. D392. 150.A)
582
583

Közölve: Czégényi D. 2011. 103.
Ti. száz leje.
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VI.2.2.2.2.a. Egyházi kiadványok/gyertya vásárlása
Még azt tudom, hogy misérevalót adtak a román papoknak, volt jó szándékú és rossz szándékú
misérevaló. Még volt gyertyás mise és egyszerű mise. A gyertyát ott vették a kaluger-papoktól, azok
csinálták, s árulták. Olyan sárga gyertyák voltak, ejsze viaszból csinálták, mert méheik is voltak. Minél több gyertyát vettél, annál jobban fogott a pap imádsága, mert többet es imádkozott. Olyan is
volt, hogy harminc gyertyát vett! Nem voltak drágások a román papok. Húszezer lejért ma is anynyi misét mond, amíg elfogy a sok gyertya. A mi papjaink igényesebbek, drágásabbak, és ők el sem
fogadnának olyan misét, hogy valakit kiimádkoztassanak. De van, aki ügyet se vet vele. Sokszor nagyobb a büntetés, mint amennyi kár volt, de milyen az ember? Mérgibe mindent megcsinál. Látom
a törvényen is addig perel egy darab földért, amíg tízszer annyit költ rá, csakhogy neki legyen igaza.
(Gyimesközéplok, 1965–2000/nő, sz. 1942/Tankó Gy. 2001a. 164–165.)

Nem kell sokat adni. Azt megmondja a román pap, hogy megveszel négy gyertyát, öt gyertyát,
azt ő megmondja. Hanem inkább böjtöt tart. Azt mondja, hogy ezért hat pénteket, hat keddet megtartasz. Hogy mondjuk délig nem eszel semmit, délben csak egy kicsi kenyeret, s aztán valamikor
este kicsi valamit. S akkor ezé az Isten megbünteti.
(Háromkút, 1996/58 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 555–556. 1096. sz.)

[A vallásos jellegű nyomtatott kiadványokhoz könnyen hozzá lehet jutni, a legtöbb ortodox
templomban, kolostorban, csekély összegért584 megvásárolható. A belső címoldalon, népszerűsítésüket célzóan, gyakran szerepel a több, általában hét példányszám megvásárlására, illetve a keresztényi
értékrendet tükröző ingyenes továbbadományozásra buzdító rövid felhívás.585]
VI.2.2.2.2.b. Szolgáltatások függvényében
Kostelken vót. Ugy hitták, hogy A. P., aki udvarolt leánkoromba neki. S közbe elhagyta.
Esszementek, s elhagyta, s a leán busúlta. G. E.-nek hivták a leánt. S a fiut, aki udvarolt, A. P.-nek.
Elhagyta, s akkor a lüdérc a képibe a legénnek kezdett járni, s megcsalta a leányt, ugye, az megcsalta
a leányt, me nem jutott eszibe, hogy háha a lüdérc lehet. […] Ez igaz vót. S elig tudták eltitani. Osztá
vót egy ilyen kaluger, egy ilyen ortodox kaluger, itt Fügés-telek alatt. Ahogy Sántatelekiből mennek
bé Szépvizre. Ott vót egy templom. Egy ortodox templom, s abba vót egy kaluger. Még olyan vót,
hogy szerette az italt, meg-megrészegedett a kaluger. De a miséje nagyon hasznos vót. S annak osztá,
az édesanyja még csergét vitt, tiszta új csergét vitt, s sok pézt adtak, s a leányt odavitték, s sokat misézett, nagy miséket mondott, osztá az titotta el. Nagy misékkel titották el a leánytol. Az titotta el.
(Gyepece, 1995/62 éves nő/Takács Gy. 2004. 541. 1004. sz.)

584
585

Áruk általában 1–20 RON közötti. Az árat illetően a kiadvány mérete, illetve tartalma egyaránt meghatározó.
„De eşti în mare necaz cumpără în număr de 7 bucăţi şi dă-le de pomană în numele Maicii Domnului –
Ocrotitoarea celor năpăstuiţi, poartă cu tine această cărticică, iar în miez de noapte citeşte timp de 40 de
zile. Aşa îţi va ajuta Dumnezeu!” [’Ha nagy bajban vagy, vásárolj 7 darabot, és adományozd alamizsnaként
az igaztalanul üldözötteket védelmező Szűzanya nevében. Hordozd magadnál ezt a könyvecskét, és éjszaka
közepén olvasd 40 napig. Így segít meg majd az Isten!’ (Szerk. ford.)] Az ortodox kolostorokokból, templomokból származó román nyelvű egyházi jellegű nyomtatványok használatáról lásd: Czégényi D. 2001. 87–92.
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[N.]: – Miután elfogy a [szentelt] vize – aszondja [a pap]–, hat hét múlva jön maga vissza.
Ugyan[csak] hoz – aszondja – lisztet, hoz olajat. Két kiló lisztet kellett vigyek, két liter pálinkát,
szilvapálinkát, me aztat valami fákjolba égetik, éjcaka, nem tom hun, milyen templomokba, nem értem, ez a románoknál még van. És aszondja: – Hozzon bort, de csakis bóti bor kell, ëgy üveggel
– aszondja –, olyan hétdecis. Akkor még mit kért? Nem tom, hány gyërtyát, tojást. Ahányan vótunk,
annyi tojást. Négy tojást. Gyërtyát, mindenkitűl, ahányan vótunk a házba, nyolcat, [mindenkiért]
kettőt kellett vigyek. Ëgy kënyeret. S a ruhát, azt mindenkitűl, mondom, amit izé, hogy szentelje
meg. Hogy azt hordjuk. Na, ilyesmiket. Én evvel jártam hun hat hétbe, hun hónapba, hun két hónapba, ëgy évig állandóan, állandóan mentem.
[K.]: – Ők imádkoztak érted?
[N.]: – Ők igen. Én nem kellett semmit tartsak. Én adtam nekik mindig százezer lét egyiknek
[az idős papnak], százat a másiknak [a fiatal papnak], me többet nem vettek. Így mondta mindenki, me sokkal vótam. Annyi történt, me olyanokat hallottam mindenkitűl. Ëgyiknek ez vót a baja,
másiknak az. Ës sokat segített, soknak. S akko azt mondtam, hogy ha mán mennek többen, és segítnek rajtuk, há akko menjek én is, ne hagyjam. Me aszondta, hogy ha félbehagyom, visszafordul.
Csak addig kellett menjek, még mondta, hogy má nem még csinál senki [rosszat], most má át fog
fordulni [a rontás].
(Zsibó, 2005/35 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

VI.2.2.2.2.c. Eredményesség függvényében
Amit gondolja az ember, hogy ad. Van, amikor nem is veszik el a pénzt, mer aszondják, hogy
egyszer lássa, hogy csinált valamit, vagy nem. S akkor osztán, ha akarsz vinni neki, viszel, ha nem
akarsz, nem.
(Zsibó, 1995/64 éves ref. nő/Czégényi D. 1999. 31–32.)586

586

Újraközölve: Czégényi D. 2001. 155.
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VII. A pap halála
VII.1. A pap halálának körülményei
VII.1.1. Ideje
Ő itt Fehérvár mellett, Gyulafehérvár587 mellett vót pap, s aztán miután megöregedett, miután
kijött a börtönből, ide húzódott, idejött, és itt is akart meghalni. Meg is mondta, azt mondják, hogy
meg is mondta, hogy mikor hal meg. Ő csinálta ezt a Priszlopot.588
(Őraljaboldogfalva, 2006/71 éves ref. nő/Magyar Z. 2009b. 130. 204. sz.)

Ez megmondta a napot, órát, hogy mikor hal meg. S abba az órában halt meg. Ő maga, a [kócsi] pap.
(Felőr, 2008/79 éves ref. férfi2/Magyar Z. 2011a. II: 300. 181. sz.)

Akkor mi történt később – még a televízióban is láttam –, csinált magának [a kócsi pap] sírkövet, emlékművet. Ráírta, hogy a felesége mikor hal meg. S megvalósult. Megvalósult pontosan abba
az évbe. S ő megint, hogy ő is, mikor fog meghalni. És nem tudom, hogy az övé hogy vót, de pont
úgy vót az is.
(Árpástó, 2009/80 éves ref. férfi/Magyar Z. 2012. 532. 1426. sz.)589

VII.1.2. Módja
Egy fiatal román volt itt Mojádon, az oda is van eltemetve a templomkertbe. Azt mondták róla,
hogy annyi rontást csinált, hogy őt az ördögök ütötték agyon. Ez olyan négy-öt éve volt. De ez egy
román pap volt.
(Kárásztelek, 2000/44 róm. kat. férfi/Magyar Z. 2007b. 445. 1309. sz.)

Mikor ő [az árdányi pap] meghalt, hazahozták. Közben, amikor ő ottan volt, épített egy templomot, a [Sajó]solymosit. Solymos hozzá tartozott akkor. Épített oda egy templomot. S akkor veszekedés támadt a solymosiak és az árdániak között. Hova temessék? S a solymosiak elmentek, s elhozták, s elvitték Solymosra. Mert ő csinálta a templomot. Mert nagyon rámenős vót, minden, és
eljárta – mert abba az időbe nagyon nehéz vót egy templomot építeni, pláne falun –, kijárta az engedélyt, mindent, hogy építettek a solymosiak templomot. S akkor felravatalozták a templomban. Az
árdániak fogták magukat, s elmentek éjjel, mikor a solymosiak jól aludtak, s ellopták. Feltették a papot szekérre, rádobtak pár szénát, elvitték Árdánba. S akkor vasvillával őrizték kereken az egész falu
körül, hogy nehogy megint visszalopják a solymosiak. S aztán úgy temették, oda temették Árdánba.
(Nagysajó, 2008/77 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 251. 113. sz.)

587
588
589

Gyulafehérvár (rom. Alba Iulia, Fehér megye) a Román Ortodox Egyház erdélyi székvárosa.
A település korábbi magyar neve: Naszódpereszlő.
A gyűjtő jegyzete alapján ezt mások is említették Árpástón. (Vö. Magyar Z. 2012. 640.)
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VII.2. Az elhunyt pap utóélete/emlékezete
VII.2.1. Gyógyító/rendkívüli ember
Ott Malomvíz mellett, ott [Priszlopon] van egy kolostor. S ott vót egy pap. Aszondják, hogy el
vót zárva. És hogy este a cellában hagyták, és hogy reggel kint ült. És hogy itt van eltemetve. Jönnek
a zarándokok a sírjához, mindig tele van virággal.
(Őraljaboldogfalva, 2006/71 éves ref. nő/Magyar Z. 2009b. 130. 203. sz.)

[K.]: – S olyanról hallottak-e, hogyha az ember nagy bajba van, akkor elmegy román paphoz?
[Nő1]: – Arról igen, hallottunk, hallottam én is.
[Nő3]: – Vót is égy itten. Má meghalt, azt hiszem. Hun is vót itt egy, egy román pap, és jártak,
annyian jártak hozzá, még Bukarestből is jöttek ide.
[Nő1]: –Itt van, há izén van az…
[Nő2]: – Én tudok valakit, aki mondta, hogy Károly felé valahol.
[Nő3]: – Ott, [Nagy]károly, [a] károlyi útba vót ez a pap, [a] károlyi útba.
[Nő1]: – Igen.
[Nő3]: – De nagyon sokan jártak hozzá, hát innen a falubúl is vótak.
[Nő1]: – Vótak, nagyon sokan.
[Nő3]: – Vótak nála. De nehezen lehetett hozzá bejutni, mert, mert rengeteg ember állt sorba.
[Nő1]: – Még mái napig is mennek.
[Nő3]: – Nincs. Meghalt.
[Nő1]: – Meghalt?
[Nő3]: – Meghalt az a pap. Meg.
[Nő1]: – Igen?
[Nő3]: – Meg.
[K.]: – Milyen problémákkal lehetett hozzá menni?
[Nő3]: – Hát, bármilyen problémával.
[Nő1]: – Rosszat nem csinált. Szóval…
[Nő2]: – Az csak imádkozott.
[Nő1]: – Imádkozott.
[Nő2]: – M. is mondta égyszer, hogy…
[Nő3]: – Ű is vót?
[Nő2]: – Kilencen kellett imádkozzanak, igen, mert ű is olyan rosszul vót.
[Nő3]: – Hát így, szóval, imába.
[Nő2]: – Imával küldte, imával küldte el a pap, azt kérte.
[Nő3]: – Igen.
[Nő1]: – Ez pínzt nem vett el csak amit, ha…, ha adtál neki tíz lejt, akkor tíz lejt.
[Nő3]: – Szóval, amennyit szánt.
[Nő1]: – Amennyit szánt.
[Nő3]: – Nem volt ilyen, hogy ki…, nem vót ár kiszabva.
[Nő1]: – Nem vót kiszabva.
[K.]: – Meg volt szabva, hogy mikor, hogy böjtöljön az ember?
[Nő3]: – Persze.
[Nő1]: – De, az vót, hogy igen, mit imádkozzon és böjtöljön.
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[Nő3]: – Igen, kiadta ű. Ű megmondta, hogy ni, ezt imádkozza ezen a napon, me űk is ottan, a
pap is akkor tartja a misét…
[Nő1]: – Igen, és akkor ű is felajánlja azt a misét arra, és akkor úgy ke. Sokan segített.
(Kárásztelek, 2013/86 éves nő1, 71 éves nő2 és 64 éves nő3/Czégényi Dóra gyűjtése)

VII.2.2. Kísértet/kincsőrző
A kísértet fehér lepedőben jár. Az elhalt fenesi magyar és oláh pap mindaddig hazajárt, ameddig üres volt a papilak.
(Várasfenes, 1911/Györffy I. 1916. 82./1986. 166.) 590

A fenesi várban591 is van egy magas fehérszakállú ősz ember, aki ott álldogál a vár falán és
hivogatja a járókelőket, sőt az embereknek utána is megy.
(Várasfenes, 1911/Györffy I. 1916. 82./1986.166.)592

Régen a papilak melletti rész mocsaras volt. Alsó felén állt egy nagy fűzfa. A fiúk éjjel olyan barátfélét láttak a fűz odvából kibújni. Egy ideig kísérte őket.
(Kide, 1941/Szűcs S. EA 31188. 118–119.)593

Mikor mink gyermekek vótunk, még akkor mindig egy ősz paprúl beszéltek. Hogy van a várba
egy ősz pap. És attúl féltünk a gyermekek mindig, hogy hát amikor elmegyünk valahogy oda kirándulásra vagy valami, megnézzük a várat, akkor az kibúlik onnat. De nem tudom, hogy vót, hogy hét
évbe egyszer jön ki, ilyesmi formába beszélték akkor a régebbi öregek.
(Várasfenes, 2008/79 éves férfi/Magyar Zoltán gyűjtése)594

P. P. mondta, hogy ő tanálkozott az ősz pappal. Hogy valami ősz pap, aki a várból kijött, oszt ő
tanálkozott vélle. De hát az nem létezett, hogy tanálkozzon vele. Úgyhogy nem tudom, hogy valóban vót. Hogy minden hét évben kijön az ősz pap a várból. Minden hét évben.
(Várasfenes, 2008/80 éves nő/Magyar Zoltán gyűjtése)595

590

591

592

593

594
595

Két különírástól (a meddig, papi lak) eltekintve azonos szövegváltozat. A Magyar Zoltán által gyűjtött
szövegekből előszerkesztett kötet kéziratába is beválogatódott. (Magyar Z. é. n./K/b. 226. sz.)
A szabálytalan alaprajzú hegyi várat (Bélavár) a nagyváradi püspök a Belényesi-völgy megvédésére építtette a
13. században. (Lásd erről: Vende A. 1901. 47.)
Beválogatódott a Magyar Zoltán által gyűjtött szövegekből előszerkesztett kötet kéziratába (Magyar Z. é. n./
K
/b. 233. sz.), ahogyan a Fábián Imre által 1984-ben gyűjtött két várasfenesi szövegváltozat is (lásd: Faragó
J. – Fábián I. szerk. 1995. 121–122.), amely a kincsőrző ősz pap (hiedelem)alakját villantja fel (Magyar Z.
é. n./K./b. 193–194. sz.), amelyről a legteljesebb lokális mondát 1954-ben Kun József gyűjtötte fel, majd
publikálta. (Lásd: Kun J. 1998. 23–24. Vö. Magyar Z. é. n./K./b. 238. sz.)
A Magyar Zoltán által gyűjtött szövegekből szerkesztett erdőháti kötet kéziratába is beválogatódott. (Magyar
Z. é. n./K/a. 557. sz.)
Magyar Z. é. n./K/b. 236. sz.
Magyar Z. é. n./K/b. 237. sz.
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VIII. Más felekezetű papoknak tulajdonított
vallásos-mágikus tevékenység
VIII.1. Ortodox apáca/papné/kántor
Az egyik távoli faluban egy román papné tud nézni betegségek ellen. Szennyes ruhát (pl. zsebkendőt) kellett annak vinni. A papné egész éjszaka könyvből olvasott, imádkozott, majd megmondta, hogy a beteg pl. csinálmányban van. Ezért 100 leit vett el.
(Borsa völgye, 1941/ismertetés/Vajkai A. 1943. 50.)

Mintsak egy călugărița nép gîșilt596 nekem. Sz mondja, vajan két legin, melyek szeretnek, mondja, de ha elmész ez után a fekete szemű után, mondja, nagyon nehezen kell vidd. Sz elmentem azután, azt szerettem.
(Kelgyest, 2001/68 éves nő/Haszmann O. 2002. KJNTA 719.K 7.)

Szoktak járni, mer ezek a román papok átkoznak is. Tudom, hogy vót egy kántor, román kántor.
És arról beszélték, hogy valakinek loptak valamit, nem tudom, mer ez rég vót, csak én úgy hallásból
tudom, és ő mit tudom én, milyen könyveket olvasott, s mivel szokott átkozni. És egy éjjel elment
valaki, és vitt valami ruhát. Egy kötényfélét, és odatette a kerítésire. De az ott lakott a falu végén.
(Nagyrápolt, 2006/89 éves ref. nő/Magyar Z. 2009b. 163. 353. sz.)

VIII.2. Görögkatolikus pap/szerzetes
Vidékünkön597 a magyar nép, 364 áttért tűri598 r. kath. kivételével, ev. ref. vallásu; s felekezetének elvei a felvilágosodás útjára irányozzák gondolkodását. E tekintetben papjai és tanitói elismerésre méltó munkát végeznek. De mint mindenütt, úgy itt is valósul az a tapasztalat, hogy az ember
egyéni műveltsége szerint maga alkotja meg, sokszor az előirt vallás keretén kivül is, a maga metafizikus nézeteit. Ez a nép pedig, különösen az idősebb nemzedék, a mint kulturális statisztikája bizonyítja, nagy részben iskolázatlan, s még az írni-olvasni tudók százaléka is nagyon csekély. Közetlen
környezetét meg oly felekezet sokkal nagyobb számu hivei teszik, mely főképen alkalmas arra, hogy
szertartásaival már a gyermekkortól kezdve a misztikus hatásokban való hitet nevelje; tanitói pedig a
különben is teljes tudatlanságban sínylődő népet ebben a hitében nemcsak minden erővel megtartani, hanem a vallás leple alatt űzött visszaéléseikkel, érdekből is, megerősíteni iparkodnak. Valóban a
596
597

598

’apáca jövendölt, jósolt’
Alsó-Fehér vármegye (rom. Comitatul Alba de Jos). A Magyar Királyság közigazgatási egysége volt a történelmi
Erdély területén. Az egykori vármegye területe ma nagyrészt Fehér (rom. Alba) megyéhez tartozik, néhány
községe Maros (rom. Mureş), illetve Szeben (rom. Sibiu) megyében található.
Ti. Tűr (rom. Tiur, Fehér megye).
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pópák nemcsak elnézik, hanem készséggel ápolják is hiveikben a mindenféle titkos-átkos hatalmakban és szerekben való hiedelmet; nemcsak hogy nem szüntetik, de szivesen fokozzák a tőlük való rettegést, hogy az átkok kiengesztelését, a természetfölötti erőknél való közbenjárást, jó pénzért, minél
gyakrabban felvállalhassák. Ilyen környezetben a különben értelmes, de tudatlan magyar népnek, itt
is inkább az asszonyoknak, a rejtélyes iránt való természetes vonzódása még inkább megerősödik; s
rajta az iskola is keveset javíthat addig, míg az idősebbek példája s velük született konzervatizmusuk
az egész életen keresztül másra tanítja. A pópával ép úgy imádkoztatnak, ördögöt tömjénnel épen
úgy kergetnek, felhő ellen épen úgy harangoztatnak, vihar alatt mennykő-csapás ellen a fűzfa-virágot ép úgy füstölik, szűz Mária bőttyét599 épen úgy felfogadják s megtartják: mint a gr. kath. vallásuak.
(Alsó-Fehér vármegye, 19. század második fele/Lázár I. 1899. 561.)

Az oláh vízkereszt a mi naptárunk szerint kb. január 20-ra esik. A „patakon” tartott gör. kath.
oláh szertartást a református magyar polgárasszonyok babonásabb része végig szokta nézni, s a megszentelt patakvizet hazaviszi, mert sok gyermekbetegség ellen hatásos.
(Nagyenyed, 1870–1920/Berde K. – Rancz-Gyárfás Zs. 2005. 152. 41. adat)

Este a házigazdám, Cs. J. családja részére áhítatot tartottam, amelynek során hosszasan elbeszélgettünk arról, hogy mi a véleményük a görög katolikus románoknak a református magyarokról. Házigazdám értelmes ember lévén, a következőket mondta.
1. A románok szerint a református tiszteletes urak nem igazi papok, hanem csak amolyan prédikátorok. Bezzeg a román papok ők igaziak, mert a különféle ünnepekhez különböző és sokszínű
ruháik vannak. Aztán meg átkozni is tudnak, mert van erre erejük.
2. Azt kérdik tőlünk, hogy miért olvassuk a Bibliát, hiszen azt csak a papoknak szabad olvasni,
az egyszerű köznépnek nem, mert erre nincsenek felhatalmazva (felszentelve).
3. A református papoknak miért nincs nagy, aranyszélű evangéliájuk, amelyik az oltáron van? A
református pap az igét csak az ő egyszerű könyvéből olvassa fel.
4. A református templomokban miért nem tömjéneznek és miért nincsenek a falon szentképek?
A református templomok nem igazi templomok, hanem csak amolyan imaházak.
5. Miért gyűlnek össze a reformátusok a kurátor házában, hiszen ott nem érvényes az imádkozás? Imádkozni csak a „felszentelt templomban” lehet.
6. Miért nincs kereszt a református házak tetején és a református templomok tornyán? A keresztnek csodatevő ereje van, például elűzi az ördögöt, megőrzi a háziállatokat a rontástól (tejelvevés,
betegség), s ezért van a románok pajtáinak út felőli bütüjén és disznóóljain mészből kereszt festve
vagy marhaganéból kereszt kiformálva.
7. A református asszonyok a szülés után három hét múlva miért nem mennek a református paphoz, hogy ő csináljon nekik „molidvát” (ima). A román asszony a szülés után három hét múlva elmegy a paphoz, aki a Bibliából olvas, imádkozik, és felszabadítja őt. (Itt valószínűleg az egyházkelésről van szó, ami nálunk abból áll, hogy a szülő asszony hat hét után elmegy a templomba.)
8. A református harang nem igazi harang, mert nincs felszentelve a jégvihar és a villámcsapás ellen.
Mindent egybevetve, a magyarok (itt ez annyi, mint reformátusok) nem keresztények, hanem
pogányok (»ungurii nu-s creştini, ci păgâni«).
(Nagycég, 1935/gör. kat. férfi/Nagy Ö. 2001. 82–83.)600
599

600

Kiemelés az eredetiben. A keleti (katolikus és ortodox) egyházakban az Istenszülő böjtje, amely Mária elszenderülésének, vagyis az Istenszülő elhunyta és mennybevitele ünnepét készíti elő (auguszus 1–14.).
Hivatkozva és újraközölve: Jakab A. 2005. 43.
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Egy református magyar asszonynak a lánya szívfogásban601 volt, mire gyermekét a görög katolikus templomba vitte, majd az oltár elibe térdelt, a pap a gyerek fejére tette a könyvet, olvasott rá.
Vagy kétszer hozta el, Isten után jobban lett a gyermeke, azóta nem érte el a szívfogás.
(Kide, 1941/72 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 44.)602

A Szent Antal tüzének gyógyításában szerepelnek a szentelmények is, talán a névanalógia alapján. Így mosogatják szentelt vízzel. Ebben kicsit hisznek a reformátusok is, mert a református is eljön szentelt vízért.
(Kide, 1941/47 éves gör. kat. nő/Vajkai A. 1943. 147.)

A nép már annyira megokosodott, hogy fizeti az elhunytaknak a gyászmiséket. De abba az időbe, az első világháborúba nem nagyon fizették. S valóság, hogy voltak ilyen szellemek. Itt, úgy híják, hogy a Fundulyák, az Hosszúhavasnak a végibe van, ilyen nyáralók vótak ott, s van egy nagy sír,
temető ott. De nem mernek soha senki misézni oda. De én egyszer ott jártam, s már a keresztfák
ki voltak hullva. Ellenben nyáron mennek oda ezek a nyáralók, ezek a kalibások. Nem tudtak pihenni tőllük. Ilyen különleges zajok jöttek. S akkor az egyik fiú kitátotta a száját, olyan szabadszájú
fiú vót, s hát csak egy csunya alak jelent meg nekik, hogy a fene majd megette. Kárinkodni kezdett,
s arra jelent meg az a csuf szellem. De az olyan irtozatos csuf vót! Én azokkal beszéltem, akik ott
voltak. Olyan tűz jött ki a száján. S akkor ezek elmentek oda le [Gyimes]bükkbe, egy esperes pap,
görögkatolikus ember, magyarul perfekt jól beszél s románul es, akkor elmentek, s megmondták
neki, s ő kiment oda, oszt szép misét végzett, s oszt megszűntek ezek a szellemek.
(Barackospatak, 1996/78 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 399–400. 693. sz.)

Úgy mesélték... de én azt már éltem, hogy elvitték a papokat ki oda a helyszínire, s ott misét csináltak, mert ott már nem tudtak közlekedni. Mert ott voltak körül esztenások, s akkor azok a szellemek, azok a rossz szellemek éjszaka csináltak mindenfélét, hogy rekegtek,603 s marhát se tudtak
pihenni, s az emberek se. Nem tudtak ott tovább ülni. S akkor osztán vót itt egy esperes, úgy hítták,
G. V., azt aztán kivitték oda, s az aztán misét mondott, s aztán úgy... Vizet szentelt, s megszentelte
mindenütt a helyet, s osztán azután valamennyi idő elteltyivel aztán többet nem hallottam én semmi rosszindulatot ott.
(Bálványospataka, 1996/86 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 401. 695. sz.)

Azt édesanyám mondta, hogy hát ő es hallotta, mé vót egy öreg espres, görög katolikus, meghalt.
A Gyimesböl járt le ide hezzánk, magyar időbe es. Egy asszon, egy ide való asszon, az es má megvan halva, vitt egy sajtot neki. A papnak. Vót neki a papnak pihenője, hol ő, jött ide, s aludt, s reggel tartotta a misét, s ment haza a Gyimesbe, Bükkbe, szoval. S aszondta, egy sajtot vitt az asszon a

601

602

603

A szívfogás legismertebb gyógymódjai szentelményekkel kapcsolatosak. A románok 3 preszkurát csinálnak,
és ugyanazon nap 3 templomba viszik, 3 paphoz, 3 misét szolgáltatnak. (Kide, 1941/72 éves gör. kat. nő/
Vajkai A. 1943. 115–116.)
A Magyar Zoltán által gyűjtött szövegekből szerkesztett erdőháti kötet kéziratába is beválogatódott (Magyar
Z. é. n./K/a. 795. sz.)
A kísértet Gyimesekben ismert megjelenési formája a rekegő (bolygó, kirekesztett, nyugodni nem tudó lélek).
A rekegés a hiedelemlénynek tulajdonított kisérteties, éles hanghatás. (Lásd minderről: Daczó Á. 1981;
Magyar Z. 2003a, 2003b; Takács Gy. 2004.)
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papbácsinak, s a papbácsi nem fogadta el. Aszondta, hogy: – Ez nem tiszta dolog, nem veszem el!
Hogy vette el a zsirját a más tehenyeknek.
(Magyarcsügés, 1996/71 éves nő/Takács Gy. 2004. 298. 455. sz.)

Itt fenn a régi görögkatolikus templom Szent János, Keresztelő Szent János tiszteletire van szentelve. Itt vót egy… egy, csak egy személy, egy kicsi román pap. S akkor, ha valaki neki pénzt adott,
vagy valami sulyos problémája vót, vót neki egy kicsi lovacskája, s azt fogta be, s néztük, hogy ment
el. Ment Tarkóba [Tarkő], kalugerokhoz. Egy hét, s az embert kiimádkozták a világból.
(Sántatelek, 1996/68 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 555. 1093. sz.)

Abba az üdőbe [Gyimesbükkön] görögkatolikus pap vót, de szakálla vót, mint az ortodoxoknak. És ez a vőgy teljesen a csiki megyékhez tartozott. Pontosan a Szent Miklós egyházmegyéhez.
S akkor béjöttek azok a tanácsosok – de akkor még szekerük nem vót -, itt egy kis kápolnácska vót
csak. Három megyetanácsos lejöttek, lejártak a határig, megvigyázkodtak; mikor mentek hazafelé,
úgy történt, hogy a pap ott állott a templomajtó mellett. Egyik székely leszállt a lóhátról, bement,
megfogta a szakállát, s aszondja: – Öreg, ha mikor még jövünk, a bakkecskék ott súrolódjanak a
templom oldalához! Maga pucoljon el innet. – Jó, megértettem, köszönöm szépen – aszondja. Ezt
még a nagyapáinknak is az ősök mondták. Megrázta a szakállát. S aszondja: – Köszönöm szépen,
úgy lesz, ahogy maga mondta. Az visszament, felült a ló hátára, s mennek fel-fel-fel. Mikor [Gyimes]középlokot elhagyták, ez kezdett maradni hátul. Amelyik megrázta a papnak a szakállát. Kezdett maradni hátul. – Gyere, komám, ne maradj le! S: – Jövök, jövök... Az a kettő még ment. Mikor
[Gyimes]felsőlokra felértek, hát nézik, hát annak a feje visszafelé van fordulva. A testye úgy van. A
feje ejsze hátra vót má fordulva. Ezek úgy megirtóztak, hogy többet nem mertek visszanézni. Mikor
kiértek a [csík]szépvízi hegyekre, nézik, hát csak a ló jő. De a másik sehol sincsen. Ugy eltűnt, hogy
még máig se tudnak róla. Azok úgy megijedtek, hazamentek, elmentek bé Csíkszeredába; ott vót
akkor es a törvényszék. Valamekkora birtokot még kiszabtak, s mikor még bejöttek, mutatták a plébános úrnak: – Tessék, aszondja, csak többet münket ne bántson! Akkor a külső részt odaadták a római katolikus temetőnek, mert templom oda le vót egész a román határnál, Kontumácon,604 s akkor
ezt a temetőhelyet, mindenfélét rajzilag, szerződésileg adták a kezibe, csak őköt többet ne bántsák.
Ilyesmik történtek. Sokszor elmondta ezt az unokabátyám.
(Tarhavas száda, 1996/82 éves ort. férfi/Magyar Z. 2003b. 575–576. 1144. sz.)

[N.]: – Most is. Elhallgatom, hogy el-elmennek a katolikus paphoz, na, ahhoz nem jártam én
soha. Eccer, aszondtam én is, hogy én, ha valakivel eccer elvinne, elmennék.
[K.]: – Szovátára?
[N.]: – Há Szovátára vagy Szentgyörgyre.
[K.]: – A katolikus román paphoz?
[N.]: – Mit tudom én. Há, Szentgyörgyre jártak, ehhez a szentgyörgyi román paphoz. De hát
azok katolikusok. Valamilyen... Én ahhoz nem jártam soha, de mondták, hogy Kibédről sokan vótak,
nem tudom megmondani ki, hogy ő is vót, s mind fel van írva a nevek, akik elmennek hozza. Misét
szolgáltatnak, na. Aszondják, hogy aki nem tud böjtölni, megkéri a papot, ő meg is tartsa a böjtöt is.
(Kibéd, 2000/61 éves nő/Mátyus Zs. 2002. D156. 57–58.A)

604

Az 1782-ben épült Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt gyimesbükki Kontumác (’vesztegzár’) kápolna
és környéke.
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Vót [Csík]gyimesen V. pap, görögkatolikus, G. pap, az ő miséje valóságosan erős vót. Ő hogyha
megmisézett valakit, annak vagy meg kellett kerüljön, vagy el kellett pusztulni, vagy jóra kellett térni. Kettő-három közül az egy. Hát vót bizon olyan, hogy ha valami kárt csinált az embernek, s ő azt
megmisézte, akkor az ment is a föld színéről, rögtön.
(Bükkhavaspataka, 2001/55 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 576. 1145. sz.)

[K.]: – Szoktak-e olyasmiről beszélni, hogy ha bajba van valaki, elmehet nyugodtan a román paphoz,
mert ő segít rajta?
[N.]: – Ez, kérem szépen, minekünk ez nem kenyerünk. Mi reformátusok vagyunk, csak a református hit által, éppen olyan mély fohász.
[K.]: – Ilyenről nem is hallottak itt a környéken, hogy román paphoz járnak?
[N.]: – Dehogyisnem, hallottunk.
[K.]: – És mit mondanak a román papról?
[N.]: – Hát, hogy az különlegesen. Például, elmondok valamit, de ez most nemrég történt. Az
én nővérem nyolc esztendeje volt, június 26-án, hogy meghalt, és azelőtt ősszel történt, mikor kezdett beteg lenni, hogy ő kapta a nyugdíját is, és ő szegény fogta a nyugdíját, és letette a postásné,
egy postásné volt akkor, letette a szobába az abrosz alá. Mindenhol kereste a nyugdíját, és sehol nem
kapta. Mindenhol, még a wc-be, az eresz alatt is nézték a gyerekek: – Hát hova tudtad, anyu eltenni?! Hát ugye, falun minden lej pénz. Jaj, és mondta annak a postásnőnek: – Nézd, te M., aszondja,
nem kapom a pénzt, nem tudom, hogy hová tettem. – Zs. néni, odaadtam magának – aszondja – a
pénzt, kiadtam, de a nyugtával együtt, a kuponnal együtt tette el a nővérem a pénzt. És az ő [ti. M.]
veje ilyen görögkatolikus pap, és akkor felhívta telefonon a vejit, hogy: – Nézd, drágám, aszondja, a
templomba imádkozz mély fohásszal, mer nézd meg, hogy hogy jártam, hogy kiadtam ennek az aszszonynak a nyugdíját, és nem kapja sehol, és hogy kapják meg a nyugdíjukat, kapja meg a nyugdíját.
És nem tudom, mennyi mise után megkapta a nővérem fia a szobába: – Né, anyu, aszondja, hová tette a pénzt, itt a... De asszem, még a virágvázát is, virágvázát is rátette a[z] asztal közepére.
[K.]: – Ez a görögkatolikus pap hol szolgált?
[N.]: – Messze van ez, Kolozsvár megyébe van ez az ember. Dés, Dés körül valahol.
(Menyő, 2007/88 éves ref. nő/Czégényi Dóra gyűjtése)

Itten úgy csendesen meg volt hagyva a görög katolikus vallás. Egy jó ismerősünk egy másik faluban, Disznópataknak mondják, onnan jöttek hozzá, hogy nagyon beteg volt a felesége. Egy ilyen
jó ismerősök. És az én emberemmel együtt vót katona. Az én emberem meglátta, hogy megy az ember. – Hova mész? – Nézzed – aszondja –, neked megmondom. Nagyon beteg a feleségem, és vótam
a paphoz, és aszondta a pap, hogy vigyek neki a feleségemtől egy fejkendőt. És most viszem el neki
a kendőt. Elvitte a kendőt, másik alkalommal ment a ember a kendő után. – Te, J., tudod, hogy az
asszonyom lábra állt? Jobban lett! És hozott neki levágva egy kisbárányt, a papnak. Ez nem is olyan
régen történt, vagy tizenöt éve.
(Rónaszék, 2008/87 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2011a. II: 402. 76. sz.)
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VIII.3. Római katolikus plébános/szerzetes
Egy bádoki református asszony Kidébe ment, és ott a római katolikus papnak fizetett, hogy
imádkozzon iszákos férjéért. Azért ment a katolikus templomba, mert ott több az istentisztelet, mint
a reformátusoknál.
(Bádok, 1941/65 éves ref. nő/Vajkai A. 1943. 42., 115.)

Hisznek a furiszénya erejében a magyarok is, amire több példát hozhatok fel. Az egyik esetben
egy zsidó és egy református asszony kereste fel a kidei római katolikus plébánost, és kérték, hogy olvassa el a Dávid átkát, mert az egyiknek elveszett a gyűrűje.
(Kide, 1941/róm. kat. férfi/Vajkai A. 1943. 26.)

Egy úri családból való hidalmási asszony, akinek férje delirium tremensben szenvedett, kérte a
kidei róm. kat. papot,605 hogy Júdás Tadeus tiszteletére 9 misét szolgáltasson. De különben Júdás
Tadeust Kidén nem ismerik.606
(Kide, 1941/róm. kat. férfi/Vajkai A. 1943. 43.)

Annyira megszokták a pap gyógyítását, hogy 1941 nyarán, amikor Borsán román pap nem volt,
az ép ott időző kidei római katolikus plébánost kérte meg egy református asszony arra, hogy kézrátétellel imádkozzon nyavalyatörős gyermekéért, és gyógyítsa meg.
(Kide, 1941/róm. kat. férfi/Vajkai A. 1943. 44.)

Egy másik esetben ajánlották a református szülőknek, hogy szívfogásos gyermeküket vigyék a
katolikus templomba, és amikor a pap misézik, térdepeltessék le az oltár előtt. Háromszor vitték el
így a gyermeket, el is hagyta a szívfogás.
(Kide, 1941/23 éves róm. kat. nő/Vajkai A. 1943. 116.)

Füstölik a beteget szentelt tömjénnel is, a tömjént egyenesen a beteg kedvéért kell megszentelni.
Kéri ezt még a református is.
(Kide, 1941/23 éves róm. kat. nő/Vajkai A. 1943. 116.)

A lyukas fogba szegfűszeget, temjént, kámfort, izsóplevelet dugnak. Szentelt temjént még a román tanító is kért a kidei paptól.
(Bádok, 1941/65 éves ref. nő/Vajkai A. 1943. 42., 134.)

A papok meg úgy prédikáltak a templomban a „gyerekszületés az isteni akarat, és amennyi ki van
írva egy anyára, hogy szüljön, ez törvény és el kell fogadni.” Ha valamelyik asszony megkísérelte, hogy
605

606

A szerző jegyzete: „A katolikus papot sokkal ritkábban keresik fel kéréseikkel a hívek, mint a román papot a
románok. De ép[!] itt idézhetjük Nyírő Józsefet, aki korábban Kidén élt római katolikus plébánosként. »És
jöttek is minden ügyükkel, bajukkal. Mindenük voltam. A betegek jobban bíztak bennem, mint az orvosban.
Megtörtént, hogy amikor kötelességszerűen meg akartam gyóntatni, akkor derült ki, hogy a beteg másvallású«”. (Nyírő József: Isten igájában. I. 170.)
Az adat ismétlése: „Egy hidalmási úriasszony a kidei róm. kat. papot kérte, hogy 9 misét szolgáltasson, mert
férje delirium tremensben volt. Judás Tadeushoz is akart könyörögni, de ezt a szentet Kidén még a pap is alig
ismerte”. (Vajkai A. 1943. 115.)
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eltegye magzatját és a pap megtudta, azt a templomban elátkozta, hogy gyilkolt és nem fog a men[n]yországba menni, hanem a pokolba. A nép írástudatlan, mindent elhitt, amit a papok mondtak.
(Csík, 20 század közepe/Lackó I. 1994. 113.)607

Hát, amikor bevágott a szárazság, elmentünk, ott mindenki elment a templomba. S akkor a pap
megmondta, hogy ebéd után megyünk ki a határba. Az emberek vitték azkat a szép nagy lobogókat,
feszületeket, szép karénekvel, de már mire megfordultunk, mindig nagyon megvert az eső. Ez olyan
igaz, merem ezt mondani.
(Istensegíts → Nagyvejke, 1959–1973/nő, sz. 1906/Bosnyák S. 1977. 39–40. 318. sz.)

Úgy hallottam, valakit bérekesztett a harangozó, az bément a templomba imádkoznyi, a harangozó harangozott Máriára, s akkor, mikor ő végezte a dolgát, akkor kijött, s az ajtót kívülről bézárta.
S hát bent maradott, nem tudott kimenni addig, hiába forgolódott, nem tudott kimenni addig, míg
reggel a harangozó ki nem nyitja az ajtót. Akkor az az illető látta, hogy misézett egy pap. Odament
éjszaka az oltárhoz, s misézett egy pap. Meg nem tudom mondani, hogy milyen bűneiért kellett neki
ezt cselekednie.
(Hadikfalva → Felsőnána, 1959–1973/férfi, sz. 1893/Bosnyák S. 1977. 105. 861. sz.)

Ez Déván történt, beszélte nekünk a pap, azt mondja, hogy egy háznál panaszt tettek, hogy az
ördög megszállta a házat, menjenek és űzzék ki az ördögöt. El es hívták a püspököt, meg ő ment
a püspökvel, és vitték a szent keresztet és amikor 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.
(Csernakeresztúr → Nagyvejke, 1959–1973/nő, 1893/Bosnyák S. 1977. 139. 1069. sz.)

Papval álmodni nem jó, nem lesz jó szerencséje.
(Istensegíts → /Nagyvejke/ Halásztelek, 1959–1973/férfi, 1895/Bosnyák S. 1977. 210. 1894. sz.)

Ha papval találkozik, akkor szerencsétlenség következik.
(Istensegíts → Hidas, 1959–1973/férfi, sz. 1899/Bosnyák S. 1977. 210. 1896. sz.)

Ha papot lát, hírbe jön.
(Hadikfalva → Vérménd, 1959–1973/nő, sz. 1896/Bosnyák S. 1977. 210. 1897. sz.)

Ha papot, nyulat, vagy macskát lát, akkor ördögvel lesz baja.
(Hadikfalva → Somberek, 1959–1973/nő, sz. 1887/Bosnyák S. 1977. 210. 1898. sz.)

Ha papot lát álmában, azt mondják, „jobb ördögöt látni, mint papot”, mert akkor veszekedés lesz.
( Józseffalva → Bátaszék, 1959–1973/nő, sz. 1892/Bosnyák S. 1977. 210. 1899. sz.)

Papot lát vagy püspököt, azt mondják, hogy az nem jó. Mikor el kellett meneküljünk Lovasberényből, akkor a püspököt álmodtam, kísérték és több pap volt, nagy körmenet, vitte az

607

A szöveget, amelyet Laczkó István (szül. 1908, Csík) Egyházaskozáron 1979-ben véglegesített, Kinda István is
hivatkozza, a szöveg egy részletét pedig idézi. (Lásd: Kinda I. 2007. 138./2008a. 370.; 2009c. 149./2010. 156.)
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oltári szentséget. S akkor hát másnap kellett meneküljünk el, mert onnat es el kellett meneküljünk,
Lovasberényből.
( Józseffalva → Bátaszék, 1959–1973/nő, sz. 1902/Bosnyák S. 1977. 210. 1900. sz.)

Mikor az ember papot lát szentségvel sétálni, nagy kárvallás. Egy este, nekünk volt egy szép tehenünk, s éjjel azt láttam álmomban, hogy jött a proseció; a pap a szentségvel, s kerülték az istállót.
Reggel, mikor kimenek, a tehen meg vólt dögölve. Az álom bételjesedett.
( Józseffalva → Bátaszék, 1959–1973/férfi, sz. 1898/Bosnyák S. 1977. 210. 1901. sz.)

Bárhová menyen, ha papot lát, azt mondják, hogy nem lesz szerencséje.
(1906/Diósfalu → Szárász, 1961–1971/nő, sz. 1906/Bosnyák S. 1980. 51. 448. sz.)

Ha papval találkozik, az azt jelenti, hogy ördög, ha nyúlval találkozik, a nyúl szerencsétlenség,
hogyha macska átmegy az úton, az még szerencsétlenség, akkor sem kap szerencsét.
(Klézse → Mekényes, 1965–1972/nő, sz. 1912/Bosnyák S. 1980. 51. 449. sz.)

Úgy hallottam, ha mennek a vásárba, vaj mennek valamerre, ha papval találkozik, akkor nincs
szerencséje. Vaj nyúllal találkozik az úton, akkor is nincs szerencséje.
(Lészped → Mekényes, 1962–1972/nő, sz. 1895/Bosnyák S. 1980. 51. 450. sz.)

Ha papot álmodsz, az ördögvel lesz dolgod.
(Somoska → Sásd, 1968–1972/nő, sz. 1897/Bosnyák S. 1980. 141. 1145. sz.)

Ha papval találkozom álmomban, az az ördög.
(Klézse, 1971–1972/férfi, sz. 1900/Bosnyák S. 1980. 141. 1146. sz.)

Azt es hallottam, hogyha a boszorkány jár, szent golyóval utána kell lőni. S akkor eltávozik a boszorkány. A puskagolyót elviszik a paphoz, s a pap leöntözi szentelt vízzel.
( Jávárdipataka, 1971–1972/férfi, 1962/Bosnyák S. 1982. 86. 147. sz.)

Beviszik a templomba, s megszentelik a papval, ugyanúgy, mint a karikagyűrűt. Megszenteli a
pap a puskának a golyóját, a katolikus pap.
(Gyimesközéplok, 1971–1972/férfi, sz. 1917/Bosnyák S. 1982. 150. 593. sz.)

Hát akkor nagy mise van, s mennek a misére. Aztán a pap eljő, s szenteli a házakat, s akkor kell
fizetni a papbért. S akkor teszünk egy tábla törökbúzát, vaj négy-öt tojást, s pénzt, azt elveszi a pap.
Esszeszedi a kántor. Megszenteli érte a házat. Megszenteli az istállót es, ha mondják, de azt nem
mindenki kéri. Én mindig szenteltetek vizet es. Egy tálba teszem, s azt megszenteli, s marad nekünk. Aztán az jó az istállókat megszentelni, vagy házakat, ahol nem laknak, azt is meg lehet szentelni, hogy oda se járjon a rossz. Még az ólakat, s a tyúkok helyüket es mindenhol megszentelem vele.
(Barackospataka, 1971–1972/nő, sz. 1903/Bosnyák S. 1982. 105. 286. sz.)

Ha valakitől valamit elloptak, s nem tudódott ki, mondták, hogy elmenyen, s kiimádkoztatja. Hát
elmentek azokhoz a papokhoz, fizettek, nem tom mennyit, mennyit nem, s akkor azok imádkoztak.
Aztán, ha valakit elért valami csúnya baj, akkor azt mondták, hogy – ez vót a bűnös, mert elérte az ima.
(Andrásfalva → Závod, 1959–1973/férfi, sz. 1903/Bosnyák S. 1984. 114. 1072. sz.)
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Éjjel fuvarba mentem, s a papot megláttam, ott ment mellettem, akkor jobb volt, hogy ne es
menjek fuvarba, akkor sohasem vót szerencsém.
(Andrásfalva → Závod, 1959–1973/férfi, sz. 1903/Bosnyák S. 1984. 134. 1241. sz.)

Vót egy papunk, s amikor az oláhoknak már nagy szarvik lett, hát eljött a templomba az az [román] ember, kicsit ittas vót, L.-nek hívták, hogy Szent Imrének a szobrát, meg Szent László királynak a szobrát vegye le az oltárról. Mert a közepiben vót Szent István királynak a képe, mikor Szűz
Máriának odaadta a koronát. Az a kép vót az oltárképünk. S egyik felől volt Szent Lászlónak a szobra, másik felől Szent Imre hercegnek. S hát azt mondta, hogy hát onnan le kell venni. S azt mondta
a pap, hogy: – Nem éred meg, hogy levegyük. S harmadnapra meghalt az az ember. Ez olyan igaz,
minthogy én itt ülök. Es egészséges ember volt, semmi baja nem volt.
( Józseffalva → Bátaszék, 1959–1973/nő, sz. 1902/Bosnyák S. 1984. 184. 1531. sz.)

[K.: – Raboltak-e leányt régen?] – Igen, régen raboltak leányt. […] Miután a keresztény törvény
nem engedett ilyen leányrablást, a pap a következő vasárnapon, vagyis ennek a hírnek a vétele után,
amikor a templom zsúfoltan volt tele hívekkel, felment a szószékre, fekete gyászruhába öltözve, és
átkozta, kiátkozta a sokaság előtt a törvénytelen tettért, hogy leányt rabolt.
(Szabófalva, 1976/Imreh I. – Szeszka Erdős P. 1978. 205.)608

Tudok olyan esetet, hogy a klézsei pap kiátkozott egy leányt azért, mert feljelentette a papot,
hogy a segélycsomagból származó kávét pénzért eladja. S hogy ez hogy történt, az is nagyon érdekes,
csak a görögkeleti egyháznál hallottam ilyesmit, hogy kiátkoznak valakit nyilvánosan a templomban.
A pap gyertyát gyújtott, és kiátkozta, s a gyertyát eltaposta az oltáron.
(Klézse, 20. század második fele/Kallós Z. 1993. 101.)609

Vult ulan, hogy a legín nem akarta elvenni a leánt. Minsak itt a faluban. Sz elment a leán, sze fizetett a papnak. Iljen katolik papnak. De nem mondta meg, miért, mondta: – Találja úgy, mint akarom
én. Sze tudja mit sánt a legény? Bebútt egy modzsila szalmába a mezőn, sze meggyútotta, sz ott égett.
(Szabófalva, 1994/Halász P. 2005. 390. 1782. sz.)

Minden papnak megvan ez a tudása, tehetsége. Ezt könyvből tanulják. De a katolikus pap csak
akkor foglalkozik vele, ha élet és halál között van.
(Székelyhodos, 1995/57 éves nő/Balássy E. 2014.K 69.A 374. sz.)

Volt olyan is, hogy a barát ment haza egy fiatalemberrel. A temetőn mentek át. A barát egy
könyvből olvasott, s erre kinyílt az apjának a sírja, s belőle megjelent a barát halott apja. Jégesőt is
tudott ez a barát csinálni. Ezeket az a fiatalember mesélte el.
(Székelyhodos, 1995/57 éves nő/Balássy E. 2014.K 70.A 377. sz.)

Egy katolikus papot elfogták a református papok, hogy megöljék, ha ott helyben be nem bizonyítja, hogy a katolikus vallás előbb volt, mint a református. A pap beleegyezett, de hazaszalasztotta
a szolgálóját a könyvéért. Abból a könyvből felidézte Kálvin és Luther szellemét. Nagy földrengés

608
609

Hivatkozza: Kinda I. 2007. 137./2008a. 368., ill. 2009c. 147./2010. 154.
Hivatkozza és idézi: Kinda I. 2007. 137./2008a. 368., ill. 2009c. 147./2010. 154.
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közepette azok meg is jelentek. Csúful, leláncolva, ördögarccal a pokolból érkeztek. Ők maguk bizonyították, hogy a katolikus vallás előbb volt, mint a református. Így a papot elengedték.
(Székelyhodos, 1995/57 éves nő/Balássy E. 2014.K 70.A 378. sz.)

Azt mondják: bánd meg a napot, amelyiken megbántod a papot! Keresztanyám mondta, hogy
vót itt [Gyimesközéplokon] egy öreg pap, D. J., a legelső pap. Akkor húzódtak így az emberek, egyegy vele. Aszondták, hogy a N. Cs. aszondta, hogy: – Vezetem ki azt a vén disznyót, többet ne röfögjön az oltárnál! Olyan öregesen beszélt. Aszondta, meghallotta a pap: – Én kimegyek vezetetlen,
csak elébb a N. Cs.-t eltemetem. Azt, aki mondta. S oszt nem azé halt meg, hogy imádkozott, csak
az Isten verte meg. Felmentek Jávárdiba szénáért, s a kötőrúd úgy megütte, hogy harmadnap múlva
temette el. S így ez tájszólás, hogy: Bánd meg a napot, amikor megbántod a papot! Édesapám örökké azt mondta, hogy: – A pap igaz, hogy ember, de nem közönséges.
(Antalokpataka, 1996/67 éves róm. kat. nő/Magyar Z. 2003b. 578. 1150. sz.)

Magyar papokra ezt nem mondták, de nekik is adnak ilyen misepénzt. Például Csíksomlyón adtak kilenc misét az egyik illetőnek a családja javára. Keddi böjtöt, pénteki böjtöt, s szombati böjtöt
tartnak. Mind a hármat. Ezt kilenc hétig csinálják. Hogy az ő terve sikerüljön, zsírost nem eszik,
imádkozik s böjtöl.
( Jobbágytelke, 1996/70 éves férfi/Balássy E. 2014.K 69.A 375. sz.)

A tógás diákok, azok hordojzták a jeget. Aszondták, azok hordojzák a jeget. Az én édesapám
aszondta – ő [gyimes]felsőloki vót, ő es valamekkora gyermek vót –, s aszondta, hogy hát egy nap
jött egy nagyidő. S akkor hamar-hamar egy nagy fakádat az országút közepibe le, s hordták meg hamar-hamar vízvel. De hát akkor ejsze még templom se vót Felsőlokon. Mindenesetre az már rég vót,
mert én es régi vagyok, s az édesapám es régi vót. S akkor, nahát… az az izé megcsinálta, s egy könyvvel eléállott, s jött hatalmas nagyüdő. S az üdő… Egy nagy szakállas ember abba a vízbe belelépett.
Akkor azt mondta a pap neki… valamit tudott, biztosan tudott az a pap, hogy hát ő azt le tudta szállítani. Akkor aszondta: – Te mit keresel itt? S aszondja: – Engedj el, mert többet nem jövök sohase
ide! Akkor a kicsi felhő felkapta, s elment vele együtt. Na, ennyit tudok errűl.
(Kostelek, 1996/70 éves ort. férfi/Magyar Z. 2003b. 550–551. 1081. sz.)

Aszmondták, hogy ezek a kalugerpapok Brassó környékin tartózkodtak. Oda jártak innen
Máréfalváról es, – na, mit fizettek oda, azoknak se kellett pénz, ezt-azt vittek –, mit tudom hol laktak, asse tudom, Brassó merre van. Hát na elviszik, s megcsináltassák, hogy így járjon s úgy járjon, s
véletlenül beteg lett, s – aszmondták –, hogy ez igaz, mer ez így van. Az ilyent lehet hallani. S akkor
megint vannak ilyenek Gyergyószárhegyen... Idáig még egészségünk vót, s a dolog után éltünk, s ki
tudja, hogy lesz ezután, öregedünk, s hogy haladunk...
(Máréfalva, 1997/76 éves nő/Gagyi József gyűjtése)

Vót egy papunk, idetették Csíkszentgyörgyre káplánnak. S jól ismertem, P. J.-nek hítták, s még
hált nálam is, mert akkoriban én kántor voltam. Na, jól van, ő osztán elmondott mindent. S így
eléhozódtak ezek a dolgok is, hogy misére valót lehet adni, minden, s a magyar papok nem csinálják meg. S kérdezősködtünk 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 senkire kikérni.
(Csinód, 1998/77 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2009a. 335. 292. sz.)610
610

Közölve: Pócs É. szerk. 2012. 601.
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Régen voltak, akik úgy vették el a tehén tejét, hogy a szarvába fúrtak egy lukat, abba tettek egy
csapot, s azon eresztették. Úgy beszélték az öregek. Most, ha elveszik, mennek a paphoz, imádkozik
a páter, s visszajő a tej. Viszel egy tálacska lisztet, ő imádkozik a lisztre, azt hazaviszed, meghinted
sóval, odaadod a tehennek, s többet nem még veszik el a tejét.
(Külsőrekecsin, 1999/Halász P. 2005. 144. 618. sz.)

Egyszer eltűnt a megspórolt pénzünk. Hát mink összekerestük a pénzt mindenütt. Hol lehet
a pénz? Hát sokacska pénz volt. S elmentem Kolozsvárra. Elmentem a Barátok templomába.611
Van egy templom. Barátok temploma. Aszondták, hogy az a pap is meg tudja mondani. Elmondtam, hogy mennyi vót a pénzünk, háromezer-négyezer, de az olyan nagy pénz vót a kollektívba. S
aszondta: – Menjen haza, s az udvaron keresse! – Aszondja: – A kerítésre van felakasztva. Na gondoltam, jó helyen vagyok én… A kerítésre legyen felakasztva a pénz? Hazajövök, nem is mondtam
semmit az én emberemnek. Mi van a kerítésre felakasztva? Ruha nem vót kitéve szárítni semmi…
Mi van a kerítésre felakasztva? Járok ide-oda, megyek ki az utcaajtón. Ott van a láda, amibe a levelet teszik, ebbe nem tehette… Kinyitom a ládát, ott van a pénz! Tessék elképzelni! Ez velem történt,
nem mással! Meg tudta mondani a néző. Az a pap.
(Magyarléta, 1999/71 éves ref. nő/Magyar Z. 2004. 475. 1338. sz.)

Gyimesen, mikor építették a templomot, a rajzot felvették, minden, de nem engedték, hogy felépítsék. Azt mondta a plébános úr, G. plébános úr, azt is G.-nek hívták: – Nem baj, aszondja, mer
felépül valahogy… A néptanács elnökét nem kimisézte! Szépen kimisézte, s: – Na – azt mondja –, a
fát kidőtöttük, és a munkához foghatunk! Így vót, a gyimesiek megmondhatják.
(Bükkhavaspataka, 2001/55 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 577. 1149. sz.)

Isten őrizzen a katolikus papoknak a miséjétől! Megcsinálják, ha muszáj, megcsinálják ők is.
Megcsinálják. Miseszolgálatot ők nem fogadnak, csak abban az esetben, ha valaki őket megvádolja, érti. Mer például [Gyimes]középlokon vót B. pap, amikor én bérmálkoztam 1962-be. No, eljött,
a püspök atya el akart jőni, de egyáltalán nem fogadták, a község. Mert ugye akkor, magyarul megmondva, kommunista vót még a kicsi féreg is, ami itt vót Gyimes völgyin. Azután ő csak vitte, misézett, mindenféle pap misézett. S szépen megfogták, elvitték, s bezárták. A néptanács elnök elvitte,
s bezárták. Bent vót – neki vót gyönyörű gazdasága, méhe, lova, mindenféle, akkori időben nem vót
kocsi –, minden megsemmisült. Jött egy másik pap, egy öreg pap, az itt halt meg, R. V. – az Isten
nyugtassa –, ő vette által azt a plébániát. Ő megszabadult a börtönbül, a Jóisten megsegítette, megszabadult a börtönbül. De aki tette, ő ahogy egyszer a börtönbül megszabadult, azótától egészsége nem vót, utolsó percig, tizenhat-tizenhét éven keresztül, húsz éven keresztül csúszott-mászott,
mint a varasbéka, bocsánatot kérek, de azután egészsége nem vót annyi, mint egy légynek. Ő nem
úgy imádkozott, hogy meghaljon, ő csak úgy, hogy aki neki ezt tette, s börtönbe tette ártatlanul, az
bűnhődjön meg.
(Bükkhavaspataka, 2001/55 éves róm. kat. férfi/Magyar Z. 2003b. 578. 1151. sz.)

Vót még egy bácsim s az es meghót. Eccer há hazajött. Ettek este, vacsoráztak az asszony a
gyermekekvel s aszondja: – Én, M. – aszondja – hazajöttem. – Látom – aszondja –, uram, hogy
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A Karolina téren (ma: Piaţa Muzeului) álló „barátok templomaként” emlegetett ferences templom hivatalos
neve Havas Boldogasszony temploma.
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hazajöttél. – Mit készittél? – Né – aszondja –, mit készittem: valami tojást, valami krumplit –
aszondja – pergeltem – aszondja –, jőjön, egyék – aszondja. Odaült az asztalhoz, ott ett velik, s mikor ett velik, akkor eltűnt a házból. Oszta odament s megmondta a papnak, aszondja: – Uite, părinte
– aszondja –, a venit soţul acasă.612 No, aszondja: – Tresoară nişte cenuşă613 – aszondja –, valami hamut hintsen, s aszondja, reggel, aszondja, nézd meg, ki járt bé a házba. S mikó reggel megnézte, akkó
kecskelábakot látott. [...] Az ördög ett velik. Ő bément emberképbe, de ő az ördög vót. Aztán adott
szentelt vizet a pap, megszentelte a házat, s többet nem jött bé.
(Trunk, 2001/68 éves nő/Kinda I. 2009b. 713.)

Például azoknak is mondtak feteke misét, amelyik például előbb született, amint kellett.
(Klézse, 2001–2004/férfi, sz. 1955/Ilyés S. 2004. 67.)614

Én aztat csináltam, hogy I.-t nem akartam, hogy menjen a tiszti iskolába. Én neked őszintén
megmondom. Elmentem, jártam a kilenckeddet. Mikházán kellett járni. De én azért jártam, hogy ne
menjen. De én a papnak nem mondtam semmit. Véget ért az utolsó kilenckedd, meg kellett mondani a barátpapnak, hogy mér adom a misérevalót. S akkor azt mondja a barátpap, hogy: – Mire adom.
Mondom: – Szándékra. – De milyenre? – Na – mondom –, a fiam kell érettségizzen, s nem akarom,
hogy menjen a tiszti iskolába. Azt mondta, hogy nem veszi el. Ha én beleegyezek abba, hogy menjen oda, ahova a jóisten akarja, akkor veszi el csak. Nem vette el. A román papok elveszik akármilyen
átokra, de egy katolikus pap nem veszi el soha.
(Székelyhodos, 2002/80 éves nő/Balássy E. 2014.K 61.A 344. sz.)

[N.]: – No, nekünk itt egy páter, meg van halva csánt egy…, ki kiimádta meg van halva. Pap
es meghott, s asszanka es meghott. Kiimádta, s mikor feteke misét csánlt, akkar itt nálunk a templomba… Mit láttam én, azt beszéllem! Csánlt feteke gúnyába misét. Mikor kitött a mise, akkar ő
eltördelte a gyartyát, s aszandta: – Vele seperje ki az Atya a házát! Jött egy nagy víz, s mind ült az
asszanka, házastól, mindenestől elvitte víz. Tudod, hol a keresztje? Oda le kereszt, hol van egy kút,
jöttök fel, s ebbe felibe, ott kapták meg a patakba. Elvitte éppen.
[K.]: – Még miket imádkozott a páter?
[N.]: – Há, mondja misét. Nem tudad, mert csendbe mondja. S nem tudad, hogy ő miket mond.
Nagy dolgokat mond. S az Isten meghalgassa mindjárt. Történtek ezek, mondom, történtek, miket
értem én, miket láttam én.
(Klézse, 2003/77–78 éves nő/Peti L. 2007. 289.)615

Ide hoztak vót valami gunyákot, …egy mesin, gunyákval. S a pap osztogatta, adta, zembereknek.
S ment a falu. Ej, egy aszandta, osztott amit osztott, többit odaadta nyámjinak, aszandja, s elvette
ő. Pap megharagudt s kiimádta. Nem sok üdeje, itt. Kiimádta, pap feketemisét csánt s a gyortyákat
meggyújtotta, mikor kifogyott a mise, eltörte a gyortyát, s odaütte füdhöz s aszondta: – Az Atya vele
seperje ki e küszöböt! Ej, telik-múlik az üdő, eltőtt egy esztendő, s akkor eljött egy nagy víz, elvitte
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’Nézze, atyám, hazajött az uram.’
’Hints szét némi hamut.’
Újraközölve: Ilyés S. 2005. 81. Hivatkozza és idézi: Kinda I. 2007. 137./2008a. 369., ill. 2009c. 148./2010. 154.
Újraközölve: Peti L. 2008. 92. A történetet rekonstruáló másik szövegváltozat, amelyben a jogtalanul miséző
páter haláláról ugyanazon adatközlő számolt be: Kinda I. 2005. 39.
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az asszont házastól. […] Ej, telik-múlik az üdő, páter elment ki Magyarországra, […] ej, mikor jött
haza, egy mesinba beütültek, s ő is meghalt a mesinba.
(Klézse, 2003/77–78 éves nő/Kinda I. 2005a. 39.)616

[L.]: – Nem mondja fejitől, nem lehet, mer neki es vétek az.
[K.]: – S ha a püspök mondja, nem vétek?
[L.]: – Püspök, ha mondja, akkor nem.
(Csík, 2003/18 éves lány/Kinda I. 2005a. 39.)617

[L.]: – S azt mondta a pap: – Hagyjátok el, me meghejetlek én tiktököt!
[K.]: – Mit csinál?
[L.]: – Meghejeti, mond egy misét. S nekifogott a pap s mondott egy misét, s egy-két hétre elvágta a trén háromba azt a kölyköt...
(Csík, 2003/18 éves lány/Kinda I. 2007. 137.)618

[L.]: – Vót egy fámilia, gyétot csúfolkodott a pappal, isteneztek a papra, s nem lehet a pappal
csúfolkodni [...] S azt mondta, ha nem menen oda, kérjen jértárét, akkor hal meg in 24 de ore.619
[K.]: – S ezt kimondja a templomban?
[L.]: – Templomba, mondta, ha nem menen oda kérjen jértárét, mondja a pap a misét magára... csóréláb a templomba... Mond egy olyan feteke misét, haljon meg a zember [...] Aztán odamentek, kértek
jértárét, mikor odaértek, hogy mondja a pap a feteke misét, akkor odamentek, hogy ne még mondja...
(Csík, 2003/Kinda I. 2008b. 48.)

[K.]: – S olyanra emlékszik, hogy Klézsén loptak, s aztán kicsánlódott?
[N.]: – Abba mük vótunk chiar620 egy rendbe, hogy ellopták a huruzsunkat a mezőről, s az emberem azt mondja, hogy: – Menek! De a mük papunkhoz ment el. S a papnak aszanta: – Tisztelendő úr! Akarok fizetni egy misét, hogy kerüljön ki, kicsoda volt az, ne paciljon semmit, ne dögöljék
meg! Semmi! De – aszondja – bár tudjam én es, hogy ki tudta ezt megcsánlni! Aszondja a pap: – Én
megcsánlom a misét, de én nem hiszem – aszondja –, hogy az valamit használjon, hogy mingyán
odamene hazzád. Én aztán nem tudam, a pap kimondta a misét. Megfizette, való, hogy mondjon
misét, aztán az használt-e, mi nem, az ember jött. Úgy egy hónap nem tölt el, s idejött hezzánk a
kapuba. – Né, I.! Én vagyak. Én loptam el a huruzsodat. Aszandja: – Én megfizetem – aszondja –,
mondd meg, mit ér meg! Mert ő tudakozta, majd képzette az ember, de nem vót sigur621 benne. Aztán idejött az ember a kapuba. Azt ugyes, azt mondam, ugyes valamit csak hesználnak ezek a misék.
(Klézse, 2003/nő, sz. 195?/Peti L. 2007. 299.)622
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Újraközölve: Kinda I. 2007. 138./2008a. 369–370.; 2009c. 149./2010. 155. (A 2003-ban Peti Lehellel azonos
helyszínen és olykor közösen végzett klézsei kutatás adatolása ebben az esetben eltér. A klézsei interjúalany
születési éve Peti Lehel adatolása alapján 1926, Kinda István szerint 1925. A gyűjtés időpontjában
mindenképp egy korosabb, 77–78 éves adatközlő mondanivalója került lejegyzésre. /Szerk. megj./)
Lásd még: Kinda I. 2009c. 138./2010. 144.
Újraközölve: Kinda I. 2008a. 369., 2008b. 47.; 2009c. 148./2010. 154.
’24 órán belül’
’épp’
’biztos’
Korábbi közlése: Kinda I. 2005. 33. Újraközölve: Peti L. 2008. 87.
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[N1.]: –Mikházán vótak ezek a barátok. S akkor az ehedi pappal vagy melyikkel összevesztek.
[N2.]: – A búzaházival.
[N1.]: – A búzaházival összevesztek. S akkor, hogy megbüntesse, vagy a haragját kifejezze, esőt
idézett a búzaházi pap. De olyan rossz felhőt... Csak aztot a barát észrevette, és akkor ő kiment, és
keresztet vetett a felhő felé, és letérdelt. Úgy imádkozott, hogy azokot verte el a jég. S akkor sírtak,
me ugyi járták régebb ezt a kilenckeddet, sírtak az emberek, hogy elverte a jég a határjokot. S azt
mondta a barát, hogy: – Köszönjétek meg a papotoknak.
(Székelyhodos, 2003/71 éves nő¹ és 69 éves nő²/Balássy E. 2014.K 69.A 376. sz.)

A nép meg volt ijedve, az öregek bőgtek, mer ők tudták, ők még érték azkot feteke miséket.
(Klézse, 2006/50 év körüli férfi/Kinda I. 2007. 137.)623

Ami írott emlék, aszondja, hogy amikor ott vót a falu, azon a helyen, ott élt egy szerzetes, egy
pap, egy katolikus, mer akkor nem vót csak katolikus vallás. De azt se írja, hányba, de hát amikor
ott vót a falu. Azt tudjuk, hogy 1300 után került ide, ahol van. Akkor Sólyomkőrül idejött egy leány
férjhez ide Kublusra [Magyarköblös]. És a férje és az apósa is elmentek a háborúba. Valami háború vót akkor, de én nem emlékszem, hogy milyen háború vót, törökök, tatárok, nem emlékszem rá,
hogy hogy írja, és elmentek a háborúba. Mind a két férfi a háztul. Maradt a menyecske az anyóssal.
Na, vége lett a háborúnak, hazakerültek a férfiak, satöbbi, s apóssa is hazakerült, de a férje nem került haza. S akkor várt egy-két esztendőt, s na, s ni, siratta, mert nagyon szerette, gyerek nem vót. De
került a saját falujából egy férfi, aki elvette vóna feleségül. De mivel ő nagyon szerette a férjit, mindig
várta, hogy valahogy hazakerül. Az anyósa azt mondta: – Fiam, ha te ilyen kételkedésbe élsz, minden, menj a paphoz, hogy nézzen! Mer akkoriban nagyon hittek ezekben a babonás dolgokban a
népek. S akkor elment a paphoz, és elmagyarázta – már a pap tudta a dógokat, elmagyarázta, hogymint, satöbbi. A pap ott a templomnál kuruzsolt ő valamit, de aszondta a menyecskének, hogy nagyon távol van a férje, és nem tud semmit segíteni rajta. – De – aszondja – hozzál inget, valami ruhatárgyakat, a férjedét, és el kell menjünk egy forráshoz. S ott a forrásnál, ottan körülbelül hogy előjön
a férjed. És akkor elment a menyecske, vitt valami ruhatárgyakat, a férjiit, s elment a pappal oda, ahhoz a forráshoz. Persze hogy jó távol vót s egy erdőbe vót. A pap, amikor odakerültek a dolgoknak,
nézte ottan, csinálta az ő babonaságait, s aszondta a menyecskének: – Hát fiam, a férjed sajnos meg
van halva. Nagyon távol, de meg van halva, nem él. S akkor kezdte csiklandozni a menyecskét a pap
ott. S a menyecske megijedt, mert akkor nagyon vallásosak vótak az emberek, és na, másként gondolkozóak vótak, mint máma. S akkor kitépte magát a kezibül a papnak, és hazaszaladt. És elmondta az anyóssának, hogy ni, hogy járt a pappal. S akkor az anyóssa összecsapta a kezit: – Jaj, Istenem,
a sátán! S azóta maradt el, hogy a Sátán kútja. Tehát amit most mondtam el, ez le van írva Rettegi
könyviben,624 a másik kettő csak hagyomány. Szóval a nép ajkán maradt.
(Magyarköblös, 2006/83 éves ref. férfi/Magyar Zoltán gyűjtése)625
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Újraközölve: Kinda I. 2008a. 369.; 2009c. 148./2010. 154.
Rettegi György (1718–1786) erdélyi vármegyei tisztségviselő és emlékíró. Hivatkozott munkájának (Emlékezetre méltó dolgok, 1718–1784) közismert 1970-es kiadása Jakó Zsigmond bevezető tanulmányával és magyarázó jegyzeteivel a bukaresti Kriterion Kiadónál jelent meg.
Magyar Z. é. n./K/a. 380. sz.
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Nagyot kell véts a papnak, adică la preot, să facă o liturghie neagră,626 feteke misét. Met a papak
szentek, szentebbek kicsit, min mük vagyunk, szokat imádkoznak, szokat… s ha akkorán megbántod
őt, hogy… akkor szigur,627 akkor ő es azt mondja, mondok egy feteke misét feteke rongyákba, abba,
s az Isten kiválassza, e strigător la cer.628 Mikor hogy magad nem vagy bűnössz, s egy megákuzál629
téged, hogy bűnös vagy, bűnös vagy, s te nem vagy bűnös, akkor neked nem? Szigur, hogy mondjad,
én istenem, hogy én nem vagyok bűnös, s akkor arra meg… na.
(Bogdánfalva, 2008/55 éves nő/Kinda I. 2010. 144.)630

Dézsen [Dés] a templomjok631 ott, a főtéren van. Többektől hallottam, hogy Dézsen a katolikus
papok, ők csinálják ezt a feketemisét, hogy valaki meg is hal. Ha igaz, hogy az lopott...
(Várkudu, 2008/82 éves ref. férfi/Magyar Z. 2011a. II: 301. 184. sz.)

VIII.4. Református lelkész
Voltunk heten kocsival. Odavoltunk éjjel fuvarba, messze. Mentünk haza. Volt egy református pap müköztünk. A temető dombnál hát egy lüdérc a temetőből kiugrott, égett lángval, nagy kék
lángval 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 Betyár, 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, hajtott
előre 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 eltűnt onnét, többet nem láttuk. Akkor mü
hajtottunk a pap után, mentünk hazafelé, mentünk üres kocsival haza. Akkor azt mondja a pap: – K.,
gyere bé – azt mondja –, a lovaimat fogjátok ki, s adjatok enni, s itassátok meg, s menjetek fel a padlásra,
s vessetek le szénát. Így béálltunk a kocsival a papnak az udvarába, annak a papnak, a lovakat megitattuk,
enni adtunk. Kék lángval lobogott, akkora nagy lángval, s a kocsin mégse volt semmi, mikor megnéztük.
(Andrásfalva → Izmény, 1959–1973/férfi, sz. 1903/Bosnyák S. 1977. 134. 1014. sz.)

[F.]: – Ha akarsz egy komoly sztorit, én tudok mesélni neked. Kolozsváron volt egy ismerősöm,
nem nevezem meg közelebbről… A történet, amit elmesélek, nem tudom mai napig, hogy igaz volt,
vagy nem volt igaz. Nagy a gyanúm, hogy igaz volt. Nem megjátszott, úgy értem azt, hogy igaz. Tehát úgy nézett ki az ismerősöm, hogy megszállta egy ördögi lélek. Nem mondom azt, hogy az ördög,
mert úgy mutatkozott be, hogy ő csak egy kisfiú a Sötétségből, aki azért szállta meg az illetőt, hogy az
energiáját átvegye, és megölje. Mert az energiából, az emberi energiából táplálkozik a sötétség… Vagy
mit tudom én! És olyan dolgokat csinált a lány, amilyeneket nem lehetett csinálni. Tehát olyan volt,
hogy például mentek az autóban, elől ült, nézett előre és látta, hogy mi van hátul. Látta! Mondta, hogy
látja az autót belülről. Tehát mintegy kívül került önmagából. Vagy többször mondta, csak ezt mi nem
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’vagyis a papnak, hogy fekete misét csináljon’
’biztos, hogyne’
’égbekiáltó’
’megvádol’
Kézirat: Kinda I. 2009c. 138.
ferences kolostor és plébánia.
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tudtuk ellenőrizi, hogy napközben kiestek időszakok. Tehát például egy délelőtt kiesett. Nem tudta
délben, hogy délelőtt mit csinált. Egy lányról van szó egyébként, egy vézna, csont és bőr lányról. Nem
beteg volt, hanem ilyen alkatú. Madárcsontú, azt mondják az ilyenre. S amikor kijött rajta, rohamnak
nevezzem, átlényegülésnek vagy minek, olyan erő volt benne! És egyszer ott voltam, az volt az utolsó
alkalom, amikor megjelent ez a bizonyos… [Gondolkozik a megnevezésen.] Sötét. Olyan erő volt benne, hogy ketten fogtuk, s ketten alig bírtuk tartani. Én nem vagyok nem tudom, milyen erős, azt nem
mondom, de a másik éppen eléggé erős volt, és mégis nemigen bírtunk vele. Én nem tartoztam a szűk
baráti köréhez annak a lánynak, csak mondták a barátaim, hogy miről van szó, és mondtam, hogy
amikor egyszer úgy adódik az alkalom, hogy rájön, jöjjenek utánam, mert én is ott akarok lenni. Nos,
akkor ott voltam, beszéltem én is a „másikkal”, nem mondom el, hogy mit mondtam, mit nem mondtam, az a lényeg, hogy azután soha többet nem jött. Tehát nem volt többet rohama, megszabadult.
[K.]: – A tiszteletes úr beszélt azzal, aki megszállva tartotta a lányt?
[F.]: – Igen, azt látni kellett volna. Átváltozott az arca, tehát kifejezéstelen lett a tekintete. Egészen más. Tehát látszik az, amikor egy őrülttel beszélsz, hogy nem olyan, mint egy normális ember,
látod róla messziről. Ilyen volt ez a lány is.
[K.]: – És aztán megváltozott?
[F.]: – Én mondom, hogy elmondtam, amit gondoltam, hogy mondani kell, s attól kezdve nem
jött vissza.
[K.]: – Titok, hogy mit beszéltek?
[F.]: – A lényege az volt, hogy azt mondtam, hiába próbálkozik ennél a lánynál, mert itt vagyunk
mi, a barátai, és nagyobb hatalmat képviselünk, mint amit ő képvisel, és úgyse fogjuk hagyni. És
egyébként is, amivel őt bízták meg, mert úgy mondta, hogy őt csak megbízták, ő csak kisfiú, tehát őt
csak küldték, hogy ha egy cseppet elgondolkozik rajta, hogy neki mi ebből a haszna, akkor meglátja, hogy ez egy kilátástalan dolog, egy kilátástalan küzdelem, amit véghez visz. Mert, ha csakugyan a
Sötétség erejét képviseli, akkor azt is tudhatja, hogy a sötétségnek hamarosan vége van. Előbb vagy
utóbb. Ezt ő még jobban kéne tudja, mert többet lát és többet hall, mint mi láthatunk, emberek. És
hogy próbáljon meg átállni, amíg még lehet. [Nevet.] Utána nemsokára olvastam egy könyvet, nem
tudom, mi volt a címe, amiben egy ugyanilyen eset volt leírva. Nos, ez az, ami elgondolkoztatott,
hogy nem-e vajon a lány is olvasta ezt a könyvet, és innen szedte, s csak azért csinálta, hogy bennünket áltasson. Viszont ez nem magyarázza meg azokat a jelenségeket, és azt az erőt, amik kisérték.
[K.]: – És az a „kisfiú” a lány hangjával beszélt?
[F.]: – Igen, rajta keresztül. […] Na most, ami engem bosszant az egész dologban az, hogy –
nem tudom, hogyha valaha lesz rá alkalmam, nagyon szeretném, ha lenne rá alkalmam, hogy én komolyan utánanézzek ezeknek a dolgoknak – az, hogy a református egyház nem foglalkozik ezekkel. Tehát, ahogy az ortodox egyháznak vagy a katolikusnak is megvannak az ördögűző ceremóniái,
szertartásai és minden egyéb. Én azt nem tudom, mert nem ismerem. Nem tudom, hogy mennyire
hatásos vagy milyen hagyományokon alapszik. Azt nem értem, hogy a református egyház miért nem
foglalkozik vele. És azért nehezményezem ezt, mert egy ilyen esetben is, mint például volt az N. esete, nem a paphoz jönnek el, hanem maximum elmennek Lecsmérre a javasasszonyhoz vagy valamelyik román faluba a pópához. Én nem mondom azt, hogy engem ott a teológián leöntöttek szentelt
vízzel vagy külön kiképeztek ilyen esetekre, de úgy érzem, hogy mint lelkész, az Isten szolgája, segíteni tudnék ezeknek az embereknek.
(Szilágyság, 1999/30 éves református lelkész/Soós P. T. 2002. D155. 56–57.A)632
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Közölve: Soós P. T. 2010. 236–237. 19. sz.
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[F.]: – Na – mondom –, ide figyeljen… Ő aszondja el fog menni, nem tom hova, egy kalugyerhez,
egy román paphoz, el fog menni, és ő elpanaszolja s megcsináltatja. Mondom: – L. néni, ne menjen
el, ne menjen el, mert én is megcsinálom azt, amit ott magával csinálnak. De nem kell elmenjen. Me
ezt hallottam egyszer, nem tom, valamit így dógoztam és... mibe kerül? Mondom: – Lelkem, nem kerül semmibe. – De, de, dehogynem! Hát mondom: – Né, nem kerül semmibe. Hát aszondja: – Akkor
nem ér semmit se? [Nevetünk.] Há mondom, állj meg, vándor! Mondom: – Ne menjen el, mennyit
szánt erre? Me megmondta, nem tom, mennyi pénzbe, hogy ő megjárja nem tudom valamerre, arra
Borszék felé, vagy azon túl, ahol vót egy ilyen, me még ki kellett menni, tegyük fel, mint ha eljött vóna
Balavásárára, s onnét el kellett vóna jőjjön fel Kibédig. Olyan félreeső hely vót. De ott lakott valami
román kalugyer, vagy nem tom, minek mondják. Há mondom, ne menjen el. Belekerült vóna... mai
pénzbe – mondta, hogy megjárja – mondjuk... nem tom, ötszázezer vagy egymillió lejbe...
[K.]: – Valami jó nagy pénzbe...
[F.]: – Jó nagy pénz. Mondom, ide figyeljen, én olcsóbbér én ezt megcsinálom, azt, amit mond.
De használ? Mondom, egész biztos, hogy használ. Még pediglen, maga menjen el háromszor egymás után a templomba, és mikor imádkozom, hogy uram isten, segítsd meg a szenvedőket, a keresztet hordozókat, és a sírokon... ezeket-azokat, maga imádkozza azt velem együtt, mikor oda kerül.
Most pediglen: könyörgünk, uram, a betegágyba levőkért, szegényekért, ezeket...
[K.]: – Igen, igen.
[F.]: – Maga azt mondja utánam, és mikor vége van, kimegy a templomból, – mai pénzbe mondom – tegyen bele húszezer lejt a perselybe. Tegyen bele húszezer lejt a perselybe, s mikor ezt háromszor megcsinálja, jöjjön be hozzám. Na, ezt meg is csinálta, és már mielőtt bejött vóna, mondta, mégis má fogott az imádság, mert hát milyen... O. D.-nek hítták a második szomszédját, már aszondja
képzelje, találkoztam vele, és úgy még az utamból félreállt, s megemelte a kalapját, s aszondta: – Adjonisten, L. néni, jó napot! [Nevetek.] Már láttam, hogy változott. Na, mondom, jöjjön el hozzám, s
akkor pontot teszünk a dolog végére. Na, mondom:– Most én imádkozok... imádkozok, – így mondtam, – szanszkritül. Hát úgyse tudja, hogy mi az... [Nevet.] És na, mondom: – Térgyepeljen le, s figyeljen ide, ezt ha el tudja mondani, ha el tudja mondani, akkor egész biztos, hogy nem csak, hogy
köszöni, hanem magának még meg is fizet. – Jaj, nekem ne fizessen meg semmit, csak hagyjon békét az az ember. – Na, mondom – nem baj, akkor térgyepeljen le, én álltam a feje fölött, s mondtam,
hogy: avalokhitesz faragunak harambevíva, szatharma pundarika, Mahabharáta Rámájána, om mani
pahdme hum. [Nevetünk.] Ez tényleg egy része szanszkritül van.
[K.]: – Ez az om mani padme hum, ez egy ilyen mantra.
[F.]: – Szanszkritül, más része nem tom, indiai nyelven, s a harmadik része ilyen népi eposznak a neve.
[K.]: – Rámájána s...
[F.]: – Rámájána... szatharma pundarika, s nem tom mi... [Nevet.] És kérem szépen, jött, hogy
kérem szépen: – Köszönöm szépen, de nagyon, de nagyon fogott. Hát ez is már az, kérem szépen,
ugye, ez a szuggerálásnak, ugye, hogy úgy mondjam, a gondolatátvitelnek egyik megnyilvánulása.
Hogy bízott abban, abba hitt, és önmagát berodálta abba, hogy ez most már tényleg segíteni fog. De
aztán figyeltem ezt, megállapítottam, az emberbe van valami ilyen szuggeráló képesség. Aszmondja,
isten légyen szavával teremtette a világot. A szónak van hatása, van hatása. A szó anyagiasul. [...]
Láttam, hogy kérem, ez mennyire hisz abba a kalugyerbe, és szegény asszony vót nagyon.
[K.]: – Tetszett sajnálni, hogy annyi pénzt kiadjon?
[F.]: – Igen, me olyan elhagyatott, szegény asszony vót. Budapesten dógozott a magyar időbe.
Képzeld, gyalog jött a vasúton haza, me nem vót pénze, hogy el ne tévedjen.
[K.]: – Honnan?
[F.]: – Hát mindenütt a vasúton jött haza, gyalog!
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[K.]: – Honnan?
[F.]: – Budapestről.
[K.]: – Budapestről hazáig?!
[F.]: – Igen. Megsajnáltam, na, mondom, állj meg vándor! Én megcsinálom azt, és úgy látszik,
hogy tényleg bevette ezt, me utána aztán nem vót, s élt nyugodtan. [Nevet.]
(Kibéd, 2002/87 éves nyug. református lelkész/Mátyus Zs. 2002. D156. 78–80.A)633

Vót ilyen… Sz., egy román ember vót. Akkor háborúkor megverte vizes kötéllel a református papot. S kirabolták. Lánccal verte. S akkor eltelt egy jó pár év, s egy karácsony másnapján jött valahonnan, s pont a templom előtt leesett, s eltörte a lábát. Hogy onnan többet nem tudott felkelni. Pont a
templom előtt esett el. Még a románok is azt mondták: – Na – azt mondja –, ez megverte a papot,
na, ott nyomorodott meg! S pont a templom ajtajában verte a papot.
(Ördögkeresztúr, 2006/67 éves ref. nő/Magyar Zoltán gyűjtése)634

[F.]: – Közel lakott hozzám, és sokszor látogattam. A család megkért, hogy imádkozzak, hogy ne
szenvedjen annyit. És meghalt. És az egyik presbiter a temetésen azt mondja a hátamnál: – Te, ha a
tiszteletes úr imádkozik, mi is meghalnánk? Tehát bennük is felötlött, hogy csak a református papnak is van hatalma, nem csak a román papnak, csak nem gyakoroljuk.
[K.]: – Tehát ez Önnel is megtörtént lelkészsége elején, hogy...?
[F.]: – Igen, igen. Mi nem gyakoroljuk ezt, és tőlünk idegen ez, és nem is értünk egyet ezzel.
[K.]: – A román pap honnan szerzi ezt a tudását?
[F.]: – A misztikumba élnek.
[K.]: – De valahonnan csak meg kell tanulja, valaki meg kell tanítsa.
[F.]: – A zsoltárok között van sok átokzsoltár.
[K.]: – Igen, a Dávid zsoltárai között tényleg van átokzsoltár. És akkor ennek a formuláit használja,
ennek a szövegét?
[F.]: – Vagy ennek, de a románok mindig erre a miszticizmusra, a titokzatosságra építettek, olyan
titokzatos, hogy az ember fél tőle, fél a román paptól.
(Szilágyság, 2007/középkorú ref. lelkész/Czégényi Dóra gyűjtése)

Nálunk vót egy pap, s nagyon üldözték. És azt mondta az a pap, mikor elment, hogy minden
családon meg fog látszódni, amelyik bajlódott vélle. Mert szoval ügyes pap vót. És most vannak vagy
két-három család, nevet nem mondok, hogy kételkednek, hogy azér… Mer vót, amelyik nem akart
megesküdni, elment Szamosújvárra, ott esküdt meg s a tiszteletes úr itt vót. S akkor még vót egy,
azt mondta, hogy nem is hallja még a harangokat se – úgyhogy azok is ott vannak mind a ketten…
Hogy azér, mint ahogy mondják, istenverés? Nem tudom. És van, amelyik közülek mondta, hogy
kételkedik, hogy talán azér lenne.
(Mezőkeszü, 2010/72 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 541–542. 1451. sz.)

Mikor mi beköltöztünk, itt vót egy ötszobás régi ház. Egyszer hallom: pakk, pakk! – úgy pattog
valami. Istenem, hát mi az? Mi pattog, török[!] valami, vagy mi, nem tudom, mi? Hát egyszer csak
hallom, megint akkorát pattant valami. De ez többször megtörtént. S mondom a férjemnek: – Te
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Közölve: Mátyus Zs. 2004. 378–379.
Magyar Z. é. n./K/a. 157. sz.
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– mondom –, nézd meg, te, hát mi pattog? Mikor lefeküdtünk, úgy pattogtak a gerendák, mintha szakadt volna reánk a ház. Ez igaz, ezt nem mondta senki nekem, mert én voltam benne! – Jaj, Istenem
– mondom –, mit tudjunk csinálni, te? Mondom: – Híjuk el a tiszteletes úrt – H. tiszteletes úr volt –,
hogy tartson egy imádságot! Mer itten kocsma vót egyik végibe [az épületnek], akkor egy özvegyember lakott itten, az hozott nőket, ki tudja, mennyi[t] paráználkodott, micsinált, én nem ítélem el, de így
vót. S elhozzuk a tiszteletes úrt is. Még benn vótunk: akkorát szólt a gerenda – de nem láttunk semmit,
semmi se látszott, csak a nagy pattogások. Jött a tiszteletes úr s imádságot tartott, s imádkozott, és soha
többet egy pukk szó nem vót. Soha, soha.
(Nagysármás, 2010/74 éves ref. nő1/Magyar Z. 2012. 541. 1450. sz.)635

Beteg lett a papnak a szógálóleánya. [Ördöngös]füzesen. Mer a templomunk az 1300-as évekből
áll. És akkor má azt állították a faluban az emberek, mer a pap felhivatta a lakókat, hogy a szógálólányt
csak éjjel veszi elő a betegsége. Jajgat. Visigál, rivízetesen kiabál, mer az örödögek megszállták, beleszálltak a lányba. Az ördögek lakják a lánynak a lelkét, és azért üvölt olyan visítós rivízetesen. S akkor
azt állapította meg a pap meg az emberek, hogy hívják össze a környékbeli papokat, amelyik faluba
még vannak papok, és jöjjenek, hogy űzzék ki a leánynak az ágyából az ördögöt. Mer a lány rivízetesen
jajgatások, kínok közt feküdt az ágyában, hányta, vetette ott a takaróját, mindenit, tépte a párnáját, mit
nem csinált kínjába, hogy tisztátalan van benne, és azért csinál úgy. S akkor régen a papok, azt mondták, hogy bottal jártak. Vót botjuk. S mikor a lányt leszállították az ágyból, jól elsupákolták a botjukkal
az ágyat, s azt állapították [meg], hogy az ágyból kiverték az ördögöt. S akkor a leányt letérdepeltetve, gyertya mellett imádkoztak a papok is, meg a leány is. É a lány azonnal felugrott, és boldog lett, és
mondta, hogy semmi baja nincsen, jobban lett, mert az ágyából kiűzték az ördögöt, és az imádság meg
a gyertyavilág az is kiűzte a lányból. Imádkoztak a lányért, hogy a Jóisten tegye tisztává a lelkét, és kiűzték az ördögöt imádsággal belőle. S akkor a lány jobban lett. S akkor aztán most már azt mondták a
faluban az emberek, hogy elmentek az ördögök. De hová mentek? Hová mentek? A lányból kiűzték,
boldog lett a leány, egészséges, ment az élet előre a parókián… Akkor mán azt állapították [meg], hogy
Zsédem árkába636 vannak valami nagy kövek. Hordó nagyságú kövek, és abba belebújtak az ördögek, és
ott vannak mai napig is, nem bújhatnak ki azokból a nagy hordó nagyságú gömbölyű kövekből.
(Ördöngösfüzes, 2010/74 éves ref. nő/Magyar Z. 2012. 540–541. 1449. sz.)637

VIII.5. Unitárius lelkész/unitárius lelkész felesége
A betegekért való misézés, imádkozás, bár mint babonás szokás szerepel, lényegében mégsem
az. A betegek halálfélelemből eredő nyugtalanságot szünteti meg. A vakhitű bizalom megnyugtatja a beteget s a nyugodt kedély és nyugodt fekvés elősegíti a gyógyulást. Az autosuggestió hatását
635
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A gyűjtő szöveghez fűzött jegyzete értelmében a nagysármási református lelkész imaszolgálatát mások is
említették. (Vö. Magyar Z. 2012. 641.)
Ördöngösfüzesi határrész neve. A 18. században még Zséden (1766) néven ismert területetet a 20. század elején Kis- és Nagyzsédenként tartották számon. A Szamosújvár (rom. Gherla, Kolozs megye) fele haladó megyei
úttól jobbra található dombos határrész volt Kisszséden, ettől nyugatra (a falu felé eső rész) pedig Nagyzséden.
Zséden/Zsédem árka a Kis- és Nagyzséden közötti mélyedés neveként maradt fenn. (Lásd minderről: Márton
Gy. 1944. 22., 29., 37.)
Ugyanezen adatközlőtől a történet 2005-ben lejegyzett szövegváltozata is ismert, hozzáférhető: Magyar Z.
2011a. II: 64–65. 104. sz. Újraközölve: Magyar Z. 2012. 316. 693. sz.
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gyakorolják ezek a babonás szokások a betegre. Az ilyen üdvös hatásban megnyilatkozó babonás
szokást ne bántsuk, ezt, ha alkalom van rá, csak magyarázzuk meg.
(Kolozs megye, 20. század eleje/Schulz J. – Gidófalvi I. 1912. 14.)

Az öreg kidei unitárius papban az a hit élt, hogyha Dávid zsoltárát, a furiszényát elolvassa, és
böjtöl, akire tartja, az elpusztúl, ha nagy bűnt követett el. Ilyenkor előfordult, hogy a bűnös eljött és
bevallva bűnét kérte, hogy csak szüntesse be az átkot, mert különben lehúll a hús róla.638
(Kide, 1941/63 éves róm. kat. nő/Vajkai A. 1943. 26.)

Az unitárius tiszteletesné gyógyít Kidén [...] igézetnél szenes vizet csinál. A falusiak hisznek
benne, magyar, katolikus, református, román egyformán felkeresi. Azonban hisz természetfeletti
gyógyszerekben is, férje biztosan hitt a Dávid átkában.
(Kide, 1941/70 éves unit. nő/Vajkai A. 1943. 52.)

VIII.6. Evangélikus lelkész
Hallottam a brassói templomról, a Fekete-templomról,639 hogy volt egy pap, s egy gyűrű miatt egy
huszonnégy órák alatt meghalt az illető. A pap csinálta meg. Bement a Fekete-templomba, valamit
hókuszpókuszolt. Ez titokba vót, az egész ügy. I. néninek a testvére, S., az abba halt meg, egy gyűrűcserébe. Üzlet. Ők szerb aranyat hoztak bé, s kereskedéssel foglalkoztak Ceauşescu-időbe. Aranycsempészés vót. A két gyűrűnek vót két- vagy háromgramnyi diferenciája. S a gyűrűk elcserélődtek. Hogy akaratból vagy szándék? S ebből kifolyólag megcsinálta a másik. Elütötte a kocsi. Egyszerűen nekiment,
de úgy, hogy se keze, se lába nem törött el. Még bement a gyárba, s egyszerűen összeesett. Azt mondják,
a szíve olyan volt, mint a por. Elporladt a szíve. Azt mondják, szívinfraktus. De erre se tudnak magyarázatot, mer szívinfraktussal nem porlad el a szíved. Nem volt meg a szíve, s csak harminckét éves volt.
(Székelyhodos, 1996/26 éves férfi/Balássy E. 2001. 99. 34. sz.)

VIII.7. Baptista prédikátor
P. J. helybéli asszony a román baptista papot kéri meg, hogy imádkozzon a rontás ellen. A pap
nagyon kínlódott, verejtékezett – állapítja meg P. J. –, de imájának semmi hatását nem tapasztalja.
(Szilágyzovány/nő/Papp É. 2003. 24.)

VIII.8. Izraelita rabbi
[– – –]640
638
639

640

Kiemelés az eredetiben. (Szerk. megj.)
Az 1383–1477 között épült evangélikus főtemplom Kelet-Európa legnagyobb középkori temploma. Az eredetileg Szűz Mária-plébániatemplom Fekete megnevezése a szász várost pusztító 1689-es tűzvész óta használatos.
„A múlt századi kárpátalji zsidó közösségek egyes papjai nemcsak közösségüket gondozó tevékenységükről,
hanem csodálatos gyógyításaikról, jövendőmondó képességükről is híressé vált csodarabbik voltak”. (Pócs É.
2012. 600.) Minderről, illetve a római katolikus és protestáns papok alakját övező (ortodox lelkészekhez
hasonló) hiedelmekről lásd: Pócs É. szerk. 2012. 600–602.
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Czégényi Dóra

A ROMÁN PAP HIEDELEMKÖRE
A MAGYAR NÉPI KULTÚRÁBAN

Bevezetés
A cím arra a jelenkori társadalmi nyilvánosságra utal, amely a román ortodox lelkészeket mint speciális szolgáltatókat láttatja, s amely a nekik tulajdonított mágikus gyakorlatot az értelmező társadalomtudomány érdeklődési homlokterébe beemelte. E jelenség kitapintását az értelemadás és az értelemfejtés motiválja, észlelését, ezáltal megjelenítését is,
az irányába megnyilvánuló érdeklődés határozza meg.
Az elmúlt két évtized során szakmai érdeklődésemet alapvetően a Románia területén
tevékenykedő ortodox lelkészek alakjához és szertartásos gyakorlatához fűződő egyéni és
közösségi képzetek, valamint az ezeket exponáló etnográfiai nézetek kötötték le. A megosztott képzetek és nézetek feltérképezése – szinkrón, majd diakrón dimenzióban – egy
1995 óta tartó szilágysági terepmunkával párhuzamosan folyt és a kutatás részeredményeinek alkalmi feldolgozásakor vált hangsúlyosabbá. A hasonló vagy eltérő céllal kezdeményezett és különbözőképpen finalizált gyűjtések ciklikus számbavétele idővel szemlélet- és
szándékhorizontot alakító tényezőnek bizonyult. Így erősödött meg a nyomtatásban megjelent, de szétszórtan, illetve az archívumokban őrzött, kiadatlan kéziratokban fellelhető,
ezért nehezen hozzáférhető népi szövegek egységes közzétételének szándéka.
A romániai magyar népi kultúrában sajátságos szerepkörrel előtérbe került ortodox
lelkészek alakja köré szerveződő képzetkör tárgyalása során a fentebb vázolt indíttatásból
összeállított adattár szöveganyagára alapozok. A tanulmány első részében az ortodox lelkészek formális szerepkörét tükröző magyar megnevezések ismertetésére kerül sor. A rövid, nyelvtörténeti vonatkozású fogalomtisztázó fejezetet a papok alakjára és vallásos-mágikus tevékenységére vonatkozó, korai híradások, leírások adatolására is kitérő kutatástörténeti összegzés követi. Ennek keretében kizárólag a jelenleg hozzáférhető, így számottevően magyar nyelvű publikáció szinoptikus áttekintésére törekszem. A román nyelvű leírásokban fellelhető adatokat, amelyekre olvasmányaim során az elmúlt években rábukkantam, a későbbiekben hivatkozások szintjén szerepeltetem. A tanulmány, a teljesség igénye
nélkül, a román néprajzi irodalomból körvonalazódó ortodox lelkész alakjának bemutatását kizárólag a magyar néphit viszonylatában is relevánsnak minősülő, azaz a pap mágikusnak tekintett tevékenységére vonatkozó adatok tárgyalására szorítkozva vállalja fel. Az
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áttekintés célja, egyrészt a kutatási tendenciák körvonalazása, másrészt a papi tevékenység
megélénkülésével, a magyar közösségekben is megnövekedett szerepével párhuzamosan
fellendült kutatás dinamikájának a szemléltetése. A tanulmány harmadik részegysége – az
erdélyi, illetve összmagyar kutatási eredmények alapján – azt a szövegvalóságot1 taglalja,
amely a hiedelemképzetekből kirajzolódó papfigura cselekvéskörnyezetére nyújt rálátást.
A hiedelemkör értelemszerűen diffúz demarkációs vonalait követve, az ortodox lelkész és
az intézményesítetlen (népi) mágia specialistáinak azonos, hasonló, illetve eltérő attribútumainak nyomatékosításával itt igyekszem rámutatni az etnikai, felekezeti és nyelvi határokat felülíró papi szolgáltatások tulajdonított jelentésére, illetve közvetlen és közvetett
élményszerűségére. A keresztény egyház keleti és nyugati ágának történelmi, társadalmi,
egyházszervezeti és lelkiségi különbségeire a tanulmányban nem térek ki részletesen, ahol
szükséges, a szemléletmódbeli eltéréseket hangsúlyozom.
Annak tudatában, hogy minden jelenség, így az ortodox lelkészek köré kiépülő képzetkör is, tematizálásának pillanatától alárendelődik a kutatói szubjektivitásnak és értelmezői
önkénynek, jelen tanulmány keretében a magyar népi kultúra perspektívájából megvilágított jelenségmetszet biográfiájának és belterjes biológiájának ismertetésére vállalkozom.
A perspektívából fakadó egyoldalúságot nyilvánvalóan a jelenlegitől eltérő nézőpontok és
új(abb), a jelenség más szegmensét feltáró vizsgálatok2 ellensúlyozhatják.

1. Kontaktushatás a szókölcsönzés tükrében
1.1. Pópa. A román szókészletben a ’pap’ fogalmának általánosan használt kifejezése a
popă. Szinonimája az egyházi műszóként ismert, illetve a választékos stílust tükröző preot.
A feltehetően gyermeknyelvi eredetű ’apa’ jelentésű görög πaπãζ szóból közvetlenül vagy
germán (ófelnémet) közvetítéssel az óegyházi szláv nyelvbe bekerült popa átvételeként tételezett román popă szó a magyar nyelvben pópa alakban és ’görögkeleti pap’ jelentéssel honosodott meg.3

1

2

3

A nyelv által teremtett valóság, amely az interszubjektív nyilvánosságban közösen és folyamatosan alakított jelentésekkel bír. A Paul Ricoeur által szociális cselekvésekre kiterjesztett szövegfogalom (Ricoeur, P. 1971.) és a
geertzi interpretatív kultúrakoncepció (Geertz, C. 1973–1986/1994.) alapján tárgyalt „szövegvalóság elvé”-ről
lásd bővebben: Szabó M. 2003/2004. 15–21., 30–36.
Ennek egyik közelmúltbeli példája Valer Simion Cosma kolozsvári román történész Molitve, cetanii şi
afurisenii (’Imák, olvasók és átkok’) című doktori értekezése, amely a 19. századi erdélyi románság vonatkozásában adatolja és a maga összetettségében értelmezi a lelkészek korabeli szerepkörét. (Cosma, S. V. 2013c.)
Szabó T. Attila a pópa kifejezés és származékainak román eredetét – különösen a magyar nyelvjárások keleti
területén – vitathatatlannak ítélte, a délszláv nyelvterülettel érintkező magyarság esetében nem zárta ki a Kiss
Lajos által korábban vázolt többszöri átvétel lehetőségét sem. (Lásd: Kiss L. 1962. 454., ill. Szabó T. A. 1966.
86., 89.) A szó etimológiája és korábbi adatolása: Moldován G. 1899. 842.; Kemenes P. 1917.
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Román etnikai környezetből származó lexémaként már a 16. század legelejétől jegyzett,
magyar nyelvű szövegekben 1566-tól, az Erdély területén keletkezett okleveles anyagban
1632-től adatolt. (Szabó T. A. 1966. 87., vö. Kiss L. 1962. 453.) A 17. században Erdélyszerte gyakran (pl. urbáriumokban) előforduló Popa tagú személynevekről a nyelvészeti
kutatások visszaigazolták, hogy a kifejezést foglalkozásra utaló megjelölésként használták.
(Kiss L. 1962. 453., Szabó T. A. 1966. 87., Bakos F. 1982. 219.)
A szó 18. századi erdélyi elterjedtségét – a korabeli levelek, erdélyi guberniumi leiratok, a helyi birtokigazgatás és hivatali írásbeliség legkülönbözőbb ügyekre vonatkozó iratai mellett – a magyar nyelvű irodalmi művek is visszaigazolják. (Lásd ezekről: Szabó T.
A. 1966. 88.) Ugyanezen időszakban a pópa köznév mellett az erdélyi köznyelvben használatosak voltak a szó román nyelvhasználatban alakult és popizál, popizált, popizáltatik,
popizáltatott és popizáltatja magát formában magyarított igei-igenévi származékai is. (Szabó T. A. 1966. 88., lásd még: SzT. 2000. X: 810–812.)
A korabeli Erdélyben a pópa román görögkeleti és román görögkatolikus papot egyaránt jelölt. (Szabó T. A. 1966. 88.) Naplójában a szilágysági gyökerű Halmágyi István
gubernátori titkár unitus pópákat is jegyzett. (Halmágyi I. 1767, közli: Szádeczky L. 1906.
297–298.) Megnevezésük változatosságát az unitus pap (1705), unitus oláh pap / ~ püspök (1705, 1729), unitus popa (1752, 1764, 1768), új görög vallású (1801), görög egyesült
(1801), unita oláh eklézsia (1813), görög egyesült religiójú (1822) / ~ hitű (1839) / ~ vallású (1845), unitus oláh vallás (1831), egyesült görög hitű (1839) szókapcsolatok példázzák. A
ma is használatos görög katolikus szintagma 1864-től adatolt. (Lásd: SzT. 1984. IV: 652.,
vö. Zsemlyei J. 2000. 495–496.)
Ekkor a román görögkeleti lelkészek megnevezésében is előfordul: nem unitus/
disunitus oláh pópa (1777, 1805, 1830), ahogyan a ’szakadár pap’ jelentésű schizmaticus pópa
/schismaticus oláh pópa (1756, 1803) is.4 A görög (bizánci) szertartású keresztények megkülönböztetésére általános használt óhitű megnevezés Erdélyben a ’görögkeleti vallású,
ortodox’-ot jelölte. (Lásd: Szabó I. 1973. 340–341., vö. SzT. 1997. IX: 976.)
A magyar értelmező szótárakban a pópa szócikk meglepő késéssel tűnt fel. Mint Szabó T. Attila észrevételezte: „a szó nem került bele sem a Pápai Páriz-szótár egyik kiadásába, sem Gyarmathi Sámuel Vocabulariumába (1816); így szótári nyilvántartása a legújabb időkig elmaradt”. (Szabó T. A. 1966. 88.) A 19. századi tájszótárakban a ’pópa’ jelentésű „oláh pap” szókapcsolat először a berbetélni szócikk példamondatában5 fordul elő
4

5

Az egyesült az unitus, a nem egyesült a dizunitus tükörfordítása. (Lásd: Bartal, A. 1901. 223., 234. Vö. SzT. 1975.
I: 127., 747.; 1997. IX: 940., 1010., 1012., 2000. X: 810., 2005. XII: 523.)
Ti. „berbetél mint az oláh pap”. (Tsz. 1838. 37.) A ’1. dadogni érthetetlenül, csácsogni; 2. sebesen, hosszasan egyforma hangon beszélni’ jelentésű székely szóként jegyzett igenév Moldován Gergely későbbi szómagyarázata szerint
„Erdélyben a nemzeti fejedelmek korában berbitelésnek nevezték a román templomi éneket. Azóta megmaradt ez
a szó, a mely a román berbece-ből (lat. vervex; magy. bakkecske) ered. Jól magyarul mekegést jelent”. (Moldován G.
1899. 848.) A Szkhárosi Horváth András 1542 és 1549 között keletkezett műveiben is fellelhető szó – pl. „Reggel a
papok ha böjtökben felkelnek, / Kelletlen az haltul igen birbitelnek”, ill. „Sokan bömbölnek és berbitélnek, nem tudják mit mondnak, / Lélek váltságot és harmincz misét igen olvastatnak”. (Közli: Szilády Á. 1880a. 184., 1880b. 205.)
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(Tsz. 1838. 37., Tsz.² 1893. I: 119.), a századvégiben, Szolnok-Doboka megyei tájszóként,
egy halfajta, a botos kölönte (Cottus gobio) megfelelőjeként6 szerepel. (Tsz.² 1893. II: 190.,

6

– ’dörmögve imádkozik’ jelentésmagyarázata mellett, a szövegeket közreadó Szilády Áron református lelkész és irodalomtörténész szerepelteti a „ne börbitéjj, mind valami börbécs” székely szólást is. (Szilády Á. 1880. 455.) Sztárai
Mihály 1560-ban Laskón megírt História Cranmerus Thamás érseknek című munkájának 417. sorában a birbitél
’(imát) mormol’ jelentéssel fordul elő: „Im azonnal tömlöczből az Érseket kihozák, / Két barátot melléje mint két
ördögét adák, / Azok menvén mellette erősen birbitélnek”. (Sztárai M. 1560, közli: Szilády Á. 1886. 255., lásd még
serbitélő ~ berbitélő könyv: i. m. 222., vö. i. m. 364.) Alvinczi Péter úrvacsoráról írt művében kérdezi: „Vajjon a közönséges nép mit ért abban, midőn a pap sugva, avagy deákul birbitél?”. (Alvinczi P. 1622, közli: Incze G. 1934. 20.
Lásd a régi magyar irodalom késő reneszánsz és kora barokk szövegeit közzétévő gyűjteményes kötet szójegyzékét
is: Kovács S. I. szerk. 2003. 563.) Marosvásárhelyen a Toldalaghy család levéltári hagyatékában fellelhető, „kb. (érthetetlen mormoló) darálás, galagyolás” jelentéssel 1795-ben jegyzett berbitélés főnév mellett (vö. SzT. 1975. I: 807.),
egy 1743-as szásznyíresi boszorkányper vallomásrészletéből, ismert a berbitél „(varázsigét) mormol” jelentése is. (Vö:
SzT. 1975. I: 807., 1043., lásd még: Ball. 1873. I: 97.) Ugyanazon évben a mezősályi Petrehiza Anuca ellen indított bűnvádi eljárás során annak „babonás olvasása berbitélése” jégeső elhárítását célzó mozzanatként került lejegyzésre. (Közli: Kiss A. – Pál-Antal S. 2002. 323. 129. sz.) A szó 17–18. századi, hasonló jelentéssel való előfordulását
néhány további boszorkányper iratanyaga is dokumentálja. 1631-ben Szűcs Lászlóné Erzsébetről Debrecenben jegyezték fel, hogy „gyógyított, berbitélt (…) jövendölt viasszal, ónat öntött az betegnek”. (Közli: Komáromy A. 1910.
101. XLVIII. sz.) Nagybánya városi tanácsának 1684-es vizsgálata a boszorkánysággal vádolt Csótiné beteg ember körüli „berbitel”-ését fedte fel. (Közli: Balogh B. 2003. 104. 15. sz.) 1742-ben, Désen, Tordai Jánosné Simon
Erzsébet ellen felhozott vádként fogalmazódott meg, hogy mágikusnak minősülő tevékenysége során „magában
berbitél”-t. (Közli: Komáromy A. 1910. 505–508. CCCXCVII. sz.) A kövendi Koldus, alias Kúdus Aniska ellen
1792-ben megfogalmazott vádak között a „berbitelést berbitélt”, „ártalmas füveket berbitéléssel szedegetett”, „füveket szedegetett, ottan imátkozott és berbitélt”, illetve a „füveknek tépegetéseivel és efféle bűbájos cselekedetei között való berbitélés” szerepelt. Ekkor a vádlott többször említett böjtfogadását is „Isten ellen való bűbájosság”-nak
minősítették. (Közli: Kiss A. – Pál-Antal S. 2002. 445., 446., 449., 454. 194. sz.) A szó 19. század eleji előfordulását lásd: Verseghy F. 1805. 149., berbétel, berbitel, börbötül alakváltozatának 1844-es (’mormol’) magyarázatát illetően:
Somogyi A. 1844. 21., későbbi nyelvtörténeti adatolását pedig: Sinor, D. 1982. 8., 22., 60. A 20–21. században ’(varázsigét) mormol, össze-vissza hadar’ jelentésű székely tájszó (berbetel, berbetél, berbitél, lásd: Sántha A. 2004. 121.)
gyimesi alakváltozata (berbetyil) a korpa- és sószentelő, gyertyát gyújtó és érthetetlen, de foganatos szavúnak vélt román papok beszédmódjának minősítéseként bukkan fel (lásd: Tankó Gy. 2001a. 152.), ’halkan mormol’ jelentéssel
Takács György hárompataki hiedelemszöveg-gyűjteményének szójegyzékében is szerepel. (Takács Gy. 2004. 599.)
Az „oláh pap” a bakcsó (Nyctiardea nycticorax) megnevezéseként ismert. Nátly József postaigazgató, a szegedi
táj és népnyelv tudatos megfigyelőjeként jegyezte le, hogy ezek a „vak varjú”-nak is nevezett madarak „sokszor
tsoportonkent három négy óra hosszat mozdúlatlanul állanak, innen azon közmondás: úgy néz mint a’ baktsó.”
(Nátly J. 1825. 25.) A madárnév későbbi szótári adatolásakor már jegyzett a „vakvarju, néhutt tréfásan: oláhpap” nyelvjárási szinonimasor. (CzF. 1862. I: 390.) Chernel István ornitológus korabeli ismertetése alapján:
„sorban ülnek, nyakukat behúzva, nagy szemeiket reánk meresztve, egylábuskodva, mint valami búsuló barátok. Egyik népies neve az »oláhpap« erre czéloz”. A görögkeleti szerzetesekre(!) utaló megnevezést erdélyiként
jegyezte. (Chernelházi Chernel I. 1899. 425.) Az erdélyi gyökerű Lakatos Károly ornitológus Szeged környéki
kutatásai alapján a bakcsó „a réti ember jelképes, választott madarai közé tartozott, — részint szinte gúnymadárként szerepelt és úgy hívták tréfásan, hogy »oláh pap«”. (Lakatos K. 1910. 87., vö. olájpap Lakatos K. 1897.
120.) A későbbiekben, Borbás Vince etnobotanikai munkásságát méltatva, a népi növénynevekben beazonosított, nemzetnevet példázó „oláh bab, oláh borsó, oláh kukorica” felsorolást idézve, Gunda Béla is megjegyezte,
hogy „Sárréten az egyik gém fajta neve oláh pap, de ezek nem jelentenek lekicsinylést”. (Gunda B. 1971. 9.) A
Nátly József és Lakatos Károly korábbi adatait hivatkozó Bálint Sándor kéziratos monográfiájának ugyanazon
évben megjelent A régi szegedi pákászok és madarászok című fejezetében újra feltűnt a madár „olájpap” megnevezése. (Bálint S. 1971. 128., vö. Bálint S. 1975. 369., ill. SzegSz. 1957. I: 222.; lásd még: Kiss J. 1984. 64.)

334

EME
A román pap hiedelemköre a magyar népi kultúrában
vö. Szabó T. A. 1971. 230.) A Ballagi Mór „teljes” szótárában „Popa l. Papi” formában jegyzett. (Ball. 1873. II: 441.) 20–21. századi szótári előfordulása alapján (ÉrtSz. 1961. V: 796.;
ÉKSz.¹ 1972. 1115.; TESz. 1976. III: 252.; ÚMTsz. 2002. IV: 557.) a ’görögkeleti pap’ jelentéssel jegyzett szó kizárólag a magyar szókészlet román eredetű elemeként szerepel ’ortodox’, ’görögkeleti román pap’, illetve ’román pap’ jelentéssel. (Vö. Blédy G. 1942. 15., 78.;
Márton Gy. – Péntek J. – Vöő I. 1977. 312.; Bakos F. 1982. 219–220., 444., vö. SzT. 2000. X:
810.) A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavait tematizáló könyvben csak a ’papné’ jelentésű preutyásza (rom. preoteasă) főnév fordul elő. (Márton Gy. 1972. 480., vö. 487.)
A legutóbb megjelent értelmező szótárakban ’görögkeleti’ (EtSz.² 2006. 654.), illetve ’ortodox pap’ (ÉrtSz.+ 2007. II: 1279.) jelentéssel bekerült szó Erdélyben ma is két felekezet
(ti. ortodox és görögkatolikus) lelkészét jelöli. Közismert szinonimája a román pap. Ez a
jelenkori magyar nyelvhasználatban rendszerint olyan ortodox papot jelöl, aki mágikus és
divinációs jellegű tevékenységet folytat.
A gyógyító és rontó, áldást és átkot mondó, jósló, illetve ördögűző papok és szerzetesek
tevékenységének az ortodox (keleti kereszténység ágához tartozó vallási) területeken van
fontos szerepük,7 ahol „megrendelésre végzett rítusaik az egyházi mágia és divináció középkori, általános európai gyakorlatát őrizték meg”.8 (Pócs É. 2004a. 12.)
7

8

Ennek egyik szemléletes irodalmi példája a Turgenyev Füst (Дым, 1867) című regényében olvasható két egymást kiegészítő (és legitimizáló) levélrészlet, amely a hűtlenül elhagyott leány által megrontott kalmük férfi felépülését annak a rjazanyi papnak tulajdonítja, aki az orosz irodalmi mű szövegvilágában „híres mestere a
rontás gyógyításának”. (Turgenyev, I. Sz. 1977. 42.) Szimonidesz Lajos szerint „a papság és a nép közt nincsenek dogmatikai választófalak”. (Lásd: Szimonidesz L. 1927/1988. 512.) Az erdélyi román falusi társadalom
18–19. századi szerkezetét vizsgáló Barbu Ştefănescu által az ortodox egyház egyik felszentelt papjának akkori
magatartásában beazonosított elemek alapján írta, hogy „încearcă printr-un exces de trăire religioasă, inclusiv
de ritualizare, să atragă asupra omului confruntat cu nenorocirea, bunăvoinţa, sprijinul forţelor supranaturale”.
(Ştefănescu, B. 2011. 256.) Pócs Éva csíki tereptapasztalata alapján „»népközelibb« attitűd”-ről (Pócs É. 2002c.
261.) ír, illetve arról, hogy a maroshévízi román szerzetes a „tevékenysége mögött felsejlő démonvilágot ugyanolyan valóságként kezeli, mint páciensei”. (Pócs É. 2002b. 250.) A kérdéssel (ti. a román pap ambivalens magatartásával) történeti dimenzióban foglalkozó Toader Nicoară szerint a „kulturális keveredés” (rom. melanj
cultural) jelenségével állunk szemben, amely a lelkész (vallásos) és a közösség (vallásos és mágikus) szemléletének szükségszerű összeegyeztetésének eredménye. Mint írja: „a lelkész, ahhoz hogy ne szakadjon el a hívők tömegétől, kénytelen nem csupán hallgatólagosan elfogadni az ősrégi terapeutikus vagy agrárrítusok gyakorlását,
hanem részt is kell vennie azokon”. (Szerz. ford.) Az eredeti román nyelvű szövegközlés: „Preotul este nevoit,
pentru a nu se rupe de masa de credincioşi, nu doar să accepte tacit practicarea străvechilor culte terapeutice
ori agrare ci să şi participe la ele. Mentalitatea ţărănească rămâne una magico-religioasa”. (Nicoară, T. 1997. 33.)
Cristina Gavriluţă moldvai kutatásai szerint „a papok elismerik, hogy az, amit csinálnak, a »kanonikusság határá«-n mozog, de ugyancsak ők állítják azt is, hogy nem tudnak a »közösségi nyomás«-tól megszabadulni”.
(Szerz. ford.) Eredeti román nyelvű szövegrészlet: „Preoţii recunosc că ceea ce fac este la »limita canonicităţii«,
dar tot ei afirmă că nu pot scăpa de »presiunea comunitară«”. (Gavriluţă, C. 2008. 210.)
A nyugati kereszténység középkori átok-, ima- és böjtrítusaiból, divinációs hagyományaiból leszűrhető tanulságokról (Kieckhefer, T. 1976, 1989; Labouvie, E. 1993; Little, L. 1993; Ryan, W. 1999; Schreiner, K. 1990;
Thomas, K. 1971), a pap – „keresztény varázsló” hasonlóságról (Flint, V. 1991), valamint a 20. századi holland
(Dekker, T. 1991) és kortárs európai adatokról Pócs Éva két egymásra épülő magyar, valamint egy angol nyelven megjelent tanulmánya tájékoztat. (Lásd: Pócs É. 2001b, 2002b, 2004b.) Az idevágó 19. századi francia
példákat Judith Devlin tárgyalja. Ezeket ’a vallás peremén’ megnyilvánuló másfajta gyakorlat(ok)ként értel-
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Egy 1913-ban lejegyzett erki hiedelemtörténet szerint a pénzsóvársága által megkísérthetővé vált, majd szájon keresztül, légy formájában ördögtől megszállott9 helybéli emberen is
hét „orosz pap” tudott csak segíteni, akik „éjje’-nappa’ éhën-szomjan három napig imátkoztak
mellette és harmannap a sátáñ kigyütt az embërbű’ ”.10 (Gulyás B. 1913. EA 871. 192. 11. sz.)
A galíciai ukránok körében ismert éjszakai „fekete misé”-vel (czorna slużba) kapcsolatban
Samuel Koenig jelezte, hogy a pap olykor átveszi a varázsló helyét, amikor a szertartást egy
olyan személy kezdeményezésére végzi, aki ellensége megkárosítását kívánja.11
Az interetnikus (iszlám–ortodox) mágikus cserekapcsolatokra is rávilágító Iveta
Todorova-Pirgova Északkelet-Bulgária falvaiban végzett terepkutatásai alapján olyan
varázslókról tudósít, akiknek divinációs tevékenységét papok támogatják. (TodorovaPirgova, I. 2008.) Komáromi Tünde oroszországi ortodox ördögűző szerzetesek és papok tevékenységét adatolta. (Komáromi T. 2010, 2011, 2012.) A pravoszláv pap gyógyító
szertartásairól Pákay Viktória értekezett, amikor a népi gyógyítás vallási vonatkozásaira
egy kárpátaljai magyar falu, Tiszabökény példáján keresztül mutatott rá. (Lásd: Pákay V.
2004a. 226–229., vö. uő. 2004b.)
Körösszakáli tereptapasztalatai alapján Sztankó Péter akként vélekedik, hogy egy valláshoz való tartozás a nemzetiség jelölője (is) lehet.12 Mint írja: „Az etnikai különbségeket mindenekelőtt éppen a vallás hordozza. Legáltalánosabb értelemben a »román« szó az

9

10

11

12

mezi („other practices, on the margins of religion”) és szentségtörő ceremóniaként („sacrilegious ceremonies”)
írja le. (Lásd: Devlin, J. 1987. 18.) Az általa adatolt „messe de Saint Sécaire” (népiesen: messe séche) néven ismert, az akkor húsz és ötven frank közötti összeg ellenében kérelmezhető rítus, amely a francia néphit szerint
az egyházi liturgia bonyolult és szokatlan, azaz a megszokott forgatókönyvtől eltérően annak fordítottjaként
– az ordinárium szövegeit visszafelé mondva – celebrálódott, a célszemély elpusztítását (halálát) célozta meg.
Az ennek ellenmiséjeként kérelmezett egyházi szertartásról akként vélekedtek, hogy az első (ti. Saint Sécaire)
mise kérelmezőjét sújtja halállal. Egy másik – a szerelmi varázslás eszközeként az ingatag szerelmesek, ugyanakkor az uzsorások ellen (is) mondatott „messe de male-mort” (’a halott miséje’) néven jegyzett – változat, hasonló (ti. rontó) szándékkal kérelmezett egyházi szokásgyakorlatként élt a köztudatban. Egy Normandiában
ismert analóg jelenségről, a „messe du Saint Esprit”-ről (’Szentlélek mise’) azt tartották, Istent arra készteti,
kötelezi, hogy valóra váltsa annak az embernek a kívánságait, aki a miséért fizetett. A Côtes-du-Nord számos
részén például még a 20. század elején is olyannyira gyakori volt a rokon vagy ellenség haláláért mondatott
mise, hogy a gyakorlat ellen prédikációkat kellett tartani. (Lásd minderről bővebben: Devlin, J. 1987. 18–20.)
Az ördögivé vált lélekállatról, a hivatalos egyházi ördögűző rítusok kontextusában is ismert légyről lásd: Pócs
É. 1992. 71.; román folklórból származó példa: Focşa, Gh. 1937. 201.; magyar folklórból származó: Tatár E.
2005. KJNTA 1768. 17.A. A keleti keresztény vallásosságról és exorcizmusról lásd: Stewart, Ch. 1956/1991, az
ortodox benedikció és ördögűzés gyakorlatáról: Pócs É. 2001a, 2005b, ez utóbbi görögkatolikus változatáról
pedig: Janka Gy. 2008; Naumescu, V. 2010.
A szöveget Balogh Pál, az ELTE néprajz szakos hallgatója bocsátotta a rendelkezésemre. Segítségét köszönöm. (Szerz. megj.)
Eredeti szövegrészlet: „The priest, for example, sometimes takes the place of the sorcerer by holding a special
midnight Mass, the czorna slużba (black service), at the instigation of a person who wishes to harm an enemy”.
(Koenig, S. 1937. 60.)
Korábbról is ismert nézet. A 19. század második felében Ballagi Aladár ugyanezt a megállapítást tette:
„Moldvában katholikus és magyar, óhitű és oláh, identicus fogalom”. (Ballagi A. 1888. 18.) Száz évvel később
Szabó István is megfogalmazta azon véleményét, miszerint „a hitet (…) öszsze[!] lehet cserélni a nemzetiséggel (orosz vallás, magyar vallás)”. (Szabó I. 1973. 341.)
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»ortodox«, a »magyar« pedig a »református« szinonimája. Nem ritka a vallási hovatartozást
célzó kérdésre adott »magyar« vagy »román« válasz, mint ahogy a nemzetiséget is gyakran
a két felekezethez való tartozással jelölik meg. Ez a folyamat olyannyira jellemző, hogy
Keményfi megállapításával egyetértve egyenesen az etnicitás religiozitását kell kiemelni”.
(Sztankó P. 2003. 274.) Az Anthony D. Smith által bevezetett „szent etnicitás” (sacred
ethnicity) fogalma és modellje (Smith, A. D. 2000. 107–108.) – az etnikai kérdések megközelítésének két másik meghatározó (a konstruktivista és az esszencialista) irányzata mellett teret nyert harmadik gondolati útként – Keményfi Róbert értelmezésében éppen „az
»etnicitás« és a vallás közötti összefüggések elemzéséből fakadt”. (Keményfi R. 2002. 380.)
Ennek alapján ortodox románnak lenni nem termelődőben lévő és alkalomhoz kötött religiózus etnicitás, hanem attribútum. Olyan objektív kategória, amely „az egyén lényegi
(»vele együtt született«), társadalmi és történelmi meghatározottságon kívül álló jegye”
(Keményfi R. 2002. 380.), amelyet a „szakrális helyzetbe emelt államvallás”-ként tételeződő
ortodoxia nemzetépítő és nemzetösszetartó jellege, szerepe visszaigazol, illetve (fel)erősít. Ezt,
mind a felekezeti statisztikák,13 mind a magyar folklórkutatók román papokat tematizáló
gyűjtéseiből származó szöveganyag is visszaigazolni látszik.
Az egyházi státus mellett vagy helyett, a magyarok által felkeresett papok habitátusának
és habitusának deszignátumaiként is értelmezhető megnevezésekben gyakorta a nemzetiség (oláh, román), a vallás (ortodox), a jellegzetesnek tartott tevékenység (furiszényás, imádságos, jósló, jövendőmondó, könyvnyitó, miséző, néző, ördö(n)gös, ördögűző, pravilároskodó, rontó, gyógyító, tudó, tudós), az életkor (fiatal, öreg), valamint a fizikai jellemzők (kicsi, magas,
szakállas), a ruházat (kalapos) és a lakóhely szerepel. Nem ritka ezek halmozott társítása
sem, pédául: *-i ortodox/román pap, öreg ortodox/román pap; öreg/vén szakállas pap, kicsi öreg
pap, nagy kalapos kalugerpap, tudós oláh pap.

1.2. Kalugyer ~ kaluger. A ’szép, boldog öregségű’ újgörög χαλόγερος (kalogerosz) szóból eredeztetett óegyházi szláv kalugerъ alakváltozatának és ’szerzetes’ jelentésének átvételeként számon tartott román călugăr kifejezés a magyar nyelvben kalugyer, illetve kaluger
alakban és ’görögkeleti szerzetes’ jelentéssel honosodott meg.
A szó 15. századi szerb vonatkozású, Baranya megyei (Kalagyer, 1400; Kalager, 1410),14
valamint az aradi káptalan egyik 1458-ban keltezett oklevelében kalgerfalwa, kalagerfalwa
13

14

A Nemzeti Statisztikai Intézet (rom. Institutul Naţional de Statistică) által összesített 2011-es hivatalos népszámlálás vallási adatai szerint Románia 20121641 személyt számláló összlakosságának 81,04%-a ortodox.
A magát ortodoxnak valló 16307004 személy 96,46%-a (15730426) román nemzetiségű. A 0,74%-ot kitevő
– a 124563 román mellett 16144 magyar nemzetiségű tagot is számláló – görögkatolikus felekezet összesen
150593 jegyzett személyének viszonylatában (is) sokatmondó adatokat illetően lásd a romániai népszámlálások honlapján (http://www.recensamantromania.ro/) elérhető és letölthető végleges adatsorokat: http://www.
recensamantromania.ro/rezultate-2/ (hozzáférés: 2014. 06. 07.).
Az utóbb közzétett, délszláv vonzáskörből származó 16. századi okleveles bajai (kalugerek, 1595) adatról lásd:
Kőhegyi M. 1965. 109.
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alakváltozatban beazonosított, korábban (1444-ben) Kaluger helységként említett és feltehetően román tulajdonnévi előfordulása mellett a máramarosiként jegyzett és kárpátukrán vonatkozású kalugyr (1458), kalager (1485), Calwger (1548) alakváltozatok is ismertek. (Kiss L. 1962. 453–454.) A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára is a többszörös
átvétel tényének elfogadottságát tükrözi: szerbhorvát, majd román, sőt helyenként ukrán
hatást valószínűsít. (TESz. 1970. II: 330–331.)
A szó magyar nyelvű szövegekben való előfordulása 1519-től adatolt. (Lásd: DebrK.
1519. 105./1882. 62./1997. 249.) A kalugier Baratok szóalak egyszeri kódexbeli előfordulása15 nem erdélyi származásra enged következtetni. (Vö. Szabó T. A. 1965. 108.) Az erdélyi levéltári anyagból, valamint a moldvai és a havasalföldi román fejedelmek – feltehetően erdélyi származású – íródeákjainak magyar nyelvű leveleiből származó nyelvtörténeti
adatok alapján a vallás körébe tartozó szó 16–19. századi alakváltozatainak (pl. kalogyor,
kaloger, kalagor, kalugor) időbeli folytonossága és társadalmi elterjedtsége Erdély területein
nem vitás. (Szabó T. A. 1965, vö. SzT. 1993. VI: 59–60.)
Oklevélszótári gyűjtései alapján Szabó T. Attila a szó Erdélyben való terjedésének valószínű irányára nézve a következő megállapításokat tette: „Az évszázados népi egymás
mellett élés következtében e szó közvetlen népi, nyelvjárási hatás eredményeként is bekerülhetett az erdélyi magyar nyelvjárásokba, illetőleg az erdélyi köz- és innen az irodalmi nyelvbe. Az ilyen irányú átkerülés nyelvi színtere a középerdélyi, vármegyei magyarság
szállásterülete: a Közép-Maros mente és környéke meg a Mezőség északibb területe és az
egykor Kővár vidéke lehetett”. (Szabó. T. A. 1965. 108.) A szó 18. században ismert származékai (pl. kalugereskedik, kalugerkedik, kalugerség) és összetételei (pl. kalugyer-gárgyán,
kaluger-ház, kaluger-klastrom, tanító-kalugyer) olyan vidékeken voltak és maradtak a legelterjedtebben használatban, ahol ortodox szerzeteskolostorok működtek.16
Az erdélyi magyar nyelvhasználatban 1585-től adatolt és ’román görögkeleti szerzetes’ jelentéssel bekerült szónak a moldvai magyar (csángó) nyelvjárásban ’remete’ jelentése volt.17 (Munkácsi B. 1881. 203., vö. Kiss L. 1962. 455.) A moldvai magyar nyelvjárás

15

16

17

Későbbi kéz – talán Gáspár István hodosi iskolamester, amikor 1659-ben kijavítgatta az addigra elrongyolódott kódexet – aláhúzta a szót (névelővel együtt) és a lap szélén értelmezte. A külső margón szereplő bejegyzésből olvasható szövegrészlet: „Kalugerek […] volt […]”. (Lásd: Abaffy Cs. – Reményi A. 1997. 12., 32.)
Például az Arad megyéhez tartozó óbodrogi „óhitű kalugyer zárdá”-ra (Fényes E. IV: 1839. 452., 466.), vagy a
moldvai „Niamcz monostor”-ban lakó ezer kalugyerre vonatkozó bejegyzések ( Jerney J. 1851. 95–98.) is viszszaigazolni látszanak Szabó T. Attila azon véleményét, hogy „inkább a Moldva, Munténia és Olténia híres, régi,
műemlékszámba menő szerzeteskolostorait is meg-meglátogató kirándulók szó- és írásbeli emlékezéseiben találkozhatni vele”. (Szabó T. A. 1965. 107.) A 19. század végén és a 20. század első felében az Erdély folyóirat számos cikke ugyanezt igazolja vissza. (Lásd pl.: Harmath L. 1892. 242–243.; Varró L. 1893. 236.; Dercsényi D.
1895. 210–212.; Gagyi S. 1895. 114–115.; Urmánczy N. 1895. 189–199., 201–204., 207.; Solymássy A. 1898.
101.; Szinte G. 1899. 11.; Rubinyi M. 1900. 105.; Barcza J. 1905. 23.; Szilágyi Gy. 1914. 7.; Baczoni G. 1933.;
1937. 72–73.) A romániai ortodox kolostorok vonatkozásában hozzáférhető legutóbb összeállított 681 oldalas
annotált bibliográfia (Petcu, M. et al. 2011) több mint 30 román nyelvű egyházi lap forrásértékű írásait adatolja.
Az ortodox szerzetességben ismert remeteszerű (idioimia mint az egyes szerzetesek saját lelki életritmusának
lehetősége) és tudatos közösségi (cenobita) élet egymásmellettisége mindmáig megmaradt. A kalugyer szó ’re-
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román kölcsönszavait tárgyaló könyvben kaluger18 (Márton Gy. 1972. 339.), a magyar
nyelvjárások román kölcsönszavait összesítő 20. századi szakmunkában kalugyer ~ kaluger
(Márton Gy. – Péntek J. – Vöő I. 1977. 187.) szóalakban fordul elő.
A romániai magyar nyelvű lakosság szignifikáns többségét számláló Székelyföldön elterjedt kalugerbarát szóalak mellett, a papi szolgálatot ellátó görögkeleti szerzetesek megnevezéseként széles körben ismert a kalugyerpap, illetve kalugyerpópa tájnyelvi alakváltozat. A vallási élettel kapcsolatos két jövevényszó összevont használatát tükröző variánsok
a megnevezett egyházi személyek etnikai és felekezeti hovatartozását nyomatékosítják.
(SzT. 1993. VI: 60., ÚMTsz. 1992. III: 50–51.)
A kaluger ~ kalugyer szó hangsúlyosan nyelvjárási és irodalmi elterjedtségével19 szemben a pópa ma is a magyar köznyelv része.20 Az ortodox vallási mező kiterjedtségével magyarázhatóan mindkét szó használata gyakoribb az erdélyi regionális nyelvben, valamint a
moldvai magyar nyelvjárásban.

18

19

20

mete’ jelentése, ahogyan az 1559-től adatolt ’újrakeresztelő, anabaptista’ szemantikai vonatkozása, az eredeti
’görögkeleti szerzetes’ jelentésből fejlődött ki. Ez utóbbi jelentés a reformáció radikális irányzatát követő vallási felekezet tagjainak (újkeresztények, habánok) és a görögkeleti szerzetesek külső hasonlóságával, ti. fekete
színű ruházatával magyarázott. (Lásd: TESz. 1970. II: 330–331., vö. Kiss L. 1967. 163.)
Korábban, ahogy a papok esetében, a szerzetesek megnevezéseként is előfordult az oláh schismaticus kalugyer. (1767, lásd: SzT. 1993. VI: 59., 1997. IX: 1011., 2005. XII: 523.) Brassó megyéből a szó ’apáca’ jelentésű
nőnévképzős kalugerné alakja is ismert. (Tsz.² 1893. I: 1027.; Melich J. 1904. 182.) Blédy Géza román–magyar
lexikológiai kölcsönhatásokat adatoló doktori értekezésében kalugyerné szóalakban szerepel. (Blédy G. 1942.
53.) A fizetség ellenébe böjtölést vállaló román kalugericák (rom. călugăriţă, vö. kelugerica Bakos F. 1982. 539.),
akiket májkákként, illetve majkucákként (rom. maică, măicuţă) is megneveznek, az ortodox lelkészekhez és szerzetesekhez hasonlóan a vallási-mágikus specialisták közé sorolódnak. Iancu Laura szerint: „Halvány különbség
érzékelhető az ortodox pap és az ortodox kaluger (szerzetes), apáca vagy varázslóspecialisták módszerei között,
mert utóbbiaknál az átoknak láthatóan erősebb szerepe van”. (Iancu L. 2010. 195.) Lásd erről még: Mészáros Á.
1998. 404., Peti L. 2007. 291–292., 307. 31. jegyzet, ill. Magyar Z. 2011a. I: 281., 86. sz.; az apáca, ill. kalugerica
etimológiáját illetően: Melich J. 1904. 181–183., és további, egyházi vonatkozású román eredetű kölcsönszavakról (pl. monasztéria ’görögkeleti szerzeteskolostor’; protopop ’görögkeleti esperes’; pátriárka ’görögkeleti egyház feje’) pedig: Szabó T. A. 1970. 173., 187–188., 193., 220.; valamint az Erdélyi magyar szótörténeti tár négy
(dizunitus, egyesült, görög, oláh) címszavának adatain alapuló tanulmányt: Zsemlyei J. 2000. 493–498.
Lásd a kalugyer szó összmagyar, illetve erdélyi alak- és jelentéshasználatára vonatkozó szótárirodalom eddig
nem idézett részeit is: NySz. 1891. II: 90.; Bartal, A. 1901. 363.; ÉrtSz. 1960. III: 716.; ÉKSz.¹ 1972. 640.;
Bakos F. 1982. 207., 444., ill. Mikecs L. 1944. 75., 85., 131. A magyar nyelv értelmező szótárának szócikkében
pontatlanul idézett irodalmi adalék (lásd: ÉrtSz. 1960. III: 716.) feltehetően Jókai Mór Az arany ember (1872)
című regényében többször is előforduló kalugyer szavára vagy „az esperes úr kalugyer volt, özvegy pópa” magyarázó jelleggel is bíró szövegrészletére utalhat, de a későbbi De kár megvénülni (1896) regényéből is származhat, ahol a regény első fejezetcímeként szerepeltetett kalugyer szó szövegbeli magyarázata (’orosz, megözvegyült, hústilalommal élő pap’) mellett a visszavonultan élő, nőtlen, idősebb férfira kiterjesztett alkalomszerű
használata is visszaigazolást nyer. (Vö. Mitu, S. 2006a. 292.) A szó irodalmi művekben való ’görögkeleti szerzetes’ jelentésű előfordulását illetően lásd bővebben: Szabó T. A. 1965. 107.
A pópa kifejezés közelmúltbeli sajtónyelvi és irodalmi előfordulása, ugyanakkor papi magatartást, tevékenységet is felvillantó szövegpélda: Transindex [–. –.] 2006–2014.; Gy. A. 2005.; Gál L. 2014.; Kertész M. 2014., ill.
Ignácz R. 1940.; Mikecs L. 1940.; Wass A. 1943., 1959.; Moldova Gy. 1998.; Gion N. 2001.; Selyem Zs. 2006.
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2. Korok, helyzetek, szerepek
2.1. A román pap alakja a magyar történeti forrásokban. Albert (Kirschner) Wurmloch
besztercei szász lelkész Johann Hess boroszlói plébánoshoz írt levelében az erdélyi román
lakosságról 1546-ban ekként számolt be: „Van egy nép itten, melyik nemcsak szokásaival és nyelvével, hanem vallásával is különbözik tőlünk. Oláhoknak nevezzük. E nép, habár Krisztust vallja, mégsem volt soha Rómának alávetettje. Szertartásai egészen eltérnek
a miénktől, mert folyóban keresztelnek, az úrvacsorát kovászos kenyérrel és borral veszik
magukhoz. Az evangéliumot és Pál leveleit nem a maguk nyelvén hallgatják, hanem idegen nyelven, melyet mi rácnyelvnek nevezünk. („Die Raczische Sprach“.) Ezt a nyelvet a
nép nem érti, csak úgy ért valamit, ha papja megmagyarázza”. (Közli: Wittstock, H. 1858.
59., idézi: Gergely F. 1937. 123.)
A két évtizeddel később, feltehetően 1567-ben nyomtatott Tâlcul Evangheliilor (’Evangéliumok magyarázata’) című első román nyelvű homiletikai mű a híveknek idegen nyelven
miséző román papokat elmarasztalta.21 A rájuk vonatkozó, a román nyelvhasználatban ’ráolvasni, bűvölni, varázsolni’ jelentéssel is bíró a boscorodi22 kifejezés először megjegyzésként,23 a
nyomtatvány függelékében pedig, amely egy nem a keleti szertartást, hanem az igehirdetést
szolgáló Molitevnicu24 rumânesc című szerkönyv,25 figyelmeztető tiltásként is feltűnik: „Nu
21

22

23

24

25

Az Előszó alapján (vö. Dojana cetitorilor) valójában megfeddi, megdorgálja azokat, akik „a románoknak idegen
nyelven, szerbül [beszéltek], úgyhogy [azok] nem értették”. (Szerz. ford.) Eredeti román nyelvű szövegrészlet: „în limba striinâ, Rumânilor sărbeşte de nu înţelegŭ”. (Molitvenic, 1567; idézi: Drăganu, N. 1922. 268.)
Az első négynyelvű román (ún. Budai) szótár értelmezése szerint a boscona, ill. bosconitură ’babona vagy varázs’, a bosconescu ’babonázni, varázslani, babonasággal élni’, a bosconitoriu ’varázsló’ jelentéssel bír, a boscorodescu,
boscorodire, boscoroditoriu, boscorodesc szemantikai mezeje (ti. ’1. magában beszél; 2. hadar, fecseg, darál’) kizárólag
a beszédmódra terjed ki. (Vö. Maior, P. et al. 1825. 63.) A 20. századi román nyelvhasználatban a boscorodi mindkét jelentést hordozó szóként jegyzett, mágikus konnotációit tájnyelvi (főként bánáti) előfordulása igazolja viszsza. (Vö. BaltM. 2003. 50–51.) A román nyelvhasználatban ismert, ’varázslás’-t, ’bűvölés’-t kifejező boscoane és
vrajă terminust Moldován Gergely a Voroneci kódexbeli (rom. Codicele Voroneţean, kb. 16. sz. második fele) előfordulása miatt legkorábbinak tartott farmec szónál későbbi keletkezésűnek vélte. (Lásd: Moldován G. 1899. 922.,
vö. BaltM. 2003. 124.) A román népi mágia szókincsét adatoló 21. századi szótár a ’ráolvasni, varázsolni’ jelentésű
boscorodi ige első dokumentálható előfordulását 1551-re teszi. (Lásd: BaltM. 2003. 51., vö. i. m. 50.)
Ti. „au boscorodit în biserică” (Tâlcul Evangheliilor, 1564!, idézi: Neda, D. 1945. 1.), vagyis: ’1. a templomban magukban beszéltek, érthetetlen szavakat mormoltak; 2. a templomban ráolvastak, bűvöltek, varázsoltak/
boszorkányoskodtak(?)’. Kertész Manó a nyelv művelődéstörténeti emlékeinek fejtegetése során a varázsol ige
háromszéki használatát illetően jegyezte meg, hogy a „sokáig varázsoltak” kifejezés ’idegen, érthetetlen nyelven beszéltek’ jelentéséből „már csak az ’érthetetlenség’ mutat a boszorkánysággal való kapcsolatra”. (Kertész M.
1922. 72. Kiemelés az eredetiben.) Ez visszaigazolni látszik az ugyancsak székely tájszóként, hasonló jelentéssel
jegyzett berbitél igéről korábban kifejtetteket. (Szerz. megj.) Lásd még: Gergely F. 1937. 123.
A molitfă/molitvă különleges alkalmakkor görögkeleti pap által celebrált imaszertartás, a Molitfelnic/
Molitvelnic (más néven: Evhologhion, ritkábban Trebnic) az ortodox istentiszteleti gyakorlatban használt szerkönyv, amely ezen szertartásokra vonatkozó utasításokat és előírt imaszövegeket tartalmazza. (Lásd erről:
Krizner, P. 2008. 173., Cosma, V. S. 2013b. 66., vö. DEX 1975. 564.)
A Heltai Gáspár kolozsvári nyomdájából származó protestáns Agenda a keresztségre, a házasságkötésre, a gyó-
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boscorodiţi, că vă bate pe voi Dumnezeu!”. (Molitvenicu, 1564!; idézi: Neda, D. 1945. 1.) A
szövegkörnyezet alapján26 a felszólítást követő isteni büntetés kilátásba helyezése valószínűsíti, hogy amíg a liturgia román szerkesztésű egyházi szláv nyelve ’érthetetlen mormolás’ként (rom. boscorodire) hatott, az ezen a nyelven celebrált liturgikus cselekvések némelyike
’boszorkányoskodás’-nak (rom. bosconitură) minősült.27
A reformáció tanainak terjesztését is tükröző ortodox egyházi nyomtatványhoz hasonlóan a korabeli erdélyi országgyűlési határozatok, rendeletek, törvények is forrásértékűek. Az 1566-os szebeni országgyűlésen hozott, a „bálványozás”-t és „káromlás”-t általánosan betiltó vallásügyi törvény kimondta, hogy „az istennek igéje szabadon hirdettessék kiváltképen[!] pedig az oláhok között, kiknek pásztori vakok lévén, vakokat vezetnek,
és ekképen[!], mind magokat, mind a szegény kösséget[!] veszedelemre vitték”. (Közli:
Szilágyi S. 1876. 326.) Az ekkor megfogalmazott rendelet alapján kinevezett püspököt
az erdélyi görögkeleti papok nem ismerték el.28 Miként az 1568-as tordai országgyűlés

26

27

28

nás kiszolgáltatására, a betegek vigasztalására, a temetésre és a halálraítéltek gondozására vonatkozó előírásokat, imádságokat és beszédeket tartalmazta. Az ennek második kiadásának fordításaként (Heltai G. kiad.
1599, lásd: Drăganu, N. 1922. 266., vö. Gergely F. 1937. 123.) beazonosított román nyelvű nyomtatvány két
szentségről (a keresztségről és az úrvacsoráráról) szól, a görögkeleti egyházi szokásrend hagyományos elemeinek egy része (pl. a szentek, az ereklyék tisztelete) hiányzik belőle. A keresztség és az úrvacsora a protestáns
egyházak sákramentumai. Az Ortodox Egyházban, ahogyan a Római Katolikus Egyházban is, a kultikus, ill.
doktrinális szentségek sorába további öt szentség sorolódik. A hét ortodox szentség (rom. Sfintele Taine) a keresztség, a bérmálás, a bűnbánat, az eucharisztia, az egyházi rend, a házasság és a szent kenet. A Cazania I néven is ismert Evangéliumok magyarázatáról román nyelven összefoglalóan értekezett: Daniel, C. N. 2010., a
Szerkönyv betűhív részletét közölte: Hodoş, N. 1903. 235–276., átiratát részletesen ismertette és nyelvészeti
szempontból elemezte: Drăganu, N. 1922. 254–326. Magyar nyelven lásd minderről: Juhász I. 1940. 49–75.;
Makkai L. 1948/1989. 109.; Tamás L. 1936. 427., 446. További, erre vonatkozó román, magyar és nemzetközi szakirodalmat illetően tájékoztat a két részből álló román nyelvű mű brassói nyomtatójának, Coresi diakónusnak az életútját, munkásságát és az általa nyomtatott kiadványok nyelvészeti vonatkozásait is tárgyaló művekből legutóbb összeállított bibliográfia. (Lásd: Urs, O. 2012.)
A megszólítás értelmében a paptársakhoz intézett felszólítás a „szakrális kommunikáció” (Lovász I. 2002. 51–
52.) helyénvalóságára vonatkozik, annak ismérveit sorolja fel: „Paptársaim, jó értelemmel (értsd: helyesen)
és nagy félelemmel és tisztelettel említsétek az Úr nevét!” (Szerz. ford.) Eredeti román nyelvű szövegrészlet:
„Fraţii mei popi, cu bun înţeles şi cu mare frică şi cinste să pomeniţi numele Domnului!”. (Molitvenicu, 1564!;
idézi: Neda, D. 1945. 1.)
A Szentlélek kegyelmi működésének külső eszközeinek tekintett ortodox misztériumokkal (gr. μυστηριον, lat.
mysterium ’rejtett dolog, titok’) kapcsolatban Szimonidesz Lajos is megjegyzi, hogy „a néphit azonban ezt a
jelentést materializálja, a misztériumokkal babonás hiedelmeket kapcsol össze, úgyhogy a keleti pap elsősorban nem lelkipásztor, hanem inkább isteni csodatevő erők közvetítője”. (Szimonidesz L. 1927/1988. 513–514.)
A Román Ortodox Egyház egyik legsürgetőbb feladatának éppen a „liturgikus gesztusok és az egyházi tárgyak szimbolikusságának bármiféle mágikus, varázslással kapcsolatos jelentéstársítást kiküszöbölő magyarázatát” tekinti. (Szerz. ford.) Az eredeti román nyelvű szövegrészlet: „explicarea gesticii liturgice şi a obiectelor
bisericeşti, cu toată încărcătura lor de simbol şi eliminarea oricăror conotaţii magico-vrăjitoreşti”. (Sandu, D.
2004. 3.)
Erre hivatkozva a rendek a szebeni törvénycikk szigorú(bb) alkalmazását kérték a fejedelemtől. Az első román
református zsinatról (1569) és előzményeiről lásd magyar nyelven a már idézett: Gergely F. 1937., valamint a
16. századi román református püspökség alakulástörténetét tárgyaló román nyelvű írást: Dumitran, A. 2010a.
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határozata tudósít: „az régi papoknak és azoknak tévelgésinek engedvén ellenek állnak”.29
(Közli: Szilágyi S. 1876. 341.)
A román nyelv egyházi használatának és a görögkeleti hívek anyanyelvi tanításának
17. századi ismételt előírásakor bizonyos „babonás ceremoniák”-at újra tiltani igyekeztek.
Ghenadie erdélyi román vladika30 1640 őszén bekövetkezett halála után az erdélyi román
ortodox egyház püspökjelöltjeit számba vevő és a hivatalba helyezésük előkészítésében aktívan közreműködő Geleji Katona István I. Rákóczi György fejedelemmel folytatott levelezése31 alapján valószínűsíthető, hogy az udvari káplánból lett erdélyi szuperintendens a korabeli görögkeleti egyház szokásrendjét legalább olyan jól ismerte, mint a felügyelete alá tartozó
ortodox egyházszervezet és -kormányzat képviselőit.32 A protestánsként „igazhitű”33 püspök
leveleiben az „oláh vallás”34 téveszméket ápoló jellegét nyomatékosította: „Jobb is volna talán
29

30

31

32

33

34

Lásd minderről az erdélyi román lakosság körében terjedő protestanizmus lutheri és kálvini irányzatát ismertető tanulmányt, amely a román nyelv egyházi használatának bevezetésében meghatározónak bizonyuló 1538 és
1699 közötti időszakot tekinti át: Marienescu, At. M. 1902. 170–173. Vö. Szendrey Zsigmond Műveltségtörténet
és babonafejlődés című írásával, amely a 16. századi protestáns lelkészek hiedelmeiről, mágikus tevékenységéről is
átfogó képet nyújt (Szendrey Zs. 1943. 56–63.), valamint a Bornemisza Péter iskolamesteréről, Lethenyei Pálról
írottakat, aki a korban az ördöngösség szakemberének számított. Ez utóbbinak a sikerrel alkalmazott bájolása
„nagy anyatul, es egy Mise mondo Paptul tanult volt”. (Bornemisza P. 1578/1955. 134.)
Az egyházi szláv nyelvben a püspök megfelelője. Lásd még a II. Ghenadie életét és munkásságát ismertető román nyelvű, a korabeli erdélyi egyházpolitikai viszonyokat a havasalföldi, moldvai és oroszországi ortodoxia
vonatkozásában is tárgyaló cikket: Dobrei, F. 2008.
Az 1640 és 1643 között keltezett 11 fennmaradt levelet Ötvös Ágoston tette közzé. (Ötvös Á. 1859. 199–233.)
Ezekről, illetve a megnevezett időszaknál korábbi, illetve későbbi datálású, különböző történelmi, irodalmi és egyházi folyóiratban sporadikusan publikált további 15 Geleji-levélről Nagy Géza értekezett. (Nagy G. 1940. 7–8.) A
misszilisekre alapozó munka függelékében hozzáférhetővé tett új levélszöveggel (lásd: i. m. 17–20.) a korpuszt 27
levélnyire bővítette. Geleji Katona István levelezéséről és munkásságáról lásd még: Juhász I. 1943. 295–296.
A korban létező 20 román esperesség (rom. protopopie) közül 17 ekkor az ő felügyelete alá tartozott. Ezeket
1643-ban – a déli határ mentén fekvő kilenc esperesség kivételével – a fejedelem visszarendelte az erdélyi román ortodox püspök fennhatósága alá. (Lásd: Makkai L. 1948/1989. 146., vö. Brusanowski, P. 2006b.) Az erdélyi ortodox egyház 1377-től, a remetei templom festményének egyik rétegében beazonosított és feltehetően
vezető beosztású ortodox pap nevével (Ghelasie) kezdődően adatolható alakulástörténetét illetően lásd: Popea
[Pope’a] N. 1870., az erdélyi ortodox papok és szerzetesek 17. századi helyzetéről: Makkai L. 1948/1989.
141–145., az ortodox egyház történetének periódusairól és erdélyi vonatkozásairól: Brie, M. 2005. 163–166.,
238–239., 274–278.; ill. Brusanowski, P. 2005, az ortodoxia erdélyi románság történelmében a 18. század végéig játszott szerepéről pedig: Manzinger K. 2010. 153–159.; a püspöki intézmények erdélyi kialakulásáról és
1740-ig adatolt fejlődéséről: Dumitran, A. 2010a.
Az igazhitűség (ti. ortodoxusság) itt nem a görögkeleti egyházra, hanem a reformációt követő első korszakra,
az ún. protestáns ortodoxiára utal, amely a 16. század végétől a 17. század végéig tartott. Mint Makkai László
írja: „Rákóczi Zsigmond fejedelemnek a román reformátusok kérésére rendeletben kellett biztosítania azt a
jogot, hogy »az ortodox (értsd: református!) religiót szabad legyen az oláhok közt vallani« (1608)”. (Makkai
L. 1948/1989. 141.) Az 1669-es adatolású ’református’ jelentésű orthodoxáról, valamint az 1710-es adatolású
reformata oláh ecclesiáról lásd: Zsemlyei J. 2000. 494–495.
A Geleji Katona István által 1649-ben egybegyűjtött egyházi kánonokban megnevezett felekezetek – „pápistaság, szamozaténság, lutheránság, oroszság, vagy oláhság” – következetes megfeleltethetőségét a Kiss Áron
által később, ezek 19. századi kiadásakor beszúrt szövegközi jegyzete (ti. zárójeles kiegészítése) ekként egyértelműsíti: „római katolikus, unitárius, ágostai hitvallású evangélikus, görögegyesült és görögkeleti egyházak”.
(Geleji K. I. 1649. LXIV. kánon, Kiss Á. 1875. 32.) Kiemelés tőlem. Cz. D.
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kegyelmes uram a görög mert még sem szintén olyan corrupta a görög vallás, mint ez az oláh,
mely nagy részint csak merő superstitio”.35 (1640. szept. 4., közli: Ötvös Á. 1859. 204.) A fejedelemnek továbbított javaslata értelmében „egyelsőben (…) a superstitiókat a vak községgel
elhagyathatnók”. (1640. szept. 24., közli: Ötvös Á. 1859. 214.) Ezen törekvés egyik eredményeként, az 1640 őszén Moldvából érkezett Ilie Iorest erdélyi ortodox püspök36 helyébe kinevezett gyulafehérvári Simion Ştefant37 Rákóczi György 1643-ban a Geleji által megfogalmazott tizenöt feltétel38 betartásának ígérete mellett erősítette meg a hivatalában. A kinevezési
okmány a már említett szertartásokat tiltotta. A korábban „pápistáktól maradott babonázás”nak (1640. szept. 22., közli: Ötvös Á. 1859. 217.) tekintett és kiiktatandónak vélt liturgikus
eljárások között a keresztelés39 és az eucharisztia40 görögkeleti szokásgyakorlata is szerepelt.
35

36

37

38

39

40

Ugyanazon században Kyrillos Lukaris (1572–1638) konstantinápolyi pátriárka, aki 1602-ben a portánál tartózkodó holland követ révén a református egyház tanaival is megismerkedett, saját egyházával kapcsolatos nézete az volt, hogy „a görög egyház rákfenéje a babona”. (Lukaris, K. 1613, idézi: Szimonidesz L. 1927/1988. 512.)
A vallási egységet megcélzó erdélyi protestáns törekvésekkel szembehelyezkedő ortodox egyházfőről lásd
még: Ötvös Á. 1859. 224–225., a Román Ortodox Egyház (rom. Biserica Ortodoxă Română) által 1955-ben
szentté nyilvánított püspök életéről pedig: Păcurariu, M. 1978.
A román nyelv egyházi használatának területén jeleskedő egykori erdélyi ortodox püspököt a Román Ortodox
Egyház 2011-ben szentté nyilvánította. Életét és tevékenységét ismertető és méltató román nyelvű tanulmány: Dumitran, A. 2010b/2011.
Paul Brusanowski adatolása szerint az erdélyi ortodox püspök megválasztásához és beiktatásához 1638-ban hat,
1643-ban tizenöt, 1699-ben pedig tizenkilenc feltételt szabtak. A szebeni Ortodox Teológiai Intézet tanárának értelmezésében ezek egy része „a román népi kereszténységhez tartozó babona megszüntetésé”-t célozták meg. (Brusanowski, P. 2006a.) A kinevezési okmányban latinul szereplő „superstitiones aniles”, azaz ’régi
babonák’-kal kapcsolatban a Geleji Katona István által már korábban, az 1640. szeptember 22-i levelében olvasható „egynehany punktumok” cím alatt 24 pontba szerkesztett feltételsor értelmében a/egy leendő erdélyi ortodox püspök feladatköréhez mind „az idegen nyelven való birbitelést”, mind „a pápistáktól maradott babonázást
elhagyassa” kötelezettség hozzátartozott. Ez utóbbiak közé az emberélet fordulóihoz kapcsolódó átmeneti rítusok bizonyos egyházi (intézményesített) és népi (intézményesítetlen) összetevőit, pl. a „gyertyázást, olajozást
(…) templombeli misélést, füstölést, csengetést”, valamint a „megholtakkal való beszélgetést” sorolta. (Geleji K.
I. 1640. szeptember 4., közli: Ötvös Á. 1859. 216–218.) Vö. Moldován G. 1899. 930.; Makkai L. 1948/1989. 143.
Az általában a születést követő 40. napon sorra kerülő szentség kiszolgáltatására való felkészülés időszakában, az ún. katekumenátus-szertartás (rom. ritual de „facere a catehumenului”) keretében történik az új tag formális (a keresztség szentségének elnyerése után már teljes jogú) felvétele az egyházba. Ennek során ördögűző
imák hangzanak el. Ezt a régebb születést követő nyolcadik napon sorra kerülő és a gonosz szellemek eltávolítását célzó rítust kizárólag felszentelt papok végzik ma is, akiket korábban „ördögűzők”-nek (exorcişti) is neveztek. Jelenleg négy ördögűző ima hangzik el, kettőt nyugati, kettőt keleti irányba fordulva mondanak, majd
ezeket követik az ún. ellenmondó/tagadó imák (rom. molitfe vagy rugăciuni de lepădare; a katolikus liturgiában: abrenuntiatio diaboli). A Sátán megtagadásának ünnepélyes formulái a pap által háromszor megismételt
kérdésekből, ill. felszólításokból, valamint a keresztszülők által (a keresztelt nevében) adott feleletekből állnak. (Lásd még: Krizner, P. 2008. 174–175.) A keresztség szentségének (rom. Taina Botezului) kiszolgáltatási rendjét és ennek 16–21. századi alakulástörténetét az ezt előíró ortodox liturgikus könyv (rom. Molitfelnic)
különböző kiadásai alapján lásd bővebben: Krizner, P. 2008. 171–192., az ördögűző szertartásként értelmezett
keresztelőről és annak történeti adatolásáról pedig: Pócs É. 2001a. 185–186.
A katolikus és ortodox szóhasználatban a kenyérrel és a borral végzett liturgikus cselekmény egyrészt az egész
szentmise, illetve liturgia (eucharisztia), másrészt a kenyér és a bor színe alatt valóságosan jelen lévő Jézus
Krisztus (Eucharisztia). Ez utóbbi szinonimája az Oltáriszentség. A protestantizmus az eucharisztikus szertartásra az úrvacsora megnevezést használja.
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Fél évszázaddal később, az 1699. szeptember 8-tól meghirdetett gyulafehérvári országgyűlés keretében zajló tárgyalások befejeztével, az október 6-án rendbeszedett és megerősített negyedik (Az oláh papokról) törvénycikk hetedik pontja a következőket írta elő:
„Az excommunicatiorúl is megintetik az oláh püspök, hogy afféle excessust ne kövessen,
se az papoknak ne engedjen, hanem az melyik religióval uniálják magokat, az mint az
excommunicatióban az a religio szokott procedálni, ők is ez szerént procedáljanak”. (Közli:
Szilágyi S. 1898. 428–429. Lásd még: i. m. 64–65., vö. Bod P. 1764. 36. / 2012. 119., 260.)
A katolikus hit ördögűzésben kitűnt korabeli erejét és eljárását is példázó ausztriai jezsuita rendtartomány 1645. évi jelentése két ördögűzési esetről tudósít: míg a szeretője által megbabonázott iskolamesterből a nevetségesnek vélt moldvai görögkeleti szerzetesek
– „ridicule graeci monachi (cologeres vocantur)” – ököllel és bottal próbálták az ördögöt
kiverni, addig a jezsuiták isteni szóval – „divino verbo” – űzték el.41 (Közli: Benda K. 1989.
314–318. 67. sz.) Az ugyanezen jelentésben olvasható, egy javasasszony által démonűzés
céljából forró vassal égetett katolikus személy esetéből levont következtetés, ti. „a román
nép nagyon babonás”, nem kizárólag a két tettleges exorcizálási eljárás alapján fogalmazódott meg.42
Az erdélyi protestáns fejedelmek 17. századi diplomáciai nyelvén „komolyan megintett
illetlenség”-ek43 időtálló ortodox papi gyakorlatnak bizonyultak. Ezt példázza egy 18. századi főkormányszéki rendelet szövege is, amely Visarion szerzetes44 „bűjös-bájos”-nak mi41

42

43

44

Mind a katolikus, mind a görögkeleti papok exorcizáló tevékenységére a későbbiekben is van példa: 1710-ben
például a „fejérvári pápista papok” (SzT. 2000. X: 176.), 1718-ban pedig „két görög szertartású pap” sikertelen
ördögűzését is feljegyezték. (Hivatkozza: Martinkó B. 1890. 266.)
A moldvaiak babonás (és parázna) életéről egy későbbi, az 1647. évi jelentés is tájékoztat. (Közli: Benda K.
1989. 339–341. 75. sz.)
A kifejezés Bethlen Miklós fentebb idézett, az unió kérdésében kiadott 1699-es gyulafehérvári dekrétumát hivatkozó Moldován Gergelytől származik, aki szerint: „Ki volt mondva: «a z o l á h p a p o k n e
a f u r i s z á l j a n a k .» Az ország kanczellárja B e t h l e n M i k l ó s Gyulafehérvárt 1699. szept. 16án az unió kérdésében kiadott dekretumában azt mondja: «az afuriszálást illetőleg az oláh püspök komolyan
megintetik, hogy afféle illetlenségtől magát tartóztassa és papjait is arra utasitsa.»”. (Moldován G. 1899. 844.)
A Moldován Gergely által szeptember 16-ra datált törvénycikk Bod Péter református lelkész és egyháztörténész szövegközlése értelmében valamivel később, 1699. szeptember 23-án keletkezett. (Vö. Bod P. 1745. 64. /
2012. 80.) Ugyanezen kifejezést már korábban is használták: „Az oláh esperestek nem tudván az magok kötelességeket szemek előtt viselni, sok illetlen és alkalmatlan divortiumot csinálnak”. (Gyulafehérvár, 1651. évi
13.§, közli: Veszely K. 1860. 261.)
Nicolae Sarai (1714–?) egy 1744. május 6-ai főkormányszéki rendeletben Besarion névváltozattal „vándor
ámító”-ként került említésre. (Közli: Szádeczky L. 1898. 422–423. 1632. oklevél.) Etnikai hovatartozása vitatott: Boszniában született, Horvátországban (is) élt, de egy korabeli, Temesváron kiállított okiratban „eremitul
valah”-ként, azaz ’oláh szerzetespap’-ként szerepel. 1744-től a Bánságban, majd Erdélyben kifejtett, a Rómával
való vallási egyesülés elleni, lázító tevékenységének megakadályozását és büntetését célzó szebeni elfogatását követően, feltehetően a kufsteini börtönben halt meg. Az ortodoxia mártírhalottjaként a román ortodox
egyház 1955-ben szentté avatta. A 19. században Teleki Domokos gróf a magyar sajtóban a szentéletű egyházfi alakját villantotta fel. (Teleki D. 1863) Jancsó Benedek történeti munkája viszont a Pop György görögkatolikus esperest megátkozó szerzetes alakját körvonalazta: „Visarion a nép előtt megátkozta a hódolni nem
akaró papot (…) el volt a hit terjedve, hogy a szent kalugernek a Boldogságos Szűz minden nap megjelenik

344

EME
A román pap hiedelemköre a magyar népi kultúrában
nősített rítusait örökítette meg. (Nagy-Szeben, 1745. április 6., közli: Szádeczky L. 1898.
434. 1637. oklevél)45
Az adminisztratív-protokolláris vonatkozású iratokban (levelekben, törvényrendeletekben, jelentésekben, okmányokban) fellelhető történeti adatok és adalékok mellett, a
korban jegyzett boszorkányperek hozzáférhető iratanyaga alapján, a „tulajdonított boszorkányság” és a „véghezvitt (pozitív vagy negatív) mágia” (Pócs É. 1983. 136.) három olyan
esete körvonalazódik, amelyből kettő görögkeleti, egy pedig görögkatolikus pap alakját,
tevékenységét villantja fel.
1731 nyarán a Bihar vármegyei Sonkolyoson elfogott és boszorkánysággal gyanúsított
Duka Rusandra ellen indítottak eljárást. A július 14-én Telegden sorra kerülő tanúkihallgatás során a gyanúsított „boszorkányságá”-nak egyetlen szegmensére derült fény: tanácsára a „dubrocsinyi oláh pap”46 mágikus úton igyekezett visszaszerezni ellopott könyveit.
(Lásd: Komáromy A. szerk. 1910. 437–438. CCCLXV. sz., vö. Kristóf I. 1998. 226. 150.
sz.) A falubeliek által megtalált fiatal gyertyánfa, amelybe a pap hét lyukat fúrt/fúratott(?)
és tizennégy szeget vert/veretett(?),47 nem bizonyult perkezdeményezésre alkalmas tárgyi bizonyítéknak. A négy doborcsányi férfi tanúvallomását tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyvre feljegyzett felmentő ítélet alapján tárgyalásra sem került sor, a szóban forgó „lopott jószág” pedig ún. kalácspénzen48 került vissza jogos tulajdonosához, a paphoz. A megkárosított lelkész együttműködése az ismeretlen foglalkozású, de bizonyos mágikus tudással rendelkező asszonnyal a korban érvényes attitűdöt tükrözi.
Nagybánya városi tanácsának 1753-ban végzett általános bűnvizsgálata49 során egy román parasztasszony, a külvárosban lakó Mocsirán (Béres) Györgyné is gyanú alá esett.

45
46

47

48
49

és tudtára adja szentséges fiának, Jézus Krisztusnak akaratát”. ( Jancsó B. 1896. 705.) Jancsó Benedek szerint
„mivel nem tudott oláhul” (uo.), a néphez intézett beszédek alkalmával tolmácsra volt szüksége, életútjának
alakulását illetően pedig akként vélekedett, hogy a szebeni elfogatását követően Gyulafehérvárra, majd Bécsbe
vitték, ahonnan a bécsi orosz követ társaságában szabadon távozott, feltehetően Oroszországba. ( Jancsó B.
1896. 709., lásd még: Makkai L. 1948/1989. 172.)
A teljes magyar nyelvű okiratot és román fordítását lásd: Şotropa, V.– Ciplea, Al. 1925. 20–23.
Figyelembe véve a jelenkorban Doborcsányként (rom. Dobricioneşti, Bihar megye) jegyzett település korabeli etnikai és felekezeti összetételét – „Oláh falu (…) lakosai ó hitüek” (Vályi A. 1796. I: 531.) –, a lelkész ortodox volt.
Egy Moldován Gergely által idézett ráolvasó (De ursită) szövegében a román néphitben ismert ursziták (’sors-,
végzetasszonyok’, vö. rom. ursită, ursitoare) is „az erdőbe mentek, élő gyertyánfa gyökérrel és abroncscsal[!] abroncsoltak”. (Moldován G. 1899. 945., lásd még: i. m. 892–893., 941.) A fába vert ékekkel, fatörzsre szorított
abronccsal kivitelezhető rontás gyimesi változatát a 20. század végén többen is feljegyezték. (Lásd: Magyar Z.
2003. 521. 1007. sz., vö. i. m. 771.; Takács Gy. 2004. 324–327., 502–506. sz.) A rontás azonos néven ismert a
moldvai és a Fekete-Körös völgyében élő magyarság körében is. (Vö. Takács Gy. 2004. 82–83.)
A károsult felet nyomravezető, a károsítót feladó személynek ígért, illetve fizetett összeg. (Lásd: SzT. 1993. VI: 24.)
Kiss András, a jog- és hivataltörténettel foglalkozó egykori kolozsvári levéltáros szerint a középkorból átvett
eljárás (ún. cirkálás) során a feltett kérdések egy településen (vagy egy nagyobb közigazgatási egységben) elkövetett bűncselekményeket voltak hivatottak felderíteni. Az eljárás további alakulását a tanúk válasza határozta meg. (Kiss A. 2003. 117., vö. SzT. 1975. I: 1199–1200.) A Meznerics Iván jogász által is leírtakra hivatkozó
Kristóf Ildikó szerint „a generalis inquisitio gyakorlata legalább a 18. század közepéig élt az ország területén”.
(Kristóf I. 1998. 39.; vö. Meznerics I. 1933. 20–23., 48–52.)
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Az egy évvel később sorra kerülő büntetőjogi eljárás keretében a vádlott felfogadás jellegű
böjtölését és a felkérésére pap(ok) által végzett miseszolgálat mozzanatát két tanú is felemlítette: „mondotta Mocsiránné, hogy ő két pénteken, két szerdán böjtöl. Szertidárt50 is
végeztet a pappal, hogy ebben a hostántzban négy házból pusztuljanak ki, signanter Tomsa
Alexáné, hogy ő reája esküttek”, illetve „miért esküdtek az én fejemre, amikért is én két
pénteket és szeredát tartottam és a papoknak fizettem, hogy szeredározzanak azoknak elvesztésekért”. (Közli: Balogh B. 2003. 312–313.) A vádlottnak tulajdonított szövegrészletek istenítélet-jellegű igazságszolgáltatásra utalnak, a vád- és esetalakító személyek elpusztítását célzó rituális böjt és halotti mise az ortodox lelkészek és az egyházi szertartásrend
ambivalens (vallásos és mágikus) jellemzőire utal.
Az Iktári Gróf Bethlen Sámuel által kezdeményezett és a szászbanyicai lelkész51 ellen
folytatott vizsgálatot adatoló 1814-es periratban, amely egy hidasi „boszorkány assony”-t,
valamint egy Péter nevezetű szélkúti „tudákos ember”-t (látót) is nevesít, a pap pénzének
eltulajdonításával gyanúsított román nő (Parasztyiva) férjének, Asztalos Iliának a tanúvallomásában a következő részlet olvasható: „meg mondám Hitem után, de tudom elkell
puſztulnom a’ Paptól”. (AICAR Fasc. 117. No 1., lásd még: SzT. 1975. I: 537–538., 1042–
1044.) Az idézett vallomásrészlet azt a nézetet látszik visszaigazolni, hogy az eltűnt pénz
miatt a népi specialistákkal együttműködő lelkész olyan hatalommal bír, amely által rontani is képes.
50

51

A periratot feltáró és publikáló Balogh Béla történész és nagybányai levéltáros szómagyarázata szerint
a szertidár „feltehetően az az ortodox szertartás, amelynek keretében átkot mondanak egy, a szertartást
megrendelő és fizető személy által megjelölt, megrontandó másik személyre”. (Balogh B. 2003. 318. 5.
jegyzet.) A szerenda, szerindár (rom. sărindar) eredetileg az élőkért (pl. betegekért) és/vagy halottakért 40
napig nevesítetten, pap által mondott szertartásos ima, illetve a temetést követő 40. napon sorra kerülő
engesztelő halotti szentmise. (Lásd: SzT. 2005. XII: 435.; DEX 1975. 832.) Történelmi tárgyú munkájában Teleki Domokos a 19. században jegyezte fel, hogy „az oláh (…) a jövő életben bünhödéstől mitsem
tart, meg levén győződve, hogy papjaik könyörgéseik által, melyet Szerindár-nak neveznek, a pokolból is
kiszabadítják”. (Teleki D. 1865. 69–70., lásd még: Jancsó B. 1899. II: 140., 1900. 68.) Az ortodox lelkészek által végzett egyházi szolgáltatások árát 1784-ben, Ghedeon Nichitici erdélyi ortodox püspök idejében rögzítették. Ekkor egy teljes (6 hetes) szerindárért 5 forintot, félért 2 forint 30 krajcárt kellett fi zetni.
(Vö. Furtună, D. 145–146.)
Az egykor Kolozs vármegyei település ma Mezőbanyica (rom. Băiţa) néven ismert Maros megyei falu. A
településre vonatkozó 18. századi adatok – pl. „1765: a Szász Banyitzán fejül levő Monosteriaban mellyben
lakik a mostani Unitus Oláh Pap, Popa Von” (SzT. 1997. IX: 21.) –, valamint az 1850-es évi felekezeti statisztika alapján – amely szerint a településen 769 görögkatolikus, 8 református és 2 római katolikus lakos
élt – a szóban forgó lelkész feltehetően görögkatolikus volt, de a 808 ortodox, 164 görögkatolikus és 4 református lakost jegyző 1992-es népszámlálás adatsora (szemben az 1941-ben még 1066 görögkatolikus,
12 ortodox és 11 református lakos jegyzékével szemben) arra enged következtetni, hogy az egykori uniálás
nem bizonyult időtállónak. (Vö. Varga E. Á. http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/msfel02.pdf
hozzáférés: 2014. 06. 07.) A feltételezések szerint a 17. században keletkezett és valamikor 1723 tájékán
Bilakról átszállított, a Szent Mihály és Gábriel arkangyalokra felszentelt, ma műemlékként nyilvántartott fatemplom mellett, a jelenkori közösségnek van egy Szent Györgyre felszentelt ortodox temploma is.
A görögkatolikus fatemplomról magyarul lásd: Kelemen L. 1899. 52–53.; 1900. 50., román nyelven pedig: Băciuţ, N. 2010. 29–30.
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További három ügyirat egy kincskeresőként tevékenykedő szerzetesről és két gyógyítóként számon tartott papról tudósít. A magyarországi tagokat is számláló, Kolozsváron 1790-ben alapított Kincskereső Társaság (ún. „bányász-társaság”) működését átvilágító
1796-os vizsgálat során lejegyzett vallomások szerint a kincskeresés és a társaság létrehozásának kezdeményezője „egy vén kaluger [oláh pap] volt, a kit több valló zarándoknak
mondott”. (Hivatkozza: Jakab E. 1888. III: 728., lásd még: i. m. 723., 730.) Habár a kincsre vezető (zarándok)szerzetest a hivatalos szervek kolozsmonostori tartózkodású „ámító”-ként azonosították, a tanúvallók által „élet és halál dolga”-ként említett kincsásás a
korban mágikus52 tevékenységnek számított. (Vö. Jakab E. 1888. III: 729.) A feljegyzett
adatok – pl. a kincskigyúlás napja és jele (Szent-György napján éjfélkor kékes lánggal ég),
a kincsásás helyszíne (erdő mélye, pince, dombtető, történelmi rom) és módja (tükörrel)
– a kincs hiedelemkörének ma is ismert motívumai. Az eset, a vén kalugernek tulajdonított mágikus képességen (pl. megnyitotta a pincét, ahol a kincs volt) túlmutatóan, annak
sajátságos (kóborló) életvitelére53 és szentségtörő magatartására utal: „A vén kaluger (…)
megesküdt előtte: Hogy az Isten neki Istene ne legyen, s az ur vacsorája melylyel él, tűzzé
és lánggá váljék benne, ha őt a Bükkön bizonyos kincsre nem viszi”. (Hivatkozza: Jakab
E. 1888. III: 729.)

52

53

Ugyanazon évből, 1796-ból, ismert egy úriszék elé terjesztett eset is, a Kraszna vármegyéhez tartozó récsei
evangélikus lelkész valláskáromlási ügye, amely az Ambrus Gedeonként nevesített pap feljelentésre alapot adó tevékenységét pénzszerzés céljából kezdeményezett ördögidézésként azonosította. A jelentés részleteit, amelyben a lelkész Terophile főördög megidézésére használt írása is említést nyert, Szabó T. Attila
tette közzé. (Lásd: SzT. 1975, I: 309, 353, 537, 647, 890, 1128., vö. Láng – Tóth G. szerk. 2009. 44.) A
kincskeresés írott dokumentumait egybeszerkesztő Láng Benedek és Tóth G. Péter által 2009-ben kiadott kötetben a perirat részletei újra megjelentek. (Lásd: Láng – Tóth G. szerk. 2009. 176.) A kincs hiedelemköréről és ennek további írott forrásairól (kincskereső kézikönyvekről, törvényszéki dokumentumokról) lásd ugyanezen kiadványt, egy, a monostori erdőben elásott kincset adatoló 1588-as dokumentumot pedig: Herrmann A. 1905. 12–13. A 19. századi székelyföldi kincskeresést adatoló feljegyzések (pl.
Balásy D. 1897.) folytatásaként és kiegészítéseként Simon Katalin az 1928–30-as évek általános gazdasági
mélypontja körül regisztrált háromszéki kincskeresést írta le. Az általa lejegyzettek alapján tudott, hogy
Szentivánlaborfalván a vagyontalan és törpebirtokos lakosság köréből toborzódott kincsásók „maguk közül papot választottak (…), aki az ásások megkezdése előtt imát mondott, áldozatot mutatott be”, de alkalomadtán Kolozsvárra is felgyalogoltak, hogy tanácsot kérjenek, vagy cigány és román kuruzslókat kerestek fel a sikeresebb pénzásás reményében. (Simon K. 1946. 74.) Egy 2000-ben lejegyzett gyepecei szöveg
szerint a románcsügési kincsásó, mielőtt munkához fogott, könyvet nyittatott a pappal, és annak jövendölése alapján kezdte el, majd hagyta abba a keresést. (Magyar Z. 2003b. 335–336. 537. sz.) Lásd még a
Takács György hárompataki anyagában fellelhető szövegeket, amelyek a hamis kincskeresőnek bizonyult
román férfi ra vonatkoznak. (Takács Gy. 2004. 382–383. 629–630. sz.)
Sztripszky Hiador és Alexics György adatolása szerint a 16. századtól kezdődően „kalugyereknek egész raja
áramlott állandóan Erdély felé (…) a pogány világból megőrzött vallási és erkölcsi felfogásokkal élő román
magánvallás követelményeinek ördögűzéseivel, ráolvasásaival nagyszerűen tudott megfelelni”. (Sztripszky H.
– Alexics Gy. 1911/1986. 644.) A Fekete-Körös völgyében lakó magyarok körében 1911-ben gyűjtött anyagának közzétételekor Györffy István azt a 18. századi rendeletet is hivatkozta, amelyben „a nem unitus papoknak az kóborlás és pénzcsalás keményen megtiltatik”. (Belényes lt. Curr. Jk. 1787, idézi: Györffy I. 1916.
87., 1986. 206–207.)
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A papok mágikus eredetűnek (pl. rontásnak, megszállottságnak) vélt betegségek (pl.
epilepszia, elmebaj) gyógyításában való közreműködését54 illusztráló adattöredékek ambivalens, részben vallásosnak, részben mágikusnak tekintett tevékenységet sejtetnek.
Egy 1779-ből származó magyarlapádi jegyzésű szövegrészlet szerint „a volt a híre hogy
nyavállyátis kapott55 volt Csesztvén a Menyetske, s azért gyógyíttatta is az Apja edgy Vadveremi oláh Pappal”.56 (SzT. 1997. IX: 742.) Egy későbbi, a Torda Város Levéltárában őrzött 1831-es közigazgatási iratban fennmaradt beszámoló szerint a szemtanú látta, amint
„Fodor Péterné hordozta a’ leányát az oláh Templomba – kérdeztük tölle miért viszi oda,
azt felelte; Székely Farkasné úgy meg verte, hogy a’ miatt meg háborodott, s azért viszi oda,
hogy jőjjen az esze heljre”. (SzT. 1993. V: 44.)
Szacsvay Sándor újságíró századvégi tudósítása57 a bagosi oláh pap58 „ſzent tsalárdſágnak”
minősülő ördögűző tevékenységéről számolt be (Sz. S. 1786. 230.), Benkő József református
lelkész pedig az uzdiszentpéteri pópa pipázás ellen elhangzott, a dohány sátáni eredetének59
nézetét hangsúlyozó prédikációjának anekdotikus emlékét rögzítette. (Benkő J. 1792. 16.)
54

55
56

57

58

59

A medicina pastoralis jellegű irodalom kapcsán a sárospataki Soltra Alajos református orvos 18. századra érvényes – „a teológia és az orvostudomány összetartozik, nem lehet őket szétválasztani” (idézi: Deáky Z. 2001.
344–345.) – nézetét hivatkozó Deáky Zita kimutatta, hogy a 18–19. századi egészségügyi felvilágosítás folyamatában részt vevő papok „visszaléptek a hagyományos (papi) gyógyító szerepbe, még ha csak elméleti szinten is, ezzel biztosították a folytonosságot egy (...) évezredeken keresztül fenntartott státusnak”. (Deáky Z.
2001. 355.) Feltételezése az, hogy „a római katolikus papok és a protestáns lelkészek inkább ismerték” a medicina pastoralis kiadványokat, „mint például a pravoszláv pópák”. (Deáky Z. 2002. 239.) A papok gyógyító tevékenységének jellemzőiről, az orvoslás és a papi funkciók kapcsolatának történeti alakulásáról értekezve
úgy vélte, hogy „a papi orvoslásnak szükségszerűen el kellett tolódnia a lelkigondozás, a család-, a gyermek-, a
betegvédelem és a nevelés felé”. (Uo.) Az erdélyi orvosok 18–19. századi munkáiból nyújtott válogatásában a
szerző azon véleménye is megfogalmazást nyert, hogy „a papok mellett az orvosok testesítették meg évszázadokon keresztül a tanult, világot járt értelmiségit. Ők egyszerre tartoztak különböző társadalmi csoportokhoz,
így tudatosan vállaltak közvetítő szerepet”. (Deáky Z. szerk. 2008. 8.) Az orvoslópap 19. századi szerepéről a
nyitrarudnói Madva Ferenc plébános („csoda-pap”) életútja és tevékenysége kapcsán értekezett. (Lásd: Deáky
Z. 1998.) A laikus és a hivatalos gyógyítás viszonyrendszerében közvetett, írott források alapján rekonstruált
eset tárgyalásakor a szerző a „rendelés”-ek adatolása mellett a korabeli pap-kuruzsló (implicit) megfeleltetésre is rámutatott, ugyanakkor etnomedicinai vonatkozású mozzanatokat tárgyalt. A történeti adatokra és recens gyűjtésekre hivatkozó szerzők az Isten közvetítői státusát hordozó gyógyítók tevékenységének hangsúlyos öszetevőjeként a bizalmat és a gyógyulásba vetett hitet nevezik meg. (Lásd: Deáky Z. 2001. 355., 2002.
269.; Graf O. 2001. 32.; Iancu L. 2010. 189., 197.; Komáromi T. 2001. 121., 2007. 458., 2009. 132.; Pócs É.
1979b. 71., 2001. 457.)
’Megbetegedett’, feltehetően: ’rángógörcs, epilepszia’. (Vö. SzT. 1997. IX: 746.)
A korábban Szokmándként is jegyzett település korabeli etnikai és felekezeti összetétele alapján valószínűsíthető, hogy román görögkatolikus pap volt.
E korai, sajtóban publikált adatra dr. Keszeg Anna hívta fel a figyelmemet, akinek szakmai figyelmességét és
segítségét itt köszönöm meg. (Szerz. megj.)
A „Szathmárról” származó tudósítás a csengerbagosi (rom. Boghiş) ortodox lelkész tevékenységéről számol(hat)
be. A 18. század elején elnéptelenedett községbe, amely a Bagossy család birtoka volt, 1731-ben „óhitű oláhokat” (Vende A. 1908. 52.), azaz görögkeleti (ortodox) vallású román családokat telepítettek le.
A gyakran ’ördög burjányá’-nak, ’~ füvé’-nek, illetve ’~ tömjéné’-nek (rom. buruiana, iarba, tămâia dracului)
nevezett dohány eredetmondájának 20. századi román nyelvű szövegváltozata is ismert. (Brill, T. 1981/2002.
193–194.) Magyar vonatkozásban Sajószentpéteri István két 18. századi (1712–1713) tiszalöki prédikáció-
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2.2. A román pap alakja a magyar népköltészeti alkotásokban. A lelkészeket és szerzeteseket egyaránt tematizáló népköltészeti alkotások is sajátságosan, az egyházi jogszabályoktól eltérőként, gyarlóságaik mentén láttatják őket, így a szemléltetés végett kiragadott
folklórszövegek vallásos-mágikus tartalma elenyésző.
A Kőváry László által gyűjtött és közzétett 19. századi erdélyi népmondában a szász lány
lelkére pályázó, kalmár képében megjelenő ördög eszén egy oláh pap jár túl. (Kőváry L. 1853.
248., vö. uő. 1857. 91.) A rátermett barcasági pap áhítatosan hiszékeny alakváltozata Ipolyi
Arnold mesegyűjtésében bukkan fel, de az előbbivel ellentétben, emez pórul jár. Fillinkó, a
királyi udvarban lézengő furfangos tolvaj szedi rá, aki a királytól kapott feladat teljesítéseként
magát a papot lopja el. A román nyelvben és hitvilágban egyaránt otthonosan mozgó mesehős egy jól szcenírozott éjszakai templomi rituáléval a papot félrevezeti, zsákba kötve a magtárba cipeli, ahol a haragvó király másnap megvereti. (Ipolyi A. 1854, EA 2958. II: 117–120.,
közli: Benedek K. 2006. 392. II: 392–394. 18. sz., vö. MNGy 1914. XIII: 427–431. 89. sz.)
A máramarosi Felsőbányán kővé váltan látható, az ünnepnapi munkatilalmat szénarakással megszegő oláh pap alakjának és történetének széles körű ismertségét a Lehoczky
Tivadar monografikus munkájában idézett kárpátaljai szövegrészlet példázza. (Lehoczky
T. 1881. II: 207.) Az Orbán Balázs székelyföldi gyűjtéséből származó, a Magyar Népköltési Gyűjtemény III. kötetében Krisztus és a pópa címmel olvasható népmese, amely Benedek Elek gyűjteményében Krisztus és az oláh pap címmel kapott helyet, az elégedetlenkedése miatt lóvá változtatott, így három évig kádárforgácson tengődő pap történetét ismerteti. (MNGy 1882. III: 415–418.; Benedek E. 1894. I: 239–241.) A Déli-Kárpátok legkeletibb fekvésű, a Prahova völgyének felső szakaszán elterülő Bucsecs hegység
2020 m magas Kaluger-szirtjének barcasági eredetmondája egy fiatal lányt kérlelhetetlenül üldöző „álnok kaluger” alakját örökítette meg.60 (Orbán B. 1873. 202.) A Ficsoru
popi (’A pópa fia’)61 székásbesenyői narratívum a szomszédjával veszekedő, annak földjét

60
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ja, amelyet 2008-ban Salánszki Edit tette közzé Ördög szára-bordája cím alatt, ugyanezen nézet korabeli
elterjedségét tükrözi. A 20. századi magyar néprajzi gyűjtésekből a dohány (ördögi) erdetét Bosnyák Sándor
1968-ban Kisteleken (Bosnyák S. 1973. 81. 16. sz.), illetve Józseffalván és Istensegítsen gyűjtött (Bosnyák S.
1977. 141–142. 1080–1081. sz.) szövegei is szemléltetik.
Például lásd összehasonlításul Herrmann Antal A hegyek kultusza Erdély népeinél című cikksorozatának negyedik,
a román néphitre vonatkozó részét, amelyben négy, pópával kapcsolatos néprege is szerepel. (Herrmann A. 1893.
370., 377–379.) Itt említem meg a Schott Arthur és Schott Albert által közreadott 19. századi német nyelvű
román folklórgyűjteményt is, amelynek egyik „babonás” történetében a titokzatos szavakat (die geheimnisvollen
worte) ismétlő szerzetes (mönch) alakja is megjelenik. (Lásd: Schott Ar. – Schott Al. 1845. 247.)
A 19. század végén Gavril Bodnariu lelkész által gyűjtött és Legenda cârtiţei (’A vakond mondája’) címmel az
aradi Tribuna Poporului (’Népszava’) lapban közzétett román nyelvű szövegváltozat alcíme ugyanezt hangsúlyozza: »Cârtiţa e fecior de popă«, ti. ’A vakond papfiú’. (Bodnariu, G. 1898. 683.) Egy későbbi (gyűjteményes)
kiadásban fellelhető változata Livada de zestre (’A hozományba adott gyümölcsös’) címmel szerepel. (Brill, T.
1981.) A román pap fiának állattá változtatásáról lásd a medve Hunyad megyei eredetmagyarázó történetét,
amelynek korondi változata is ismert: Malomvíz, 1900 körül / Téglás G. EA 10630/10. (Közölve: Magyar Z.
2009b. 168. 375. sz.)
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jogtalanul eltulajdonító pap isteni büntetését részletezi, fia vakonddá változását magyarázza. (Versényi Gy. 1901. 317. 66. sz.)
A régi stílusú nagy hegyi tolvaj (A zsivány felesége) ballada csíkvacsárcsi szövegváltozata rablógyilkosság potenciális áldozataként utal rá (közli: Bartók B. 1908. 106.), egy
gyoszényi siratóballada a pap mellékfoglalkozásaként is ismert kocsmárosságot jegyzi.
(Közli: Faragó J. – Jagamas J. 1954. 177–178./28B. sz.) Egy bánáti népdal sorai62 a legények olaszhoni besorolásakor a bíróval összejátszó papra utalnak. (Schmidt T. 1915. 293.)

62

„Chinezul şi cu popa / Tot aşa mi-or rupt legea, / Că cătană m-or băga / La Italia m-or căra...” [’A bíró meg a
pópa / Csak mind úgy határoztak, / Katonának bedugnak / Olaszhonba vonszolnak…’ A bánáti chinez (kenéz, rom. cneaz) itt: ’bíró’.] Első (román nyelvű) szövegközlését lásd: Hodoş, E, 1892. 222. Az Enea Hodoş
román folklórgyűjtő által 1911-ben közzétett ráolvasások közül néhányat Iosif Bogdan pedagógus és folklorista gyűjtött még diákként (lásd: Hodoş, E, 1911. 704–726. 60., 80., 85., 88., 90., 92. sz.), akinek későbbi, sokáig kéziratban maradt folklórgyűjteményében (közli: Vintilescu, V. 2007) az egyik román nyelvű
dojna (Părinţele, taică sfânt, magy. ’Lelkészecske, szent atya’) az egykori deliblátai lelkész habitusát tematizálja.
Ennek szövege a következő: „Părinţele, taică sfânt, / Lasă-mă acum să-ţi cânt / Doina noastră românească /
Nu peasnă bisericească. / Căci cu peasna şi troparul, / Cu stiharu şi condacul, / Cu priceasnă şi predică / Mie nu-mi
vei face frică. // Părinţele, taică sfânt, / Mă juraşi să nu-ţi mai cânt / Hore, doine, ardelene, / Că mă blestemi cu
mătăne. / Dar eu nu te-am ascultat, / Cu toate că m-ai jurat, / Pentru că am observat / Că petrecerile-ţi plac.
// Părinţele, taică sfânt, / Fugi, n-asculta cum îţi cânt, / Pune mâna pe psaltire, / Nu te uita la copile. / Părinţele,
taică sfânt, / Nu te supăra că-ţi cânt, / Roagă-te, blagosloveşte, / Nu cu ochii la neveste. // Părinţele, taică sfânt,
/ În zadar nu vrei să-ţi cânt / Şi-n zadar m-ai mai jurat / Să nu-mi ţin iubită-n sat / Eu te-am simţit, sfânt
părinte, / Şi te-oi ţinea bine minte: / La vecina mea în pat / Bine ştii, că te-am aflat.” [’Lelkészecske, szent atya,
/ Hadd daloljam most neked / A mi román bús dalunk / Nem templomi dallamunk. / Mert szent dallal s dicsérettel, / Talárral és letenyével, / Ájtatos és szent beszéddel / Bennem félelmet nem keltsz. // Lelkészecske,
szent atya, / Feleskettél, ne daloljak / Hórát, dojnát, erdélyit / Mert átkozol olvasóval. / De én nem hallgattam rád, / Pedig ki is átkozál, / Mivelhogy, észrevettem / Tivornyákat kedveled. // Lelkészecske, szent atya, /
Fuss, ne halld, mint éneklem, / Tedd a kezed a zsoltárra, / Ne tekints a leánykákra. / Lelkészecske, szent atya,
/ Ne neheztelj dalomra, / Imádkozzál, szenteljél, / Ne nejekkel szemezzél. // Lelkészecske, szent atya, / Hiába
nem akarod, / S mindhiába eskettél, / Itt szeretőt ne tartsak, / Kiismertelek, szent pap, / S jól eszembe tartalak, / Szomszéd asszonynál az ágyban, / Jól tudod, hogy rád találtam.’] Bogdan, I./1885/Deliblát, 1917, közli: Vintilescu, V. 2007. 67–68. (Ford. és kiemelések tőlem. Cz. D.) A házasságkötés hiedelemtartalmú képzetköréhez tartozóként jegyezte le, hogy a gyermekre nem vágyó menyasszony kérése az volt, ahány szót olvas az eskető pap, annyi évig ne legyen gyermeke, illetve a pap által olvasás közben fordított lapokból annyit
számolt, ahány évig nem kívánt áldott állapotba kerülni. (Közli: Vintilescu, V. 2007. 101.) Az általa gyűjtött
adatok között szerepel azon, magyarok közt is igen elterjedt nézet, hogy aki útnak indulva pappal találkozik,
aznap nem lesz szerencsés. (Közli: Vintilescu, V. 2007. 106.) Egy 1831-es román nyelvű kéziratban fellelhető népköltészeti alkotás a pap könyvnyitó (jósló) tevékenységét idézi: „Atyám, Illés pópa / Kutakodj sze a jóskönyvbe / És nézd meg pópa a könyvbe / Vaj lesz-e sok nehézségem…”. (Közli: Tudoran, R. 1945. 137., idézi: Gavriluţă, C. 2008. 217.) Eredeti román nyelvű szövegrészlet: „Părinte, popa Ilie, / Ia caută-n păscălie /
Şi te uită, popă-n carte / Avea-oi multe păcate...” Három kiegészítő megjegyzés: (1) Az Erdély-specifikus a
păscăli ’(meg)jósolni, (meg)jövendölni a jövőt’, a pascalie/păscălie ’1. (a mozgó ünnepek meghatározásában eligazító, az évi ünneprend kialakításának alapját képező) egyházi kalendárium; 2. népi jóskönyv’, a păscălitor/
păscălău pedig ’jós’ jelentésű. (Lásd minderről: BaltD. 2001. 116–118.; Ofrim, Al. 2001. 275–306.); (2) A bibliai Illés (is) próféta, jövendölő. (Vö. 1Kir 17–20.); (3) A szövegkontextus miatt a többjelentésű rom. păcat (’1.
bűn, vétek; 2. hiba; 3. baj, szerencsétlenség’; vö. DEX. 1975. 663.) itt nem a „Vétkem / bűnöm sok-e…” jelentést valószínűsíti. (Szerz. ford. és megj.)
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A Mitruly Miklós 1967-es krasznai gyűjtéséből származó kántáló szövegrészlet magántulajdont károsító személyként idézi.63 (Mitruly M. 1999. 228.)
A korábban részletesen tárgyalt „Berbetél, mint az oláh pap” szóláshasonlat mellett békés emberre vonatkoztatva ismert volt „a’ Pópát se kergetné lőcsel[!]”64 (Dugonics A. 1820.
I: 10.) vagy „a pópát sem kergetné meg” változatban használt közmondásszerű szólás,65
ahogyan az ’erősen hálálkodik’ jelentésű „hálálkodik, mint pópa tehene a jégen” szóláshasonlat is. (Margalits E. 1897. 621., vö. i. m. 419., 514.) Kemény Gábor báró a nemzetek
fejlődését taglaló munkájában még „nagyon köznapi hasonlatosság”-ként idézte az „ugy[!]
csinál mint az egykori oláh pap, ki megrészegedvén, ugy[!] megrugaszkodott hogy lovára
felüljen, miszerint túl zuhant a földre”. (Kemény G. 1856. 18.)
A Szabó Sámuel gyűjtői körének közzétett hagyatékában egy Marosvásárhely környéki anekdota szereplője (Dózsa P. 1864, közli: Olosz K. 2009. 234. 101. sz.), Nagyenyed
környékén gyermekmondóka utalt rá: „Á, bé, ab, kecskebab, / Hol lakik az oláh pap?”.
(Berde K. 1870–1920, közli: Rancz-Gyárfás Zs. 2005. 159. 67.) Ignácz Rózsa a „Popa, bojár mind kutya, / rontsa meg a nagy ciuma.66 / Lia, lia, hăi!” kurjantást idézte regényében
(Ignácz R. 1940.), Borsos Miklós önéletrajzában az „apám szokta volt mondani, olyan ünnepet csaptak, »hogy még az oláh pap is borral ette a puliszkát«” szólásmondásban bukkan
fel, ami „amolyan erdélyi”-ként jegyzett. (Borsos M. 1971. 46.)

2.3. A román pap alakja a magyar honismereti és néprajzi leírásokban. Egyrészt a román
vallásos néphitet általánosan „babonás”-nak minősítő, másrészt a papok hiányos felkészültségét és életvitelét elmarasztaló korai írások elfogultságából fakadóan, a köztudatban sztereotípiaként élő nézetek továbbra is meghatározónak bizonyultak.67
63

64

65

66
67

A 17. században Lippay Ferenc jezsuita író Szent Ersebeth Aszszonynak eleven peldaia című művének Miert
sirsz a’hegyen Sebes versbetétjének a „Hát te nagy tolvaj oláh pap” sora hasonlóan utal rá. (Lippay F. 1662, közli:
Varga I. et al. 1981. 209.) A tiszteletlen hangnemet (ti. a papokkal szemben általában), amely a folklórtól sem
idegen, egy 20. századi barcasági gyermekhintáztató szöveg „S úgy megütöm a papot” sora jelzi (Seres A.
1984. 177. 225. sz.), de a foglalkozáscsúfolóként ismert mondókák némelyike is példázza: „Harangoznak délre, / Fut a pap a lére”. (Seres A. 1984. 230. 472. sz.) Az itt jegyzett „bízd a lelkedet a papra, a pénzedet a kántorra, az egészségedet a doktorra, s aztán mehetsz a pokolba” (Seres A. 1984. 314. 740. sz.), valamint a „megemlegeted a napot, melyen megharagítottad a papod” (Seres A. 1984. 316. 830. sz.) közmondásként, szólásként igen elterjedt. Például: „Papra lelkedet ne bízd.”, „Ha bajod nincs, verj papot.”, „Jegyezd fel a napot, /
Melyen vertél papot.” vagy az „Elloptad a pap tyúkját” / „Elütötte a pap tyúkját.”
Dugonics András Példabeszédek és jeles mondások című gyűjteményében szerepel a „Pap a’ papot nem dézsmállya”
szólásmondás is, amely az egykori anyagi kötelességre, a dézsmára (decima pars ’tized’) emlékeztet. (Dugonocs
1820. I: 69., lásd még: Kertész M. 1922. 252.)
Magyarország legnagyobb román többségű települése a Békés megyei Méhkerék (rom. Micherechi). A Hocopán
Sándor által közzétett méhkeréki szólások és közmondások között „Popă” (’pópa’) cím alatt, a közösség körében általánosan ismert, szájhagyományban terjedő kifejezések közül hét szerepel. (Lásd: Hocopán S. 1974.
182–183. 709–715. sz.)
A pestis román (ciumă) megnevezése.
Egy, a 20. századig fennálló sztereotípia értelmében az ortodox lelkész „álruhába bújt paraszt” (rom. „ţăran
deghizat”). (Nicoară, T. 1997. 91.)
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Zelistyei Wlád Alajos országgyűlési képviselő és ügyvéd, görögkeleti lelkész fiaként
újságcikkeiben és országgyűlési beszédeiben éppen ezeket kívánta ellensúlyozni, amikor
a román nép megítélésében szembeszökően gyakran hangoztatott tudatlanságra, babonaságra és restségre mint az „oláhság hiányai”-ra reflektált. A babonaságról akként vélekedett, hogy annak „oka mélyen rejlik a nem nevelésben”. (Wlád, A. 1844/1863. 14.)
Korabeli helyzetismertetése kiterjedt az erdélyi román lakosságra és az alsópapságra is.
(Lásd: Wlád, A. 1843/1863. 3–10.; 1844/1863. 10–15.) Egybegyűjtött írásainak kiadásakor, 1863-ban, húsz év távlatából újraértékelte a helyzetet. Míg korábban azt hangsúlyozta, hogy „van ugyanis a két testvér magyar hazában egy nép, mellyre mind a mellett,
hogy számra 2 milliót meghalad, mind eddig igen kevés tekintet és gond fordittatott, és
e nép… az oláh” (Wlád, A. 1843/1863. 6.), a későbbiekben – az észrevehető haladás jeleiként – ennek ellenpéldáit tárgyalta. (Lásd: Wlád, A. 1863. 15–22.) Ekkor vélte szükségesnek megjegyezni, „miszerint nem mind babonás cselekedet az, a román népnél,
mellyet a nem románok, annak keresztelnek, legtöbb azok közzől, régi, még a rómaiaktól öröklött, s 18 századon által hűven megörzött szokás”, ahogyan azt is, hogy „egy népnek tudatlanságát, s ennek szülöttét, és következményét a babonaságot, a halandó emberek egy varázs ütéssel meg nem semmisíthetik (…) Idő, hosszas idő kivántatik ehhez”.
(Wlád, A. 1863. 21.)
A fennálló helyzetet a 19. század során lejegyzett benyomások, észrevételek, vélemények is visszaigazolni látszanak. Az Erdélybe látogató Kazinczy Ferenc 1816 nyarán egyik
levelében a Kolozs megyei, „bőjttől elkeserített” feleki román lakosság szegényes életkörülményeinek részletezésekor azon véleményének is hangot adott, mely szerint „századok
múlva is ott fog állani a’ hol most”. (Kazinczy F. 1816. X. levél, 1831. 561.) Bánáti beszámolójában írja: „az oláh vad, mert teljes elhagyatásban nevelkedik, ’s nem lát követésre
méltó példákat. Vallásos ismeretei abban határozódnak, hogy a’ kihirdetett napokat munkátlanságban kell eltölteni, hogy böjtöt szegni bűn; pedig ő kétszáz harmincznyolcz napot bőjtöl esztendőt által”. (Kazinczy F. 1816. X. levél, 1831. 601.) Román papokkal való
személyes találkozását megörökítő levélrészletében a „szpatai” (bégapatai) ortodox lelkész
igénytelenségét, ugyanakkor a tordosi pap alázatosságát illusztrálta. (Lásd: Kazinczy F.
1816. X. levél, 1831. 602–603.)
A magyarok eredetének felkutatását megcélzó keleti utazása során Jerney János 1844.
október 6-án a moldvai „Niamcz monostor”-t is meglátogatta. Az ezer[!] szerzetesnek
otthont adó ortodox kolostor ismertetésekor a kalugyerek életvitelére és közvetlen környezetére vonatkozó feljegyzések között a kripta leírása is szerepelt: „Ez egy alant fekvő
hosszu[!] terem, mellyben[!] külön polczokon[!] a’ koponyák rendbe tétetvék, mindenik
alatt egyegy[!] tégla a’ halott nevét viseli”. ( Jerney J. 1851. 98.) Az ős- és nyelvtörténész
utazó beszámolója szerint a rendfőnök „egy koponyánál megállván jelenté, hogy az némi
szentéletű pap’ koponyája, ’s csudákkal is díszlik”, mivel – volt már rá példa – méltatlan
(női) kézben mozogni kezdett. ( Jerney J. 1851. 98.)
Szilágyi Sándor a Honderűben megjelent Úti képek című cikksorozatában a Nagyenyed környéki román lakosság tudatlanságát, babonáságát és „ronda tunyaságát”
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észrevételezte (Szilágyi S. 1846. 131.), majd a balázsfalviak műveletlenségét, a kuruzslásba, a jóslásba, a kártyavetésbe és az álomfejtésbe vetett „vak hit”-ét, ugyanakkor a pappal szemben tanúsított mély alázatosságukat emelte ki. (Szilágyi S. 1846. 209.) Az erdélyi román lakosság népszokásainak (pl. pomána) és hiedelmeinek (pl. erdőleány) általános
ismeretetésekor a szabályszerű viselkedés példájaként említette, hogy „az oláh pópájának
kezet csókol, földesurának kalapot emel, s a boszorkány elött[!] keresztet vet”. (Szilágyi
S. 1846. 370.)
Jókai Mór a Vasárnapi Ujság hasábjain közölt More patrio. Regényes kóborlások című
írásában arról számolt be, hogy „itt olvasni csak a pap tud”. (Jókai M. 1858. 530.) Az általa idézett „butyini” és „pálosi” eset a román papok korabeli kiszolgáltatottságára világított rá. A temesbökényi vásáron egy évekig néma fiúgyermek például az őt nyolc évvel
korábban bántalmazó román lelkészről azt a látnoki sugallatú nyilatkozatot tette, hogy
agyon kell verni. A szorongatott helyzetbe került „szegény pópa alig birt[!] megmenekülni a babonás nép kegyetlenségei elől”, emlékezett vissza az író. Az Arad vidékén időjóslásairól elhíresült ópálosi varázsló az óhitű esperest hasonló módon igyekezett a néppel
meggyilkoltatni, mivel „az szüntelen arról világosította fel a népet, hogy a babonában ne
higyjen, s az ő csodatételeit mindig természetes okokból iparkodott kimagyarázni”. (Jókai M. 1858. 530–531.)
A Nagybányáról Désre utazó Simonffy Kálmán Hölgyfutárban megjelent Uti-vázlatai
szerint a zeneszerző „egy csomó ronda oláh falun” haladt át. Véleménye szerint „a vidéki
oláh nép is csak olyan rest, tunya, mint a Szeben, Brassó, Radna vidéki (...) Nagyon babonás, fanatikus nép”. (Simonffy K. 1862. 1187.; vö. Zilahy K. 1859. 150.) Bihari Sándor
festő visszaemlékezésében a bondoraszói pap püspöke kérésére sem volt hajlandó modellt
ülni, sőt híveit is tiltotta, az elkárhozástól félve. (Bihari S. 1892. 52.) Az emlékezetes mozzanatra68 a művész egy Belényesen 1888. július 26-án keltezett, mecénásához, Tauszig Hugóhoz írt levelében is utalt. (Közli: Szelesi Z. 1956. 113. 20. levél.)
Horváth Mihály római katolikus püspök és történész szerint „e nép tudatlan, elbutult, teli babonával s előítélettel (...) Papjaik magok is, kivált az óhitüek[!] felekezetében,
jobbára a legmélyebb tudatlanságba merűlve, míveltségökre nézve alig emelkednek híveik
fölébe. Az óhitű papok közt sokan írni s olvasni is alig tudtak s gépileg végzék a betanult
lithurgiát; vallás és józan moral helyett pedig jobbára némi külső szertartásokra s babonára, előítéletekre taníták a népet, mely irántok rendszerint nagy bizalommal viseltetik”.
(Horváth M. 1865. 47–48.)
Bodnár Zsigmond irodalomtörténész és egyetemi oktató 20. század eleji véleménye
nem sokban különbözött az előzőektől: „még az oláh papot sem emeltük a többi papok
mellé, a népet pedig söpredéknek tekintettük, melyet nyomhatott, zsarolhatott a földesura,
68

Bihari Sándor Oláh temetés (1888) c. alkotásáról Fónagy Béla írta a művészt idézve: „Megfestette hát a pópát
emlékezetből. Alig vette azonban ennek neszét a pópa, eljött tiltakozni és perrel fenyegetőzött. »A pópa mai
napig még nem perelt be. Elkárhozott-e? Nem tudom. De a képen átok van - még ma is birtokosa vagyok.«”.
(Fónagy B. 1906. http://epa.oszk.hu/00000/00009/00030/353-365-bihari.htm hozzáférés: 2013. 12. 22.)

353

EME
A mágikus erejű pap
aligha kapott igazságot. Tudatlan analfabeta, kinek a papja sem igen tudott egyebet, mint
egy kis ritualis dolgot és egyházi éneket”.69 (Bodnár Zs. 1904. 66.)
A Hunyad megyei Erdőhátság román népköltészeti anyagát gyűjtő Mailand Oszkár
etnográfus szerint „Sulzer »Geschichte des transalpinischen Daciens« czímű művében
azon véleményben van, hogy »A román nép babonáinak történelme az összes népek babonáinak történelmét adná«. Ez az oláh nép gazdag mythosi anyagára mutat”. (Mailand O.
1901. 110.)
2.3.1. A magyar–román együttélésből fakadó kulturális kölcsönhatásokat hangsúlyozó
honismereti és néprajzi leírások a román ortodox, illetve görögkatolikus lakosság és lelkészeik ugyanezen attribútumaira mutattak rá.
Orbán Balázs Barcaságot ismertető általános bevezetőjében olvasható, hogy „Erdélyben egy nagyon furcsa, az eddigi történeti észleletektől elütő jelenség mutatkozik, az, hogy
a műveletlen népelem a műveltebbet magához vonja és absorbeálja. (…) Sokat gondolkoztam én ezen jelenségen, s elvégre is arra jöttem, hogy ennek oka a vallásban (…) rejlik”.
(Orbán B. 1873. 23.) Adatolása szerint a papok „a népámitást, mindenféle babona és kuruzslást felhasználtak jövedelmeik szaporitására”. (Orbán B. 1873. 28.)
A minorita rendű pap és pusztinai helyettes misszionárius, Petrás Incze János a
Döbrentei Gábor által 1841-ben írásban megfogalmazott 38 kérdésre adott válaszaiban,
amikor az ortodox hitre tért csángókról számolt be, a moldvai magyarság környezetében
fellelhető „uralkodó görög n. e. vallás’ papjainak előitéletekkel teljes vakbuzgóságá”-t, illetve „túlzásá”-t is felemlítette. (Petrás I., közli: Döbrentei G. 1842. 68.) Ugyanakkor, némely magyar katolikus román(os) nyelvhasználatát azzal magyarázta, hogy ezek „az oláh
ritusról[!] jöttek át a’ diák szertartásu egyházba”. (Petrás I., közli: Döbrentei G. 1842. 70.)
Közel fél évszázaddal később, a moldvai magyarságról tartott előadásában Ballagi Aladár
azt hangsúlyozta, hogy „az oláhság babonái is elárasztották a csángók hitéletét. Az egészen
oláhos vízvetést, nemcsak a déskéntáló (ráolvasó) vén asszonyok, hanem a paphelyettes deákok is alkalmazzák a miatyánk és angyali üdvözlet sűrű mondogatása közben”. (Ballagi A.
1888. 18.) Megfigyelései alapján, az ortodox „bocskorbőt” kaján eredetmondájának70 hangoztatása ellenére, „a csángók ép[!] úgy observálják a böjtöt (…) mint maguk az oláhok”.
(Ballagi A. 1888. 18.) A nyelvész akkori véleménye szerint „az oláhság vallásos szertartásai
valamint babonái, valóságos lidércznyomást gyakorolnak minden körükben élő felekezetre”. (Ballagi A. 1888. 18.)
Alsófehér vármegye monográfiájában a magyarokról értekező Lázár István jegyezte
fel, hogy „a pópával ép[!] úgy imádkoztatnak”, mint a románság. (Lázár I. 1899. 561.)

69

70

Ennek ellenére politikai nézete az volt, hogy „kormányaink (...) a román fajjal azonban nem birnak (...)
Érdekes, hogy míg a többi új latin fajok bomlanak és hanyatlanak, a román fékezhetlen erővel fölfal és megemészt mindent”. (Bodnár Zs. 1904. 66.)
A moldvai magyarok úgy tartották, hogy az egykor tarisznyába dugott bocskorbőrt a román lakosság Szent
Pétertől tulajdonította el. (Lásd erről: Ballagi A. 1888. 18.)
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Ugyanazon monográfia keretében, a román lakosság bemutatásakor, Moldován Gergely
adta az első részletes leírását71 mind a pap alakjának, mind imádkozó, exorcizáló, illetve
„afuriszálás”-i72 tevékenységének. Külön utalt a gyóntatáskor ördög által asszonyok képében megkísérthető szerzetesekre is. (Moldován G. 1899. 842–849.) Ő hangsúlyozta
először a román pap nyomozó és büntető szerepkörét, továbbá Nagy Vazul73 ördögűzési
imádságainak egyikét is publikálta. (Lásd: Moldován G. 1899. 843–844.)
Az erdélyi román etnográfus által közzétett adatokat Nagy Albert az Aranyos vidéki
sajtóban74 ismertette, (Nagy A. 1899. 55–56.), Jancsó Benedek az Ethnographia hasábjain75
hivatkozta ( Jancsó B. 1900. 66.), Barabás Endre az erdélyi falvak társadalmi életét ismertető munkájába illesztette be. (Barabás E. 1913. 424–432.)
Egy későbbi munkájában Jancsó Benedek Ion Raţiu román politikus (magyar újságot olvasó) feleségének az 1894-es Memorandum-pörre vonatkozó levélrészletét idézve
71

72

73

74
75

Mint írja, „nem lesz érdektelen röviden foglalkozni” (Moldován G. 1899. 844.) a román lelkészek közösségben betöltött, összetett szerepkörével. A magyar viszonyoknak román nyelven való ismertetése végett az 1891
októberétől megjelenő Ungaria című kolozsvári folyóirat, amelynek Moldován Gergely szerkesztője volt, a román viszonyoknak magyar nyelven való ismertetését is megcélozva, 1895 januárjától megjelentetett egy magyar mellékletet Magyar–Román Szemle címen. Ebben látott napvilágot egy A román pap és népe című írás is.
(–.–. 1897)
A különleges szándékra tartott szentmise (votív mise) mágikus vonatkozású vallásos szertartást jelöl, amely
papi szolgálat általi igazságszolgáltatást céloz meg. A rontó szándékúnak is vélt, ortodox pap által celebrált templomi szertartás egyéb közismert népies megnevezései: afuriszényia, átokmise, fekete mise/szógálat,
fureszena ~ fureszenya/fureszénya, gyertyás mise, de a moldvai Csíkban ismert a meghejetés is. Az „a afurisi”
(’megátkozni’) ige az első Moldvában nyomtatott román nyelvű könyvben (Varlaam, 1643) fordul elő, az
„afurisit” (’ki-/megátkozott’) szóalak egy korábbi (1606-os) szövegben szerepel.: „De o va găsi că curveşte cu
om din clirosul bisericii, poate să-i ucigă pe amândoi şi să nu să teamă de afurisenie”. (Idézi: DA 1913. I/1:
64., ill. BaltM. 2003. 16.) Az „afurisanie” (’megátkozás’) román főnév, amelynek elsődleges jelentése (anatéma ’kiátkozás, átok általi kiközösítés’, vö. DEX 1975. 19.) a későbbiekben általános (mindenféle/bármiféle)
’átok’ jelentésűvé vált. (Lásd: DA 1913. I/1: 65.) A román nyelv értelmező kéziszótára szerint ismert egy másik
jelentésszegmense is: ’átok alatti fogadalom/eskü’. (DEX 1975. 19.) Eredeti jelentésköre, valamint a mágikus
vonatkozású (’átokkal megrontani, elveszejteni’) jelentése mellett, amelyet a jelenkori román nyelvhasználat
is tükröz, olykor „copil afurisit” [’átkozott/átok (értsd: rossz, csintalan) gyerek’] szintagmában (Udrescu, D.
1967. 2.), illetve a népiesként számontartott „nici măcar de afurisenie” (’csak azért sem’) szófordulatban bukkan fel. (DEX 1975. 19., BaltM. 2003. 15–18.) Szilágyi N. Sándor a közvetlen népi érintkezés útján történő
szókölcsönzésnek szociálpszichológiai aspektusaira (pl. az elhárító szókölcsönzésre) reflektáló tanulmányában
a ’dühös’ jelentéssel használt áfuriszitot az emberre és az állatra egyaránt vonatkoztatható melléknevek között
szerepelteti. (Szilágyi N. S. 2007. 357.)
Nagy Szent Vazul/Bazil (rom. Sfântul Vasile cel Mare) a 4. században kappadókiai (ma: Kayseri, Törökország)
püspök volt, aki a keleti szerzetesség kialakításában fontos szerepet játszó Nagy szerzetesi szabályzat szerzőjeként is ismert. Életútjáról és munkásságáról összefoglalóan lásd román nyelven: Moceanu, O. 2009.
A cikkre dr. Keszeg Vilmos hívta fel a figyelmemet. (Szerz. megj.)
Jancsó Benedek ugyanitt említi Kovács Albert református teológiai tanár és országgyűlési képviselő 1894ben a Pesti Naplóba a román politikai törekvésekről írt cikksorozatát, amelyben az áll, hogy „a románok vallása nagy részben merő balkáni babona”, illetve Neagu Djuvara román író nézetét, mely szerint: „A román ember inkább babonás, mint vallásos”. ( Jancsó B. 1900. 67.) Egy másik írásában a 18. századi állapotokra is reflektálva II. József császár Mária Teréziához 1786-ban írott levelét idézi, amely hasonló helyzetről számol be.
(Lásd: Jancsó B. 1920a. 25.)
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arra is rávilágított, hogy „a magyarok nagyon izgatottak és különösen az istentiszteletek
tartásától félnek, mert azt hiszik, hogy a román papok ki fogják őket átkozni”. ( Jancsó B.
1920b. 196.)
Korabeli román sajtótermékekre76 is hivatkozva, Barabás Endre az alkalmi ráimádkozásokat, az ördögűzést, a megátkozást és a jövendőmondást gyakorló román papokról tudósított. Mintegy a jelenség értelmezéseként sommázta, „a pópa mint elmeorvos és
igazságügyi hatóság végzi szerepét”.77 (Barabás E. 1913. 427.) Ezen munkára, három évvel később, Gheorghe Comşa reflektált. (Comşa, Gh. 1916. 348–349.) Az ortodox egyház
papjainak tevékenységét illetően, valamint a Moldován Gergely, illetve Podea János által
írottakról, amelyeket Barabás Endre is idézett, véleménye a következő volt: „Ez a korkép a
lehető leglehangolóbb, és még fájóbb lenne, ha meg volnánk győződve, hogy a mi hitéletünket és papságunk vezető szerepét hűen visszatükrözi. Tudjuk azonban – a fogyatkozások felismerése erény –, hogy az ilyen esetek szórványosak és a szerző túlontúl általánosít,
de főképpen azt tudjuk, hogy a mi papságunk nép körében kifejtett tevékenysége nem a
sötétséget táplálja, hanem a fényt. Kötelességünk azonban (f )elismerni, hogy némely pap
csekély számú túlkapása képes honfitársainkban azt a benyomást kelteni, miszerint a mi
papságunk nincs az elhivatottsága magaslatán. Szomorú, de ugyancsak a mi hibánkból
alakulnak ki rólunk a téves vélemények, mert nem figyelünk oda kellő éberséggel azokra a
lelkészekre, akik csak bitorolják ezt a szép hivatást és a továbbiakban mégis papként munkálkodnak”.78 (Comşa, Gh. 1916. 349.)
Időközben, az 1892-ben indított Erdély című honismereti folyóiratban, a korábban ismertetett 19. századi úti beszámolókhoz hasonló cikkek láttak napvilágot. Ezek a többnyire
egy-egy egyedülállóan látványos természeti képződményt felkereső utazók tollából származó feljegyzések, beszámolók az ortodox szerzetesek és papok életmódjára is kitértek.
76

77

78

Például a jövendőmondó (rom. pascalier, pravilar) papokról tudósító román nyelvű közleményre, amely 1911ben a Gazeta Transilvaniei 50. számában jelent meg (lásd: Barabás E. 1913. 425–426.), vagy a Podea János ortodox lelkész által ugyancsak 1911-ben közzétett, a szebeni Telegraful Român 36. számában olvasható amerikai tudósításra, amely egyrészt az emigrációban is tovább élő szokásgyakorlatot az ottani hívek meglepően
széles körű és igen gyakori igényeként, másrészt az ezeknek fizetség ellenében itthon eleget tevő ortodox lelkészek elmarasztalható tevékenységeként adatolta. (Lásd: Barabás E. 430–431.)
Gheorghe Focşa román néprajzkutató a falu szellemi élete aspektusainak tárgyalása során arra a következtetésre jutott, hogy „az istenséget imádva, az ember a keresztény erkölcsi értékrendet gyakorolja/alkalmazza,
amelyben Isten törvényhozó/bíró, védelmező/oltalmazó és jutalmazó/kárpótló”. (Szerz. ford.) Eredeti román
nyelvű szövegrészlet: „adorând divinitatea, omul practică sistemul moralei creştine în care Dumnezeu este
legislator, păzitor şi răsplătitor”. (Focşa, Gh. 1937. 204.)
(Szerz. ford.) Az eredeti román nyelvű szövegközlés: „Tabloul acesta e cât se poate de trist şi ar fi şi mai dureros
dacă am fi convinşi, că el reoglindeşte fidel viaţa noastră religioasă şi rolul de conducător al preoţimii noastre.
Ştim însă, — recunoaşterea scăderilor e o virtute, — că astfel de cazuri sunt sporadice şi că autorul prea trece
în generalizări, dar mai ales ştim şi aceea, că preoţimea noastră nu lucrează la alimentarea întunerecului, ci
a luminei în popor. Dar suntem datori să recunoaştem, că puţinele cazuri de abuz ale unor preoţi sunt în
măsură de a trezi în compatrioţii noştri impresia, că preoţimea noastră nu e la culmea chemârii sale. E trist,
dar convingerile greşite despre noi, se formează tot din vina noastră, că nu suntem cu destulă atenţiune faţă
de acei preoţi, cari numai usurpează aceasta numire frumoasă şi totuşi ei funcţionează mai departe ca preoţi.”
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A Bucsecs hegységben fellelhető Jalomicai barlangkolostor (rom. Mănăstirea Peştera
Ialomiţei)79 lakóihoz, akikről korábban Harmath Lujza írónő „két kaluger s egy frater”ként számolt be (Harmath L. 1892. 242.), néhány évvel később Dercsényi Dezső is ellátogatott. Mint írta: „Azoknak a turistáknak, a kik[!] a Bucsecs hótakarta tetejét meg
akarják mászni, rendes pihenőhelyök a szkitt80 barátok klastromnak nevezett barlangja”.
(Dercsényi D. 1895. 2010.) A remeteszerű életmódot folytató öt-hat szerzetes elhanyagolt
külsejét és embert próbáló szerény életkörülményeit hangsúlyozó beszámoló a pénz ellenében hallgatott megható énekükről, valamint a hozzájuk fellátogató „szegény parasztokkal egyetemben” jó kukoricatermésért, esőért mondott zsolozsmájukról is megemlékezett.
(Dercsényi D. 1895. 210–212.) A fizetség fejében beszédessé vált „ősz, hosszú sohase nyírott szakáll”-ú (Dercsényi D. 1895. 212.) szerzetesek egyike Solymássy Adolf későbbi beszámolójában „őszbe vegyült hajú komor kaluger”-ként tűnt fel.81 A régi, foszladozó miseruhákból és misekönyvekből, az egyszerű berendezésből, valamint a sótlan, fekete, kemény
kenyérszeletekből a művész a „vakbuzgó középkor leheleté”-t vélte kiérezni. (Solymássy
A. 1898. 101.)
A Magyarországi Kárpát-Egyesület évkönyvéből származó szövegek egyike ekként
láttatta őket: „D. e. 9 óra 35 perckor léptük át a barlangi kolostort, a kalugerek lakóházát.
Szótlanúl[!] néznek, némán mozdulatlanul üdvözölnek. Csudálatos emberek. Valóságos
nappali kísértetek. Megható, megrázó kolostori életük. Zsivaj nem tölti be helyiségüket,
hanem végtelen, mélységes csend. Arcukon sztoikus nyugalom, pihenésük lemondásszerű munka. Fúr-farag az egyik, halkan cellájában motoszkál a másik, fatuskóra kuporodik a
harmadik. Testük nem délceg, szemük nem villog, érzéketlen, kialvó, megtört lelkek, akik
már e földön nem örvendenek semminek, senkiért. Napok, hónapok, esztendők néma egyformaságban múlnak, korszakok, események nyomtalanul, észrevétlenül viharzanak el fölöttük. Itt minden a megtestesült földi szenvedésre, a kifürkészhetetlen nyomasztó bánatra
emlékeztet”. (Barcza J. 1905. 23.)
Közel egy évtized múlva Szilágyi Gyula a nagyszebeni diákturistaság látványosságaként emlékezett meg a helyről és lakóiról: „A barlang szájába rumán koldúsbarátok[!]
kis kalugertemplomot építettek s pár fillérért készséggel megmutatják a túristáknak[!].
Sziklán, létrákon, vízen és pallókon keresztül bejárjuk és magnéziumfény mellett csodáljuk a barlang öt, szebbnél szebb termét”. (Szilágyi Gy. 1914. 7.) Baczoni Géza a „barlangzárdá”-t két évtized múlva a Bucsecs legérdekesebb látványosságaként említette.
79
80
81

Eredetmondáját lásd: Herrmann A. 1893. 379–380.
’(Remete)kolostor’, vö. rom. schit.
Ugyanezen időszakban Réthy László írja, hogy „olyan erdélyi oláh pópát azonban láttam magam is, vásáros
alkalommal, a ki[!] tüszöt s parasztöltözetet viselt s papi állását hosszú szakálla s nagy selymes kalapja jelezte,
minőt az oláh papok viselnek”. (Réthy L. 1887. 258.) Ballagi Aladár adatolása szerint Moldvában a katolikus
papok is szakállt növesztettek, mivel a vidéken elterjedt nézet szerint a borotvált arcú papot ’(német) ördög’nek tekintették. Ezt egy közmondásszerű szólással példázta: „Popu rasu, / Neamtiu dracu!”. (Ballagi A. 1888. 18.)
Lásd még a 17. századi férfiviseletet tárgyaló cikket, amely ismerteti a korabeli „nem egyesült görög-keleti
pap”, ill. az „oláh falusi pap” ruházatát is: Szendrei J. 1908. 107.
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Élménybeszámolójában a táj vadregényessége, valamint „az ó-királyság legnevezetesebb
barlangja” némiképp elhomályosította mind az ennek bejáratánál álló kis kápolnát, mind
a „kalugerek viskói”-t. (Baczoni G. 1933.) Egy öt évvel későbbi beszámolóban az „öreg,
nagyszakállú »kalugyer«” alakja idegenvezetőként bukkant fel. (Czirják K. 1938. 164.)
Szinte Gábor Petrozsény vidékét igyekezett az érdeklődés homlokterébe beemelni. A
Zsil völgyének etnikai megoszlását tükröző „magyar és oláh Zsily” kapcsán ez utóbbiról
jegyezte meg, hogy „érdemes az ős kolostort megnézni a kalugerek (barátok) és a templom freskói miatt”. (Szinte G. 1899. 11.) Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Alsó-Fehér megyei osztályának kirándulása kapcsán Varró László a Csáklyakő 82 leírásárakor annak három, mélyen bevágott sziklaoszlopát idézte akként, mint amelyek „a nép által barátok-nak
(kalugerek) neveztetnek”. (Varró L. 1893. 236.)
A felső-szombatfalvi „Monasteria”83 romjait és kiszáradt kútját szemlélő Gagyi Samu
Moldován Gergely ugyanazon évben megjelent cikkéből idézve írta: „»A Monasteria alapítása óta búcsújáró szenthely volt, a melynek[!] csodakútja állítólag vakokat, bénákot gyógyított. A szenthely felügyelete kezdetben calugerokra volt bízva«”. (Moldován G. 1895,
idézi: Gagyi S. 1895. 114.) A kolostor bezárását elbeszélő népmonda szerint „a vidék öszszes papsága irigykedett a szent emberek hírében álló kalugerekre, mert a mise jövedelmek[!] csakis hozzájuk folytak be. Bevádolták tehát a császár előtt a papok a kalugereket, s
nem szűntek meg addig, míg a császár a kalugereket kiűzve onnan, a Monasteriát be nem
záratta”. (Gagyi S. 1895. 115.)
A Kolozsvár melletti Bükk-erdő egyik legkedveltebb forrását, az ún. Majláth-kutat
(rom. Izvorul Bilaşcu) 1912 őszén kezdték szent helyként tisztelni. M. Kovács Géza az Erdélyi Kárpát-Egyesület összejövetelén tartott felolvasásából közzétett szövegrészlet szerint a szelicsei84 és a szelistyei85 román görögkatolikus lelkész vezetésével szeptember 29én mintegy 600 ember ment ki a megnevezett helyre, ahol „a papok szlusbát (isteni tisztelet) tartottak és az áhítatos közönség előtt imádkoztak, hogy a jó Isten távoztassa el a
Balourt,86 a Drakut87 és adjon jó időt”. (Kovács G. 1912. 158.) A rendhagyó időjárási viszonyok megszűntét a lelkészek miseszolgálatának tulajdonító „feleki, mikesi, szelicsei és
szelistyei babonás nép” (Kovács G. 1912. 156.) egy, a mikolaihoz hasonló búcsújáró-kápolna építésében is reménykedett. (Lásd erről: Kovács G. 1912. 158.)
82

83
84

85

86
87

A Csáklya (rom. Cetea, Fehér megye) nevű település melletti 1233 m magas csúcs (rom. Vârful Piatra Cetii) a
Torockói-hegység középső szakaszának turistalátványosságai közé tartozik, ahogyan a közelében fellelhető,
falfestményeiről híres 14. századi remetei kolostortemplom (rom. Biserica Izvorul Tămăduirii) is.
’Kolostor’, vö. rom. mănăstire.
Az 1910-es népszámlálási adatok szerint Szelicse (rom. Sălicea, Kolozs megye) 569 lakójából 560 görögkatolikus vallású volt. (Lásd: Varga E. Á. http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/cjfel02.pdf hozzáférés: 2014. 06. 30.)
Az 1910-es népszámlálási adatok szerint Tordaszeleste (rom. Sălişte, Kolozs megye) összesen 414 lakosa
görögkatolikus vallású volt. (Lásd: Varga E. Á. http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/cjfel02.pdf hozzáférés: 2014. 06. 30.)
’Sárkány’, vö. rom. balaur.
’Ördög’, vö. rom. drac.

358

EME
A román pap hiedelemköre a magyar népi kultúrában
Rubinyi Mózes nyelvész moldvai útijegyzeteiben az „igazi csángók” körében tett századfordulós látogatásának tapasztalatait rögzítette. 1900. július 3-án a klézsei minorita
páterről jegyezte fel, hogy „a legnagyobb hatalom, tekintély, a legkedvesebb személy a
lelkész, az ügyvéd, a doktor egyesűl[!] ebben az egyszerű emberben”. (Rubinyi M. 1900.
103.) Egy nappal később, július 14-én, lujzikalagori vendéglátójáról számolt be: „egy remeteéletet élő paphoz kerültem, a ki olajos salátát szokott ebédelni nagyon száraz kenyérrel”. (Rubinyi M. 1900. 105.) Amikor július 19-én beutazott Bákóba, egy esketési
szertartás megfigyelőjeként a „szép nagy szakállas pópa” alakjára figyelt fel. (Rubinyi M.
1900. 106.)
A borszéki fürdővendégek kirándulóhelyeként számontartott Neamţ megyei
Csalhóba ellátogató Urmánczy Nándor 1895-ben az útjába eső Hollóról annak „muszka stylban” épült templomát és a repülőgép feltalálásában fáradhatatlannak bizonyuló
„pópá”-ját tartotta említésre méltóbbnak. (Urmánczy N. 1895. 189–199.) Csalhóra érkezésekor „érdekes arczú, fiatal szerzetes” fogadta, akit „nagy szakála[!] a darócz reverenda mellét, hosszú lecsüngő haja a csuklyát takarta el”. (Urmánczy N. 1895. 201.) Ő,
a mezítláb vagy bocskorban járó társaitól eltérőn, csizmát viselt. A durani zárdalakók
éjféli szertartását „istentisztelet”-ként megnevező író leírása szerint „napjában háromszor gyűlnek össze imádkozni. Reggel három óra hosszat, délután másfél óráig, este
hasonlóképen másfélórát tisztelik az Urat. Ilyenkor kiöltöznek ünneplőbe. Bokáig érő
csuhát gombolnak magukra, a magas sapkát pedig hosszú fátyollal takarják be. Egyenkint érkeznek. A hajó közepén földig hajolva mindenik három keresztet vet, azután elszórtan a fal mellé húzódnak s mozdulatlanul várják az istentisztelet végét. Akkor hasonló keresztvetések között távoznak. A sok gyertya közül csak kettő ég, egy karvastagságú, meg egy vékonyabb, míg a harmadikat hol meggyújtják, hol eloltják. A tetőig érő válaszfal előtt, mely a szentély és a templom hajója között áll, alacsony oszlopra
hajolva házigazdánk olvasott fenhangon, bámulatos gyorsasággal ejtve szót szó után.
Közbe-közbe hol jobbról, hol meg baloldalról felelték rá a kalugyerek. Később az aranyos képekkel díszített válaszfalon belül megszólal a főkalugyer is, ami természetesen
még fokozza a hatást. Azután előjön. Körüljárja az egész templom belsejét és megfüstöl
mindnyájunkat valami különös, sokkalta kellemesebb illatú tömjénnel, mint a milyent
nálunk használnak. És ezzel vége a czeremóniának”. (Urmánczy N. 1895. 203–204.)
Hegyi barangolásait idézve említést tett egy „öreg kalugyerről” elnevezett kútról is.
(Urmánczy N. 1895. 207.)
Négy évtizeddel később, az Urmánczy Nándor cikkében olvasottak alapján fellelkesedett Baczoni Géza is turistaként indult ugyanoda. Úti beszámolójában a hathetes
aszályt követő kiadós eső kisbesztercei magyarázataként olvasható: „az ikont (megszentelt kép) körülhordozó körmenet eredménnyel járja határukat”. (Baczoni G. 1937. 72.)
Elsődleges úticéljáról, a „durău-i kalugerek” lakhelyéről készült részletes leírásában fiatal vendéglátójáról jegyezte fel, hogy „különös szeretetnek örvend a közeli és távoli »népek« között. Éppen akkor Nyárádszeredából székely atyafiak voltak ott tanácsot kérni
ügyes-bajos dolgaikban s egy ráolvasás és 10 lejes mise után talán megkönnyebbülve
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tértek haza, várva kívánságuk beteljesülését. Gondolkozásra késztető jelenség! De térjünk napirendre felette. Végre is mindenkinek egyéni ügye a hite”.88 (Baczoni G. 1937.
72–73.)
2.3.2. Az emberélet során előforduló problémahelyzetek alkalmával előtérbe került román papok és szerzetesek alakját, tevékenységét a századfordulón megélénkült néprajzi
gyűjtések is többnyire említés szintjén adatolták.
Jankó János kalotaszegi gyűjtésében a betegség esetén alkalmazott böjtölésre, ráolvasásra és imádkozásra fordulnak elő adatok ( Jankó J. 1891. 282., 283.; 1892. 198., 200.), tordai, aranyosszéki és torockói anyagában a nyavalyatörést gyógyító szentmihályfalvi, majd a
„mindenféle nyavalya ellen orvosságot tudó oláh pap”-ot említi. ( Jankó J. 1893. 243., 251.)
Kádár Józsefnek a Dés vidékéről gyűjtött, és sokáig kéziratban maradt néprajzi anyagában az ellopott tárgy visszaszerzésében misézéssel segítő89 berkesi, illetve az ördögűző
hírében álló kodori pap alakja bukkan fel, ugyanakkor a „fureszálás” aranyosszéki (várfalvi)
változata, valamint a román vízkeresztkor magyarok által igényelt pajta- és kútszentelés
mozzanata szerepel. Mint írja: „Ennek oka az, hogy a felvidék,90 amellyel összeköttetésben
88

89

90

Ugyanazon évben, a mágia alkalmazásának egy dragusi (rom. Drăguş, Brassó megye) példájában, mivel a helybéli pap által kétszer is megszentelt beteg állapota nem javult, sorsáról a fogarasi páterek fekete miséje döntött: meghalt. (Lásd: Focşa, Gh. 1937. 205.) A Gheorghe Focşa gyűjtéséből származó népi elbeszélés a betegek kenetének ortodox értelmezését tükrözi: a görögkeleti egyház a haldoklók szentségében nem az ’utolsó kenet’-et látja, hanem ’az imádság olajá’-t (rom. Euhéleon vagy Maslu), azaz: Isten kegyelmének működését. Tehát a Szent Kenet hatástalansága a halálra ítéltség jeleként értelmeződött, így a fekete mise kérelmezése a haldokló szenvedéseinek megrövidítését szolgálta. A román néprajzkutató által idézett korabeli példák
(ti. papi miseszolgálatok) sorában a bosszúból, ellenséges szándékkal kérelmezettek is szerepeltek: „Az isteni mindenhatósághoz és bölcsességhez folyamodva, főként ezen fekete mise formájában, az ember a büntetést soha meg nem ingó biztonsággal várja a felebarátaival való konfliktusok és nézeteltérések megoldásában:
»Este egészséges volt, és reggelre meg volt halva a fekete misétől«.” (Szerz. ford.) Eredeti román nyelvű szövegrészlet: „Apelând la autoritatea şi întelepciunea divină, mai ales sub această formă a slujbei negre, omul
aşteaptă sancţiunea cu siguranţa niciodată sdruncinată, pentru rezolvarea conflictelor şi neînţelegerilor cu
semenii săi: »Sara o fost sănătoasă şi dimineaţa o fost moartă din slujbă neagră«.” A román néprajzkutató által idézett népi elbeszélések ezek hatékonyságát, ugyanakkor titkos jellegét hangsúlyozták: „Ezekben az esetekben a világi személyek nem szabad kíváncsiak legyenek, milyen szövegek is olvasódnak, és mi a tényleges
eljárás (értsd: technika) az ilyen misék alkalmával: »Hát, ha tudom, vétek is! Ahogy sózza, úgy eszi!«” (Szerz.
ford.) Eredeti román nyelvű szövegrészlet: „În aceste cazuri mirenilor nu le este îngăduită curiozitatea de a şti
ce anume texte se citesc şi care este tehnica unor asemenea slujbe: »Păi dacă ştiu, îi şi păcat! Cum îşi va săra,
aşa va mânca!«”. (Focşa, Gh. 1937. 205.)
A Szolnok-Doboka vármegyei Málomban a Szabó Sámuel gyűjtői köréhez tartozó Csiszár Bálint kolozsvári
kollégiumi diák már 1884-ben feljegyezte, hogy „sokan azt tartják, hogy ha valakinek valamije elvész, s misét
szolgáltat hét faluba az odavaló papokkal, akkor meg fog kerülni a tárgy, amely elveszett”. (Csiszár B. 1884,
közli: Olosz K. 2009. 440. 217. sz.) A vegyes lakosságú (ma Beszterce-Naszód megyéhez tartozó) Málom román nemzetiségű lakosai az említett korban görögkatolikusok voltak. A 18. századi betelepedésről és a román lakosságnak tulajdonított hiedelmekről lásd: Tagányi K. – Réthy L. – Pokoly J. – Kádár J. 1902. V: 116.
Ti. az Aranyos felső folyása menti román települések. Aranyosszék a 19. században két (Alsó és Felső) járásra volt felosztva: Korabeli térképet lásd: http://elekes.adatbank.transindex.ro/?terkep=171 (hozzáférés: 2014.
06. 21.)
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vannak, nagyon elmaradott és babonás, ki szentül hiszen minden ilyenben, s ezekről ragadt
reájuk is”. (Kádár J. 1892, közli: Kiss F. 2000. 67–68. 110–112. sz.; 72. 130. sz.)
Kolumbán Soma a hétfalusi csángókkal kapcsolatban említette, hogy a megrontott, illetve megszállt emberen „csak a tudós asszony vagy az oláh pap segíthet”. (Kolumbán S.
1895b. 398.) Ugyanott Bartha Károly is feljegyezte, hogy az ördög által gyötört beteget,
aki lázas volt és félrebeszélt, a román templomba vitték, hogy a pap űzze ki az ördögöt belőle. Tapasztalata szerint „nem ingyen. Ha nagyobbacska a baj, akkor már kilencz pap is
kell hozzá, a mi, persze, többe kerül”. (Bartha K. 1898. 20.) A gyűjtő leírása alapján ismert,
hogy a pap ráolvasott kelésre, de bosszúállásért is hozzá fordultak: „Sokszor adja magát elő
egy desperált életkörülmény, mikor bosszú kíván áldozatot. Már ilyenkor fensőbb helyen
hiszik, hogy czélt érnek. Némelyek arra vállalkoznak, a templom szentélyében is, hogy az
ellenfelet megkuczarítják”. (Bartha K. 1898. 20., vö. Kolumbán L. 1903. 105–107.) A lelkészek ebből adódó jövedelméről állította, hogy „egy oláh pap saját szájával mondta nekem, hogy a községbeli magyarságtól évente 100 frtot kap a deszkintálásból91”. (Bartha K.
1898. 21.)
A betegség ellen vízkeresztkor megszentelt patakvíz magyarok általi használata ezen a
vidéken ugyanolyan elterjedt szokásnak bizonyult, mint a Nagyenyed környéki református
polgárasszonyok körében, ahol azt Berde Károly a „muzsinai oláh pap”92 betegre vagy annak ruhadarabjára való ráolvasási gyakorlatával együtt adatolta. Ez utóbbi szokásgyakorlat
megnevezésére a megbabatyázta,93 illetve a meggyeszkentálta román kölcsönszavak magyar
igekötős alakját használták. (Berde K. 1870–1920, közli: Rancz-Gyárfás Zs. 2005. 138. 66. sz.,
139. 10. sz., 149. 6. sz., 152. 41. sz.)
A Mezőség román lakosságának ismertetésekor Bartha Miklós a román lelkész gyógyító hatású ráolvasásáról számolt be: „A Juon gyermeke tiszta vak volt. Az öreg pópa ráolvasott s most lát. A Tyiorán tehén olyan üres volt, mint egy szuszék (gabonatartó láda)
tavasszal. Bizonyosan a fehér kígyó szopta ki mindennap. Az öreg pópa ráolvasott s most
a tehén ontja a tejet kupa számra”. (Bartha M. 1895. 105.)
Az Erdély népeinek első évfolyama a kóródi román pap miseruhában, füstölővel és
tömjénnel kivitelezett sikeres ördögűzéséről az Apróságok rovatban tájékoztatta az olvasókat. (Madárszentelés tömjénfüsttel, 1898. I. 8–9: 30.) A jelenség adatolása Boér Miklós
szilágysági vonatkozású néprajzi cikksorozatában is helyet kapott: „Az ördögűzéssel és
ráolvasással mind ez ideig élelmes oláh pópák is foglalkoztak”. (Boér M. 1901. 12.) Erről akként vélekedett, hogy „ezeknek száma napról-napra apad, amint a kultúra terjeszti
áldásos fényét és melegét”. (Boér M. 1901. 12.) A Petri Mór ugyanazon évben megjelent szilágysági monográfiájában leírtak szerint „fájdalom, hogy átvették az oláhságtól a
91
92

93

’Ráolvasás’, vö. rom. a descânta.
A korabeli Alsó-Fehér vármegye Nagyenyedi járásához tartozó település ma Muzsnaháza (rom. Măgina,
Fehér megye) néven ismert. Az 1850 és 1930 közötti népszámlálási adatok alapján lakosságának többsége ortodox vallású volt. http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abfel02.pdf (hozzáférés: 2014. 06. 30.)
A magyar megbabonáz szóalak analóg párja, amelyben a román vízkereszt (Bobotează) megnevezésének
magyarosított megfelelője viszont a szokáscselekvés vallásos (ti. ’szentel’) jellegére utal. (Szerz. megj.)
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babonát. Nagy betegségben kuruzslókhoz, jóslókhoz fordúlnak[!]; oláh papokkal miséztetnek”. (Petri M. 1901. I: 714.)
A 20. század első felében az Ethnographia hasábjain néhány további adalék látott napvilágot. Versényi György két rövid erdélyi népmondát közölt, amellyel a tolvajt tettének
beismerésére és a kár visszatérítésére kényszerítő „oláh pap átká”-nak Udvarhely megyei,
valamint a magzatelhajtó bűnös asszony jövőjére mágikus úton rámutatni képes „öreg kalugyer” mitikus alakjának mezőségi ismertségét illusztrálta. (Versényi Gy. 1901. 317. 64–
65. sz.) Rexa Dezső, egy korábban az Arad és Vidéke című lap 1904. június 11-i számában
megjelent hírt tett közzé, mely szerint egy Marosvásárhely környéki román településen a
pap kezdeményezésére a toronyból leakasztott harangot egy kútba eresztették, hogy megszűnjön az aszály.94 (Rexa D. 1904. 287.) Névtelenül került közlésre a marosszentgyörgyi
román pap gyógyításokban használt eszköztára (a „fonográf ” és a „villamozó-gép”), valamint szó esett a „tudós oláh pap” mindentudásával kapcsolatos meggyőződés székelyudvarhelyi elterjedtségéről. (E. J. 1905. 317.)
Téglás István 56 darab kéziratos füzetsorozatából az 1910–11 közötti aranyosszéki
gyűjtés adatait tartalmazó 204 oldalas Aranyosszéki adatok, népisme és erdélyi népismei adat
gyüjtés[!]áttekintésekor Szalma Anna-Mária a gyűjtés módszertani vonatkozásaira reflektált. A kézirat több román papra vonatkozó adatot tartalmaz. Igézés ellen például „a
mokányok a paptol vett szent czédulát egy cikk foghagymával, kevés tömjénnel, borssal, egy
szem törökbúzával, egy kis darab szénnel, egy zabszemmel, sóval és kis kaviccsal együtt
kis rongyba varrva (…) a mellen vagy a szív fölött viselik”. Ördög ellen hatásosnak vélték
„a pescurából készített 7 kis kenyér galacsin”-t, amely fölött a pap imát mondott. A gyűjtő kiegészítő megjegyzése értelmében azonban „még jobb, ha azt a pap nem is tudja”. Ez
utóbbi kellékeket is tömjénnel, illetve fokhagymával viselték olyan zacskóba kötve, amelyre keresztet varrtak. Különös gyógyszerek vagy babonás szerek cím alatt „az oláhtemplomból hozott buzakalász” szerepel. (Téglás I. 1910–11. 34/130/1., 34/134., 34/15–16.; közli:
Szalma A. 2005. KJNTA 1563. 4.A, 38.A, 39.A)

94

Ballagi Aladár Földrajzi Közleményekben közzétett moldvai beszámolójában szerepel, hogy „a bütüs oláhok
mindenfelé hordozzák a keresztet s a csodatévő ereklyéket, hogy megengeszteljék, esőre bírják az égi hatalmakat”. (Ballagi A. 1888. 11.) Ugyanő tudósított arról is, hogy Márk Mózes szászkúti református lelkész, amikor
„az oláhok a szent-Ádámról nevezett kalner[!] kolostorból nagy ünnepséggel vitték körútra a csodatévő képet, hogy az istentől esőt kérjenek: mindenkor meghúzta a református egyház harangjait, s maga is részt vett a
processióban”. (Ballagi A. 1888. 18–19.) Bosnyák Sándor 20. századi moldvai gyűjtéséből származó pusztinai
adat szerint: „mikor nem volt sokáig eső, akkor a pap es, s a népek elvették azokat a kereszteket s odamentek,
vot ott Jézus feszületje a mezőbe, mindenki odament, s kérték az Istent, hogy adjon esőt”. (Bosnyák S. 1980.
32. 215. sz.) Gál Kálmán 19. század végi adatközlése szerint hosszantartó szárazság után a felvidéki szerbek
és oláhok, sőt a svábok is esőért imádkoztak. Ilyenkor a pappal is imádkoztattak. Mint írja: „ha ez nem használ és a pap imádsága is kárba veszett”, akkor került sor a bodzalevéllel beborított asszonyok rituális vízzel locsolására. (Lásd: Gál K. 1895. 286.) Az Erdélyben élő esővarázsló szokásokról és interetnikus vonatkozásairól
lásd: Pozsony F. 1992, 2000. 26–34.; a kollektív esővarázsló rítusok középkorból ismert, illetve ma is gyakorolt
európai párhuzamairól: Pócs É. 2003. 170–171.
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Györffy István 1911-ben sorra kerülő negyvenöt napos kutatómunkája a Fekete-Körös
völgyében lakó magyarok körébe kísértetként visszajáró „fenesi magyar és oláh pap”, valamint
a húsz fillérért Havasdombró környékén nézőként is tevékenykedő „pópa” alakját örökítette meg. (Györffy I. 1916. 82., 86./1986. 166., 173–174.) Téglás István a huszár alakjában jelentkező kincsőrzők által rémületben tartott kalotabökényi oláh pap esetét közölte. (Téglás I.
1912. 166. 41. sz.) Néhány évvel később Gaál István egy erdőháti „babonás” adattal a pópa által
megszentelt bazsalikom95 (férj)jóslásban játszott szerepét illusztrálta. (Gaál I. 1928. 56. 15. sz.)
Nagy Ödön erdélyi református pap és néprajzkutató egyik 1935-ös naplóbejegyzése az
őt szórványgondozó lelkészként egykor vendégül látó nagycégi görögkatolikus férfi reformátusokról (ti. mint magyarokról) megfogalmazott véleményét rögzítette. (Nagy Ö. 2001.
82–83.) A látványos liturgikus ruhákba öltözött román papok96 sajátságos erejét hangsúlyozó (ti. „még átkozni is tudnak”) nézet mellett, a beszélgetés során a rontás ellensúlyozására alkalmas kereszt, valamint az időjárás befolyásolására (ti. jégvihar és villámcsapás elhárítására) használható felszentelt harang román néphitbeli fontosságáról esett szó.97
Szendrey Ákos és Szendrey Zsigmond a pap álombeli megjelenését98 és a vele való találkozást egyaránt rossz előjelnek tekintők körében alkalmazott megelőző szokáscselekvéseket – pl. a keresztvetést (Alsó-Fehér), a szalmaszál (Máramaros,99 Háromszék), illetve
a gombostű (Szilágy)100 utánuk dobását – gonoszűző eljárásként azonosította. A két néprajzkutató által egy „babonaszótár” összeállításának céljából gyűjtött néphitanyag101 alap95

20. századi román leírásokra is hivatkozva, Deák Ferenc a zabolai román szokások növényi szimbólumainak
elemzésekor a bazsalikom (rom. busuioc) hiedelemcselekvésekben (pl. párválasztáskor) játszott hasonló szerepe mellett a szentelt vízbe mártott növény mágikus gyakorlatokban (pl. betegség elhárításában, varázslásban)
való felhasználását példázta. (Lásd: Deák F. 2007. 312–313., vö. 24. jegyzet.)
96
Az ortodox liturgikus ruhadaraboknak szimbolikus jelentésük van. Egyrészt a mennyei testbe való beöltözést,
másrészt a szolgálatot végző lelkész funkcióját jelképezik. Szimonidesz Lajos szerint: „a papságnak erősen
megkülönböztetett pompás és titokzatos mezbe öltöztetett szerepe van (...) az istentisztelet alkalmával viselt
díszes papi ruhák szembetűnően érzékeltetik azt a kiváltságos helyzetet, melyet a papság a kultuszban elfoglal”. (Szimonidesz L. 1927/1988. 512–513.)
97
Hivatkozva és újraközölve: Jakab A. 2005. 43.
98
A Krúdy Gyula több kiadást is megért Álmoskönyvében előforduló adat a nézet széles körű elterjedtségére enged következtetni: „a koszorú, menyasszony, oláh pópa nem a legjobb jegyek”. (Krúdy Gy. 1920. 160., lásd
még: Krúdy Gy. 1925, 1983.)
99
A máramarosi román lakosság köréből származó adat szerint „a ki pedig vízkereszt napján legelőször lép a kereszttel járó pap nyomába, az a farsangon férjhez megy”. (Sróth P. 1891. 363.)
100
Ipolyi Arnold 1846 és 1858 között gyűjtött, sokáig kéziratban maradt mese-, hiedelem- és szokásanyagában
a „pappal találkozni szerencsétlenség” általános nézetet illusztráló Nyitra-völgyi hiedelemadat után zárójeles
kiegészítésként szerepel, hogy „Erdélyben gombostűt dobnak hátok mögé a nők, ha papot látnak”. (Ipolyi A.
EA 2958. I: 73., közli: Benedek K. 2006. 184. 122. sz.) A mágikus szokáscselekvést a Balázs Márton szilágysági gyűjtéséből származó egyik szövegrészlet is visszaigazolja: „Ha sok pappal találkozol az úton, csak úgy
lész szerencsés járásodban, ha gombostűt dobsz utánnuk[!]”. (Balázs M. 1891. 207.)
101
A II. világháború végéig feltárt, de kéziratban maradt anyagból a későbbiekben egy kivonatos kötet látott napvilágot. A 300 oldalas kiadványt összeállító szerző-/szerkesztőpáros adatolása alapján az 1500 szócikk 40000
adatát őrző kézirat közel 2500 oldal terjedelmű. (Szendrey Á. – Szendrey Zs. EA 6186, vö. Fazakas I. – Székely
Sz. M. 1990. 5.)
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ján a helyenként katolikus papokra is kiterjedő negatív képzetkör (pl. Háromszéken) néhol
kizárólag utazás alkalmával lépett működésbe (pl. Máramaros, Szilágy), míg máshol (pl.
az Aranyos vidéki Tordán) a pap útnak indulása bírt (pl. esőjósló) jelentőséggel. A magyar
lakosság körében általánosan elterjedt nézet102 (ki)alakulását a török kor ortodox – szerb
(„rác”),103 illetve román („oláh”) – papi ruhákban járó kémeinek egykori jelenlétével és tevékenységével magyarázták,104 így az elsősorban román pappal való találkozás rossz előjelként való értelmezését a hétfalusi csángók körében (pl. Hosszúfalun) nyomatékosították.
A papok hiedelemvonatkozású szerepét „egészen új-keletű”-nek minősítették. (Szendrey
Zs. – Szendrey Á. 1940. 205.)
Szűcs Sándor kéziratban maradt 1941-es kidei néphitgyűjtése a garabonciás hiedelemköréhez hozzárendelt (ti. a sárkány felemelkedéséért imádkozó) papok szerepét, valamint a mocsár szélén álló fűzfa odvából előbújó „barátféle” kísértet megjelenését adatolta, mitöbb az „ujfalusi oláh pap” divinációs gyakorlatát (a cseberbenézést) is lejegyezte.105
(Szűcs S. EA 31188. 111., 118–119., 193.)
A Kide és további három Borsa-völgyi falu (Bádok, Csomafája, Kolozsborsa) népi orvoslására vonatkozó gyűjtési adatait közzétévő monografikus munkájában Vajkai Aurél találóan jegyezte meg, hogy „két különböző vallás ugyan eltéríti egymástól az embereket, a
betegség gyógyítása azonban még akkor is közelebb hozza, ha esetleg ép[!] vallásos mezben jelentkezik. Így keresi fel a román ember betegségében a katolikus papot, mert falujában pópa nincsen, a református papban pedig kevésbé bízik, a református beteg viszont
a román pópához megy, mert annak gyógyerejében hisz”. (Vajkai A. 1943. 12.) A pap általi gyógyítást a „jellegzetesen román gyógymód”-ok közé sorolta. (Vajkai A. 1943. 14.)
A falusi gyógyítók köréhez, a bábák, az állatokhoz értő kovácsok és a patikus mellé sorolt
román pap bemutatásakor említésre került a görögkatolikus pap (Vajkai A. 1943. 44.) és a
román papné hasonló tevékenykedése (Vajkai A. 1943. 50.), a kidei római katolikus paphoz intézett többszöri misekérelem (Vajkai A. 1943. 115.), valamint az idős kidei unitárius lelkész „furiszényás” tevékenysége is. (Vajkai A. 1943. 26.) A lidérc által látogatott aszszony román paphoz való elvitele mellett a reumás ember fejérdi „kalugyer pópá”-nál tett
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A Wass Albert 1943-ban megjelent A kastély árnyékában című regényében felbukkanó Rádu Konstantin nevű
román pap (a magyar irodalmi szövegvilág szereplőjeként) maga mondja: „tudom én, hogy oláh pappal találkozni bajt jelent”. (Wass A. 1943/2002. 90.)
Az Ipolyi Arnold folklórgyűjteményében szereplő egyik szegedi hiedelemadat szerint „ki rác v[agy] oláh papot lát reggel, hacsak a földre nem pök, szerencsétlen lesz. Ki e kettő közül egyet lát, a sapkájába háromszor
pök, pénzt talál, v[agy] annak sok pénze leend”. (Ipolyi A. EA 2958. II: 261–267., közli: Benedek K. 2006.
581. 378. sz.) Egy másik, ugyanonnan származó adat ugyanezt hangsúlyozza, ti. a rác pappal találkozó ember
sem bízhat már szerencséjében. Az adatot beküldő Csaplár Benedek megjegyzése szerint „az erdélyi szászoknál ez a kath. papokra is így alkalmaztatik”. (Ipolyi A. EA 2958. I: 197., közli: Benedek K. 2006. 326. 307. sz.)
Szendrey Zsigmond 1943-ban viszont a következő megjegyzést tette: „a pappal való találkozás bajhozó jelentősége Bornemiszánál talált első feljegyzésre, nem kell Takács Sándorral arra következtetnünk, hogy e babona annak köszöni eredetét, hogy a török kémek rác papoknak öltözve járták az országot, hiszen e babona
keletkezésére már a térítés ideje is elég alkalmat adhatott”. (Szendrey Zs. 1943. 56.)
A kéziratos anyag hozzáférhetővé tételében nyújtott segítségért Ilyefalvi Emesét illeti köszönet. (Szerz. megj.)
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látogatását is adatolta, ugyanakkor a betegek, nyomorékok által felkeresett korabeli szent
helyek közül a Kolozs megyei Füzesmikolát, a máramarosi Koltókatalint és a szilágysági
Füzest nevesítette. (Vajkai A. 1943. 47.)
Gálffy Mózes a Venczel József által szervezett borsavölgyi kutatásokba bekapcsolódva,
valamint a Kalotaszeg és vidéke táji nyelvatlasz című munka előkészítéseként végzett 1941
és 1944 közötti terepmunkájának eredménye kéziratban maradt.106 Az 57 borsavölgyi és
kalotaszegi településre kiterjedő gyűjtése során feljegyezte, hogy a sokat búsult, siratott halottól megkísértett magyarlónai ember, akkor gyógyul meg, „ha szógálatot csináltat az olá
(= román) pappàl”. (Gálffy M. 1941–44. KJNTA 323. 12.)
Mozsolics Amália a kincskeresés témakörét tárgyaló tanulmányában a mogyorófaveszszővel kutatott kincs kapcsán említette, hogy a gyalui református vallású kincskereső aszszony a vesszőt általában román pappal, illetve a szászfenesi római katolikus plébánossal
szenteltette meg. A gyűjtő szerint azonban „az utóbbit olyan bizonytalanul említette, hogy
alig fér kétség ahhoz, hogy az ilyen kincskereső szerszámokat a román pap szokta megszentelni”. (Mozsolics A. 1943. 48.) Egy másik adat szerint a kincs szerencsés megtalálója
a román templomnak egy véka aranyat szánt. (Mozsolics A. 1943. 50.) A valkói születésű román kincskereső tanulmányban idézett véleménye szerint azonban az átokkal elásott
kincs megtalálásához szükséges szentelt vizet „a magyar vegye a magyar templomból (…),
a román a román templomból”. (Mozsolics A. 1943. 49.)
2.3.3. A román papok alakja a későbbiekben is sporadikusan, de folyamatosan jegyzett.
A 20. század második felében végzett forrásfeltáró munka során alakjának ismertségét néhány Bosnyák Sándor által gyűjtött bukovinai (Bosnyák S. 1977. 159. 1224–1225. sz.; 1984.
114. 1072–1073. sz., 115–116. 1082. sz.) és gyimesi (Bosnyák S. 1982. 96. 210. sz.; 98. 220.
sz.; 104. 271. sz.; 1992. 21.) szöveg jelezte. Ezek a tolvaj azonosítására, a kár visszatérítésére
és a tettes megbüntetésére képesnek vélt, a beteg gyermek meggyógyítására válallalkozó és
az őket rontó szándékkal felkereső személyeket olykor visszautasító ortodox szerzeteseket,
illetve a lidérc eltávolításában is szerepet játszó papok alakját körvonalazták.107
106
107

A kéziratos anyagot 1998 őszén Keszeg Vilmos rendszerezte és látta el kísérő jegyzetekkel. (Szerz. megj.)
Bosnyák Sándor bukovinai gyűjtésében szerepel még a boszorkány elpusztítására alkalmas „szent golyó”-val kapcsolatban annak katolikus pap általi, vízzel való megszentelése (Bosnyák S. 1977. 86. 147. sz.; 150. 593. sz.), egy lopást követően tartott héthetes ráböjtölés utáni mozzanatként az erdőszélen lakó „barát papok” felkeresésének szándéka, ti. „misét szolgáltatni” (Bosnyák S. 1977. 99. 819. sz.), az andrásfalvi református lelkész lidérccel való emlékezetes találkozása (Bosnyák S. 1977. 134. 1014. sz.), egy katolikus papok által, püspök jelenlétében kivitelezett sikeres dévai ördögűzés (Bosnyák S. 1977. 139. 1069. sz.), valamint a józseffalvi római katolikus lelkész román papokhoz hasonló (a templom terét profanizáló, a későbbiekben váratlanul elhalálozó személyt fenyegető) magatartása.
(Bosnyák S. 1984. 184. 1531. sz.) A gyimesi anyagban a lakóház és melléképületek, illetve a növények (pl. pimpó
’barkavirág’) megszentelésének katolikus szokásgyakorlatát tükröző szövegek mellett (Bosnyák S. 1982. 75. 43. sz.,
105. 286. sz.) az egyénileg végzett, felfogadás jellegű ráböjtölésre (ti. a Szent Antal böjtjére, az ún. fekete böjtre) vonatkozó narratívumok is olvashatók. (Bosnyák S. 1982. 109. 330. sz., 127. 457. sz.) A „pappal nem szerencsés sem
álmodni, sem találkozni” általános nézetet több bukovinai és moldvai szöveg is példázza: Bosnyák S. 1977. 210.
1894., 1896–1901. sz.; 1980. 51. 448–450. sz.; 141. 1145–1146. sz.; 1984. 134. 1241. sz.
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A Salamon Anikó által gyűjtött gyimesi csángó mondákat, ráolvasásokat és imákat
közzétévő kötetben108 néhány 1972-ben lejegyzett hiedelemszöveg a papok felkérésre végzett szolgáltatásai közül a visszajáró halott eltávolítását, a vízre, illetve betegre való ráolvasást és miseszolgálatot, a méhtolvaj kiderítését és halálos büntetését célzó misét, valamint
a déli harangszóból élettartamot jósló idős ortodox pap alakját adatolta. (Salamon A. 1987.
65–66. 45. sz.; 73. 53. sz., 120–121. 99. sz.; 144. 131. sz.; 178. 164. sz.)
Antal Mária Bosnyák Sándor és Salamon Anikó korábbi gyűjtéseiből származó szövegeket is magába foglaló kötete 1975 és 1995 közötti gyűjtőmunkájának eredményeként
látott napvilágot. A papok benedikciós és exorcizáló gyakorlatát tükröző korábbi szövegek
(lásd: Antal M. 2004. 77. 188. sz., 78–79. 190. sz., 231–232. 599. sz.) mellett néhány további szövegváltozat az orvosok által diagnosztizálhatatlan beteg (Antal M. 2004. 140. 300.
sz., 196–197. 514. sz./206. 530. sz.), a cigányasszony által megrontott férfi gyógyulásába
implikált pap esettörténetét (Antal M. 2004. 204–205. 529. sz.), valamint a könyvnyitással
rontást és rontót egyaránt azonosító, majd azt miseszolgálattal és böjttel (Antal M. 2004.
139–140. 299. sz.), a halálos rontást pedig imával, füstöléssel és szentelt vízzel ellensúlyozó
ortodox medicina pastoralis gyakorlatát ismertette (Antal M. 2004. 132. 284. sz./197–198.
516. sz.), ugyanakkor a rontás felfedezését követően a román paphoz fordulás azonnali
szükségszerűségét példázta. (Antal M. 2004. 196. 513. sz., 232. 602. sz.)
Albert Ernő gyimesi hiedelemgyűjtéséből két, 1978-ban és két 1991-ben lejegyzett
szöveg került közzétételre. Ezek a tejhaszon mágikus elvételét beazonosítani és ellensúlyozni képes tarkői szerzeteseket, a szándékra mondatott miseszolgálatot végző papokat,
illetve az ártatlan személyt célzó átokmise kezdeményezőjének bűnhődését szemléltetik.
(Albert E. 1995. 26–28., 30–31.)
Tankó Gyula számos, ugyanonnan származó szövegközlése a 20. század második felét
lefedő, 1965 és 2000 közötti gyűjtőmunkájának eredményeként látott napvilágot. (Tankó
Gy. 1996, 1999, 2000, 2001a-b, 2004, 2009.) Az időközben néprajzi toposszá vált jelenség gyimesi elterjedtségét adatoló szövegkorpuszban az ételt / takarmányt megáldó,109 a
fiatalok tanulmányi teljesítményét előmozdító, az ónöntő és könyvet nyitó, ekként jósló,
a rontást azonosító és a gonoszt elhárító, a magántulajdont károsító személyeket (pl. tolvajt, gyújtogatót, rongálót) felfedő, a kárt megtérítő és a tettest megbüntető, az alaptalanul
gyanúsított / rágalmazott egyént tisztázó, a hűtlen szeretőt vagy társat visszaszerző, illetve
szankcionáló, a pereskedők vagy az igazságtalanul bántalmazottak ügyében eljáró, az öntudatlanul, de önmagára misét szolgáltató személy kérését teljesítő, a fekete vagy gyertyás misét, sőt az ellenmisét vállaló szerzetesek és papok, egyrészt környékbeli (pl. ágasi, palánkai,

108
109

A gyűjtött szöveganyagból korábban megjelent mondaválogatás: Salamon A. 1975.
Daczó Árpád gyimesi tapasztalata szerint „a kosteleki ember legfőbb gazdagsága az állat. Azért aggódik,
imádkozik, imádkoztat a pappal. Időközönként korpát, kukoricalisztet, sót, fokhagymát áldat meg a pappal,
és a megáldott ételből kever az állatok kóstjába, hogy ne érje betegség őket. Az állatokról való gondoskodást
elébe helyezi sok egyéni érdekének is”. (Daczó Á. 1980. 232.)
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gyimesbükki), másrészt távolabbi, a gyimesiek által felkeresett moldvai és regáti specialistákként bizonyultak közismertnek.
Takács György közel egy évtizedes, 1991 és 1998 közötti kutatómunkája a hárompataki110 néphit markáns hiedelemlényeihez (pl. szépasszony, boszorkány, ördög, visszajáró halott, rekegő, lidérc) fűződő képzetkört tárta fel. A román pap és kaluger alakját és tevékenységét az összesen 1119 közzétett hiedelemszövegből több tucat példázza. Ezek a
rendszerint pap által felismert boszorkány rontását ellensúlyozni képes oldó misét (visszacsinálást), valamint a tejhaszont károsító kantérosok ellen használható, pap által megszentelt víz, liszt és fokhagyma, valamint a rekegőt is elpusztító töltény szerepét hangsúlyozzák. (Takács Gy. 2004. 266–268. 375–386. sz.; 299–303. 456–466. sz.; 562. 1056. sz.; 594.
1116–1117. sz.) A mágikus eredetűnek vélt betegségek beazonosítása és gyógyítása (pl.
Takács Gy. 2004. 313–314. 487–488. sz.; 318–319. 496. sz.; 324–327. 502–506. sz.), valamint a fekete mágia változataként számontartott gyertyás mise (Takács Gy. 2004. 349–
357. 567–581. sz.) kivitelezőiként felemlített szerzetespapok túlnyomórészt olyan Bákó és
Neamţ megye vonzásköréhez tartozóként megnevezett mágikus specialisták, akik a visszajáró halott (Takács Gy. 2004. 434. 754. sz.) és a lüdérc (Takács Gy. 2004. 541–542. 1004–
1006. sz.; 577–578. 1086–1089.) eltávolításában is fontos szerepet játszanak.
A román pap hasonló szerepét nyomatékosították a Hesz Ágnes 2002 őszén megkezdett nyolc hónapos gyimesi terepmunkájából származó szövegek is, amelyek a lidérc (Hesz
Á. 2008. 45.) és a személytelen bolygó lélekként azonosított „katonakísértet” elhárítását
célzó papi tevékenységet gonoszűzésként adatolták. (Hesz Á. 2012. 148.)
Egy, Magyar Zoltán által 2002-ben lejegyzett gyepecei hiedelemszövegben a rekegő
által megbetegített személyért hat hétig miséző papok alakja körvonalazódott.111 (Magyar Z. 2003a. 126.) A gyűjtő következő évben közzétett mondakötetében a helyi jelentőségű „egyéb tudományosok” közé sorolt román papot (lásd: Magyar Z. 2003b. 103.)
több mint félszáz gyimesi hiedelemszöveg „tudós pap”-ként szemléltette. A lopott tárgy
megkerülését, a bűnös megbűnhődését, valamint az ártatlan személy ellen fizetett papi
szolgálat következményeit narrativizáló szövegek a pap „vallásossá színezett mágikus
cselekvése”-it példázták. (Magyar Z. 2003b. 110., lásd hangsúlyosan: 554–577., 1091–
1148. sz.) A kötetben fellelhető, „nem esik a porba a miseszolgálat” nézetet megfogalmazó 1996-ban gyűjtött gyimesfelsőloki népi elbeszélés (Magyar Z. 2003b. 572. 1136.
sz.) újraközlésre került. (Lásd: Magyar Z. 2006. 112. 70. sz.) Néhány évvel később,
110

111

A néprajzi kistáj megnevezése Takács Györgytől származik és a Gyimesi-szorostól délre fekvő havasi telepekre – Kostelekre (rom. Coşnea), Gyepecére (rom. Pajiştea) és Magyarcsügésre (rom. Cădăreşti) – vonatkozik. (Lásd erről: Takács Gy. 2001. 28–29., 2004. 5–13.; Ilyés Z. 2003. 7–53.)
Külső kutatóként, Magyar Zoltán szakmai meghívásának lehetőségével élve, 2000 és 2003 között magam is
részt vettem a Hárompatak: egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdélyben (A hagyomány rétegzettsége a magyar–román
nyelvhatáron fekvő Hárompatak népi kultúrájában) című OTKA-programban. Ennek keretében a kisrégió átalakuló hagyományvilágának hiedelemaspektusait vizsgáltam. Az akkor gyűjtött anyagból egy 2000. november 7-én rögzített interjú anyagát dolgoztam fel, amely a román papok erejébe és az általuk tartott misék eredményességébe vetett hitet is tematizálta. (Lásd: Czégényi D. 2008.)
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a Farkasok pataki Tankó-portán gyűjtött történetekben az ellopott tárgyat a tolvajok
„nevikre szóll”-ásával (ti. ráolvasással) visszaszerző, a favágáskor rossz irányba dőlő fát
„elvigyázkodott”-an (ti. ’félrehúzódva’) alkalmazott tudásával a helyes irányba hajlító
bükkloki pap alakja mellett felbukkant egy tarkőié is, akinek a kusza szerelmi élethelyzetet tisztázó istenítélet-jellegű miseszolgálata sem bizonyult minden következmény, illetve tanulság nélkülinek: a bűnös személy félkegyelmű lett. (Lásd: Magyar Z. 2008b.
114–116., 128–130. sz.)
A gyűjtőnek az Úz-völgyi csángók folklórhagyományából merített népköltészeti anyagát egybeszerkesztő csinódi kötetében is helyet kaptak a román pap természetfeletti képességeiről szóló történetek. Ezek egyrészt az emberek és állatok elleni rontást könyvnyitással azonosító, majd az ezeket feloldó, a bűnös személyt felfedő és a kárt megtérítő, másrészt a kérésre rontó szándékú misét szolgáltató, ugyanakkor a személyes sérelmeit is megtorló szerzetesre mutattak rá. (Magyar Z. 2009a. 331–335., 282–291. sz.)
Pócs Éva gyimesközéploki terepmunkája az ortodox egyház benedikciógyakorlatát, a
nép szentelményekkel való ellátását a magyar/római katolikus–román/ortodox kölcsönhatások vonatkozásában adatolta. A szentelmények mágikus felhasználását tárgyaló írásában
a szerző a két ünnep (vízkereszt és Szent György napja) kapcsán mind az ortodox szokásgyakorlatból ismert, mind a helyi plébános alkalomszerű (gyógyító, rontáselhárító) áldásaira kitért. (Pócs É. 2005a. 149–161., 2008. 163–176.)
Az istenítélet-jellegű papi miseszolgálat kérelmezésének és tulajdonított következményeinek egy hidegségi példáját Bódán Zsolt gyulai muzeológus ismertette röviden a gyimesközéploki öngyilkosság témakörében írt tanulmányában. A Tankó Gyula korábbi kutatási eredményeire hivatkozó kutató véleménye szerint „a gyimesiek több »érthetetlen«
öngyilkossági esetet is igyekeznek ezzel megmagyarázni. »Mondják, valaki megmiséztette,
azért csinálta ezt.«, hallani gyakran az olyan öngyilkosságoknál, amikor semmi elfogadható okot nem tudnak találni.” (Bódán Zs. 2008. 121.) A fenntartásokkal kezelt, de élő gyakorlatként adatolt és minden korosztály által a konkrét sérelmek megtorlásaként ismert
egyházi jellegű büntetőjogi eljárást a kutató egy évvel későbbi tanulmánya is nyomatékosította. (Lásd: Bódán Zs. 2009. 27., 34–35.)
Salló Szilárd 2005 és 2012 között Gyimesfelsőlokon és Gyimesközéplokon, majd
Borospatakon végzett terepkutatást. A kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék (ma: Intézet) egykori hallgatójaként a boszorkány- és rontáshiedelmek tipológiáját,
a népi specialisták (jósok, gyógyítók) tevékenységkörét többször tárgyalta, így a lokális rontáshiedelmek feltérképezése során rögzített, nagyrészt moldvai szerzetesek tevékenységét illusztráló hiedelemszövegek ismételten publikálásra kerültek. (Salló Sz. 2005,
2006, 2007a-c, 2008a-b, 2012.) A román paphoz fordulással való fenyegetőzés hétköznapi elterjedtségét is tükröző szöveganyag a könyvnyitást rontás-, illetve rontóazonosító technikaként, a szentelményeket ezeket elhárító kellékként, a pénz ellenében vállalt,
szándékra mondott miseszolgálatokat pedig eltérően megítélt igazságszolgáltató eljárásokként kategorizálta. (Lásd: Salló Sz. 2012. 212., 214., 224., 227., 246–248., vö. i. m.
192., 195., 205–206.)
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A jégőrző, jéghordozó garabonciás mondakörének korrelációjában megjelenített idővarázsló pap112 alakját a Baranya megyei Egyházaskozárra áttelepített moldvaiak körében
kezdeményezett gyűjtések azonosították.
A Diószegi Vilmos által 1953-ban egy pokolpataki származású nőtől lejegyzett szöveg a zsitár113 „küs botjá”-t és „egy nagy könyv”-ből való olvasását említi, aki egy hat évig
ismétlődő jégverést hárítva el a faluról „meg akarja mutatni, hogy ki hagyta őket 6 éven át
kenyér nélkül. Akkor vittek lapátokat, elszórták a jeget, akkor ott a jég közt megtalálták az
ő papjukat a sárkányon. Megkapták a papot a sárkányon. Meg volt dögölve a sárkány, a pap
es halott volt”. (Diószegi V. 1953. EA 4210.) Ugyanott, ennek másik szövegváltozatát egy
52 éves moldvai származású asszonytól Vámos Márta is lejegyezte.114 (Vámos M. 1960.)
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A 19. századi néprajzi adatok szerint „a székelyek (…) az oláh teológusokat tartják garabonciás diákoknak”.
(Szerz. ford.) Az eredeti német nyelvű szövegrészlet: „Die Székler in Siebenbürgen halten besonders wallachische Theologen für Garabonczás diák”. (Asbóth, O. 1880. 622.) A korabeli erdélyi néphit szerint a román papokhoz hasonló varázserővel bírtak a szász „tógátusok” is, akik speciális (így különleges), hosszú, fekete ruházatuk miatt garabonciás diákként azonósítódtak be. (Gaster, M. 1884. 283.) A román pap alakja és a garabonciás diák idővarázsló tevékenysége kapcsán már a korai tanulmányok is hangsúlyozták, hogy
a hasonlóság kiemelése azért is különösen fontos, mert a román néphit szerint viszont „a pópa csak ördögűzés és konjuráció [’szellem-/démonidézés’] esetén hat varázslatokat ismerő vagy méginkább varázsellenes
erőként, de soha nem játssza a mágusok vagy idővarázslók [garabonciások] szerepét”. (Szerz. ford.) Az eredeti német nyelvű szövegrészlet: „Die sächsischen Togaten (Seminarschüler, welche eine besondere, lange,
schwartze Kleidung trugen) sind hier, wie est scheint, auf Veranlassung des Anzuges, an die Stelle der auch
dem deutschen Alterthum als zauberkundig geltenden Priester neben die walahischen Popen getreten. Diese
bemerkung ist dahin richtig zu stellen dass nach rumänischem Glauben der Pope nur bei Exorcismen und
Conjurationen als zauberkundig oder besser als antizauberkräftig gilt, nie aber die Rolle des Zauberers oder
Wettermachers selbst spielt” (Schmidt, W. 1866. 16–17., idézi: Gaster, M. 1884. 283.) Az idővarázslók kora
újkori körképének bemutatására vállalkozó Pócs Éva a forrásként felhasznált 16–18. századi boszorkányper-anyagban fellelhető adatok alapján állapította meg, hogy „noha a boszorkányperek forrásai csak közvetve utalnak erre, tudjuk, hogy vizsgált korszakunkban még a papi esővarázsló és jégeső-elhárító gyakorlatnak
is nagy (a mainál jóval nagyobb) szerepe lehetett. (...) a mindennapi időjárás-mágia eljárásainak jelentős része is az egyházi szentelményekből, áldásokból és exorcizmusokból került a parasztok kezére. A kora újkori
falusi idővarázslás körébe tehát a vallásos illetve az egyházi »mágia« is beletartozik”. (Pócs É. 2003. 163., lásd
még: i. m. 201–206.) Ljiljana Marks szerint a román nyelvű, garabonciásra vonatkozó szövegek „eltérnek a
horvát és magyar szövegektől – akkor is, ha az alapvető személyiségjegyek hasonlatosak”. (Marks, L. 2008.
221–222.) A román Solomonar-ról lásd: Moldován G. 1890. 271–297.; Róheim G. 1925. 114–115.; Olinescu,
M. 1944/2008. 267–270.; Candrea, I. A. 1947. 104.; Keszeg V. 1994c. 173–201., 1995a. 36–40., 199–200.;
Olteanu, A. 1999. 445–449., valamint BaltD. 2001. 161–162. és BaltM. 2003. 240–245.
’Csősz, mezőőr, határpásztor’; vö. rom. jitar.
Vámos Márta 1961-ben a papnak tanult, majd – szerzett tudását apjának bizonyítandó – imával egy lavórnyi
vízből varázsolt jégesővel a szomszéd szőlőjét elverő (és ezért apja által meggyilkolt) fiatal legény történetét is
felgyűjtötte egy 54 éves, Závidovicsban (Zavidovići, Zenica-doboji kanton, Bosznia-Hercegovina) született
nőtől. Ehhez hasonló esetről számol be a Bosnyák Sándor által az 1970-es évek elején lejegyzett klézsei szöveg is, amelyik szerint az apa az iskolában garabonciássá képzett fiát „meglőtte, mint egy kutyát”. (Bosnyák
S. 1980. 109. 764. sz.) A Diószegi Vilmos és Vámos Márta egyházaskozári gyűjtésében fellelhető adatokra Pócs Éva hívta fel a figyelmemet, aki a kéziratos anyag ezen részét a későbbiekben hozzáférhetővé is tette
számomra. Szakmai figyelmességét és segítségét itt köszönöm meg. (Szerz. megj.)
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A Bosnyák Sándor 1971-es pokolpataki gyűjtéséből származó szövegek egyike az ellenséges, idővarázsló pap hiedelemalakját hasonlóan körvonalazza: a névtelenül említett,
hét éve jégtől vert nagy község „zsitere kapu”-jánál megtelepedett névtelen, „útonjáró” férfi
által egy könyv és egy „botocska” segítségével legyőzött papjukat a helybéliek egy sárkány
hátán, holtan találják a jég között. (Bosnyák S. 1980. 108. 761. sz.) Egy ugyanonnan származó másik szöveg az egykor papnál szolgáló Kertész András nevű férfit esőcsinálóként
azonosítja, aki az egykori gazdájától ellopott könyvvel és vékonyka botjával kedve szerint
hozza a jeget vagy az esőt. (Bosnyák S. 1980. 70. 557. sz.)
A Seres András moldvai gyűjtéséből származó, 1981-ben lejegyzett gyoszényi szövegben115 a klézsei születésűként számon tartott Kertész András, egy „szent kárté” (’könyv’)
és egy „fermekált” (’elbűvölt, elvarázsolt’) bot tulajdonosaként, további tizenöt népi elbeszélésben bukkan fel. Ezek egyike azon jéghordozóként identifikálja, aki akkor is harcolt,
amikor „vajegyszer egy ortodox pap hordozta a jeget”. (Seres A. 1994. 324. 7. sz.) A vidéken elhíresült klézsei népi specialista által karóba húzott román lelkész analóg párja az a
községből korábban elüldözött „rossz pap” is, aki egy 1979-ben lejegyzett somoskai szöveg
szerint a mezőt elverő jég okozójaként lándzsára felnyársalódva lelte halálát. (Lásd: Seres A.
1994. 330. 22. sz.)
A moldvai Szeszka Erdős Péter által 1976-ban összegyűjtött szabófalvi jogszokások
között egy, a lányrablás egyházi büntetését ismertető szövegrészlet alapján rekonstruálódott, hogy a keresztényellenes tettről értesült pap fekete gyászruhába öltözött és a törvényszegőt vasárnap a templomban nyilvánosan kiátkozta. (Imreh I. – Szeszka Erdős P. 1978.
205.) Az Egyházaskozárra áttelepült, 1908-as születésű Laczkó István írásban rögzített
emlékei szerint a terhességmegszakítást vagy a magzatelhajtást megkísérlő nőkkel szemben az egykori csíki pap hasonló magatartást tanúsított. (Lackó I. 1994. 113.) Kallós Zoltán gyűjtési emlékei szerint a klézsei katolikus pap is kiátkozta az őt megvádoló lányt, pedig – jegyzi meg a gyűjtő – „csak a görögkeleti egyháznál hallottam ilyesmit, hogy kiátkoznak valakit nyilvánosan a templomban. A pap gyertyát gyújtott és kiátkozta, s a gyertyát
eltaposta az oltáron”. (Kallós Z. 1993. 101.) A Gazda József által közzétett, ugyanonnan
származó narratívum „a zolá páter”-hez fordulás egy konkrét esetét és ennek keretében az
oltáriszentség mágikus célú felhasználását írta le. (Gazda J. 1993. 171.)
Halász Péter egy családtörténeti mozzanatként felelevenített pusztinai esetet közölt.
Az elbeszélő a tolvajt egy egyházi könyv és a templom kulcsának segítségével beazonosító papról mint tévedhetetlen specialistáról számolt be. A történet az egykor megkárosított
személyen fizetség nélkül segítő pap emberséges magatartását hangsúlyozta. (Halász P.
1984. 80–89./2002. 89–99.) A gyűjtő egy későbbi tanulmányában a fekete misét Nicolae
Ciocan 1903-as néprajzi adataira hivatkozva, a falujuktól távol meghalt személyekért végzett gyászszertartásként (rom. prohod negru) ismertette. (Ciocan, I. N. 1924. 70., hivatkozza
115

Egy 1982-ben rögzített gyoszényi szöveg a mezsgyevita során a római katolikus páter által először figyelmeztetett, majd megvert idős szomszédnak tulajdonította a kizárólag a plébános szőlőjét elpusztító jégverést is.
(Lásd: Seres A. 1994. 330. 25. sz.)
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és idézi: Halász P. 1991. 551.) A moldvai csángómagyarok hiedelmeit közzétévő monografikus kötet több mint három évtizedes moldvai kutatásának eredményeként jelent meg.
Ennek bevezetőjében a gyűjtő egy olyan „egyházi kiadású, román álmoskönyv”-et említ,
amelynek közszájon terjedő ismeretanyagát a románul nem olvasó idős generáció is ismeri. (Halász P. 2005. 25.) A mitikus lények alakját kirajzoló fejezet keretében „oláh pap” cím
alatt az 1999 és 2005 között lejegyzett, meglepően kevés számú szöveg sorolódott be (Halász P. 2005. 387–389. 1771–1779. sz.), az olá pap szerelmi mágiában való implikációját további két szöveg illusztrálta. (Halász P. 2005. 288. 1236 sz., 289–290. 1240. sz.)
Pozsony Ferenc a moldvai falvak egyéni és kollektív látomásait tárgyaló írásában tett
megállapítása értelmében az erdélyi magyarok az 1960-as éveket megelőző időszakban „a
tolvaj, haragos megbüntetésére moldvai kolostorokban pénzért misét mondattak. Az előbb
említett szerzetesek rendszerint pénzbeli juttatásokért is tevékenykedtek: jósoltak, ördögöt
űztek stb.”. (Pozsony F. 1998. 72.)
Kotics József moldvai terepkutatását követően a román pap hiedelemvonatkozású tevékenységköréből a károkozó személyének felderítésében, valamint megbüntetésében
játszott szerepét hangsúlyozta. (Kotics J. 1997. 42., 2001. 34–35.) 1994 és 1995 nyarán
az ezzel egyenértékű egyéni ráböjtölés pusztinai adatát (Kotics J. 1997. 42., 2001. 35.),
illetve a korábban Laczkó István csíki emlékei alapján idézett katolikus fekete miséhez
hasonló, egyház által alkalmazott becsületbeli büntetéseket (kiprédikálás, kiátkozás) adatolta. Az általa lejegyzettek alapján tudott, hogy a vallási erkölcs ellen vétőket Pusztinán
a keresztállítás, Diószegen a fekete kereszt alá ültetés, Klézsén a fekete gyertya, Lészpeden a
fekete kereszt tartás megszégyenítő rituáléjával szankcionálták.116 A katolikus papok által
gyakorolt megszégyenítő büntetések drasztikusabb formáit (pl. szíjjal megverést, disznóólba bezárást) Szabófalván és Klézsén jegyezte fel. (Kotics J. 1997. 44–46., 2001. 36–
40.) A gyűjtés során felszínre került adatok értelmezésekor a kolozsvári néprajzi képzés
keretében foganatosított csoportos moldvai kutatásokban részt vevő egyetemi hallgatók
gyűjtőmunkájának erre vonatkozó eredményei is feldolgozásra kerültek. (Lásd: Kotics J.
1997. 55., 2001. 38–39.)
Ez utóbbi, a román pap és szerzetesek mitikus alakját és tevékenységét is regisztráló
terepkutatások, a már korábban jegyzett néprajzi adatok 21. századi fellelhetőségét, illetve
gyakoriságát demonstrálták, ugyanakkor a moldvai római katolikus papok tevékenységének azonos, illetve hasonló szegmenseire is rámutattak.
Peti Lehel117 és Kinda István 2001-es trunki gyűjtéséből a megrövidített pap rituális
bosszúját felidéző elbeszélés ismert. A Seres András két évtizeddel korábbi gyűjtéséből kirajzolódott idővarázsló pap hiedelemalakjára emlékeztető trunki lelkész egyrészt az ellene
116

117

Simonyi Ernő londoni könyv- és levéltári kutatásai alapján ismert az a feltehetően angol utazó által készített
vízfestmény, amely a leírás szerint „egy az erkölcs útjain eltévedt oláh nő” nyilvános bűnbánatának mozzanatát örökítette meg, amint egyik kezében seprűt, a másikban pedig égő fáklyát tartva a templom közepén áll.
(Additional Manuscripts 5256., 5257. sz., ismerteti: Simonyi E. 1859. 43.)
Peti Lehel 2001 és 2002 nyarán (július), illetve 2003 tavaszán (március–április) Diószénben, Klézsén, Lészpeden, Nagypatakon és Trunkon végzett terepmunkát. (Lásd: Peti L. é. n. KJNTA 1259.)
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vétő bűnöst kiáfuriszilta, másrészt „hét esztendeig úgy verte el az ég itt elé a helyeket, az
egészet!”. (Közli: Peti L. 2003b. 163.; 2007. 290.; 2008. 95.)
A Kallós Zoltán által felelevenített és korábban ismertetett klézsei eset 2003-ban még
emlékezetesnek bizonyult. A pátert csalással megvádoló asszony halálát a fekete ruhában, gyertyával végzett miseszolgálatnak (ti. kiimádta) és nyilvános átoknak tulajdonító két
szövegváltozat egyike a pap későbbi tragikus véletlenszerűséggel bekövetkező, így bűnhődésként értelmezett halálára is kitért. (Kinda I. 2005a. 39., 2007. 138., 2008a. 369–370., ill.
2009c. 149., 2010. 155.; vö. Peti L. 2007. 289., 2008. 92.)
Ilyés Sándor 2001 és 2004 közötti moldvai terepkutatása során a fekete misét a megesett lány büntetőrítusának egykor Klézsén alkalmazott változataként jegyezte fel. (Ilyés
S. 2004. 67., 2005. 81.) Ugyanitt, a tolvajt tettének beismerésére és a kár megtérítésére
kényszerítő katolikus miseszolgálat hatékonyságát szemléltető elbeszélést is rögzítettek.
(Kinda I. 2005. 33.; Peti L. 2007. 299., 2008. 87.)
A Peti Lehel 2001-es trunki terepmunkájából származó szövegek a templom, illetve a pap meglopását, valamint ennek előrelátható és elkerülhetetlen következményeinek súlyosságát hangsúlyozták. (Peti L. 2003b. 162., 2007. 303., 2008. 94.; uő. 2007.
296.; 2008. 103.) Az ortodox papokkal szándékra mondatott miseszolgálatot és az általuk előírt böjtök apácák általi felvállalását (Peti L. 2003b. 165.; 2007. 292.; 2008. 97.),
ugyanakkor a szándékra fogadott és lepcsegve (’mezítláb’) tartott egyéni ráböjtölés (Peti
L. 2003b. 166.; 2007. 293.; 2008. 98–99) élő gyakorlatát a 2001-es és 2002-es lészpedi terepkutatás adatolta. A lopáskor alkalmazott egyéni ráböjtölés és a román pap miseszolgálatának egyenértékű hatékonyságára egy ugyanitt lejegyzett szövegváltozat is
utalt. (Sebestyén E. – Papp É. 2002, közli: Peti L. 2003b. 167.; 2007. 293–294.; 2008.
99.) A 2002-es csíki gyűjtés során készült interjúk az apostolok utódainak tekintett lelkészek (lásd: Peti L. 2007. 288., 2008. 91–92.) halálos kimenetelű negyvennapos miséjéről (Peti L. 2007. 304–305.) és annak sötétben, mazítláb mondott változatáról szóló
elbeszéléseket is rögzítették. (Peti L. 2007. 288., 2008. 91., 92.) Kinda István 2003-as
csíki gyűjtéséből hasonló, csóréláb végzett rítusra való visszaemlékezés ismert. (Kinda I.
2008b. 48.) A gyűjtő által 2001-ben Trunkon lejegyzett szövegek egyike a helybéli pap
ördögazonosító tanácsát idézte fel (Kinda I. 2009b. 713., vö. uő. 2003a. KJNTA 1079.),
a 2003-as csíki gyűjtéséből származó viszont a pap személyes bosszúját megcélzó miséről számolt be. (Kinda I. 2007. 137., 2008a. 369., 2008b. 47., ill. 2009c. 148., 2010.
154.) A helyi lelkésznek tulajdonított fenyegetést idéző szövegrészletet (ti. ,,Hagyjátok
el, me meghejetlek én tiktököt.”) a kutató a pap társadalom-ellenőrző szerepét illusztráló esettanulmányának címébe is beemelte. (Kinda I. 2003b.) A mágikus hatásúnak
vélt miséktől való általános félelmet kifejező beszámolók 2006-ban Klézsén, 2008-ban
Bogdánfalván kerültek lejegyzésre. (Kinda I. 2007. 137., 2008a. 369., 2009c. 148., 2010.
154.; uő. 2009c. 138., 2010. 144.)
2003-as klézsei gyűjtése során Peti Lehel a fekete mise katolikus változatának lokális
ismerete és praxisa mellett (Peti L. 2007. 301.; uő. 2008. 91.) a környékbeli kalagorokhoz
járás szokásgyakorlát (Peti L. 2007. 289., 301., 303.; 2008. 93., 97.), a tolvaj felfedését
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célzó ortodox miseszolgálat igénylésének elterjedtségét adatolta. (Peti L. 2007. 300–
301., 2007. 303–304.; 2008. 90–91.) Értelmezésében a moldvai székelyes és déli csángó
falvak környékén működő ortodox kolostorokban vállalt fekete misék tartását alátámasztó narratívumok a középkori hivatalos és népi vallásgyakorlat kontinuitását példázzák. A
későbbiekben nyomon követte a „tanacui rituális apácagyilkosság” néven elhíresült esetet
is. Mint írja, ekkor már „a tudományos kutatás tud az ortodox egyház által hivatalosan el
nem ismert, de a hivatalosság szintje alatt kiterjedten működő, ortodox pópák és szerzetesek által végzett mágikus gyakorlatról, amely révén a hazai társadalom széles csoportjainak nyújtanak mágikus bajkezelési szolgáltatást”. (Peti L. 2005/2007. 325.)
Lajos Veronika a román pap gyógyító tevékenységét és látnoki képességét egy
lujzikalagori asszony élettörténetének kontextusában tárgyalta. A vallásos világkép
funkcionális működését illusztráló esettanulmány (Lajos V. 2009.) később beépült a kutató modernizációs stratégiákat és hagyományos kötődéseket tárgyaló doktori értekezésébe is. (Lajos V. 2010.) Véleménye szerint „a »középkorias« jelző alkalmazása Moldvában helytállónak tűnik a csángók vallásos világképének szerkezetére vonatkozóan”. (Lajos V. 2009. 71., 2010. 208.) A kutatói kérdések mentén alakított személyes hangvételű
elbeszélésben az isteni kegyelemmel bíró és áhítatosan vallásos, ugyanakkor a méltatlan,
vétkes személyeket megfeddő székelymosoni ifi jú papecska (’fiatal pap’) elhivatott egyházi személyként idéződött fel, aki „Jézus apostola”-ként általános gyógyító erővel bír. (Lajos V. 2009. 79.) Rendkívüli képességeit a távoli (pl. Tulcea megyei) paptársak és ortodox
apácák mellett a még távolabbról érkezett holland és japán nemzetiségűként beazonosított látogatók jelenléte is visszaigazolta. (Lajos V. 2009. 85., 2010. 184.) A gyógyítás ortodox rítusokat követő formájaként azonosított imádság, böjt és mise mellett a pap által
mondottak, felfedtek kibeszélésére vonatkozó általános tilalom szükségszerű titoktartásként került említésre. (Vö. Lajos V. 2009. 82.)
Moldvai terepen az ijedtség, az epilepszia és a depresszió mágikus eredetmagyarázatára, valamint az ezeket ellensúlyozó vallásos jellegű eljárások (gyógymódok) összetett okaira Iancu Laura mutatott rá. Ezek igénybevételét „rejtetten nyilvános” gyakorlatként értelmezte. (Iancu L. 2010. 186.) A kutató Magyarfaluban végzett többéves terepmunkája
a gyógyító, ezáltal a néző (látnok), a szándékra miséző, valamint az ördögűző román pap
alakjához fűződő lokális képzeteket is feltárta. (Iancu L. 2010. 186., 193., 195.) Kutatásai
azt igazolták vissza, hogy „a mágikus eredetű betegségek esetén az ortodox papi medicina
igénybevételét a lokális vallásos kultúrában éppen az teszi lehetővé, sőt szükségessé, hogy
a specialista a két vagy több hagyományt, a vallást és a mágiát, a papi orvoslást és a pszichológiát úgy ötvözi, hogy egyszersmind a vallási szféra, azaz a vallásos világkép keretein
belül marad” (Iancu L. 2010. 189.), és amit tesz az „morálisan helyes, vallásilag elfogadott,
tehát a szakralitás, nem pedig a mágia területére tartozó cselekvés”. (Iancu L. 2010. 193.)
A kutató a magyar etnikumú, római katolikus felekezethez tartozó közösség népi vallásosságát tárgyaló monografikus könyvében egy, a településen az 1960-as években szolgáló
katolikus plébános mágikus tevékenységének (ti. átkának) tulajdonított tragikus esetet is
idézett. (Iancu L. 2013. 72–73.)
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Lakatos István 1992-es lábniki gyűjtése egy 79 éves asszonynak és 40 éves lányának a
népgyógyászati tudását adatolta. Az általa leírtak alapján a nyavalyatörős gyermeken a pap
által mondott ima segített. A családtagok együtt imádkoztak a pappal, aki a román nyelvű
imaszöveget könyvből olvasta. (Lakatos I. 1992. KJNTA 358. 4.) A templomban szentelt
virág füstjével ijedtséget, álmatlanságot gyógyítottak, a várandós nőket védték minden bajtól. (Lakatos I. 1992. KJNTA 358. 7., vö. Laczkó M. – Lakatos I. 1994.)
Blos-Jáni Melinda 2001 és 2002 nyarán118 egy Magyarfaluban élő asszony szövegrepertoárját rögzítette. (Blos-Jáni M. 2002 KJNTA 1409.) A szövegkorpusz kommunikációelméleti és társadalomtudományi szempontú elemzésére szakdolgozatának megírásakor került sor. (Blos-Jáni M. 2004., részközlés: Blos-Jáni M. 2005.) A gyűjtő által a dolgozat adattári részében hozzáférhetővé tett interjúszövegek (Blos-Jáni M. 2004. 33–69.) az
adatközlő ismételt román paphoz fordulásának történeteit, valamint a májkucák (’apácák’)
fizetség ellenében vállalt vallásos-mágikus tevékenységét adatolta. Az ortodox lelkészekhez papazódni (Blos-Jáni M. 2004. 36.) járók kérelmeinek függvényében a papok elcsitil
(’ráolvas’), alafurisia (’elátkozza’) szolgáltatásait (Blos-Jáni M. 2004. 64.) is említette. A
mágikus specialistaként számon tartott interjúalany beszámolója szerint, aki tudását egy
megvakult, idős falubeli asszonytól vette át, az általa ismert pap az imakérelme mellé borítékolt pénz fejében imádkozott érte. (Blos-Jáni M. 2004. 44.) Károsodás esetén a rituális pénteki imarendet és a délig tartó egyéni böjt szokását egyrészt olténiai román vejének, másrészt egy „öreg pap” tanácsára és útmutatása alapján alkalmazta. A kőre felragasztott kilenc gyertya mellett szándékra mondott ima hatékonyságát személyfüggőnek ítélte:
„kinek nincs tehetsége, menjen a paphoz, s kérje az Istent”. (Blos-Jáni M. 2004. 15d.) Az
„egyféleképpen cam119 vétek”-nek minősülő egyházi cselekvést Isten mindenhatóságának
érvényesülésével indokolta. (Uo.) Az egyéni kiimádkozást, illetve ráböjtölést és a papi miseszolgálatokat egyenértékűnek tekintő asszony visszaemlékezése szerint korábban „hol
papot kaptam, s amikor pénzem vót, ha nem vót pénzem, akkor adtam egyebet, s én (…)
mentem”. (Blos-Jáni M. 2004. 34.) Egyéni imarepertoárját nem közölte, mert „aztán nem
használ nekem”. (Blos-Jáni M. 2004. 41.)
Duma Dániel 2001-es klézsei terepmunkája a rontó hiedelemlények (boszorkány, szépasszony) lokális képzetkörét árnyalta, a boszorkány rontását ellensúlyozni képes papról tudósított. (Duma D. 2001. KJNTA 1138. 3.) 2002-ben egy, nyolc évig a gyónás szentségével nem élő asszony ördögi megszállottságáról beszámoló elbeszélést jegyzett fel, amely
a pap ördögűző hatású gyóntatásának mozzanatát emelte ki. (Duma D. 2003. KJNTA
1128. 5.) Haszmann Orsolya 2002 tavaszán a csángók szakrális és profán életét tematizáló
konferencián egy 68 éves kelgyesti asszony hiedelemtudására reflektált. A 2001 júliusában készült interjúk a rossz időjárást befolyásoló haranghúzás szokását, a szentelmények
(gyertya, barka) és a szómágia (vihar elleni ima) használatát, valamint egy apáca aktív
118

119

Ezekben az években a teljes évfolyam moldvai terepkutatását dr. Pozsony Ferenc egyetemi professzor koordinálta. (Szerz. megj.)
Rom. cam ’kissé, kicsit’.
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jósszerepét igazolták vissza: „egy olyan călugăriţa nép gâşilt120 nekem”. (Haszmann O.
2002. KJNTA 719. 7.) Az adatközlő saját életútjának alakulását az apáca valamikori jóslatának beigazolódásaként értelmezte.
A román szerzetesek divinációs tevékenységét tükörből való jóslásként egy kilyénfalvi
vonatkozású szöveg azonosította, amely Diószegi Vilmos 20. század közepi gyűjtéséből ismert. (Diószegi V. 1952., közli: Pócs É. 2012. 607.)
Pozsony Ferenc a háromszéki Szörcse esővarázsló szokásrendszerének kontextualizálása során a román folklorisztikában leírt és saját kutatásai által is visszaigazolt rituális
halottcsonkítás121 eljárását az esővarázslás és a halottkultusz összefüggésében tárgyalta.
A közlés a román pap jelenlétére is utalt. (Pozsony F. 1992. 199., ill. 19. jegyzet, vö. uő.
2000. 30–31.)
A fekete mágia Csíkszentdomokoson érvényesülő interetnikus vonatkozásait feltáró
Balázs Lajos adatai szerint haragosukat a helybéliek rendszerint „idegen papokkal”, az erdőn, hegyen lakó, illetve a faluba is ellátogató gyimesi szerzetesekkel rontatták meg. (Balázs L. 1994. 214–215., 1997. 38–39.) A családon belüli konfliktusokat hasonló módon
megoldani kívánó személyek az aknavásári, a bákói, maroshévízi, regáti papokat is felkeresték. A katolikus szertartásoknál hatásosabb éjjeli ortodox misékről beszámoló népi elbeszélések a román papok szerelmi mágiában igényelt segítségére is utaltak. (Balázs L.
1994. 215., 1995. 244–245., 1997. 38–39.) A szerelmi mágia témakörében publikált későbbi tanulmányában a gyűjtő újra visszatért az általa „értő specialista”-ként megnevezett
pópára, akihez tereptapasztalata szerint a kérelmezők ambivalens (ti. gyógyító és rontó)
szándékkal fordulnak. (Balázs L. 2010. 317.) A szentdomokosi példák publikálásakor a
szerző feldolgozatlan fel- és alcsíki, valamint székelyvarsági adatokra is utalt. (Lásd: Balázs L. 1997. 39.)
Ez utóbbiakat végül a székelyvarsági hegyi tanyák népi gyógyászatáról írt tanulmányban fellelhető, a házaló román szerzetesek mágikus tevékenységét is rekonstruáló szövegek
illusztrálták. (Mészáros Á. 1998. 404–405.) A pénteki gonoszűző rítusként számontartott
egyéni ráimádkozás szövegrepertoárjába tartozó hat Miatyánkot, hat Hiszekegyet és Illés próféta zsoltárát a székelyvarsági magyar ember is egy román pap tanácsára kezdte el
mondani. (Mészáros Á. 1998. 403.) Mészáros Ágnes 1994 és 1995 közötti terepkutatása a híres Neamţ megyei apácakolostor (rom. Mănăstirea Agapia Nouă) hasonló jellegű látogatottságára is rávilágított. (Mészáros Á. 1998. 404.) A magyar nyelvet is beszélő
helybéli román papot megjelenítő, 1934–35-re datált eset egy papokat megsértő személy
bűnhődését ismertette. A papok mágikus tevékenységéről a gyermekkori emlékei kapcsán
120
121

’Keresett’, ti. ’jósolt’. Vö. rom. a ghici.
Rituális halottcsonkításra vonatkozó Hunyad megyei (hosdáti) adatokat Kolumbán Soma is közölt. (Lásd:
Kolumbán S. 1895a. 123.) Az Erdély népeinek első évfolyamában egy hasonló Kolozs megyei (fenesi) esetről
az Apróságok rovatban számoltak be. (Lásd: Hazajáró lélek, 1898. I/4–7: 21.) Egy, a holttest kiásásakor jelenlévő román papra vonatkozó szilágysági mondaszöveg szerint „a románoknál az a szokás, a pap feláll, amikor
leteszik a koporsót, és egy ásóval keresztet vág a koporsónak a tetejire, hogy bészakad a koporsó”. (Magyar Z.
2007b. 458. 1357. sz.) Román nyelvű leírását lásd: Marian, S. Fl. 1892. 417–420.; Olteanu, A. 1999. 139–140.
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véleményt nyilvánító idősebb adatközlő szerint „mög tudták csinálni, mostmár nem csinálják”. (Mészáros Á. 1998. 405–407.) Magyar Zoltán a 2007-es székelyvarsági gyűjtéséből egy, a székelyudvarhelyi román pap gyógyító ráolvasását adatoló, annak hatékonyságát
a lelkész szerzetesekkel fenntartott kapcsolatának tulajdonító elbeszélést közölt. (Magyar
Z. 2011a. I: 227–228. 133. sz.)
Gagyi József firtosalji mondákat tárgyaló szakdolgozata a kaluber-papokhoz fordulás
általános jelenségét két szöveggel példázta. A tejhaszon visszaszerzését elbeszélő (Gagyi
J. 1978. 95–96. 77. sz., vö. i. m. 173.), valamint a szerelmi rontást felfedő és ellensúlyozó,
nemzetiségét és vallási hovatartozását illetően nem beazonosított fiatal „barátpap”-ot is
megnevező narratívum (Gagyi J. 1978. 117–118. 101. sz.) harminc évvel később, a kutatónak a kalugerek „szent testületé”-re vonatkozó és máréfalvi adatokat közzétévő tanulmányában került mind publikálásra, mind újraértelmezésre. (Gagyi J. 2007. 10., 2. jegyzet; vö.
uő. 2008. 381., 392–393., 4. jegyzet; 2010. 24–25., 2. jegyzet.) Ez utóbbi tanulmány bevezetőjében a vallásetnológiai toposz feltárását megcélzó, 1970 és 2001 közötti kutatások
szelektív áttekintése is megvalósult. (Gagyi J. 2007. 10–12., vö. uő. 2008. 380–382.; 2010.
23–26.) A néprajzi gyűjtések szemléleti és módszertani sajátosságainak tárgyalása során
Gagyi József a jelenség kései adatolását az „etnocentrikus tudományfelfogás”-nak tulajdonította.122 (Gagyi J. 2007. 10., vö. uő. 2008. 381.; 2010. 24.)
A székelyföldi hiedelmekre reflektáló kötetében közzétett, 1996-ban lejegyzett homoródalmási szövegek a Szombat völgyében fellelhető vak szerzetes (Gagyi J. 1998. 66–67.)
és a vaslábi ortodox pap felkeresését (Gagyi J. 1998. 80–81. 18. sz., vö. uő. 2010. 70–
71.), míg az ugyanazon évben rögzített csíkdelnei narratívum a gyimesbükki román pap
gonoszűzésként értelmezett csecsemőgyógyító ráolvasását (Gagyi J. 1998. 134–136.) illusztrálta. Az 1993 és 1999 között Máréfalvára, illetve ezzel párhuzamosan az Atyhára,
Csíkbánkfalvánra, Csíkdelnére, Gyergyókilyénfalvára, Kászonfeltízre, Lövétére és Szolokmára is kiterjedő gyűjtés során lejegyzett rontás- és gyógyításelbeszélések az ortodox papok és szerzetesek ismételt felkeresését igazolták vissza. A korábban szemezgetve publikált
szövegeket,123 ahogyan ez utóbb említetteket is egy, a gyűjtő teljes székelyföldi hiedelemanyagát közzétevő kiadvány teszi nemsokára hozzáférhetővé. (Gagyi J. – Dyekiss V. 2014.)
Abban124 a szerzetesek megnevezésének lövétei (kaludjer) és máréfalvi (galugér) alakvál122

123

124

Gagyi József máréfalvi gyűjtései visszaigazolták, hogy „a 20. század folyamán (...) a gyakorlat iránti igény
konstansnak mondható: a különbség annyi, és ez a gyakorlat intenzitását mutatja, hogy 1940-ig a kalugerek
is felkeresték a helyieket rendszeres vándorútjuk során (...) ma már nem járnak a kalugerek a székelyföldi
magyar falvakban, hanem a helyiek keresik fel őket kolostoraikban”. (Gagyi J. 2007. 9., 2008. 380.) Balázs
Lajos csíkszentdomokosi beszélgetőtársai is ezt a kétféle (pap–kérelmező) kapcsolattartási típust említették
visszamlékezéseik során: „a pap idejárt a faluba. (...) Magyarul beszéltek. Tudtak úgy es”, illetve „Bákóban
voltak, vagy itt a hegyekben. Voltak Vaslábon is ilyen csinálmányosok. Vittek nekik misére valót”. (Balázs L.
1997. 39.) (Kiemelés tőlem. Cz. D.)
Lásd pl.: Gagyi J. 2007. 12., 13., 2008. 382–383., 393. 11–12. jegyzet; 2010. 27–28., 6. jegyzet; 2010. 94.; valamint: Pócs É. szerk. 2012. 605., 609., 613–614., 616–617., 620–621.
A publikálás előtt álló kötet Kalugerpapok című fejezetében fellelhető szöveganyag hozzáférhetővé tételéért
mind Gagyi Józsefnek, mind a sorozatszerkesztő Pócs Évának köszönettel tartozom. (Szerz. megj.)
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tozatát, az Avas vidéki román lakosság körében a román pap közreműködésével alkalmazott szerelmi mágia székelyföldi ismertségét, a dobolyi specialista tevékenységét, valamint a gyergyószárhegyi katolikus barátok ortodox szerzetesekhez hasonló miseszolgálatát megjelenítő hiedelemszövegek is szerepelnek.
A Pócs Éva irányításával 1996 és 1998 között Csíkkarcfalva és Csíkjenőfalva római
katolikus magyar lakosságának körében végzett hiedelemkutatások a boszorkányság népi
rendszerében szerepet vállaló ortodox papok tevékenységkörét lokális adatokkal gazdagították és árnyalták. (Lásd: Pócs É. szerk. 2001.) 125
Derjanecz Orsolya az aktív jóslások közé sorolt divinációs eljárások (Derjanecz O.
2001b. 292.) tárgyalása során a szerzetesek (szent) könyvből és tükörből való jóslását
adatolta. (Derjanecz O. 2001b. 298., 299.) Mind a bűnös kijelölésében szerepet játszó
divinációt, mind a bűnös megrontatását célzó eljárást „igen gyakori”-nak minősítette, ez
utóbbit azonban hangsúlyosabbnak ítélte. (Derjanecz O. 2001. 340., vö. i. m. 295.)
Graf Orsolya hathetes csíki tereptapasztalatait követően a hitt és gyakorolt hiedelmek
között a legaktívabbak közé sorolt kalugerrel való megrontással/megrontatással (Graf O.
2001. 61.) kapcsolatban „nyílt titok”-ról írt, ti. az ortodox szerzetesekhez járás a közösség
tagjai számára olyan ismert tény, amelyről nem szívesen beszélnek, ha mégis, akkor „saját
élményeiket másnak tulajdonítva mondják el”.126 (Graf O. 2001. 34.) Értelmezésében az
egy-egy kritikus helyzetként felfogott állapot által indukált, illetve célorientált cselekvés
„közvetett rontás”-ként a mágia önálló eljárása. (Graf O. 2001. 34., 36.)
Györgydeák Anita a lopás, tolvajlás, rongálás tettesének felfedését megcélzó papi
divinációt mint „burkolt tudakozódás”-t – a rontás beteljesülésével való azonosítás alapján – a rontás változataként írta le. (Györgydeák A. 2001. 393.) A halálesetek vélt vagy
valódi okozójával szembeni hasonló magatartást, ugyanakkor a közösségen belüli interperszonális konfliktusokat (pl. veszekedést, birtokviszályt) követően a haragossal való viszony rendezésének módjaként gyakorta alkalmazott megrontatás narratív sémáját a boszorkányság hiedelemrendszerében kikristályosodott konfliktustipológia127 alapján vázolta
fel. (Györgydeák A. 2001. 400–401.)
Pócs Éva a kutatott jelenségkört a vallás és a mágia határjelenségeként írta le. (Pócs
É. 2001b, 2002b, 2004b.) A nyugati kereszténység középkori átok-, ima- és böjtrítusaiból, divinációs hagyományaiból leszűrhető tanulságok alapján, a pap–„keresztény varázsló”
125

126

127

A gyűjtésben részt vett: Jankus Kinga (1996), Radák János (1996), Varga Attila (1996), Hesz Ágnes (1996,
1997) és Muzsai Nóra (1997, 1998) is. Az általuk gyűjtött anyag csak részben került feldolgozásra. (Szerz.
megj.)
Csíkszentdomokoson például, „aki végezteti, lépését titokban tartja. (...) Ha nyilvánosságra kerül, hevesen tagadja”. (Balázs L. 1997. 39.)
A 16–18. század folyamán Sopron vármegyében lefolytatott boszorkányperek 76 jegyzőkönyvében fellelhető rontásesetek elbeszélései alapján Pócs Éva hat boszorkánytípust különített el: a „megrövidített” (A), a „tudós” (B), a „természetfölötti” tiszta (C) és két vegyes változatát (A+C, ill. B+C), valamint az „üldözött” (D)
boszorkányt. (Pócs É. 1995.) A „megrövidített” narratívtípus szerinte „elsősorban nem boszorkánytípusokat,
hanem konfliktustípusokat ír le” (Pócs É. 1995. 26.), s mint ilyen, a „par excellence boszorkánykonfliktus”-t
tükrözi. (Pócs É. 1995. 48.)
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hasonlóság, valamint a 20. századi kortárs európai adatok vonatkozásában az ortodox pap
által nyújtott szolgáltatásokat a boszorkányság vallásos változataként értelmezte, s mint
ilyet a közép-európai mágia és boszorkányság tipológiájába illesztette. (Pócs É. 2002b.
253–260., vö. i. m. 240.) Az ortodox egyházi szolgáltatások etikai normákat nyújtó, ugyanakkor a normasértést büntető szerepét hangsúlyozta. (Pócs É. 2002b. 252.) Egy általa
szerkesztett sorozatnyitó szöveggyűjtemény román papra vonatkozó alfejezete negyvenhét, az utóbbi évtizedek gyűjtéseiből származó szöveget tett közzé. (Pócs É. szerk. 2012.
602–623.)
Kosz Zsófia 1992-ben megkezdett és szórványosan 1996 februárjáig végzett felcsíki
terepmunkája során egy falu népi gyógyászatára jellemző adatokat gyűjtötte össze. (Kosz
Zs. 1996. D086, ill. D125., közölve: Kosz Zs. 2010.) Az általa felkeresett csíkrákosi
gyógyítóasszony nézete szerint – ártó célú, fekete mágián alapuló tevékenységével – a román pap is a „bajokozók” közé tartozott. (Lásd: Kosz Zs. 1996. 23.; 2010. 126.)
Kedves Judit 2001 decemberében és 2002 januárjában egy csíkmadarasi származású,
házassága révén az 1930-as években Csíkszentdomokosra költözött „mondóasszony” alakját és tevékenységét a lokális emlékezetben fennmaradt és hozzá kapcsolódó történetek,
elbeszélések alapján rekonstruálta. (Kedves J. 2002. KJNTA 703.) A nagyrészt gyermekkori emlékeket felidéző elbeszélések az egykor jóslással és gyógyítással foglalkozó aszszonyt hol gyergyói, hol meg szenttamási származásúnak azonosították be. Az alakja köré
kiépült lokális hiedelemkör a maroshévízi ortodox szerzetesekkel és a hozzá forduló csángó kérelmezőkkel fenntartott kapcsolatára is kiterjedt: „az eccer biztos, hogy az valami
kaluger, valami ördögi paratika mesterséget tudott”. (Kedves J. 2002. KJNTA 703. 7., vö.
i. m. 3., 16.) Az elveszett tárgyak, állatok megtalálását elősegítő misekérelmezések végett
a maroshévízi szerzeteseket hetente látogató asszony megítélése (Kedves J. 2002. KJNTA
703. 9.) ugyanolyan ambivalensnek bizonyult, mint a neki tulajdonított erő, amely egyesek szerint „a kalugerektól származott” (Kedves J. 2002. KJNTA 703. 11.), mások szerint
egyenértékűnek bizonyult az azoknak tulajdonítottal: „vagy elküldte a román paphoz, vagy
ráimádkozott”. (Kedves J. 2002. KJNTA 703. 12.) A hitetlenkedőkhöz is hasonlóan viszonyult: elutasította őket. (Kedves J. 2002. KJNTA 703. 13.)
Szentes Szidónia 2001 novemberében a római katolikus magyar lakosságú Madéfalván két, sajátságos beszédhelyzetben felemlített esetet örökített meg. A nyílt térben (ház
előtt) beszélgető hat, 16 és 83 év közötti (négy férfi és két nő) személy közül három helybéli volt. A 64 éves madéfalvi és a 47 éves csíkszeredai női adatközlő egy családon belül
eltulajdonított pénzösszeg miatt a tarkői szerzeteseket könyvnyitás céjából felkereső, majd
a kovásznai parkban véletlenszerűen felbukkanó román paptól is segítséget igénylő megkárosított személy esetéről számolt be. Ez utóbbira azért került sor, mert a szerzetest a
megkárosított kérelmező hitetlen férjének puszta jelenléte meggátolta a segítségnyújtásban. A kovásznai parkban kapott tanács (imádkozás kedden, gyertya mellett) eredményesnek bizonyult: a károsító személy kilétére nagypénteken fény derült. (Szentes Sz. 2002.
KJNTA 841. 1–2.A) A férjére féltékeny csíkszeredai nő esettörténete balladisztikus tömörséggel hangzott el: az ártatlan férj meggyógyult, a misekérelmező feleség mindkét lábát
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elveszítette, majd meghalt. (Szentes Sz. 2002. KJNTA 841. 2–3.A) A „bérért dógozó” román papok és szerzetesek felkeresését illetően akként vélekedtek, hogy „most es járnak…,
most es járnak”. (Szentes Sz. 2002. KJNTA 841. 2.A)
Kelemen Zsuzsa egy Kolozsváron készített interjú során egy moldvai szülőktől származó, csíkszeredai születésű, ortodox vallású 26 éves fiatalember két élménytörténetét rögzítette. (Kelemen Zs. é. n. KJNTA 1126.) Az elmondottak alapján az egykori kedves (egy
gyimesi lány) által megrontottnak vélt fiút anyja a maroshévízi ortodox paphoz vitte. A
könyvnyitással azonosított „farmec” (’varázs’) feloldása végett „különböző feladatokat kellett elvégezzen”: böjtölt, hét hétig misére járt és hét templomban alamizsnát osztott. (Kelemen Zs. é. n. KJNTA 1126. 3., 6.) A pap tevékenységének hatásossága a rontó személy erejének függvényében érvényesült: a lelkész erősebbnek bizonyult. (Kelemen Zs. é.
n. KJNTA 1126. 8.) Ezt követően, egy munkahelyi problémahelyzet megoldását keresve, keresztanyja utasításait követte: a Neamţ megyei Petru Vodă kolostor egyik „szakállas,
öreg, ágyban” fekvő szerzetesét kereste fel. A vallásos szertartáson való részvételt (misehallgatás, gyónás) követően böjtölt, problémája megoldódott. (Kelemen Zs. é. n. KJNTA
1126. 6., vö. i. m. 3.)
Sándor Cecília csíkszentsimoni terepkutatását 2012 őszén kezdte el. A rituális szövegmondás alkalmainak és funkcióinak feltérképezését követően, 2013 novemberében huszonhat, 1921 és 1996 között született római katolikus személy hiedelemtudására kérdezett rá. A megkérdezettek közel egynegyede, a „nagy szakállas” kaluberek, kaluger papok,
kalugátorok miseszolgálatáról, az általuk mondott, illetve velük mondatható átok hatásáról
számolt be. Az elveszett tárgy, állat megtalálásáról, a tolvaj és haragos megbüntetéséről, a
fényképre való ráolvasás általi rontásközvetítésről szóló elbeszélések (Sándor C. 2014. 2.A,
6.A, 18.A, 53.A, vö. i. m. 8.) között akadt, amelyik a szerzetesek tudását, erkölcsi magatartását megkérdőjelezte: „jót mondott, rosszat mondott, hazudozott, nem volt igaz mind, amit
mondott”. (Közli: Sándor C. 2014. 8.A) Egy korábban kirabolt „szép asszony”-t a szerzetes „egy olyan nagy valamivel letakarta, s aszondja, meg akarta erőszakolni, aszondja, úgy
kifutott mámá, hogy többet se kaluger paphoz nem ment, sehova se ment”. (Közli: Sándor C. 2014. 23.A) A csíkszentsimoniak szerint lakhelyük „az ezer éves határon alul”128 van.
(Közli: Sándor C. 2014. 15.A)
Becze Márta 1998-as kézdicsomortáni gyűjtése során nem véletlenszerűen kérdezett
rá a román papok szolgáltatásainak igénybevételére. Interjúalanya, egy 50 éves, martonosi
gyökerű, Craiován született és ortodoxnak keresztelt, de gyermekeit a katolikus vallás szerint nevelő kézdicsomortáni lakhelyű asszony halmozott családi problémái miatt ismételten megtette. Számára a közelebbi (berecki, sepsiszentgyörgyi, brassói) román papok szolgáltatásai nem bizonyultak eredményesnek, ellenben a craiovai lelkész vagy a brassói állomáson felkért titokzatos szerzetes tevékenységét hatékonynak vélte, a Tulnici-on túli kolostorban lakó barátpapokét akként feltételezte: „azok a papok másabbak, mint itt errefelé.
Azok valódi, eredeti, ilyen… azok a fermekálók…, azok a fermekálók…, nem tudom, hogy
128

A Csalhó és a Tarkő-hegység is ide tartozik. (Lásd erről bővebben: Ilyés Z. 2003. 11.)
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mondjam”. (Becze M. 1999. KJNTA 517. 7.) Román papnak először 1991-ben, édesanyja
temetésén beszélt a családi problémákról. Brassói sógornője javaslatára (aki korábban hasonlóképpen cselekedett) elment egy brassói román paphoz is. A „szakállas, kerek sapkás”
szerzetessel a brassói állomáson egy kirándulás alkalmával találkozott. A család helyzetéről semmit sem mondó adatközlő 5000 lejt adott a szerzetesnek, aki a szétbomlott család minden tagjának a (lánya, veje, két unokája) nevét felírta. Hat nap múlva megjelent a
gyerekek időközben újranősült apja, és hat hét múlva elvitte magával őket. Férje az erdőn
dolgozik, így a román (regáti, vranceai) munkatársak közül néhányan bekerültek a baráti
körbe, tőlük szerzett tudomást a Vrancea megyei Tulnici-on túli kolostorról. Egy hiányzó
fehérnemű miatt feltételezhetően ugyancsak „kaluger papok”-kal megrontott unoka megváltozott magatartása miatt időközben mindenfelé érdeklődött, hogy miként lehet(ne) védekezni. Járt a berecki papnál, de az arra hivatkozva, hogy fiatal és felesége van, nem vállalta. Készült a martonosi paphoz is, akiről azt hallotta, hogy idős és jó. Saját falujának papja, valamint szomszédai, barátai babonásnak minősítették érdeklődését. (Becze M. 1999.
KJNTA 517. 1–7.)
Jakab Hajnalka 21. század eleji csernátoni hiedelemgyűjtése a közösségben élő boszorkányképzeteket tárta fel. Ennek során egy, a faluban élő asszonynak tulajdonított rontás
azonosítását olyan román paphoz kötötték, aki visszairányította őket a rontónak vélt személyhez, mint a helyzet egyetlen kompetens ellensúlyozójához. ( Jakab H. é. n. KJNTA
975. 3/b.) A provokatív(?) gyűjtői állításra, miszerint „még a román papokat is szokták
emlegetni, hogy tudnak ilyent”, a közösségben korábban többször is rontással gyanúsított
asszony válasza az volt, hogy „a román papok félrebeszélnek. Ennél bolondabb világ nincs.
Amikor az Úr Jézust megfeszítették, azt mondta: – Jaj néktek, mikor a hosszú ruhások dirigálnak nektek!129 Hát most nem az a világ van? Ez se nem román világ, se nem magyar.
Ez cigány világ. Azt mondják nekem, mikor vetem a keresztet, hogy gurucsálok. Hát én
nem csinálok semmit. Ez az én vallásom”. ( Jakab H. é. n. KJNTA 975. 4.)
Tóth Andrea öt Kovászna megyei településre (Csernáton, Kézdivásárhely, Kovászna,
Sepsiszentgyörgy, Székelytamásfalva) kiterjedő terepkutatása során a regionális sajtó
(napi- és hetilapok) által is fokozott csillagjóslásokba vetett hitre kérdezett rá. 2001 novemberében tamásfalvi interjúalanya egy betegségtörténetet ismertetett, amely szerint a súlyosan beteg anyát a sepsiszentgyörgyi ortodox paphoz is elvitték. A lelkész a beteg fejére
fehér lepedőt tett, majd a Bibliából olvasott. Otthon, előírásszerűen, keddenként hét, péntekenként kilenc gyertyát gyújtottak, ezeken a napokon a család minden tagjára vonatkozó
böjtöt is betartották. Mivel a beteg állapota nem javult, a magát újságban hirdető jósnőhöz
fordultak. Ez utóbbi a beteg elé helyezett vízzel teli mosdótálat, a paphoz hasonlóan, fehér
lepedővel takarta le. (Tóth A. 2002. KJNTA 702. 19.)
Lukács Aranka kovásznai gyűjtőmunkája egy 28 éves várandós anya és tanárnő hiedelemtudását térképezte fel. Interjúalanya egy kórházban megismert, beteg gyermekét ápoló
anya esetéről számolt be, aki gyermeke egészségi állapotának javulását a kétségbeesésükben
129

Lásd: Mk 12,38.; Lk 20,46.
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felkeresett gonoszűző, illetve gyógyító pap ruhaszentelésének tulajdonította. Környezetében volt, aki hasonlóan vélekedett a brassói Páduai Szent Antal-ereklyéhez hozzáérintett
tárgyak hatásáról is. (Lukács A. 2004. KJNTA 1516. 5., 5.A)
Gagyi József a három homoródalmási jósasszony egyikének tevékenységét adatoló terepmunkáját követően (lásd: Gagyi J. 1998. 61–82.) a közösségben működő, aktív
divinációs gyakorlatot folytató specialistákkal a későbbiekben ketten is foglalkoztak. Sándor Zsófia 2001 januárjától 2002 márciusáig terjedő gyűjtőmunkája során két jósasszony
tevékenységét adatolta. A kutatómunka első részeredményeinek feldolgozását egy dolgozat keretében valósította meg (Sándor Zs. 2001. KJNTA 524.), a néprajzi anyag teljesebb
és árnyaltabb értelmezését szakdolgozatában finalizálta. (Sándor Zs. 2002. D150.) Az
1935-ben született jóst családi problémájának megoldásában segítő, érte a továbbiakban
is imádkozó fogarasi, vak ortodox szerzetes alakja ekkor is felbukkant. (Sándor Zs. 2002.
23–24.A, 27–28.A, 47–48.A, vö. Gagyi J. 1998. 66–67.) A szerzetes felkeresésekor tapasztalt
különös jelenséget (pl. sűrű ködből kivezető, templomtetőt megvilágító fénysugár), illetve
az első találkozásukat követő rendkívüli eseményt narrativizáló szövegrészek implicit módon a vak szerzetes tudásának, képességeinek nem mindennapi aspektusait hangsúlyozták.
(Sándor Zs. 2002. 27–28.A)
Kedves Anett gyűjtőmunkája a homoródalmási jósasszonyok hiedelemkörének szentegyházi ismertségére kérdezett rá. Terepkutatása két fázisban történt: 2013 telén és 2014
tavaszán. A szentegyházi lakosoknak két homoródalmási jós tevékenységéről van tudomásuk. Megkülönböztetésükben éppen a román papokkal való együttműködés bizonyult
fontos tényezőnek, mivel egyikük „a papokkal ott összedolgozik”. (Közli: Kedves A. 2014.
21.) A gyűjtő tapasztalata szerint „a jós az ortodox lelkészhez irányítja a kérelmezőt. Maga
a jósnő is felvállalja a közvetítő szerepét, a megfélemlítés eszközeként is alkalmazza. Például, ha a tolvaj nem viszi vissza az ellopott tárgyat, elmegy és »megcsináltatja« a román
pappal”. (Kedves A. 2014. 5.) Az ortodox szerzetessel együttműködő jósasszony megítélése ambivalens. (Kedves A. 2014. 10., 23–24.)
Mátyus Zsuzsanna 2000 telén egy kibédi asszony mágikus vonatkozású betegség- és
gyógyulástörténeteit gyűjtött fel. (Mátyus Zs. 2001. KJNTA 530.) A későbbiekben a marosszéki településen ismert mágikus eljárások után érdeklődve, ugyanazon személy hiedelemtudásának részeként, az erdőszentgyörgyi és a szovátai ortodox lelkészhez fordulás
tényszerűségét is feljegyezte. (Mátyus Zs. 2002. 57–58A. 6a./8–9. sz.) A gyűjtő egy megrontott házasságban élő személy paphoz fordulását közvetlen környezetében tapasztalta meg. (Mátyus Zs. 2002. 22.) A kibédiek által gyakran felkeresett szovátai ortodox lelkészhez interjúzás végett maga is elment. (Közli: Mátyus Zs. 2002. 74–78.) Ennek során
a máramarosi származású pap mind a vallásos-mágikus szolgáltatásokat nyújtó lelkészek
jellegzetes tárgyi tartozékaként ismert könyv létezését, mind a kiátkozás rituális szertartásának gyakorlatát megkérdőjelezte. A hozzá forduló emberek többségét magyarként azonosította, ezért is sajátította el a nyelvet. A gyűjtő távozása előtt említette, hogy miként
felesége, ő is hallott öreg szerzetesekről, akik valami könyv segítségével „jósolnak jó pénzért a naiv és buta embereknek”. (Mátyus Zs. 2002. 25.) Az általa ismert szent szövegek
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azonban, Nagy Szent Bazil (rom. Sfântul Vasile cel Mare) és Aranyszájú Szent János (rom.
Ioan Gură de Aur)130 imája, ahogyan az egyházi szerkönyv sem, mint mondta, nem ilyen
célokat szolgál. (Mátyus Zs. 2002. 75.A, vö. i. m. 26–29.) A társát támogató papné, férje
távollétében feljegyzi a kérelmezők nevét, akikért a férje később imádkozik. (Mátyus Zs.
2002. 31.) A nem kibédi születésű református lelkész, akitől hívei soha nem kértek ilyesmit, egy kölugörnak nevezett idős férfival való találkozásáról számolt be. Középiskolásként
járt nála, amikor egyik iskolatársát a Kolozs megyei Ördögkeresztúrra kísérte. A bárkit
néven szólító idős férfi a tyúktolvajt is be tudta azonosítani, a fiatal diáknak megjósolta,
hogy teológiát fog végezni. (Vö. Mátyus Zs. 2002. 33., 88.A) A gyűjtés időpontjában már
nyugalmazott helyi református lelkész egy korábban, sajátságos körülmények között vállalt esetről emlékezett meg. A borszéki kalugyerhez induló asszonynak, hogy a fölösleges
utazástól és kiadástól megkímélje, ortodox kollégáit imitálva, három istentiszteleten való
kötelező jelenlétet írt elő, majd a parókián letérdepeltetette és a feje fölött „szanszkritül”
rögtönzött szöveget mondott: „avalokhitesz faragunak harambevíva, szatharma pundarika,
Mahabharáta Rámájána, om mani pahdme hum”. A kérelmező által hatásosnak ítélt szolgálat „nagyon, de nagyon fogott”. (Mátyus Zs. 2002. 32., 79.A) A helybéli ónöntő specialista az ónt rendszerint a brassói szerzetespapokkal szenteltette meg.131 (Mátyus Zs. 2002.
39., 90.A) Mátyus Zsuzsanna a magánélet válsághelyzeteit és a kríziseket kezelő specialistákat tárgyaló szakdolgozatának egy átszerkesztett, rövid szövegváltozata a későbbiekben
közlésre került. (Lásd: Mátyus Zs. 2004. 369–381.)
Nagy Zsuzsa székelyabodi kutatása során 2010 és 2011 nyarán egy 78 éves asszony
több hiedelemvonatkozású élménytörténetét rögzítette. Az elbeszélések alapján a görgényi
jós az erdőszentgyörgyi román lelkészhez, az erdőszentgyörgyi jós a görgényi kaluzserekhez
irányította a megrontottként azonosított személyeket. Az erdőszentgyörgyi román paphoz
ő maga, a távolban lakó szerzetesekhez a férje ment el. Meggyőződése, a magyar nyelvet
is ismerő, de szakálluk miatt félelmetes szerzetesek minden rontást képesek ellensúlyozni, a kárt is megtérítik. (Nagy Zs. 2011. KJNTA 2451. 8–9.; 2012. D392. 27–32. 62–65.A,
91–92.A, 144–145.A)
Szabó Csilla egy több mint fél évszázados családi átok kapcsán a legfiatalabb generációt képviselő 20 éves székelyföldi fiúgyermek esettörténetét dolgozta fel. Az interjúalany
által feloldhatatlannak vélt átok ellen a fiatalember barátnője Szovátán „védőszentmisék”et kérelmezett. (Szabó Cs. 2002. KJNTA 837. 5., vö. Szabó Cs. 2003.)
Fülöp Beáta székelypálfalvi interjúalanya egy 1929-ben született, római katolikus vallású, falusi értelmiségi férfi volt. Gyógyulása érdekébe felesége szerzetesekhez fordult, de
maga is járhatott náluk, hiszen mint mondta „olyan, mind amikor a halottért mondják a
misét”. (Idézi: Fülöp B. 2002. KJNTA 839. 15.A 20., 22. sz., vö. i. m. 10.) Mivel a szerzetesek által kilátásba helyezett felgyógyulás elmaradt, az epilepsziagyanús férfi felkereste a
130
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Az ortodox kereszténység három szent főpapja Nazianzi Szent Gergellyel együtt. (Szerz. megj.)
A gyűjtő szerint „ennek gyakorlati oka van, Brassóban él a fia, s amikor meglátogatja őt, akkor szokott ónt
szenteltetni”. (Mátyus Zs. 2002. 39. 49. jegyzet.)
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szovátai lelkészt. A pap megromlott egészségi állapotát a gonosznak tulajdonította, misét
és imát ajánlott. A gyűjtéshelyzetben elhangzott beszámoló szerint, „akkor megkértem,
hogy mondjon misét”. (Idézi: Fülöp B. 2002. KJNTA 839. 15–16.A 21., 23. sz.) Szőke Renáta pálpataki terepkutatását 2014 tavaszán kezdte el. Az 1930-ban született, római katolikus vallású adatközlő elbeszélése alapján a kaluberes papok a magántulajdont megkárosító
személyeket tükörben azonosítják: „belénéz valami tűkőrbe, s meglássa”. (Szőke R. 2014.
16., vö. i. m. 9.) Ortodox szerzetesekhez a férfiak járnak, a falubelieknek ajánlott specialisták nem fogadnak női látogatót: „olyan papok vótak, hogy ott künn valami hegybe laktak, s oda csak férfiú mehetett. Fehérnép nem mehetett egyáltalán”. (Szőke R. 2014. 17.,
vö. i. m. 10.)
A Hargita megyei Oroszhegyen Kovács Melánia 2003 májusában boszorkányokat
tematizáló élménytörténeteket rögzített. 1927-ben született interjúalanya a rontások kapcsán kitért az ortodox szerzetesek által vállalt, a tolvaj megbüntetését célzó miseszolgálatokra: „román papok, kaluber papok, úgy hítták, kaluber papok. Odabé, Gyergyón túl
most es vannak”. (Közli: Kovács M. 2004. KJNTA 1452. 9.A, vö. i. m. 3.A) Meggyőződését
a közösségben megtörtént esettel példázta: az ártatlanul gyanúsított ember ellen kérelmezett miseszolgálat eredményeként a kezdeményező fél hozzátartozója bűnhődött, meghalt. (Kovács M. 2004. KJNTA 1452. 9.A) Az eset ismertségét egy második, részben eltérő
szövegváltozat lejegyzése is tükrözte. (Kovács M. 2004. KJNTA 1452. 12.A) Hajdó Hajnal Réka a démoni erők diffúz megjelenési formáira ugyanott kérdezett rá. (Hajdó H. R.
2008. D282.) 2004 tavaszán egy idősebb női adatközlő visszaemlékezése alapján jegyezte
le annak a férfinak az esetét, aki valamikor a vándor koldusszerzeteseket elkergette a településről. Mind a kollektív, mind az egyéni bűnhődés emlékezetesnek bizonyult: „abba az
esztendőben everte a jég az oroszhegyi határt (…) olyan betegségöt húzott, hogyha látogató ment, a felesége nem merte béereszteni az urához, na”. (Hajdó H. R. 2012. D412. 75.)
Egy másik élménytörténet a koldusszerzetesekkel mondatott ima állatpusztulást meggátló
hatásáról számolt be. (Hajdó H. R. 2012. D412. 82.)
Lukács Enikő középkorú, római katolikus vallású zetelaki adatközlője a gonoszűző
fokhagyma, szentelt víz és cekó (’barka’) gyakori használata mellett számos környékbeli
specialistát is felkeresett. A görgényi jósasszony férjét olyan román papként azonosította,
aki „szintén értett a praktikákhoz”. (Lukács E. 2007. KJNTA 2003. 6.)
András Katalinnak 2000 decemberében egy gyergyóremetei interjú során a tejhaszon
visszaszerzésében szerepet játszó román papot említették. (András K. 2001. KJNTA 528.
6.A) Gyergyóditrón Hompoth Mária jegyezte fel, hogy a közösség egy helybéli asszony
akként tartott számon, mint aki haragosait a maroshévízi román papoknál kérelmezett misékkel büntette meg. (Hompoth M. 2003. KJNTA 1266. 9.) Csergő Melinda a szándékra
mondatott katolikus mise gyergyószárhegyi változatát ismertette. (Csergő M. 2006a. 8.,
17. jegyzet; 22.; 2006b. 50.)
A Magyar Zoltán által 2006 és 2008 között Székelyzsomboron, Homoródszentpéteren
és Lövétén gyűjtött szövegek a román pap látnoki tudományát, gyógyító és rontást közvetítő képességét példázták. (Magyar Z. 2011b. 211–212. 550–556. sz.) A gyűjtő erdővidéki
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mondagyűjteményében a hiedelemkört további egy elbeszélés képviselte, amely a nagyajtai temetőben elásott zsebkendőt a szerelmi rontás eszközeként beazonosító szerzetesről
mint a fogarasi hegyekben lakó specialistáról emlékezett meg. (Magyar Z. 2011c. 237. 810.
sz.) Az Erdélyi népmondák című kétkötetes gyűjteményében Gyimes (Magyar Z. 2011a.
111. 65. sz.) Hargita (i. m. 227–228., 133–137. sz.), Kőhalom (i. m. 281. 85. sz.; 291–292.
140., 142. sz.), Segesvár (i. m. 324–325. 97–101. sz.) és Királyföld (i. m. 383–384., 221–
223. sz.) vidékéről származó, román papra vonatkozó hiedelemmonda válogatódott be.
Vass Ágnes 66 éves krizbai adatközlője 1996-ban az anyós által megrontott meny történetébe illeszkedően a rontáselhárítás egyik lehetséges módjaként említette, hogy a szombatfalvi ezüstharangot kell meghúzni, akkor a rontás visszafordul. Az interjúalany egy bukaresti aranyharangról is hallott, amelynek hasonló hatást tulajdonítottak. Egy moldvai
lány által megrontott helybéli fiatalembernek a jósnő azt tanácsolta, imádkoztasson román
papokkal. A késsel megfenyegetett lány megígérte, hogy „kicsináltassa”. A férfi a szerelmi
varázs „elhárítása” után megházasodott. (Vass Á. 1996. KJNTA 2173. 2.)
A Csere Magda által feljegyzett családtörténeti mozzanat a román pap protestáns emberek életében játszott szerepének egyik sajátos kontextusát idézi. 2001 nyarán a hajnali időpontban kihívott mentősök élesztési erőfeszítései ellenére egy zajzoni férfi meghalt.
Az eseményeknek, apja haláltusájának, húszéves fia szemtanúja volt. A klinikai halál beállta előtt a fiú személygépkocsijával elszáguldott otthonról, két napig semmi életjelet nem
adott. A felravatalozott halottját sirató özvegyasszony fia labilis idegzetét, túlérzékenységét ismerve a helybéli román paphoz fordult: „kértem ott kétségbeesésembe, hogy hozza
haza a fiamat, sírtam is”. Az „akkor is részeg” pap megígérte, hogy „imádkozik s eléveszi a
nagykönyvet”. A könyv segítségével látottakról a halottat virrasztó rokonokat éjfél után értesítette ki: „nincs rendben, feketén jött ki. A fiad holnap reggel hét órakor hazaér, de most
nincs vele minden rendben. Veszélyben van”.132 (Közli: Csere M. 2002. KJNTA 1342. 4.)
A jövendölés visszaigazolódott: a fiú, akit „a hosszú úton” a pap imája segített, reggel hazatért. Az anya „tisztességgel” megfizette a papot.
Horváth István írói falurajzába a péterlaki alápap halálos kimenetelű háromszori
böjtölését és a vele együttműködő idős specialistát idéző magyarózdi elbeszélést emelte be. (Horváth I. 1971/1980. 57.) Három évtizeddel később, a Magyar Zoltán 2003-as
magyarózdi gyűjtéséből származó két szöveg a hasonlóan halálos kimenetelű, illetve a
tolvajt tettének beismerésére és annak kártérítésére kényszerítő ortodox papi szolgálatról számolt be. (Magyar Z. 2008a. 381. 947. sz.; 415–416. 1064. sz.) Csősz Irma tanítónő
Disznajón egy halotti menetet a portáján feltartóztató férfi miseszolgálatot követő bűnhődését jegyezte fel. (Csősz I. 1998. 93., vö. Magyar Z. 2011a. II: 211. 160. sz.) A román pap
segítségét igénylő protestánsokról Sándor Attilának a sövényfalvai ortodox–református
vallási kölcsönhatásokat tárgyaló írásában tájékoztatott. (Sándor A. 2000. 272.)

132

(Gyűjt. ford.) Eredeti román nyelvű szövegrészlet: „Nu-i de bine, a ieşit pe negru. Fiu’ tău va veni acasă mâine
dimineaţă la ora şapte, da acuma nu-i de bine. Îl paşte pericol”. (Közli: Csere M. 2002. KJNTA 1342. 4.)

384

EME
A román pap hiedelemköre a magyar népi kultúrában
Lőrinczi Kinga a román papok böjtölő, imádkozó és misetartó tevékenységét összehasonlította az általa kutatott dicsőszentmártoni jós és gyógyítóasszony szerepkörével. (Lőrinczi K. 2004. D187. 39–40., vö. uő. é. n. KJNTA 1095, 1292, 1403.)
Magyar Zoltán gyűjtőmunkájának eredményeként, a Kis-Küküllő mente (Magyar Z.
2005. 189–192. 640–655. sz.), Bekecsalja (Magyar Z. 2007a. 90. 262. sz., lásd még: i. m.
112.), Alsó-Fehér megye (Magyar Z. 2008a. 412–419. 1049–1077. sz), valamint Hunyad
környékének (Magyar Z. 2009b. 163–164. 352–356. sz.) mondahagyománya került publikálásra. Peti Lehel 2006-os héderfáji és 2013-as egrestői gyűjtése a Kis-Küküllő mentén
élő román pappal kapcsolatos képzetkört árnyalta. Interjú közben az ortodox lelkész „varázsló pap”-ként említődött. (Peti L. 2013.) Trencsényiné Tóth Edina 2002 és 2003 között
Magyarlapádon és környékén a hétköznapok vallásosságát adatolva egy magyarbagói anya
beszámolóját jegyezte fel, aki rákbeteg gyermekének gyógyulása érdekébe román paphoz
fordult. (Trencsényiné Tóth E. 2007. 218.)
Dósa Erikának az 1994 nyarán és őszén Nyárádmagyarósról, Seprődről és környékéről gyűjtött adatai között szerepelt, hogy „rosszakarónak, ellenségnek böjttel lehet visszaverni úgy, hogy román ortodox papnál misét tartanak; letérdelve a palástot rádobja, a pap
imádkozik fölötte. Annak sikerül csak, aki ebben hisz. 7–9-szer a pénteki napon böjtöt
kell tartani”. (Dósa E. 1995. KJNTA 108. 2–3.) Simon Zoltán Alsó-Nyárád mentén rögzített és közzétett interjúrészlete a halálos kimenetelű fekete misét ismertette. (Simon Z.
2009. 90.)
Balássy Szabó Enikő terepkutatása 1995 és 2003 között a Felső-Nyárád menti Székelyhodos község négy településén, a községgel azonos nevet viselő községközpontban, illetve Eheden, Iszlóban és Jobbágytelkén zajlott. A több évig tartó gyűjtőmunka adatgazdag
néprajzi anyagot eredményezett. Az évek során részleteiben feldolgozott szövegkorpuszt
a kutató a doktori értekezésében foglalta össze. (Balássy Szabó E. 1995. KJNTA 2112;
1996. KJNTA 2118; 1998. D108; 2001, 2003, 2011, 2014.) A román pap és a tudós pap/
barát hiedelemköre megkülönböztetetten került mind megjelenítésre, mind tárgyalásra.
(Balássy E. 2014. 66–80. 320–373. sz., lásd még: 19. 96. sz., 48–49. 260. sz., 54–55. 316.
sz.; vö. i. m. 80–81. 374–379. sz.) A tudós pap kategóriába a katolikus pap és szerzetes, illetve a protestáns lelkész sorolódott be. A hiedelemkör meghatározó eleme, hogy a román
pappal hasonló képességek kizárólag életveszély esetén aktivizálódnak: „minden pap tudja
ezeket a dógokat, de a katolikus papok nem foglalkoznak vele, se a reformátusok, csak a
román papok csinálják ezeket”. (Balássy E. 2014. 60. 339. sz.) Egy szándékra mondatott
katolikus mise kapcsán megfogalmazott vélemény szerint „a román papok elveszik akármilyen átokra, de egy katolikus pap nem veszi el soha”. (Balássy E. 2014. 61. 344. sz.) A
„kuruzslás”-hoz értő román pap egyrészt a hagyományos népi specialisták jellemzőivel bír,
például gyógyfüvekkel gyógyít (Balássy E. 2014. 57. 320. sz.), rontást közvetít (Balássy E.
2014. 58. 326. szöveg), másrészt csak rá jellemző kellékeket használ: „külön imakönyv”ből imádkozik (Balássy E. 2014. 57. 322. sz.), „nagy könyv”-et nyit. (Balássy E. 2014. 58.
325. sz.) Ezzel „erőszakolják az Istent, hogy derüljön ki a dolog”. (Balássy E. 2014. 57.
322. sz.) Többnyire azok fordulnak hozzájuk, akik beszélik a román nyelvet. (Balássy E.
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2014. 59. 328. sz.) A közösség több elhíresült papot is számon tart (pl. Görgényorsova,
Kásva, Görgénynádas, Szlobozén), tevékenységük beszédtémaként sem ritka: „én nem jártam soha, de vót aki járt. Például Kolozsvárt vót egy pap. Akkor Hévizen is vót egy pap, s
itt Telekbe is egy pap, s Erdőszentgyörgyön is egy pap. Na, ezeket hallottam”. (Balássy E.
2014. 64. 356. sz.) A gyimesi miseszolgáltatásokról is tudnak: „mondták, hogy menjek el
Gyimesbe, me ott van egy román pap olyan, hogy az biztos”. (Balássy E. 2014. 63. 351. sz.)
Némelyik pap az epilepszia orvoslójaként ismert. (Balássy E. 2014. 63. 353. sz.) Tevékenységük hatásosnak vélt, de nem veszélytelennek, bűnhődésképpen maguk és/vagy hozzátartozójuk károsulhat. (Balássy E. 2014. 62. 348. sz.)
Nagy Olga a protestáns hívek által a katolikus vagy a görögkeleti egyház papjainál
megrendelt egyházi szolgáltatásokat az „egyéni vallásos gyakorlatok” körébe sorolta. A
szórványosan tapasztalt gyakorlat tendenciáját éles szemmel felismerve, több írásában kitért azoknak a vallásos népszokásoknak a tárgyalására, amelyek meglátása szerint a protestáns közösségekbe „átszármaztak”. (Nagy O. 1980, 1990.) Az asszonysorsok kiváló ismerőjeként példáit is ezek kötetté összeállt elbeszéléseiből válogatta. (Lásd: Nagy O. 1988.)
A beteg gyermekét, majd férjét féltő kolozsi asszony „Máramarosszigettől kezdve mindenfelé, ki merre mondta” elment. Így jutott el „Keresztúrra, Tordán túlra, Macskásra, Désre,
Szamosújvárra, Karába, el én a főtéri templomba, misét mondatni”. (Idézi: Nagy O. 1990.
128–129.) Egy elhagyott széki férj misét mondatott a román pappal, feleségét azzal kényszerítette a visszatérésre: „Vasárnap reggel (…) megkondult a románok harangja. S bennem úrrá lett a gondolat: megyek vissza az emberemhez”. Férje későbbi beszámolója alapján visszaigazolódott, hogy valóban „a pap vállalta, megteszi”. (Idézi: Nagy O. 1990. 129.)
Egy lopással rágalmazott havadi férfi felesége azért fordult paphoz, hogy derüljön ki az
igazság, illetve „Isten haragja szálljon vissza a rágalmazókra!”. (Nagy O. 1990. 130.) A leírtak szerint a pénzbeni vagy természetbeni fizetés ellenében vállalt misemondás hatását
olykor időponthoz, ünnepekhez (pl. Nagyboldogasszony), máskor egy-egy pap személyéhez kötötték. A rontásazonosítóként és/vagy azt feloldó specialistaként híressé vált papok
felkeresése a népi specialisták (pl. jós, kártyavető) szolgáltatásainak igénybevételével váltakozott. A társadalmi problémák fokozódásával (pl. II. világháború utáni állapotok) a jelenség intenzitása is növekvő tendenciát mutatott. (Vö. Nagy O. 1990. 130.)
A román pap alakja köré szerveződő magyar hiedelemkör első tudományos igényű
rendszerezése és értelmezése Keszeg Vilmos mezőségi kutatómunkájának eredménye. Az
1970-ben Detrehemtelepen elkezdett, a falu néphitének feltárását célzó gyűjtés során lejegyzett közel kilencszáz népi szövegből (Keszeg V. 1981. 1–125., 1–877. sz.) a román pap
alakjára és tevékenységére vonatkozóak a rontást, a jóslást és a magántulajdon károsítását ellensúlyozó igazságszolgáltatás eljárásait, körülményeit és következményeit adatolták.
Ezek a szövegek a kutató egyetemi záródolgozatának adattári részében Román pap cím
alatt külön szövegcsoportot alkottak. (Keszeg V. 1981. 58–60. 189–196. sz.) Az 1980–
1990-es évek táguló gyűjtési körében folytatott mezőségi terepmunkájának román papra
vonatkozó adatait, valamint a témáról készített első szintézist az 1995 februárjában megvédett doktori disszertációjába építette be. (Keszeg V. 1995. I: 40–42., II: 48–50.) Ennek
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kötetté szerkesztett szövegváltozata ezidáig két kiadást ért meg. (Keszeg V. 1999a/2005a.
56–67., 241–263. 214–263. sz.)
Az éveken át következetesen feltárt hiedelemkört, annak szövegfolklorisztikai elemzésekor, a mondakatalógus rendszerébe illesztette. (Keszeg V. 1996a. 335–348., 348–369.
1–53. sz.) Helyét a Természetfeletti (mágikus) javakkal és erővel rendelkező emberek fejezet
Egyéb tudományos emberek kategóriáján belül jelölte ki, a Tudós pap hiedelemköréhez tartozónak.133 (Lásd: Bihari A. szerk. 1980. 116.) A paphoz fordulás okát és kontextusát, a papi
szolgálat feltételét, leállítását és következményeit elbeszélő szövegekre alapozott morfológiai elemzés a hiedelemkör globális funkcióképletét eredményezte. (Keszeg V. 1996a.
342.) A román papról szóló közlések atipikus szövegei alapján, amelyeknek közlésétől akkor terjedelmi okokból a gyűjtő eltekintett, a hiedelemkör implicit hátterét azonosította.
(Lásd: Keszeg V. 1996a. 344.) Az ötvenhárom közzétett szöveg típusbesorolása a mondakör centrális alakjának akcióira világított rá. A tipológia a pap által kezdeményezett akcióról (1–3. típus), a pap bűnhődéséről (4. típus), a pap kérésre történt ténykedéséről (5–7.
típus) és a papra való hivatkozás alapján végzett tudakozódásról (8. típus) szóló történeteket különítette el. (Lásd: Keszeg V. 1996a. 345.) A vizsgált jelenség a tudományterület
érdeklődési homlokterébe került.
Szakirodalomban való korábbi előfordulását is áttekintve, a kutató arra a következtetésre jutott, hogy „a gyűjtés hiányosságának, elfogultságának tulajdoníthatóan a román pap
alakja szinte teljességgel ismeretlen a néprajzi leírásokban”. (Keszeg V. 1996a. 335.) Az
általa leírtak, az interetnikus kapcsolatok vonatkozásában tett megállapításai új kutatásokat és értelmezéseket eredményeztek. Irányításával, több tanítványa134 is hasonló kutatásra
vállalkozott, így öt évvel később, a romániai magyar néprajzkutatás 1990 és 2001 közötti
időszakának tudománytörténeti áttekintésében már így összegezhetett: „a hiedelemvizsgálat több publikációban időzött el az ortodox pópa által az erdélyi magyar lakosságnak
nyújtott vallásos és mágikus szolgáltatásainál”. (Keszeg V. 2001a. 137.)
A hiedelemkör egy-egy szegmensére a mezőségi magyar hiedelemrendszert ért román mitológiai hatásokat tárgyaló írásaiban ugyanúgy kitért (Keszeg V. 1992, 1994ab, 1996b), ahogyan az évek során közzétett tematikus szócikkekben, esettanulmányokban, egyetemi tankönyv fejezetekben és egyetemi jegyzetekben, vagy monografikus művekben. (Keszeg V. 1997, 1998a-b, 1999b-c, 2001b, 2002a, 2004a-b, 2005b, 2011, 2013.)
133

134

A katalógus L/10./VII. jelzetű Tudós pap alfejezetében két adat szerepel. (Lásd: Bihari A. szerk. 1980. 116.)
Az első, egy ormánsági adat, a siklósi vásárba elhívott és varázsolt kocsiján mindenkinél hamarabb odaérkező, ott a palócoknak „tizönhét kövér disznót” eladó „kákicsi ördöngős pap”-ra vonatkozik, akinek „kiszakatt a
lába”, amikor az eladott állatok vízbe érve kukoricacsutkává változtak és a pénzüket visszakövetelő emberek a
csizmába rejtett pénz miatt rángatni kezdték őt, de másnapra már semmi baja sem volt. (Lásd: Kiss G. 1937.
140.) A másik adat Kodolányi János 1951-es riticspusztai (Baranya megyei) gyűjtéséből származik, ez utóbbi
a szívverést, lábfájást kézrátevéssel gyógyító tudós pap alakját illusztrálja. A kákicsi református pappal kapcsolatban Kiss Géza ormánsági gyűjteményében egy további motívum is szerepel, a kígyók fölötti hatalma: „mi
csinyát, mit së, hugyon hítta össze űket, csak gyüttek ám a kígyók”. (Kiss G. 1937. 140.)
A Kriza János Néprajzi Társaság Archívumában fellelhető erdélyi hiedelemadatok összegyűjtésére dr. Keszeg
Vilmos Kortárs mitológiák c. tanegységének keretében került sor. (Szerz. megj.)
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Kötet- és sorozatszerkesztő munkájának köszönhetően több olyan tanulmánykötet is kiadásra került, amelyben a hiedelemkör areálisan bővülő adatolása, értelmezése kapott helyet. (Czégényi D. – Keszeg V. szerk. 2001; Czégényi D. – Keszeg V. szerk. 2010; Keszeg V.
szerk. 2012.) E kötet számára az utóbbi években más témában kezdeményezett mezőségi
terepkutatásai során rögzített interjúkból a román papra vonatkozó, ezidáig publikálatlan
szövegeket is hozzáférhetővé tette. (Keszeg V. 2009, Mezőkeszü; 2011, Buza)
Sükösd István 1980 májusában Magyarszováton egy elkergetett román pap esettörténetét jegyezte le. A pap távozását követő egy évben több helybéli ember elhalálozását neki
tulajdonították. (Sükösd I. 1980. KJNTA 1759. V. 20./sz. n.) Ugyanott, egy 1900-ban született asszony szerint „a román pap szolgálatot tartott. Kilenc nap vagy 21 nap bőjtöl az,
aki meg akar valakit csinálni, és nem adnak ki semmit a házból, se nem fogadnak. Vendéget sem”. (Sükösd I. 1980. KJNTA 1759. V. 23./sz. n.) 1913-ban született adatközlő számolt be arról, hogy „a napon, amit a pap mondott, imádkozni kellett reggë, délbe, este. Olvasni a bibliábó, nem adni semmit ki a házbó. Imádkoztuk a Miatyánkot, a Hiszekegyet, az
Üdvözlégyet. Nem kell kibeszélni, ha tartsák, hogy legyen érvényes. A születésnapot tartsák, a szerdát, keddet, pénteket. Ezek a napok jobbak. Ketten es tartsák s az egy nap. Ha
hárman tartsák, az másfé nap, de nem olyan jó. A páros számok a jók. Ha négyen tartsák,
a má jó s két napot számít. Ezalatt nem szabad sem enni, sem inni, csak kérni az Urat”.
(Sükösd I. 1980. KJNTA 1759. V. 27./sz. n.) Amikor az unokája a legelőn megijedt, román
paphoz vitte: „Áldott ember volt. Szógálatot csinált. Megtartottuk a napot, s hála istennek
here jött”. (Sükösd I. 1980. KJNTA 1759. V. 27./sz. n.)
Bíró Ilona szentmátéi gyűjtése alapján az állatgyógyászatban a bethleni, az embergyógyászatban a helybéli pap szolgáltatásait (mise, böjt) tartották eredményesnek. (Bíró I.
1988. EA 31456. 9.) A megitatott135 legény is „teljesen lecsendesedett” miután az ingét elvitték egy paphoz. (Bíró I. 1988. EA 31456. 11–12.) Kádár Andrea a füzesmikolai kegyhelyhez fűződő gyógyulástörténeteket ismertette. (Kádár A. 1996. D121.)
Benkő Mihály 1999 decemberében és 2000 januárjában Mezőörményesen és
Mezőseptéren végzett terepkutatást. Az általa gyűjtött adatok szerint a református magyar emberekhez a vízkereszti házszenteléskor hívás nélkül is betérő román pap krízishelyzetben mondott imái, valamint az általa javasolt böjtrend felfedte a tolvajt, megbüntette a bűnöst, optimális családi életet biztosított. (Benkő M. 2000. KJNTA 485. 5–10.)
Jakab Albert Zsolt és Ozsváth Imola 2000 decemberében egy cegőtelki család sorsának
alakulását felidéző elbeszélést rögzített, amely több családtag misekérelmezéséről, illetve
annak tulajdonított haláláról számolt be. (Lejegyezte: Jakab A. Zs. 2001. KJNTA 695.
1–4.A) A gyűjtéshelyzetben elhangzó egyik népi elbeszélést (Ozsváth I. 2001. KJNTA
533. 4–7.), amelynek korábbi szövegváltozata ismert (lásd: Keszeg V. 1996a. 365. 40. sz.)
135

A szerelmi mágiában alkalmazott, általában a legény megitatására szánt folyadékba olykor női testváladékot is
kevertek. Elterjedt nézet, hogy a mágia eszközeként használt menstruációs vér nehezen ellensúlyozható következményekkel (pl. holdkórossággal, elmezavarral, szerelmi őrülettel) jár. Ennek székelyföldi párhuzamairól lásd: Balázs L. 2010. 313–319.
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Ozsváth Imola később szóban rekonstruálta, publikálásra is ekként került. (Lásd: Magyar
Z. 2012. 528. 1416. sz.) Az egykori interjúalany szerint „az olyan pap, aki ilyesmikkel foglalkozik nem igen volt, csak 5-6 faluban egy, ha volt”. Habár a román paphoz járás „sutyiban, titokban” történik, egy környékbeli román pap mágikus tevékenysége adatolásra, illetve feljegyzésre került. (Lejegyezte: Ozsváth I. 2001. KJNTA 533. 13–14.)
Varga Erika hely és év nélkül lejegyzett interjúrészlete136 egy 47 éves nő három esetismertetését tette hozzáférhetővé. A saját és két ismerős személy népi specialistákhoz fordulását elbeszélő szövegrész nyitó mondata: „S akko azt mondta, hogy menjek valahová, vaj
egy paphaz, valahová, me ő megbolondul”.137 (Varga E. 2001. KJNTA 548. 1.A) Ismerőse,
a betegségét meghalt férje egykori szeretőjének rontásából eredeztetve, először egy helybéli, majd egy bukaresti paphoz ment el. Misét fizetett, de az előírt pohár vizet nem tudta
megszerezni a rontótól, így betegsége nem szűnt meg. Saját bevallása szerint éjszaka ismeretlen férfi kínozta, nyomta a mellét. (Varga E. 2001. KJNTA 548. 5–6.A)
Kulcsár Ildikó mezőségi gyűjtéséből a látóval együttműködő, a gyógyító és a rontó szerelmi mágiát ellensúlyozó papi tevékenység körvonalazódott. Az ördöngösfüzesiek ismerete szerint a pap a megromlott házasságot is rendbe hozta, fekete misét lopás esetén kérelmeztek tőle. Egyik elbeszélés az italos ember felfogadását138 példázta. (Kulcsár I. 2002.
KJNTA 986. 30–31.) Vajda András 2002-ben Sáromberkén egy család hiedelemtudására
kérdezett rá. A vízkereszt napján feltett kérdésekre válaszoló családtagok a román papot
gyógyítóként említették. (Vajda A. 2002. KJNTA 835. 9.A)
Tatár Erzsébet 2002 és 2006 között rendszeres gyűjtést végzett a Mezőség északkeleti
részén fekvő Szentmáté községben. Bíró Ilona egykori adatközlőjének hiedelemtudására
kérdezett rá. Az 1932-ben született adatközlő elbeszélései az ördögképzetek asszociációs
szférájához tartozó kísértetféléket, támadó démonokat eltávolító, valamint a rontást feloldó román görögkatolikus és ortodox pap alakját körvonalazták, az általuk javasolt imaés böjtrendet ismertették. (Tatár E. 2005a. KJNTA 1550.; 2005b. KJNTA 1768. 1–15.,
1–19.A) 1998-ban elkészült önéletírásában, valamint a 2005 nyarán rögzített élettörténetében a katolikus és ortodox papokkal való kapcsolattartás során írásban kapott, majd
memorizált imák szövege, az ortodox lelkész által használt egyházi könyv megnevezése
(prázséla), a szenvedélybeteg fiúgyermekért kilenc helyen kilenc papnál kérelmezett mise
és a tizennyolc napos böjt motívuma is helyet kapott. A gyíkkal megrontott gyermekágyas
136

137

138

Az „a”-zás, a cseberbenézés rítusának ismertetése, valamint a marosvásárhelyi, mezőszengyeli és marosludasi
népi specialista felkeresése arra utal, hogy mezőségi településen készült interjúról lehet szó. (Szerz. megj.)
A dolgozat főszövegében fellelhető információk alapján, az interjúalany megrontottnak vélt 20 éves fiának tulajdonítható szövegrészről van szó. (Vö. Varga E. 2001. KJNTA 548. 2.) Szerz. megj.
Az alkoholbetegek paphoz fordulásának első adatolása: Keszeg V. 1996a. 359. 33. sz., irodalmi szövegben
beazonosított példája: uő. 2004b. 455. Küllős Imre kutatásai alapján ismert, hogy Kárpátalján, Ung, Bereg,
Ugocsa és Máramaros megye számos magyar településén (mind a református, mind a görögkatolikus lakosság körében) ismert a felfogadás rítusa, amely egy lelkész előtt tett ünnepélyes, alkoholról lemondó fogadalom.
(Lásd: Küllős I. 1997.) A kárpátaljai Visken Molnár Ambrus a rítusról filmet készített. (Lásd erről: Mackay,
M. 1996. 119.) A péterfalvi romák családi életét szabályozó, pap jelenlétében tett szakrális fogadalom rítusáról a későbbiekben Borbély Sándor is beszámolt. (Lásd: Borbély S. 2007.)
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asszony története egy „barátpap” felkeresését követően ugyanolyan emlékezetesnek bizonyult, mint a papokra vonatkozó proverbium: „azt mondják, hol két pap van, ott nincsen
szerencse”. (Tatár E. 2006. 31., 33., 86., 87–93., 96., 98–100., 106–107., 174.; lásd még:
uő. 2007., ill. 2012. 62–64., 81–83.) A gyűjtés azon kevesek egyike, amely egy személy
verbalizált és írásban rögzített hiedelmeinek összehasonlítására is lehetőséget nyújt.
Székely Melinda 1999. december 31-én Kolozson a rontásra gyanakvó, beteg ember
helyzetének megoldásaként a román papnál ezer lej ellenében kérelmezhető keddi és pénteki misére, valamint a hatásosnak vélt böjtre vonatkozó élménybeszámolót jegyezte fel.
A megszállottság a román papok által vállalt és megoldható problémák közé sorolódott.
(Székely M. 2000. KJNTA 660. 1.A, 7.A; uő. 2001. KJNTA 935. 1.A, 7.A)
Szabó Annamária szépkenyerűszentmártoni gyűjtése során egy a román paptól kért és
kapott tömjén funkcióját példázó esettörténetet jegyzett le. Az anya visszaemlékezése szerint a szomszédok tanácsára beszerzett tömjénnel az éjfélkor rendszerint felsíró egyéves
fiúgyermekét háromszor körbefüstölte és ugyanannyiszor mondta el a Miatyánkot. (Szabó
A. 2002. KJNTA 704. 8.)
Poenar-Rus Éva a terhességgel és szüléssel kapcsolatos magyarborzási hiedelemgyűjtésekor a kotlótól megijesztett, estétől éjfélig naponta síró kéthetes csecsemő esetét is egy
anya idézte fel: a többször felkeresett orvos tehetetlennek bizonyult, az elkékült gyermeket
a kórházzal szemközti ortodox templomba vitte. Az „erő”-t és a „nehizsig”-et végül az ott
izzadásig imádkozó, magyarul is beszélő román pap vette le a fiáról. (Poenar-Rus É. 2003.
KJNTA 1081. 6–7., vö. Keszeg V. 1996. 354–355. 15. sz.)
Nagy Anikó magyardécsei gyűjtése a protestáns magyar faluközösség két olyan közismert esettörténetét jegyezte fel, amelyek román papnál kérelmezett miseszolgálatok következményeiről számoltak be. Ezek egyike az árulónak bizonyult személy váratlan halálát, illetve halálát követő (lélek)nyugtalanságát, kísértetként való visszajárását ismertette, a
másik pedig egy tettét tagadó tolvaj ismételt éjszakai megkínzását a „rossz” által. (Nagy A.
2005. KJNTA 1557. 2., 3–4.)
Barta Mária Magdolna 2000-ben a Mezőség szélén fekvő Marosfelfaluban egy 60
éves, magyarul is beszélő, román ortodox asszonnyal készített interjút. Az elveszett lovát
kereső falubeli kántor korábbi tapasztalataira alapozott tanácsát megfogadó nő, először
egy kövesdi jóshoz fordult. A gyertyából és tömjénből jósló ortodox román asszony a hévízi szerzetesekhez irányította a károsult személyeket. Péntekenként ő maga is oda járt. Az
interjúalany a csordapásztortól hallott egy gyergyóvárhegyi specialistáról is, aki cérnából
jósol és „csak papakhoz küld, nem ördögökkel jár”. Ő maga fia italozása és egy elveszett
tinó miatt fordult mind a jóshoz, mind a paphoz. Szerdán és pénteken imádkoznia, böjtölnie kellett. (Barta M. M. é. n. KJNTA 543. 11., lásd még: i. m. 8–10.)
Fülöp Mónika Bálványosváralján egy kétgyerekes, fiatal házaspár egykori rontásélményét felidéző elbeszélését jegyezte le. Kisebbik gyerekük éjfél és hajnali három óra közötti
nyugtalan hánykolódása, fulladozó sírása, piros kiütései, majd férje hasonló fizikai tünetei,
amelyekre az orvos nem tudott magyarázatot adni, a korábban megmagyarázhatatlan állatpusztulást is más megvilágításba helyezte: rontásra gyanakodva a bonci ortodox paphoz
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fordultak segítségért. Döntésüket a közelebbi rokonság, szomszédság befolyásolta, lépésükről később a teljes közösség tudott. A mágikus specialistaként országszerte elhíresült
ortodox lelkész „úgy tudott mindent, mintha a szomszédba lakott volna”. (Fülöp M. 2003.
KJNTA 1070. 8.) A rontás azonosítását követően az egész család számára előírt héthetes
keddi és pénteki böjtöt, valamint a Zsoltárok könyvéből kijelölt tizenhárom szövegrész olvasását szigorúan betartották. A pap ez idő alatt miséket tartott. A családi állapotok javulását követően, a pap által javasolt második bonci látogatásra, amely a rontás visszafordítását célozta volna meg (ti. a rontó személyére), nem került sor. (Fülöp M. 2003. KJNTA
1070. 9–11.)
A Szabó Krisztina által felkeresett körtvélyfáji ónöntő, a kibédi specialistához hasonlóan, román pappal szenteltette meg az ónt: „me ezt úgy ke mindig”. (Szabó K. 2004.
KJNTA 1472. 2.A) Egy nagyfülpösi református magyar asszony emlékezetes ijedtségtörténete, amely szerint a fekete kutya képében beazonosított ördög román pappá változott,139
Brassai Csilla Katalin gyűjtéséből ismert. Az asszony hangtalan imáját követően a pap kitért az útjából. (Brassai Cs. K. 2005. KJNTA 1555. 6–8. 1. sz.) Vajda Szabolcs István 1929ben született magyarói interjúalanya 2005 őszén a román paphoz járást a görgényhodákiak
szokásaként ismertette: összekülönbözött párok keresték fel, akiknek ruhaneműjére ráolvasott. (Vajda Sz. I. 2007. KJNTA 2004. 22.)
Gatti Beáta a rontás hiedelemkörének visai adatolásakor a román pap hiedelemalakjának és tevékenységének bemutatására külön alfejezetet szánt. A gyűjtés során elhangzottak értelmében a füzesmikolai szerzetesekhez megszállott embereket vittek, anyagi károsodása miatt egy helybéli idős nő a kötelendi ortodox paphoz fordult. (Gatti B. 2009. 34–
38., közli: uő. 2011. 90–92.)
Balázs-Bécsi Gyöngyi egy melegföldvári házaspárhoz 2010. december 26-án látogatott el. Rontáselbeszélésüket a négy évvel korábbi vízkereszt napján történtekkel indították. A kút káváján talált idegen tárgy érintése által megrontottnak vélt férjjel először a
helybéli, majd a lompérdi ortodox paphoz mentek. Ez utóbbi lelkészről tizenöt évvel korábban is tudtak. A három előírt vasárnapi böjtöt betartó és román imaszövegeket olvasó
férfi állapota nem javult, betegségén a kolozsvári szakorvosok által felírt gyógyszerek sem
segítettek, így négy hónap után felkeresték a kissármási „kuruzslónő”-t, és még aznap a
Füzesmikolán hét pap által tartott misére is elmentek. A gyógyulás érdekébe kilenc misét
139

A 10–11. századi kettős névadásról értekező Szegfű László szerint: „az erdélyi vidéken pedig jól adatolható
egy vámpirisztikus lényben való hit, amelyet úgy lehet megkötni, hogy »fején vagy szívén át fakarót (cölöpöt)
döfnek«. (Hasonlóképpen járnak el a pozadai csata után az elesett papokkal a győztes kun–vlach csapatok
is.) Ennek a mitikus lénynek a neve szlávosan: prikulics”. (Szegfű L. 1997. 24., vö. Wacha I. 1961. 121–122.)
A posadai csata 1330. november 9-étől négy napon át folyó ütközet volt, amely során Károly Róbert magyar király serege vereséget szenvedett I. Basarab havasalföldi fejedelem seregétől. Az egykori eseményekről
részletes beszámolót nyújt a Képes krónika (Chronicon Pictum) utolsó fejezete is. (Lásd: Bertényi I. 1997. 92–
93.) Moldován Gergely kutatásai alapján „a balkánfélszigeti vlachok alatt csak románt (oláht) lehet érteni”.
(Moldován G. 1897. 60.) A román néphit om–lup (vârcolac) és pricolici/tricolici hiedelemalakról, ennek magyar megfelelőiről és változatairól, valamint a rájuk vonatkozó szakirodalomról lásd: Keszeg V. 1995a. 25–35.
186–198., 2010b.; Komáromi T. 1999.; Olinescu, M. 1944/2008. 347.; Olteanu, A. 1999. 252–266.

391

EME
A mágikus erejű pap
fizettek. Időközben egy szamosújvári görögkatolikus lelkésznél is jártak, aki kilenc napos
böjtöt és imarendet javasolt. Míg a lompérdi lelkész által előírt böjt kizárólag a betegre, ez
utóbbi a feleségre is vonatkozott. (Balázs-Bécsi Gy. 2011. KJNTA 2484. 1–10.A)
Magyar Zoltán 2012-ben megjelent Mezőségi népmondák című gyűjteményében közel
félszáz 2002 és 2010 között gyűjtött, román papra vonatkozó hiedelemszöveg vált hozzáférhetővé. Néhány ezek közül a tájegység mondavilágának nem előzmény nélküli ismeretét, feldolgozását tükrözte. A más gyűjtők munkáiból származó „hiánypótló »vendégszövegek«” (Magyar Z. 2012. 41.) Bíró Ilona szentmátéi és Kulcsár Ildikó ördöngösfüzesi hiedelemgyűjtéséből emelődtek be. (Lásd: Magyar Z. 2012. 514. 1366. sz., 524. 1399. sz.; 526.
1404. sz., 527. 1411. sz.) A gyógyító, látnoki képességű, ördögűző papok közismertségét
a gyűjtő az őket lokálisan tematizáló (pl. bonci, kételi, kócsi, mezőgyéresi, tusoni) szövegek csoportosításával nyomatékosította. A kötetben a magyar papoknak hasonló erőt tulajdonító beszámolók is helyet kaptak. (Lásd: Magyar Z. 2012. 540–542. 1449–1451. sz.)
Csőgör Enikő 1975-ben kérdőíves gyűjtést végzett a mezőségi kultúrával rendelkező
Tordatúron. A kollektív tudást közvetítő egyéni információk feldolgozása során kialakított
tipológiája a román pap köztudatban élő alakját és tevékenységi körét nem különítette el.
Az 1998-ban közzétett szöveganyagban (1321 szöveg) azonban feltűnik a visszajáró halottat és lidércet eltávolító, a megszállott emberen segítő, a rontás azonosítására és közvetítésére (furësényija) egyaránt képes, illetve az egyéni sérelme miatt bosszút álló román pap
alakja is. (Lásd: Csőgör E. 1998. 87. 189–190. sz.; 100–101. 236. sz.; 101–102. 239. sz.;
106. 260. sz.; 143. 409–410. sz.; 195. 850. sz.; 196. 855. sz.; 199. 875–876. sz.)
Komáromi Tünde egy 1993-ban Aranyosszentmihályon készített interjú keretében elhangzott, a helyi román pap sikeres szelleműző tevékenységére vonatkozó családtörténeti mozzanatot, valamint egy „igen erős hitű” távoli pap (jósló, gyógyító) képességeit felemlítő rontástörténetet tett közzé. (Komáromi T. 1994. 37., vö. uő. 1993. KJNTA 2121.)
A kutató egykori véleménye szerint „a pénzért jósló asszony és a hasonló célból cselekvő pap szükségleteket elégítenek ki az üzleti világ szellemében”. (Komáromi T. 1994. 39.)
Megjegyzése értelmében, a román paphoz fordulás szellem- és ördögűzés végett korábban is ismert volt, de mint írta „manapság mintha egyenesen divathullámmá nőtte volna
ki magát”. (Uo.) 1995-ben finalizált szakdolgozatában a hétköznapi betegségszemléletet
tárgyalva az orvos–pap szociális szerepkorrelációról is értekezett. Ekkor az ijedtséget és
a frászt, valamint az átok, a boszkonyálás, a csináltatás és a ráböjtölés általi rontást misével,
imával és böjttel ellensúlyozó, gyógyító aranyosszéki román pap alakját árnyalta. (Komáromi T. 1995, közzétéve: 1996.) A részleteiben feldolgozott néprajzi anyag a román pap gyógyító tevékenységének pszichoterápiás jellegét hangsúlyozta, felvállalt szerepkörét azonban a máguséval megegyezőnek ítélte. (Vö. Komáromi T. 1996. 91.) Ezt követően egy 65
éves asszony „megirtózásának” 1995-ben lejegyzett történetét ismertette: az Aranyos folyóból kiemelt halott férfi látványától elkínzott nő a helybéli román paphoz fordult segítségért. Az ijedtség, a visszajáró halott, valamint a megszállottság képzetköréből építkező
esettörténet árnyalt értelmezése során a kutató a pap imájának és miséjének tulajdonítható ördögűző hatást nyomatékosította. (Komáromi T. 2001. 122–126., 130–131./1995a/2.;
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2001. 131–132./1995b/3.) Az 1995-ben olykor Kali Kinga kolléganőjével közösen végzett
terepmunka eredményeként lejegyzett szöveganyag közzétételekor további, román papra
vonatkozó interjúrészletek is hozzáférhetővé váltak. (Közli: Komáromi T. 2001. 126–136.)
Doktori disszertációjában a jelenség értelmezésére, esettanulmányok keretében mélyreható elemzésére is sor került. (Komáromi T. 2005.) Egy aranyosszéki fiatalember életének
körülbelül fél évig tartó krízisével foglalkozva megállapította, hogy „ő maga, édesanyja és
a gyógyítójaként szerepet játszó helybeli román ortodox pap egyaránt rontás következtében bekövetkezett megszállottságként értelmez”-te az egy cipő érintésével kezdődő történéseket. (Komáromi T. 2007. 448.) Ebben a tanulmányában a katolikus és protestáns lelkészek ortodox kollégáiktól való megkülönböztetésére is kitért. (Komáromi T. 2007. 465.
49., ill. 51. jegyzet.) A disszertáció nyomtatásban megjelent szövegváltozata a gyűjtő 1997
és 2001 között végzett terepmunkájának eredményét tette hozzáférhetővé a nagyközönség
számára. (Vö. Komáromi T. 2009. 15.) A román pap tevékenységét alternatív igazságszolgáltatási rendszerként értelmezte, ugyanakkor gonoszűző, gyógyító tevékenységét is példázta. (Lásd: Komáromi T. 2009. 100–112., 113–139.)
Simon Boglárka egy 1954-es születésű székelyföldvári asszony divinációs technikáit feltáró közlése az álmában három égő sírt látó református nő beszámolójában említett
mozzanatként adatolta, hogy a helybéli román pap megszállottságra gyanakodva azonnali gyónást javasolt. (Simon B. KJNTA 1283. 41–42., vö. i. m. 22.) Az egyik korábbi álmában megjelenő istenalak görögkeleti papi csuhát viselt. (Simon B. KJNTA 1283. 22.)
Román papokhoz járó rokonának kávéból is jósolt, habár a gyógyítást, rontó megkötések
feloldását és exorcizmust gyakorló marosvásárhelyi ortodox pap felszólítására a valamikor intenzíven gyakorolt jóslási formáról időközben lemondott. Ez utóbbi papra a gyűjtés
időpontjában szellemi vezetőként tekintett. (Simon B. KJNTA 1283. vö. i. m. 4., 14–15.,
18., 22–23.) Simon Boglárka dolgozatának egy átszerkesztett szövegváltozata, valamint az
interjú szöveganyagának abba beépített részletei nyomtatásban is megjelentek. (Lásd: Simon B. 2002.)
Csiki Emese és Nagy Ildikó közös aranyosegerbegyi gyűjtése 2003. február 28-án a
román papra vonatkozó helyi tudás közvetett és közvetlen regiszterét egyaránt illusztráló
szöveganyagot eredményezett. A hat lejegyzett narratívum a családon belüli konfliktusok
megoldását, a nem kívánatos házasság megakadályozását, ugyanakkor egy unoka tanulmányi előmenetelét megcélzó, illetve kárt megtérítő miseszolgálatokról számolt be. Felkereshető, vallásos-mágikus szolgáltatásokat nyújtó lelkészként a peterdi papot tartották
számon. (Csíki E. é. n. KJNTA 1125. 8–10., vö. i. m. 4–6.; Nagy I. 2003. KJNTA 1127; uő.
2004. KJNTA 1316. 1–10.A)
Fodor Attila 2003-as gyűjtőmunkája egy aranyosrákosi asszony életpályáját, és a személyéhez hozzárendelt közösségi hiedelemképzetek körét árnyalta. A közösség emlékezetében boszorkányként számontartott asszony román papokkal való kapcsolata már akkor
elhangzott. (Fodor A. 2004. KJNTA 1444. 6.) A gyűjtő a megkezdett terepkutatást 2004ben folytatta, a fokozatosan árnyalódó anyag később feldolgozásra került. (Fodor A. 2008.
D296., közölve: 2009. 728., 731., 732.) A teljesség igényével közzétett szövegkorpusz több
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részlete az egykor mágikus specialistaként működő nő és a várfalvi ortodox lelkész viszonyrendszerére is rávilágított, például: „segített a papnak és böjtöltek”. (Fodor A. 2012. 41.;
lásd még: i. m. 34–35., 38.) A templomban való egykori rosszullétének variánsai ugyanúgy boszorkányságát visszaigazoló ténynek bizonyultak, mint hosszas és kínos haláltusája,
amelyen a sínfalvi román pap imája sem könnyített. (Fodor A. 2012. 36–37.)
Szabó Márta 2001 decemberében és 2002 januárjában a kolozsvári egyetemisták körében éppen érvénnyel bíró 134 hiedelemképzet jegyzékét állította össze. Az ebben előforduló román pap, pontosabban a vele való találkozás, ugyanúgy balszerencsét jelzett, mint
150 évvel korábban (Szabó M. 2002. KJNTA 707. 20. sz.), az ortodox templom pedig
gyermekijesztőként bukkant fel: „ha este az ortodox templom előtt mész el, behúznak és
megölnek”. (Szabó M. 2002. KJNTA 707. 133. sz., vö. i. m. 9.)
Nagy Ákos 2010 novemberében Kolozsvár közelében a györgyfalvi közösség egy tagjának álomlátással és álomfejtéssel kapcsolatos hiedelmeire kérdezett rá. Saját betegsége,
valamint az álmában ismételten visszajáró halott férj miatt is rontásra gyanakvó asszony,
a szomszédban lakó és ugyancsak problémákkal küszködő román család javaslatára, velük
együtt a dévai paphoz fordult segítségért. Szentelt vizet kapott, hét hétig hétfőn, szerdán
és pénteken böjtölnie kellett, majd a pap tanácsára eltemetett férjét is kiásatta. Annak feje
mellett „egy finom gyolcs”-ot találtak, ezt a megholt lelki nyugalmát zavaró, rontó tárgyként azonosították. További két román papra vonatkozó, másokkal megtörtént esetet is ismertetett. (Nagy Á. 2011. KJNTA 2452. 16–17., 19. vö. i. m. 8.)
Egy Mihály Orsolya által gyűjtött hiedelemtörténet a gyógyító román pap alakja köré
szerveződött. Az 1976-ban született körösfői fiatalasszony lánykori betegség-, illetve
gyógyulástörténetének kontextusában egy macskási ortodox szerzetes alakja került előtérbe, akit keresztanyja tanácsára keresett fel. Tanácsadó nőrokona korábban már járt a szerzetesnél, a beteget is elkísérte. A szerzetes hosszú szakálla és életvitele ijesztette az akkor
16 éves fiatal lányt. Esetében rontást azonosított, szigorú böjtöt írt elő, az általa megszentelt olajból és lisztből készített ételt kellett fogyasztani. Három szentelt gyertyát és egy
imakönyvet kapott, két alkalommal misére ment. Egy mise ára 1992-ben negyvenezer lej
volt. A beteg meggyógyult. (Mihály O. é. n. KJNTA 816. 1–2.A)
Pete-Komáromy Sára 73 éves kajántói református férfi adatközlője egy 2003. január
8-i interjú során a román pap lidércet eltávolító házszenteléséről, ugyanakkor az ijedtséget
ellensúlyozó és a tejhasznot is visszaszerző specialistákról számolt be. A mindezt imádsággal elérő papokról alkotott véleményét kiegészítette azzal is, hogy: „van, aki az ördöggel
foglalkozik, persze, az ördöggel játszik kézre. Az már bűn én szerintem”. (Pete-Komáromy
S. 2003. KJNTA 1074. 3–4.A) Az eltűnt pénzösszeg miatt mondatott misével egy saját
gyerekét elpusztító anya történetét helybéli asszonytól hallott esetként ismertette. (PeteKomáromy S. 2003. KJNTA 1074. 5.A)
Gál Tünde 2004 decemberében Inaktelén jegyezte fel, hogy a megrontott tehén gyógyulása végett legtöbben a szarvaskendi román paphoz fordultak. (Gál T. 2005. KJNTA
1558. 3.A, vö. i. m. 5.) Ugyanazon évben Péter (Takács) Kinga a Nádas menti Gyerővásárhelyen kezdte meg a tejelvivéshez fűződő hiedelemtörténetek összegyűjtését. (Péter K. é. n.
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KJNTA 1460. 1–15.A) Egy évvel később a kutatást kiterjesztette a Felszeghez tartozó
Jákótelkére is. (Péter K. 2006. D238.) A román pap miseszolgálatainak hatékonysága
mindkét településen ismertnek bizonyult. (Péter K. 2006. D238. 22.) Gyerővásárhelyről
nézetni más falubeli román paphoz jártak, a tejhaszon miatt vagy a tyúktolvaj megbüntetése végett a helybéli papot is felkeresték. Emlékeztek, hogy egykor, aki a „mokánpap”-ot
megsértette, megbűnhődött. (Péter K. 2006. D238. 48. 3. sz.; 81–82. 17. sz.; 95. 23. sz.)
Jákótelkén úgy tudták, pénteki böjtökkel egy magyarbikali(?)/vásárhelyi(?) lány rontását is
román pap ellensúlyozta. A boszorkány és/vagy néző viszonylatában „a lëgerősebb”-nek, a
„lëghatásosabb”-nak bizonyult. (Péter K. 2006. D238. 58–60., 63., 65., 66. 9. sz.) A gyűjtő
2012-ben mindkét településre visszament, adatbázisa ezen részét nem bővítette. (Péter Takács K. 2012. D418. 25.)
Egy kalotaszegi magyar asszony fájdalma a szomszédos Szilágyságban fellelhető füldi
román templomban maradt. Emlékeiben a lelkész a „mennyei orvos” közvetítőjeként maradt meg.140 (Magyar Z. 2004. 467–468. 1323. sz.) Magyar Zoltán kalotaszegi gyűjtése a gyógyító, a rontást megszüntető, a gonoszűző és az ellopott holmit visszaszolgáltató lelkész, ugyanakkor a párokat szétválasztó, a fekete misét tartó és az ördögi mesterséget űző pap tevékenységét példázó szövegeket eredményezett. (Magyar Z. 2004. 465–
478. 1311–1350. sz.) A kutató által 2008-ban lejegyzett magyarremetei, belényesújlaki
és körösjánosfalvi hiedelemszövegek a rontást elhárító, illetve a fekete misét mondó pap
tevékenységét példázták. (Magyar Z. 2013. 303–307. sz.) A gyűjtő publikálatlan erdőháti
és érmelléki szöveganyagában a 2006 és 2010 között gyűjtött bádoki, csomafáji, felsőtőki,
kajántói, kérői, kidei, kisesküllői, kolozsborsai és magyarszarvaskendi hiedelemszövegek
az ördögűző, a váltott gyermek visszaváltását kieszközlő, a gyógyító, a rontást elhárító, a
látnoki képességekkel rendelkező, a bosszúálló (ti. az őt ért sérelmet megtorló), valamint
a lidérccel, visszajáró szellemmel is szembesülő román pap alakját láttatják. (Magyar Z. é.
n./a. 635. sz., 676. sz., 794–817. sz., 892. sz.) A gyűjtő által közlésre szánt erdőháti szövegek között Vajkai Aurél korábban publikált Borsa-völgyi anyagából is szerepelnek adatok.
(Lásd: Vajkai A. 1943. 20., 44., 45., 93–94.)
Sántha Virág 1921-ben született érszőlősi női adatközlője 2003 januárjában egy rontásnak (öntésnek) tulajdonított fiatalkori betegségéről számolt be. Eredménytelen kórházi
kezelése alatt tudomást szerzett a baját talán orvosolni tudó szilvási lelkészről. Férje visszautasította: „azt mondta, nem megy sehova, viszen Marosvásárhelyre, meg akárhova viszen,
de ő az ördöggel nem fogad, így mondta”. A beteg kérésére a gyógyító román paphoz végül
édesapja és akkor tízéves lánya ment el. A pap már elköltözött a településről. A girókutai
tudós asszonyhoz irányították őket. (Sántha V. KJNTA 1080. 2–3.A) Szabó Judit Székelyhídon egy női adatközlő temetéshez fűződő emlékeként jegyezte le, hogy a román pap „cibált egy darab szemfedelet, és beletett egy marék fődet, és akkor azt a kezembe nyomta,
140

Balogh Balázs és Fülemile Ágnes egy, a kalotaszegi társadalomban tetten érhető etnikai feszültségek példájaként tárgyalt egeresi eset kapcsán utalt a román pap szerepére, amelyet az ortodox középkori vallásosságban
gyökerezőnek ítélt. (Lásd: Balogh B. – Fülemile Á. 2004. 227. 76. jegyzet.)
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hogy én hozzam haza. Azt nem mondta, hogy mit csináljak vele”. (Szabó J. é. n. KJNTA
833. 6.A) Salánki-Fazekas Éva egy berettyószéplaki roma asszony által gyakran tudósnak
nevezett (a helybéli és egy szatmári) román pap rontáselhárító szokáscselekvéseit ismertette. (Salánki-Fazekas É. 2010. D351./KJNTA 2446. 21–23.; 100–101. 44. sz.; 124–128.
62–63. sz.; 129. 65. sz.) A feldolgozott anyag egy része 2011-ben, a teljes szövegkorpusz
2012-ben közlésre került. (Salánki-Fazekas É. 2011. 121–137., hangsúlyosan: 124–126.;
2012. 71–177.)
Bartha-Balogh Emese a kökényesdi krízishelyzetek kapcsán fekete misére vonatkozó
adatokat jegyzett fel, majd publikált. (Bartha-Balogh E. KJNTA; 1999. 51–54., 132–135.
124–125. sz.) Sebestyén Emese magyarcsaholyi interjúalanya 2001-ben egy 50-es éveiben járó református özvegyasszony volt. Az erősebb hitű, többet imádkozó és sokat böjtölő román papokról egy gyakran látogatott jósasszonytól hallott. Családi problémája miatt
először a balázsházi papot kereste fel. A könyvet nyittató asszony szerint „sok fényképpel
van a könyve, sok fényképpel, sok szentekkel, mindenfélével (…) óvilági”. Kilenc hétig
böjtölnie kellett. Több lelkészt is felkeresett, legutóbb Hatvanban járt. Volt ahol fizetnie
kellett, volt ahol nem, sőt szívességet tettek neki. Két helyen a templomban fogadták, egy
helyen a papilakon. Tapasztalata szerint a pénteki böjt a leggyakoribb, de kedden is szoktak (Szent Antal), a hétfőt a szerencse végett, a szerdát pedig a békéért tartják az emberek.
A böjtidőszak alatti álmoknak jelentőségük volt, némely pap azok függvényében alakítja a
következő ima- és böjtrendet. Imádkozásra a Zsoltárok könyvéből voltak kijelölve szövegrészek. Román paphoz fordulását a református vallás „gyenge”-ségével magyarázta: „hiába
megyünk úrvacsorát venni, vagy tudom is én, ez csak olyan, mint a hideg vizes ruha”. (Sebestyén E. 2001. KJNTA 705. 1–8.A) Szilágyi Levente egy szatmárnémeti család nőtagjainak hiedelemtudását gyűjtötte össze. Az ortodox és katolikus paphoz fordulásról tudtak.
A váradi paphoz albisi rokonuk egyik ruhaneműjét vitték el. A beteg kilenc hétig hordta
a megszentelt darabot, háromszor kellett visszamenni a paphoz. A beteg felépült. Tapasztalatuk szerint: „imádkozik, leveszi róla, s aztán átmegy másra”, tehát, amikor a román pap
egy beteget meggyógyít, valakinek meg kell halnia. A rokon felgyógyulását követően saját
családtagjukat (férj/apa) vesztették el. (Szilágyi L. KJNTA 523. 6., 10–11.)
Virág Magdolna 1978 nyarától 1980 tavaszáig három tövisháti faluban (Szilágygörcsönben, Magyargoroszlón és Szilágyerkeden) végzett gyűjtőmunkája alapján a halottas szokásokról és hiedelmekről részletes leírást készített, majd tett közzé. (Virág M. 1980, 1994a,
1994b.) Az elégedetlen halott visszajáró szellemét elhárító eljárások között a román pap
szerepét két szilágygörcsöni adat is megerősítette. (Virág M. 1994b. 111.)
Mihály Krisztina 1996-ban egy 53 éves kémeri baptista roma asszony hiedelmeire kérdezett rá. A beazonosított rontást a román pap templomi imája hárította el róla. (Mihály
K. 1996. KJNTA 2113. 3.) Nagy Magdolna ugyanott egy kőműves egyéni hiedelemtudását térképezte fel. A tőle gyűjtött folklóranyag az ördögnek szolgáló román pap alakját is
felvillantotta. (Nagy M. 2001. 21.)
Soós (Párhonyi) Tímea 1999 és 2002 közötti gyűjtése Ipp, Kémer és Lecsmér néphitét adatolta. (Soós P. T. 2002.) A közzétett szövegkorpuszban a gyógyító, jósló, szerelem396
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varázsló és rontó román papok (alsóegregyi, sommályi, márkaszéki) alakja körvonalazódott. A tevékenységét Zsibó mellett kifejtő lelkészre vonatkozó lecsméri narratívum a paphoz forduló személy élménybeszámolójából idézve a „még íletiben nem hallott annyi átkot, amennyit az a pap ott pár perc alatt összehordott!” véleményt hangsúlyozta. (Soós P.
T. 2010. 296.) A Papp Éva szilágyzoványi gyűjtéséből származó rontáselbeszélések egyike
szerint egy helybéli asszony „a román baptista papot kéri meg, hogy imádkozzon a rontás ellen. A pap nagyon kínlódott, verejtékezett – állapítja meg P. J. –, de imájának semmi hatását nem tapasztalja”. (Papp É. 2003. 24.) Szabó Katalin 2001. január 2-án egy Zilahon készült interjú során az adatközlő testvérének betegségtörténete kapcsán rögzítette, hogy 1962-ben először cigányasszonyhoz fordultak, majd román papok szolgáltatásait
vették igénybe. A megkésett segítségkérés miatt a mise és a böjt hatástalannak bizonyult.
(Szabó K. 2001. KJNTA 932. 3–4.) Széman E. Rózsa 2007. január 13-án egy református
asszony által elbeszélt történetet jegyzett le, amely a román papok rontáselhárító tevékenységét adatolta. A rontást egy somlyói tudós férfi azonosította, aki „eljárja a papot is”. A megrontottként azonosított személyt vagy a krasznajázi, vagy a füzespapteleki paphoz irányította. A paptól egy Bibliát kapott, kijelölt szövegrészeket kellett olvasnia. A rontás elhárult.
(Széman E. R. 2007. KJNTA 1996. 1.A)
Chici Aliz makfalvi származású 1938-ban született református adatközlője egy nagybányai interjú során a román papokhoz fordulás nélkülözhetetlenségét hangsúlyozta.
(Chici A. N. é. n. KJNTA 909. 4., 7.) Molnár Gabriella 2006-ban egy arad megyei jósnő
életútját vizsgálta meg. Az 1939-ben Kápolnáson született római katolikus vallású asszony
Zimándújfaluban élt. A rituális ráböjtölés szokásgyakorlatát egy román paptól, illetve apácáktól („közös nővérek”) sajátította el. A szándéka általában kilenc hét alatt érvényesült.
(Molnár G. 2007. KJNTA 1953., 2008. D286. 24.A)

397

EME
A mágikus erejű pap

3. Megosztott képzetek, vitatott nézetek
3.1. A paphoz fordulás oka. Honko Lauri az átmeneti rítusok és a naptári szokások mellett a „krízisrítusok”-at külön kategóriaként (rítusosztályként) különbözteti meg.
(Lásd: Honko, L. 1975/1997. 39–43.) Értelmezésében ezek olyan alkalmi és szituatív, azaz
nem ismétlődő és nem anticipálható rítusok,141 amelyekhez veszély- és szükséghelyzetben nyúl az ember vagy a csoport. (Honko, L. 1975/1997. 39–40.) Ezek közé a „betegség
gyógyítási színjátéka”-i, az időjárás befolyásolását célzó „ceremóniá”-k, a lopások felfedésére irányuló „eljárás”-ok és az ezeket követő „ellenintézkedés”-ek tartoznak. (Honko, L.
1975/1997. 40.) A román papok „speciális szolgáltató”-i142 szerepköre ilyen és ehhez hasonló helyzetek alkalmával kerül előtérbe.
A magyar emberek román paphoz fordulása szorosan összefügg az egyéni, családi és
közösségi problémahelyzetekkel. Aszály, árvíz, tűz, diagnosztizált vagy diagnosztizál(hat)atlan, mágikus úton okozott, bekövetkezett és terjedő állati, emberi, növényi betegségek esetén az ortodox egyház lelkészéhez fordulnak segítségért. A leggyakoribb okok között az
alkoholizmus, a meddőség, a nyugtalanság, a rákos megbetegedés, a magántulajdon (állat,
élelem, értéktárgy, pénz) eltulajdonítása, a tejhaszon elvétele vagy személyek nyomtalan
eltűnése, a családalapítási képtelenség, a féltékenység, a kicsapongás, a hűtlenség, a kívánatostól eltérő párválasztás, a szeretet/szerelem hiánya, a hozzátartozó távolléte, a válás vagy
a züllöttség, valamint a bizonytalan jövő kifürkészésének kényszere szerepel.143 A cél mindig valamilyen egzisztenciális, pszichológiai vagy társadalmi hátrány kiküszöbölése.
Az ortodox vallás lelkészének papi (vallásos) tevékenysége ilyenkor egészül ki a gyógyító és rontó, fehér és fekete mágusi szerepkör tartozékaival, így a tulajdonságai és szolgáltatásai alapján hozzátársított képzetek alapján egy természetfeletti erővel rendelkező vagy azt aktivizálni képes emberként nyilatkoznak róla. Ennek függvényében a román pap szolgáltatásainak – hasonlóan vagy másként, ugyanott vagy máshol ismétlődő
141

142

143

Claude Lévi-Strauss szerint, aki a rítusok jellemzőjeként a felaprózást (morcellement) és az ismétlést
(répétition) hangsúlyozza, „a rítus nem az életre, hanem a gondolkodásban megalkotott életre vonatkozó reakció”. (Lévi-Strauss, C. 1971. 608–609., idézi Verebélyi K. 2010. 16.)
Erving Goffman szerint az emberi életet rejtett szabályok irányítják. Ezek a társas alakzatokban keresendők,
ott nyilvánulnak meg. A pap–kérelmező viszonyhálóban megnyilvánuló társadalmi kapcsolatok leírására a
goffmani fogalmi keretből a „szolgáltató specialista” alakjára vonatkozókat hasznosítom. (Lásd: Goffman, E.
1999. 126–130., vö. uő. 1959. 154–158.)
Az egyház, a vallás és a népi kultúra összefüggéseit tárgyaló esszéjében Tánczos Vilmos írja, hogy „az élő szokások »mozgékonyabbak« a törvényeknél (...) a valódi népi kultúrát sohasem valami belső megtervezettség,
hanem mindig az élet, a választ váró helyzet, azaz a hiány hívja létre, szívóssága, mobilitása, alkalmazkodóképessége igen nagy”. (Tánczos V. 1996. 227.) A cselekedetekben megnyilvánuló néphit (lásd erről: Lammel
A. 1999. 313.) olyan kárellenőrző, illetve kárt ellensúlyozó emberi magatartás, amely az éppen megélt valóság
kezelését célozza meg. Az események befolyásolására tett emberi kísérletek ilyenkor mágikus tudást (elméletet) és cselekvést (gyakorlatot) is implikálnak.
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– dramaturgiája egy vallásossággal (a szentséggel) összefüggésben megvalósuló krízisrítus
társadalmi beágyazottságát igazolja vissza, amelynek centrális alakja a pap.144
A paphoz fordulás alkalmi és szituatív, de ismétlődő és anticipálható krízisrítusa
mögött ambivalens meggyőződés húzódik: a neki tulajdonított hatalom egy beavatottnak az ereje és tudása, ennek alkalmazása azonban olyan közvetítő (mediátori) szerepbe
pozicionálja, amelyben személyéhez angyali (szakrális) és démonikus (ördögi) vonások
egyaránt hozzárendelődnek. Közösségi normához kötött, hogy milyen üggyel, szándékkal
vagy kéréssel szükséges, lehet vagy tilos paphoz menni. Egyértelmű tiltás csupán a halálos
kimenetelűnek tartott fekete misére vonatkozik. A beszámolók alapján az egyéni probléma-, konfliktus- és frusztrációs helyzet a közösségi normát felülírhatja, ilyenkor a tiltás érvényét veszíti. A misekérelmezés ez utóbbi formája elterjedt jelenség.

3.2. A paphoz fordulás módja. A paphoz fordulás a kvázi-nyilvánosság jegyében zajlik:
közeli rokon, barát, alkalmanként a kérelmezőt szállító fuvaros tud róla. Aki még nem járt
román papnál, azt általában hozzátartozója vagy ismerőse kíséri el. Nem ritka, hogy többen
összetársulnak, olykor magántulajdonban lévő személygépkocsival, néhol bérelt kisbusszal
szállíttatják el magukat a megjelölt vagy kiválasztott helyre, illetve specialistához.145
A kérelmezők saját közösségükben és lakhelyüktől távolabb tevékenykedő papokat
egyaránt felkeresnek. Az okokat illető vélemények megoszlanak. Az intra- és interlokális
migrációt a problémahelyzet jellege, a pap hírneve, a tudása, a túlterhelt napirendje, esetleg a szándék titkosítása, vagy éppen a hatékonyság növelése, és nem utolsósorban a távolító mechanizmus elvi működése határozza meg. Mindezt a tapasztalt személyek előzetesen kialakult és limithelyzetben többnyire megosztásra kerülő véleménye is befolyásolja.146
Paphoz, kérelmezőként általában a nők fordulnak. Ritkábban, saját maga vagy közeli
hozzátartozója miatt, férfi is vállalkozik egy-egy pap felkeresésére. A szigorított életvitelű,
nőlátogatókat nem fogadó szerzeteseket kizárólag a férfiak keresik fel. Amennyiben teheti,
elsősorban maga a károsult, ha nem, közeli hozzátartozója. Ha a károsult mozgásképtelen
(pl. beteg), vagy éppen tiltakoznék, tudta nélkül is sor kerülhet a szolgálatra. Ilyenkor egy
vagy több hozzátartozó a kérelmező, és a célszemély valamilyen személyes tárgyát, gyakran fényképét viszi magával.

144

145

146

A vallásos magatartás motivációinak tipologizálására tett kísérletében Lucia Iorga (kérdőíves kutatás alapján)
a templomhoz, a lelkészhez, a Szentíráshoz, a gyónáshoz, a böjthöz, az imához való viszonyulást, a karitativitásról alkotott felfogásokat, valamint a Mt 5, 38–48., ill. a Lk 6, 27–29. evangéliumi részletek nézetéhez igazodni igyekvő keresztényi jót cselekvést vizsgálta. A paphoz fordulás négy okát azonosította be, illetve különítette el: (1) a pap mediátor (ti. rajta keresztül közvetett kapcsolatba lehet lépni a szakrálissal/szakralitással);
(2) tanult ember; (3) diszkrét/szerény ember (ti. lelki életet él); (4) kiábrándulás esetén kritikusan viszonyulnak (gyakran magához az egyházhoz is). Lásd: Iorga, L. 2007. 135–144.
Ezt a (mi) mentünk, illetve át-/átalmentünk, elmentünk, felmentünk, lementünk, kimentünk, odamentünk többes
szám, első személyű igealak gyakorisága is tükrözi.
Az ilyen tartalmú és jellegű információk felszínre kerülésük pillanatától terjesztésre vannak „ítélve”. (Szerz. megj.)
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A gyimesi és székelyföldi falvakba ellátogató egykori kalugerekhez hasonlóan, a templomépítéshez vagy -felújításhoz szükséges pénzadományokat az erdélyi nagyvárosok utcáin gyűjtő szerzetesek ma is receptív meghallgatói, feljegyzői az egyéni kérelmeknek. A
paphoz fordulás lehetőségét a véletlenszerű találkozások kontextusa (pl. utca, park, állomás, vonat) is megteremti, amikor az alkalmat megragadó ember, egy már létező problémájára megoldást remélve, kérelmét ott és akkor megfogalmazza.

3.3. A pap alakja. A köztudatban az él, hogy a román papok többsége foglalkozhat, illetve foglalkozik mágikus jellegű tevékenységgel.147 Meghatározó kritérium a pap életvitele, tudása és családi állapota.
Az ortodox lelkész mint (férfi)ember és felszentelt pap isten szolgája. Tevékenysége
a lelki vezetői szerepkörbe illeszkedik. Rituális vonatkozású lelki gyakorlatai az ortodox
doktrinák jegyében zajlanak, képességei és cselekvései strukturális hasonlóságot mutatnak
a keresztény vallás más felekezetű lelkészeinek képességeivel és cselekedeteivel. Szociális
szerepe fontos, papi tevékenysége felértékelt.
Egy szilágysági ortodox lelkész szerint: itt több szempont érvényesül, és mindegyik kihangsúlyozandó. Azaz elsősorban a pap mint személy veendő figyelembe, aki az emberek közül
van kiemelve és ugyanoda [ti. az emberek közé] van téve, az emberekért. Tehát nem tevődik fel
a megkülönböztetés, miszerint a lelkész egy emberfeletti/felsőbbrendű ember, vagy olyan ember,
akinek rejtett természetfeletti ereje lenne, amelynek a segítségével mindennemű játékot148 űzhet.
Nem. Tehát az ember fogalmából kell kiindulni, de olyan ember, aki az emberek közül ki van
emelve.149 Rétegzett szerepkörét röviden vázolta. Isteni kegyelemtől áthatott liturgikus tevékenységéből az erkölcsi-lelki vonatkozásúakat, szociális tevékenységéből a karitatív jellegűeket hangsúlyozta. Mintegy összegzésként állapította meg, hogy „minden szempontból” (rom. din toate punctele de vedere) hajlandó, illetve képes megsegíteni hitközösségé-

147

148

149

„A babonasággal, varázslással és egyéb hasonló mesterkedésekkel kapcsolatos” kifejezések kapcsán Szilágyi N.
Sándor nyelvész véleménye szerint a melléknevek mellett „igék és főnevek tömege is értelmezhető a természetes/rendes – nem természetes/nem rendes oppozíció keretében: mivel a NEM MI egyik jellemzője a nem természetes, a románok nyilván jobban tudják az ilyen gyanús dolgok igazi nevét, sőt a természetfölöttivel erőkkel
is eredményesebben tudnak érintkezni, hiszen ugyanabba a NEM MI kategóriába tartoznak. Ezért is fordulnak a magyarok olyan bizalommal rontás céljából a román pópához (aki mellesleg elég gyakran foglalkozik is
ilyesmivel). Ez egyébként korántsem valami egyedülálló dolog, ami csak a magyarok és románok között volna
megfigyelhető, hiszen a környező népek Európa-szerte mindig is szívesen fordultak a cigányokhoz varázlás
és jósoltatás céljából, a finnek pedig a Kalevalában is a lapp varázslóhoz járnak”. (Szilágyi N. S. 2007. 359.)
A mindennemű játék egyrészt arra enged következtetni, hogy a lelkész tisztában volt a közvéleménnyel, másrészt maga is értékítéletet mond némely lelkésztársa tevékenysége felett. (Szerz. megj.)
(Szerz. ford.) Eredeti román nyelvű szövegközlése: Aici sunt mai multe puncte de vedere, care trebuie subliniate
toate. Adică, mai întîi, preotu trebuie privit ca o persoană, care este luată dintre oameni şi pusă tot pentru oameni.
Deci, nu se pune problema unei distincţii din punct de vedere al omului din preot, în sensul, că el este superom sau
are nişte puteri supranaturale ascunse, şi cu care să se joace de-a tot felu. Nu. Deci, se porneşte firesc de la noţiunea de
om, dar care este ales dintre oameni.

400

EME
A román pap hiedelemköre a magyar népi kultúrában
nek tagjait, és nemcsak azokat. Saját lelkészi tevékenységét visszaidézve ekként vélekedett:
szellemi aspektusok, de amelyek túlmutatnak a megszokottság körén. Rengeteg dolog megtörténik
gyakorlatilag, habár bennünket az iskolában nem oktattak ilyesmire, tehát elméleti szempontból
nem létezik egy bizonyos tanítás.150
Egy maroshévízi szerzetessel folytatott beszélgetés keretében Pócs Éva a „tanult
divinációs tevékenység”-et azonosította. (Lásd: Pócs É. 2002b. 250.) A magyar néphitben
hasonló nézet érvényesül: a pap tanulás által, illetve természetfeletti erő átvételével, mozgósításával szerzi a tudását. A tanulás által szerzett speciális tudást a papi szeminárium
keretében, illetve a pasztorális gyakorlat során sajátítja el. A szilágysági hiedelemszövegek
alapján a tudományszerzés meghatározott időközökben (33, 99 évenként) történik. Mind
a vallásos beavatódással (pl. felszentelés által, egyházi könyvek használatával), mind a démoni szövetkezéssel szerzett tudás titkos.
Az ortodox lelkészek151 szerint a pap, egyházi felszentelt személyként, az isteni kegyelem
hordozója, vagyis a felszentelés (rom. hirotonia) során – kézrátétellel és imával – a diakónussá, pappá vagy püspökké avatott egyházi személyre lehívják a Szentlelket, amelynek hordozójává válik, így minden papi cselekvés a maga során a szentelmények közé tartozik.
A kézrátétel szentsége révén, amelyet egy jogszerűen megválasztott és felszentelt püspök
szolgáltat ki, minden felszentelt ortodox egyházi személy az apostolok utóda.152
A pap áhítatosan vallásos alakváltozata olykor szelíd, máskor szigorú. Bűnre hajló világi emberként az erejét fitogtatja, személyes sérelmét rendszerint megtorolja. Tudása,
ereje mindkét esetben elismert, tevékenysége hatásosnak ítélt. A papokat elmarasztaló

150

151

152

(Szerz. ford.) Eredeti román nyelvű szövegközlés: Sunt aspecte spirituale, dar care ies din sfera obişnuitului. Sunt
aici o mulţime de lucruri care se-ntâmplă în chip practic, deşi pe noi la şcoală nu ne-au învăţat aşa ceva. Deci din
punct de vedere teoretic nu există o învăţătură anume.
Az 1995 decembere és 2010 februárja közötti időszakban felkeresett tizenhat szilágysági ortodox lelkészből öttel sikerült interjúhelyzetet teremtenem. Két alkalommal rögzítettem a beszélgetést, egyszer a terepnaplóba jegyzeteltem. A másik két esetben a lelkészek ez utóbbi adatfelvételtől is elzárkóztak. (Szerz. megj.)
A korábban is idézett lelkész szerint a mód, ahogyan az isteni kegyelem működik, egyedi. Egy egész sorozat érdekes dolgot ismertem meg. Esetek gyermekekkel. Amikor felébredt a gyermek éjszaka tizenkét órakor, megijedve, és sírni
kezdett reggel három, négy óráig. Nem nyugodott meg. S még mondta is: – Ni, látok ott valami feketét! És megijedve, még jobban kiabált. És ez megtörtént nemcsak ortodox gyerekeknél, hanem reformátusoknál is. Általában három
szentmise után a gyerekek megnyugodtak, mai napig nincs problémájuk. Tehát egy démonról van szó, amelyik álom
ideje alatt ijesztget és, amelyik ilyen formában lett kiűzve a gyerekből, aki ártatlan. És ez nem egyedi eset, legalább
húsz eset volt csak a mi tömbházunkban. (Eredeti román nyelvű szövegrészlet: modul minunat în care lucrează
Dumnezeu este aparte. Am întâlnit o serie de lucruri curioase. Cazuri cu copii. În care se trezea copilul noaptea pe la
doisprezece, speriat din somn, şi începea să plângă până pe la trei, patru dimineaţa. Nu se liniştea. Şi încă spunea:–
Uite, văd acolo ceva negru! Şi se speria, şi mai tare stiga. Şi acesta s-a întâmplat nu numai la copii ortodocşi, ci şi la
reformaţi. În general după trei Sfinte Liturghii, copiii s-au liniştit, până astăzi n-au probleme. Deci este vorba de un
demon, care speria în vis, şi care a fost alungat în această formă din copil, care este nevinovat. Şi asta, nu este vorba
de un caz singular, ci de cel puţin douăzeci de cazuri numai la noi în bloc. (Szilágysági ortodox lelkész.) A lelkész
elbeszélése alapján ismert másik esetben egy ortodox asszonynak, három mise után, az orvosok felfedezték
addig diagnosztizálatlan betegségét (epeköve volt), és a sikeres műtét után jobban érezte magát, mint valaha.
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vélemények a vitatható tudást és kétes tevékenységet hangsúlyozzák, magatartását szemfényvesztésnek, csalásnak tartják.
Egy, a magyar néphitben érvényesülő nézet szerint a családos román pap a gyógyító,
segítő szerepkörön nem vagy csak ritkán lép túl. Ennek egyik hiedelemvonatkozású magyarázata az, hogy bizonyos rítusok (pl. a rontásközvetítő miseszolgálat) gyakorlása mind
a papra, mind a családjára kihathat. Némely pap vagy papcsaládhoz tartozó személy anyagi és/vagy szellemi elzüllését (pl. alkoholizmus, elmebaj), illetve elhalálozását ennek példájaként tartják számon.
A szövegekből kiszűrhető információk alapján a kérelmezett vagy javasolt szolgáltatások eset- és helyzetfüggően ingyenesek. Ez, a kérelmezők megítélése szerint, egyrészt a
mise hatékonyságának biztosítéka, másrészt a pap emberséges viszonyulásmódjának bizonyítéka. Fizetséget egyik sem kér, amulettek, kegytárgyak, egyházi kiadványok és gyertyák vásárlását javasolják. Az étel- és italfélék, az értéktárgyak, valamint a pénzbeli juttatások adományok, illetve felajánlások. Az értéktárgyak általában templomszerek, arany- és
ezüsttárgyak, illetve textíliák. Az anyagi juttatás mértékét az egyéni szándék, a korábbi
kérelmezők vagy a pap által javasoltak alakítják. Egy másik vélemény szerint a pap pénzt
fogad el, néha nem is keveset. Ez a pap ambivalens, illetve negatív megítélésében is meghatározónak bizonyul.
Az önmegtartóztató életvitelű szerzetes szolgáltatásait hatékonyabbnak vélik. A szövegekből kirajzolódó szerzetes szakállas öregember, szentéletű vak bölcs.153 Titokzatosságát és félelmetességét a kolostor archaikus, elszigetelt életvilágának mitizáltsága fokozza.
A hozzá fordulók, a megtapasztalt emberi gyarlóságaitól (pl. alkoholfogyasztás, szexualitás) eltekintve, általában tisztelik. A kérelmezők számottevő része a papnak és a szerzetesnek általános hatalmat tulajdonít.
3.3.1. A gyógyító pap. A medicina pastoralis az egészség fenntartását, károsodása esetén annak helyreállítását célozza meg. A román pap a test és a lélek betegségeinek gyógyítási folyamatában, az orvoshoz hasonlóan, a kórelőzmény (anamnézis), a vizsgálat, a kórisme (diagnózis), a javasolt terápia és az utókezelés együttesen hatásos eszköztárát alkalmazza.154 Lelkészi feladatkörét ellátva megszenteli a beteg testrészt, (rá)imádkozik, misét
mond és böjtöt javasol.
153

154

Ware Kallistos archimandrita szerint az ortodox hagyományok értelmében „a Vigasztaló közvetlen hatásával találkozunk meglepő módon két Lélek-hordozó embertípusban a keresztény közösségen belül: az öregben vagy lelki atyában és Krisztus bolondjában”. (Ware, K. 1979/2002. 154.) Az öregről (aki oroszul sztarec,
és nem kell feltétlenül korosnak lennie) Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij mondja, hogy az, „aki lelkedet és
akaratodat a maga lelkére és akaratára veszi”. (Idézi: Ware, K. 1979/2002. 155.) Krisztus bolondja (görögül,
illetve oroszul szalosz vagy jurogyívij) olyan önkéntes szegénységet gyakorló, a családi életről lemondó vándor vagy zarándok, aki „ártatlanul kapcsolja össze a vakmerőséget és alázatot (...) Ő a társadalom élő lelkiismerete”. (Ware, K. 1979/2002. 160–161.)
A meghallgatás és a diszkréció kapcsán Erving Goffman a „bizalmas” szerepét alakító személyek megnevezésekor a papokat és a pszichoterapeutákat együtt említi, mint akik ügyfeleik viszonylatában a „szolgáltató specialista” szerepköréből olykor kimozdíthatók vagy elmozdulnak. (Lásd: Goffman, E. 1959/1999. 131.)
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A magyar népi specialistákhoz155 hasonlóan a gyógyító orvos-pap alakja egyéni vonásokkal rendelkezik. Személyisége és tevékenysége a népi kultúra kontextusában érvényesülő szemléletet tükrözi, tudása pneumato-pszicho-szomatikus jelleggel bír. Ennek bibliai
megalapozásához156 mindenekelőtt a betegek kenete157 járul hozzá, amely a lélek és a test
gyógyulását, azaz a fölépülést szolgáló szentség.158
A minden betegséget egyedi esetként kezelő, olykor magyarul is beszélő román pap helyzetspecialista. Kuratív mise, ima, böjt és szentelmények által gyermeket és felnőttet kezel, a
haldokló szenvedéseit megkönnyíti. A megijedt, beszéd- vagy mozgásképtelen, illetve feltűnő időpontokban vagy huzamosabb ideig zaklatott gyereken szentelt tömjén füstjével, a palástja alá helyezéssel és ráimádkozással segít. A felnőttek fej-, derék- és lábfájását, a reumát, a
rákot, az epilepszát és az idegzavarokat a betegség súlyosságának függvényében rövidebb (pl.
három alkalommal) vagy hosszabb ideig (pl. hét, kilenc alkalommal) látja el.
Szerepköre rétegzett. Az orvostudomány által diagnosztizálható, de gyógyíthatatlan
betegségek kezelése mellett a mágikus úton okozott bajok meg-, illetve feloldását is tőle
várják. Ezek okának, illetve okozójának beazonosításakor a néző és a gyógyító szerep(e)
kiegészíti egymást. Az átok, az igézés, a csinálmány (öntés, tétemény), illetve a megcsináltatás
(halottal, ráböjtöléssel), valamint a szerelmi varázslás esetén fellépő tünetegyüttest159 leg155

156

157

158

159

A teljesség igénye nélkül: a bába, a bűvös-bájos, a csontrakó, ill. a csontkovács, a füves- és kenőasszony, a javasember,
a köpölyöző, az ón- és ólomöntő, a nadályos, a néző, a ráolvasó, a tudós vagy a veszettorvos. A román pap ezektől
való megkülönbözetésében elsősorban nem a nyilvánvaló etnikai, felekezeti és nyelvi szempontok érvényesítésével, hanem az intézményesített–intézményesítetlen paradigma által felkínált lehetőséggel élek: (1) a papok által gyakorolt gyógyító praxis egyrészt az intézményesítetlen népi gyógyászathoz hasonlóan „azokon a
gyógyító személyeken nyugszik, akik a betegen valamit is segíteni tudnak”. (Keszeg V. 2002b. 15.), jelen esetben a pap személyén, s mint ilyen intézményesítetlen népi gyógyászatként értelmezhető; (2) másrészt, a kontextus figyelembevételével (pl. az egyház mint intézmény, ill. a liturgikus eszközök alkalmazása és a szakrális szövegek használata), a hivatalos orvostudomány mögött és/vagy mellett meghúzódó sajátságosan intézményesített gyógyászatként tételeződik. A betegek a román paphoz fordulásnak sem a szándékát, sem a tényét nem osztják meg kezelőorvosukkal, a rajtuk éppen saját eszközeivel segíteni igyekvő román papnak viszont (az esetek többségében) felfedik a (sikertelennek, eredménytelennek, hatástalannak vélt) hivatalos kezelés apróbb részleteit is.
„Minekutána pedig összehívta Jézus az ő tizenkét tanítványát, ada nékik erőt és hatalmat (...) betegségek gyógyítására”. (Lk 9,1)
Jakab apostol kérdése és felszólítása – „Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvént őt olajjal az Úrnak nevében” ( Jak 5,14) – a betegek gyógyításának ezen gyakorlatára utal.
A nagyböjt meghatározott napján (többnyire a nagyhét szerdáján) szolgáltatják ki minden (testben és lélekben) beteg hívő számára. Szükséghelyzetben megismételhető (ti. a pap olajba mártott ecsettel a személy
homlokát, orrát, arcát, száját, mellét és kezének mindkét oldalát megkeni, miközben imádkozik). A „gyanús
vallásos megnyilvánulások”-ról (rom. forme suspecte de religiozitate) értekező Dan Sandu lelkész szerint: „În
astfel de situaţii, pe lângă apelul la mijloacele moderne de tratament medical, creştinismul practic recomandă
rugăciunea Bisericii (Iacov 5,14-15), respectiv a comunităţii credincioşilor şi a preotului, întărită de măsura
puterii credinţei în El. Taina Sf. Maslu se constituie în forma completă a vindecării, spirituale şi trupeşti, dând
credinţei o formă văzută, comunitară”. (Sandu, D. 2004. 3.) A gyónás (a bűnbánat) szentsége a lelki orvoslás,
ekként a gyógyulás egyik fontos tartozéka. A protestáns betegektől ezt nem várják el. (Szerz. megj.)
A bajban lévők véleménye szerint ez utóbbiak elhanyagolása halált okozhat.
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többször azonosítani, valamint ellensúlyozni, feloldani, illetve visszafordítani is képes. A
mise, ima, böjt és szentelmény funkciója ilyenkor az oldás, illetve a visszacsinálás.160
Hatékony beavatkozása az állatokra is kiterjed. A háziállat tejhasznának mágikus károsítása az egyik leggyakoribb eset, amelyben paphoz fordulnak. Ritkábban gyógynövényeket is alkalmaznak, illetve javasolnak. A rózsapallagi pap például „gyógyfűvel” gyógyított,
a visai az ördögűzésre a „rózsaszín csihány”161 főzetét ajánlotta.
Az ortodox búcsújáróhelyek (pl. Füzesmikola) látogatása a betegség ellensúlyozásának,
illetve az egészség megóvásának egyik módja. Az onnan hozott növények (pl. virág) és tárgyak (pl. templom zsindelyéből egy darab, oltár mögül sárga homok), akárcsak a templom
szakrális teréből származó, gyógyító hatású szentelmények (pl. tömjén, víz), huzamos ideig
a családi gyógyszerkészlet tartozékaiként funkcionálnak.
Amennyiben a pap gyógyításának kívánt vagy várt hatása elmarad, a három leggyakoribb magyarázat a következő: a beteg vallásos, illetve gyógyulásba vetett hite gyenge volt; a
beteg túl későn fordult a paphoz segítségért; a beteg az előírt tennivalókat nem előírásszerűen tartotta be. Az eredményesnek ítélt segítségnyújtás által visszaigazolódó papi tudás/
hatalom a későbbiekben esemény-, illetve élménytörténetként kerül elbeszélésre, amelynek központi narratív magját a pap által javallottak mellett leginkább azok hatása, illetve
a pap magatartásában beazonosított sajátosságok képezik. A minderről közvetett tapasztalattal rendelkezők körében kialakuló nézetek (általában) elmarasztalják az orvostudományt, a gyógyító román paphoz fordulás alternatíváját forgalmazzák.
A pap gyógyító erejébe vetett hit egyrészt a felszentelt egyházi ember státusából és az
ehhez hozzárendelődő szerepviselkedéséből ered, másrészt a nem ortodoxok számára idegen liturgikus gyakorlat és eszköztár megtapasztalásakor generálódó képzetekből, azok
egyéni, de közösségileg visszaigazolt, jóváhagyott magyarázatából építkezik.
3.3.2. A jósló pap. A „mindennapok hermeneutikájá”-nak (rom. hermeneutică a cotidianului, Gavriluţă, C. 2007. 233.) aktoraként láttatott román pap olyan „jós”, aki a liturgikus
könyvek sajátságos használata során egy vagy több speciális olvasatot hoz létre. Profánul
önkényesnek ható gesztusához maguk a jóslásra alkalmazott könyvek teremtik meg az alapot. A Zsoltároskönyv bevezetője szerint a kiadvány „magában foglal mindent, ami mindenben a leghasznosabb. Prófétál az eljövendőkről, történelmi eseményeket rögzít, megszabja az élet törvényeit, megmutatja, mit kell tennünk, egyszóval jó tanításokat tartalmazó valódi kincs, amely kézenfekvővé teszi mindenkinek saját szorgalmának megfelelően
mindazt, ami hasznos lehet számára”. (Psaltirea é. n. 5.)162
160
161

162

A megszállottság kezelése az ördögűző pap alakját tematizáló alfejezetbe illeszkedik. (Szerz. megj.)
Leírás alapján: piros árvacsalán (Lamium purpureum L.). A középkori Európában a közönséges orbáncfűnek
(Hypericum perforatum L.) tulajdonítottak ördögűző hatást.
(Szerz. ford.) Az eredeti román nyelvű szövegrészlet: „Cartea Psalmilor însă cuprinde în sine tot ceea ce este
mai folositor în toate. Ea profetizează cele viitoare, însemnează fapte istorice, dă legi pentru viaţă, arată ce
trebuie să facem şi, ca să spunem într-un singur cuvînt, este o adevărată comoară de învăţături bune, punând
la îndemîna fiecăruia, după sîrguinţa lui, tot ceea ce îi este de folos”. (Psaltirea é. n. 5.)

404

EME
A román pap hiedelemköre a magyar népi kultúrában
A szövegek alapján jóslásokba bocsátkozó, természetfeletti erővel rendelkezőnek nézett, így akként is látott pap alakja nehezen határolható el a lelkigondozó tanácsadói szerepkörétől, aki a hívek/laikusok jelenlétében használt liturgikus eszközök függvényében
könnyen elmozdítható, illetve mozdul ki hivatalos egyházi státusból a népi specialista szerepkörének irányába. Egy, a könyvnyitás és a jövendölés (a kérelmező által egyházinak tekintett) szokásgyakorlatától elhatárolódó lelkészi vélemény rávilágít az egyházon belüli
meghasonlottságra is: „Valamely elmúlt vasárnapon, amikor szentmise végén kenettel láttam el a híveket, egy keresztény nő azt kérdezi tőlem, felolvasom-e utána a molitvákat a
betegeknek, ijedtségben szenvedőknek stb.; azt feleltem neki, hogy igen, örömest felolvasom. Rögtön utána, egy másik keresztény nő, egy ismeretlen, más helységből való (egy 45–
50 év körüli nő volt, és később megtudtam, hogy Moldvából jött munkahelyet keresni, és
egy gyümölcstermelő cégnél dolgozott a kolostor mellett), azt kérdezte tőlem, hogy kinyitom-e a Pravilát, a Könyvet. Azt feleltem neki: »Isten őrizz, sosem tettem ilyet 48 év papságom alatt! Ki mondta magának, hogy tennék ilyet?« »Hát, valami nők mondták, hogy
Ön kinyitotta nekik a Könyvet, olvasott belőle, és jót tett nekik« – mondja. »Azt is mondták, hogy jósoltam nekik?« »Jaj, nem, azt mondták, hogy olvasott nekik, és hasznukra vált.«
»Ez teljesen más: azokhoz az imákhoz nyitottam ki a könyvet, amelyeket hallani kívántak, és amelyekről úgy gondoltam, hogy szükségeiknek megfelelők, a betegségből való felgyógyulásra, az ijedtségre, az igézésre stb. Maga tud olvasni egy könyvből anélkül, hogy kinyitná?… De maga mit szeretne tőlem? Miben lehetek segítségére?« »Hogy mondja meg
nekem, van-e még társam [vagyis férjhez megy-e még]« – mondja. »Honnan tudjam én
ezt, amit csak az Isten tud?! Mi vagyok én, jós?! Isten ments az ilyesmitől! Az Isten adott
nekünk képességet arra, hogy megtanítsuk az üdvösséghez vezető utat, hogy megszenteljük az életeteket a Szent Titkok és a szentelések által, hogy feloldozzátok magatokat a bűnök alól, amikor gyóntok, de arra nem, hogy jósoljunk nektek!«”.163 (Stoica, G. 2004. 13.)
163

(Szerz. ford.) Az eredeti román nyelvű szövegközlés: „Într-una din duminicile trecute, pe când miruiam credincioșii la sfârșitul Sfintei Liturghii, mă intreabă o creștină dacă la urmă mai citesc molitfele pentru cei bolnavi,
speriaţi etc.; i-am răspuns că da, voi citi bucuros. Imediat după ea, o altă creștină, necunoscută, străină de localitate (era o femeie intre 45-50 de ani și am aflat pe urmă că venise din Moldova după lucru și lucra la o firmă
pomicolă de lângă mănăstire), mă intreabă dacă deschid și Pravila »Cartea«. I-am răspuns: »Doamne ferește, așa
ceva n-am făcut niciodată în viaţa mea de 48 de ani de preoţie! Cine ţi-a spus că aș face eu așa ceva?«. »Păi niște
femei mi-au spus că le-aţi deschis Dvs. Cartea, le-aţi citit din ea și le-a fost bine«, zice ea. »Ţi-au spus ele că leam și ghicit?«. »Ba nu, au spus că le-aţi citit și le-a fost de folos«. »Asta este cu totul altceva: am deschis cartea
la rugăciunile pe care le doreau și pe care le-am considerat eu de folos la nevoile lor, pentru tămăduirea de boală, de sperietură, de farmece etc. Dumneata poţi citi într-o carte fără s-o deschizi?... Dar dumneata ce dorești de
la mine? Cu ce-ţi pot fi de folos?«. »Să-mi spuneţi și mie dacă mai am parache [adică dacă se mai mărită]«, zice
ea. »De unde să știu eu lucrul acesta, pe care numai Dumnezeu îl știe?! Ce, eu sunt ghicitor?! Doamne ferește de
așa ceva! Ne-a dat Dumnezeu harul de a vă învăţa calea mântuirii, de a vă sfinţi viaţa prin Sf. Taine și ierurgii, de
a vă dezlega de păcate când vă spovediţi, dar nu să vă ghicim!«”. (Stoica, G. 2004. 13.) A könyvnyitás praxisáról
elítélően nyilatkozó egyik ortodox lelkész szerint ez nem más, mint „bizonyos döntéseknek távolról történő sugallása. Ide tartozik a »könyv kinyitása« is, melyet az Egyház egyes álszolgái gyakorolnak”. (Szerz. ford.) Az eredeti román nyelvű szövegközlés: „insuflarea unor decizii de la distanţă. La acest capitol se înscrie și »deschiderea
cărţii« practicată de unii pseudo-slujitori ai Bisericii”. (Sandu, D. 2004. 6.) Lásd még erről: Pestroiu, D. 2008.
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A pap a neki tulajdonított általános látnoki képesség által többnyire balszerencsét,
sorscsapást és halált jövendöl. Elveszett, elrabolt vagy meghalt emberről és állatról tájékoztat, eltűnt tárgyakról tudósít. Múltra, jelenre és jövőre vonatkozó tudakozó eljárásának
sajátos kellékei a cseber (hordó, teknő), a kártya, a könyv, a kulcs, a gyertya, az ón, a tollú
és a tükör. Használatuk során néz, olvas, vet, nyit, éget, önt és tép.
A pap leggyakrabban emlegetett jóseszköze a könyv. Ezt a jósoltató személyek a mérete (nagy, nagy-nagy, súlyos), a külalakja (fekete, piros, óvilági, régi, rezedasarkú), a belseje
(sárgás, fekete és fehér lapú, fekete és piros, héber betűs, képes, kézzel írott) és a jellemzői valamelyike alapján általában egyházi, imádságos, misemondó, szent könyvnek nevezik. A jóspap hírnevét a tulajdonában lévő könyv is megalapozhatja, növelheti.
Az emberi idő mindhárom síkjára kiterjedő speciális lelkészi olvasat a károsítás tényét,
okát és okozóját is felfedi. A károsító (pl. a tolvaj) azonosításában segítő kellék ilyenkor
a templom kulcsa. A gyimesi pap könyvnyitása egy románcsügési ember kincskeresésében is meghatározónak bizonyult. A megnevezésére szolgáló román kölcsönszavak: logia,
pravila, prágyila, prajila, právilla, pregyéla. Használata eltérő.164
A lelkészek némelyikének (pl. vak papnak, idős szerzetesnek) nincs szüksége segédeszközre. A hozzájuk fordulók általános látnoki képességet, mindentudást tulajdonítanak
nekik. Gyakori a „csak úgy”, „csak rám nézett” típusú jóslástechnika. Nyomtalanul, hirtelen eltűnt személyek hollétére, visszatérésére vonatkozó kérdéseket ma már telefonon keresztül is fel lehet tenni.
3.3.3. Az istenítéletet közvetítő pap. A kérelmezők, akik a magántulajdonuk (pl. állat,
élelem, értéktárgy, pénz) megkárosítását követően paphoz fordulnak, a tolvaj beazonosítását célzó könyvnyitás mellett annak miseszolgálat általi felfedéséről is beszámolnak. Népi
megnevezései az egyházi szertartás jellemzőit hangsúlyozzák: átokmise, fekete mise, gyertyás mise. Ezek megfelelőjeként román kölcsönszavak is ismertek: afuriszálás, fureszálás,
fureszena ~ fureszenya ~ fureszénya ~ furiszénya.
Az egyházi átok (anatéma) széles körű ismertségét és hatékonyságát látszik visszaigazolni, hogy olykor elegendőnek bizonyul az erre való hivatkozás. Ilyen esetekben a tettes
gyakran felfedi kilétét és/vagy visszaszolgáltatja az eltulajdonított javakat. A kérelmezett
és a sorra kerülő egyházi szertartásnak hasonló eredményt tulajdonítanak. Ellenkező esetben a tolvaj bűnhődik (károsul, szenved, meghal), esetenként a kár is megtérül. A magyar
néphit szerint az egyházi átok mint büntetésre alkalmasnak vélt eljárás, a károsító környezetére is kihat. Ilyenkor valamelyik hozzátartozó bűnhődik a károsító helyett vagy vele
együtt. A román pap nyomozó és büntető szerepköre a hatóságok beavatkozását mellőző

164

A könyv eltérő célú használatát a megnevezések is tükrözik. A (szövegből való) jóslásra, illetve a rontás és a
rontó azonosítására használt könyv a pap (szöveggel való) istenítélet-jellegű igazságszolgáltatásának kellékeként átkos, (a)furiszényás. A könyvnyitás történeti adatolását, román nyelvű ismertetését, példázását, jóslásként és ordáliaként való értelmezését lásd: Gavriluţă, C. 2008. 213–218.; Ofrim, Al. 2001. 306–330. Ez utóbbi (ti. istenítélet) tárgyalására a későbbiekben kerül sor. (Szerz. megj.)
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vagy azt kiegészítő, felerősítő büntetés. A károkozó és a kárvallott hivatalos törvényszéki
szembesülése helyett (vagy mellett) a román pap igazságszolgáltatást célzó praxisa az áldozat viszonylatában a pap által Isten elé terjesztett kérés, amely a vétkes ember viszonylatában átokként működik.
Ezen lelkészi tevékenység köré ambivalens képzetkör épült ki. Az ismeretlen tettes beazonosítását és büntetését megcélzó eljárás fizetség ellenében tartott templomi szertartást
és szigorú böjtöt ír elő. Az általában hét vagy kilenc rituális mise, illetve a negyvennapos
fekete böjt által a lelkész az ártatlanul bűnhődő embert is felmenti: az alaptalanul gyanúsított, rágalmazott egyént tisztázza, a hamisan vádolt személyt mentesíti, az ártatlanul bebörtönzött személyt kiszabadítja. Ugyanakkor rontásközvetítő eljárásként is ismert. A hiedelemszövegek a pap kérésre, megbízásból ártatlan ember, állat vagy növény ellen mondott
miseszolgálatáról és böjtöléséről számolnak be. A szakralitást kanonikus egyházi rítussal
működésbe hozó, de a közösséggel a nem kanonikusság határán (is) együttműködő lelkész
alakjának diszkurzív mintázata szerint a papi átok és annak hatása félelmetes. Gyimesben
és a Felső-Nyárád mentén ismert eljárás az ellenmise kérelmezése: bűnösségének tudatában a feltételezett átokmise hatását ellensúlyozni kívánó személy tettének elkövetését követően román paphoz megy, hogy védőmiséket szolgáltassanak számára. Amikor a papot
károsítja meg valaki, mind a büntetést, mind a bűnhődést elkerülhetetlennek vélik.
A keresztényi homlokzat mögött meghúzódó offenzív és defenzív emberi szándékok
függvényében a lelkész magatartása is ambivalens. Az egyik nézet azt hangsúlyozza, hogy
a pap lebeszéli, eltanácsolja, illetve visszautasítja, megtagadja az ilyen jellegű kérelmeket,
egy másik nézet szerint elvállalja. Ez utóbbi esetben a végkifejlet felől értelmezett lelkészi magatartás eltérő megítélés alá esik. Elterjedt nézet, hogy az ártatlant célzó átokmise hatástalan, vagy visszaszáll. Ennek következtében a kezdeményező fél és/vagy annak
hozzátartozója mellett a pap és/vagy családja is károsulhat. Az istenítélet-jellegű egyházi
szertartások gyakorlása a pap tekintélyét, hatalmát és befolyását is megalapozhatják, illetve növelhetik.
3.3.4. Az exorcizáló pap. Az embert ijesztő és bántalmazó démonvilágból a kísértet, a
visszajáró halott, a rekegő, a lidérc és az ördög (sátán, gonosz, tisztátalan) eltávolításában
játszik fontos szerepet. A rossz/ártó szellemeket gyakran az ördöggel azonosítják.
A természetfeletti hatalmat gyakorló lények leggyakrabban a keresztény normáktól eltérő életvitel következtében vagy rontás eredményeként bántalmazzák az embert. Az ember akaratát felülíró jelenlétük olykor súlyos betegség formájában,165 hirtelen bekövetkező
rendellenes, deviáns magatartásban nyilvánul meg, máskor az embert megszálló démonikus lényként annak testében azonosítják be.
A szertartásra szakrális térben (templomban) vagy otthoni környezetben kerül sor liturgikus eszközök (Szentírás, kereszt), szentelmények (gyertya, tömjén, víz) és rituális szövegek (ima/ráolvasás) alkalmazásával. A pap szellem- és ördögűző tevékenységét tekintve
165

A gonoszűzés ilyen értelemben az orvos-pap feladatköréhez (is) tartozik.

407

EME
A mágikus erejű pap
kényszerítő, fenyegető magatartást tanúsít. Általános gonoszűző tevékenysége ritkán sikertelen, néha károsodás árán sikeres.
Ördögűzésre többnyire idősebb (tiszta) ortodox papok vállalkoznak. A paphoz fordulás azért (is) fontos, mert ilyen esetekben az orvos nem tud segíteni.166 A megszállott személy ön- és közveszélyes, a megszállottság maga halálos kimenetelű lehet. A megszállott
személyek nem önszántukból mennek paphoz. (A paptól való óvakodás a megszállottság
egyik legbiztosabb jele.) A tünetek súlyosságának függvényében gyakran távolabbi, ördögűzésre specializált lelkészhez fordulnak segítségért.167
A váltott gyereket visszacserélő román pap 20. század közepi alakja a magyar néphitben invariáns. Az önmagát kvázi-ördögűzőként megjelenítő szilágysági református lelkész
alkalomszerű megnyilvánulása az ortodox szokásgyakorlat hatásáról tanúskodik.

3.4. A pap tevékenysége. Az alakjára vonatkozó adatgazdag szövegkorpusz a pap tudásának ezoterikus voltát hangsúlyozza, tevékenységét bizonyos értelemben homály fedi.
A szövegekből kiemelt lexémák alapján a kérelmezők általában ortodox papokhoz és
kalugerekhez mennek, illetve járnak, Moldvában papazódnak, Gyimesben és Székelyföldön kalugereznek. A papnál megpanaszkodnak, elmondják, elmesélik jövetelük okát, a pap
el- és meghallgatja azokat. Nézetnek és nyittatnak, szükség- és veszélyhelyzetben misét
(szluzsbát), szógálatot csináltatnak, fizetnek, mondatnak, tartatnak. Ezt meg- és rácsináltatásnak, ki- és rámiséztetésnek nevezik. Ilyenkor ki-, meg- és ráimádkoztatnak, eközben ki-,
meg- és ráböjtölnek. Az alkoholbetegek le- és felesküsznek, a böjtölők fel- és megfogadnak.
A felsorolt esetekben: (1) az egyén elmondja jövetele okát és célját, misekérelmezéskor
felír(at)ja a nevét, részt vesz a templomi szertartáson (néha elég csupán lefizetni a szolgálatot, a misén való részvétel nem kötelező), ahol a pap felolvassa, milyen ügyek megoldását
terjeszti aznap Isten elé; (2) egy-egy tehetségesebb papnak nem kell felfedni a jövetel okát,
erejének/tudásának/hatalmának függvényében tudja. Látnoki képességei a találkozás első
fázisában megnyilvánulnak: távoli helyeken lévő emberek tevékenységéről számol be, a kérelmezőre ránézve megmondja nevét, életkorát, hogy vállalja, vagy nem az ügyet.
Tevékenységét a következő terminusok jelölik: az orvos-pap ki- és meggyógyít, megsegít, megszentel és megtisztít. A jós-pap nyit, megnyit, néz, el-, ki- és ráolvas, ilyenkor meglát, megmond, megjósol. Amikor misét (szluzsbát), szolgálatot csinál, mond és tart akkor
imádkozik, böjtöl, misézik. Amennyiben átkoz, megátkoz, mondja az átkot, azaz megcsinál,
megfuriszényál, megront; akkor rámisézik (szluzsbázik), ki- és ráimádkozik, ráböjtöl. A rossz
különböző megnyilvánulásaival harcol, viaskodik, ilyenkor űz, illetve kiűz.
166
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Daniel Corogeanu ördögűző szerzetes szerint például „az ördögöt nem lehet pirulákkal kiűzni”. (Idézi: Peti
L. 2005/2007. 327.)
A román pap olykor nyilvános szertartás keretében kényszeríti távozásra a gonosz lelket. Ennek mediatizált változata kétes hitelességű műsorok keretében is helyet kap. Lásd például: http://www.youtube.com/
watch?v=hKxoUy_BlEE&feature=results_main&playnext=1&list=PL44FE90EF486B6F7A (hozzáférés:
2011. 08. 19.) vagy: http://www.youtube.com/watch?v=WCG1TL-lQGM (hozzáférés: 2009. 10. 27.)
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3.4.1. A mise. A kérelmezett misék száma a fennálló élethelyzet, a probléma súlyossága, a megoldás sürgőssége függvényében változik: egy, három, hat, hét, kilenc, tizenkettő.
Ezek helyzetfüggően ismétlésre kerülnek. Naponta, hetente, havonta egy vagy több (három, hat, hét, kilenc) helyen, egy vagy több (két, három, hat, hét, kilenc) pap végzi. A misén
résztvevők száma is változó. A pap egyedül (magára) is végezheti a szertartást, kettesben
a kárvallott kérelmezővel, a kárvallott hiányában pedig annak hozzátartozójával és/vagy a
kárvallottal érintkező tárggyal, annak fényképével. A nyilvános miseszolgálatok alkalmával rendszerint több tucat kárvallott is jelen lehet. A szertartás kellékei általában a kehely,
a kereszt, a könyv és a palást (papé), valamint a gyertya, amely vagy az érkezők által hozott
vagy helyben kapott, illetve vásárolt. A megáldás végett hozott élelem, víz és különböző
tárgyak mellett a rendszerint felajánlásként vitt preszkurát (’áldozati/úrvacsora-kenyér’) és
a fogadalmi ajándékként készített prinoszt (’fonott rituális kalács’) tartják számon.
A pap által tartott miséket nappali és éjszakai rítusként említik, megkülönböztetett jelentőségük van az éjféli és a hajnali szertartásoknak. A nappali miséket többnyire pozitív
célzatúnak vélik, az éjszakait titokzatossága miatt hatásosabbnak, gyakran ezt tekintik a
halált okozó kiátkozás időpontjának. A nappali misék alkalmával a pap imádkozva megy
be a templomba, belép a szentélybe, ahol füzetben, lapon fel van jegyezve a kérelmezők
(kereszt)neve. Felolvassa őket, a megfogalmazott kéréseket, szándékokat ismerteti, majd
közös ima következik. Kérésre imádkozik külön egy-egy személyért egyedül, vagy valamelyik családtaggal. Ez esetben külön időpontot rögzítenek a találkozásra. A (hangsúlyosan kedd) éjszakai misén a pap többnyire egyedül van, az emberek olykor hang- és fényjelenségeket észlelnek (ti. kívülállókként). Némelyik lelkész késő estig vagy kora hajnalig
a templomban tartózkodik – állítják. Ezeken a miséken csak azok vesznek részt, akik kérelmezőként ragaszkodnak hozzá, vagy az együtt való imádkozás (rom. „împreună lucrare”)
erejének megkettőzése érdekében. A pap a cselekvéseket a jelenlévőknek háttal állva végzi,
szótlanul vagy suttogva. Három mise után, jellegétől függetlenül, érezhető a hatás: a beteg
erősödik, a tolvaj jelentkezik, megtéríti a kárt, a bűnös nyugtalan vagy egészségi állapota rohamosan romlik. Az utolsó miseszolgálatot követően a szándék általában érvényesül.
3.4.2. A böjt. A rituális böjt elrendelője a pap. A pap a böjt előírásakor több szempontot érvényesít.168 Figyelembe veszi a személy születésnapját, életkorát, egészségi állapotát, de meghatározónak általában a megoldandó probléma bizonyul. Ha kevésbé súlyos
ügyről van szó, a pap egy-egy napot jelöl ki, ha nagy szerencsétlenséget kell ellensúlyozni
vagy gyors hatást kívánnak, akkor egy héten akár három nap is böjtös lehet. Leggyakrabban kedden és pénteken böjtölnek. A pap a kijelölt napokon imádkozik, misét szolgáltat.
Böjtölhet a károsult, a közeli hozzátartozó(k) valamelyike, egy egész család, a felkért
(idősebb) személy(ek), az apácá(k) és/vagy a pap(ok). Megkülönböztetnek könnyű (enyhe), nehéz és szigorú böjtöt. Az enyhe és a szigorú böjt megkülönböztetési kritériuma a
168

A nagypénteki húsmentes böjtöt betartó protestánsok szükséghelyzetben követik az ortodox lelkész által előírtakat is.
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fogyasztható étel és ital minősége, illetve mennyisége. Az enyhe böjt délelőtti vagy délutáni étel- és italtilalomra vonatkozik, a második egész napos, olykor olajjal készült étel és/
vagy szentelt kenyér, víz fogyasztását engedélyezi, a harmadik egész napos, emberre és állatra egyaránt vonatkozó étel- és italtilalom. Beteg, gyengélkedő emberek esetében a pap
engedélyezi a déli tizenkét óra utáni mérsékelt étel- és italfogyasztást, csupán az édességtől, süteményféléktől tiltja el a böjtölőt.
A legszigorúbb böjt a negyvennapos. Felfogadás jellege van. Célja lehet mind a súlyos
betegek felgyógyulása, mind valamely károsító, illetve haragos megbüntetése. Ez utóbbi a
ráböjtölés (fekete böjt), ami gyakran a fekete mise kérelmezésével párosul, izolálódással
jár, ilyenkor a házból sem ad(hat)nak ki, és a háztartásba sem visznek be semmit.169 Szigorúságát az is bizonyítja, hogy ilyenkor az állatokat sem látják el. A pap viszonyulása nem
egyértelmű: bizonyos esetekben ő maga ajánlja fel ezt az eljárást, más esetekben lebeszéli
a kérelmezőt a súlyos kimenetelű aktusról. A böjt félbeszakítása veszélyes, visszafordul a
végzőjére. Hasonló veszéllyel jár, ha ártatlan személyre tartják.
3.4.3. Az ima. A böjtölés aktusával párhuzamosan érvényesül, elrendelője a pap. Az
imaalkalmak és ezek szövegkorpusza az általa előírt szokásrend alapján mennek végbe,
olykor adományozott vagy vásárolt ortodox szakrális nyomtatványok szövegét is implikálja.170 Imádkozhat a károsult, a közeli hozzátartozó(k) valamelyike, egy egész család, a felkért (idősebb) személy(ek), az apácá(k) és/vagy a pap(ok). Időpontja lehet a napfelkelte,
reggel, dél, napnyugta, éjfél, éjjel.
Időtartama változó, az 5–10 perces ájtatosságtól a szokásosnál intenzívebb imádságban
töltött (3, 7, 9, 40, 90 napos) intervallumig. Helyszíne lehet a templom vagy a károsult otthoni közege. Módja: egyedül vagy közösen,171 magányosan vagy nyilvánosan, némán, halkan
vagy hangosan. Imádkozni általában égő gyertya mellett szoktak. A gyertyák/mécsesek előírt
módon való égetése az egyéni böjt- és imarend része. A szentelt gyertyát óvó, gyógyító céllal,
a rontó szándékkal gyújtott gyertyát a célszemély életével analóg módon égetik.
Imaként mondott szövegek: a Miatyánk (magyarul, románul), a pap által kijelölt bibliai szövegrészek (pl. a zsoltárszövegek), bizonyos ortodox (pl. Szent Ciprián, Nagy Szent
Vazul) litániák részletei vagy talizmánként is forgalmazott szakrális szövegek.
Az ima/böjt/mise gyógyító/kárt szüntető vagy rontó/károsító jellegét a kérelmező kívánsága, szándéka, akarata, illetve jogossága határozza meg. Elterjedt nézet: a rontó szándékú egyénileg vagy közösen végzett ima ártatlan, istenfélő, tiszta (lelkű/szívű) embert
nem érinthet, ez is visszafordulhat a kezdeményező, illetve kivitelező félre.
169
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Itt kizárólag a pap által előírt negyvennapos böjtről van szó. Az egyéni ráböjtölés jellege, módszere és szándékoltsága azonos, de az nem lelkészi felügyelet alatt történik.
Az imák tartalma többé-kevésbé azonos a különböző vallásúaknál, a külső formák azonban eltérnek. Jól kialakult szokásrend alapján mennek végbe, de a pap tiszteletben tartja a más felekezetűek „szociális áldozatformáját”. (Marót K. 1933. 35.)
Az ima hatásának fokozása érdekében többen is imádkozhatnak egy helyen, vagy egy időpontban különböző
helyen. A mise- és böjtrendet követő imaalkalmakon kívül is lehet imádkozni.
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3.4.4. Az áldás (szentelmények). A román pap által megszentelt tárgyak használata általános. Ember számára élelmet (pl. kenyér, bor, olaj, só, víz, liszt), használati tárgyat (pl.
egy vagy több ruhadarab, gyertya, gyűrű, kereszt) és növényt (pl. barka, vessző, virág), a haszonállatok számára takarmányt (korpa, liszt, só, víz) szentelnek. A szentelmények gyógyításra és rontásra, esetenként gonoszűzésre is alkalmasak. Az éves ünneprend alkalmain
kívül egyedi esetekben is sor kerülhet szentelésre. A pap lakóházat, melléképületet, földterületet, gépkocsit, kút-, folyó- és patakvizet szentel.
3.4.5. A divináció. Míg a 19. század végén a hordó alá tett áldozati kenyérből egy mezőségi bűnös asszony jövőjére mutatott rá a pap, a vízből történő jóslás a tolvaj beazonosítását, az eltűnt tárgyak vagy személyek megtalálását segíti. A rítus levezetéséhez az Erdélyi Mezőség falvaiban a pap ajánlatára specialistát fogadnak. Esetenként, a szertartáshoz
szükséges kellékek között az ortodox kereszt és a pap gyűrűje is bekerül a cseber vizébe.
(Lásd erről bővebben: Keszeg V. 1992, 1997, 2001b, 2010a.) A karácsonkői szerzetest felkereső csinódi férfi egy teknő vízben látta meg a tolvajt. A kút vize a túlvilággal is kapcsolatot teremt. A meghalt fiával az argyasudvarhelyi kolostor kút vizén keresztül kommunikáló anya esetéről néhány éve egy héjjasfalvi elbeszélés számolt be.
A gyertya a maga számszerűsített (egy, kettő, három, kilenc, tizennyolc) és fehér–fekete
(sors)szimbolikájával a jövő előrevetítőjeként funkcionál. Mérete (vastag, vékony), égésének időtartama (lassú, gyors), mikéntje (oldalason, egyenes) és füstje egyaránt jelértékűnek
bizonyul. A kézre ráhajló gyertya a rontás fokát igazolja vissza.
Egykor a Barackos tetején délben hallott mennyei harangok hangjából az öreg gyimesi pap hosszú élettartamot jósolt. A bükkloki szerzetesről tudott, régebb ónt is öntött. Az
ördögkeresztúri a tollút egy nagy köténybe tépte, abból jövendölt. Szerzetes által hozzáférhetővé tett tükörben megmutatkozó tolvajról a 20. század közepén a kilyénfalviak, a 20. század végén a csíkkarcfalviak, a 21. század elején ez utóbbiak és a pálpatakiak számoltak be. A
szilágysági Tuszatelke melleti ortodox pap „csúnya” kártyáiból egy jósoltató fiatalembert is
elrémítő jövőkép rajzolódott ki. A székelyföldi kártyavetés a könyvből való jóslás megnevezéseként is előfordul. Moldvai megfelelőjeként a levélnyitás kifejezés is ismert. A könyvnyitás
egy, két vagy kilenc gyertya mellett történik, többnyire kedden és pénteken. Ima és keresztvetés előzi meg. Általában a pap nyitja ki (kézzel, egyházi kegytárggyal), máskor a kérelmező
(kézzel, fémtárggyal), olykor mindketten fogják. Egy jósoltatási alkalommal a könyvet egyszer vagy háromszor nyitják ki.

3.5. Hasonulások és elkülönülések. A román pap alakja és tevékenysége egyrészt a népi
specialisták, másrészt a társadalomban működő képzett szakemberek (orvos, bíró) szerepkörei közötti átfedéseket tükrözi. Hiedelemköre az intézményesítetelen (népi) és a tanult,
rituális mágia intézményesített formája közötti átmenetet képezi.
A román pap és a népi specialisták képességei, cselekvései strukturális hasonlóságot mutatnak. A pap alakjához legközelebb az emberfeletti, mágikus erővel rendelkező
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boszorkány, gyógyító és jós (néző, látó) áll. Az átfedések a nekik tulajdonított hasonló vagy
azonos attribútumok alapján körvonalazódnak. A kérelmezők mikor a paphoz, mikor a
népi specialistához fordulnak. Nem ritka, hogy segítségük igénybevétele szimultán módon történik. A pap köré kiépült képzetkörben a garabonciás és az ördög hiedelemmondai
alakjának, illetve tevékenységének motívumtöredékei is beépülnek.
3.5.1. A boszorkány és a román pap. Viszonyrendszerük sajátságos. A gyakran békát tartó idős nő megboszorkányoz, megcsinál, megköt, megront, varázsol (fermekál, gurucsál),
babonás, varázsló szavakat mond. A pap érthetetlenül berbitél. A pap a hagyományosan
boszorkánynak tulajdonított személyiségjegyekkel (pl. az alakváltoztatás képességével172)
nem rendelkezik, de a hozzá fordulók hasonló képességekkel ruházzák fel. Problémahelyzetben mindketten felkérést követően segítenek, alakjuk, tudásuk és tevékenységük ennek
kontextusában meghatározó.
A rontó boszorkánnyal szemben a gyógyító, rontásellensúlyozó pap lép fel. Ilyenkor
magára vállalja a gyógyító boszorkány egyik hagyományos szerepét: old. Gyimesben a boszorkányra a pap által megszentelt tölténnyel lőttek. A magyarcsaholyiak boszorkányos papot, az egrestőiek varázslópapot tartanak számon. Együttműködésükre is van példa, amikor a rontás azonosítását követően a boszorkány a paphoz irányítja a bajba jutottat. Ritkábban a pap is visszaküldi a rontó személyhez a kárvallottat, némelyik névileg azonosítja
a rontó személyt. A két mágikus specialista erőviszonya változékony.
3.5.2. A gyógyító ember és a román pap. A gyógyító (asszony, férfi) és a román pap hiedelemvonatkozású képzetköre, amely a gyógyító boszorkány és a tudós emberével rokon
vonásokat is hordoz, több vonatkozásban is hasonlóságot mutat. Megnevezésükben gyakran lakhelyük és speciális tudásuk szerepel. A felidézett történetek ember- és állatgyógyító tudományukról elismerően szólnak. Szerepkörük mindig szituációfüggően és kérelmek
függvényében aktivizálódik. A gyógyítás ideje, anyaga és technikája miatt tevékenységük
gyakran mágikusnak tekintett. A szómágia különböző formáit (ráolvasás, ima) alkalmazzák. Míg a gyógyító ember alakjához ásványi, állati és növényi eredetű anyaghasználatot
társítanak, a román paphoz leginkább a liturgikus eszközöket és a szentelményeket. Némely pap gyógynövényeket is alkalmaz, mások a (gyógy)teák használatát is ellenzik. Tevékenységük eredményességét a gyógyulásba, a gyógyítás sikerébe vetett hit is befolyásolja.
3.5.3. A jós (néző, látó) és a román pap. Az alkalmazott technika, illetve eszköz alapján
beazonosított jós és pap olykor fizikai tulajdonságaik alapján is megkülönböztetett személy (pl. mindkettő vak). Eszközhasználatuk részben azonos (pl. kártya), adottságként tételeződő látnoki képességük hasonló. Gyakran mindentudókként vannak számontartva. A
kapcsolatfelvételt mindkettejük esetében egy aktuális kér(d)és, a nyugtalanító élethelyzet
172

A méretével és/vagy viselkedésével gyanút keltő varangy a boszorkánynak vélt személyek segítőtársaként
(küldött béka), ugyanakkor azok alakváltozataként is ismert.
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indukálja. A bajban lévők a kapcsolatfelvétel módját környezetükben tanulják. A két specialista szolgáltatásainak igénybevétele, ahogyan a velük való kapcsolattartás is, sajátos dinamikával rendelkezik: jósoltatni bizonyos napokon, időszakokban nem szabad, nem lehet. A néző gyakran irányítja ortodox paphoz a kérelmezőt, némelyik román pap képes
ellátni a néző feladatát is. Egyéni problémahelyzettel küszködő román pap is fordul(hat)
jóshoz segítségért. Tanult vagy átvett tudása birtokában a jós olykor a beazonosított problémahelyzet megoldásaként gyógyításra, (ellen)rontásra, szerelmi varázslásra is vállalkozik. A paphoz is ezen szokásgyakorlatokat társítják, a két specialista tudományszerzése viszont különbözik. A szolgáltatásaikat igénylők körében elterjedt nézet szerint nem kérnek
pénzt, de mindkettejüknek fizetnek.
3.5.4. A garabonciás diák és a román pap. A jéghordozó, esőcsináló garabonciás és a pap
hiedelemkörének közös szegmense az idővarázslás. Eszközkészletük közös, meghatározó
darabja a könyv. A garabonciás könyve esetenként paptól eltulajdonított is lehet. Viszonyrendszerük nem egyértelmű. Az ellenséges idővarázsló pappal szemben a garabonciás tevékenysége pozitív. Bosszúálló agresszivitásuk azonban közös jellemző. Mindkettő egyéni
és közösségi kárt is okozhat. Kiengesztelésük adománnyal történik.
3.5.5. Az ördög (tisztátalan) és a román pap. Az ördög és a lelkész viszonyrendszere
ambivalens. A papi teendők erkölcsi differenciálódása kontextus- és szerepfüggő. Kérelmezések függvényében a felszentelt pap a megszállott ember gyógyítójaként ördögűzésre vállalkozik.173 Ortodox vallásos képzetekből fakadó szokásgyakorlata a magyar néphit
szerint részben szakrális, részben mágikus. A pap kiválasztottságának tudatában a transzcendens hatalom eszköze, mint ilyen, az ördög ellensége. Néha gyengébbnek bizonyul. Az
elveszejtés leghatásosabb eszközének vélt egyházi átok kapcsán olykor tevékenységében
nem a transzcendens irányába való mediálást vélik felfedezni. A bármely élőlény román
pap általi elpusztíthatóságának nézete mögött a pap és az ördög alá-, fölérendelt, illetve
szövetséges viszonyát valószínűsíti. Ennek függvényében alakja és tevékenysége alkalmanként ördögi.

173

A pap személye és életvilága a román népi ráolvasások szövegeiben is a rossz/gonosz ellentéteként jelenítődik
meg: „a hagyományos mentalitás a negatív teret a szakrális hiányával jelzi, szemben az ember létének terével,
amelyhez hozzátartozik a szentben való részvétel, a keresztény valláson keresztüli spiritualizáció. A rosszat a
kimondott szó erejének köszönhetően elűzik: »ahol pap nem üti a tókát / nem tart misét / nem húz harangot / az Istent nem említik / Krisztust nem említik;« »ahol nem építenek templomot«”. (Szerz. ford.) Az eredeti román nyelvű szövegrészlet: „Mentalitatea tradiţională marchează spaţiul negativ prin lipsa sacralităţii,
în opoziţie cu spaţiul fiinţării umane căreia îi este proprie participarea la sacru, spiritualizarea prin religie
creştină. Răul este alungat, prin forţa textului rostit: »unde popă nu toacă / nu face leturghie / clopot nu trage
/ Dumnezeu nu se pomeneşte / de Hristos nu se pomeneşte;« »unde biserică nu se face«”. (Coatu, N. 1998.
111.) Imák ráolvasásként való használatára (pl. az aranyosmohácsi ortodox pap 1500-ból származó kéziratában fennmaradt szövegre) láss példákat: i. m. 207–280.
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Összegzés
Az ortodox lelkészek és szerzetesek formális szerepkörét tükröző legkorábbi magyar
megnevezés a 16. századtól ismert és használt pópa, illetve kaluger szó. Alakjuk és tevékenységük a 16–17. századi adminisztratív-protokolláris vonatkozású iratok (levelek, törvényrendeletek, jelentések, okmányok), valamint a 18. századi boszorkányperek iratanyagának szövegkontextusában tűnt fel.
A román görögkeleti papoknak tulajdonított vallásos-mágikus jellegű szerepkörből az
írott források a gyógyító, az istenítéletet közvetítő, a kincskereső és a néző, valamint az ördögűző lelkészi szegmenst adatolták. A 19–20. századi népköltészeti alkotások (népmese,
népmonda, népballada, népdal, szóláshasonlat, mondóka) az egyházi jogszabályoktól eltérő papfigurákat örökítették meg. Ugyanezen időszakban a kívülállók (magyar írók, újságírók, művészek, egyházi emberek, történészek, turisták) írásban rögzített benyomásai,
észrevételei és véleményei (levél, útleírás, napló) életvitelüket, világképüket reflektálta. A
pap ténykedése és szerepköre a 19–20. során elsősorban az etnográfiai, továbbá a zsurnalisztikai, a művészi, szórványosan a szociológiai és a vallásos diskurzusban tematizálódott.
Az emberélet során előálló problémahelyzetek alkalmával előtérbe került papok és
szerzetesek szöveg- és cselekvéskörnyezetét a korai honismereti és néprajzi leírások, majd
a századfordulón megélénkült néprajzi gyűjtések is receptálták. Az ekkor többnyire említés szintjén adatolt jelenség a a 20. század második felétől fellendült néprajzi kutatás eredményeként a század utolsó egyharmadában a folklorisztika érdeklődési homlokterébe került. Legkorábban és intenzíven kutatott terület a Mezőség (Keszeg Vilmos), gazdagon
adatolt Gyimes (Albert Ernő, Pócs Éva, Tankó Gyula, Takács György), Székelyföld (Balázs Lajos, Gagyi József, Pócs Éva) és Moldva (Halász Péter, Peti Lehel). Magyar Zoltán
szövegközpontú kutatása több mint tíz erdélyi tájegységen igazolta vissza az Erdély területén élő magyar lakosság körében általánosan elterjedt képzetkört.
A papi szerepkör, az ezzel kapcsolatos mentalitás és gyakorlat a kolozsvári néprajzi
képzés keretében egyéni és csoportos gyűjtésekben részt vevő egyetemi hallgatók terepmunkája által az elmúlt két és fél évtizedben intenzíven kutatott jelenséggé vált.
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Aranyosrákos
Árpástó
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Atyha
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Bádok
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2004
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Beszterce-N. 2009
Hargita
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Áldomáspataka
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Gagyi József
Vajkai Aurél
Magyar Zoltán

nő1
nő2
nő
férfi
nő
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nő
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Nagy Ildikó
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Nagy Ildikó
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Nagy Ildikó
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Bálványosváralja
Bálványosváralja
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Bátaszék
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Bogártelke
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Bősháza
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Búzásbocsárd
Búzásbocsárd
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1995
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1972
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1972
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1959–
1973
1959–
1973
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1973
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1928
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Bálványosváralja
1951
Barackospataka
1897

(75 éves)
(72 éves)
(76 éves)
(61 éves)
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(47 éves)
(70 éves)
(69 éves)
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ref.
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róm. kat.
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róm. kat.
róm. kat.
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róm. kat.
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nő
nő
nő
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férfi
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nő

nő
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Bosnyák Sándor
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2008
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1977
1984
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2004
2004
2010
2007
2004

1977

2003
2003
1977

1982
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Csekelaka
Csernakeresztúr
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Csík
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Beszterce-N.
Beszterce-N.
Beszterce-N.
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Cegőtelke
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Cegőtelke
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1996
1959–
1973
2003
2006
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2002

1972
1972
1996
1996
1996
1996
1996
2001
1996
1994
1994
1994
1994
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Bükkhavaspataka
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Csernakeresztúr
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Cegőtelke
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(76 éves)
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1932
1941

1920
1899

kora
56 éves
33 éves
(57 éves)
(72 éves)
(68 éves)
(57 éves)
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(55 éves)
1963 (33 éves)
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1920 (74 éves)
1923 (71 éves)
1929 (65 éves)
(1916) 84 éves
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Bükkhavaspataka (1939)
Bükkhavaspataka 1939
Bükkhavaspataka 1924
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Bükkhavaspataka 1939
Bükkhavaspataka 1946

ref.
róm. kat.

róm. kat.
róm. kat.

róm. kat.

róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.

vallása

férfi
nő
nő
férfi

nő
férfi
férfi

nő

nő
férfi
férfi
férfi
nő
nő

neme
nő
férfi
férfi
férfi
férfi
nő
férfi

Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Jakab Hajnalka
Peti Lehel

Magyar Zoltán
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Jakab Albert
Zsolt
Ozsváth Imola
Jakab Albert
Zsolt
Ozsváth Imola
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Bosnyák Sándor

Salamon Anikó
Salamon Anikó
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

GYŰJTŐ
neve

2007

2008
2009

2012
2003
1984

2003
1996
1996
1996
1996

1987
1987
2003
2003
2003
2003
2003
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megye
Bákó
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita

Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita

Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Csík
Csíkcsatószeg
Csíkdelne
Csíkdelne
Csíkjenőfalva
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Csíkjenőfalva
Csíkjenőfalva
Csíkjenőfalva
Csíkkarcfalva
Csíkkarcfalva
Csíkrákos

Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentsimon
Csíkszentsimon
Csíkszentsimon

1996
1996
1998
1995
1997
1992–
1996
1972
1972
1973
1980
1982
1989
1992
2001
2001
2013
2013
2013

2003
1995
1996
1996
1996

éve

Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos
Csíkszentdomokos

Csíkrákos

kora
18 éves

(1902)
(1914)
(1918)
(1893)
(1900)
(1923)
(1926)
(1921)
(1922)
1921
1933
1957

1968
70 éves
58 éves
55 éves
87 éves
82 éves
66 éves
66 éves
80 éves
79 éves
(92 éves)
(80 éves)
(56 éves)

70 éves
75 éves
70 év k.

(1940) 56 éves
(1970) 26 éves

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve

róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.

róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.

vallása

nő
férfi
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő

nő

nő
nő
férfi
nő

neme
lány
férfi
nő
nő

Balázs Lajos
Balázs Lajos
Balázs Lajos
Balázs Lajos
Balázs Lajos
Balázs Lajos
Balázs Lajos
Kedves Judit
Kedves Judit
Sándor Cecília
Sándor Cecília
Sándor Cecília

Kinda István
Gagyi József
Gagyi József
Gagyi József
Derjanecz Anita
Varga Attila
Pócs Éva
Pócs Éva
Pócs Éva
Gagyi József
Derjanecz Anita
Kosz Zsófia

GYŰJTŐ
neve

1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995

2012
2012
2012
2012
2012
2010

2005
2012
1998
2012
2012
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1

Hargita
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs

Brassó
Brassó
Szilágy
Szilágy
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Bákó
Maros
Máramaros
Máramaros
Máramaros
Máramaros
Maros
Kolozs
Hargita
Maros

Csinód
Csomafája
Csomafája
Csomafája
Csomafája

Datk
Datk
Désháza
Désháza
Detrehemtelep
Detrehemtelep
Detrehemtelep
Diószén
Disznajó
Domokos
Domokos
Domokos
Domokos
Eckentelep
Egeres
Egerszék
Egrestő
2005
2005
2005
2005
1988
1998
1998
2004

2009
2009
1999
2007
1971
1971
1971
2004

2008
1941
1941
1941
1941

1998

éve

(85 éves)
(80 éves)
(78 éves)
(72 éves)
(62 éves)
(81 éves)
(92 éves)
(63 éves)

Disznajó
Domokos
Domokos
Domokos
Domokos
Eckentelep
Nagykároly
Gyimesközéplok
Egrestő
1920
1925
1927
1933
1926
1917
1906
1941

(71 éves)
(71 éves)
(64 éves)
(41 éves)
(65 éves)
(39 éves)
(13 éves)

kora
(77 éves)
(78 éves)
(73 éves)
54 éves
50 éves
35 éves
22 éves

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
Sántatelek
1921
19201
Csinód
1935
(C. 123)
(1887)
(C. 70*)
(1891)
(C. 122*)
(1906)
Szarvaskend (C. (1919)
69)
Datk
1938
Datk
1938
Désháza
1935
Désháza
1966
Detrehemtelep
1906
Detrehemtelep
1932
Detrehemtelep
1958

ref.

róm. kat.

ref.
ref.
ref.
ref.

unit.
unit.
ref.
ref.

ref.
gör. kat.
gör. kat.
róm. kat.

vallása
róm. kat.

nő
férfi
férfi
nő
férfi
nő
férfi
férfi
férfi

nő
férfi
nő
nő
nő
nő
lány

férfi
nő
nő
nő
nő
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Czégényi Dóra
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Halász Péter
Csősz Irma
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Keszeg Vilmos
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

Magyar Zoltán
Vajkai Aurél
Vajkai Aurél
Vajkai Aurél
Vajkai Aurél

neme
férfi Magyar Zoltán

GYŰJTŐ
neve

A csinódi gyűjteményben fellelhető adatsor szerint ugyanazon adatközlő születési éve: 1920. (Lásd: Magyar Z. 2009a. 525.)

megye
Hargita

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Csinód

2005
1998
2011
2011
2011
2011
1996
2004
2009
2005

1996

2011
2011
2007

2003
2009
2009
1943
1943
1943
1943
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megye
Maros
Maros
Maros
Maros
Fehér
Fehér
Bihar
Hargita
Szilágy
Fehér
Beszterce-N.
Beszterce-N.
Kolozs
Tolna (Mo.)

Kolozs
Fehér
Maros
Maros
Hargita
Bákó
Bákó
Maros
Maros
Kolozs
Hargita

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Egrestő
Egrestő
Ehed
Ehed
Enyedszentkirály
Enyedszentkirály
Érszőlős
Farkasokpataka
Farnas
Felenyed
Felőr
Felőr
Felsődetrehem
Felsőnána

470

Felsőtök
Felvinc
Fickó
Fickó
Firtosváralja
Frumósza
Frumósza
Gernyeszeg
Gernyeszeg
Göc
Görbepataka

2004
2013
1996
1996
2002
2002
2003
2007
1999
2002
2008
2008
1991
1959–
1973
2006
2002
2007
2007
1978
2002
2004
1994
1994
2009
1996

éve

Gernyeszeg
Gernyeszeg
Vasasszentegyed
Görbepataka

1917
1920
1934
1952

(77 éves)
(74 éves)
(75 éves)
(44 éves)

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
kora
Zetelaka
1951 (53 éves)
Egrestő
középkorú
Ehed
1935 (61 éves)
Ehed
1938 (58 éves)
Enyedszentkirály 1922 (80 éves)
Enyedszentkirály 1960 (42 éves)
1921 (82 éves)
Farkasokpataka
1946 (61 éves)
Farnas
1922 (77 éves)
Felenyed
1921 (81 éves)
Felőr
1929 (79 éves)
Felőr
1929 (79 éves)
Felsődetrehem
1961 (30 éves)
Hadikfalva
1893
(Szucsáva)
Felsőtök
1949 (57 éves)
Felvinc
1934 (68 éves)
Fickó
1921 (86 éves)
Orotva
1921 (86 éves)
(1900) 78 éves

ref.
róm. kat.

ref.
ref.
ref.
ref.

róm. kat.
ref.
ref.
ref.
ref.

ref.
ref.

vallása
róm. kat.
ref.

férfi
nő
nő
férfi

nő
férfi
férfi
nő
férfi

neme
nő
férfi
férfi
nő
férfi
férfi
nő
férfi
nő
nő
férfi1
férfi2
nő
férfi
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Gagyi József
Halász Péter
Halász Péter
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

Magyar Zoltán
Peti Lehel
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Sántha Virág
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Keszeg Vilmos
Bosnyák Sándor

GYŰJTŐ
neve

2008
2011
2011
2007
2005
2005
1996
1996
2012
2003

2008
2004
2008
2011
2011
1996
1977

2008
2008

2005
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megye
Hargita
Bákó
Bákó
Bákó

Hargita

Hargita

Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Kolozs
Kolozs

Kolozs
Bákó

Bákó

Hargita
Hargita
Hargita
Hargita

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Görbepataka
Gyepece
Gyepece
Gyepece

Gyergyóditró

Gyergyóditró

Gyergyókilyénfalva
Gyergyókilyénfalva
Gyergyóremete
Gyergyóremete
Gyerővásárhely
Gyerővásárhely

Gyerővásárhely
Gyimesbükk

Gyimesbükk

Gyimesfelsőlok
Gyimesfelsőlok
Gyimesfelsőlok
Gyimesközéplok

1996
1992
1995
1996
2000
2002
2002–
2003
2002–
2003
1994
1994
2000
2000
1998
2004
2005
2005
1975–
1995
1975–
1995
2005
2005
2006
1965–
2000

éve

Gyergyóremete
Gyergyóremete
Gyerővásárhely

kora
(36 éves)
(54 éves)
(62 éves)
(63 éves)
(67 éves)
(69 éves)
62 éves

1931
1940
1945
1905

1922

1942
1913

1922
1931

(74 éves)
(65 éves)
(61 éves)

(76 éves)
(73 éves)
(74 éves)
(63 éves)

(1917) 77 éves
(1934) 60 éves
1932 (68 éves)

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
Görbepataka
1960
Kostelek
1938
Magyarcsügés
1933
Magyarcsügés
1933

ref.

ort.

vallása
róm. kat.

nő
nő
nő
nő

férfi

nő
nő

nő
nő
nő
férfi
nő
nő

nő

férfi

neme
nő
nő
nő
nő

Salló Szilárd
Salló Szilárd
Salló Szilárd
Tankó Gyula

Antal Mária

Péter Kinga
Antal Mária

Gagyi József
Gagyi József
András Katalin
András Katalin
Magyar Zoltán
Péter Kinga

Hompoth Mária

Hompoth Mária

Magyar Zoltán
Takács György
Takács György
Magyar Zoltán

GYŰJTŐ
neve

2012
2012
2012
2001

2004

2004

2004

2011

2003
2004
2004
2003
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megye
Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Gyimesközéplok

472

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000

éve

1942

1924

1916

1916

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
1907

58 éves

60 éves

62 éves

66 éves

67 éves

73 éves

74 éves

76 éves

81 éves

kora

vallása

nő

nő

nő

nő

nő

nő

férfi

nő

nő

nő

nő

férfi

nő

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

neme
férfi Tankó Gyula

GYŰJTŐ
neve

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001
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megye
Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita

Hargita
Kolozs
Pest (Mo.)

Hargita
Hargita

Hargita
Hargita
Maros

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok

Gyimesközéplok
Györgyfalva
Halásztelek

Háromkút
Háromkút

Háromkút
Háromkút
Héderfája

1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1965–
2000
1971–
1972
1975–
1995
199?
2010
1959–
1973
1996
1996
1998
1996
1996
2004

éve

Háromkút
Háromkút
Héderfája

Andrásfalva
(Szucsáva)
Háromkút
Háromkút

Gyimesközéplok

1934
1938
1949

1917
1933

195?
1900

1898

1917

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve

(79 éves)
(63 éves)
(65 éves)
(62 éves)
(58 éves)
(55 éves)

11 éves

12 éves

14 éves

17 éves

18 éves

kora
47 éves

ort.
róm. kat.
ref.

róm. kat.
róm. kat.

vallása

férfi
férfi
nő

férfi
nő

nő
nő

nő

férfi

férfi

fiú

lány

fiú

lány

fiú

neme

Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

Póra Szabolcs
Nagy Ákos
Bosnyák Sándor

Antal Mária

Bosnyák Sándor

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

Tankó Gyula

GYŰJTŐ
neve

2003
2003
2005

2003
2003

1977

2001

2004

1982

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001
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megye
Maros
Maros
Maros
Baranya
(Mo.)
Hargita
Hargita
Maros
Maros
Hargita

Hargita
Hargita
Hunyad
Kolozs
Kolozs
Szilágy
Szilágy
Szilágy

Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy

Hidegség
Hidegség
Holtmaros
Holtmaros
Homoródalmás

Homoródszentpéter
Homoródszentpéter
Hosdát
Inaktelke
Inaktelke
Ipp
Ipp
Ipp

Ipp
Ipp
Ipp
Ipp
Ipp
Ipp

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Héderfája
Héjjasfalva
Héjjasfalva
Hidas
2006
2006
2006
1959–
1973
1972
1972
2007
2007
1996
2001
2002
2006
2006
2006
1998
2004
1999
1999
1999
2002
1999
1999
1999
2001
2001
2001

éve

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
kora
Héderfája
középkorú
Héjjasfalva
1939 (67 éves)
Héjjasfalva
1970 (36 éves)
Istensegíts
1899
(Szucsáva)
(1892) 80 éves
(1900) 72 éves
Holtmaros
1922 (85 éves)
Holtmaros
1938 (69 éves)
Homoródalmás
1935 (61 éves)
(66 éves)
(67 éves)
Homoródszentpéter 1926 (80 éves)
Homoródszentpéter 1949 (57 éves)
Hosdát
1946 (60 éves)
Inaktelke
1932 (66 éves)
középkorú
1921 (78 éves)
1928 (71 éves)
1949 (50 éves)
(53 éves)
1953 (46 éves)
1954 (45 éves)
1959 (40 éves)
1939 (62 éves)
1947 (54 éves)
1975 (26 éves)
ref.
ort.
ref.
ref.
ref.
ref.

bapt.
ref.
ref.

unit.
unit.
ref.
ref.

ref.
ref.

vallása
ref.
ref.
ref.

férfi
férfi
nő
nő
nő
férfi

nő
férfi
nő
nő
férfi
nő
nő
nő

nő
nő
nő
nő
nő

neme
nő
férfi
nő
férfi

Soós P. Tímea
Soós P. Tímea
Soós P. Tímea
Soós P. Tímea
Soós P. Tímea
Soós P. Tímea

Salamon Anikó
Salamon Anikó
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Gagyi József
Sándor Zsófia
Sándor Zsófia
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Gál Tünde
Soós P. Tímea
Soós P. Tímea
Soós P. Tímea

Peti Lehel
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Bosnyák Sándor

GYŰJTŐ
neve

2010
2010
2010
2010
2010
2010

2010
2010
2010

2011
2011
2009
2004

1987
1987
2011
2011
1998

2011
2011
1977
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megye
Szilágy
Maros
Maros
Maros
Maros
Tolna (Mo.)

Kolozs
Hargita

Hargita
Kolozs
Maros
Maros
Maros
Maros
Kolozs

Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Tolna (Mo.)

Tolna (Mo.)

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Ipp
Iszló
Iszló
Iszló
Iszló
Izmény

Jákótelke
Jávárdipataka

Jávárdipataka
Jegenye
Jobbágytelke
Jobbágytelke
Jobbágytelke
Jobbágytelke
Kajántó

Kajántó
Kajántó
Kajántó
Kajántó
Kajántó
Kakasd

Kakasd

2006
2006
2006
2006
2006
1959–
1973
1959–
1973

2002
1996
1996
1996
1996
1959–
1973
1999
1971–
1972
1972
1998
1996
1996
1996
1996
2003

éve

Magyarmacskás
Kajántó
Kajántó
Kajántó
Kajántó
Andrásfalva
(Szucsáva)
Andrásfalva
(Szucsáva

Jegenye
Jobbágytelke
Jobbágytelke
Jobbágytelke
Jobbágytelke
Kajántó

1921

1933
1940
1941
1942
1943
1904

1932
1909
1918
1926
1942
1930

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
1965
Vadad
1923
Iszló
1926
Iszló
1928
Iszló
1935
Andrásfalva
1903
(Szucsáva)
Jákótelke
1921
Jávárdipataka
1962

(73 éves)
(66 éves)
(65 éves)
(64 éves)
(63 éves)

26 éves
(66 éves)
(87 éves)
(78 éves)
(70 éves)
(54 éves)
(76 éves)

(78 éves)

kora
(37 éves)
(73 éves)
(70 éves)
(68 éves)
(61 éves)

ref.
ref.
ref.
ref.
ref.

ref.

róm. kat.

ref.

vallása
ref.
unit.

férfi

nő
férfi
férfi
férfi
nő
nő

nő
nő
nő
nő
férfi
nő
férfi

nő
férfi

neme
nő
nő
nő
férfi
nő
férfi

Bosnyák Sándor

Salamon Anikó
Magyar Zoltán
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Pete-Komáromy
Sára
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Bosnyák Sándor

Magyar Zoltán
Bosnyák Sándor

Soós P. Tímea
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Bosnyák Sándor

GYŰJTŐ
neve

1984

1977

1987
2004

2004
1982

1977

2010
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megye
Kolozs
Kolozs
Hargita
Hargita
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Hargita
Hargita
Hargita
Kolozs
Beszterce-N.
Neamț

Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Maros
Kolozs
Kovászna

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Kalotadámos
Kalotaszentkirály
Kápolnapataka
Kápolnapataka
Kárásztelek
Kárásztelek
Kárásztelek
Kárásztelek
Kárásztelek
Kárásztelek
Kárásztelek
Kászonfeltíz
Kászonfeltíz
Kászonfeltíz
Katona
Kékes
Kelgyest

476

Kémer
Kémer
Kémer
Kémer
Kémer
Keresd
Kérő
Kézdicsomortán

1995
1997
1998
2000
2001
2008
2010
1998

1999
1999
1996
1996
2000
2000
2013
2013
2013
2013
2013
1997
1997
1997
2009
2002
2001

éve

Kémer
Kémer
Kémer
Kémer
Keresd
Kérő
Craiova

(1942)
1933
1933
1933
1962
1926
1956

53 éves
(64 éves)
(65 éves)
(67 éves)
(39 éves)
(82 éves)
(54 éves)
50 éves

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
kora
Kalotadámos
1933 (66 éves)
Zentelke
1917 (82 éves)
Kápolnapataka
1930 (66 éves)
Kápolnapataka
1935 (61 éves)
középkorú
Kárásztelek
1956 (44 éves)
Kárásztelek
1927 (86 éves)
Kárásztelek
1949 (64 éves)
Kárásztelek
1942 (71 éves)
Kárásztelek
1967 (46 éves)
Kárásztelek
középkorú
(1910) 87 éves
(1920) 77 éves
(1921) 76 éves
Katona
1941 (68 éves)
Kékes
1932 (70 éves)
(1933) 68 éves

ref.
ref.
ref.
ref.
ort.

bapt.

ref.
ref.

róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.

vallása
ref.
ref.
róm. kat.
róm. kat.

nő
férfi
férfi
férfi
nő
nő
férfi
nő

neme
férfi
nő
férfi
nő
nő
férfi
nő
nő
nő
nő
nő
nő
férfi
nő
nő
férfi
nő
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Gagyi József
Gagyi József
Gagyi József
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Haszmann
Orsolya
Mihály Krisztina
Nagy Magdolna
Nagy Magdolna
Magyar Zoltán
Soós P. Tímea
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Becze Márta

GYŰJTŐ
neve

2001
2001
2007
2010
2011

2012
2011

2004
2004
2003
2003
2007
2007
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megye
Maros

Maros

Maros

Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Maros
Szilágy
Kolozs
Fehér
Bákó

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Kibéd

Kibéd

Kibéd

Kide
Kide
Kide
Kide
Kide
Kide
Kide
Kide
Kide
Kide
Kide
Kide
Kide
Kisesküllő
Kiskend
Kispetri
Kispulyon
Kissolymos
Klézse

1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
2007
2004
1999
2009
2002
1968–
1989

2002

2002

2000

éve

(K. 98)
(K. 25*)
(K. 49*)
(K. 16)
(K. 77)
(K. 23)
(K. 58)
Derzse (K. 22)
(K. 6)
(K. 78*)
(K. 27*)
(K. 99*)
(K. 10)
Kisesküllő
Nagykend
Kispetri
Vasasszentegyed
Kissolymos
Klézse
(1859)
(1869)
(1869)
(1871)
(1878)
(1879)
(1887)
(1888)
(1891)
(1894)
(1913)
(1918)
1930
1941
1921
1931
1922
1928

1935

1915

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
1939

82 éves
72 éves
72 éves
70 éves
63 éves
62 éves
54 éves
53 éves
50 éves
47 éves
28 éves
23 éves
(77 éves)
(63 éves)
(78 éves)
(78 éves)
(80 éves)

(67 éves)

(87 éves)

kora
(61 éves)

róm. kat.
gör. kat.
gör. kat.
ref.
unit.
róm. kat.
róm. kat.
ref.
ref.
gör. kat.
gör. kat.
gör. kat.
róm. kat.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.

ref.

vallása

neme
nő
Mátyus
Zsuzsanna
férfi Mátyus
Zsuzsanna
nő
Mátyus
Zsuzsanna
férfi Vajkai Aurél
nő
Vajkai Aurél
nő
Vajkai Aurél
férfi Vajkai Aurél
nő
Vajkai Aurél
nő
Vajkai Aurél
nő
Vajkai Aurél
nő
Vajkai Aurél
nő
Vajkai Aurél
nő
Vajkai Aurél
nő
Vajkai Aurél
nő
Vajkai Aurél
nő
Vajkai Aurél
férfi Magyar Zoltán
nő
Magyar Zoltán
férfi Magyar Zoltán
nő
Magyar Zoltán
férfi Magyar Zoltán
nő
Gazda József

GYŰJTŐ
neve

2005
2004
2012
2008
1993

1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943

2004
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megye
Bákó

Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó

Bákó
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs

Máramaros
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Klézse

478

Klézse
Klézse
Klézse
Klézse
Klézse
Klézse

Klézse
Kolozs
Kolozsborsa
Kolozsborsa
Kolozsborsa
Kolozsgyula
Kolozsvár
Kolozsvár

Koltó
Kostelek
Kostelek
Kostelek
Kostelek
Kostelek
Kostelek
Kostelek
Kostelek

2006
1999
1941
1941
1941
2007
200?
2001–
2002
2005
1991
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995

1971–
1972
2001
2002
2001
200?
2003
2003

éve

Koltó
Kostelek
Kostelek
Gyimesbükk
Kostelek
Kostelek
Egerszék
Kostelek
Kostelek

(B. 74)
(B. 131*)
(B. 129)
Csomafája
Csíkszereda

Klézse
Klézse
Klézse

76 éves
(66 éves)
46 éves

kora

1929
1922
1913
1930
1916
1923
1936
1930
1939

(76 éves)
(69 éves)
(82 éves)
(65 éves)
(79 éves)
(72 éves)
(59 éves)
(65 éves)
(56 éves)

(1895) 46 éves
(1898) 43 éves
1934 (73 éves)
26 éves
fiatal

(78 éves)
(77 éves)
50 év k.
(1922) 77 éves

(1925)
1936
(1955)
1955
195?
1925
1926

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
Klézse
1900
férfi
nő
férfi
férfi
nő
nő

ref.

nő
nő
férfi
nő
nő
nő
férfi
nő
férfi

Magyar Zoltán
Takács György
Takács György
Takács György
Takács György
Takács György
Takács György
Takács György
Takács György

Duma Dániel
Duma Dániel
Duma Dániel
Ilyés Sándor
Peti Lehel
Kinda István
Peti Lehel
Kinda István
Székely Melinda
Vajkai Aurél
Vajkai Aurél
Vajkai Aurél
Magyar Zoltán
Kelemen Zsuzsa
Szabó Márta

neme
férfi Bosnyák Sándor

férfi
nő
nő
gör. kat.
nő
ref.
férfi
ref.
nő
férfi
egyetemisták

vallása

GYŰJTŐ
neve

2011
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

1943
1943
1943

2005
2007
2005
2007
2007

1980
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megye
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Kovászna

Kolozs
Kolozs

Bihar
Bihar
Maros
Szatmár
Szilágy
Szilágy
Brassó
Szeben
Maros
Maros
Maros
Maros
Bákó

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Kostelek
Kostelek
Kostelek
Kostelek
Kostelek
Kostelek
Kostelek
Kostelek
Kostelek
Kovászna

Kozárvár
Körösfő

Körösjánosfalva
Köröstárkány
Körtvélyfája
Kőszegremete
Középlak
Krasznarécse
Krizba
Küküllőalmás
Küküllősárd
Küküllősárd
Küküllőszéplak
Küküllőszéplak
Külsőrekecsin

2008
2008
200?
2007
1999
2001
1996
2007
2002
2006
2004
2004
1999

2008
?

1995
1995
1996
1997
1997
2000
2000
2000
2000
2004

éve

1939
1924
1946
(1930)
1941
1939
1940
1930
1935

Kőszegremete
Középlak
Krasznarécse
Küküllőalmás
Küküllősárd
Küküllősárd
Küküllőszéplak
Küküllőszéplak

1922
1930

1923
1976

Várasfenes
Köröstárkány

Kozárvár

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
Kostelek
1914
Kostelek
1928
Kostelek
1926
Kostelek
1931
Kostelek
1932
Kostelek
1922
Kostelek
1928
Magyarcsügés
1931
Kostelek
1958
(1976)

(68 éves)
(75 éves)
(55 éves)
66 éves
(66 éves)
(63 éves)
(66 éves)
(74 éves)
(69 éves)

(86 éves)
(78 éves)

(85 éves)

kora
(81 éves)
(67 éves)
(70 éves)
(66 éves)
(65 éves)
(78 éves)
(72 éves)
(69 éves)
(42 éves)
28 éves

ref.
ref.
ref.
ref.
ref.

ref.
ref.
ref.

ref.
róm. kat.

ort.
ort.
róm. kat.
róm. kat.

ort.

vallása

nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
nő
nő
nő
nő
nő

nő
nő

neme
férfi
férfi
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
nő
nő
Takács György
Takács György
Magyar Zoltán
Takács György
Takács György
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Czégényi Dóra
Lukács Aranka
Á.
Magyar Zoltán
Mihály Orsolya
K.
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Szabó Krisztina
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Vass Ágnes
Orbán Dániel
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Halász Péter

GYŰJTŐ
neve

2011
2011
2011
2005
2005
2005

2011
2004
2007

2011

2004
2004
2003
2004
2004
2003
2003
2003
2008
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480

Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Fehér
Fehér
Fehér
Fehér

Beszterce-N.
Beszterce-N.
Beszterce-N.
Beszterce-N.
Beszterce-N.
Beszterce-N.

Magyarberéte
Magyarberéte
Magyarberéte
Magyarborzás
Magyarborzás
Magyarborzás

megye
Bákó
Szilágy
Szilágy
Bákó
Bákó
Veszprém
(Mo.)
Hargita
Hargita
Hargita
Bákó

Madéfalva
Madéfalva
Madéfalva
Madéfalva
Magyarbagó
Magyarbagó
Magyarbagó
Magyarbagó

Lövéte
Lövéte
Lövéte
Lujzikalagor

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Lábnyik
Lecsmér
Lecsmér
Lészped
Lészped
Lovászpatona
1995
1995
2008
2006–
2007
1996
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2002–
2003
1994
1994
1994
1994
1994
1994

1992
2001
2001
2001
2002
1952

éve

Magyarberéte
Magyarberéte
Magyarberéte
Magyarborzás
Mezőbodon
Magyarborzás

Madéfalva
Csíkszereda
Madéfalva
Magyarbagó
Magyarbagó
Magyarbagó

1918
1930
1935
1924
1930
1935

(1933)
(1937)
(1954)
(1985)
1924
1936
1961

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
1913
1944
1958
Lészped
1921
Lészped
1927
Kilyénfalva
(Hargita)
(1912)
(1938)
Lövéte
1927
Lujzikalagor
(1947)

(76 éves)
(64 éves)
(59 éves)
(70 éves)
(64 éves)
(59 éves)

63 éves
64 éves
47 éves
16 éves
(78 éves)
(66 éves)
(42 éves)

83 éves
57 éves
(81 éves)
60 éves

kora
(79 éves)
(57 éves)
(43 éves)
(80 éves)
(75 éves)
60 éves

ref.
ref.
ref.

róm. kat.
kat.

ref.
ref.

vallása

nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi

nő
nő
nő
fiú
nő
nő
nő
nő

nő
férfi
férfi
nő

neme
nő
nő
nő
nő
férfi
férfi

Gagyi József
Szentes Szidónia
Szentes Szidónia
Szentes Szidónia
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Trencsényiné
Tóth Edina
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos

Gagyi József
Gagyi József
Magyar Zoltán
Lajos Veronika

Lakatos István
Soós P. Tímea
Soós P. Tímea
Peti Lehel
Peti Lehel
Diószegi Vilmos

GYŰJTŐ
neve

1996
1996
1996
1996
1996
1996

2008
2008
2008
2007

2012

2011
2009

2010
2010
2003
2003
2012
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Magyarfalu
Magyarfráta
Magyargyerőmonostor
Magyargyerőmonostor
Magyarkályán
Magyarköblös
Magyarlapád

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Magyarborzás
Magyarborzás
Magyarborzás
Magyarborzás
Magyarborzás
Magyarbükkös
Magyarcsaholy
Magyarcsaholy
Magyarcsaholy
Magyarcsügés
Magyarcsügés
Magyarcsügés
Magyarcsügés
Magyardécse
Magyardécse
Magyardécse
Magyarfalu

1998
2010
2006
2002

Kolozs
Kolozs
Fehér

1994
1994
1994
2002
200?
2003
2001
2006
2006
1995
1995
1996
1996
1994
1994
200?
2001–
2002
2005
2010
1998

Kolozs

Bákó
Kolozs
Kolozs

megye
Beszterce-N.
Beszterce-N.
Beszterce-N.
Beszterce-N.
Beszterce-N.
Maros
Szatmár
Szatmár
Szatmár
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Beszterce-N.
Beszterce-N.
Beszterce-N.
Bákó

éve

Magyarfráta
Magyargyerőmonostor
Magyargyerőmonostor
Magyarkályán
Magyarköblös
Magyarlapád

Magyarcsaholy
Magyarcsaholy
Magyarcsügés
Magyarcsügés
Magyarcsügés
Magyarcsügés
Magyardécse
Magyardécse

kora
(59 éves)
(55 éves)
(55 éves)
(84 éves)

1931
1923
1931

1932

1927
1916

(79 éves)
(83 éves)
(71 éves)

(66 éves)

(83 éves)
(82 éves)

(62 éves)
50 év k.
1926 (80 éves)
1937 (69 éves)
1922 (73 éves)
1946 (49 éves)
1925 (71 éves)
1908 (88 éves)
1934 (60 éves)
1957 (37 éves)
73 éves
középkorú

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
Magyarborzás
1935
Mezőbodon
1939
Magyarborzás
1939
Magyarborzás
1918
1930
Magyarbükkös
1941

ref.
ref.
ref.

ref.

ref.
ref.

róm. kat.

ref.
ref.
ref.
ref.

ref.

vallása

férfi
férfi
nő

férfi

férfi
nő

neme
nő
nő1
nő2
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő
férfi
nő
férfi
nő
nő
nő
nő

Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

Magyar Zoltán

Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Magyar Zoltán
Poenar-Rus Éva
Magyar Zoltán
Sebestyén Emese
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Takács György
Takács György
Takács György
Magyar Zoltán
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Nagy Anikó
Blos-Jáni
Melinda
Halász Péter
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

GYŰJTŐ
neve

2008

2012

2004

2005
2012
2004

2011
2011
2004
2004
2004
2003
1996
1996

2008

1996
1996
1996
2011
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megye
Kolozs
Kolozs

Kolozs
Maros
Maros
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Fehér
Bihar
Bihar
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Maros
Kolozs
Kolozs
Hargita
Hargita
Hargita

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Magyarléta
Magyarlóna

482

Magyarókereke
Magyarózd
Magyarózd
Magyarpalatka
Magyarpalatka
Magyarpalatka
Magyarpalatka
Magyarpéterfalva
Magyarremete
Magyarremete
Magyarszarvaskend
Magyarszovát
Magyarszovát
Magyarszovát
Magyarszovát
Magyarvalkó
Magyarvista
Mája
Mákófalva
Mákófalva
Máréfalva
Máréfalva
Máréfalva

1999
1941–
1944
1999
2003
2003
1994
1994
1994
2010
2003
2008
2008
2006
1994
2010
2010
2010
1998
1999
2004
1998
1998
1993
1993
1993

éve

Magyarókereke
Magyarózd
Magyarózd
Magyarpalatka
Magyarpalatka
Magyarpalatka
Magyarpalatka
Magyarpéterfalva
Magyarremete
Magyarremete
Magyarszarvaskend
Magyarszovát
Magyarszovát
Magyarszovát
Magyarszovát
Magyarvalkó
Magyarvista
Mája
Mákófalva
Mákófalva

1932
1920
1924
1912
1913
1935
1933
1924
1915
1950
1934
1931
1924
1933
1935
1913
1921
1941
1936
1939
(1905)
(1919)
(1921)

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
Magyarléta
1928

(67 éves)
(83 éves)
(79 éves)
(82 éves)
(81 éves)
(59 éves)
(77 éves)
(79 éves)
(93 éves)
(58 éves)
(72 éves)
(63 éves)
(86 éves)
(77 éves)
(75 éves)
(85 éves)
(78 éves)
(63 éves)
(62 éves)
(59 éves)
88 éves
74 éves
72 éves

kora
(71 éves)

ref.
ref.

ref.
ref.
ref.
ref.
ref.

ref.

ref.
ref.

ref.
ref.
ref.

vallása
ref.

férfi
nő
nő
nő
nő
nő
férfi
férfi
férfi
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő
férfi
nő
nő
férfi
nő
férfi
nő

Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Keszeg Vilmos
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Gagyi József
Gagyi József
Gagyi József

neme
nő
Magyar Zoltán
Gálffy Mózes

GYŰJTŐ
neve

1996
2012
2012
2012
2004
2004
2007
2004
2004

2004
2008
2008
1996
1996
1996
2012
2005

2004
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Melegföldvár
Melegföldvár
Menyő
Menyő
Méra
Mezőbodon
Mezőbodon
Mezőbodon
Mezőkeszü
Mezőkeszü
Mezőkeszü
Mezőkeszü

Mekényes

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Máréfalva
Máréfalva
Máréfalva
Máréfalva
Máréfalva
Máréfalva
Marosfelfalu
Marosgombás
Marosnagylak
Marosvásárhely
Marosvásárhely
Mekényes

megye
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Maros
Fehér
Fehér
Maros
Maros
Baranya
(Mo.)
Baranya
(Mo.)
Kolozs
Kolozs
Szilágy
Szilágy
Kolozs
Maros
Maros
Maros
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Melegföldvár
Melegföldvár
Menyő
Menyő
Méra
Mezőbodon
Mezőbodon
Mezőkeszü
Mezőkeszü
Mezőkeszü
Mezőkeszü

2009
2010
2010
2010

Klézse (Bákó)
1940
1949
1919
1933
1941
1923
1930
1930
1938
1928
1931
1938

1912

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
(1908)
(1934)
1919
(1920)
(1921)
(1922)
(1940)
Marosgombás
1929
Marosgombás
1923
(1935)
(1935)
Lészped (Bákó)
1895

1996
1996
1997
1997
1997
1997
2000
2002
2002
1994
1994
1962–
1972
1965–
1972
2010
2010
2007
2007
1999
1985
1985

éve

(71 éves)
(82 éves)
(79 éves)
(72 éves)

(70 éves)
(61 éves)
(88 éves)
(74 éves)
(58 éves)
(62 éves)
(55 éves)

kora
88 éves
62 éves
(78 éves)
77 éves
76 éves
75 éves
60 éves
(73 éves)
(79 éves)
59 éves
59 éves

ref.
ref.
ref.

ref.
ref.
ref.

ort.
ref.
ref.
ref.
ref.

vallása

férfi
nő
nő
nő
nő
férfi
nő
nő
nő
férfi
férfi
nő

nő

neme
férfi
férfi
férfi
férfi
nő
nő
nő
nő
nő
férfi
nő
nő

Balázs-Bécsi Gy.
Balázs-Bécsi Gy.
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Magyar Zoltán
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

Bosnyák Sándor

Gagyi József
Gagyi József
Gagyi József
Gagyi József
Gagyi József
Gagyi József
Barta Mária M.
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Dósa Erika
Dósa Erika
Bosnyák Sándor

GYŰJTŐ
neve

2012
2012
2012

2004
1996
1996
1999

1980

1980

2008
2008

2010

2007
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484
éve

Mezőveresegyháza
Miriszló
Mocs
Monó
Nádasdaróc
Nagyajta

Beszterce-N.
Fehér
Kolozs
Máramaros
Kolozs
Kovászna

2010
2002
2010
1999
1998
2009

megye
Beszterce-N. 1999–
2000
Mezőörményes
Beszterce-N. 1999–
2000
Mezőörményes
Beszterce-N. 1999–
2000
Mezőörményes
Beszterce-N. 1999–
2000
Mezőörményes
Beszterce-N. 1999–
2000
Mezőörményes
Beszterce-N. 1999–
2000
Mezőség
200?
Mezőseptér
Beszterce-N. 1999–
2000
Mezőseptér
Beszterce-N. 1999–
2000
Mezőseptér
Beszterce-N. 1999–
2000
Mezőveresegyháza Beszterce-N. 1994
Mezőveresegyháza Beszterce-N. 2002

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Mezőörményes

Mezőveresegyháza
Szépkenyerűszentmárton
Mezőveresegyháza
Miriszló
Mocs
Égerhát
Nádasdaróc
Nagyajta
1938
1926
1931
1959
1930
1928

(72 éves)
(76 éves)
(79 éves)
(40 éves)
(68 éves)
(81 éves)

ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
unit.

férfi
férfi
nő
nő
nő
férfi

nő
nő

nő

1956
idős
1935

nő

1950

ref.

nő

1952

(67 éves)

férfi

1946

nő
férfi

nő

1943

47 éves

nő

1946

GYŰJTŐ
neve

Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

Keszeg Vilmos
Magyar Zoltán

Benkő Mihály

Benkő Mihály

Varga Erika
Benkő Mihály

Benkő Mihály

Benkő Mihály

Benkő Mihály

Benkő Mihály

Benkő Mihály

neme
férfi Benkő Mihály

1942

vallása

férfi

kora

1940

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
1932

2012
2008
2012
2007
2004
2011

1996
2011
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Nagyvejke

Nagyvejke,
Halásztelek

Nagygyimes
Nagykapus
Nagymedvés
Nagymedvés
Nagymon
Nagypetri
Nagyrápolt
Nagysajó
Nagysármás
Nagysármás
Nagysármás
Nagysarokpataka
Nagyvejke

Nagybún
Nagycég
Nagyenyed és
környéke
Nagyenyed
Nagyfülpös

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Nagybánya

Tolna (Mo.)

1959–
1973

2001–
2002
Maros
2006
Beszterce-N. 1935
Fehér
1870–
1920
Fehér
2002
Maros
2004–
2005
Bákó
1998
Kolozs
1998
Fehér
2003
Fehér
2003
Szilágy
1999
Szilágy
1999
Hunyad
2006
Beszterce-N. 2008
Maros
2010
Maros
2010
Maros
2010
Hargita
1996
Tolna (Mo.) 1959–
1973
Tolna, Pest
1959–
(Mo.)
1973

megye
Máramaros

éve

Istensegíts
(Szucsáva)

Nagygyimes
Nagykapus
Nagymedvés
Nagymedvés
Nagymon
Nagypetri
Nagyrápolt
Nagysajó
Nagysármás
Nagysármás
Nagysármás
Nagysarokpataka
Józseffalva
(Szucsáva)
Istensegíts
(Szucsáva)

Nagyfülpös

Nagybún
Nagycég

(65 éves)

kora

1906

1895

1922
1935
1923
1935
1924
1919
1917
1931
1918
1936
1936
1920
1893

(76 éves)
(63 éves)
(80 éves)
(68 éves)
(75 éves)
(80 éves)
(89 éves)
(77 éves)
(92 éves)
(74 éves)
(74 éves)
(76 éves)

50 év k. (román)
1938

1941

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
Makfalva
1938

róm. kat.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
róm. kat.

ref.

ref.
gör. kat.

vallása
ref.

nő

férfi

férfi
férfi
férfi
férfi
férfi
férfi
nő
férfi
nő
nő1
nő2
nő
nő

férfi
nő

nő
férfi

Bosnyák Sándor

Bosnyák Sándor

Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Bosnyák Sándor

Magyar Zoltán
Brassai Csilla K.

Magyar Zoltán
Nagy Ödön
Berde Károly

neme
nő
Chici Aliz N.

GYŰJTŐ
neve

1977
1984
1977

2003
2004
2008
2008
2007
2004
2009
2011
2012
2012
2012
2003
1977

2002

2011
2001
2005
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megye
Kolozs
Maros
Maros
Maros
Maros
Brassó
Szeben
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Hunyad
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs

Kolozs

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Novoly
Nyárádmagyarós
Nyárádmagyarós
Nyárádmagyarós
Nyárádmagyarós
Olthévíz
Oltszakadát
Oroszhegy
Oroszhegy
Oroszhegy
Oroszhegy
Őraljaboldogfalva
Ördögkeresztúr
Ördögkeresztúr
Ördögkeresztúr
Ördöngösfüzes
Ördöngösfüzes
Ördöngösfüzes
Ördöngösfüzes
Ördöngösfüzes
Ördöngösfüzes
Ördöngösfüzes
Ördöngösfüzes
Ördöngösfüzes

486

Ördöngösfüzes
2010

2010
1994
1994
1994
2005
2009
2006
2003
2003
2004
2004
2006
2006
2007
2007
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2005

éve

Ördöngösfüzes

1936

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
Pusztakamarás
1929
(1908)
(1911)
(1914)
1929
Olthévíz
1933
Oltszakadát
1937
1927
1936
1917
1927
Csucsa
1935
Kajántó
1939
Ördögkeresztúr
1929
Ördögkeresztúr
1934
(1929)
(1933)
(1935)
(1941)
(1944)
(1961)
(1981)
Ördöngösfüzes
1930
Ördöngösfüzes
1934

(74 éves)

kora
(81 éves)
86 éves
83 éves
80 éves
(76 éves)
(76 éves)
(69 éves)
(76 éves)
(67 éves)
(87 éves)
(77 éves)
(71 éves)
(67 éves)
(78 éves)
(73 éves)
73 éves
69 éves
67 éves
61 éves
58 éves
41 éves
21 éves
(75 éves)
(71 éves)
(69 éves)
ref.

ref.
ref.

ref.
ref.
ref.
ref.

ref.
evang.

vallása
ref.
ref.
ref.
ref.

nő

neme
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő
nő
férfi
nő
nő
nő
férfi
nő
nő
nő
nő
férfi
nő
Magyar Zoltán
Dósa Erika
Dósa Erika
Dósa Erika
Vajda Szabolcs I.
Orbán Dániel
Magyar Zoltán
Kovács Melánia
Kovács Melánia
Hajdó H. Réka
Hajdó H. Réka
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Kulcsár Ildikó
Kulcsár Ildikó
Kulcsár Ildikó
Kulcsár Ildikó
Kulcsár Ildikó
Kulcsár Ildikó
Kulcsár Ildikó
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

GYŰJTŐ
neve

2012

2011
2011
2011

2012
2012

2009

2011
2011

2012
1996
1996
1996
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Selymesilosva
Selymesilosva
Seprőd
Seprőd
Seprőd
Sepsiszentgyörgy
Sepsiszentgyörgy

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Pálpataka
Petkipataka
Pusztakamarás
Pusztina
Pusztina
Rákosd
Rakottyás
Retteg
Rónaszék
Sajószentandrás
Sajóudvarhely
Sántatelek
Sáromberke
Sáromberke
Sáromberke
Sáromberke
Sárosmagyarberkesz
Sásd

INTERJÚALANY
adatai
megye
születési helye
éve
Hargita
2014
Békástanya
1930
Bákó
1996
Petkipataka
1916
Kolozs
2010
Pusztakamarás
1935
Bákó
1970-es évek második fele idős
Bákó
2004
Hunyad
2006
Rákosd
1920
Hargita
1972
(1922)
Beszterce-N. 2008
Retteg
1927
Máramaros 2008
Rónaszék
1921
Beszterce-N. 2008
Sófalva
1933
Beszterce-N. 2008
Sajóudvarhely
1945
Hargita
1996
Sántatelek
1928
Maros
1994
Sáromberke
1944
Maros
2002
1948
Maros
2002
1976
Maros
2002
1976
Máramaros 2005
Sárosmagyarberkesz 1931
Baranya
1968– Somoska (Bákó)
1897
(Mo.)
1972
Szilágy
2002
Selymesilosva
1922
Szilágy
2002
Selymesilosva
1944
Maros
1994
(1908)
Maros
1994
(1933)
Maros
1994
(1934)
Kovászna
1978
Gyimesbükk
1909
Kovászna
1991
Gyimesfelsőlok
1912
éve

(80 éves)
(58 éves)
86 éves
61 éves
60 éves
(69 éves)
(79 éves)

(74 éves)

ref.

(86 éves)
50 éves
(81 éves)
(87 éves)
(75 éves)
(63 éves)
(68 éves)
(50 éves)
(54 éves)
(26 éves)

ref.
ref.
ref.
ref.
ref.

ref.

ref.
róm. kat.
ref.
ref.
róm. kat.

vallása
róm. kat.
róm. kat.
ref.

kora
(84 éves)
(80 éves)
(75 éves)

férfi
nő
nő
nő
nő
férfi
nő

férfi
férfi
nő
nő
nő
férfi
nő
nő
nő
férfi1
férfi2
nő
nő

neme
nő
nő
férfi
férfi

Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Dósa Erika
Dósa Erika
Dósa Erika
Albert Ernő
Albert Ernő

Szőke Renáta
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Halász Péter
Halász Péter
Magyar Zoltán
Salamon Anikó
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Keszeg Vilmos
Vajda András
Vajda András
Vajda András
Magyar Zoltán
Bosnyák Sándor

GYŰJTŐ
neve

1996
1996
1996
1995
1995

2011
1980

2003
2012
1984
2005
2009
1987
2011
2011
2011
2011
2003
1996
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488

Fehér
Bihar
Maros
Maros
Maros
Maros
Maros
Maros
Maros

Maros
Maros
Maros

Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos

megye
Baranya
(Mo.)
Neamţ
Hargita
Szilágy
Baranya
(Mo.)
Szatmár
Szatmár
Kolozs
Kolozs
Maros

Székelyföld
Székelyföldvár
Székelyhíd
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos

Szatmérnémeti
Szatmérnémeti
Szék
Szék
Székelyabod

Szabófalva
Szalomáspataka
Szamosújlak
Szárász

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Somberek
1959–
1973
1994
1996
1999
1961–
1971
200?
200?
1970
2010
2010–
2011
2002
200?
200?
1995
1996
1996
1996
1996
1996
2001–
2002
2002
2002
2002

éve

1938
1913
1928
1948
1968
1970
1921

Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
1922
1923
1923

1954

Székelyhodos
Nyárádremete
Székelyhodos

(53 éves)
(55 éves)

kora

(80 éves)
(79 éves)
(79 éves)

(57 éves)
(83 éves)
(68 éves)
(48 éves)
(28 éves)
(26 éves)
(81 éves)

fiatal

24 éves
49 éves
(1888) 82 éves
1935 (75 éves)
1932

1943
1944
1906

Székelyföldvár

Szék
Szék
Székelyabod

Szalomáspataka
Szamosújlak
Diósfalu (Bákó)

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
Hadikfalva
1887
(Szucsáva)

ref.

ref.
ref.

róm. kat.
ref.

vallása

nő
férfi
nő

férfi
nő
nő
nő
férfi
férfi
nő
férfi
férfi
nő

nő
nő
férfi
nő
nő

nő
nő
nő

Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő

Szabó Csilla
Simon Boglárka
Szabó Judit
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő

Szilágyi Levente
Szilágyi Levente
Nagy Ilona
Magyar Zoltán
Nagy Zsuzsa

Halász Péter
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Bosnyák Sándor

neme
nő
Bosnyák Sándor

GYŰJTŐ
neve

2001
2001
2001

2012

2005
2003
2007
1980

1977
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megye
Maros
Maros
Maros
Maros
Maros
Maros
Maros
Maros
Hargita
Kovászna
Hargita

Hargita

Hargita

Hargita
Brassó
Brassó

Hargita
Hargita
Hargita
Beszterce-N.

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelyhodos
Székelypálfalva
Székelytamásfalva
Székelyvarság

Székelyvarság

Székelyvarság

Székelyvarság
Székelyzsombor
Székelyzsombor

Szentegyháza
Szentegyháza
Szentegyháza
Szentmáté

2013
2014
2014
1988
1994
2002–
2006

2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2001
2001
1994–
1995
1994–
1995
1994–
1995
2007
2007
2007

éve

Szentmáté

Székelyvarság
Székelyzsombor
Székelyzsombor

Székelyvarság

(1967)
(1951)
(1955)
1932

1920
1924
1929

?

1952

46 éves
63 éves
59 éves
(56 éves)
(62 éves)

(87 éves)
(83 éves)
(78 éves)

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
kora
Székelyhodos
1939 (63 éves)
Székelyhodos
1952 (50 éves)
Székelyhodos
1932 (71 éves)
Székelyhodos
1934 (69 éves)
Székelyhodos
1938 (65 éves)
Székelyhodos
1938 (65 éves)
Székelyhodos
1939 (64 éves)
Székelyhodos
1941 (62 éves)
1929 (72 éves)
középkorú
Székelyvarság
1920

róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.
ref.

róm. kat.
ev.
ev.

vallása

férfi
nő
nő
nő

nő
férfi
nő

?

férfi

neme
férfi
nő
nő
nő
férfi
nő
nő
nő
férfi
nő
férfi

Kedves Anett
Kedves Anett
Kedves Anett
Bíró Ilona
Keszeg Vilmos
Tatár Erzsébet

Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

Mészáros Ágnes

Mészáros Ágnes

Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Balássy Enikő
Fülöp Beáta
Tóth Andrea
Mészáros Ágnes

GYŰJTŐ
neve

2012
1996

2011
2011
2007
2011

1998

1998

1998
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490
éve

Szilágy
Szilágy
Maros
Kolozs
Kolozs
Kolozs

Bákó

Tarhavaspataka

2006
1978–
1980

Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy

2009
1999
200?
1996
1999
1999
1999
2001
1975–
1995

1999
2007
1995
1999
2007
2007

2005

Kolozs

megye
Beszterce-N. 1994
Beszterce-N. 2003
Kolozs
200?

Szilágyság
Szilágyzovány
Szilágyzovány
Szolokma
Szucság
Szucság
Szucság

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Szentmáté
Szentmáté
Szépkenyerűszentmárton
Szépkenyerűszentmárton
Szilágyballa
Szilágygörcsön
Szilágygörcsön
Szilágygörcsön
Szilágynagyfalu
Szilágyság
Szilágyság
Szilágyság
Szilágyság

Szucság
Szucság
Szucság

Szilágyság
Magyarcsaholy

Szilágyság
Szilágyság

Szilágyság

Egrespatak

Szépkenyerűszentmárton
Szilágyballa

(60 éves)

kora
(80 éves)
(24 éves)

ref.

ref.

vallása

GYŰJTŐ
neve

Antal Mária

Czégényi Dóra
Magyar Zoltán
Papp Éva
Gagyi József
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

Czégényi Dóra
Virág Magdolna
Virág Magdolna
Magyar Zoltán
Széman Rózsa
Czégényi Dóra
Soós P. Tímea
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra

neme
nő
Keszeg Vilmos
férfi Magyar Zoltán
nő
Szabó
Annamária
férfi Magyar Zoltán

1960 (46 éves) ref.
nő
(1924) 54 éves
nő
54 éves
nő
1920 (79 éves) ref.
nő
1936 (71 éves) ref.
nő
középkorú ort. lelkész
1969 30 éves református lelkész
fiatal református lelkész
középkorú református
lelkész
1964 (45 éves) ref.
nő
1938 (61 éves) ref.
nő
nő
(1933) 63 éves
férfi
1930 (69 éves) róm. kat. nő
1968 (31 éves) ref.
nő
1932 (67 éves) ref.
férfi
(69 éves)
1910
nő

1945

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
Szentmáté
1914
Szászlekence
1979
1947

2004

2004
2004
2004

2011
2007
2003

1999
2010

1994
1994
2007

2011

1996
2012
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megye
Bákó

Bákó

Bákó

Kolozs
Kolozs
Kolozs
Hargita
Kolozs

Kolozs

Kolozs

Kolozs

Kolozs

Kolozs

Kolozs

Kolozs

Kolozs

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Tarhavaspataka

Tarhavaspataka

Tarhavaspataka

Torda
Torda
Torda
Tordátfalva
Tordatúr

Tordatúr

Tordatúr

Tordatúr

Tordatúr

Tordatúr

Tordatúr

Tordatúr

Tordatúr

1975–
1995
1975–
1995
1993
1996
1982
1984
1988
1994
1975–
1985
1975–
1985
1975–
1985
1975–
1985
1975–
1985
1975–
1985
1975–
1985
1975–
1985
1975–
1985

éve

Tarhavaspataka
(1917)
(1919)
(1918)
(1924)

1914

1935

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
1931

15 éves

16 éves

32 éves

48 éves

68 éves

75 éves

77 éves

86 éves

(79 éves)
(82 éves)
65 éves
65 éves
70 éves
70 éves
87 éves

kora

unit.

ort.

vallása

lány

fiú

férfi

nő

nő

nő

nő

nő

nő
nő
férfi
férfi
nő

férfi

nő

Csőgör Enikő

Csőgör Enikő

Csőgör Enikő

Csőgör Enikő

Csőgör Enikő

Csőgör Enikő

Csőgör Enikő

Csőgör Enikő

Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Dósa Erika
Csőgör Enikő

Magyar Zoltán

Antal Mária

neme
férfi Antal Mária

GYŰJTŐ
neve

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1996
1996
1996
1996
1998

2003

2004

2004
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492

Ugrapataka
Uzdiszentpéter
Uzdiszentpéter
Vajasd
Vajdakamarás
Válaszút
Vámfalu
Vámosudvarhely
Váralmás
Várasfenes
Várasfenes
Várkudu
Várkudu
Vasasszentegyed

Ugrapataka

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Tordos
Torockó
Tövis
Trunk
Trunk
Trunk
Trunk
Tuson
Ugrapataka

2006
2003
2002
2001
2001
2001
2003
2010
1971–
1972
Hargita
1971–
1972
Hargita
1996
Maros
2010
Maros
2010
Fehér
2002
Kolozs
2010
Kolozs
2005
Szatmár
2007
Maros
2004
Szilágy
1999
Bihar
2008
Bihar
2008
Beszterce-N. 2008
Beszterce-N. 2008
Kolozs
2010

megye
Hunyad
Fehér
Fehér
Bákó
Bákó
Bákó
Bákó
Maros
Hargita

éve

Ugrapataka
Uzdiszentpéter
Alsótök
Vajasd
Vajdakamarás
Mezőkeszü
Vámfalu
Vámosudvarhely
Váralmás
Várasfenes
Várasfenes
Várkudu
Várkudu
Vasasszentegyed

Ugrapataka
1931
1933
1934
1910
1939
1932
1929
1922
1916
1928
1929
1926
1932
1933

1909
(72 éves)
(77 éves)
(76 éves)
(92 éves)
(71 éves)
(73 éves)
(78 éves)
(82 éves)
(83 éves)
(80 éves)
(79 éves)
(82 éves)
(76 éves)
(77 éves)

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
kora
Tordos
1944 (62 éves)
Torockó
1926 (77 éves)
Enyedszentkirály 1989 (13 éves)
(1933) 68 éves
Trunk
1926 (75 éves)
középkorú
fiatal
Tuson
1942 (68 éves)
Ugrapataka
1906

ref.
ref.
ref.

róm. kat.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
unit.
ref.

ref.

vallása
ref.
unit.
ref.

nő
nő
férfi
nő
férfi
férfi
nő
férfi
férfi
nő
férfi
férfi
nő
nő

nő

neme
férfi
férfi
lány
nő
férfi
nő
nő
nő
férfi

Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán

Bosnyák Sándor

Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Kinda István
Peti Lehel
Peti Lehel
Peti Lehel
Magyar Zoltán
Bosnyák Sándor

GYŰJTŐ
neve

2011
2011
2012

2011
2005
2004

2003
2012
2012
2008
2012

1982

2009
2008
2008
2009
2003
2007
2007
2012
1982
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Zetelaka
Zetelaka
Zetelaka
Zetelaka
Zilah
Zimándújfalu
Zsibó

Závod

Vérvölgy
Vérvölgy
Vérvölgy
Vérvölgy
Vérvölgy
Vérvölgy
Vérvölgy
Vice
Visa
Visa
Visa
Visa
Zajzon
Závod

GYŰJTÉS
helyszíne
település
Vérménd

megye
Baranya
(Mo.)
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Beszterce-N.
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Kolozs
Brassó
Baranya
(Mo.)
Baranya
(Mo.)
Hargita
Hargita
Hargita
Hargita
Szilágy
Arad
Szilágy
1959–
1973
1999
1999
2007
2007
2007
2007
2008
2006
2007
2007
2007
2010
2001
1959–
1973
1959–
1973
2007
2007
2007
2007
2001
2006
1995

éve

Kápolnás
Benedekfalva

1939
1895

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
Hadikfalva
1896
(Szucsáva)
Vérvölgy
1922
Vérvölgy
1927
Vérvölgy
1922
Vérvölgy
1925
Vérvölgy
1939
Vérvölgy
1946
Vérvölgy
1947
Vice
1924
Visa
1939
Visa
(1972)
Visa
1975
Visa
1929
Zajzon
Andrásfalva
1903
(Szucsáva)
Andrásfalva
1914
(Szucsáva)
Zetelaka
Zetalaka
1923
Székelyvarság
1925
Zetelaka
1929
(67 éves)
(100
éves)

(84 éves)
(82 éves)
(78 éves)

(77 éves)
(72 éves)
(85 éves)
(82 éves)
(68 éves)
(61 éves)
(61 éves)
(82 éves)
(68 éves)
35 éves
(32 éves)
(81 éves)
60 éves

kora

róm. kat.
ref.

róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.
róm. kat.

ref.

ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.

vallása

nő
férfi
nő
nő
nő
nő
nő

nő

férfi
férfi
férfi
nő
férfi
férfi
férfi
nő
nő
férfi
férfi
férfi
nő
férfi

Lukács Enikő
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Szabó Katalin
Molnár Gabriella
Czégényi Dóra

Bosnyák Sándor

Magyar Zoltán
Magyar Zoltán
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Magyar Zoltán
Gatti Beáta
Gatti Beáta
Gatti Beáta
Magyar Zoltán
Csere Magda
Bosnyák Sándor

neme
nő
Bosnyák Sándor

GYŰJTŐ
neve

2001

2011
2011
2011

1984

1984

2012

2011
2011
2011

2007
2007

1977
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GYŰJTÉS
helyszíne
település
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsibó
Zsobok

megye
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy

494
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1999
1997
1997
1997
1997
1997
1998
2005
2005
1999

éve

INTERJÚALANY
adatai
születési helye
éve
Zsibó
1919
Zsibó
1921
Zsibó
1925
Zsibó
1930
Zsibó
1931
Zsibó
1954
Zsibó
1922
Zsibó
1936
Zsibó
1945
Zsibó
1941
Zsibó
1944
Zsibó
1946
Zsibó
1950
Zsibó
1951
Zsibó
1957
Ketesd
1962
Zsibó
1964
Zsibó
1965
Zsibó
1941
Zsibó
1970
Nagybánya
1972
Zsobok
1925
kora
(76 éves)
(74 éves)
(70 éves)
(65 éves)
(64 éves)
(41 éves)
(74 éves)
(60 éves)
(51 éves)
(56 éves)
(53 éves)
(51 éves)
(49 éves)
(46 éves)
(40 éves)
(35 éves)
(33 éves)
(32 éves)
(57 éves)
(35 éves)
(33 éves)
(74 éves)

vallása
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
róm. kat.
ref.
róm. kat.
ref.
ref.
ref.
ort.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.
ref.

neme
nő
férfi
nő
nő
nő
férfi
nő
nő
nő
férfi1
nő
nő
nő
nő
nő
nő
férfi
nő
férfi2
nő
férfi
nő
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Czégényi Dóra
Magyar Zoltán

GYŰJTŐ
neve

2004

2001
2001
2001
1999
1999
1999
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
1999
2001
1999
2001
2001
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EME
Mellékletek

SZÓJEGYZÉK

A, Á
afuriszál, áfuriszil
afuriszálás, afuriszénia

ahun
akcsident
akkáki
akkar, akkó
alájza meg
állíntólag
állott
általvető
áltár
alyan
ámbolyog
amék
amelyikek
amír
angaria
ángyó
anyatárs
apastal; áposztol
aranykarika
árpa
aszondta
asszan, asszany, asszon
aszú
átal, átol
átfordul
átokmise
attúl
aval
azétt
azkot
azótátó, azótától
aztat

(rom. a afurisi) 1. anatémát (egyházi átkot) kimond; 2. vkit megátkoztat; l. kiáfuriszil, kiátkoz, kiimád, kimiséz
(rom. afurisanie) 1. kiátkozás, átok általi kiközösítés; 2. megátkozás:
átokkal való büntetés, rontás; l. átokmise, fekete mise, fureszena, gyertyás mise, kiimádkozás, kiimádkoztatás, kimiséztetés
ahol
(rom. accident) baleset
akárki
akkor
itt: megbüntet, bűnhődtet
állítólag
1. áll(t); 2. állhat, elszenved, tűr
ember vállán, ill. állat hátán átvethető tarisznya vagy középen átkötött
zsák (élelmiszer, ill. egyéb teher hordására)
itt: stóla
olyan; l. ulyan
szédeleg, kódorog
amelyik
akik
amiért
(rom. anghirie) tisztátalan, csúszómászó állatok
nagybáty felesége
vki gyermeke házastársának anyja
apostol; (rom. apostol) apostol
aranygyűrű
gyulladásos szembetegség
azt mondta
asszony
kiszáradt; itt: üres
át: 1. keresztül; 2. vissza
visszafordul (az átok)
büntető, ill. rontó szándékú, pap által celebrált szertartás; l. afuriszénia,
fekete mise, fureszena, gyertyás mise
attól
azzal
azért
azokat
azóta
azt
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B
bába
babonál
bács, bacsó
banda
bányérka, báréjka,
báréka
bár
barazda
bé
béángázsálódtak
bebútt
béfektető (hely)
béfirhangoz
behí, béhí, béhív
belehótt
béprimili
berbécs
berbetyil
beregenye
beszerika, biszerika
beszíl
betegé
bételt, bétőtt
betyár (legény)
beütül
bévesz
bévet
bidérlánc
bidon
bihal, bihaly
bitang
blesztem
blokk
bobotyáza
bodega
bolygat
bontsa ki
borkán
borzul
boszkonya
boszkonyál
boszkonyátor
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(rom. babă) 1. öregasszony, anyóka; 2. (pej.) vénasszony, banya
(testet, lelket és/vagy elmét) mágikus módon befolyásol; l. boszkonyál
1. báty, testvér; nagybáty; idősebb férfi
2. (rom. baci) számadó juhász
(rom. bandă) pej. hitvány, felelőtlen társaság
(rom. balercă) tárolóedény; itt: kisebb hordó
1. legalább; 2. ámbár, jóllehet, noha
barázda
be
(rom. a se angaja) szolgálatba álltak
bebújt
1. alvóhely; 2. kezelést szolgáló elszállásolás
elfüggönyöz
behív
belehalt
(rom. a primi) befogad; itt: szívesen látja; elfogadja
(rom. berbec) kos (a juh hímje); ürü (herélt kos)
1. érthetetlenül beszél; 2. imádságot mormol
madárberkenye (Sorbus aucuparia)
(rom. biserică) templom
beszél
betegért
beteljesedett, bekövetkezett
nők körül legyeskedő (fiatal) férfi
odacsapódik, ~vágódik; neki ütközik
1. át-, ill. elvesz vmit; 2. meghal; itt: belefúl (a vízbe)
bedob
szán v. szekér tengelyéből kiálló négy törperúd összekötésére alkalmas
lánc, amely a szállítmányt rögzíti
(rom. bidon) műanyag tárolóedény
bivaly
törvénytelen, házasságon kívül született gyermek (fattyú)
(rom. blestem) átok
(rom. bloc) tömbház
(rom. Bobotează) Vízkereszt (január 6.)
ivó, italkimérő; l. buffet
zaklat
felold (rontás alól)
(rom. borcan) befőttesüveg
borzong: 1. remeg, reszket, rázza a hideg; 2. irtózik, undorodik
rontás; l. csinálmány, öntés, rontás, rossztétemény
(rom. a bozgoni) megront, varázsol; l. babonál
rontó személy
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bőgni
bőt, büjt, bűjt, bűt
bőtöl, bőjtöl, bűtöl,
bűjtöl, bűtel
brigadér
buffet, bufét
buglya
bujonkozik
buksza
burján
buszujok
butelia
bűr
bűtös
C
călugăr
cap
CEC
cefre
cejdli
cerus
CFR
ciklus
cinkus
CS
csámborít
csán, csánlt
csap bé
csarda
Csau, Csaucseszku
cséápé (CAP)
csecs, csics
csecset, csicsit ad
csekk
csendesen
csentru
csiál
csihány
csinál meleg vizet

sírni
böjt
böjtöl
(rom. brigadier) munkacsoport vezetője
(rom. bufet) ivó, kocsma; l. bodega
boglya
bújik (dúsan, szertelenül)
pénztárca
gyomnövény
(rom. busuioc) bazsalikom (Ocimum basilicum L.)
(rom. butelie) gázpalack
bőr
böjtös

görögkeleti szerzetes; remete; itt: román ortodox szerzetes; l. kalugar
alakváltozatait
(rom. ţap) bakkecske
(rom. Casa de Economii şi Consemnaţiuni) Takarék- és Letéti Pénztár;
l. csekk
pálinkafőzés erjesztett alapanyaga
cédula
(rom. ţâruş) karó
(rom. Căile Ferate Române) Román Állami Vasúttársaság
(rom. ciclu) itt: havi vérzés, menstruáció
1. cédula; 2. sorsjegy

köt
csinál, csinált
beenged
itt: csárda
Nicolae Ceauşescu (1918–1989) román kommunista politikus, 1965től főtitkár, 1974-től haláláig Románia elnöke
(rom. Cooperativa Agricolă de Producţie) termelőszövetkezet
mell
szoptat
l. CEC
hallgatólagosan
(rom. centru) központ
csinál
csalán (Urtica dioica L.)
vizet melegít
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csinálmán, csinálmány

csináltat
csitil
csitkó
csobán
csombolyít
csóréláb
csubuk
csudára (megy)
csúfság
csúfságol
csuvikolás

az (érintkezésen alapuló) átviteli mágia formája, amely általában egy
személy ellen irányul, annak életerejét, egészségi állapotát, illetve
érzéseit, érzelmeit befolyásolja; l. kuruzsma; gurucsa, guruzsma; öntés, rossztétemény
1. rendel (misét); 2. rontat; l. elfizet, megcsináltat
(rom. a citi) olvas
csikó
(rom. cioban) juhpásztor
göngyöl, teker
mezítláb
(rom. ciubuc) érdekből adott ajándék, kenőpénz; mellékkereset
(vmit/vkit) különösnek tart, furcsáll; csodálja, bámulja
szégyen, gyalázat
gúnyol, gyaláz; nevetségessé tesz
(bagoly hangja) huhogás

D
deák, diák
defekt
déltájra
derget
deszkendál
dimile
direkt
diskurál
disznyó
döghü
dőlött
dőt
drágásabb
drapéria
druzsba
duduj
dumál, bedumál
dusz-īntorsz
dübbenő
dzsermek

(rom. diacon) templomi szolga; l. gyiáku
(rom. defect) hiba: 1. fogyatékosság; 2. üzemzavar
délre
dörget, dörömböl
(rom. a descânta) ráolvas; szómágiával gyógyít
kepe (papi gabonajárandóság)
épp
beszélget, társalog, cseveg
disznó, sertés; l. gyisznó
dögtemető
dőlt
dönt, dőlt
drágább
(rom. draperie) redőzött függöny
(rom. drujbă) láncfűrész
bozót, cserje
elhitet
(rom. dus-întors) menettérti
kátyú
gyermek

E
ead
éccaka
éfiak
egészsíges
égy
egyszé
ehűve

elad
éjszaka
ifjak
egészséges
egy
egyszer
éhezve
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ejsze
eküd
elbódarag
elcsap
elcsinál (gyermeket)
eldűl
eleibe
elémenet
elfizet
elfullad
elgyámbáz
elimádkoztat
elmejek
elnyuvad
előérzéköny
előssző
elpucol
elrontották
elsupákol
eltakarít
elteltyéig
eltikun
eltit
elvigyázkodott
emberé
embólia
endokárditisz
erőssen
értőember
es
esmént
észe
essze
esszeakad
esszeszólalkozik
esszetart (vkivel)
esszevegyít
esztena
esztenások
esztováta, ësztováta
esztrunga
ett
evel
evengélia
evvót

talán; l. észe
elküld
elkóborol, elkószál
1. kienged, szabadjára enged; 2. elzavar, elűz, eltávolít
terhességet megszakít; magzatelhajtás
eldől
elé
(gazdasági) haszon, eredményesség
kérelmezett és fizetett misével büntet vagy rontat; l. csináltat
megfullad
(gyámbál, gyámbász ’fogdos’); itt: megtépáz
imát, misét rendel vki ellen; l. kiimádkoztat; kimiséztet
elmegyek
elfullad; megfullad
előérzete van
először
elmegy
mágikus úton megbetegítették
elver
elvisz, félre rak; itt: eldug
(biz. idő) elteltéig, múlásáig
itt: elszenderedik
eltilt; itt: elűz
félrehúzódott
emberért
az az állapot, amit egy érszakasz elzárulása okoz(hat)
szívbetegség
nagyon
tudós, mágikus specialista
is
ismét
talán; l. ejsze
össze
összeakad
összeszólalkozik, éles szóváltásba keveredik vkivel
összetart: 1. összefog, szövetkezik (kölcsönösen segítik egymást); 2.
összetartoznak (egyetértenek, ill. hasonlók)
összekavar
(rom. stână) a havasra kihajtott nyáj és a pásztorok szállása
havasi pásztorok
szövőszék
(rom. strungă) 1. fejőkarám; 2. fejős juhnyáj
evett
ezzel
(rom. evanghelie) evangélium
ez volt
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ezé
ezekvel
ezket
eztet
F
fabusz
fagja meg
fáin
fájoltat
falat
fantom
fefordul
fejére rakták
fejérnép
fekdesett le
fekete böjt, feketeböjt
fekete mise, feketemise
felborzul, kiborzul
felcsüvít
felderít
féleszű
félre jár
félszeg, fészeg
félszeggé, fészeggé tesz
fére
fermeka
fermekál
fermekás (asszony)
fermentál
festánia, festánya,
fésztánia
feteke
fetekemise
ficfa
ficsoru
fíl
firma
fisa
flakon
fogantatós
forgalmista
főd, füd
főjz
föveny, fövény

500

ezért
ezekkel
ezeket
ezt

kezdetleges autóbusz
megfog, tetten ér, kiderít
(rom. fain) finom; igen jó, kitűnő, nagyszerű; szép
fájlal
kis pattanás vagy hólyag az ember nyelvén
(rom. fantomă) szellem
meghal
ráfogták
asszony; l. njép, níp
összefeküdt
szándékra fogadott szigorú böjt: 1. egyéni; 2. papi irányítással
1. pap által celebrált (büntető jellegű) szertartás; l. afuriszálás, átokmise,
fureszena, kimisézés; 2. (rom. prohod negru) gyászmise
lúdbőrzik (hideg vagy undor miatt); l. borzul
süvít, süvölt (éles, magas hangot ad); itt: felzavar
kiderít
nem épelméjű
hűtlenkedik
(teljesen vagy részlegesen) béna, sánta, nyomorék
megbetegít; teljesen vagy részlegesen megnyomorít
félre
(rom. farmec) varázslat; rontás
(rom. a fermeca) babonáz, bűvöl, varázsol; ront
rontó (varázsló) népi specialista
(rom. a fermenta) erjed
(rom. feştanie, sfeștanie) szentelés
fekete
l. fekete mise
fűzfa
(rom. fecior) 1. vki fiúgyermeke; 2. fiatal legény
fél
1. cég; 2. farm, állami gazdaság
(rom. fişă) nyugta, elismervény
(rom. falcon) műanyag palack
foganatos; eredményes, hatásos
forgalmi szolgálattevő, vasúti alkalmazott
föld
főz
homok
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fövenyez
fundáció
furësényija, fureszena,
fureszenya,
furiszenya,
furiszénya,
fureszénya
fuszta
futtunk
fürgentyű, fürgettyű
füstelő
füstölget
fűtő, füttő
fűtőszipka
fütyürel
G
gajter
galugér
galygókő
gamatság
ganyé
ganyél
garantál
gátá
gáter
gerebjenyel
gondó
gondolatjára
Gostat
gömbfát (huzat)
görcs
göréncsont
gunya, gúnya
gurucsa, guruzsma
gurucsál
gúvad
GY
gyalag
gyartya, gyértya,
gyërtya, gyortya
gyertyamise, gyertyás
mise

beszór, behint
(rom. fundaţie) alap(zat)
(rom. afurisenie) megátkozás: átokkal való büntetés, megrontás, elpusztítás; l. afuriszálás, afuriszénia; átokmise; fekete mise; kureszenya

(rom. fustă) szoknya
futottunk
szán vagy szekér (négyszögletes fa)alkatrésze, amely lehetővé teszi,
hogy a szerkezet eleje fordulni tudjon
füstölő (húsfélék füstölésére használt helység)
itt: tömjénez, szentel
kályha, tűzhely
kályhacső; l. szipka
fütyöl, fütyörészik

gatter, körfűrész
l. kalagar
(gajgókő?) kerek kő a folyómederből (itt: nehezék)
1. tisztátalan, gonosz lény; 2. piszkos, alávaló dolog
1. gané, ürülék; 2. undokság, szemét
bélsárt ürít
(rom. a garanta) biztosít
(rom. gata) kész, vége
fűrésztelep
gereblyenyél
gondol
szándékára
(rom. Gospodărie /agricolă/de stat) állami gazdaság
rönkfát (szállít)
bog, csomó
(rég. gerincsont) hátgerinc
ruha
boszorkányság, (szerelmi) rontás; l. csinálmány; fermeka; kuruzsma;
rossztétemény
megront; l. fermekál, megcsinál
dülled

gyalog
gyertya
igazságszolgáltató eljárásként értelmezett, szándékra mondatott mise
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gyertyásmisére-való
gyetot, gyétot
gyiáku
gyisznó, hízógyisznó
gyökönt
gyűjjön
gyütt

gyertyás mise díja
(rom. de tot) egészen; teljesen
(rom. diacon) templomi szolga; l. deák, diák
sertés; l. disznyó
félálomba szenderül
jöjjön
jött

H
há
had
hagyódva
hajtási
hál
hallám
hállingál
hallszódatt
halltam
hámbár
hammat
hánkódik
harcolni
hasznot (vesz)
hatósabb
hátulrunnan
házinéni
héj
hely
heré
hererakodni
herűjjék meg
hesznál
hézánk
hezza
hézzátart
hí
hija, hiú
hitvány
hóborgott
hohottal
hojz, hojza
hónap
honn
hónya alatt
hordojzták
hót
húgy

hát
hagy
elválva, szétköltözve
gépkocsivezetői engedély; ~ igazolvány
alszik, megszáll
hadd lám
álldogál, ácsorog
hallatszott
hallottam
(rom. hambar) hombár, magtár
hamut
hánykolódik
itt: (rom. a lupta) megbirkózni (a nehézségekkel)
haszonbérlet, haszonélvezet; itt: egy terület használati joga
hatásosabb
hátulról
itt: takarítónő
itt: kéreg
(föld)birtok
helyre
rendet tenni
heréljék ki, ivartalanítsák
használ
hozzánk
hozzá
vmihez tartja magát, vmit betart
hív
(ház és/vagy melléképületek) padlása
züllött
kóborolt, kóborgott
(rom. hohot) zokogva
hoz, hozza
holnap
otthon; l. otthun
hónaljában
hordozták
halott
vizelet
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hulmi
hunnat
huruzs
húzgál
I, Í
iccaka
idesanyám
igíz, ígíz
ijenek
íjje, íjjel
ikanák
il
iljen
illogat
ilyesmi formába
imádkojzanak
IMASA

holmi
honnan
kukoricakóró
rángat, hurcol

imátkozni
incitel
infermeria
ippeg, ippen
istória
iútt
izsóp

éjszaka
édesanyám
igéz (szemmel ver, nézéssel ront, árt)
ilyenek
éjjel, éjszaka
(rom. icoană, icoane) ikonok, szentképek
él
ilyen
iszik; l. iútt
így
imádkozzanak
(rom. Intreprinderea de maşini agregate şi subansamble auto) gépkocsialkatrész-gyár
imádkozni
(rom. a incita) noszogat
(rom. infirmerie) betegszoba
éppen
(rom. istorie) 1. história; 2. hosszas beszéd
ivott; l. illogat
kerti izsóp (Hyssopus officinalis)

J
jába
jálézár
jánka
jány
jászoly
jertált (asszony)
jértáré
jettibe
jól áll
jószág
jő

hiába; itt: ingyen
Yale-zár, rugós reteszzár
leányka
leány; l. leán
jászol, (nagy)állatok vályúszerű etetője
(rom. iertat) nemiségen túli nő
(rom. iertare) bocsánat
ijedtében
jó anyagi helyzetben van
állat
jön

K
kalagar, kaludjer,
kalugar, kaluger, kalugyer, kaluber-pap,
kalugerpap, köluger
pap, kölugyer pap,
köluzsér pap

(rom. călugăr) görögkeleti szerzetes; remete; l. galugér
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kaliba, kalyiba
kalibások
kalorifer
kalugerica
kám
kamáné
karika
karinca
kárinkodni
kárpál
kártyavetőné
katedra (papi)
kategorikusan
katlan
katolik, kátolik
ke
kendező
kéneső
keres
kergeteges
kétségbeestek
kettyegtet
kézvel
kiáfuriszil
kiájt, kiát
kiátkoz
kibélyegzi
kibogojza
kibontsa
kibúlik
kiimád
kiimádkoztatás
kík
kikalugerez
kilelődzik
kilometret
kimen, kimeny
kimiséz
kimiséztet
kincsőrző
kisjött
kiszentel
kiszolgáltassa
kitakarta
kitanál
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fából, sebtében összetákolt kunyhó
nyári hónapokban havason pásztorkodók
(rom. calorifer) fűtőtest
(rom. călugăriţă) görögkeleti apáca; l. májka, majkuca
(rom. cam) körülbelül
kománé
gyűrű
lepelszoknya
káromkodni
ócsárol, szid
kártyajós
oltár
(rom. categoric) határozottan; kizárólag
kemence
(rom. catolic) római katolikus
1. (rom. că) mert; 2. (magy.) kell
törölköző
higany
jósol
kerge; itt: hebehurgya, bolondos
megijedtek, megrémültek
itt: kecsegtet, hiteget
kézzel
kiátkoz; l. kiimád, kimiséz
kiált
átokkal sújt; l. afuriszál, kiáfuriszil, kiimád, kimiséz
megjelöli
kibogozza, kioldja
kibontja, azaz: feloldja
kibújik
1. imával betegít, ront; 2. imával gyógyít
szándékra kérelmezett, ill. vállalt ima- és miseszolgálat
kék
görögkeleti szerzetessel szándékra misét szolgáltat; l. kiimád, kimiséz
kitudódik
kilométert
kimegy
istenítélet-jellegű templomi szertartást végez; l. kiimád
istenítélet-jellegű templomi szertartást igényel; l. kiáfuriszil, kiátkoz,
kiimádkoztat, kikalugerez
elásott, elrejtett kincset őrző helyi szellem (természetfeletti lény)
kijött, ki is jött
megszentel
kiszolgáltatja
felfedte
kitalál
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kitátotta
kitött
kivirjad
kócs
kócslik
kókonya

kolektíva, kollektívba
komplikált
kondika
konduktor
konstient
korc, korca
korcsoma
kóré
koslat
koszorúvirág
kő
könyvet nyit
könyvet nyittat
kőrisbogár
kőrisfa
kőtség
közes
közlekedik (vkivel)
közülek
kucorodva
kujak
kulák
kuncsaft
kureszenya
kurka
kursza
kuruzslás
kuruzsma
kű
kűd
küjjel
kürtő
küsködés
küszeb
küszebrongy

1. kinyitotta (a száját); 2. kiabálni kezdett
lejárt
megvirrad
kulcs
kulcslyuk
1. húsvéti (szentelt) kenyér, fonott kalács; 2. húsvéti (szentelt) ételek
(kalács, sonka, bárány, tojás, só); 3. húsvéti (hímes) tojás; 4. húsvéti
(túrós) sütemény; l. prinosz, prinósz
1. mezőgazdasági termelőszövetkezet; 2. a kommunista agrárpolitika
(szövetkezetesítés) idején
(rom. complicat) bonyolult
(rom. condică) jegyzék, lajstrom
(rom. conductor) vezető, sofőr
(rom. conştient) tudatos
(ruhanemű) széle, szegélye
kocsma
kukoricaszár
összevissza jár
művirág
kel
ortodox pap vagy szerzetes egyházi könyvből jósol
megkárosított személy ortodox pappal vagy szerzetessel jósoltat
nép. dühbogár (Lytta Vesicatoria L.)
kőris (Fraxinus L.)
kenyér és puliszka mellé való, házilag előállított (tej)termék (sajt, vaj,
túró, néhol húsfélék is)
közös
közösül
közülük
leguggolva, összegörnyedve
ököl
nagygazda
(ném. Kundschaft) üzletfél, vevő
l. fureszena, fureszenya
(rom. curcan) pulyka
(rom. cursă) (autóbusz)járat
varázslás
rontás; l. csinálmány; fermeka; gurucsa, guruzsma; öntés, rossztétemény
kő
küld
kívül
kémény
küszködés
küszöb
lábtörlő
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L
lajtorja
leán, liány
lefészegedik,
legén, legín,
legénember
legutaján
lei
lepcseg
letérgyel
lik
lóhám
lonka
lot
Lottó
lú
M
má
madársósicska
magiktól
máj
majdtig
májka, majkuca,
májkuca
majorkodtak
málé
málét főjz
málter
máma, mámo
mámi
manasztéria,
monasztéria
matraguna
mazítláb
megákuzál
megbusulta (magát)
megcsináltat
méges
megesküdni
megfélszegedik,
megfészegedik
megfőtt (pálinka)
meggurucsál
meghejet
meghót, meghótt,
meghult
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létra
leány; l. jány
lebénul, nyomorékká lesz; l. fészeg, megfészegedik
legény, fiatal (nőtlen) férfi
utoljára
(rom.) lej
mezítláb jár
letérdel
lyuk
a ló igába fogására szolgáló szerszám
víz melletti rét
(rom. lot) tábla, parcella, telekrész
szerencsejáték-szelvények árusítására létesített állami intézmény
ló

már
erdei madársóska (Oxalis acetosella L.)
maguktól
(rom. mai) még
éppen hogy
(rom. maică, măicuță) apáca; l. kalugerica
pásztorkodtak
kukorica (Zea mays L.); l. terekbúza
puliszkát készít
malter (habarcs, vakolatanyag)
ma
anya
(rom. mănăstire) szerzetes-, ill. apácakolostor
(rom. mătrăgună) nadragulya (Atropa belladonna L.)
mezítláb
(rom. a acuza) megvádol
elszomorodott, elkeseredett
megrontat; l. elfizet
mégis
itt: házasságot kötni
(teljesen vagy részlegesen) megnyomorodik
megéledt
megront, elvarázsol
itt: büntető szándékkal misét mond; l. kimiséz
meghalt
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meghúzgálta
megigéz
megitat (legényt)
megjettek
megkerejt
megkörepel (az ördög)
meglapulta (az ördög)
meglinyistyálódik
megmered
megmiséz
megmotol
megpédépszil
megsánta
megsap
megseprűz
megsikodott
megszpovédéálták
megüsmer
megütte
megvigyázkodtak
menkecselnek
menyecske
menyen
mer, met
mér, mír
merrüről
mesin
métoda
mián
miha
mikrométer
milícia
milicista
millionak
mind
mindenüvé
mingyá, minnyá
mink
miseszolgálat
mitőte
modzsila
mokányságba
mondnak (igét, misét)
mostan
mósuj
motorina
motrok

megrángatta, meghurcolta
tekintettel (szándéktalanul, ill. szándékoltan) megront
szerelmi mágia (speciális) folyadékkal
megijedtek
megkörnyékez
megkörnyékez, megkísért
1. megkörnyékezte, megkísértette; 2. megszállta
(rom. a se liniști) megcsendesedik, megnyugszik
megmerevedik, mozdulatlanná dermed
pappal rontást közvetít; l. kimiséz
megmotoz
(rom. a pedepsi) megbüntet
megcsinálta(tta), ti. megrontatta
megcsap, megüt
seprűvel (meg)üt, (meg)ver
megcsúszott
(rom. a spovedi) meggyóntatták
megismer, felismer
megütötte
megfigyeltek, nézelődtek, körülkémleltek
mennek
fiatal (házas) asszony
megy
mert
miért
honnan
(rom. maşină) gépkocsi
(rom. metodă) módszer, eljárás
miatt
mintha
paránymérő (precíziós hosszmérő műszer)
(rom. miliţie; ma: poliţie) rendőrség
(rom. miliţian; ma: poliţist) rendőr; l. polic
(rom. milioane) milliók
ugyancsak
mindenhova
mindjárt, azonnal
mi
kérésre /megbízásból pap által végzett templomi szertartás
mióta
(rom. movilă) szénarakás
havasi románság körében, Mócföldön
imádkoznak, misét tartanak
most
(rom. moş) öregapó, idős nagybácsi
(rom. motorină) dízelolaj, gázolaj
motoros jármű
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möndje
mucsitódik
mü

mondanivaló; itt: imádság
mutatódik, látszik
mi

N
nagyágy
nakaz
nannyám, nannyó
navéta
návétázni
necc
nejlonbidon
nejz
nélkülözni
néne
nényuka
nép
nevikre szól
níéz
nir
níz
níző
njép, níp
növís
nume

1. kényelmes ágy; 2. hitvesi ágy
(rom. necaz) baj, kellemetlenség
nagyanya
(rom. navetă) ingázás
(rom. a face naveta) ingázni
(ném. Netz ’háló’) szatyor, táska
(rom. bidon) műanyag hordó; (öblös, hengeres) tároló; l. bidon
nézz
(rom. a neglija) kerülni; mellőzni
nagynéni; idősebb nő
idősebb nőrokon
itt: embertömeg
rájuk imádkozik
néz
(rom. mir) szentelt olaj
itt: jósol; l. keres
néző, látó (látnoki képességgel rendelkező személy)
fehérnép, asszony; l. fejérnép
kelés
(rom.) név

NY
nyám
nyáraló, nyároló
nyárol
nyavalyatörés

(rom. neam) rokonság
nyári szálláshely (pásztornak és nyájnak) a havason; l. kaliba
havasi pásztorkodás nyári hónapokban
rángógörcs, epilepszia; l. szívfogás

O, Ó
oan
odaesik az ágyra
odamenyek
odapiszkol
odavertík
ográda
olá, oláh, óláh
oláhné, oláné
olápap
ológ
oltyán
onnat, onnét
operál

olyan
mozgásképtelenné válik
odamegyek
(vizelettel, ürülékkel) valahova piszkít; valamit bemocskol
odaütötték
(rom. ogradă) itt: háztartás, gazdaság
(vlach) román
román nemzetiségű nő
román pap
(rom. olog) nyomorék
olténiai
onnan
(rom. a opera) műt
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orvas
oszt, osztán
otthun
Ö, Ő
őköt
öntés

orvos
aztán; l. sztán
otthon; l. honn

őröjzön
örökké
örökkétig
őszlő
összebogolódtak
összekerülni
összezándorodtak
őtet

őket
1. rontás; 2. rontást másra hárító (gyógyító) eljárás; l. csinálmány, rossztétemény
őrizzen
mindig
folyton
őszi legelő
összebogozódtak
összeházasodni
összezörrentek, összevesztek
őt

P
pácika
pacil
pakulár
papa, papó
par
para
párácska
parintye
particsika, perticsika
páska, pászka
pászka
páter
patron
patura
páza
pénszié
përvērsz, pērversz
pesztra
piás
piktor
pillanajt
pirics
piritusz
piszlikutya
pitar
pléh
polic
politika

bot
(rom. a păţi) vmi rossz történik, esik meg vele; megjár
(rom. păcurar) juhász, (juh)pásztor
1. nagyapa; 2. idős férfi
iparkodó
(rom. para) pénz
finom köd
(rom. părinte ’atya’) román pap
(rom. părticică; rég. anafură) részecske az Oltáriszentségből
(rom. paşti) húsvéti szentelt kenyér és bor
(rom. pască) kovásztalan kenyér
katolikus plébános
(rom. patron) munkáltató, tulajdonos
(rom. pătură) pokróc
(rom. pază) őr
(rom. pensie) nyugdíj
(rom. pervers) fajtalan
dajka, gyermekgondozó személy
italos
(rom. pictor) festő
pillanat
priccs, deszkából készült egyszerű fekvőhely
ördögszolga
kicsi kutya
pitvar
fémből alakított lemez, bádog
(rom. poliţist) rendőr; l. milicista
taktika, eljárási mód
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pomána
ponk
pópa
pórász
poszt
praktika
praktikálják
pravila, prágyila, prajila,
právilla, pregyéla
pravilár
preszkura, prészkura
preszkurica
pretenciós
priccol, preckel
primél
prinosz, prinósz
prohod
pszalm, pszálm
puf
puj
punga
puskaré
putyina
R
ráböjtöl
rámcsitilja
rámond
realepcsen
reflekcia
reik
rekegés
rekegő
remetéül
rendít
reperál
réta
rezbunálni
rikojt, rikot
ríszeges
rít
rivízetesen
rományul
rongyák
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(rom. pomană) adomány, ajándék a halott lelki nyugalmáért, ill. megváltásáért
kályha előtti keskeny padka
(rom. popă) pap; itt: román pap
szőrből font zsinór
(rom. post) böjt
1. eljárás, gyakorlat, praxis; 2. patika, gyógyszertár
gyakorolják, űzik
(rom. pravilă) egyházi törvénykönyv
(rom. pravilar) egyházi könyvből jósló pap
(rom. prescură) szentelt, áldozati kenyér (felajánlás)
(rom. prescuriţă) áldozati kenyeret sütő és árusító nők
(rom. pretenţios) igényes
spriccel, fröcsköl
(rom. a primi) fogad
(rom. prinos) fonott kalács (fogadalmi ajándék); l. kókonya
(rom. prohod) gyászszertartás, temetés
(rom. psalm) zsoltár
pof
(rom. pui) kukorica
(rom. pungă) (nejlon)zacskó, tasak
(rom. puşcărie) börtön
(rom. putină) puttony, fabödön; itt: hordó

rituális, szándékra fogadott böjtöt tart
(rom. a citi) rám olvassa
1. megáld; 2. ráolvas
lapos test esése vagy ütése által támadt hang
1. (rom. reflex) reflex; 2. (rom. a reflecta ’gondolkodni, elmélkedni’) ítélőképesség, ész, értelem
rájuk
kísérteties, éles hanghatás
bolygó, kirekesztett, nyugodni nem tudó lélek
remeteként
elsorol, mond
(rom. a repara) javít
rajta
(rom. a răzbi) itt: meggyógyulni; a végére járni
kiált
részeges
rét
borzasztóan, rémületesen
románul
ruhák
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rosszlét
rossztétemény
rőköl
ruca

rosszullét
l. csinálmány, öntés
szaggatottan sír
réce, házikacsa

S
să mă spovedesc
sak
sán
sátány
semmikó
seprűciru
síkárol
sirül
sohun, suhun
sorda
sóska
sovánkozatt
strájf
subler
suhuva
süldő
svát

(rom.) gyónjak meg
csak
csinál
sátán
semmikor, soha
seprőcirok (Sorghum vulgare Pers)
sikál, tisztít
fordul
sehol
csorda
mezei, réti sóska (Rumex acetosa L.)
soványodott, gyengült
lovas szekér, társzekér
tolómérő
sehova
növendéksertés
(rom. sfat) néptanács; l. szfát

Sz
száda
szekusok
szellemi defekt
szenes víz
szentség alá
szereda
szerel essze (pénzt)
szfát
szigur
szílyek
szintétikusok
szipka
szipogat
szivar
szivaroz
szívfogás
szluzsba, szkluzsba
szóga
szógálat
szógálatot ad

bejárat, nyílás
(rom. securiști) titkosrendőrök
értelmi fogyatékosság
szemmel, nézéssel való rontást ellensúlyozó (mágikus) folyadék
kehely, bor és szentelt kenyér, valamint olaj, tömjén, miseruha és misekönyv alá
szerda
összegyűjtöget
(rom. sfat) néptanács; l. svát
(rom. sigur) biztos
szélek; itt: település széle
(rom. sintetic) vegyi úton előállított, műanyag
kályhacső; l. fűtőszipka
szopogat; szív
cigaretta
cigarettázik
epilepszia; l. nyavalyatörés
(rom. slujbă) mise
szolga
szolgálat
1. misét kérelmez; 2. misét tart
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szökik (hozzá)
szőttes
szpovedál
szpurkát
sztádium
sztán
sztárec
szurok
szutá
szüv, szűv
szvetter

(vkinek) ugrik
(házilag szőtt) abrosz, takaró, törölköző
(rom. a spovedi) gyóntat
(rom. spurcat) 1. mocskos, tisztátalan, undok; 2. női test váladékával
megrontott férfi
(rom. stadiu) szakasz; állapot
aztán; l. oszt, osztán
(rom. stareţ) kolostorfőnök
1. gyanta; 2. gomba
és utána
szív
kötött kiskabát, mellény

T
táblecska
takaródzék ki
találgató
talvaj
tam
tán
tanácsos
tanálkozott
tanya
tárga
tartatt (vkivel)
taxa
taxi
teccik
téesz
teheny
tekenő
telariázni
telejteni
telek
temjén, timin, tömény
templam
templomi növény
ténleg
ténlegesen
terekbúza
terengetés
térgy
térgyel, térgyepel
teszen
tiktök
titánikus (böjt)

a tóka deszkalapja
tudódjon ki
néző, jós
tolvaj
tudom
talán
1. egyháztanácsos; 2. megyei tanácsos
találkozott
lakott területtől távol(abb) eső, zárt, magányos telep
(rom. targă) hordágy
házasságban él
(rom. taxă) díj, fizetnivaló pénzösszeg
autó, gépkocsi
tetszik
termelőszövetkezet (TSZ)
tehén
teknő
itt: énekelve imádkozni, litániát mondani
teleltetni
udvar, porta
tömjén
templom
megszentelt növény (szentelmény)
tényleg
valóban
törökbúza, kukorica (Zea mays L.); l. málé
térítgetés; irányítás; visszafordítás
térd
térdel
tesz
ti
nehéz
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tógás diák
tojásfehérnye
tóka

tura
tusza
tűlem

garabonciás diák (időjárásdémon-vonásokkal felruházott élő ember)
tojásfehérje
(rom. toacă) ércharangot helyettesítő, faállványra felfüggesztett deszka,
fatábla vagy vaslemez az ortodox kolostorokban, templomokban
a tóka egy vagy két verővel (pl. fakalapáccsal) való ritmikus ütése; meghatározott tevékenységeket, ill. hírek továbbítását jelzi
toll
toloncolta, erőszakosan eltávolította
tudom
kukorica (Zea mays L.)
tölt
(rom. treabă) itt: összeszűrte a levet; viszonya volt vkivel
(rom. tren) vonat
(rom. tribunal) bíróság
tudok
természetfeletti erejű, kivételes (látnoki, ill. gyógyító és rontó) képességgel rendelkező személy
(rom. tură) műszak
(rom. trusă) műszertáska, szerszámkészlet
tőlem

U, Ú
ugyi
ulan, ulyan
unalmat (kieszközöl)
uniforma
úra
urmǽrál
utossó
utóvégre

ugye
olyan; l. alyan
közömbösséget
(rom. uniformă) egyenruha
újra
(rom. a urmări) követ
utolsó
végül is

Ü, Ű
ű
üdejibe
ügyekejzék
űk
ülü
üng
üress kézt

ő (E/3.)
időben, idejében
igyekezzen
ők (T/3.)
ölyv
ing
üres kézzel

V
vackorfa
vaegy
vagabond
vaj
valahun

vadkörtefa
talán; itt: körülbelül
(rom. vagabond) csavaragó
vagy
valahol

tókálás
tollú, tolu
toloncóta
tom
törökbúza
tőt
trábált
trén
tribuna
tudak
tudós
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vállani
vállott
valósojunk meg
varasbéka
várcsagatt
vasfű
vatuj
velik
vélle
verisora
vesztés
vezsetár
vicsog
vigyázkodik
vín
virjad
visigál
visszanez
vizitbe
vóna
vót, vult
vőgy

válni
lett
győződjünk meg
varangyos béka
vinnyogott, sikongatott
verbéna (Verbena officinalis L.)
fiatal (házi) kecske
velük
vele
(rom. verișoară) unokatestvér
veszteség, kár
1. (rom. vegetal) növényi; 2. (rom. vegetarian) vegetáriánus
vinnyog
1. figyel, nézelődik; 2. tátja a száját, bámul
vén
virrad
visong, sikong
visszanéz
(rom. vizită) látogatóba; udvarolni
volna
volt
völgy

Z
zodiák
zográda
zolá
ződ
ződség

(rom. zodiac) jósda
(az) udvar, porta ; l. ográda
(az) oláh, azaz: román
zöld
zöldség

ZS
zsenéroz

(rom. a jena) zavar
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HELYNÉVJEGYZÉK

TELEPÜLÉS
magyar neve
Abafája
Agapia
Ágas
Aklos
Aknavásár
Áldomáspataka
Almásgalgó
Almásmálom
Alsóbajom
Alsóegregy
Alsóköhér
Alsószombatfalva
Alsótök
Alsóvalkó
Andrásfalva
Antalokpataka
Apahida
Apanagyfalu
Arad
Aranykút
Aranyosegerbegy
Aranyosgyéres
Aranyoslonka
Aranyosmóric
Aranyosrákos
Árdány
Argyasudvarhely
Argyéluca
Árpástó
Atyha
Babuc
Baca
Bádok
Bádon
Bákó

MEGYE
román neve
Apalina
Agapia
Agăş
Ocoliş
Târgu Ocna
Aldămaş
Gâlgău Almaşului
Malin
Boianu de Jos
Românaşi
Chiheru de Jos
Sâmbăta de Jos
Tiocu de Jos
Valcău de Jos
Măneuţi
Valea lui Antaloc
Apahida
Nușeni
Arad
Arancuta
Viişoara
Câmpia Turzii
Lunca
Moruţ
Vălenii de Arieș
Ardan
Curtea de Argeş
Ardeluţa
Braniştea
Atia
Băbuţiu
Baţa
Bădeşti
Badon
Bacău

magyar neve
Maros megye
Neamţ megye
Bákó megye
Fehér megye
Bákó megye
Bákó megye
Szilágy megye
Beszterce-Naszód megye
Szeben megye
Szilágy megye
Maros megye
Brassó megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Suceava megye
Hargita megye
Kolozs megye
Beszterce-Naszód megye
Arad megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Fehér megye
Beszterce-Naszód megye
Kolozs megye
Beszterce-Naszód megye
Argeş megye
Neamţ megye
Beszterce-Naszód megye
Hargita megye
Kolozs megye
Beszterce-Naszód megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Bákó megye
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TELEPÜLÉS
magyar neve
Balázsfalva
Báld
Bálványoscsaba
Bálványospataka
Bálványosváralja
Bánffyhunyad
Barackospataka
Bátaszék
Bedecs
Békástelep
Békászsadány
Belényesújlak
Benedekfalva
Berendfalva
Berettyószéplak
Berkenyes
Berkes
Bethlen, Betlen
Betlenszentmiklós
Bodola
Bogártelke
Bogdánd
Bogdánfalva
Boncnyíres
Bondoraszó
Borgóbeszterce
Borospatak
Borsabánya
Bőd
Bősháza
Brassó
Brátka
Bruszturósza
Buhapataka
Bukarest
Bulyovszkytelep
Buza
Buzaháza
Búzásbocsárd
Bükkhavaspataka
Bükklok
Bürgezd
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román neve
Blaj
Balda
Ceaba
Bolovăniş
Unguraş
Huedin
Baraţcoş
––––
Bedeciu
Becaş
Telec
Uilacu de Beiuş
Benesat
Gâsteni
Suplacu de Barcău
Berchieşu
Borzeşti
Beclean
Sânmiclăuş
Budila
Băgara
Bogdand
Valea Seacă
Bonţ
Budureasa
Bistriţa Bârgăului
Valea Boroş
Băile Borşa
Beudiu
Biuşa
Brașov
Bratca
Brusturoasa
Valea Buha
Bucureşti
Marca-Huta
Buza
Grăușorul
Bucerdea Grânoasă
Poiana Fagului
Făgeţel
Bilghez

magyar neve
Fehér megye
Maros megye
Kolozs megye
Bákó megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Hargita megye
Tolna megye (Magyarország)
Kolozs megye
Hargita megye
Neamţ megye
Bihar megye
Szilágy megye
Bákó megye
Bihar megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Beszterce-Naszód megye
Fehér megye
Brassó megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Bákó megye
Kolozs megye
Bihar megye
Beszterce-Naszód megye
Hargita megye
Máramaros megye
Beszterce-Naszód megye
Szilágy megye
Brassó megye
Bihar megye
Bákó megye
Bákó megye
Románia fővárosa
Szilágy megye
Kolozs megye
Maros megye
Fehér megye
Hargita megye
Hargita megye
Szilágy megye

EME
Helynévjegyzék
TELEPÜLÉS
magyar neve
Cege
Cegőtelke
Cigányi
Cigányosd
Ciherekpataka
Csákigorbó
Csalhó
Csátalja
Csegez
Csekelaka
Csengerbagos
Csernakeresztúr
Csernakeresztúr
Csicsógombás
Csicsómihályfalva
Csík
Csíkbánkfalva
Csíkcsatószeg
Csíkdelne
Csíkgyimes
Csíkjenőfalva
Csíkkarcfalva
Csíkrákos
Csíksomlyó
Csíkszentdomokos
Csíkszentgyörgy
Csíkszentimre
Csíkszentsimon
Csíkszépvíz
Csíkszereda
Csinód
Csokmány
Csomafája
Csucsa
Dabjon
Datk
Debren
Deliblát
Deréte
Désháza
Detrehemtelep
Déva

MEGYE
román neve
Ţaga
Ţigău
Crişeni
Ţigăneştii de Beiuş
Rava
Gârbou
Ceahlău
––––
Pietroasa
Cecălaca
Boghiş
Cristur
Cristur
Gostila
Ciceu-Mihăieşti
Ciucani
Bancu
Cetăţuia
Delniţa
Ghimeş
Ineu
Cârţa
Racu
Şumuleu-Ciuc
Sândominic
Ciucsângeorgiu
Sântimbru-Ciuc
Sânsimion
Frumoasa
Miercurea Ciuc
Cinod
Ciocmani
Ciumăfaia
Ciucea
Domnin
Dopca
Dobrin
Deliblata
Dretea
Deja
Triteni-Colonie
Deva

magyar neve
Kolozs megye
Beszterce-Naszód megye
Szilágy megye
Bihar megye
Hargita megye
Szilágy megye
Neamţ megye
Bács-Kiskun m. (Magyarország)
Kolozs megye
Maros megye
Szatmár megye
Hunyad megye
Hunyad megye
Szilágy megye
Beszterce-Naszód megye
Bákó megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Bákó megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Brassó megye
Szilágy megye
Dél-bánsági körzet (Vajdaság)
Kolozs megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Hunyad megye
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TELEPÜLÉS
magyar neve
Dicsőszentmárton
Diósad
Diósfalu, Dioszény
Disznajó
Disznópataka
Doboly
Domafalva
Domború, Dombró
Domokos
Dormánfalva
Dosztálytanya
Drag
Duró
Eckentelep
Egeres
Égerhát
Egerszék
Egrespatak
Egrestő
Ehed
Enyedszentkirály
Erdőszentgyörgy
Erdőszombattelke
Érhatvan
Érszőlős
Erzsébetváros
Esküllő
Eszkorcén
Farkasokpataka
Farkaspatak
Farnas
Fehérvíz
Fejérd
Feketehalom
Feketelak
Felenyed
Felőr
Felsőcsernáton
Felsődetrehem
Felsőnána
Felsőszombatfalva
Felsőszopor
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román neve
Târnăveni
Dioşod
Gioseni
Vălenii de Mureş
Valea Porcului
Doboiu
Răchiteni
Dumbrava
Dămăcuşeni
Dărmăneşti
Doştina
Dragu
Durău
Avrămeşti
Aghireşu
Ariniş
Eghersec
Aghireş
Agrişteu
Ihod
Sâncrai
Sângeorgiu de Pădure
Sâmboieni
Hotoan
Viișoara
Dumbrăveni
Aşchileu
Scorţeni
Valea Raico
Lupoaia
Sfăraş
Râu Alb
Feiurdeni
Codlea
Lacu
Aiudul de Sus
Uriu
Cernatul de Sus
Tritenii de Sus
––––
Sâmbăta de Sus
Supuru de Sus

magyar neve
Maros megye
Szilágy megye
Bákó megye
Maros megye
Máramaros megye
Hargita megye
Iaşi megye
Fehér megye
Máramaros megye
Bákó megye
Beszterce-Naszód megye
Szilágy megye
Neamț megye
Maros megye
Kolozs megye
Máramaros megye
Hargita megye
Szilágy megye
Maros megye
Maros megye
Fehér megye
Maros megye
Kolozs megye
Szatmár megye
Bihar megye
Szeben megye
Kolozs megye
Bákó megye
Hargita megye
Bihar megye
Szilágy megye
Hunyad megye
Kolozs megye
Brassó megye
Kolozs megye
Fehér megye
Beszterce-Naszód megye
Kovászna megye
Kolozs megye
Tolna megye (Magyarország)
Brassó megye
Szilágy megye

EME
Helynévjegyzék
TELEPÜLÉS
magyar neve
Felsőtök
Felvinc
Fenyéd
Fickópataka
Firtosváralja
Foksány
Fotosmartonos
Frumósza
Füzes
Füzesmikola
Füzesszentpéter
Gáborokpataka
Galonya
Gernyeszeg
Göc
Görbepataka
Görgénynádas
Görgényorsova
Görgényszentimre
Görgényüvegcsűr
Grigorén
Gyegyóbékás
Gyepece
Gyergyódamuk
Gyergyóditró
Gyergyókilyénfalva
Gyergyóremete
Gyergyóvárhegy
Gyergyóvasláb
Gyerővásárhely
Gyimesbükk
Gyimesfelsőlok
Gyimesközéplok
Györgyfalva
Gyulafehérvár
Gyürke
Hadad
Hadadgyörtelek
Hadikfalva
Halásztelek
Haraklány
Hármaspatak

MEGYE
román neve
Tiocu de Sus
Unirea
Brădești
Fiţcău
Firtuşu
Focşani
Fotoş
Frumoasa
Stupini
Nicula
Sânpetru Almașului
Valea Gabor
Gălăoaia
Gorneşti
Ghiolţ
Valea Gârbea
Nadășa
Orșova
Gurghiu
Glăjărie
Grigoreni
Bicazu Ardelean
Pajiştea
Dămuc
Ditrău
Chileni
Remetea
Subcetate
Voşlăbeni
Dumbrava
Ghimeş-Făget
Lunca de Sus
Lunca de Jos
Gheorghieni
Alba Iulia
Ghiurche
Hodod
Giurtelecu Hododului
Dornești
––––
Hereclean
Călin, ma: Valea Târnei

magyar neve
Kolozs megye
Fehér megye
Hargita megye
Maros megye
Hargita megye
Vrancea megye
Kovászna megye
Bákó megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Hargita megye
Maros megye
Maros megye
Kolozs megye
Hargita megye
Maros megye
Maros megye
Maros megye
Maros megye
Bákó megye
Neamţ megye
Bákó megye
Neamţ megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Kolozs megye
Bákó megye
Hargita megye
Hargita megye
Kolozs megye
Fehér megye
Hargita megye
Szilágy megye
Szatmár megye
Suceava megye
Pest megye (Magyarország)
Szilágy megye
Bihar megye
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TELEPÜLÉS

MEGYE

magyar neve
Háromkút
Havasdombró
Héderfája
Héderfája
Hegyköz
Héjjasfalva
Hidalmás

román neve
Trei Fântâni
Dumbrăviţa de Codru
Idrifaia
Idrifaia
Muncel
Vânători
Hida

Hidas

––––

Hidegség
Holtmaros
Homoródalmás
Homoródkeményfalva
Homoródszentmárton
Homoródszentpéter
Horgospatak
Hosdát
Hosszúhavas
Hosszúmező
Huszia
Iloba
Inaktelke
Ipp
Istensegíts
Istvánháza
Iszló
Izmény
Jákótelke
Jászberény
Jávárdipataka
Jegenye
Jobbágytelke
Józseffalva
Kajántó
Kakasd
Kalotabökény
Kalotadámos
Kalotanádas
Kalotaszentkirály
Kápolnapataka
Kápolnásfalu
Kápota

Valea Rece
Lunca Mureşului
Mereşti
Comănești
Mărtiniş
Petreni
Strâmbu
Hăşdat
l. Tarhavas
Câmpulung la Tisa
Husia
Ilba
Inucu
Ip
Ţibeni
Iştihaza
Isla
––––
Horlacea
Magyarország
Valea Iavardi
Leghia
Sâmbriaș
Vornicenii Mici
Chinteni
––––
Buteni
Domoşu
Nadăşu
Sâncraiu
Valea Capelei
Căpâlniţa
Capăta
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magyar neve
Hargita megye
Bihar megye
Maros megye
Maros megye
Szilágy megye
Maros megye
Szilágy megye
Baranya megye
(Magyarország)
Hargita megye
Maros megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Hargita megye
Kolozs megye
Hunyad megye
Máramaros megye
Szilágy megye
Szatmár megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Suceava megye
Maros megye
Maros megye
Tolna megye (Magyarország)
Kolozs megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Hargita megye
Kolozs megye
Maros megye
Suceava megye
Kolozs megye
Tolna megye (Magyarország)
Kolozs megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Hargita megye
Hargita megye
Bákó megye

EME
Helynévjegyzék
TELEPÜLÉS
magyar neve
Karácsonfalva
Karácsonykő
Karánsebes
Kárásztelek
Kásva
Kászonfeltíz
Katona
Kékes
Kékesújfalu
Kékesvásárhely
Kelgyest
Kémer
Kentelke
Kerelőszentpál
Keresd
Kérő
Ketel
Kézdicsomortán
Kibéd
Kide
Kilyénfalva
Kisdoba
Kisesküllő
Kiskalota
Kiskend
Kispetri
Kispulyon
Kissolymos
Kisszentlászló
Klézse
Kodor
Kolozs
Kolozsborsa
Kolozsgyula
Kolozsvár
Koltó
Koltókatalin, Katalinfalva
Kománfalva
Komjátpataka
Korbolyatelep
Korhán
Kornujalja

MEGYE
román neve
Crăciunelu
Piatra Neamţ
Caransebeş
Carastelec
Cașva
Plăieșii de Sus
Cătina
Chochiş
Corvineşti
Târguşor
Pildești
Camăr
Chintelnic
Sânpaul
Criş
Băiţa
Cheţiu
Lutoasa
Chibed
Chidea
l. Gyergyókilyénfalva
Doba
Aşchileu Mic
Călăţele
Chendu Mic
Ptrinzel
Puini
l. Magyarsolymos
Laslău Mic
Cleja
Codor
Cojocna
Borşa
Giula
Cluj-Napoca
Coltău
Cătălina
Comăneşti
Comiat
Corboia
Corhana
Cornu

magyar neve
Fehér megye
Neamţ megye
Krassó-Szörény megye
Szilágy megye
Maros megye
Hargita megye
Kolozs megye
Beszterce-Naszód megye
Beszterce-Naszód megye
Kolozs megye
Neamț
Szilágy megye
Beszterce-Naszód megye
Maros megye
Maros megye
Kolozs megye
Beszterce-Naszód megye
Kovászna megye
Maros megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Maros megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Maros megye
Bákó megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Máramaros megye
Máramaros megye
Bákó megye
Hargita megye
Bihar megye
Neamţ megye
Fehér megye
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magyar neve
Kostelek
Kotumba
Kovácspataka
Kozárvár
Kőd
Körösfő
Körösjánosfalva
Köröstárkány
Körtvélyfája
Kőszegremete
Kötelend
Kövend
Középfüld
Középlak
Kraszna
Krasznahídvég
Krasznarécse
Kucsó
Kusaly
Kutyfalva
Küküllőalmás
Küküllősárd
Küküllőszéplak
Küküllővár
Külsőrekecsin
Lábnyik
Lecsmér
Lele
Lészped
Lompérd
Lovasberény
Lovászpatona
Lövéte
Lujzikalagor
Macskás, Magyarmacskás
Madéfalva
Magura
Magyarbagó
Magyarbaksa
Magyarberéte
Magyarborzás
Magyarbükkös
Magyarcsaholy
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MEGYE
román neve
Coşnea
Cotumba
Valea Covaș
Cuzdrioara
Cheud
Izvoru Crișului
Ioaniş
Tărcaia
Periș
Remetea Oaşului
Gădălin
Plăieşti
Fildu de Mijloc
Cuzăplac
Crasna
Măeriște
Recea
Cuceu
Coşeiu
Cuci
Alma
Şoard
Suplac
Cetatea de Baltă
Fundu Răcăciuni
Vladnic
Leşmir
Lelei
Lespezi
Zoreni
––––
––––
Lueta
Luizi–Călugăra
Măcicaşu
Siculeni
Poiana Măgura
Băgău
Bocşiţa
Bretea
Bozieş
Bichiş
Cehăluţ

magyar neve
Bákó megye
Bákó megye
Hargita megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Bihar megye
Bihar megye
Maros megye
Szatmár megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Maros megye
Szeben megye
Maros megye
Maros megye
Fehér megye
Bákó megye
Bákó megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Bákó megye
Beszterce-Naszód megye
Fejér megye (Magyarország)
Veszprém megye (Magyarország)
Hargita megye
Bákó megye
Kolozs megye
Hargita megye
Szilágy megye
Fehér megye
Szilágy megye
Beszterce-Naszód megye
Beszterce-Naszód megye
Maros megye
Szatmár megye

EME
Helynévjegyzék
TELEPÜLÉS
magyar neve
Magyarcsesztve
Magyarcsügés
Magyardécse
Magyarderzse
Magyarfalu
Magyarfodorháza
Magyarforró
Magyarfráta
Magyargoroszló
Magyargyerőmonostor
Magyarkályán
Magyarköblös
Magyarlapád
Magyarlápos
Magyarléta
Magyarlóna
Magyarókereke
Magyarózd
Magyarpalatka
Magyarpéterfalva
Magyarremete
Magyarsolymos
Magyarsülye
Magyarszarvaskend
Magyarszentbenedek
Magyarszovát
Magyarvalkó
Magyarvista
Mája
Makfalva
Mákófalva
Malomvíz
Máréfalva
Margitta
Márkaszék
Marosdécse
Marosfelfalu
Marosfő
Marosgombás
Maroshéviz
Maroskövesd
Marosludas
Marosnagylak

MEGYE
román neve
Cisteiu de Mureş
Cădăreşti
Cireşoaia
Dârja
Arini Unguri
Fodora
Fărău
Frata
Guruslău
Mănăstireni
Căianu
Cubleşu-Someşan
Lopadea Nouă
Târgu Lăpuş
Liteni
Luna de Sus
Alunişu
Ozd
Pălatca
Petrisat
Remetea
Şoimuş
Şilea
Corneşti
Sânbenedic
Suatu
Văleni
Viştea
Maia
Ghindari
Macău
Râu de Mori
Satu Mare
Marghita
Marca
Decea
Suseni
Izvoru Mureşului
Gâmbaş
Topliţa
Pietriş
Luduş
Noşlac

magyar neve
Fehér megye
Bákó megye
Beszterce-Naszód megye
Kolozs megye
Bákó megye
Kolozs megye
Fehér megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Fehér megye
Máramaros megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Maros megye
Kolozs megye
Fehér megye
Bihar megye
Fehér megye
Fehér megye
Kolozs megye
Fehér megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Maros megye
Maros megye
Kolozs megye
Hunyad megye
Hargita megye
Bihar megye
Szilágy megye
Fehér megye
Maros megye
Hargita megye
Fehér megye
Hargita megye
Maros megye
Maros megye
Fehér megye
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magyar neve
Marosoroszfalu
Marostelek
Marosvásárhely
Marosszentgyörgy
Marzsinén
Mekényes
Melegföldvár
Menyő
Méra
Merszefalva
Mesztákon
Mezőbarátfalva
Mezőbodon
Mezőgerebenes
Mezőgyéres
Mezőkeszü
Mezőméhes
Mezőörményes
Mezőseptér
Mezőszengyel
Mezőszopor
Mezőveresegyháza
Mikháza
Miriszló
Mocs, Mócs
Mocsolya
Mojád
Mojnest
Monó
Muzsina
Nádasdaróc
Nagyajta
Nagybánya
Nagybún
Nagycég
Nagyderzsida
Nagydoba
Nagyenyed
Nagyfülpös
Nagygyimes
Nagyhalmágy
Nagykalota
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MEGYE
román neve
Ruşii-Munţi
Teleac
Târgu Mureş
Sângeorgiu de Mureş
Mărgineni
––––
Feldioara
Mineu
Mera
Mirceşti
Mesteacăn
Brăteni
Papiu Ilarian
Grebenișu de Câmpie
Ghirişu Român
Chesău
Miheşu de Câmpie
Urmeniş
Șopteriu
Sânger
Soporu de Câmpie
Strugureni
Călugăreni
Mirăslău
Mociu
Valea Pomilor
Moiad
Moineşti
Mânău
Măgina
Dorolţu
Aita Mare
Baia Mare
Boiu
Ţagu
Bobota
Doba
Aiud
Filpişu Mare
l. Gyimesbükk
Hălmagiu
Călata

magyar neve
Maros megye
Maros megye
Maros megye
Maros megye
Bákó megye
Baranya megye (Magyarország)
Kolozs megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Iaşi megye
Hunyad megye
Beszterce-Naszód megye
Maros megye
Maros megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Maros megye
Beszterce-Naszód megye
Beszterce-Naszód megye
Maros megye
Kolozs megye
Beszterce-Naszód megye
Maros megye
Fehér megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Bákó megye
Máramaros megye
Fehér megye
Kolozs megye
Kovászna megye
Máramaros megye
Maros megye
Beszterce-Naszód megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Fehér megye
Maros megye
Arad megye
Kolozs megye

EME
Helynévjegyzék
TELEPÜLÉS
magyar neve
Nagykapus
Nagykároly
Nagykend
Nagykeresztes
Nagymedvés
Nagymon
Nagyoláhfalu
Nagypatak
Nagypetri
Nagyrápolt
Nagysajó
Nagysármás
Nagysarok-pataka
Nagyszántó
Nagyszeg
Nagyvárad
Nagyvejke
Németvásár
Novoly
Nyárádkarácsonfalva
Nyárádmagyarós
Nyárádremete
Nyárádszentimre
Nyárádszentlászló
Nyárádszereda
Oláhbaksa
Olthévíz
Olthidegkút
Oltszakadát
Ónfalva
Orbény
Oroszhegy
Orotva
Ököritó
Őraljaboldogfalva
Ördögkeresztúr
Ördögkút
Ördöngösfüzes
Palackos
Palánka
Pálpataka
Panatasa

MEGYE
román neve
Căpuşu Mare
Carei
Chendu Mare
Cristolţ
Medveş
Naimon
l. Szentegyháza(sfalu)
Valea Mare
Petrindu
Rapoltu Mare
Şieu
Sărmaşu
Santăul Mare
Noţig
Oradea
––––
Târgu Neamţ
Năoiu
Crăciuneşti
Măgherani
Eremitu
Eremieni
Sânvăsii
Miercurea Nirajului
Bocşa
Hoghiz
Fântâna
Săcădate
Oneşti
Orbeni
Dealu
Jolotca
Sălăjeni
Sântămăria Orlea
Cristorel
Treznea
Fizeşu Gherlii
Ploscoş
Palanca
Valea lui Pavel
Păntăşeşti

magyar neve
Kolozs megye
Szatmár megye
Maros megye
Szilágy megye
Fehér megye
Szilágy megye
Hargita megye
Szilágy megye
Hunyad megye
Beszterce-Naszód megye
Maros megye
Hargita megye
Bihar megye
Szilágy megye
Bihar megye
Tolna megye (Magyarország)
Neamţ megye
Kolozs megye
Maros megye
Maros megye
Maros megye
Maros megye
Maros megye
Maros megye
Szilágy megye
Brassó megye
Brassó megye
Szeben megye
Bákó megye
Bákó megye
Hargita megye
Hargita megye
Szilágy megye
Hunyad megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Bákó megye
Hargita megye
Bihar megye
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magyar neve
Péterháza
Petkipataka
Petrozsény
Podsága
Porc
Pottyand
Priszlop
Prodánfalva
Pusztakamarás
Pusztina
Radóc
Rákosd
Rakottyás
Recsa
Recsenyéd
Resica(bánya)
Retteg
Rohi
Románcsügés
Róna
Rónaszék
Rózsapallag
Sajósolymos
Sajószentandrás
Sajóudvarhely
Sántatelek
Sarmaság
Sáromberke
Sárosmagyarberkesz
Sásd
Selymesilosva
Seprőd
Sepsimagyarós
Sepsiszentgyörgy
Sinfalva
Sófalva
Sólyomkő
Sólyomkő
Sólyomtelke
Somberek
Somlyóújlak
Somoska
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MEGYE
román neve
Petreşti
Valea Petchi
Petroșani
Poşaga
Porţ
Potiond
Liviu Rebreanu
Prodăneşti
Cămăraşu
Pustiana
Rădăuţi
Răcăştia
Răchitiş
Recea
Rareş
Resiţa
Reteag
Rohia
Ciugheş
Rona
Coştiui
Prilog
Şoimuş
Şieu-Sfântu
Şieu-Odorhei
Izvorul Trotuşului
Şărmăşag
Dumbrăvioara
Berchez
––––
Ilişua
Drojdii
Măgheruş
Sfântu Gheorghe
Cornești
Sărata
Piatra Şoimului
Şoimeni
Corneşti
––––
Uileacu Şimleului
Șomușca

magyar neve
Kolozs megye
Bákó megye
Hunyad megye
Fehér megye
Szilágy megye
Hargita megye
Beszterce-Naszód megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Bákó megye
Suceava megye
Hunyad megye
Hargita megye
Maros megye
Hargita megye
Krassó-Szörény megye
Beszterce-Naszód megye
Máramaros megye
Bákó megye
Szilágy megye
Máramaros megye
Szatmár megye
Beszterce-Naszód megye
Beszterce-Naszód megye
Beszterce-Naszód megye
Hargita megye
Szilágy megye
Maros megye
Máramaros megye
Baranya megye (Magyarország)
Szilágy megye
Maros megye
Kovászna megye
Kovászna megye
Kolozs megye
Beszterce-Naszód megye
Hargita megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Baranya megye (Magyarország)
Szilágy megye
Bákó megye

EME
Helynévjegyzék
TELEPÜLÉS
magyar neve
Somostelke
Sötétpataka
Sülelmed
Szabadhely
Szabófalva
Szalacs
Szalomáspataka (Szalamás ~)
Szamosardó
Szamoscikó
Szamoskócs
Szamosőrmező
Szamosudvarhely
Szamosújlak
Szamosújvár
Szamosújvárnémeti
Szárász
Szászfenes
Szászlekence
Szászugra
Szatmárnémeti
Szederjes
Szék
Székalja
Székásbesenyő
Székelyabod
Székelyföldvár
Székelyhodos
Székelymoson
Székelypálfalva
Székelyszállás
Székelytamásfalva
Székelyudvarhely
Székelyvarság
Székelyzsombor
Szentegyháza(sfalu)
Szentiván
Szentmáté
Szentmihály
Szépkenyerűszentmárton
Széplak
Szépmező
Szépmező

MEGYE
román neve
Şomoştelnic
Valea Întunecoasă
Ulmeni
Sâmbăteni
Săbăoani
Sălacea
Şălămaş
Arduzel
Ţicău
Cociu
Var
Someş-Odorhei
Someş-Uileac
Gherla
Mintiu Gherlii
––––
Floreşti
Lechinţa
Ungra
Satu Mare
Mureni
Sic
Săcălaia
Secăşel
Abud
Războieni-Cetate
Hodoșa
Moşuni
Păuleni
Sălaşuri
Tamașfalău
Odorheiu Secuiesc
Vărşag
Jimbor
Vlăhiţa
Sântioana
Matei
Mihai Viteazu
Sânmărtin
Bunești
Câmpul Frumos
Şona

magyar neve
Maros megye
Hargita megye
Szilágy megye
Arad megye
Neamţ megye
Bihar megye
Hargita megye
Máramaros megye
Szilágy megye
Beszterce-Naszód megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Baranya megye (Magyarország)
Kolozs megye
Beszterce-Naszód megye
Brassó megye
Szatmár megye
Maros megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Fehér megye
Maros megye
Fehér megye
Maros megye
Maros megye
Hargita megye
Maros megye
Kovászna megye
Hargita megye
Hargita megye
Brassó megye
Hargita megye
Maros megye
Beszterce-Naszód megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Kovászna megye
Fehér megye
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magyar neve
Szilágybadacsony
Szilágybagos
Szilágyballa
Szilágycseh
Szilágyfőkeresztúr
Szilágygörcsön
Szilágylompért
Szilágynagyfalu
Szilágypanit
Szilágypaptelek
Szilágypér
Szilágyperecsen
Szilágysámson
Szilágysomlyó
Szilágyszeg
Szilágyszentkirály
Szilágyszér
Szilágysziget
Szilágyzovány
Szkéja
Szlobozén
Szoldobágy
Szolokma
Szótelke
Szucság
Szucsáva
Szucsevica
Szurduk
Tacs
Tarhavas (száda / ~pataka)
Tarkő
Tasnád
Tasnádbajom
Telcs
Temesvár
Tenke
Tihó
Torda
Tordátfalva
Tordatúr
Tordos
Tormás
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MEGYE
román neve
Bădăcin
Boghiş
Borla
Cehu Silvaniei
Cristur-Crişeni
Gărcei
Lompirt
Nuşfalău
Panic
Popeni
Pir
Pericei
Şamşud
Şimleu Silvaniei
Sălăţig
Sâncraiu Silvaniei
Ser
Sighetu Silvaniei
Zăuan
Scheia
Slobozia
Săldăbagiu de Barcău
Solocma
Sărata
Suceagu
Suceava
Suceviţa
Surduc
Tonciu
Tărhăuşi
Tarcău
Tăşnad
Boianu Mare
Telciu
Timişoara
Tinca
Tihău
Turda
Turdeni
Tureni
Turdaş
Turmaşi (Furduica)

magyar neve
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Iaşi megye
Iaşi megye
Bihar megye
Maros megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Suceava megye
Suceava megye
Szilágy megye
Beszterce-Naszód megye
Bákó megye
Neamţ megye
Szatmár megye
Bihar megye
Beszterce-Naszód megye
Temes megye
Bihar megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Hargita megye
Kolozs megye
Hunyad megye
Kolozs megye

EME
Helynévjegyzék
TELEPÜLÉS

MEGYE

magyar neve
Torockó
Torockószentgyörgy
Tövis
Trunk
Turzonpuszta
Tuson
Tuszatelke
Tűr
Türe
Tyikló
Ugrapataka
Uzdiszentpéter
Uzonkatelep
Vajasd
Vajdakamarás
Válaszút
Vámfalu
Vámosudvarhely
Váralmás
Várasfenes
Várfalva
Várkudu
Varsolc
Vártelek
Vasasszentegyed

román neve
Rimetea
Colteşti
Teiuş
Galbeni
Turzun
Tuşinu
Tusa
Tiur
Turea
Păduriș
Valea Ugra
Sânpetru de Câmpie
Ozunca Băi
Oiejdea
Vaida-Cămăraş
Răscruci
Vama
Odrihei
Almaşu
Finiş
Moldoveneşti
Coldău
Vârşolţ
Ortelec
Sântejude

Vérménd

––––

Vermes
Vérvölgy
Vice
Vidrátszeg
Visa
Völcsök
Zajzon
Zalatna
Závod
Zentelke
Zetelaka
Zilah
Zimándújfalu
Zsedánpatak
Zsibó
Zsobok

Vermeş
Verveghiu
Viţa
Vidrasău
Vişea
Ulciug
Zizin
Zlatna
––––
Zam
Zetea
Zalău
Zimandu Nou
Telec
Jibou
Jebucu

magyar neve
Fehér megye
Fehér megye
Fehér megye
Bákó megye
Brassó megye
Maros megye
Szilágy megye
Fehér megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Hargita megye
Maros megye
Kovászna megye
Fehér megye
Kolozs megye
Kolozs megye
Szatmár megye
Maros megye
Szilágy megye
Bihar megye
Kolozs megye
Beszterce-Naszód megye
Szilágy megye
Szilágy megye
Kolozs megye
Baranya megye
(Magyarország)
Beszterce-Naszód megye
Szilágy megye
Beszterce-Naszód megye
Maros megye
Kolozs megye
Szilágy megye
Brassó megye
Fehér megye
Tolna megye (Magyarország)
Kolozs megye
Hargita megye
Szilágy megye
Arad megye
Neamţ megye
Szilágy megye
Szilágy megye
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Helynévjegyzék

TÁRGYMUTATÓ

A, Á
adomány, adományozás
afuriszénia, afuriszálás
áldás
áldozat, áldozás
állat
alma
álom, álomfejtés
áltár
apáca
apácakolostor
apostol ~ apastal
aranykarika
átok, átkozás

átokmise
átokzsoltár
B
bába (idős nő)
bába, bábaasszony
babatyáza ~ bobotyáza
babona, babonaság
babonás
babonáz, babonázás
baptista
barát

9, 297–300, 306, 400, 402, 410, 510; lásd még felajánlás
34, 228–229, 273, 344, 355, 372, 374, 406, 495, 504; lásd még átok,
fureszena, mise, pap
6, 10, 23, 49, 55–56, 58, 64, 170, 259, 261, 297, 300, 335, 361, 366,
368–369, 409, 411, 510; lásd még pap, szentelés
53, 183, 297–301, 347, 361, 410; lásd még bor, kalács, kehely, kenyér,
pap
lásd béka, bivaly, bogár, disznó, farkas, gőte, gyík, hal, juh, kakas, kecske,
kígyó, kutya, légy, ló, lúd, macska, medve, méh, mogyoróstyúk, nyúl,
ökör, ölyv, pulyka, réce, róka, sas, tehén, tyúk, vakond
40, 62, 107, 305; lásd még gyümölcs, gyümölcsfa
55, 75, 117, 120, 123, 127, 131, 136, 155, 165, 176, 178–179, 182, 185,
194, 198, 240, 317–318, 353, 363, 365, 393–394, 401; lásd még jóslás
lásd palást, stóla
9, 16, 19, 101, 154, 311, 339, 372–375, 397, 409–410, 504; lásd még
călugărița, kalugerica, kalugerné, májka
16, 375, 506; lásd még kolostor, manasztéria
21–22, 98, 111, 287, 372, 373, 401, 403, 495;
84, 495; lásd még gyűrű
7, 8, 28, 35, 38, 51, 59, 90, 115–117, 125, 128–129, 131, 153–154, 159,
171, 176, 182, 211, 212–214, 218, 221, 226, 228–230, 232–233, 255,
258, 263, 265, 275, 284–286, 293, 297, 300, 302, 311–312, 317, 319,
322, 335, 339, 344, 346, 350, 353, 355–356, 362–363, 365, 370–373,
374, 377, 379, 381–382, 385, 392, 397, 403, 406–409, 413, 495, 496,
501, 504; lásd még afuriszénia, fureszena, mise, pap, zsoltár
8, 225, 265, 355, 366, 406–407, 495, 500, 501; lásd még afuriszénia,
fekete mise, fekete szolgálat, gyertyás mise
230, 328; lásd még Dávid átka/zsoltára, fureszena, rágalmazó zsoltár
119, 148–149, 268, 274, 295, 496; lásd még vasorrú bába
75, 100, 364, 403;
58, 163, 299, 361, 496; lásd még vízkereszt
21, 43, 48, 50, 56, 61, 68, 97, 116, 145, 167–169, 176, 211, 228, 253,
281, 312, 324, 334, 340, 343–344, 351–355, 358, 361–364, 380, 400,
412; lásd még hiedelem
lásd ceremónia, hiedelem, szokás
54, 160, 172, 230, 340, 343, 361, 496, 500; lásd még boszkonyál,
fermekál, kuruzsol, ront, varázsol
lásd prédikátor
47, 59, 73, 167–168, 310, 319, 324, 334, 357–358, 364, 377, 385; lásd
még idővarászló, kaluger, kolostor, szerzetes, templom
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barátpap
barka
bazsalikom
béka
berbitél, berbetyil
Biblia

bivaly ~ bihal ~ bihaly
bodzalevél
bogár
bor
boradomány
bors
borsó
borszentelés
boszkonya
boszkonyál
boszkonyátor
boszorkány ~ boszorkán
boszorkányper
boszorkányság, boszorkányoz
böjt, böjtölés

burján
búsuló kakas
buszujok
bűn
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156, 187, 322, 365, 376, 379, 390; lásd még kalugerbarát
365, 374, 383, 411; lásd még cekó, pimpó, szentelt növény
55, 363, 497; lásd még buszujok, szentelt növény
36, 46, 83, 91, 118, 130, 168–169, 412; lásd még állat, varangyos béka,
varasbéka
57, 333–334, 340, 351, 412, 496;
19, 22, 43, 74, 82, 90–92, 94, 99–100, 127, 135, 139–140, 161, 179, 182,
192, 197, 203, 230, 239–240, 261, 263, 279, 281, 290, 294, 312, 350,
380, 388, 397, 403, 410; lásd még evangélium, fekete Biblia, ördögi
Biblia, Szentírás
78, 81, 172–174, 221 496; lásd még tinó
362; lásd még mágikus növény
56, 169; lásd még kőrisbogár
35, 55, 65, 85, 131, 204, 213, 256, 259, 265, 267, 277, 287, 351; lásd még
adomány, áldozás
55, 298, 300, 307; lásd még adomány, pálinka
118, 362; lásd még mágikus növény
149, 334; lásd még mágikus növény
183, 298, 340, 343, 411, 509, 511; lásd még áldozás, pászka
37, 496; lásd még csinálmány, öntés, rontás, tétemény
110, 214, 392, 496; lásd még babonáz, fermekál, gurucsál, kuruzsol, ront,
varázsol
37, 496; lásd még boszorkány, csinálmányos, fermekás, gurucsás, kuruzsló, rontó, tudós, varázsló
10, 17, 51, 91, 119, 122, 148–149, 158, 175, 291, 302, 318, 334, 346,
353, 365, 367, 374, 377, 383, 393–395, 412; lásd még boszkonyátor,
rontó, pap
334, 345, 369, 377, 414;
116, 334, 340–341, 345, 377–378, 380, 412; lásd még boszkonyál, ront
7, 8, 10, 19, 22, 24, 29, 41–43, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 80–81, 88, 90, 97–
98, 100–103, 106, 108–110, 112, 115, 117, 119–120, 122, 123–131,
133, 135, 140, 146–147, 149–150, 152–155, 157–158, 160, 162–
163, 166, 172, 174–175, 178–179, 185, 191, 196–198, 201, 214–215,
218, 223, 225, 228, 230, 232, 236–239, 241–242, 245–248, 250–251,
260, 263–265, 267, 271, 273, 275–276, 278, 280, 284, 286–287, 291,
301–304, 306, 309, 312, 314, 320, 330, 333–334, 339, 346, 352, 354,
360, 366, 372–374, 379–380, 384–385, 388–392, 394–397, 399,
402–403, 407–410, 497; lásd még fekete böjt, fordított böjt, Szent
Antal-böjt, Szűz Mária-böjt
55; lásd még szentelt növény
204; lásd még kakas, kincsőrző
145, 497; lásd még bazsalikom, szentelt növény
35, 39–40, 64, 83, 89, 125, 153, 168–169, 176, 198, 216, 228–229, 234,
253, 268, 285, 293, 317, 330, 350, 352, 388, 394, 401, 405; lásd még
vétek
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C
călugăr ~ căluger ~
caluger
călugărița
cekó
ceremónia
cérna
CS
csalán ~ csihán ~ csihány
cseber, cseberbenézés
csikó ~ csitkó
csinálmány ~ csinálvány
csinálmányos
csináltat, csináltatás

csirke
csirkeláb
csoda
csodakút
csodapap
csodarabbi
csodatevő
csuha
D
Dávid átka
Dávid éneke
Dávid zsoltára
deák ~ diák
démon
démonidézés
démonűzés
derget, dergetés
déskéntáló
deszkendálás ~
déskéntálás
disznó ~ disznyó

19, 29, 93, 122, 130, 152, 173, 337, 358, 497, 503; lásd még barát,
kaluger, szerzetes
311, 339, 375, 504; lásd még apáca, kalugerica, kalugyerné, májka
383; lásd még barka
40, 103, 175, 178, 326, 336, 342, 398;
118–119, 123, 133, 147, 152, 156, 198, 302, 390; lásd még fekete
96, 404, 497; lásd még növény
7, 83–84, 364, 389, 406, 411; lásd még jóslás
32, 42, 78, 213, 498; lásd még ló
7, 16, 42, 61, 101, 116, 121–122, 128–129, 140, 144–145, 147, 153, 156,
160, 174, 208, 227–228, 230, 291, 311, 403, 496, 498, 501, 505, 509,
511; lásd még öntés, rontás, tétemény
89, 206, 376; lásd még pap
19, 22, 30, 32–33, 35–36, 48, 59, 62, 67, 76, 89, 100, 110, 117, 129–131,
160–161, 180, 182, 184, 187–188, 192, 205–206–210, 218–219,
223, 225–226, 232, 236, 240, 243, 245–246, 248–249, 252, 255,
259–260, 263, 266, 269, 271, 273, 275, 280–284, 286–287, 291,
293–294, 303–304, 365, 381, 388, 392, 408, 498; lásd még elfizet,
megcsináltat, megront, miséztet
56, 66; lásd még fehér, fekete, kendermagos, tyúk
61; lásd még láb
102, 145, 154, 330, 358; lásd még kút, pap, rabbi
358; lásd még kút
348; lásd még pap
330; lásd még rabbi
105, 312, 341, 353, 362; lásd még ereklye, harang, kegykép, kereszt
177, 359, 393; lásd még fekete
228, 230, 316, 330; lásd még átokzsoltár, Dávid zsoltára, fureszena, rágalmazó zsoltár
112; lásd még zsoltár
229; lásd még átokzsoltár, Dávid átka, Illés próféta zsoltára, rágalmazó
zsoltár
156, 203, 254, 295, 354, 498, 502; lásd még gyiáku, kántor
5, 7, 22, 53, 177–178, 335, 383, 399, 401, 407; lásd még gonosz, ördög,
szellem, tisztátalan
369; lásd még megidézés
344, 389; lásd még eltávolít
180, 187, 285, 498;
354; lásd még ráolvasó
97; lásd még gyeszkentál, megbabatyáz, rámond, ráolvas
25, 44, 66, 72–73, 78, 82, 91, 96, 112, 116, 174, 175, 240, 244, 258, 259,
271, 272, 274, 276, 278, 288, 293, 302, 312, 387, 498; lásd még állat,
gyisznó, malac, vaddisznó
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disznóféle ~ disznyóféle
dohány
E, É
elfizet
elimádkoztat
elköt
ellenmise
elront
eltávolít
epilepszia
ereklye
értőember
eskü, esküvés
esőcsináló
esővarázslás
evangélium
F
farkas
fehér
fekete ~ feteke
fekete Biblia
fekete böjt
fekete ember
fekete gúnya
fekete gyertya
fekete kutya
fekete macska
fekete mágia
fekete mise

fekete rongyák
fekete szolgálat
fekete tyúk
felajánlás
felfogadás
fenyőfa
fermeka
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93; lásd még veres malac
lásd ördög tömjéne
214–215, 218, 266, 268, 273, 285–286, 290, 498–499, 506; lásd még
elimádkoztat, megcsináltat, megmiséztet
32, 216, 499; lásd még elfizet, megcsináltat, megmiséztet
lásd kötés, megköt
8, 291–292, 336, 366, 407; lásd még mise
lásd ront, rontás
188, 190, 193, 201, 343, 365–367, 389, 392, 394, 407; lásd még űz
lásd nyavalyatörés, szívfogás
341, 362, 381; lásd még Szent Antal
48, 499; lásd még tudós
62–63, 152, 213, 236, 253, 279, 346–347, 355, 408; lásd még felfogadás
370, 413; lásd még idővarázsló
362, 364, 369, 375; lásd még bodzalevél, pap
89, 107, 161, 168, 170, 205, 312, 340–341, 399, 499; lásd még Biblia,
könyv, olvas
72; lásd még állat
lásd csirke, kígyó, lepedő, ló, mágia
lásd Biblia, böjt, cérna, csirke, csuha, gúnya, gyászruha, gyertya, hamu,
kereszt, kutya, macska, mágia, mise, rongy, szolgálat, templom, tyúk
91; lásd még ördögi Biblia
43, 112, 209, 265, 275, 286, 365, 407, 410, 500; lásd még kiböjtölés,
megböjtölés, ráböjtölés
177–178; lásd még démon, gonosz, ördög, sátán
322, 501; lásd még fekete rongy, gyászruha
136, 371; lásd még gyertya
44–45, 204, 391; lásd még kincsőrző, ördög, pap
172, 295; lásd még macska
20–21, 111, 231, 291, 367, 375, 378; lásd még átokmise, gyertyás mise
18, 20, 29, 35, 37, 44, 49, 50, 73, 207–208, 210, 212, 213, 222, 224–225,
227–228, 230, 234, 241, 251, 252, 257, 265, 272, 273, 275, 284, 287,
289–290, 293, 322, 325, 336, 355, 360, 366, 371, 372, 373, 385, 389,
395, 396, 399, 406, 410, 500; lásd még afuriszálás, átokmise, gyászmise, fekete szolgálat, fureszena
325, 510; lásd még fekete gúnya, gyászruha
150; lásd még átokmise, fekete mágia, fekete mise
213, 295; lásd még állat, tyúk
21, 98, 297, 310, 402, 409, 510; lásd még adomány, ima, mise, preszkura,
viasz
346, 365, 389, 410; lásd még böjt, eskü
50, 168, 220, 279, 292; lásd még növény
58, 118–119, 147, 157, 198, 302, 500; lásd még babonaság, boszkonya,
gurucsa, kuruzsma, rontás, varázslat
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Tárgymutató
fermekál
fermekás, fermekáló
festánia ~ festánya
fogadalmi ajándék
fokhagyma
fordított böjt
fordított mise
fureszena ~ fureszenya
füstölés
füstölő
fűzfa ~ ficfa
G
galugér
gané ~ ganyé
garabonciás (diák)
gonosz
gonoszűzés
gőte
gurucsa
gurucsál
guruzsma
GY
gyászmise
gyászruha
gyertya ~ gyartya ~
gyortya

gyertyánfa
gyertyás mise
gyertyásmisére-való
gyeszkentál
gyiáku
gyík
gyisznó
gyógyfű

48, 116, 118, 147, 198, 370, 412; lásd még babonáz, boszkonyál, gurucsál,
kuruzsol, ront, varázsol
118, 188, 379, 500; lásd még boszkonyátor, boszorkány, csinálmányos,
rontó, tudós, varázsló
132, 182, 184, 500; lásd még szentelés
lásd adomány, felajánlás
58, 118, 183, 187, 362, 366–367, 383; lásd még mágikus növény
127–128; lásd még böjt, ráböjtölés
336; lásd még mise
37, 211, 228, 254, 285, 355, 360, 392, 406, 495, 500, 501, 505; lásd még
afuriszénia; átokmise, átokzsoltár, kureszenya
58, 98–99, 104–105, 109, 112, 132, 147, 172, 176, 182, 184, 191, 312,
316, 343, 359, 366, 390, 501; lásd még tömjénezés, szentelés
172, 176, 184, 361, 501; lásd még templom, tömjén
28, 148, 197, 212, 218, 310, 312, 364, 500; lásd még növény
59, 376, 501, 503; lásd még barát, călugăr, kaluger, szerzetes
lásd lógané, lúdgané, marhagané, tehéngané
10, 364, 369, 412, 413, 513; lásd még idővarázsló
74, 102, 129, 133, 172, 188, 189, 190, 196, 198, 204, 300, 383, 407, 413;
lásd még démon, lidérc, ördög, sátán, szellem, tisztátalan
104, 191, 199, 343, 363, 366, 367, 375, 376, 381, 393, 395, 408, 411;
lásd még eltávolít
137; lásd még állat
116, 230, 498, 501, 505; lásd még csinálmány, fermeka, guruzsma,
kuruzsma, tétemény
198, 380, 412, 501, 506; lásd még babonáz, boszkonyál, fermekál, kuruzsol, ront, varázsol
lásd gurucsa, kuruzsma
234, 313, 370; lásd még fekete mise, prohod
319, 370; lásd még fekete gúnya, fekete rongyák
9, 35, 48–52, 57, 74, 89, 91, 93, 98, 123, 133, 136–137, 148, 151–153,
168, 170, 173, 175, 187, 204, 206, 209–210, 212–213, 217, 224, 229,
235–236, 238, 240–241, 248, 256–258, 265–266, 268, 270–271,
273, 277, 288–289, 298–303, 306–307, 319, 322, 329, 334, 343, 359,
370–372, 374, 378, 380, 390, 394, 402, 406–407, 409–411; lásd még
fehér, fekete, felajánlás, jóslás, szentelés
345; lásd még urszita
231, 238, 256, 264, 306, 355, 366, 367, 406, 495, 501; lásd még áfuriszénia, átokmise, fureszena
231, 235, 257, 258, 502;
56, 361; lásd még deszkendál, megbabatyáz, rámond, ráolvas
46, 502; lásd még deák, kántor
168–169, 389; lásd még állat
31, 502; lásd még disznó
7, 96, 385, 404; lásd még gyógynövény
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gyógyítás
gyógyító
gyógynövény
gyónás, gyóntatás
gyümölcs, gyümölcsfa
gyűrű
H
hal
halott ~ halatt
halottak napja
hamu
harang, harangozás
harangozó
harangszó
házszentelés
hiedelem, hiedelmes
I, Í
idővarázsló
igéz, igézés
ikon, ikana
Illés próféta
Illés próféta zsoltára
ima, imádkozás
imádkoztat
istálló
istállószentelés
izsóp
J
járműszentelés
javasasszony
jéghordozó, jégőrző
jós, jövendőmondó
jóskönyv
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42, 50–51, 96–97, 107, 109, 121, 334, 358, 360–361, 373–376, 383, 389,
392–396, 398, 404, 410, 413; lásd még ráolvas, űz
9–10, 55, 92, 105, 202, 230, 309, 335–337, 347–348, 364, 368, 378, 381,
385, 387, 389, 402–404, 412, 414; lásd még boszorkány, javasasszony,
pap, tudós
42, 103, 186, 404, 412; lásd még gyógyfű, gyümölcs, gyümölcsfa, mágikus növény, templomi növény
83, 109, 168–169, 198, 200, 226, 316, 355, 374, 393, 402, 405; lásd még
szpovedál
lásd alma, vackor
26, 94, 234, 316, 330, 411; lásd még aranykarika, karikagyűrű
29; lásd még állat
70, 110, 114, 148, 151, 157, 201, 206, 218, 270, 281–282, 319, 346, 352,
365, 369, 375, 382, 384, 392, 396, 403, 502; lásd még gyertya, mise,
pap, rontás, szellem, visszajáró halott
197;
105, 118, 182, 189, 210, 322, 502;
7, 34–35, 74–75, 149, 163, 199, 223, 229, 246, 260, 312, 328, 351, 362–
363, 374, 384, 386, 411, 413; lásd még tóka, tókálás
110, 117, 230, 317;
84, 124, 366; lásd még harang
322; lásd még bobotyáza, vízkereszt
56, 61, 104, 283, 312, 330, 341–342, 353, 360, 368, 371, 376–377, 390,
394, 396; lásd még babona
lásd barát, esőcsináló, garabonciás, jéghordozó, jégőrző, pap, tógás diák
87, 88, 170, 172, 330, 362, 403, 405, 503, 507;
165, 359, 503; lásd még szentkép
350; lásd még próféta, zsoltár
74, 375; lásd még Dávid zsoltára
176–177; lásd még Szent Antal
32, 216, 275, 280, 291, 306, 307, 312, 314, 318, 329, 354, 358, 362,
366, 374, 384, 388, 408; lásd még elimádkoztat, kiimádkoztat, ráimádkoztat
44, 50, 79, 91, 173, 212, 245, 260, 285; lásd még pajta
72–73, 244, 318; lásd még pajtaszentelés
55, 316, 503; lásd még szentelt növény
411;
326, 344; lásd még gyógyító
369–370, 413; lásd még idővarázsló
131, 150, 152, 191, 234, 287, 385, 390, 392–393, 396, 412–413; lásd
még jósasszony, látó, néző, pap, pravilár, találgató
350; lásd még zodiák
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jóslás

jósasszony, jósnő
jóspap, jósló pap
K
kakas
kalács
kaluger ~ kalugyer

kalugerbarát
kalugerez
kalugerica
kalugerné ~ kalugyerné
kalugerpap
kántor
karika
karikagyűrű
káromkodás, káromlás
kártya
kártyajóslás
kártyavetés
kártyavető, kártyavetőné
kávéjóslás
kecske
kecskeláb
kegykép
kehely
kendermagos
kenyér
kép
keres
kereszt
keresztes
keresztjárás
keresztút

6, 15, 19, 23, 49, 75, 77, 79, 85–87, 151, 198, 311, 350, 371, 375,
381–382, 390, 393, 400, 405, 408, 411; lásd még álomfejtés, cseberbenézés, kártyajóslás, kávéjóslás, könyvnyitás, ónöntés, tollfosztás,
tükörnézés
52, 61, 123, 131, 133, 149, 166, 234, 294, 380–381, 383–384, 396–397;
lásd még jós
10, 404–406, 510; lásd még jós, pap, pravilár
193, 287–288; lásd még búsuló kakas, kolostor
55, 97–98, 298–300, 409, 505, 510; lásd még kókonya, prinosz, preszkura
9, 15–18, 20, 26, 29, 33–35, 43, 49, 55, 57–59, 63–64, 77–79, 80, 83, 89,
91–93, 95, 98, 101, 104, 108, 110–111, 113, 117, 130, 162, 167–168,
172–174, 188, 190, 198, 202, 206, 210, 213, 215–216, 218–222,
224–227, 230, 233, 235, 238–239, 255, 257–258, 266–271, 283, 290,
292, 300–302, 304, 306, 314, 320, 327, 337–339, 344, 347, 349, 352,
357–359, 362, 364, 367, 376–380, 382, 400, 408, 414, 503; lásd még
barát, călugăr, galugér, pap, szerzetes
338–339; lásd még barátpap
408; lásd még imádkoztat, miséztet
16, 339, 504, 506; lásd még apáca, călugărița, kalugerné, májka
339; lásd még apáca, călugărița, kalugerica, májka
17, 29, 33, 77, 92, 95, 101, 108, 162, 167, 215, 224, 227, 239, 266, 268–
269, 271, 292, 320, 337, 376, 503; lásd még kaluger, pap
9, 46, 98, 150, 298–300, 311, 318, 320, 351, 390, lásd még deák, gyiáku
84, 504; lásd még aranykarika
318; lásd még gyűrű, karika
24, 30, 103, 235, 250, 313, 341, 347, 504; lásd még szitok
70, 88, 89, 90, 119, 129, 266, 406, 411, 412;
7, 19, 49, 67, 70, 84–85, 131, 353, 411; lásd még kártyavetés
lásd még kártyajóslás
70, 103, 118, 129, 159–160, 241, 287, 386, 504; lásd még jós, pap
131, 223, 393; lásd még jóslás
184; lásd még lidérc
322; lásd még láb
98, 105; lásd még kép
183, 229, 409, 511; lásd még áldozás
lásd csirke, tyúk
7, 83, 159, 297–298, 409, 411, 510; lásd még áldozat, preszkura, szentelés
105, 362; lásd még kegykép, szentkép, Szűz Mária
43, 91; lásd még jósol, néz
60, 63, 90, 92, 110, 121, 176–177, 180, 184, 199–200, 244, 259, 282,
289, 297, 312, 317, 322, 327, 362–363, 371, 375, 407, 409, 411; lásd
még fekete, szent
lásd palást, templom, út
298; lásd még szentelés, vízkereszt
16, 101, 131, 161, 204; lásd még keresztes
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keresztvetés
ketrecszentelés
kiáfuriszil
kiátkoz
kiböjtöl
kicsinál
kígyó
kiimád
kiimádkozás, kiimádkoztat
kikalugerez
kilenced
kilenckedd
kimiséz, kimiséztet
kincsásás, ~keresés
kincsásó, kincskereső
kincsőrző
kiolvas, kiolvastat
kísért
kísértet
kiűz
klastrom
kókonya
koldusbarát
kolostor

kolostorfőnök
kolostortemplom
korpaszentelés
könyörgés
könyv

könyvnyitás
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48, 76, 88, 105, 129, 144, 173, 192, 199, 204, 262, 287, 324, 353, 359,
363, 380, 411;
72; lásd még szentelés
lásd afuriszálás, kiátkoz
lásd átkozás, kiáfuriszil
213, 286; lásd még fekete böjt, megböjtöl, ráböjtöl
157, 160–161, 280, 384; lásd még old
46–47, 83, 113, 118, 137–138, 168–169, 176, 200, 361, 387; lásd még
fehér
322, 372, 504; lásd kiafuriszil, kiimádkozás, kiimádkoztat
15, 73, 119, 206, 222, 254, 256–257, 260, 291, 306, 314, 318, 374, 495,
499, 504; lásd még kiafuriszil, kikalugerez, megcsináltat
222, 504; lásd még kiimádkoztat, kimiséztet
174, 201, 262, 263, 273, 322; lásd még kilenckedd
lásd Szent Antal-kilenced
22, 49, 61, 147, 217, 225–226, 248, 257, 276, 286, 293, 315, 321, 368,
495, 507; lásd még afuriszál, fekete mise, kiáfuriszil, kiátkoz
347, 365, 406; lásd még tükörnézés
347, 365, 414; lásd még kaluger
9, 204, 310, 363, 504; lásd még fekete kutya, búsuló kakas
22, 54, 88, 124, 126, 145, 170; lásd még jóslás, olvas, ráolvas
45, 184, 180, 184, 193, 194–195, 310, 336, 355, 365, 507; lásd még kísértet, tisztátalan
9, 45, 177, 180, 279, 310, 313, 357, 363, 364, 365, 367, 389, 390, 407;
lásd még lepedő, macska, szellem, visszajáró halott
lásd űz, űzés
338, 357; lásd még kolostor
298, 505, 510; lásd még kalács, prinosz
357; lásd még barát
15, 16, 17, 19, 27, 50, 71, 78, 95, 105, 108, 122, 131, 147, 150, 187, 200,
239, 254, 292, 293, 301, 306, 309, 325, 338, 339, 352, 357–358, 362,
371, 373, 375, 376, 379, 380, 402, 405, 411, 506, 513; lásd még apáca,
kaluger, klastrom, manasztéria
lásd sztárec ~ sztarez
50, 358; lásd még templom
57–58, 72, 169, 170, 173, 174, 334, 366, 411;
44, 64, 104, 114, 149–150, 183, 196, 202, 230, 272, 346; lásd még ima,
litánia, mise
5, 17, 19, 22, 39, 43, 50–51, 54, 68, 70, 80, 98–99, 103, 109, 112, 123,
127, 140, 143–146, 153, 163–164, 181, 183, 187, 193, 195–196, 199,
202, 209, 245, 262, 287, 305, 311–313, 319–320, 334, 340–341, 343,
345, 355, 357, 369–371, 374, 381–382, 385, 389, 391, 394, 401, 404,
406, 409, 413; lásd még Biblia, ima, könyvnyitás, právila, Szentírás,
zsoltár
7, 15, 88–95, 101, 116–117, 121, 124–126, 128, 130, 147–150, 152, 157,
160, 170, 177–179, 206, 210, 214–215, 218, 220, 227, 237–238, 242,
244, 249–250, 256, 261–262, 266, 268, 270, 292, 296, 302, 304, 311,
347, 350, 366, 368, 377–379, 384, 396, 405, 411, 505; lásd még jóslás,
kártyavetés, levélnyitás
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kőrisbogár
kőrisfa
köt, kötés
kulcs
kureszenya
kurka
kuruzslás
kuruzsló
kuruzslóasszony
kuruzsma
kút
kútszentelés
kutya
L
láb
látó
látomás
légy
lelkész
lepedő
levélnyitás
liba, lúd
libagané, lúdgané
lidérc ~ lüdérc
lidérclőtte fű
liszt
lisztszentelés
litánia
ló ~ lú
lógané ~ lóganyé
lóláb
lúdláb
M
macska
mágia
májka, májkuca,
malac
manasztéria ~
monasztéria
marhagané
marhaszentelés

31, 505; lásd még bogár
17, 47, 505; lásd még gyógynövény
158–159, 161, 164, 177, 391, 393, 412; lásd még elköt, megköt, rontás,
szerelmi varázslás
64, 79, 295–297, 370, 406, 505;
37, 501, 505; lásd még átok, fureszena
246, 505; lásd még pulyka
33, 51, 82, 96, 353, 354, 385, 505; lásd még varázslás
51, 97, 175–176, 347–348, 362; lásd még pap
49, 142, 147, 172, 391; lásd még rontók
95, 118, 498, 501, 505; lásd még guruzsma
28, 35–36, 56, 71, 74–75, 91, 113, 133, 138, 142–143, 155, 159, 177,
198, 267, 322, 324, 358–359, 362, 391, 411; lásd még csoda, sátán,
szentelés
56; 411; lásd még vízszentelés
31, 131, 181, 184, 188, 190, 194, 202, 215, 217, 224, 267, 351, 369, 391,
509; lásd még fekete kutya, lidérc, visszajáró halott
lásd csirkeláb, kecskeláb, lóláb, lúdláb, pulykaláb
10, 346, 389, 412; lásd még jós, néző, találgató, tudákos ember
124, 126–127, 135;
169, 286, 321, 336; lásd még állat
20, 40, 57–58, 94, 111, 115, 119, 188, 210, 267, 273, 304; lásd még pap
51, 84, 107, 259, 310, 380; lásd még fehér
93, 411; lásd még jóslás, könyvnyitás
29, 186–187, 189, 190, 193, 242, 283; lásd még libagané, lúdláb
190; lásd még gané
7, 185, 186–193, 301, 306, 325, 364, 365, 367, 392, 394, 395, 407, lásd
még gonosz, kecske, kutya, ördög, szellem, tisztátalan
186; lásd még mágikus növény
25, 51, 75, 78, 195, 245, 258, 272, 276, 283, 290; lásd még szentelés
58, 72, 98, 109, 123, 170, 172, 173, 307, 321, 366, 367, 394, 411; lásd
még szentelés, szentelt liszt
196, 204, 410, 512; lásd még könyörgés
181; lásd még csikó, fehér, láb
193; lásd még gané
187, 191, 194; lásd még pata
186–187, 189; lásd még láb
36, 200, 236, 245, 295, 317–318; lásd még fekete macska, szőrös macska
16, 20–22, 111, 398; lásd még fehér, fekete, szerelmi
39, 246, 273, 339, 374, 504, 506; lásd még apáca, călugărița, kalugerica
93, 112; lásd még tisztátalan
17, 111, 215, 266, 267, 339, 506; lásd még kolostor
312; lásd még gané
173; lásd még szentelés
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matraguna
medve
megbabatyáz
megböjtöl
megcsinál, megcsináltat

meghejet
megidézés
megitat
megkísért
megköt
megmiséz, megmiséztet
megszállott
méh
mise
miséz, miséztet
mogyorófa
mogyoróstyúk
mondóasszony
N
nadragulya
néz ~ níz, nézet

néző ~ níző
növény

NY
nyavalyatörés
nyúl
O, Ó
oláh ~ olá, oláhság

oláhpap ~ olájpap ~
olápap
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131, 506; lásd még nadragulya
349; lásd még állat
56, 361; lásd még deszkendál, gyeszkentál, ráolvas
205, 206, 209, 210, 212; lásd még kiböjtöl, ráböjtöl
19, 42–44, 61–62, 68, 94–95, 103, 117, 121, 128–132, 134–135, 137,
142–143, 145, 147–149, 151–153, 155–159, 161–162, 166, 178,
185, 200, 203, 205–209, 211, 213, 216, 218, 221, 225, 240–241, 243,
251, 263, 268, 274, 277–278, 283, 285, 292–293, 320, 327, 330, 381,
403, 408, 412, 506; lásd még átok, csinálmány, halálos rontás, szerelmi varázslás
323, 355, 372, 506; lásd még afuriszál, kimiséz
lásd démon-, halott-, ördög-, szellemidézés
26, 124–125, 134, 162, 388, 507; lásd még pálinka, szerelmi varázslás
lásd kísért
lásd kötés, elköt
lásd miséz, kimiséz
336, 348, 374, 390, 391–393, 404, 408, 413; lásd még ördöngös
255, 257, 259–260, 265, 283, 306, 321, 366; lásd még állat
lásd átokmise, ellenmise, fekete mise, fekete szolgálat, fordított mise,
gyászmise, gyertyás mise, szluzsba, szolgálat
lásd kimiséz, kimiséztet, megmiséz
365; lásd még mágikus növények
56; lásd még állat
378; lásd még jósasszony
lásd matraguna
6, 7, 10, 19, 20, 22, 42, 50, 55, 68, 75, 80, 83, 84, 92, 95, 96, 100, 117,
124, 131, 152, 153, 159, 173, 174, 177, 189, 195, 206, 220, 249, 250,
262, 266, 311, 324, 325, 350, 383, 395, 403, 408; lásd még jósol,
keres, olvas, tudakozódik
55, 60, 75, 95, 150, 289, 321, 337, 363, 373, 395, 403, 412–413, 414,
508, 512; lásd még jós, látó, találgató
lásd alma, barka, bazsalikom, bodza, bors, borsó, csalán, dohány, fenyőfa, fokhagyma, fűzfa, gyertyánfa, izsóp, kőrisfa, lidérclőtte fű, mogyorófa, nadragulya, orbáncfű, szőlő, vackorfa
99, 104, 116, 316, 360, 374, 508, 511; lásd még epilepszia, szívfogás
317–318; lásd még állat
40, 54, 56, 58, 73, 75, 83, 88–89, 97, 104, 109, 116, 131, 161, 177, 180,
204, 222, 227, 234–236, 254, 257, 263, 273–274, 277, 280, 284, 296,
299–300, 304, 310, 312, 319, 333–334, 336–337, 339–349, 351–
354, 357–358, 360–365, 369, 370–371, 391, 508, 514; lásd még pap,
román
93, 111, 227, 160, 258, 334, 508; lásd még román
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olajszentelés
oldás, oldoz
ólszentelés
olvas
ónöntés
ónszentelés
orbáncfű
Ö, Ő
ökör
ölyv
öntés
ördög

ördög tömjéne
ördögi Biblia
ördögidézés
ördögűzés
ördöngös
P
pajta
pajtaszentelés
palást
pálinka
pap

páska
pata
patakszentelés
páter
pimpó
piros pálinka
plébános
pópa
poszt
pravila

73, 98, 109, 123, 132–133, 183, 188, 307, 394, 411;
174; lásd még kicsinál, visszacsinál
72, 318; lásd még szentelés
16, 194, 230, 334, 369; lásd még kiolvas, ráolvas
7, 95, 411; lásd még jóslás, ónszentelés
57; lásd még ónöntés, szentelés
96; lásd még mágikus növény
42, 44, 109, 223, 277, 285, 299;
lásd ülü
7, 16, 96, 116, 395, 403, 496, 498, 505, 509, 511; lásd még boszkonya,
csinálmány, fermeka, gurucsa, kuruzsma, rontás, tétemény
7, 10, 22–23, 41, 43–46, 60, 67, 86–87, 93, 96, 102, 114, 116, 135, 152,
158, 165, 173, 175–176, 178–179, 183–184, 186–187, 189, 192,
193–194, 196, 198–204, 212–215, 240, 260, 263, 280, 284, 300, 302,
308, 312, 317–318, 320, 322, 325, 329, 334, 336, 344, 348–349, 355,
357–358, 361–362, 367, 372, 374, 378, 389–391, 394–395, 399, 407,
412–413; lásd még gonosz, szellem, sátán, tisztátalan
348; lásd még dohány, tömjén
240; lásd még fekete Biblia
347;
300, 326, 336, 337, 343, 344, 347, 348, 355, 356, 360, 361, 365, 369,
371, 373, 392, 395, 404, 407–408, 414; lásd még eltávolít, ima, mise,
pap
203, 342, 387, 396; lásd még megszállott, pap
29, 138, 145, 158, 192, 209; lásd még istálló
56, 73, 191, 312, 360; lásd még istállószentelés
98–99, 113, 173, 182, 186, 230, 244, 385, 403, 409; lásd még áltár, stóla
159, 307; lásd még adomány, megitat, piros pálinka
29, 35, 45, 49, 118, 138, 175–205, 207, 213, 228–229, 232, 240, 246,
259, 271–272, 274, 286–287, 295, 297, 318, 330, 340–341, 344–335,
337, 351, 362, 367, 369–371, 376, 382, 385, 387, 395–397, 404–406,
407–408, 413; lásd még lelkész, páter, plébános, pópa, prédikátor,
rabbi
300, 509; lásd még szentelt bor, szentelt kenyér
lásd lóláb
58, 97, 312, 361, 411; lásd még vízszentelés
222, 321–323, 359–360, 370, 372, 509; lásd még pap
lásd barka
26, 156; lásd még megitat
32, 40, 58, 112, 273, 292, 314, 316, 321, 340, 348, 365, 368, 370, 509;
lásd még pap
9, 17, 25, 37, 48, 54, 55, 57–58, 60, 74–75, 81, 83, 88, 97, 161–162, 175,
177; lásd még oláh, román
112, 132–133, 250, 510; lásd még böjt
39, 42, 88, 337, 405–406, 510; lásd még könyv
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pravilár
prédikátor
preszkura
prinosz, prinósz
próféta
prohod
pszalm ~ pszálm
pulyka
pulykaláb
R
rabbi
ráböjtölés
rácsitil
rágalmazó zsoltár
ráimádkozás, ráimádkoztat
rámond
ráolvas
ráolvasás, ráolvasó
réce ~ ruca
rekeg, rekegés
rekegő
remete
remetekolostor
róka
román
román pap
ront, rontás
rontó
rossz
rossztétemény
S
sas
sátán ~ sátány
Sátán kútja
sószentelés
spiritizmus
stóla
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lásd jós, jövendőmondó
9, 330; lásd még baptista, pap
55, 75, 83, 97, 98, 104, 232, 297–300, 313, 409, 510; lásd még áldozás,
szentelt kenyér
298, 300, 409, 505, 510; lásd még kalács, kókonya
88, 350, 375, 404; lásd még Illés próféta, jövendőmondó
370, 500, 510; lásd még fekete mise, gyászmise
152, 163, 404, 510; lásd még könyv, zsoltár
lásd kurka
193; lásd még láb
lásd csodarabbi
19, 283, 365, 371, 372, 374, 392, 397, 403, 408, 410; lásd még fekete
böjt, kiböjtölés, megböjtölés
lásd ráolvas
127; lásd még átokzsoltár
33, 210, 258, 300, 356, 375, 378, 403, 408; lásd még afuriszálás, ráolvasás
170, 510; lásd még ráolvas
55, 56, 97, 99, 104, 177, 246, 340, 361, 368, 374, 376, 379, 391, 408,
498, 510; lásd még deszkendál, gyeszkentál, megbabatyáz, rácsitil,
rámond
345, 347, 350, 354, 359, 360, 366, 407, 412, 413; lásd még déskéntál,
gyészkéntál
33, 74, 233, 240, 242, 276, 511;
184, 313, 510; lásd még rekegő
7, 180, 184, 313, 367, 407; lásd még rekeg
16, 85–87, 174, 338, 359, 497, 503, 510; lásd még kolostor, szerzetes
78, 357; lásd még remete
74; lásd még állat
lásd harang, oláh, pap
lásd afuriszálás, boszorkány, gyógyító, idővarázsló, jósló, kincskereső,
oláh, ördögűző, ördöngös, rontó, tudós, varázsló
lásd babonáz, boszkonyál, elront, fermekál, gurucsál, kuruzsol, megront,
varázsol
lásd boszorkány, boszkonyátor, csinálmányos, fermekás, kuruzsló, pap,
tudós, varázsló
318; lásd még szellem
lásd tétemény
29; lásd még állat
43, 46, 52, 68, 123, 126, 128, 135, 176, 197, 202, 204, 317, 336, 343,
348, 407, 511; lásd még gonosz, ördög, szellem, tisztátalan
324; lásd még kút
57–58, 73, 173, 334; lásd még szentelés
23, 52; lásd még szellemidézés
64, 132; lásd még áltár, palást
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SZ
szellem
szellemidézés
szelleműzés
szenes víz
Szent Antal
Szent Antal tüze
Szent Antal-böjt
Szent Antal-ereklye
Szent Antal-ima
Szent Antal-kilenced
Szent Antal-persely
szentel, szentelés

szentelt kenyér
szentelt korpa
szentelt liszt
szentelt növény
szentelt olaj
szentelt só
szentelt töltény
szentelt tömjén
szenteltvíz, szentvíz
Szentírás
szentkép
szerelmi varázslás
szerindár
szerzetes, szerzetespap

szitok, szidalom
szívfogás
szluzsba ~ szkluzsba
szluzsbáz
szolgálat ~ szógálat

25, 29, 47, 90, 133, 172, 180–182, 184, 191–193, 204, 300, 313, 343,
396, 407; lásd még démon, kísértet, lidérc, gonosz, rekegő, visszajáró
halott
319, 369; lásd még spiritizmus
392, 407, 500; lásd még eltávolít
88, 330, 511; lásd még vízvetés
144, 381, 396; lásd még böjt, ereklye, ima, persely
105, 313; lásd még Szent Antal
124, 174, 239, 365; lásd még Szűz Mária-böjt
381; lásd még ereklye
111;
174, 322; lásd még kilenckedd
239;
lásd áldás, állatszentelés, házszentelés, istállószentelés, járműszentelés,
kenyérszentelés, ketrecszentelés, korpaszentelés, lisztszentelés, növényszentelés, olajszentelés, ónszentelés, pajtaszentelés, sószentelés,
töltényszentelés, tömjénszentelés, udvarszentelés, vízszentelés
129, 131, 183, 289, 297–298, 410; lásd még kenyér, preszkura
lásd korpaszentelés
123, 394; lásd még lisztszentelés
lásd barka, bazsalikom, burján, izsóp, templomi növény
188, 394, 508; lásd még olajszentelés
lásd sószentelés
412; lásd még töltényszentelés
99, 188, 316, 403; lásd még tömjénszentelés
56, 58, 76, 103, 110, 118, 122, 132–134, 145, 147, 157, 170, 173, 180,
184–185, 188–189, 244, 307, 313, 318, 322, 326, 363, 365–367, 383,
394; lásd még vízszentelés
173, 276, 399, 407; lásd még Biblia
28, 30, 51, 72, 89, 98, 105, 110, 123, 148, 312, 503; lásd még ikon, kegykép
7, 155, 336, 384, 403, 413; lásd még mágia, megcsinál, megitat, ront,
varázsol
346; lásd még ima, mise
5, 9, 11, 15–17, 56, 130, 173, 176, 210, 239, 258, 292, 301, 311, 316,
324, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 344, 347, 349, 352, 355, 356,
357, 359, 360, 365, 366, 367, 368, 371, 373, 375, 376, 377, 378, 379,
380, 381, 382, 383, 384, 385, 390, 391, 394, 399, 400, 401, 402, 406,
408, 411, 414, 497, 503; lásd még barát, kaluger, remete
24, 27, 60, 156, 191–192, 251, 287, 295, 504; lásd még káromkodás
99, 313, 316, 508, 511; lásd még epilepszia, nyavalyatörés
40, 61, 74, 76, 85, 103, 120, 223, 271, 408, 511; lásd még mise, szolgálat
61; lásd még miséz
19, 30, 35, 36, 44, 66, 69, 84, 109, 111, 150, 180, 182, 187, 193, 202,
209–210, 213, 237, 240, 242, 246, 248, 249, 255, 276, 279, 280, 285,
286, 290, 293, 355, 365, 388, 408, 511; lásd még ima, mise, szluzsba
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szőlő, szőlős
szőrös macska
szpovedál
sztárec ~ sztarez
Szűz Mária-böjt
Szűz Mária-kép
T
találgató
tehén ~ teheny

tehéngané
teknő ~ tekenő
templom
templomi növény
tétemény
tinó
tisztátalan
tógás diák
tóka, tókálás
tollfosztás
töltényszentelés
tömjén, tömjénezés
tömjénszentelés
tudakol, tudakozódik
tudákos ember
tudós

tudósasszony
tükör, tükörnézés
TY
tyúk
U, Ú
udvarszentelés
unitárius
urszita
út
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37, 51, 96, 129, 131, 142, 192, 217, 222, 248, 259, 369–370; lásd még
növény
180; lásd még macska
132, 226, 507, 512; lásd még gyónás
18, 64, 173, 402, 512; lásd még kolostorfőnök
312; lásd még böjt, Szent Antal
110, 187, 319; lásd még kegykép, szentkép
295, 512; lásd még jós, látó, néző
19, 29, 31, 37, 58, 66, 68, 72, 78–79, 81, 91–92, 112, 117, 167–175,
185, 195, 198, 202–203, 235, 249, 254–255, 259, 260–261, 268, 272,
275–276, 281, 292, 295, 302, 314, 318, 321, 351, 361, 394, 512; lásd
még gané, tinó
255; lásd még gané
7, 51, 83–84, 406, 411, 512;
15–16, 19–20, 22, 24–25, 27–28, 30, 32, 50, 105, 130, 181, 191, 199,
239, 296, 299, 333, 358;
191; lásd még szentelt növény
7, 16, 116, 403, 496, 511; lásd még csinálmány, öntés, rontás
31, 152–153, 184, 215, 280, 390; lásd még bivaly, tehén
7, 10, 25, 50, 169, 176–177, 191, 192, 193, 195–196, 200, 202, 204, 329,
407, 413, 495, 501; lásd még démon, gonosz, ördög, szellem, sátán,
veres malac
320, 513; lásd még idővarázsló
229, 246, 513; lásd még harang, harangozás
7, 95, 411; lásd még jóslás
57, 367; lásd még szentelt töltény
99, 104, 132, 137, 151, 176, 183, 188, 191, 194, 312, 316, 359, 361,
362, 390, 403, 404, 407, 511, 512; lásd még füstölés, ördög tömjéne,
szentelés
316; lásd még szentelt tömjén
83, 243, 299, 323, 377, 387, 406; lásd még jóslás
346; lásd még látó, tudós
92, 116, 119, 138, 147, 167, 170, 214, 232, 241, 272, 287, 337, 361–362,
367, 385, 387, 395–397, 403, 412; lásd még boszorkány, csinálmányos, értőember, fermekás, gyógyító, pap, rontó, tudákos ember,
varázsló
116, 119, 361, 395; lásd még tudós
7, 95–96, 375, 377, 383, 406, 411; lásd még jóslás, kincsásás
29, 35, 49, 118, 178, 207, 240, 246, 259, 271, 274, 287, 318, 351, 382,
395; lásd még csirke, fekete tyúk
244; lásd még házszentelés
9, 48, 56, 116, 243, 329–330, 342, 364; lásd még pap
345; lásd még gyertyánfa, rontás
lásd keresztút
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Tárgymutató
Ü, Ű
ülü
űz, űzés
V
vackor, vackorfa
vaddisznó
vakond
varangyos béka, varas~
varázslat, varázslás

287, 513; lásd még ölyv
lásd démon-, gonosz-, ördög-, szelleműzés

vízvetés
vízszentelés

62, 513; lásd még gyümölcs, gyümölcsfa
lásd disznó
349–350; lásd még állat
46, 91, 321, 412, 514; lásd még béka
26, 40, 118, 154, 158, 163, 334, 340–341, 352, 362–363, 369–370, 375,
379, 387, 400, 412; lásd még boszkonyálás, csinálmány, fermeka,
gurucsa, kuruzslás, rontás, szerelmi varázslás
17, 22, 213, 335–336, 339–340, 353, 377, 385, 397, 400, 412; lásd még
boszorkány, kuruzsló, idővarázsló, pap, tudós
268; lásd még bába
93; lásd még disznóféle, tisztátalan
lásd mogyorófa
64, 74, 168, 226, 286, 296, 297, 304, 323, 350, 360, 374; lásd még bűn
48, 61, 73, 198, 225, 264, 276, 285, 367, 404; lásd még csinál, visszafordít, visszatérít
115, 121, 126, 134, 136, 148–150, 167, 217, 222, 293; lásd még visszatérít, visszacsinál
171;
114, 213, 255; lásd még visszacsinál, visszafordít, visszamond, visszatérít
7, 180, 184, 203, 366–367, 392, 394, 396, 407; lásd még kísértet, kutya,
lidérc, fehér ló, pap, szellem
159; lásd még visszafordít
217, 288; lásd még visszacsinál, visszafordít, visszamond
56, 58, 97, 138, 146, 298–300, 312, 360–361, 363, 368, 388–389, 391,
496; lásd még bobotyáza, keresztjárás, szentelés
354; lásd még szenes víz
6, 58, 313; lásd még kútszentelés, patakszentelés, szentelt víz

Z
zodiák

100, 514; lásd még jóskönyv

varázsló
vasorrú bába
veres malac
vessző
vétek
visszacsinál
visszafordít
visszahoz
visszaimádkoz
visszajáró halott
visszamond
visszatérít
vízkereszt

ZS
zsoltár

74, 127, 152, 163, 228–230, 243, 328, 330, 350, 375, 391, 396, 404, 410,
510; lásd még átokzsoltár, Dávid átka/éneke/zsoltára, Illés próféta
zsoltára, könyv, pszalm, rágalmazó zsoltár
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REZUMAT

Cercetările etnografice evidențiază figura și activitatea din ce în ce mai determinantă
a preotului ortodox în rezolvarea situațiilor de criză ivite de-a lungul vieții umane.
Reprezentările narative referitoare la prestațiile preoțești, care trec peste barierele etnice,
confesionale și lingvistice, atribuie preoților și călugărilor ortodocși activități magice
și divinatorii. Volumul de față tematizează imaginea și activitatea preoțimii ortodoxe,
care datorită rolului ei distinct se consideră o caracteristică a culturii populare maghiare.
Scopul acestui volum a fost publicarea unitară a textelor populare, atât ale celor apărute
disparat, cât și ale celor aflate în manuscrise nepublicate încă, astfel documentarea unei
habitudini de uz a credințelor populare specifice societății contemporane maghiare din
România.
Din cele opt unități tematice ale culegerii șapte conțin texte care se referă la figura
și modul de viață, la formarea, habitudinea, modul de percepere, activitatea, remunerația,
respectiv circumstanțele decesului preotului ortodox. În capitolul opt sunt incluse
texte care ilustrează activitatea religioasă și magică atribuită preoților aparținând altor
confesiuni. În baza de date figurează atât interviuri dialogate unipropoziționale sau de
diferite dimensiuni, fragmente de interviuri, cât și texte care documentează fenomenul
sociocultural vizat în sens larg.
Studiul redactorului care însoțește volumul poate fi citit ca postfață. Acesta rezumă
istoricul cercetării, structura și răspândirea geografică a mitologiei preotului. Sursele,
respectiv lucrările de referință utilizate figurează într-o bibliografie cumulativă. În anexa
volumului figurează note despre locația culegerilor, a informatorilor și cercetătorilor,
precum și anul primelor apariții ale textelor provenite din surse editate. În vocabularul
anexat culegerii se pot regăsi cuvintele mai puțin uzuale, arhaismele și regionalismele,
iar în anexa cu numele localităților figurează denumirile oficiale bilingve ale acestora,
respectiv coordonatele lor geografico-administrative. Orientarea în volum este facilitată
de un index.
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SUMMARY

The texts about belief that have been found in the context of the ethnographic
research of the last two decades and that have been linked to the solving of problematic
situations arising in everyday life, have emphasized the character and the actions of the
Romanian priest. The accounts about clerical services rise above the ethnical, confessional
and linguistic boundaries and attribute magical, respectively visionary activities to
Orthodox priests and monks. The topic of the volume is the imagery constructed around
the Orthodox clergy that has attained this particular function in the Hungarian folk
culture from Romania. The aim of this publication is to print in one place those folkloric
texts that have either been dispersedly published or can be found only in manuscripts,
thus recording data about one of the characteristic habits of use of beliefs in the current
Hungarian society from Romania.
The collection consists of eight content units. Out of these, seven contain the texts
and data about the character, the way of life, habits, scholarly and everyday activities,
the judgment, the payment, respectively the death of the Orthodox priest. In the eighth
chapter one can read a selection of texts that illustrate the religious-magical activities
attributed to priest of other confessions. The database contains both interviews of
interview fragments varying in length as well as general data or case presentations.
The editor’s research paper can be read as an afterword. It sums up the research data
of the topic, the structure and the geographical range of the imagery studied. The sources
of the texts, respectively the research literature used throughout the interpretation of
the data can be seen in the form of a contracted bibliography. The appendix of the book
contains the names of the informants and researchers, respectively the year of the first
editions of the texts that have already been published. There is also an enclosed glossary
of all the archaisms or words from different dialects that could prove difficult, respectively
a list of the names of settlements mentioned in the research, both in Hungarian and
Romanian, as well as their regional setting. An index is also added to make orientation
easier.
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