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Előszó
A hiedelmek konkrét környezetben élnek. Az emberi kapcsolatok árnyalt, de általában rejtett, latens normatív rendszerében kapják meg keretüket, és a mindennapokon belül válnak
egyedivé. Az időben és a térben közvetlenül vagy közvetve megtapasztalható emberi, állati, növényi és tárgyi (élet)világhoz való viszonyulás – mint szándékolt és indokolt viselkedés – közösségileg kiépített (objektív) és egyénileg alkalmazható (szubjektív) kulturális modellt követ.
Az Emberek és kontextusok sorozat 8. darabja, az eddigiekhez hasonlóan, egyrészt az
erre vonatkozó erdélyi népi tudást, másrészt a kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken formálódott új kutatógeneráció tagjainak munkáját tükrözi. A kötet elsődleges célja témaorientált folklorisztikai adattárak közreadása. Témakörét három – tematikus szempontból és szemléleti megközelítésük révén összetartozó – kézirat árnyalja (Salló Sz.
2006, 2007; Fodor A. 2008; Salánki-Fazekas É. 2010). Rendhagyó módon, a gyűjtés által
hozzáférhetővé vált folklóranyag a kutatók egykori értelmezéseivel együtt kerül közlésre.
Ennek oka a téma és a kutató(k) szoros kapcsolata, azaz a hiedelem kontextusba ágyazottságból eredő személyessége.
Az elmúlt egy évtizedben különböző helyszíneken – Aranyosrákoson, Berettyószéplakon,
Gyimesfelsőlokon és Gyimesközéplokon – kivitelezett terepmunka eredményeként elkészült dolgozatokból, amelyeknek szakmai irányítója dr. Keszeg Vilmos egyetemi professzor
volt, több értékes és hiánypótló tanulmány jelent meg (Salló Sz. 2008, 2008a; Fodor A. 2009;
Salánki-Fazekas É. 2011). A népi szövegek közlésére azonban ezidáig nem nyílt mód. Az egykori gyűjtések során szerveződött és rögzített epikus konstrukciók, amelyek a jelen kötetben
közlésre kerülnek, az egyéni és a közösségi hiedelemtudást szemléltetik. Azt, ahogyan a mindennapok befolyásolására tett emberi kísérletek, mágikus tudást és cselekvést implikálnak, így
a hiedelemlényekbe vetett hit (és szerepek) kapcsán kialakuló emberi viszonyokat is felfedik.
Fodor Attila tanulmánya egy aranyosrákosi asszony, Sz. életpályáját, és a személyéhez hozzárendelt közösségi hiedelemképzetek körét árnyalja. Salánki-Fazekas Éva egy
berettyószéplaki cigányasszony, V. A. hiedelemtudását ismerteti, rávilágítva a hiedelmek
funkcióira az életvezetésben. Salló Szilárd a Gyimesekben érvényesülő boszorkány- és
rontáshiedelmek tipológiáját, valamint a népi specialisták közül a jósok és a népi gyógyítók tevékenységkörét adatolja, árnyalja.
Az adattárak mellékleteként az adatközlők, a tájszavak, valamint a helynevek, illetve a
képek jegyzéke szerepel.
A sorozat eddigi köteteinek szerkezetét követve, a szerkesztői értelmezés utószóként
tételeződő tanulmányként jelenik meg, amelyben az erdélyi hiedelem és hiedelemkutatás
történeti, elméleti és módszertani áttekintésére kerül sor.
A kötet végén a szerzők, valamint a szövegeket gondozó és közzétévő szerkesztő által
hasznosított szakirodalmi tételek egy összesített jegyzékben szerepelnek, mintegy megkönnyítve a témakörben való tájékozódást.
Czégényi Dóra
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Fodor Attila

Hiedelmek egy aranyosrákosi asszony
élettörténetében
Bevezető
Az alábbiakban egy zárt falusi közösség (Aranyosrákos) hiedelemképzeteit vizsgálom.
Többnyire egy adott személy (a továbbiakban: Sz.) életéhez kapcsolódó történeteket igyekeztem összegyűjteni, és ezek alapján feltárni azokat a személyközi viszonyokat, amelyek
ebben a faluközösségben működtek. Azt vizsgálom meg, hogy az általam kutatott személy
miért került a boszorkányság, kuruzslás vádja alá. Figyelem azokat az alkalmakat és szövegkörnyezeteket, amelyekben az Sz.-ről szóló történetek elhangzanak, a rá való emlékezés megtörténik. Kíváncsi voltam arra is, milyen formában módosítják, befolyásolják az
emlékezést a faluban működő különböző társadalmi viszonyok. Külön fejezetben kívántam rekonstruálni Sz. élettörténetét és életpályáját. Továbbá a kuruzslás problémakörére
irányítottam a figyelmet arra, hogy kik azok a személyek, akik az ilyen jellegű gyakorlatokat elvállalják, melyek azok az eszközök és módszerek, amelyek alkalmazásra kerülnek
ilyenkor. Fontosnak tartottam feltárni a kuruzslás okait és következményeit, illetve azt,
hogy milyen társadalmi, gazdasági és egészségügyi problémák orvoslására bizonyul alkalmazhatónak és hasznosnak.

1. A kutatásról és a gyűjtésről
Aranyosszék hiedelemrendszerének vizsgálata külön kihívásnak minősül akkor, ha e
néprajzi tájegységről írott, összeállított irodalomjegyzéket bárki is szemügyre veszi. Meglepően kevésnek bizonyul azon leírások száma, amelyek külön vizsgálatuk tárgyává kívánták tenni az itteni nép mindennapjainak szerves részét kitevő hitbeli sajátos világát. Úgy
látszik, e régió mindeddig elkerülte a néprajztudomány figyelmét.
Az eddigi publikációk alapján elmondható, hogy csak érintőlegesen és nem erre fókuszálva történt néprajzi jellegű gyűjtés, vizsgálat Aranyosszék hiedelemvilágáról a 19. század végén (Orbán B. 1871, 1889), a 20. század folyamán ( Jankó J. 1893; Kádár J. 1992;
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Komáromi T. 1994, 1997, 1998, 2001; Téglás I. 1910, 1913, 1915; Vetési L. 1997; Vöő G.
1992). Habár e tájegység szomszédságában fekvő Tordatúron (Csőgör E. 1998), a Mezőségen (Keszeg V. 1996, 1999, 2000) elkészült a hiedelemrendszer alapos összefoglalása,
Aranyosszék hiedelemvilágának feltérképezése, rendszerezése, elhelyezése a többi erdélyi
adatok között még várat magára.1
Jómagam többször is végeztem már kutatást e tájegység egyes településein ebben a
témában. 2003–2004 között Aranyosrákoson és Várfalván végzett gyűjtésem azt kívánta felderíteni, milyen az a világkép, amit az itt élők kialakítottak maguknak, milyen valós
vagy fiktív lények populálják ezt a világot, illetve a valamikor kialakított kép mennyire és
milyen formában őrződött meg és érhető tetten a jelenlegi mindennapokban. 2007 folyamán néhány alkalommal Kercseden végeztem újabb gyűjtést, amikor arról érdeklődtem,
milyen hiedelemlények szerepelnek a köztudatban a falu különböző generációhoz tartozó tagjai között. Meglepődve tapasztaltam, hogy a valamikor életük aktív részét képező
hiedelmekről való tudás mára már marginalizálódott, passzív tudássá vált. Ez a tudás már
nem a mostani világban segít tájékozódni birtokosának, hanem funkcióját megváltoztatva,
akár egyszerű folklórszövegként a valamikor megtörtént esemény elmesélésének a történeteként él tovább.
Jelenlegi kutatásom célja csupán Sz. személye köré kiépült, aktivizált hiedelemlény-világnak a felmérése, a személyéről kialakított hiedelmeknek, funkcióknak a lokális hiedelemvilágba való behelyezése.
A gyűjtést többnyire Aranyosrákoson és Tordán végeztem. Főképp olyan személyekkel készítettem interjúkat, akikről vagy előzetesen, vagy gyűjtés közben tudtam meg, hogy
az általam vizsgált személlyel, Sz.-szel szomszédsági, illetve közelebbi viszonyban voltak.
Adatközlőim (szám szerint 11) megválasztásakor külön arra is figyeltem, hogy olyan személyeket is megszólítsak, akik különböző viszonyban (jó vagy rossz) voltak Sz.-szel, így
lehetőséget biztosítottam a vélemények és viszonyok megosztottságának és azok kinyilvánításának a lehetőségére.
A gyűjtőmunka (ideiglenes) lezárása előtt és a feldolgozás folyamán többször vis�szatértem a faluba ellenőrző gyűjtést végezni. Adatközlőim ismeretei magukban foglalják
mindazt a (hiedelem)tudást, mely a község tagjai körében élt és él. Az egyéni információk
tehát kollektív tudást közvetítenek.
A faluról rendelkezem egyfajta bennszülött tudással, sem a hely, sem a személyek nem
voltak idegenek számomra, így mindannak értelmezésében, amit terepmunkám során ös�szegyűjtöttem, régebbi ismereteimre is támaszkod(hat)ok. Számos kuruzslással kapcsolatos történetet nem (vagy nem csak) kutatóként ismertem meg. A saját társadalom kutatásának megvannak az előnyei és hátrányai. A helyi mentalitás, szokások, emberek ismerete,
a rokonsági viszonyok, a beszélt nyelvek, a vallások ismerete stb. rengeteget segít(ett) a kutatásban (Komáromi T. 2005. 10.).
 A kézirat lezárása után monografikus feldolgozás jelent meg Komáromi Tündének a régióban végzett kutatásáról. Lásd: Komáromi T. 2009. [A szerk. megj.]
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2. A faluról
Kutatásom helyszíne egy erdélyi kistájegység kevéssé kutatott falva a Kolozsvár, Torda
és Nagyenyed városokkal körülhatárolható régióból, amely tulajdonképpen megfeleltethető a történeti Aranyosszéknek.2
Aranyosrákos (Rachiş, Vălenii de Arieş) Tordától 15 km-re, az Aranyos völgynyílásában fekszik az Erdélyi-érchegység és a Torockói-havasok lábánál. 1876-tól Torda-Aranyos megye torockói járásába sorolták be. Északon a Mokányföld néprajzi tájegységgel
határos.
Várfalva községhez tartozó falu, amely a Keresztesmező síkság északnyugati részén, a
Rákosi (Csegezi)-patak folyása mentén terül el. A szomszédos Várfalvától keletre található, amellyel szorosan összenőtt.3 Délre a Piricske nevezetű domb határolja.
Mivel Várfalvához csatolták, a lakosság 1992. évi népszámlálási adatait már oda sorolták. Így, az utolsó előtti, az 1966-os nemzetiségi megoszlása4 a következő: összesen 617 lakos, amelyből 547 magyar, 52 román, 18 cigány, 18 egyéb. Felekezeti megoszlása az 1933.
évi felmérés alapján 815 lakos szerint, a következő volt: 650 unitárius, 53 református, 27
római katolikus, 78 görög katolikus, 7 ortodox.

3. Életpálya és élettörténet
Nehéz feladattal találja magát szemben az a kutató, aki egy személyről történeteket
gyűjt, és azok alapján rekonstruálni szeretné a személy életpályáját, meg szeretné írni annak élettörténetét.
Az emberi életnek vannak olyan rejtett szférái, amelyek közvetlen módon nem figyelhetők meg, hiszen a mindennapi életnek kívülről láthatatlan szintjén szerveződnek.
A mindennapi életnek ezek a rejtett dimenziói elsősorban az életrajzi módszer, az élettörténeti megközelítés segítségével értelmezhetők. Az életrajzi módszer, az élettörténeti megközelítés a hangsúlyt az egyénre, az egyéni életpályára és az élettörténetre helyezte
(Niedermüller P. 1988. 381.).
Mit is tartalmaznak az egyes élettörténetek? Nagy általánosságban azt mondhatni, az élettörténetek középpontjában az egyénnel kapcsolatos történetek, történéssorozatok, ezeket az eseményeket értékelő megjegyzések, valamint általánosabb jellegű normatív kijelentések állnak. Az élettörténetté szerveződő eseménysorozatoknak van egy
 Aranyosszék mai kultúrájáról, etnográfiai kutatottságáról lásd Keszeg V. 2004.
1966-tól közigazgatásilag Várfalvához csatolták.
4
 A részletes népszámlálási adatait lásd: Varga E. Á. 2001. 68–69.
2
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felismerhető alapstruktúrája. Az események jellemző gyakorisággal az életpálya fontosnak
ítélt periódusaihoz, szakaszaihoz, illetve a különböző krízishelyzetekhez kapcsolódnak. Az
élettörténet legsajátosabb jellemzője az a tény, hogy minden, ami az élettörténetben szerepel, egy időben korábbi állapotnak, a múltnak a része. Ennek a megállapításnak fontos következménye van abban a tekintetben, hogy egy életpálya hogyan és miként „alakul
át” élettörténetté; hogyan válnak az egyéni élet történetei élettörténetté? Az élettörténet
(rekonstruktív) jellege a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beszélő válogat életének történetei között, és nincs szó az élet összes történetének, totalitásának elbeszéléséről.
Amikor az Sz.-ről szóló történeteket veszem elemzésem alapjául, tudatában vagyok
annak, hogy nemhogy életpályáját, de még élettörténetét sem tudom teljesen rekonstruálni, habár a róla szóló történetek számát végesnek is gondolnám, mégis nagyon nagy számban és nagyon sok változatban élnek a faluközösségben. A vizsgálódás során ugyanakkor
tudomásul veszem, hogy az élettörténet az életpálya csak egyik lehetséges megjelenítési
formája. Az összegyűjtött adatokból (főképp az orális emlékezésekből) összeálló élettörténetet már nem objektív, hanem személyes történelemnek5 tekintem. Ugyanis a beszélgetések során az adatközlők kívülállása és objektív álláspontja megszűnt abban a pillanatban,
amelyben személyes történetekbe fűzve mesélték el, idézték fel az általam vizsgált személyről szóló történeteket. Ők is részesei voltak a történeteknek, közös „szenvedői” voltak
ugyanannak az eseménynek. Az eddig összegyűlt anyag egy bizonyságra hívta fel a figyelmem: az Sz.-ről összegyűlt történetek nem Sz.-nek a(z) (élet)történetét hivatottak feltárni, hanem Sz.-nek egy esetleges (élet)történetét.
Sz. élettörténete bemutatása során először a valós személyéhez, reális történetéhez kapcsolódó adatokat kívánom megvizsgálni. Az emlékezések alapján azt szeretném felülvizsgálni, milyen jellegű az a tudás, amely személyéről, illetve milyenek azok az adatok, amit
saját közösségében bizonyos személyek forgalmaznak róla és érdemesnek tartottak tudomásomra hozni. Ezt követően a hozzá fűződő, róla szóló hiedelemképzetek és csodás történetek által prezentálnám azokat a rontáseseteket, amelyeknek egyik főszereplője ő volt.

3. 1. Sz. mint reális személy
Születésének és halálának időpontja, életkora. Sz. életkoráról, születésének és halálának idejéről pontos adattal nem rendelkezem. Azonban egyik adatközlőm állításaiból valamennyire behatárolható, kijelölhetők azok az időintervallumok, amelyek életére vonatkoztathatók: (Sz. mikor halt meg?) Hát én nem is tudam. Z. mámi után halt meg, azt hiszem.
(Hányban?) Z. mámi akko halt meg, miko te születtél, 1981-ben. S Sz., én azt hiszem, hagy
utána. Én azt hiszem, hagy mámi után halt meg. Nem tudam biztosan. (Hány évesen halt
meg? Milyen idős volt?) Há, mint Z. mámi. 70 és [még valamennyi]. 70 és 80 [év] között,
olyasmi. De má idős vót. (F. R.)
 Keszeg Vilmos által használt terminus. Lásd: Keszeg V. 2001.
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Ha figyelembe vesszük az említett viszonyítási időpontokat, akkor nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy Sz. az 1900 és 1920 közötti években születhetett, hogy mindenképp megérte az idős kort (70–80 év), és hogy már több mint 25 év telt el a halálától.
Születési helye, nemzetisége és vallása. Román nemzetiségű,6 ortodox vallású volt és
Mohácson született.
Szociális helyzete, családja. Aranyosrákosra ment férjhez egy ottani születésű román
nemzetiségű kovácshoz, O. S.-hez. Az apósa is aranyosrákosi születésű volt, az anyósa
mészkői. Családjában hat gyermek született, négy leány és két fiú, akik már születésük
után nemsokára meg is haltak. A lányai közül egyik továbbtanult és a közeli városi hivatalban vállalt munkát, egy másik városon gyári iparban dolgozott, a többiek földművelésből
tartják el magukat és családjukat. Az unokáira vonatkozóan az adatközlők csak felületes ismeretekkel rendelkeznek, csak annyit tudtak megmondani, hogy kinek van lánya és kinek
fia. Viszont mindegyik gyermekéről pontosan tudják, hogy melyik faluba ment férjhez és
melyik városban tartózkodik. Pontosan nem sikerült megtudni, hogy Sz.-nek hány testvére is volt, csak annyit, hogy jelenleg a faluban még él egy lánytestvére, illetve azt, hogy
az egyik szomszéd faluban (Kercseden) egyik fiútestvére tanító volt. Mivel nagylányként
került a faluba, a közlésekből kimaradtak az iskolázottságára és a családja helyzetére utaló adatok, biztos információk. Így sem szüleiről, sem testvéreiről további adattal nem rendelkezem.
Gazdasági helyzete. Erről csak annyit lehetett megtudni, hogy a termelőszövetkezetnek a családja is tagja volt. Együtt jártak megdolgozni a kiosztott földrészeket. Nem volt
gazdaságilag és anyagilag jól szituált családja: Nem vót nekije semmi. Megdöglett a tehenye is,
a lova is, miután az ura meghót. Aztán nem tartatt többet semmit. [...] Egyszerű emberek vótak.
Nem vótak nagygazdák. (G. J.) Hasonló a megítélés egy másik szomszéd részéről is, aki arról tesz említést, hogy a lányai is szegények voltak, így nehezen is vitték férjhez őket: Ilyen
szegény leány, amilyen volt, el nem vette volna soha [senki]. (D. B.-né)
Külső vonásai. Az adatközlők többnyire az időskori alakjára emlékeznek vissza, az akkori külső jegyeit sorolják. Ezek többnyire általánosak: Nem vót más tünete. Csak, mint a
rendes embereknek, nem vót boszorkány képe. [...] Még azt is tudam, hagy szájpadlása volt és az
srégen állatt a szájában. Nem lehetett róla látni, hogy na ez kuruzsol. (F. R.)
Viszont egy néhány esetben olyan sajátos jegyeit is említik, amelyek ellentétben állnak
az előbbi kijelentésekkel: Utolsó időben olyan volt, azt mondják, hogy az ilyenek [kuruzslók,
boszorkányok] összemennek, eltorzulnak, elformálódnak. De ő szegény eléggé el volt formálódva. (Cs. R.); (Hogy nézett ő ki?) Mint egy boszorkány. Há, félig meg vót görbülve. (G. D.);
Az isten nyugtassa meg, de roppant csúf volt. (P. I.); Nem nézett ki egyébként, csak aszonták,
hagy a nézése nem olyan, mint másé. (G. J.)
Személyisége. A személyiségéhez fűződő adatok sokfélék és eltérőek. Megoszlanak
a hozzá kapcsolódó leírások, két külön kategóriába sorolhatók: az egyik csak azokat a
 Nemzetiségi hovatartozása és vallása fontos szereppel bír majd a további elemzés során.
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leírásokat és említéseket tartalmazza, amelyek pozitívumaira, képességeire vonatkoznak; a
másik csak azokat, amelyek rossz hírének kialakulásához járultak hozzá.
1. Jó tulajdonságai. Több adatközlő is említést tesz arról, hogy Sz. nagyon szorgalmas, segítőkész asszony volt, aki a szomszédokkal jó viszonyban állt: Sokat dolgozott így a
szövészetben, én így efféléről ismertem. Segített nekem felhúzni szőnyeget vagy falvédőket vagy
ilyensmiket. Ügyes, jó, eszes volt. Rosszat nem tudok [mondani róla]. [...] Én csak ebben a kapcsolatban voltam vele, hogy segített a szövésnél. Befogta, megmutatta, elindította, ebben nagyon
okos volt. (D. B.-né); Fogdosta a fonalakat, kollektivista volt. (F. F.-né); Igen, szorgalmas vót,
jártak dógazni a kollektívbe. L. is, a leánya, amíg férjhez ment. (G. J.); Szorgalmas [volt]. Igen,
igen. Rendes, szorgalmas asszony vót ő máskülönben. (B. I.); Én nem tudom, hogy csinált volna
rosszat senkinek. (Cs. R.)
A háztartásában levő rendről, illetve rendetlenségről is megoszlanak a vélemények.
Nyilván szubjektív a megítélés, egyénenként másként történik meg Sz. háztartásának
leírása: (Bent nála mi volt? Rendetlenség?) Há mi, rendben vót a háza, me ő egyebet nem
csinált, me a kollektív idő alatt vót ez még. Úgy, hagy ő nem vót olyan rendetlen asszany. [...]
(Nem volt rendetlenség a házában?) Nem vót. (G. J.); (Maga járt nála, a házában? Mi
volt ott?) Jártam. Mocsokság, rendetlenség volt. Ő is olyan mocskosan és rendetlenül járt, hogy
jaj! (P. I.)
Pozitívumként értékelődik ebben a kontextusban az a megjegyzés is, hogy az ortodox
román paphoz nagyon sokat járt, ami erős vallásosságára utalna. Erről az egyik adatközölő a következőképpen emlékszik: Ő román volt, nagyon vallásos volt. Mert örökké ha jött, az
Úristen nevét nagyon emelte, a Krisztus Urunkat. (D. B.-né)
Ugyancsak dicséretesnek minősül adatközlőim szemében az a tény is, hogy a magyar
nyelv megtanulására is törekedett, képességeihez mérten beszélte is a nyelvet, ellentétben
más román nemzetiségű falubelivel: Ügyes vót, annak ellenére, hagy román asszany vót, mert
azé vannak itt romának a szomszédamba [akik nem beszélnek magyarul]. Az, itt a másadik
ház[ban román], de egy szót ki nem ejtene magyarul, s mindent ért. S én, kell, hagy törjem a
nyelvemet, ha fordítva is mondam, de én csak románul kell, beszéljek vele. (De ő tudott magyarul.) Sz. néni, igen. Törte magát, beszélt [magyarul is]. (B. I.)
A nem tökéletesített magyar nyelvtudásáról, a szavak nem megfelelő használatáról a
következő tréfás történetek maradtak fenn róla: Há úgy beszélt magyarul, mint mi románul.
Má mi még hagyján, de a falusiak. Há nem mondtam, hagy kiáltotta, hagy: – Elfutatt a kettő?
Futatt a kettő, te?7 S akko azt kacagta Z. mámi, hagy mikó mondta: – Z., miko magak sokat ülnek felfelé, még esznek ecce? Este, mikó télen sokat ültek fent, fontak, ilyesmit csináltak.8 S akko
megkérdezte ecce, hagy vót esküvő, úgy hány szem vót, háramszáz szem? Hagy hány személy
vót?9 (F. R.); Törte magát, beszélt [magyarul is], mert még fennmaradt tőle, hagy kapáltunk a
 Sz. azt teszi szóvá, hogy elmúlt két óra.
 A történet az Sz. által alkalmazott tükörfordítást ironizálja. Helyesen: Mikor maguk sokáig maradnak ébren, még
vacsoráznak egyszer?
9
Ebben az esetben Sz. a szem és a személy szavakat felcseréli.
7
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kollektívben, s régebb dudált a cementgyár, amég fungált Tordán. Na, efutatt a kettő. Ez aztán
fennmaradt tölle. Mert dudáltak két órára, mentek bé a munkásak. Gyüttek-mentek a munkásak, s délre, na, hagy dudáltak, há ő aszondta: – Na, efutatt a kettő. Hagy elfútták a kettőt, ő azt
mondta, hagy efutatt a kettő. Ez még fennmaradt tölle. (B. I.)
2. Rossz tulajdonságai. A rontásaira vonatkozó esetek sora számosabb. Az ilyen esetek
felemlegetése és az ezekre való utólagos visszaemlékezés mindig felháborodást, sőt olykor
szitkolódást és átkozódást is kiváltott beszélgetőtársaimból.
A szomszédokban megnyilvánuló ellenszenv egyik oka az volt, hogy nagyon szeretett
mindenkiről mindent megtudni, kíváncsi természetű volt, többnyire mindig a szomszédoknál tartozkódott. A szomszédokhoz mindig kölcsönért járt, és leskelődni. Haragban
voltak vele a szomszédok azért is, mert nagyokat ferdített értesülésein, azt, amit mástól
meghallott vagy megtudott, hamisan adta tudtára másoknak, így nemegyszer sikerült több
szomszédot egymás ellen fordítani, megrontani a személyközi viszonyokat. (Sz. nén gyakran járt oda magukhoz?) Ajaj, gyakran. Állandóan ott volt nálunk. Nálunk jártak keresztül
az udvaron. Aztán édesanyám és édesapám úgy haragudtak rájuk, mert nem csinálhatták nyugodtan a dolgukat, mert ültek le és állandóan hallgattak mindent és nézték, hogy mit csinálnak.
Ő ezt szerette, hogy állandóan menjen a másikhoz. [...] Mert örökké ilyen volt, ezt mondott, azt
mondott, de tudja, ha az emberrel, ha nincsen jól, de jól voltunk, csak nem szerettem a szokását.
Akármit mondtam neki, elment ide, elment oda, ezt mondta, azt mondta, és még pótolt hozzája,
s mondta, hogy én mondtam, hogy így volt s úgy volt. (P. I.); Hát járt [ide mindegyre], én mindig adtam [neki mindent, ha kért], me hát én nem gondoltam arra, hagy valamit miféléznek,
míg nem gyüttem rá, sze állj meg te, me ez nem jó így. Nagyan semmik vótak. (G. J.)
Felháborodásuk leginkább abból adódott, hogy mindig kiszámíthatatlan személy volt,
bármikor rosszra lehetett tőle számítani. Sőt egy idő után bármilyen bekövetkezett rosszat
neki tulajdonítottak. Ez a fajta megbélyegzése abból adódott, hogy gyanússá vált, amiért
sokat járt az ortodox paphoz segítségért, és hogy viselkedése és étkezési szokásai is elütőek
voltak a többiekétől. Ha először titokban végezte rontó tevékenységét, megrendelésre vagy
önszántából, utólag ez már nyilvánossá vált mások számára is, s ő is felvállalta ezt a szerepet. Végül a róla kialakított negatív kép áthelyeződött a család többi tagjára is. A rontó
cselekedeteinek főbb kiváltó okai az irigység, a közötte (és mások) és a szomszédok között
kialakult, fennálló kedvezőtlen viszony. A következőképpen nyilatkoznak erről a falubeliek: Megcsináltatott mindenkit. [...] S aztán édesanyám elmondta, s édesapám elmondta, hagy
mindent az ég világán [ami volt], ment a paphoz s csináltatta meg. [...] Aztán miket csinált
még erre is, arra is, drága, roppant sokat. Egyiket erről böjtölte, csinálta, a másikat arra. Roppant, roppant paraszt asszony volt, rossz volt. [...] De azt tudom, hogy soknak rosszat csinált.
Csak rosszat. Jót nem csinált senkinek, mert ő olyan volt, hogy ment a paphoz, böjtölt, s csinált,
amit. [...] Aztán utoljára kiderült, mert ő ment ide, s ment oda, s rendezte a dolgát, s azt mondta utoljára, hogy nem bánja, hogy ha meg is hal, de ezeket ő megcsinálja. (P. I.); Csak rosszat,
jót nem tudott. Foglalkozott Sz. nén ilyesmivel [kuruzslással]. Nem szerettük, én nem szerettem. Én nem szerettem azt, hogy valaki a Jóisten dolgába vegyüljön bele. (F. F.-né); Azt csinálta, hogy a Sz. család romoljon meg. Értett ő az ilyen kuruzsláshoz. Akivel jó vót, jót tett, s akivel
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rosszul, rosszat. Igen. [...] Az O. Sz. az boszkonyáló vót, te. Hagy így az embereknek, hagy ros�szat csináljan. Efélét, hagy rosszul legyenek az emberek. Sz-ről azt [tudom], hagy ő rosszakat
hogyhívjákolt, s azé mondam, hagy tényleg. [...] Nem, jót nem csinált. Asszem, nekünk is ő csinálta [a sok rosszat]. (G. D.); Nem lehetett bízni a vénasszonyban, ezeket a kuruzslásokat űzte.
(F. R.); Hát azt [tette], hogy ha valakinek bajt akart, azt megcsináltatta. Akkor ő is tud. (A leánya is tud [kuruzsolni]?) Há persze, há persze. Ez ilyen hitvány banda az egész. Má-má irigy
vót szeginy [ránk]. Ilyen disznó vót. (G. J.)
Sz. tettei következményeinek számbavétele után az mondható el, hogy jelenléte a
szomszédok és a többi falubeli körében egyrészt biztonságot sugallt, másrészt félelmet, bizonytalanságot keltett. Krízishelyzet esetén előbb mindig hozzá fordultak tanácsert, tőle
vártak orvoslást problémáikra, kiszámíthatatlansága miatt pedig mindig rettegtek rőle.

3. 2. Sz. és a hozzá kapcsolódó hiedelemképzetek
Elég ritkán történik már meg, hogy boszorkányokról szóló történeteket hallunk. Ezeknek viszont végkép nem tulajdonítunk semmi valós értéket. Amikor egy olyan személyről
végzek kutatást, akiről a szomszédok, a falu egynéhány tagja azt állítja, hogy boszorkány,
nem arra vállalkozom, hogy ennek a ténynek valóságszerűségét felmérjem és bizonyítsam
állításaikat, hanem hogy a hozzá kapcsolt eseteket és történeteket megvizsgáljam. Nem
tudom azt állítani, hogy ez a személy valóban az volt, aminek ők állítják, hanem csak állításaikat tudom megvizsgálni, azokat kontextualizálni.
Az Sz.-ről szóló történetek és a hozzá fűződő jelenségek azt a kialakított szerepet hivatottak igazolni, amit a lokális közösség forgalmaz róla. Adatközlőim abba a szerepbe helyezik Sz.-et, amit ők a következő fogalmakkal jelölnek: kuruzsló, boszorkány, boszkonyáló.
Mindezt saját eseteikkel és helyzetükkel kívánják igazolni. Azt a gyakorlatot, aminek következtében az egyénekre jó vagy rossz hatást gyakorolt Sz. ténykedése, gyakran olyan
fogalmakkal illetik, mint: (meg)csináltatás, boszkonyálás (boszkingyálás), (meg vagy össze)
kuruzslás, (meg vagy rá)böjtölés, hókuszpókuszolás, (el vagy meg)rendezés, (meg)hipnotizálás,
babonáskodás, dirigálódás, (meg)dolgozás.10
Az alábbiakban az eddigi begyűjtött adatok alapján és a falu társadalmi viszonyairól
való személyes tudásom szerint kívánok leírást készíteni Sz. felvállalt szerepéről és ténykedéséről. Ha összességében nézem, arányaikban hasonlítom össze az esetek alapján azt,
hogy melyek voltak azok a kiváltó okok, amiért a falubeliek Sz.-hez fordultak segítségért, akkor következésképpen a következőket tudom állítani: az esetek túlnyomó részében az emberek különböző kedvezőtlen társadalmi viszonyok miatt (10 esetben), illetve
 Az aranyosrákosiak, de az aranyosszékiek általában magára a rontásra is ugyanezen terminusokat, fogalmakat
használják. Ezzel leggyakrabban magát a gyakorlatot vagy annak eredményét nevezik meg. Fontosnak tartom
megjegyezni, hogy nemcsak a rontás gyakorlatára használják a kuruzslás stb. megnevezéseket, hanem a gyógyításra, segítségnyújtásra, egyáltalán a pozitív kimenetelű gyakorlatra is.
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a tulajdonukkal kapcsolatos problémák miatt (7 esetben) és csak egy nagyon kicsi hányadban az egészségi állapotuk miatt (2 esetben) fordultak hozzá. Ezeken kívül egyetlen
egy alkalommal fordultak más jellegű segítségért: az érettségi vizsgáján megbukó fiatal
esetében.
A faluban boszorkánysággal és rontással egyaránt vádolnak férfiakat és nőket is. A faluból három férfit, egy másikat egy távolabbi településről illettek ezzel a váddal. A nőszemélyek közül legalább három falubeliről és négy más településről származó személyről állították azt, hogy boszorkányok. A férfiak esetében a vád többnyire a foglalkozással hozható összefüggésbe (közülük kettő pakulár volt), a nők esetében inkább a nemzetiségükkel
(többnyire román asszonyok voltak). A boszorkányságot, kuruzslást mint „mesterséget” a
vádolt személyek egymástól tanulják meg, sajátítják el. A beavatódás szinte minden esetben egyazon szakmát gyakorló személyek körén belül történik meg. Ilyen esetben a tudás
fenntartásáról és a soron következő személyekre való áthagyományozásáról beszélhetünk.
Az eddigi esetek azt tanúsítják, hogy leginkább a nőket illeti meg az ilyen fajta vád, azok
közül is az idős asszonyokat. Úgy tűnik, jelen esetben Sz. teljes mértékben megfelelt az
ilyen előítéleteknek. Személye teljes mértékben beleillik ebbe a szerepbe és ebbe a képzetkörbe. Esetében azt állítják, hogy mindössze öregségére kezdett el ilyesmivel foglalkozni.
Eljött az öregasszony [hozzánk]. [...] Nem lehetett bízni a vénasszonyban, ezeket a kuruzslásokat űzte. (F. R.); [Ismertem] Az bizany isten. Az az [boszorkány]. Sz., a vénasszany. Igen
biza. (G. D.)
Esetünkben az is elmondható, hogy nem csak az időskorú nőket illeti meg az ilyen jellegű címkézés. Ugyanis Sz. lánya, L. esete azt bizonyítja, hogy őt már 50 éves korában annak minősítik: (Akkor ő is tud. A leánya is tud [kuruzsolni]?) Há persze, há persze. Ez ilyen
hitvány banda az egész. (G. J.)
A falu lakói szerint a mágikus cselekedetekkel foglalkozó személyek a (román) papok, a
jósok és a kuruzslók (boszorkányok).11 Ők azok a személyek, akik ezt a fajta tudást birtokolják, akik ezt a többlettudást rituálisan elvégezve segítenek a hozzájuk fordulókhoz.12 Egyszóval, ők a falu specialistái.13
A megkérdezettek mindegyikének tudomása volt Sz. ilyen jellegű ténykedéséről.
Elmondásuk szerint a falu egésze is így vélekedik róla. Azonban az erről való beszélés nem mindig publikus, feltételez egyfajta beavatottságot, egy bizalmasabb viszonyt a
 A faluban a kuruzsló megnevezés mellett / helyett még olyanok is szerepelnek, mint boszkonyáló, babonáskodó,
dirigálódó.
12
 Az eddigi tapasztalat és esetek azonban azt is igazolják, hogy nem minden alkalommal fordulnak ilyen személyekhez a bajba jutottak. A kevesebb tudást, beavatkozást igénylő esetekben (mint például igézés vagy ijedtség) saját maguk (olykor valamelyik családtag) végzik el a gyakorlatot. A régióra vonatkozólag erről bővebben
lásd: Komáromi T. 1997, 2001.
13
 Az eddigi gyűjtési adatokból az látszik, hogy nemcsak a saját falujukban levő specialistákról, de a környékbeliekről is igen pontos információkkal rendelkeznek. Így állandó kapcsolatot alakítanak ki és tartanak
fenn azokkal. Tudomásuk szerint ilyen személyek Tordán, Aranyospolyánban, Gyaluban, Aranyosgyéresen,
Aranyosszentmihályon, Mészkőn, Szolcsván, Potságán, a „Muntyán” (így általánosítva) tevékenykednek.
11
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beszélgetőfelek között. A kuruzslás a rejtve végzett tevékenységek közé sorolható, ebből
kifolyólag az erről való beszélgetés is kiszorul a nyilvánosságból. (A faluban tudták, hogy
ő mivel foglalkozik?) Tudták. Utoljára aztán kiderült. (Először nem tudták? Gyanították?)
Először nem tudták. Mert jártak, az igaz, hozzánk, a malomba, de mi nem mondtunk senkinek
semmit. Csak azután tudták meg, hagy mi van, s hogy van, miket csinál. Aztán utoljára kiderült. [...] (Az egész faluban ismerték, lent az Egerben is, vagy csak itt a Felszegen?) Ott is,
akik elhívták, de ott nem ismerték annyira, mint itt. (P. I.); (Az emberek jártak hozzá, mert ő
ilyeneket tudott csinálni?) Jártak, de csak dugva. (G. J.); (Azért tudta a falu, hogy ő effélével
foglalkozik?) Tudta, tudta, hogy Sz. nén kuruzsol. (F. F.-né); (Mondták? Beszélték [hogy ő
ért az ilyenekhez]?) Persze, persze. (G. D.); Ez csak úgy kalap alatt ment Sz.-szel. Nem vót
hiteles, hivatalos dolog. Csak úgy, né, csinálták. (F. R.)
Sz. személyéhez ugyanúgy hozzátartoznak mind a rontó, mind a gyógyító, segítő szándékú tevékenységek. Csak bizonyos adatközlők esetében válik szét az ambivalens szerep,
és ilyenkor hol csak pozitív szerepben említik, hol rosszban. Tudják, hogy szinte bármilyen panaszukkal hozzá fordulhatnak. (Csak rosszat csinált. Jót nem?) Csak rosszat. Jót
nem csinált senkinek, mert ő olyan volt. (P. I.); Ő csinálhat jót is, rosszat is, de nekünk rosszat
csinált. (G. J.); Én nem tudom, hogy csinált volna rosszat senkinek. (Cs. R.); ( Jót csinált valakinek? Ha valaki beteg volt és olyankor?) Affélét nem tudott. Csak rosszat, jót nem tudott.
(F. F.-né); Ez [a muntyai asszony] segített az embereken. Ez az asszany. De Sz. rosszat is csinált. Hagy így az embereknek, hagy rosszat csináljan. Sz.-ről azt [mondták], hagy ő rosszakat
hogyhívjákolt, s azé mondam, hagy tényleg. (G. D.)
Az Sz. ellen megfogalmazódott boszorkányvádak elég sokszor még ma is fellelhetők
a szomszédok és a falu többi lakosa elbeszéléseiben. Az figyelhető meg, hogy azokban az
esetekben, amikor egy család károsodást szenvedett, a családtagok kezdik el hangoztatni
Sz. rontó képességét. Így nem ritkák az olyan jellegű kijelentések, amelyek Sz.-nek csak
erre, az ártó, rontó szerepére hívják fel a figyelmet. Ez alól csak azok a személyek jelentenek kivételt, akik valamikor személyesen is megtapasztalták Sz. segítő szándékát. Megcsináltatott mindenkit. Mindent az ég világán [ami volt]. Ment a paphoz s csináltatta meg. Aztán ő csinált mindegyiknek eleget. Aztán miket csinált még erre is, arra is, drága, roppant sokat.
Egyiket erről böjtölte, csinálta, a másikat arra. Roppant, roppant paraszt asszony volt, rossz
volt. De azt tudom, hogy soknak rosszat csinált. [...] Minden héten csinált. Minden héten. Ő
állandóan ment a paphoz és ő csináltatott ezt is, azt is. (P. I.); Hát ők böjtöltek, hogy vagy legyen jobban, vagy haljon meg. Hogy mentődjenek meg tőle. [...] De ő nekem akart rosszat, de ő
magának kapta. (G. J.); Az Sz., az boszkonyáló vót, te. Hagy így az embereknek, hagy rosszat
csináljan. (G. D.)
Előfordul az is, hogy amiatt vádolják és viszonyulnak hozzá ellenszenvvel, mivel olyan
dolgokba avatkozik be, amelyek isten hatalmába tartoznának. Ezért többször is elmondják, hogy az ördöggel cimborál, ördöge van. Az ördöggel foglalkozott és az nem hagyott békét
neki. Kínlódott, hogy mondjam, az ördögök nem engedték meghalni, hogy ő miért csinált afféléket. (P. I.); Hát persze [hogy ilyesmivel foglalkozott], ez ördögi dolog. (G. J.); Foglalkozott Sz.
nén ilyesmivel. Nem szerettük, én nem szerettem. Én nem szerettem azt, hogy valaki a Jóisten
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dolgába vegyüljön bele. (F. F.-né); Azt mondták, hogy járt az ördöggel. (Sz. I.); [Azt mondták], hogy igaz, hogy nem tiszta lélekkel állt oda, hogy az ördöggel paktált, hogy az ördög benne
van. (F. R.)
Aranyosrákost, az ott kis számban lakó román családok és egy pár református személy
esetét leszámítva, unitárius felekezetűek lakják. A tapasztalat azt mutatja, hogy konkrét
gondok és válsághelyzetek esetében elég gyakran a magyarok is különböző szolgáltatásokért az ortodox papokhoz fordulnak. Így történik ez Aranyosrákoson is, ahol a hívek (mivel a faluban nincs ortodox lelkész) a szomszédos Várfalván keresik meg a román papot
panaszaik meghallhatásáért. Illetve, nem minden esetben fordulnak személyesen hozzá,
hanem inkább egy olyan személyt preferálnak, aki közvetlenebb kapcsolatban áll vele. Esetünkben Sz. mediátori, az emberek és a pap között közvetítő szerepre vállalkozott. Több
közlés is arra utal, hogy nemcsak Sz. járt gyakran a román paphoz, hanem a pap is gyakran
megfordult nála. A szomszédoknak arról is tudomásuk volt, hogy Sz. gyakran együtt böjtölt a román pappal, együtt végezték a szolgálatot is. Sz. nem csak a várfalvi román pappal állt közelebbi viszonyban, hanem a környékről a többivel is. Közülük leggyakrabban a
sinfalvi és a tordai román paphoz fordult segítségért. Csak ő vitte a cinkusokat14 és ő böjtölt.
Segített a papnak és böjtöltek. Voltak többen asszonyok, hogy böjtöltek, mert a pap csinálta a szolgálatot. [...] Hát járt a paphoz és csinálta a szolgálatot. Misét csináltatott (G. J.); B. J. mondták,
hogy vitte Sz. a paphoz, hogy segítsen azért, hogy átmenjen az érettségin. Akkor azt mondták,
hogy Sz. nén vitte el messzire, Tordára valahova. (F. F.-né)
Sz.-nek a pappal való együttműködéséről megoszlanak a vélemények. Azt tartják, hogy
az, amit Sz. tesz, amivel ő foglalkozik, semmiképp sem egyeztethető azzal, ami a pap hatáskörébe tartozna. Ezért néhányan úgy tudják, hogy Sz. nem fordul a román paphoz segítségért. Há én nem tudam, hagy ők együtt értekeztek. Me aszongyák, hagy Sz. az ördöggel
foglalkozott, s a pap a kereszttel s a szentekkel, vagy nem tudam, de nem hiszem, hagy ők együttműködtek. (F. R.); Hásze az ilyenek nem, az ilyenek külen vannak a paptól. (G. D.)
Egy másik vélemény szerint Sz. közeli kapcsolata a román pappal és a nála tett gyakori látogatás erős vallásosságával magyarázható. Amúgy többen is osztják azt a nézetet a
faluban, hogy a faluban a románok jóval vallásosabbak és hiszékenyebbek, mint a magyarok. Ezt a véleményt általánosítva minden románra vonatkoztatják. (És a pappal is foglalkozott?) Nem tudom. Ő román volt, nagyon vallásos volt. Mert örökké ha jött, az Úristen nevét nagyon emelte, a Krisztus Urunkat. (D. B.-né); Hát ezeket csak a románok csinálják. Ő is
román volt. (Cs. R.)
A faluban a más nemzetiségűekről él egy általános előítélet. Ezt nemcsak háztartásuk
és öltözetük rendetlensége vagy a lopásra való hajlandóságuk miatt tartják, hanem gondolkodásuk, túlzott vallásosságuk és az ebből származtatott (vallásos) gyakorlatuk okán
is. Vélelekedésük szerint a románok azok, akik gyakorolják a kuruzslásokat. A románokat
babonásoknak, hiszékenyeknek és buzgó vallásosaknak tartják, ami miatt el is ítélik őket.
Ezért nem meglepő, hogy az előítéleteket rávetítik a román nemzetiségű Sz. személyére.
14

Papírfecniket.
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Akár természetesnek is mondható a románoknak ez a fajta hozzáértése. Az azonban meglepő, hogy Sz. ezt a tudását emberek és állatok egészségi állapotának a megrontására, személyközi kapcsolatok befolyásolására alkalmazta. Effélékkel én nem foglalkoztam. Soha-soha
nem próbáltam, nem csináltam, mert nekem nincs szükségem az ilyen kuruzslásokra. Hát ezeket csak a románok csinálják. Ő is román volt. [...] Mert itt is az öreg J. bácsi, J. nénnek a tátija tudott valamit. Értett az ilyesmihez. Ezek a románok mind értenek az ilyesmihez. (Cs. R.)

4. A kuruzslást végrehajtó személy és technikái
Esetünkben, a kuruzslást végrehajtó személy szerepében maga a kuruzsló (Sz.) áll.15
Csupán egy olyan adattal rendelkezem, ami azt tanúsítja, hogy a rontás elvégzésében egy
másik személy is segített, együtt böjtölt Sz.-szel.
Az Sz.-et övező jelenségek és az ezeket hitelesítő csodás történetek „garantálni” hivatottak kuruzsló, boszorkány szerepét. A faluban közismertté vált boszorkányként való
ténykedése. Boszorkány, kuruzsló mivoltát a falubeliek többnyire olyan különös természeti
jelenségekkel és csodás történetekkel igyekeztek igazolni, amelyekre saját maguk nem tudtak semmiféle magyarázatot adni.
A faluban többen is emlékeznek és mesélik, hogy éjszaka erős fény / csillag / tüzes kerék / láng csapódott be Sz. házába: S roppant nagy izé volt, kérdezze meg a tátijától, hogy éjszaka, 12 órakor, hogy hogy ment a szikra be hozzája. (A szikra?) A szikra, az, éjjel az a tüzes
láng. (Hol? A kéményen?) Nem a kéményen, hanem az égen alól. S ment egyenesen be hozzája.
(P I.); Gyütt le, itt, né, egy tüzes kerék. Aszondta J., ez a D. I.-nek a sógara, hagy látta. Gyütt le
egy tüzes kerék, olyan tizenegy órakó, [amikor] kiment bajára. Há, zakatol egy kerék, egy olyan
tüzes, langas kerék, ment s egyenesen bément, oda hozzája az ablakan. Ez olyan ördögi dolog,
aszongyák. (Milyen kerék?) Ez afféle ördögi... (Honnan jött? Az égből?) Nem, a patakan
gyüt lefelé a közeken. Gyütt le s ment bé ide. Ez olyan ördögi dolog vót. (G. J.)
Hasonló furcsa jelenség következett be Sz. halála után, amikor a nép a házánál virrasztott. Ekkor nagy rázkódás érte a házat, minek következtében a házban minden megmozdult, és az emberek nagyon megijedtek. (A temetésén valami különös történt-e?)
Nem tudam, csak aszongyák, hagy amiko hazahozták, me én nem vótam ott, én jólelkemből
itthan gyúrtam a laskát, mert hagy vót a temetés, kellett tenni ezt-azt, aszongyák, hagy úgy
megmozdult minden a házban, öste, a virrasztóban, hagy megijjedtek, hagy vajan mi az. Úgy
megmozdult a ház. Aszondták, akik vótak a virrasztóban. Amiko meg vót halva. Asztán én
nem tudam. (G. J.)

15

A kuruzslás eszközeinek és technikáinak azonosítása a Komáromi Tünde által alkalmazott tipológiát veszi
alapul. Lásd: Komáromi T. 2009. 56–71. [A szerk. megj.]
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Furcsa jelenségnek voltak a tanúi azok a személyek, akik azon a misén vettek részt,
amelyen a pap kiejtette kezéből a keresztet, amikor Sz. elejébe állt, hogy azt megcsókolja.
Más alkalommal, amikor a szentképeket kellett volna megcsókolnia, a templomban összeesett: A kereszt kiesett a kezéből és összeesett. (A papnak a kezéből esett ki a kereszt?) Nem.
Az ő kezéből. És aztán a harangozó vitte haza. (P. I.); 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 helyrejött.
Igen, itt Sinfalván a templomban, s leejtette a pap a keresztet, de helyrejött aztán. (G. J.); Róla
mondták, hogy mikor Várfalván egy húsvét alkalmával a pap tartotta mindenki elé a keresztet,
hogy csókolja meg, mikor hozzá ért, a pap a keresztet a kezéből kiejtette. S akkor úgy megrémült
a sok nép, hogy pont Sz. nén előtt esett le a kereszt. (F. R.)
Mindvégig bizonytalanságot fejeznek ki azok a kijelentések, amelyek boszorkányságának eredetére vonatkoznak. Általában megoszlanak a vélemények, ami Sz. tudására vonatkoznak. Egyesek állítása szerint az ilyen személyek így születnek, mások szerint a tudást
megtanulja (szomszédasszonyától), átveszi, örökli valakitől (anyósától), vagy valamilyen
forrásból (ez esetben egy könyvből) jut hozzá. A megszerzett, elsajátított tudás eredetét
aztán mindvégig titkolja mások elől. Mások viszont nemzetiségére hivatkoznak, ami szerint egyértelművé válik egy ilyen fajta tudásnak a birtoklása.
Arról viszont semmi adat nem áll rendelkezésünkre, hogy a tudás megszerzését valamilyen próbának a kiállása előzné meg, feltételezné. (Honnan tanulta ezeket? Ezt a mesterséget?) Hát én azt nem tudom, mert Mohácsról jött ide, s ott roppant sok a románság. [...]
(Volt neki valamilyen könyve is, amiből olvasott?) Volt, de nem mutatta senkinek. (P. I.); (Az
anyja [Sz.] ezt tanulta?) Hogy tanulta? Ez született miféle. Úgy születik az ilyen. [...] (Sz.
ezt honnan tanulta?) Há honnan tanulta, fijam, há a Muntya, a miféle, mohácsi [román] vót.
(G. J.); Ezek a románok mind értenek az ilyesmihez. [...] Hogy ő mind járt Gyaluba, azt tudom. Ott volt egy, nem tudom azt se, hogy ki-mi volt, de ő oda mind járt. De azt se lehetett tudni, hogy oda miért járt. Ott volt egy ember, akiről azt mondták, hogy lólába volt és nem tudott
beszélni. De ha nem tudott beszélni, akkor hogy tudtak vele értekezni. Oda járt Sz. nén, aztán
hogy attól tanult valamit, nem tudom. (Cs. R.); Tudom jól, hogy azt mondták, hogy a vénas�szony is tudott [kuruzsolni], A. nén, az anyósa. (Ezeket tanulta valahonnan?) Mondom, hogy
az anyósa is dirigálódott. (F. F.); Hogy honnan szedte Sz. nén ezeket a dolgokat, nem tudom. (F.
F.-né); Azt is beszélték, hogy az anyósa is foglalkozott ilyesmivel, aztán hogy tőle tanulta volna, nem tudom. (F. R.)
A megszerzett tudás átadására a halála előtti pillanatokban, napokban kerül sor. Nem
tudni, hogy halála előtt Sz. kinek adta át, kire ruházta át saját tudását. Nagy valószínűséggel
egyik lányának adta át, mivel csak ő tartózkodott halála óráján egy szobában vele. Viszont
arról is vannak adatok, hogy még élete során más román asszonyokat is beavatott különböző mágikus gyakorlatokba, tudását velük is megosztotta. (Mikor haldoklott, a leánya is ott
volt?) Há ott vótak, há. Itt vótak. (A leánya az is tudott ilyeneket?) A lejánya, az is, ne félj. Az
se külenb egy cseppe se. (G. J.); Há sze az is boszorkány vót, J. Ez a vénasszany [Sz.] tanítatta ezt
[ J.-t]. ( J. is román asszony volt?) Igen. ( Járt oda hozzá?) Járt, járt. Tanultak (G. D.)
23

EME
Fodor Attila: Hiedelmek egy aranyosrákosi asszony élettörténetében
A halálát megelőző napokhoz ugyancsak különös történetek társulnak. Ezek közül
legtöbben egyazon jelenségre hivatkoznak, hogy addig nem tudott meghalni, amíg azoktól
a személyektől bocsánatot nem kért, akiknek élete során ártott. Más történetek pedig arról
szólnak, hogy a halála addig nem következett be, amíg valaki valamit (tárgyat) el nem vitt
neki. Sokan említik azt is, hogy nagyon későn múlt ki, sokat szenvedett az életében mások ellen elkövetett sok rossz miatt, és hogy emiatt naphosszat bucskázott a földön, bent
a házában, és valami gyötörte: 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 [...] Kínlódott. (P. I.); Hat órátó, reggel hattó tízig bucskázatt a főden. Futattak, hagy
menjek, me rosszul van az anyja. [...] Őriztem egy esztendeig. [...] Addig nem tudatt meghalni, amig nem kért bocsánatat. (G. J.); Hát mielőtt meghalt volna, súlyos volt. Nehezen múlt ki.
Nem könnyen. Azt mondták, hogy aki ilyesmiket dolgozott, az nem könnyen múlt ki. (F. F.-né);
Mind beteg volt. Nem tudom, hogy mondták, mit vittek, vagy mit kellett volna, hogy elvigyenek
oda hozzája, azt nem tudom. (G. D.)
Többször arra is történik utalás, hogy halála után az ördög nem hagyja nyugodni, állandóan kísérti, és különböző formában (többnyire kígyó, béka vagy egy tüzes csóva alakjában) megjelenik sírjánál, házánál: Én is láttam azt a nagy kígyót. Náluk ott meg is jelent az
udvarban. Itt a szomszédban. [...] Kint az udvaron, a kapu sarkánál, így volt összetekeredve.
(Többször is?) Igen. Hát még egyszer, amikor az én leányom ment lefelé a patakon, látta hogy
honnan jött ki. A fűzfáktól. S akkor L. mondta, hogy rá a másik hétre nála volt a kígyó, belül.
De nem bántotta. Nagy kígyó, egész hosszú kígyó. (S egyik szomszédból a másikba járt át?)
Nem ment, onnan eltűnt. S akkor egy jó darabig nem látták. (És a béka?) A béka, az rendesen
jött érte. (D. B.-né); (És a kígyós eset?) A temetőn volt ez. (G. D.); Azt mondták, hogy járt az
ördöggel. Az ördög küldte a kígyót. Azért, mert rossz volt, rosszféle volt, azért ment a kígyó keresztül a sírjánál. (Sz. I., G. D.) Igaz. A J.-én [sírjánál] is keresztül ment egy kígyó. (De a Sz.
sírján is?) Mind a kettőn. Akko azt jelenti, hagy egyek. [...] Ha keresztül mejen a sírján, akko
rossztevő vót. Én láttam mind a kettőnél. Ennél is vótam, annál is vótam. Mind a kettőnél ment
keresztül a kígyó a síran. [...] Azt mondják, hogy aki az ilyesmivel foglalkozik, annak az ördög
küld vagy egy kígyót vagy egy békát, valami ilyesmit. (G. D.); Gyütt le, itt, né, egy tüzes kerék.
[...] Gyütt le s ment bé ide. Ez olyan ördögi dolog vót. [...] S itt, né, miután eltemették, a konyha mellett merőben ott vót a kígyó, hagy A.-ék nem mertek ide gyünni, me ott vót a kígyó. (Itt a
ház előtt? Miután már meg volt halva?) Itt, igen. (G. J.)
Több esetben is említést tesznek arról, hogy Sz. az ördöggel foglalkozott, ördöge volt
vagy hogy az ördög benne van. Legtöbbször az ördögöt nem lehetett látni, illetve gyakran
valamilyen állat (kígyó, béka, macska, kutya) formájában jelent meg. Ezeket ő vagy tartotta, tenyésztette (macska), vagy különböző módon fért hozzájuk (a szomszédot vagy az
egyik unokáját kérte arra, hogy a talált kígyókat és békákat hozzá vigyék), esetleg valahonnan (egy malom melletti pajtából) ki kellett azt ásnia, vagy maga az ördög küldte. Az ördöggel foglalkozott és az nem hagyott békét neki? – Az, s akkor az nem hagyott békét neki. [...]
– Kígyókkal, békákkal, ilyenekkel foglalkozott? – Igen. – És mit csinált ezekkel? – Vitte haza. –
Mit, a kígyót? – Igen. Aztán P. [az unokája] fogta meg a sok békát a tóban és tette bele egy nájlon
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tasakba és vitte haza. – A malomtól a tóból? – Igen, igen. – És kígyót honnan fogott? – Hát,
amikor mi ástunk a kertben, ott futott a kígyó, levágtuk a fejét és odaadtuk neki. Miután megöltük, ő vitte el. – És ő azt mondta előtte, hogy kell neki a kígyó? – Igen. Mikor ástunk a kertben,
ott ugye sok béka s kígyó volt. Egyszerre három kígyó jött ki egy lyukból, az egyiket alig tudtam
megölni, de a másik kettő elfutott. De ő ment és hamar megfogta őket. Aztán hogy vitte a paphoz
vagy hova vitte, mit csinált vele, azt nem tudom. – A kígyókat és a békákat maga nem vitte be
a házába? – Nem. Elöl volt egy kicsi nyári konyhája, oda. Éppen megfogtam a kígyót s a békát
és oda letettem. Aztán ő nagyon megköszönte. – És mit csinált vele? Nem mondta meg? – Nem,
azt nem mondta meg egyszer se. Beletette valamibe, és aztán onnan vitte egyenesen Várfalvára, a paphoz. – Volt neki macskája is, egy fekete macskája is, azzal is mindenfélét csinált. (P. I.)
– Egyszer azt mondja nekem, hogy menjek, ássam ki az ördögöt Sz. M. pajtájából. Hát milyen
ördögöt? Én nem megyek, hogy ássak ördögöt ki. Menjek, a malom mellett ott van a pajta, ott
van az ördög. Másra nem emlékszem, de hívott engem, hogy menjek, ássam ki az ördögöt.
(F. F.-né) – Azt mondták, hogy járt az ördöggel. (Sz. I.) – Hogy igaz, hogy nem tiszta lélekkel
állt oda, hogy az ördöggel paktált, hogy az ördög benne van. [...] Me aszongyák, hagy Sz. az ördöggel foglalkozott, s a pap a kereszttel s a szentekkel. (F. R.)
Az interjúk többségéből arról lehet tudomást szerezni, hogy Sz. boszorkány, kuruzsló
mivoltát titokban tartotta, viszont utoljára már nem rejtegette, nyilvánosan felvállalta szerepét, mindenki értesült erről és tudomásul vették. Legtöbbször viszont csak utólag, halála
után szereznek tudomást erről:16 Tudták. Utoljára aztán kiderült. [...] Először nem tudták.
Mert jártak, az igaz, hozzánk, a malomba, de mi nem mondtunk senkinek semmit. Csak azután tudták meg, hagy mi van, s hogy van, miket csinál. Aztán utoljára kiderült, mert ő ment
ide s ment oda, s rendezte a dolgát, s azt mondta utoljára, hogy nem bánja, hogy ha meg is hal,
de ezeket ő megcsinálja. [...] Mindig mikor ezeket csinálta, mindig egyedül volt, egyedül csinálta. Olyankor be volt zárkózva a házba. [...] Csak egyedül, a leányai nem tudták, úgy csinálta,
hogy ne tudják (P. I.); (Maguk ezt nem tudták [hogy ő boszorkány]?) Hát honnan tudtam
volna? [...] (Az emberek jártak hozzá, mert ő ilyeneket tudott csinálni?) Jártak, de csak dugva. (G. J.); (Sz. nén milyen babonaságokat tudott csinálni?) Azt csak ő tudja, de tudott. Nem
magyarázta el nekünk. (F. F.-né); Há nem mondja meg így az embernek a szemibe [mivel foglalkozik]. (Mesélt, mondott valamit erről?) Nem, azt nem mesélik. Azt titkalják. Nem, azt
nem, ne, ne, ne. (G. D.)
A valamilyen úton birtokába került tudás képességeit javítja, különös tulajdonságokkal és képességekkel is megerősíti. Sz. is magára vonta a körülötte élők csodálkozását. Többen is észrevették, hogy ügyes, jó eszes volt. [...] nagyon okos volt (D. B.-né),
aki tudott olvasni is, ajaj. (P. I.) A szomszédok különös képességeihez sorolják a (tüzes) seprűn való repülését és a valahonnan való nyomtalan eltűnését, illetve különböző
alakváltoztatásait, főképp a különböző állat formájában való megjelenését. Azt mondták, hogy ő változott át békának és úgy járt. Na, de én ilyesmikben nem hiszek. (D. B.-né);
16
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L. L. hogy is mondta, hagy ő látta, miko [Sz.] seprűn repült. Hogy az istenbe, mondam? [...]
Sz. Így keresztül, aszondja, még tüzes seprűn repült. [...] L. Ő mondta, hogy látta, hagy seprűn repült, s akko megkerüli itt, né, a környéket, s akko csinálja a semmiségeket. Ő aszondta,
hagy látta, de én nem tudam. (G. D.); Na, vót egy ember, hagy itt főzték a pálinkát, hagy
ő az udvaran egy seprűvel szökett kukra, hagy hoppá, hoppá, így járt, hoppá, hoppá, mind
így látta. Futatt az udvaran körbe egy seprűvel a lába közt, s mind hoppá, hoppá, hoppá. Ez mind ördögi dolog. Szökett a seprűvel az udvaran, s ezt látták ott a pálinkafőzdénél. S mikorra odahívta a többit, hagy: – Gyertek, nézzétek meg, mit csinál O.-né, eltűnt.
Megvesztődett. El vót tűnve, nem látta senki. Már eltűnt már, mire odamentek a többik, eltűnt, nem vót sehol. (G. J.); L. L., mikó részeg vót, azt mondta, hagy Sz. éjjel ül a seprűre s
jön, kering. Aztán beszélnek az emberek. (F. R.)
A boszorkány akciószférája főleg az emberi világ felé irányul, malefikus és bene
fikus jellegű egyaránt lehet. Általában 1. az emberi életet, egészséget, szerencsét, 2.
az állatok egészségét és hasznát, 3. a föld termékenységét, 4. ritkábban az időjárást
befolyásolja.17
Sz. hatásköre nem terjedt ki a föld termékenysége, az időjárás befolyásolására.
Az emberi életet és az állati világot megcélzó rontó szándékú, malefikus ténykedéseit a következő módszerek alkalmazásával segítette elő: az átok és a böjt, a mise és
a böjt, a különféle csinálmányok, a megetetés és megitatás által. A segítő szándékú,
benefikus gyakorlatot böjtöléssel és ráolvasással, illetve misével és böjttel igyekezett
elérni.
Leggyakoribb a személyes rontás, amely az átokkal és a böjttel kapcsolható ös�sze és elvégzése a kuruzsló személy feladatkörébe tartozik. A személyes rontások két
nagyobb csoportra oszthatók: az átok (amelyhez nem minden esetben társul a böjt) és
a különféle mágikus rítus (néha ezekhez is társulhat böjt). A mise és a böjt leginkább
valamelyik román (főleg ortodox) pap feladatköréhez tartozik, viszont gyakran megesik – a bekövetkező hatás mielőbbi elérése és minél hatékonyabbá válása érdekében –,
hogy más személy (nemegyszer többen egy időben) is végzi ugyanazt a cselekvést. A
különféle csinálmányokat kizárólag a kuruzsló személy készítette és helyezte el, felkérésre vagy saját kezdeményezésből. A szerelmi varázslások egyik leggyakrabban alkalmazott módszerének számít a megetetés és a megitatás, azonban olyan más módszer
is használatos, mint például az ajándékozás, a kötés (valamilyen ruhadarabbal, hajjal,
érintéssel, valamilyen növénnyel). A segítő szándékkal végzett gyakorlatokat egyaránt
végezte a kuruzsló személy (Sz.) vagy valamelyik (ortodox) román pap.
 A boszorkány hatáskörének ez a felosztása Keszeg Vilmostól származik, amelyet a mezőségi hiedelemanyag
vizsgálata kapcsán tárgyalt. Lásd: Keszeg V. 1999. 45. A magyar hiedelemmonda-katalógus a boszorkány következő akcióit tartja számon: 1. emberek elleni tettei (embereket ront meg, gyermekeket cserél ki és ront meg,
embereket megnyom, megrémít, embereket tévútra vezet, megtáncoltat, a határon alva talált ember lábából kiemeli a csontot, megállítja vagy lassítja a kocsit húzó lovakat, szerelmeseket eltávolít vagy összehoz, embereket
állattá változtat, meglovagol, ördöggel kapcsolatot tart), 2. állatok elleni tettei (tehenet ront meg, tejhasznot
befolyásol), 3. egyéb tettei (kenyeret ront meg, pénzt varázsol). Bihari A. 1980. 62–71.
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A rontó erőt a faluban leginkább egy meghatározott személy (legyen az Sz. vagy a román pap) képességeihez kötik, de akár a rituális cselekvés során is aktivizálható, különösen
akkor, ha ugyanazt a gyakorlatot ugyanabban az időpontban többen végzik. Hát ők böjtöltek, hogy vagy legyen jobban, vagy haljon meg. Hogy mentődjenek meg tőle. S akkor nekem azt
mondta, hogy az én fiaim meg vannak csináltatva a szomszéd s még egy púpos vénasszony által, hogy ne tudjanak megnősülni. [...] Volt az ángyam, az édesanyám fiútestvérének a felesége,
s annak mindig fájt, hogy mi mindig milyen csendben élünk. S ez nem tetszett neki, irigyelte. S
akkor nekifogtak s ezzel csináltak valami boszkonyálást, hogy ne tudjanak a fiúk megházasodni.
[...] De ők csináltak, me vót édesanyámnak egy fiútestvére, s avval, annak a feleségivel haragba
vótak. S ők csinálták. Mind a ketten, Sz. s ő. (G. J.)
Az éjszaka, az éjfél, illetve a hét bizonyos napjai (a keddi és a pénteki nap) kitüntetett
időpontjai a rontásnak, a ház, az udvar, a pajta, a vízpart, a malom pedig gyakori helyei a
rontó rítusoknak. P.-t se engedte, hogy pénteken délig semmit se egyék. Délután csak egy darab
kenyeret és egy csupor teát. Semmi zsírost kedden és pénteken nem evett. [...] (Nappal csinálta
ezeket vagy éjjel?) Nappal, éjjel, mikor hogy. (P. I.); Maga nem tudja, hogy ez boszorkány?
Éjjel jár egy órakor. [...] Hát úgy este, olyan időszakban, hogy a nép nem látta. De azért volt
valaki kint, hogy ezt meg figyelte, meglátta. (D. B.-né); (Mikor tette azt oda? Nappal vagy
este?) Estefelé, este. (G. D.); Aztán a léjányai még azt mondták, hagy még éjjel is járt erre-arra. Olyan tizenegy órako. (G. J.); Mindig mikor ezeket csinálta, mindig egyedül volt, egyedül
csinálta. Olyankor be volt zárkózva a házba. [...] Nálunk nekifogott a malomban, mert mi ott
laktunk a malomban, ő a szomszédban, éjjel 12 órakor hamut, porondot hozott s az udvart behintette, hogy mi lépjünk beléje, érti, mi az? (P. I.); Hát még egyszer, amikor az én leányom
ment lefelé a patakon, látta, hogy honnan jött ki. A fűzfáktól. (D. B.-né)
A falubeliek a rontásról és a rontás feloldásáról, illetve a betegségek gyógyításáról
beszélve említik az boszorkány által alkalmazott erőt. Volt rá eset, hogy egy kuruzsló
megrontott valakit, akkor azt csak egy nála erősebb kuruzsló tudta feloldani. Sz.-hez
ilyen esetekben is fordultak, viszont részéről nem mindig járt sikerrel egy előző kuruzslás visszafordítása, feloldozása. Akko anyám belé került, izével, Sz.-szel. Sz.-szel. S
aztán ő belévegyült, hagy csináltassa vissza. Nem lehetett visszacsináltatni. Persze, igen,
igen. Nem lehetett. Azt már úgy megcsináltatta a kabátért. (S ment, hogy csináltassa vis�sza, mámi?) De nem, ő nem tudja. Tudad? Nem tudja, mert nem fog, nem fog visszafelé a
hogyhívják. (Nem tudja visszafordítani a csinálmányt?) – Nem. Igen, igen. – De nem ő
csináltatta meg. Nem vele csináltatták meg. Mással?) Nem. Igen, igen. (G. D.); Mondjam azt is, hogy amikor édesanyám még élt, s azt mondta nekem is, mert L.-el rosszul voltunk: – Hagyd el, I., azt mondja, mert megcsinálom én, s elrendezem én, hagy helyre jösztök.
(És ha valaki beteg volt, nem hívták Sz.-et, hogy gyógyítsa meg, olvasson rá?) De igen,
ne, ismeri F. B.-t, ő olyan beteg volt, hogy nem tudott felállni a lábára. És elhívták, hogy olvasson neki. És elment, olvasott valamit és helyreállt. Tudott olvasni is, ajaj. (P. I.); (Azt
is mondták, hogy valakinek fájt a foga és elhívták.) Hát igen, levette a fájdalmat. Egy
cseréptányérban tett egy kis porondot, valamit mondott, köpött a porondra. Valami efféle. S
utána elmúlt. (G. D.)
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A kuruzslás eszközei egyrészt anyagok (só, tej, tejföl), váladék (nyál), méz, hamu, porond, (jegenyefa), másrészt tárgyak (gyertya, ruhadarab, különösen ing, zsebkendő, zokni,
haj, piros cérna, szalag, csipke, libatoll, kemenceláb).18 A vallásos élet és a kuruzslások nagyon összefonódnak, ezt bizonyítja az is, hogy a népi vallásosság elemei közül az ima és a
böjt gyakran előfordul, közös elemként szerepel és igen fontos szereppel bír a rontásokban.
Kérte a háram kanál téfelt Sz. nén, mindig, innen, me L. nem eszi az ételt, csak ha teszen téfelt.
[...] S akko odament a méhészhez, hagy nem adnak egy kis mézet, me a veje nem szereti azt a
bóti mézet a piacról, ahonnat veszi. (G. J.); Sz. nén csak annyit mondott, hogy hozzon egy inget,
hozzon egy zoknit s egy zsebkendőt. Úgy megcsináltatta, hogy rá három hétre meghalt. (P. I.); S
volt egy tincs haj, fekete haj, piros cérna rákötve, vagy szalag, mindegy, de piros. Az is ott volt a
kenyér mellett. Aztán azt mondták, hogy még a kutyák se közelítették meg. (F. R.)
A kuruzslások gyakorlása egy sor olyan tilalmat ír elő, feltételez, amelyeket a kuruzsló
személynek (de egyidőben más személynek is) szigorúan be kell tartania. Ilyenkor a kuruzsló személy elszigeteli magát, bezárkózik a házba, nem eszik, vagy csupán a hét valamelyik napján vagy a nap valamelyik időszakában, vagy csak böjtös ennivalót fogyaszt, nem
beszél senkivel, magában beszél, nem dolgozik, nem ad ki a házból semmit, nem fogad el
másoktól sem semmit. Sokszor előfordult, hogy sem Sz., sem családjának többi tagja sem
evett.19 Sz. gyakran alkalmazta kuruzslásai során a ráböjtölést. Úgy tűnik, ez volt egyik
leggyakrabban használt technikája. Az eddig tudomásomra hozott esetek (32 eset) majdnem mindegyikében Sz. a ráböjtölést gyakorolta, ezek több mint fele (22 esetben) halálos
kimenetelű volt. S akkor ő mind mondott, mondrigált magában, s köpött oda belé abba a porondos tányérba. (Miket mondott?) Hát románul. Akkor én gyermek voltam, nem is nagyon
érdekelt, nem is nagyon tudtam. (F. R.); (Maga nem látta egyszer sem, hogy hogy csinálja
ezeket a dolgokat?) Nem láttam egyszer se, mert mindig mikor ezeket csinálta, mindig egyedül volt, egyedül csinálta. Olyankor be volt zárkózva a házba. Körülötte égtek a gyertyák. Mert
egyszer benéztem az ablakon, azt láttam, le volt térdelve, s a könyv előtte s gyertyák körbe körülötte. (S még mi volt ott mellette?) A könyv, egyebet nem láttam. [...] Csak rosszat. Jót nem
csinált senkinek, mert ő olyan volt, hogy ment a paphoz, böjtölt, s csinált, amit. P.-t se engedte,
hogy pénteken délig semmit se egyék. Délután csak egy darab kenyeret és egy csupor teát. Semmi
zsírost kedden és pénteken nem evett. (Minden héten?) Minden héten. (Akkor azt jelentette,
hogy minden héten csinált valamit.) Minden héten csinált. Minden héten. [...] Csak azt tudom, hogy megböjtölte, itt né, maga nem ismerte, ahol A. lakik, ott lakott egy öregember, a feleségével, azt is úgy megböjtölte, hogy F. báty nem tudott utoljára kimenni még a kapuig se, úgy
fájt a lába, olyan beteg volt. (S meghalt ő is?) Meg. (S róla is azt mondják, hogy ő csinálta?)
Ő. Ő böjtölte meg. (P. I.)
 Komáromi Tünde az egyik aranyosszéki településen végzett kutatása nyomán arra hívja fel a figyelmet, hogy
az eszközök kisebb hányada a népi vallásosság hétköznapi elemeit (pl. a gyertya, a só) képezik. Az ortodoxok
templomba menéskor gyertyát gyújtanak az élőkért és a holtakért. Az élők esetében a gyertyát kívánságra
gyújtják. A sót az ortodoxok szenteltetni szokták, és rontások elhárítására is használják. A só megjelenhet a
rontó erő közvetítőjeként is, ha előzetesen a kuruzsló ráolvasott. Lásd: Komáromi T. 2005. 57.
19
 A ráböjtölés gyakorlatáról és gyakoriságáról lásd még: Pócs É. 2001a, 2002a.
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Több adat viszont arról tanúskodik, hogy Sz. szolgálatot végeztetett valamelyik román
pappal, és ő csak böjtöt20 tartott. (Úgy, ha valaki beteg volt, nem olvasott rá?) 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. (G. J.)
A kuruzslást igénybe vevő személyek mindig egy helyi specialistához fordultak (akár
Sz., akár a pap), aki az elérendő cél érdekében mindig előírja az illető személynek azokat a szabályokat, amelyeket annak be kell tartania. 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. (És együtt ment Sz.-szel a román paphoz misére?) Igen, ő vitt el, és a pap csinált
nekem misét és megmondta, hogy menjek vagy négy vasárnap a templomba. (És kellett böjtöljön is?) Nem. Csak hogy menjek a román templomba. (P. I.)
A közlések alapján nem derült ki mindig egyértelműen, hogy milyen áldozattal, mekkora anyagi ráfordítással járt együtt Sz., illetve valamelyik pap különböző célokból történő igénybevétele. 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. [...] (Ezért fizettek neki?) Há biztasan, hagy fizettek. (G. J.)
A segítő szándékkal végzett kuruzslás módszerei közül leggyakrabban a ráolvasást, az
imát, a cseberbe nézést és a (fizetett) misét (ti. papnál való szolgálat rendelését) találtam
meg gyűjtéseimben. Hát B. J.-t is elvitte, amikor megbukott a fia érettségin. [...] Valami kiderült, hogy B. J.-t is elvitte a paphoz, hogy segítse meg, mert J. megbukott az érettségin. [...] 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. (F. F.-né); Mikor máminál voltunk, meg volt dagadva a fogam, nyár volt, a többi gyermekek kint voltak a tóban fürödni, és én
sírtam, hogy nem tudok oda menni, mert fájt a fogam. Akkor mámi megsajnált, s azt mondta: –
Na nem baj, mert elhívjuk Sz. nént, meg fogod látni, hogy neked megkuruzsolja a fogad, a kelevényt, és elmúlik a fogad. Eljött az öregasszony. Kellett egy cseréptányér, egy olyan, mint amilyen
a virágcserép alatt van, megtöltötte homokkal, odahozta, s akkor a három ujjával körbe mutogatott az arcomon, ahol meg volt dagadva a fogam, s akkor ő mind mondott, mondrigált magában,
s köpött oda belé abba a porondos tányérba. (Miket mondott?) Hát románul. Akkor én gyermek
voltam, nem is nagyon érdekelt, nem is nagyon tudtam. (Porondon kívül még valamit tett?)
Én nem hiszem, nem emlékszek. S a három ujjával, mint amikor vesszük a csipet sót, és mind úgy
karikákat formált a kelevény irányában, és ő mind mondott valamit magában. (F. R.); F. B.-t,
ő olyan beteg volt, hogy nem tudott felállni a lábára. És elhívták, hogy olvasson neki. És elment,
olvasott valamit és helyreállt. Tudott olvasni is, ajaj. (Volt neki valamilyen könyve is, amiből
 A faluban a böjtnek két típusa is ismert: a rendes böjt és a fekete böjt. Az adatközlőim nem utalnak arra, hogy
a mágikus gyakorlatok során Sz. milyen böjtöt alkalmazott. Az esetek közül nagyon sok volt a halálos áldozat,
ebből kifolyólag csak egyszerűen feltételezni tudom, hogy Sz. alkalmazhatta a fekete böjtöt is.
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olvasott?) Volt, de nem mutatta senkinek. (P. I.); De hogy azt, hogy valakinek elveszett a pénze, akkor gyermekeket gyűjtött össze, cseberben nézette meg, megismerte. Ő csinálta ezeket, mikor
a templomban vannak az emberek, ezt akkor cselekedte. Ha elveszett valami pénz. Egy másik
szomszéd elvitte, de nem tudták, hogy ki. Akkor Sz. nén megnézte a cseberben hat kicsi gyermekkel. Ilyen kisebb, nem tudom, hány éves gyermek szabad volt, hogy azt megnézzék. És megismerték, hogy pontosan, hogy ki volt, hova ment és hova vitte a pénzt. Ezt Sz. nén rendezte, hogy
megtudódott, hogy mégis ki volt, ki volt, aki elvitte. Neki mondták meg a gyermekek, hogy kit
ismertek meg, mert csak olyan gyermekeket szedett ő össze, akik ismerték a körzetet. (D. B.-né)
Sz. személyére vonatkozó testi kisugárzásra21 csak néhány példa áll rendelkezésemre, amelyek főképp a szem általi kisugárzásra vonatkoznak. Ebből az adottságából kifolyólag sikerült „meghipnotizálnia” egyik vejét. Gesztusaira csak egyetlen alkalommal történik utalás, egy kelevény visszafordításának és meggyógyításának kapcsán. Úgy el tudta
rendezni, olyan boszorkány volt, hogy olyan vőket is szerzett magának. Megkuruzsolta őket,
hogy egy tanítónak a fia vette el az egyik leányát. Ilyen szegény leány, amilyen volt, el nem vette volna soha. De azt mondják, hogy úgy meghipnotizálta, nagyanyám mondott sokat róla, úgy
megboszkingyálta, hogy a fiú többet nem tudta elhagyni a leányt. Hiába a fiú szülei tiltották,
minden, mert elvette. (F. R.)
Két eset igazolja az áldozat testéről származó (szőr, haj, köröm) vagy testével érintkező tárgy (zokni, ing, zsebkendő) Sz. általi alkalmazását. Az egyik esetben arról értesülünk, hogy egy anya és fia közötti rossz viszonyt hogyan sikerült „megoldania.” A
kuruzslás elvégezéséhez a kétségbeesett anyától fia személyes ruhadarabjait kérte el. De
mondom, hogy... minek hívják, ez a J., eljött ide, itt volt J. s itt éppen jött Sz. nén. S sírva panaszolt. Legalább ötször, hatszor itt aludt J., né, látja, azért, mert a fiától nem mehetett be a
házba, mert verte a fia s kergette. Nem tudta, hogy hova menjen. [...] 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. (P. I.)
A másik eset egy család megrontására vonatkozik, amikor a családtagok valamelyikének a hajtincsét használta fel a kuruzsláshoz és egy csinálmány elkészítéséhez. Édesanyám, én úgy tudom, hogy nekem úgy magyarázta, hogy a mámiék pajtája ahogy volt, a sarkánál, az oldalánál, egy kenyér volt oda beásva. Kívül volt egy ösvény, ahol jártunk haza, a
patak mellett, s ott a pajta mellett, olyan púpos volt, be volt takarva földdel, de azért látszott.
Olyan volt, mint egy dúc. S volt egy tincs haj, fekete haj, piros cérna rákötve, vagy szalag,
mindegy, de piros. Az is ott volt a kenyér mellett. Aztán azt mondták, hogy még a kutyák se közelítették meg. (F. R.)

 Az egyik adatközlő elmondása szerint Sz. néhány almát hozott kötényében hozzájuk. Ő viszont a kötényét
tartotta, hogy Sz. abba engedje át az almákat, különösen figyelve arra, hogy nehogy azokhoz hozzáérjen,
azokat megfogja. Miután az almák átkerültek a kötényébe, kivitte a patakra és ott dobta el őket. Elkerülte Sz.
és az általa hozott almák érintését.
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A kuruzslást végrehajtó személy és technikái
Sz. szerelmi varázslás és rontás esetén ruhadarabokat és használati tárgyakat vett
igénybe. A tőszomszédban levő asszonynak a fiait többször is próbálta megszerezni lányai részére, de egyszer sem járt sikerrel. Egy korábban más összefüggésben idézett szövegrész az ilyen próbálkozásairól számol be. Né, ezek a fiúk, miko hány évesek vótak, 20–21,
miko leszereltek, s aztán egyszer gyű, hoz nekem egy, gyű nekem, hagy adjak, csináltam paplanyt,
mámiddal, szeginnyel, csináltunk, nekije is, s nekünk is, akko gyű, hagy adjak a paplanyjábó
a fiúknak egy darab rongyat, me megette az egér az ő paplanyját. Há mondam, Sz. nén, az
enyimbő nem vágtam le. Akko gyűtt, hozatt nekem egy csipkét. Aztán nekem csipkém van elég,
me a mi leánykorunkban, nem úgy, mint a mai liányak, se nem kötnek, se nem varrnak, hanem
kézimunkáltunk. Aszondta, hozatt egy csipkét. Nem kell, Sz. nén, vigye, me van nekem elég. De
én neked adam. Na, én bédobtam a tűzbe. (A csipkét?) A csipkét. De bá a patakba dobtam vóna
bé, de a tűzbe dobtam, s itt maradatt. S akko két hét múlva gyűtt, kérte vissza a csipkét. – Há
mé, Sz. nén, mi lett? Há hagy kössen modellt L.-nek. Hagy a lijányának kössen modellt arró. Há
mondam, né, megették az egerek. S akko tapsalt nekem, hagy copii tăi să nu să însoare, până când
trăieşte.22 (G. J.); Ángyam vót, magyar. De az mindig háram libatollúval járt az utcán a keziben.
Háram szál libatollúval. S akko vagy háram hétig járt ide ángyam, Sz.-hez. S há mondam, hagy
mé mind jár ide G. ángyam magáhaz? Há hagy szőjjen kendőt a liányaknak. Egy akkorácska
rongy mindig vót a kezibe. Hagy szőjjen kendőt a lijányaknak. Igen, de nem az, me hagy tudjan
boszkonyálni vele. (G. J.)
Szintén rontás és szerelmi varázslás esetén fordult a csinálmányokhoz. Az alábbi eset egy fiatal fiú megrontásának a próbálkozásáról szól, három szál bazsalikomnak a fiú párnájára, feje alá való elhelyezéséről. Mert ecce-ecce, aztán a román pap is járt
vízkeresztko. Hozzá. Mert, hagy mi is felépítettük a házat, én is béhittam, hagy szentelje
meg a házat a román pap, mert azt szokták. S akko futak, hagy lássam, hagy nem gyű még a
pap? S akko háram szál biszijok ág vót a vizes pohár [mellett], me tesznek a vizes pohárhaz
biszijokat, s mikó mentem bé, du-te, du-te, J., afară, du-te, J., afară că vine popa imediat.23 S
akko elküldte az unakáját, hagy így a markában [hozta], na, pune sub cap la P.,24 a biszijokat.
Na aztán, am pus sub cap la P.,25 s aztán ő se nősült meg, özvegy lett inkább s S. is, nem nősült meg. (G. J.)
Habár adatom nincs erről, mégis valószínűnek tartom, hogy szerelmi varázslásra
főleg tisztátalan anyagot tartalmazó ételt és italt is használt. Az egyik szomszédasszonyának egy néhány almát vitt. Azok elfogyasztása után a személy nem sokára meg is
halt. A faluban ma is Sz.-et okozzák szomszédasszonya haláláért. Azt mondta Gy. bácsi,
nyugodjék, hogy ő vitt öt-hat almát J. nénnek. J. nén evett az almából, s J. nén azótától fogva
rosszul van. Aztán, hogy mi az igaz, én nem tudom. (Sz. nén vitte az almát?) Sz. nén vitte, öt almát. Gy. bácsinak az tűnt fel, hogy miért nem vitt hatot. Az volt neki a feltűnő, hogy
 A fiaid, amíg élnek, ne nősüljenek meg!
Menj ki, J., menj ki, J., mert mindjárt jön a pap.
24
 Nesze, tedd P-nek a feje alá.
25
P-nek a feje alá tettem.
22
23
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páratlant vitt. (J. nén meg is halt utána?) Nem éppen akkor halt meg, de azt mondta Gy.
bácsi, hogy akkortól lett betegebb. Aztán hogy mitől halt meg, én nem tudom. Azt tudom, hogy
összeesett, úgy halt meg. (Cs. R.); Aztán ment annak az embernek is, vitt almát, de többet
háramnál nem vitt soha. S örökké beteg vót a felesége. Me megette. S akko kikergette [Sz.-et].
(Vitte Sz. az almát?) Igen. Vitte. Nem hozzá, a feleségihez. Három almát. Annál többet nem
vitt soha. (G. J.)
Az általa küldött állatok vagy személyek mindig szerencsétlenséget okoztak a célzott személynek vagy családnak. Az alábbi esetek ezeket kívánják példázni. Én is ott
voltam a temetésen és láttam, hogy a kígyó a sírból vagy a sír mellől, itt prédikált a mi papunk, mellette állt a román pap, és a kígyó hamar kifutott és a lábán keresztül szökött. Aztán fejbe ütötték. Megírtóztunk. Akkor beszélték arról a kígyóról, hogy ez boszorkányság. Sz.
a boszorkány, és hogy az ő műve volt ez. (D. B.-né); Aztán Gy. bátynak a feleségit akartam mondani, J.-t, hagy akkora kígyó szökett a sírná keresztül, amiko eresztették bé a koporsót, hagy aszonták ott az asszanyak, hagy, né látjátak, ez O.-né vót. (Hogy ő küldte volna kígyót?) Ő. Igen. [...] Mikó P.-nek vót az esküvője, elküdtek egy cigánynét, hagy adjunk
bá csak egy darab kenyeret. Szegény mámid, aszondja, hagy: – Há várjanak, me né, most
holnaprá főzünk csak, máma. Hagy adjunk levest, hagy adjunk ezt-azt neki. Há holnap sütünk, főzünk. Mégis kellett adjunk egy csepp kenyeret. P.-ék még egy hétig se éltek jól. Állandóan civakadtak. (Akkor Sz. küldött egy cigánynét, hogy kérjen kenyeret?) Igen. Vót
egy cigányné, hagy vigyen egy falat kenyeret. (És a kenyérrel mit csinált?) Há mit? Avval
boszkonyáltak. (G. J.)
A csinálmányok egyik különleges módjának tekinthető az az eljárás, amikor a gazda udvarát hamuval és homokkal beszórják, hogy abba a családtagok beleléphessenek,
majd ebből következőleg megbetegedhessenek. (A malomnál is valamit csinált.) Há
igen, de ki tudja, hagy ő vagy más csináltatta. Me vót kenyér a pajtáná, vót itt a kert mellett, vót ott a csűr felé kenyér s belé szúrva vótak ilyen pácikák, a kenyérbe. Aztán Z. mámi
is elég hamar meghalt, hirtelen meghalt, aztán meghalt táti is, meghalt L. is. (G. J.); Ahogy
megyünk itt lefelé, ott vót egy karzat, s keresztű vót egy palló. Na, mellette, elásatt egy kenyeret. (Sz.?) Igen. Pontosan. S akko csináltatta meg, nagyapám, hagy nem adta a kabátat,
béásta a kenyeret. Na, ez, itt van az egész banda. Ezt én tudam. (És mi lett?A kenyérrel mi lett? Ott maradt a kenyér?) A kenyeret nem ette meg a kutya se. Állj meg, állj meg.
Mondjam el. Meg vót sózva. (G. D.); Nálunk nekifogott a malomban, mert mi ott laktunk
a malomban, ő a szomszédban, éjjel 12 órakor hamut, porondot hozott s az udvart behintette, hogy mi lépjünk beléje, érti, mi az? Behintette, s mi nem tudtuk, s aztán mindegyik beteg lett egy-két nap. Azután tudtuk meg, mert P. mind járt hozzánk, s azt mondta P., hogy
né, mondom: – Te P., tőletek te hoztad ezt a hamut vagy porondot? – mondom. Azt mondta,
hogy: – Édesanyám hozta tőlünk. Ő elmondta. S látszódott a nyom, hogy honnan jött, mert
mind hullott le, s látszódott. (P. I.)
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Következtetések
Az Aranyosrákoson megvizsgált jelenségek nagymértékben nem ütnek el más környező településeken észlelt hasonló helyzetekben alkalmazott megoldási stratégiáktól. A településen belül adodó krízishelyzetek megoldásához vagy a faluban lévő valamelyik specialistához fordultak, vagy valamelyik szomszéd településen élőhőz.
Specialistaként Sz. egy máig tartó emlékezési folyamat főszereplője maradt. A még
ma is gyűjthető, róla szóló történetek annyi év elteltével azt bizonyítják, hogy a személyéről megalkotott képzetek szívósan túlélték az évtizedek múlását, és szerves részét képezik a vele kapcsolatba került személyek és családok élettörténetének is.
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1. Interjú ideje: 2003 decembere
Gyűjtés helye: Aranyosrákos
Adatközlő: P. I., nő (1932–2004)
P. I.: – 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?
P. I.: – Ő ezeket elvitte, s a román papnak odaadta, aztán hogy mennyit fizetett, azt
nem tudom.
K.: – Nem ő csinálta, hanem a paphoz vitte?
P. I.: – A paphoz, igen. Kellett csináljon a pap szolgálatot, böjtöt.
K.: – Melyik pap volt ez?
P. I.: – 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.-el ros�szul voltunk, hagyd el, I., azt mondja, mert megcsinálom én, s elrendezem én, hagy helyre
jösztök.
K.: – Ezt Sz. nén mondta?
P. I.: – Igen, ezt Sz. mondta. S roppant nagy izé volt, kérdezze meg a tátijától, hogy éjszaka, 12 órakor, hogy hogy ment a szikra be hozzája.
K.: – A szikra?
P. I.: – A szikra, az, éjjel az a tüzes láng.
K.: – Hol? A kéményen?
P. I.: – Nem a kéményen, hanem az égen alol. S ment egyenesen be hozzája. Azt mondta a tátija magának, hogy ő is látta. S aztán édesanyám elmondta, s édesapám elmondta,
hagy mindent az ég világán [ami volt], ment a paphoz s csináltatta meg.
K.: – J. nén is sokat panaszkodik, mert vele is sokat foglalkozott. Mit csinált ?
P. I.: – Igen. Ott is, né, baj van a fiúkkal. Most már csak a fiúval, mert már csak egy van.
Baj van S.-el. S. is állandóan ivott, járt ide s járt oda. S Sz. azt mondta, hogy hagyd el, J.,
mert megrendezem én, hogy helyrejönnek. Aztán hogy ő mit adott, mit nem... De mondom, hogy minek hívják, ez a J. eljött ide, itt volt J. s itt éppen jött Sz. nén. S sírva panaszolt. Legalább ötször-hatszor itt aludt J., né, látja, azért, mert a fiától nem mehetett be
a házba, mert verte a fia s kergette. Nem tudta, hogy hova menjen. Én egyedül voltam, s
mondtam, né, feküdjék oda le, né, de ő azt mondta, hogy ott is jól van. Eljött ide, szegény,
sírva, tizenegy órakor. Nem enged be a házba, azt mondja, s megvert, azt mondja, s jött ide,
sírt, panaszolt, hogy mit tudjon csinálni.
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K.: – Másnak még miket csinált, a többi szomszédoknak?
P. I.: – 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?
P. I.: – Azt mondta a pap, hogy csináljon úgy. A román pap. Igen. Behintette, s mi nem
tudtuk, s aztán mindegyik beteg lett egy–két nap. Azt mondta édesapám, nézzétek meg,
seperjétek össze az udvart. Mi van idehintve? Azután tudtuk meg, mert P. mind járt hozzánk, s azt mondta P., hogy né, mondom, te P., tőletek te hoztad ezt a hamut vagy porondot, mondom. Azt mondta, hogy édesanyám hozta tőlünk. Ő elmondta. S látszódott a
nyom, hogy honnan jött, mert mind hullott le, s látszódott. Aztán miket csinált még erre
is, arra is, drága, roppant sokat. Egyiket erről böjtölte, csinálta, a másikat arra. Roppantroppant paraszt asszony volt, rossz volt. Kérdezze meg a tátijától, mert ő is tudja. Hogy
igazán, ott voltunk a szomszédban, s minden kupa máléliszttel, mindennel segítettük, s ő
úgy rendezte és úgy csinálta ...
K.: – Miért csinálta ezt a sok rosszat? Irigységből?
P. I.: – Nem, mert ő úgy akarta. Hogy a pap nem hagyott békét neki, nem tudom, drága. Azt ő tudja. Csak azt tudom, hogy megböjtölte, itt, né, maga nem ismerte, ahol A. lakik, ott lakott egy öregember, a feleségével, azt is úgy megböjtölte, hogy F. báty nem tudott
utoljára kimenni még a kapuig se, úgy fájt a lába, olyan beteg volt.
K.: – S meghalt ő is?
P. I.: – Meg.
K.: – S róla is azt mondják, hogy ő csinálta?
P. I.: – Ő. Ő böjtölte meg. Csak ne mondja senkinek, a jóistenért, mert a szomszédokkal nem vagyok jól. [...]
K.: – M. még olyant is mondott, hogy a malom köré valami kenyeret tett le.
P. I.: – Igen, kenyeret. Nekifogott, a pajta sarkánál csinált egy kis lyukat, s egy kenyeret
elvágott s egy darab szalonnát belétett. A pakulár kutyák ott mentek fel a juhokkal, s még
azok sem nyúltak hozzá, kikerülték. Harmadik nap, mert ott látta jól, hogy ott van, elment
s elvette, s a sütőkemencében elégette.
K.: – Sz. nén három nap után elvette onnan?
P. I.: – El, mert ott senki hozzá nem nyúlt. Mondom, a kutyák, a pakulárkutyák mentek
ott el, mert akkor még juhok voltak itt, mentek ott fel, de még azok is húzódtak el, senki
hozzá nem nyúlt. Csak három napra rá elment, elvette és elvitte haza és a sütő kemencében elégette. Aztán hogy ő a papnál miket csinált, miket mondott, én azt már nem tudom
igazán. De azt tudom, hogy soknak rosszat csinált.
K.: – Csak rosszat csinált. Jót nem?
P. I.: – Csak rosszat. Jót nem csinált senkinek, mert ő olyan volt, hogy ment a paphoz,
böjtölt, s csinált, amit. P. se engedte, hogy pénteken délig semmit se egyék. Délután csak
egy darab kenyeret és egy csupor teát. Semmi zsírost kedden és pénteken nem evett.
K.: – Minden héten?
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P. I.: – Minden héten.
K.: – Akkor azt jelentette, hogy minden héten csinált valamit.
P. I.: – Minden héten csinált. Minden héten.
K.: – A faluban tudták, hogy ő mivel foglalkozik?
P. I.: – Tudták. Utoljára aztán kiderült.
K.: – Először nem tudták? Gyanították?
P. I.: – Először nem tudták. Mert jártak, az igaz, hozzánk, a malomba, de mi nem
mondtunk senkinek semmit. Csak azután tudták meg, hagy mi van, s hogy van, miket csinál. Aztán utoljára kiderült, mert ő ment ide s ment oda, s rendezte a dolgát, s azt mondta
utoljára, hogy nem bánja, hogy ha meg is hal, de ezeket ő megcsinálja.
K.: – Ő honnan tanulta ezeket? Ezt a mesterséget?
P. I.: – Hát én azt nem tudom, mert Mohácsról jött ide, s ott roppant sok a románság.
S aztán mikor ide került, meglett a nagyobbik leánya, aki egy évvel nagyobb volt, mint én.
Hat gyermeke lett, kettő meghalt s négy él. M., P., Zs., L., P. s D., hat gyermeke volt. Négy
még él, s kettőnek a kertben ástak sírt, és oda temették, otthon a kertben.
K.: – Ezek a gyermekek is mind nyomorékok voltak?
P. I.: – Ezek mind. Egy se szerencsés, normális. Kivált aztán P., amilyen.
K.: – Mit mondanak? Azért lettek a gyermekek mind ilyenek ...
P. I.: – Azért betegek és mind ilyenek a gyermekek, mert ő állandóan ment a paphoz
és ő csináltatott ezt is, azt is.
K.: – És rászállt a gyermekekre is ez?
P. I.: – Igen, igen. Megmondta szépen édesapám neki, hogy ülj le, Sz., mert te meglátod, hogy hova kerülsz. 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, mert az isten, ugye, nem hagyja el az embert.
K.: – Az ördöggel foglalkozott és az nem hagyott békét neki?
P. I.: – Az, s akkor az nem hagyott békét neki. Utoljára már nem tudták, hogy mit csináljanak. L. jött haza Tordáról, mert ő ott lakik, autója van, jött haza és Sinfalván elvette a
papot és elhozta ide, mert Sinfalván van a román pap, akkor elhozta ide és könyörgött neki.
De hát amiket elművelt és elviselt...
K.: – Mielőtt meghalt volna, azt mondják, hogy bucskázott a fején keresztül. Ez igaz?
P. I.: – Igen, ez igaz. Hiába tették le az ágyba, mert amíg L. vagy P. kiment, ő forgolódott erre, arra, leesett az ágyból, nem bírtak vele két napig.
K.: – Miért nem tudott meghalni?
P. I.: – Kínlódott, hogy mondjam, az ördögök nem engedték meghalni, hogy ő miért
csinált afféléket.
K.: – J. nén azt mondta, hogy áthívta őt is, mielőtt meghalt volna, hogy lássa, és kérjen tőle
bocsánatot.
P. I.: – Igen, igen, és átküldte ide is P.-t, de nem voltam itthon. A.-nak a felesége mondta, hogy kétszer is keresett, menjek oda. Hát amire megtudtam, már meg is halt. Hát csak
akkor mentem oda.
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K.: – Nem akart odamenni?
P. I.: – Nem akartam, mert örökké ilyen volt, ezt mondott, azt mondott, de tudja, ha az
emberrel, ha nincsen jól... De jól voltunk, csak nem szerettem a szokását. Akármit mondtam neki, elment ide, elment oda, ezt mondta, azt mondta, és még pótolt hozzája, s mondta,
hogy én mondtam, hogy így volt s úgy volt. Az isten nyugtassa meg, de roppant csúf volt. [...]
K.: – A leányainak is ő szerzett férjet?
P. I.: – Igen, hogy is mondjam, Várfalván is az egyik vejének a szülei nem akarták, hogy
elvegye a leányát, de úgy megcsináltatta, hogy nem volt nyugta a férfinak. Úgy megcsináltatta, hogy muszáj volt, hogy elvegye. L.-nek az urát is úgy megcsináltatta, mert az katonatiszt volt, hogy az idejött. Attól van egy leánya, aki nyomorék. Nem tud se beszélni, se
enni, semmit. Azt mondtam neki, hogy menjen el a paphoz és kérjen bocsánatot, csináljon
valamit, mert olyan fájin gyönyörű leány, de nem tud se beszélni, se semmit.
K.: – És a leánya nem foglalkozik effélével, mint az anyja?
P. I.: – Azt nem tudom, aranyom, mert ők elköltöztek innen Tordára, de egyik leánya
se csinált effélét, mint az anyja. [...]
K.: – Még azt is mondják, hogy egyszer, amikor elment a templomba, hogy a keresztet vagy
a szentképeket kellett csókolni, akkor mi lett vele?
P. I.: – Igen. Akkor összeesett. A kereszt kiesett a kezéből és összeesett.
K.: – A pap kezéből esett ki a kereszt?
P. I.: – 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?
P. I.: – Igen, ő vitt el, és a pap csinált nekem misét és megmondta, hogy menjek vagy
négy vasárnap a templomba.
K.: – És kellett böjtöljön is?
P. I.: – Nem. Csak hogy menjek a román templomba.
K.: – Sz. nén gyakran járt oda magukhoz?
P. I.: – Ajaj, gyakran. Állandóan ott volt nálunk. Nálunk jártak keresztül az udvaron.
Aztán édesanyám és édesapám úgy haragudtak rájuk, mert nem csinálhatták nyugodtan a
dolgukat, mert ültek le és állandóan hallgattak mindent és nézték, hogy mit csinálnak. Ő
ezt szerette, hogy állandóan menjen a másikhoz. [...]
K.: – Kígyókkal, békákkal, ilyenekkel foglalkozott?
P. I.: – Igen.
K.: – És mit csinált ezekkel?
P. I.: – Vitte haza.
K.: – Mit, a kígyót?
P. I.: – Igen. Aztán P. fogta meg a sok békát a tóban és tette bele egy nejlontasakba és
vitte haza.
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K.: – A malomtól a tóból?
P. I.: – Igen, igen.
K.: – És kígyót honnan fogott?
P. I.: – Hát, amikor mi ástunk a kertben, ott futott a kígyó, levágtuk a fejét és odaadtuk
neki. Miután megöltük, ő vitte el.
K.: – És ő azt mondta előtte, hogy kell neki a kígyó?
P. I.: – Igen. Mikor ástunk a kertben, ott ugye sok béka s kígyó volt. Egyszerre három
kígyó jött ki egy lyukból, az egyiket alig tudtam megölni, de a másik kettő elfutott. De ő
ment és hamar megfogta őket. Aztán hogy vitte a paphoz vagy hova vitte, mit csinált vele,
azt nem tudom.
K.: – Maga járt nála, a házában? Mi volt ott?
P. I.: – Jártam. Mocsokság, rendetlenség volt. Ő is olyan mocskosan és rendetlenül járt,
hogy jaj.
K.: – A kígyókat és a békákat maga nem vitte be a házába?
P. I.: – Nem. Elöl volt egy kicsi nyári konyhája, oda. Éppen megfogtam a kígyót s a békát, és oda letettem. Aztán ő nagyon megköszönte.
K.: – És mit csinált vele? Nem mondta meg?
P. I.: – Nem, azt nem mondta meg egyszer se. Beletette valamibe, és aztán onnan vitte
egyenesen Várfalvára, a paphoz.
K.: – Volt olyan eset is, hogy amikor az egyik szomszédasszony meghalt, megjelent a sírjánál
a kígyó. Erről hallott-e?
P. I.: – Hogyne, elmentünk, ott voltam én is a temetésen, láttam én is. Ott, amíg a pap
mondta a prédikációt, egyszer csak J.-nek a lába között futott el a kígyó. Aztán az emberek
megölték s felakasztották egy fára. Én ott álltam mellette.
K.: – A sírból jött ki?
P. I.: – Nem, a halott már el volt temetve, s utána. A sír előtt jelent meg.
K.: – Azt mondják erre is, hogy ő küldte oda?
P. I.: – Azt mondják, igen. Igen, ez tiszta igaz. Én is ott voltam, és láttam. [...]
K.: – És ha valaki beteg volt, nem hívták Sz.-et, hogy gyógyítsa meg, olvasson rá?
P. I.: – De igen, ne, ismeri F. B.-t, ő olyan beteg volt, hogy nem tudott felállni a lábára. És elhívták, hogy olvasson neki. És elment, olvasott valamit és helyreállt. Tudott olvasni is, ajaj.
K.: – Volt neki valamilyen könyve is, amiből olvasott?
P. I.: – Volt, de nem mutatta senkinek. [...]
K.: – Maga nem látta egyszer sem, hogy hogy csinálja ezeket a dolgokat?
P. I.: – Nem láttam egyszer se, mert mindig, mikor ezeket csinálta, mindig egyedül
volt, egyedül csinálta. Olyankor be volt zárkózva a házba. Körülötte égtek a gyertyák. Mert
egyszer benéztem az ablakon, azt láttam, le volt térdelve, s a könyv előtte, s gyertyák körbe körülötte.
K.: – S még mi volt ott mellette?
P. I.: – A könyv, egyebet nem láttam.
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K.: – Egyedül csinálta ezeket? A leányai nem segítettek neki?
P. I.: – Csak egyedül, a leányai nem tudták, úgy csinálta, hogy ne tudják.
K.: – Nappal csinálta ezeket vagy éjjel?
P. I.: – Nappal, éjjel, mikor hogy. [...]
K.: – Az egész faluban ismerték, lent az Egerben is, vagy csak itt a Felszegen?
P. I.: – Ott is, akik elhívták, de ott nem ismerték annyira, mint itt. [...] Volt neki macskája is, egy fekete macskája is, azzal is mindenfélét csinált.

2. Interjú ideje: 2004 januárja
Gyűjtés helye: Aranyosrákos
Adatközlő: G. J., nő (sz. 1930)
G. J.: – L. azt mondja nekem: – J. nén, tudok egy asszonyt Tordán. – Na, mondom,
menjünk. Elmentünk, leültünk. Az olyan beteg lett, az asszony is, ő is, hogy rázta a hideg
mind a kettőt. S akkor az asszony felkelt, töltött szentelt vizet neki is, magának is. S akkor
L. felkelt és kiment. Azt mondja, hogy többet ne hívjam, ne vigyem oda, azt mondta az
asszony is, mert én nem látom, hogy ő milyen beteg.
K.: – L. lett beteg?
G. J.: – L.
K.: – Akkor neki is van valami köze az egészhez.
G. J.: – Hát persze, ez ördögi dolog. Az anyja fiából van ő is.
K.: – Az anyja ezt tanulta?
G. J.: – Hogy tanulta? Ez született miféle. Úgy születik az ilyen.
K.: – Miket kuruzsolt ő?
G. J.: – Hát miket? Hát azt, hogy ha valakinek bajt akart, azt megcsináltatta. Itt van
egy pap, M. pap, itt a temető sikátorjában van egy templom, ott volt a pap, akit elhoztak
ide a temetésére is. S akkor ez az asszony, mikor L. kiment, azt mondja az asszony, hogy
na, mondjam meg magának, hogy mi van L.-el? Mondom, na, mondja. Azt mondja, hogy
ennek az ura haine de statot26 viselt, de nem szép halállal halt meg. Hát ők böjtöltek, hogy
vagy legyen jobban, vagy haljon meg. Hogy mentődjenek meg tőle. Katonatiszt volt az
ura. Igaz. Meghalt. S akkor nekem azt mondta, hogy az én fiaim meg vannak csináltatva a
szomszéd s még egy púpos vénasszony által, hogy ne tudjanak megnősülni.
K.: – Megmondta tehát, hogy Sz. tette ezt.
G. J.: – Igen, megmondta. Volt az ángyam, az édesanyám fiútestvérének a felesége, s
annak mindig fájt, hogy mi mindig milyen csendben élünk. S ez nem tetszett neki, irigyelte. S akkor nekifogtak, s ezzel csináltak valami boszkonyálást, hogy ne tudjanak a fiúk
megházasodni.
 Állami ruhát.
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K.: – Maguk ezt nem tudták?
G. J.: – Hát honnan tudtam volna? S azután tapsoltak előttem, hogy a vénasszony, Sz.
nén, s az unokája, M., hogy copii tăi să nu se însoare până când trăiesc, copii tăi să nu se
însoare până când trăiesc.27
K.: – Így mondta ezt maga előtt?
G. J.: – Igen. Hát jártunk egymáshoz. Én őriztem egy évig, hogy bucskázott a földön. 6
órától 10 óráig úgy bucskázott a földön, hogy nem tudtam, hogy mit csináljak.
K.: – Hát mitől?
G. J.: – Hát valakit csináltattak és rájuk esett. Ángyamra is. Ángyam két esztendeig
bucskázott s ő egy esztendeig. Igen.
K.: – Ez a Sz. csinálta azt is?
G. J.: – Ez hát. Ángyammal. A házban úgy bucskázott, hogy futottak utánam, hogy
menjek, mert mindjárt meghal az anyjuk. S amikor rá két hétre meghalt, kiáltottak, hogy
menjek, mert meg van halva. S mikor odamentem, megfogta a kezemet. Mondom, Sz. nén,
hát mi a baj? – Vai, J., dragă, tu eşti?28 S akkor megfogta a két kezével a kezemet s mondta: – Iartă-mă, J., dragă, iartă-mă.29 Hát, ha nem csináltam neked semmit, akkor kérek tőled bocsánatot? Né, látod, itt vannak a fiúk, P.-nek sincs szerencséje, s ez [S., a másik fia]
se tud megnősülni. Pedig volt leány elég, már jöttek haza is. Mégsem tudtak megnősülni.
K.: – Ezt nem lehetett volna valahogy visszatéríteni?
G. J.: – Hát most már voltam [hogy csináltassam vissza]. Igen, de már öreg S. is, 37
éves. Azt mondja az asszony, hogy megnősül. P. is fog kapni mást magának, az övét ne vegye vissza.
K.: – Még miket csinált Sz.?
G. J.: – 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...
G. J.: – 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.
K.: – Ő csak rosszat tett, jót nem?
G. J.: – Hát B. Gy. ismered. I. nénédet. Ő csinálta, hogy Gy. báty visszavette. Tíz esztendeig nem voltak együtt. S még volt mellettünk egy M. D., az is a feleségét elhagyta, azt
is ez csinálta, hogy visszavette. S aztán mikor valakinek rosszat akart csinálni, azt is megcsinálta.
K.: – Úgy ha valaki beteg volt, nem olvasott rá?

 A gyermekeid ne házasodjanak meg, amíg élnek, a gyermekeid ne házasodjanak meg, amíg élnek!
 Jaj, J. drága, te vagy?
29
Bocsáss meg, J. drága, bocsáss meg!
27
28
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G. J.: – 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 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.
G. J.: – Mindegyik nenorocit30. 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 bolondok házában 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?
G. J.: – 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. [...]
K.: – És azt mondja, hogy egy évig bucskázott, mielőtt meghalt volna?
G. J.: – Bucskázott biza, egy évig bucskázott. Nem segített orvos se neki, mert aztán
elvitte a leánya Szentmihályra. Nem segíthetett orvos semmit rajta. De mondom, addig,
amíg nem hívott oda engemet a leánya, addig nem tudott meghalni. Hogy kérjen bocsánatot. Addig nem halt meg, hogy kérjen bocsánatot. Ez egy disznó asszony volt. Hát itt
mámidéknál is, mikor a kenyér is, mind pálcikák voltak szúrva belé. A pajta sarkához, a
ház elé, L.-nél a pajtában, mind el volt téve a kenyér. Nemsokára meg is haltak, mámid is,
L. is. [...]

3. Interjú ideje: 2004 januárja
Gyűjtés helye: Aranyosrákos
Adatközlő: D. B.-né (1925–2008)
D. B.-né: – Sokat dolgozott így a szövészetben, én így efféléről ismertem. Segített nekem felhúzni szőnyeget vagy falvédőket vagy ilyensmiket. Ügyes, jó, eszes volt. Rosszat
nem tudok. Volt egy csomó gyermeke, ő neki is nehézségei voltak.
K.: – De olyanokat, hogy ha valaki beteg volt, ő tudott rá olvasni.
D. B.-né: – Az ilyen boszorkányféle dolgát én nem tudom. Már így hogy mondták,
hogy elment J.-hez és vitt egy néhány almát, akkor rögtön rá három napra meghalt. Azt
mondták, hogy ő rendezte el. De hát én egyéb olyan rosszat nem tudok róla.
 Szerencsétlen.
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K.: – Almát vitt neki? És mennyit?
D. B.-né: – Almát. Vagy három-négy almával lekecsegtette. Neki adta. Én nem láttam, de így, ahogy mondják. És akkor nemsokára nagybeteg lett és beléhalt J. Hogy aztán
egyéb boszorkánysága milyen volt, ezt aztán mondták sokan. Velem szembe nem cselekedett ilyent.
K.: – Mást, hogy valakinek fájt a foga és olvasott rá, erről hallott?
D. B.-né: – Ezt nem tudom, de hogy azt, hogy valakinek elveszett a pénze, akkor gyermekeket gyűjtött össze, cseberben nézette meg, megismerte. Ő csinálta ezeket, mikor a
templomban vannak az emberek, ezt akkor cselekedte. Ha elveszett valami pénz. Egy másik szomszéd elvitte, de nem tudták, hogy ki. Akkor Sz. nén megnézte a cseberben hat kicsi gyermekkel. Ilyen kisebb, nem tudom hány éves gyermek szabad volt, hogy azt megnézzék. És megismerték, hogy pontosan, hogy ki volt, hova ment és hova vitte a pénzt. Ezt
Sz. nén rendezte, hogy megtudódott, hogy mégis ki volt, ki volt, aki elvitte. Neki mondták
meg a gyermekek, hogy kit ismertek meg, mert csak olyan gyermekeket szedett ő össze,
akik ismerték a körzetet. Egyebet nem tudok mondani.
K.: – És a pappal is foglalkozott?
D. B.-né: – Nem tudom. Ő román volt, nagyon vallásos volt. Mert örökké, ha jött, az
Úristen nevét nagyon emelte, a Krisztus Urunkat.
K.: – És arról, hogy mielőtt meghalt volna, mennyire beteg volt. Erről mit tudna mondani?
D. B.-né: – Azt J.-től tudnád meg, mert ők szomszédok voltak. Ő mindent tud, minden csinjabinját. Ezt tőle tudnád meg a legjobban, mert ők tőszomszédok voltak, jól voltak, jártak össze. Minekünk örökké dolgunk volt, mentünk, nem voltunk itthon. Én csak
ebben a kapcsolatban voltam vele, hogy segített a szövésnél. Befogta, megmutatta, elindította, ebben nagyon okos volt. De hogy milyen másik ügyben ő mit cselekedett, azt ő tudja.
Nem tudok egyebet, nem mondhatom.
K.: – És a faluban más volt, aki ilyesmivel foglalkozott?
D. B.-né: – Sok ilyen boszorkányféle volt. A., ő meghalt, de őt se láttam. Hogy miket
mondtak róla, hogy mikor pakulár volt, miket cselekedett, hogy mint, ezeket mondták. De
ha látni nem láttam, nem mondhatom.
K.: – Miket csinált?
D. B.-né: – Nem mondom, mert akkor ez még kitudódik valahogy, hogy ezt még ki
mondta, s akkor már mindjárt, hogy te ezt honnan tudod. Mert ezt, ha nem tudom, csak a
más beszédje után, akkor ezt nem lehet felvenni.
K.: – Pakulár volt?
D. B.-né: – Pakulár, de már meghalt. Azt mondták róla, hogy boszorkány volt.
K.: – Miről mondták rá ezt?
D. B.-né: – Hát arra, hogy cselekedett olyasmiket, például, A.-nak a pakulárja.
K.: – Ő volt?
D. B.-né: – Ő volt az egyik és A. a másik, a csegezi pakulár. És ők ott egyeztek. És az
az ember tudott sokat róla. Én is csak úgy hallottam, ahogy magyarázta a menyem.
K.: – Az embereknek rosszat csinált?
42

EME
Adattár
D. B.-né: – Nem az embereknek.
K.: – Az állatoknak?
D. B.-né: – Hát az állatokkal úgy átváltozott boszorkánynak. Lüdérc. Mint egy nagy
kutya. Henderedett. Efféléket cselekedett. Ezt látták a szomszédok ott.
K.: – És mikor tájt?
D. B.-né: – Hát úgy este, olyan időszakban, hogy a nép nem látta. De azért volt valaki
kint, hogy ezt megfigyelte, meglátta. Látták, ahogy gurult le a völgybe, és mire leért a patakhoz, felállott és átváltozott.
K.: – Kutya alakja volt?
D. B.-né: – Igen, olyan kutyaféle. Tudod, mikor holdváltozás volt, azt mondták, hogy
akkor jön rá, és akkor jönnek ilyen rohamok és ilyen lesz. Mondom, menj el J.-hez vagy L.
nénhez, mert ők tudnak Sz.-ről, látták is a kígyót. Én is láttam azt a nagy kígyót. Náluk
ott meg is jelent az udvarban. Itt a szomszédban. De erről nem Sz.-et beszélték [Be van
kapcsolva? Nehogy aztán megtudják.], hanem Cs. R.-et. R. magyarázta, hogy én és J.-vel
meglestük, maga nem tudja, hogy ez boszorkány? Éjjel jár egy órakor. S akkor Sz. nénnél
megjelent a nagy béka is s a nagy kígyó is.
K.: – Hol? Bent a házban?
D. B.-né: – Kint az udvaron, a kapu sarkánál, így volt összetekeredve.
K.: – Többször is?
D. B.-né: – Igen. Hát még egyszer, amikor az én leányom ment lefelé a patakon, látta,
hogy honnan jött ki. A fűzfáktól. S akkor L. mondta, hogy rá a másik hétre nála volt a kígyó, belül. De nem bántotta. Nagy kígyó, egész hosszú kígyó.
K.: – S egyik szomszédból a másikba járt át?
D. B.-né: – Nem ment, onnan eltűnt. S akkor egy jó darabig nem látták.
K.: – És a béka?
D. B.-né: – A béka, az rendesen jött érte. Azt mondták, hogy ő változott át békának és
úgy járt. Na, de én ilyesmikben nem hiszek. [...]
K.: – És Sz., amikor meghalt, a kígyó megjelent a gödörnél?
D. B.-né: – Meg, de nem neki. Hanem J.-nek. Ennek, akinek vitte az almát. Én is ott
voltam a temetésen és láttam, hogy a kígyó a sírból vagy a sír mellől... itt prédikált a mi
papunk, mellette állt a román pap, és a kígyó hamar kifutott és a lábán keresztülszökött.
Aztán fejbe ütötték. Megirtóztunk. Akkor beszélték arról a kígyóról, hogy ez boszorkányság. Sz. a boszorkány és hogy az ő műve volt ez. Na, akkor tájban ezt beszélték. Mert J.-ről
nem lehetett azt mondani, mert ő rendes asszony volt. De hogy Sz. az volt. A szomszédokat ő mind így rendezte meg.
K.: – Román asszony volt?
D. B.-né: – Igen, és volt egy ura is, és négy-öt gyermeke is. De azok mind nyomorékok
voltak. Ott lakott a malom mellett. Hogy vették, vagy S. báty örökölte, az ura, azt nem tudom.
K.: – És a gyermekeit is elrendezte?
D. B.-né: – Rendezte, ügyesen. Úgy el tudta rendezni, olyan boszorkány volt, hogy
olyan vőket is szerzett magának. Megkuruzsolta őket, hogy egy tanítónak a fia vette
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el az egyik leányát. Ilyen szegény leány, amilyen volt, el nem vette volna soha. De
azt mondják, hogy úgy meghipnotizálta, nagyanyám mondott sokat róla, úgy meg
boszkingyálta, hogy a fiú többet nem tudta elhagyni a leányt. Hiába, a fiú szülei tiltották, minden, mert elvette. Meg volt csináltatva. A másik leányát is férjhez adta egy
tiszthez, de az aztán meg is halt, az a vő. És ott vannak a gyermekek is, mind nyomorékok. [...]
K.: – És erről a pakulárról még mit tudna mondani?
D. B.-né: – Hát az prikulics volt. Azt is mondják, hogy erre rászállott egy másik
ember. Az bedobta magát Mészkőnél az Aranyosba, úgyhogy ott kapták meg meghalva. És róla szállt át. Azt beszélték, hogy róla szállt át A.-ra. Hogy aztán ezek igazak,
nem igazak, nem tudom. De azt tudom mondani, hogy nyugodjék, D., a testvérem, járt
Kövendre, udvarolt valakinek. És mikor itt a Képtetőn jött, ott rendesen egy kutya állott elejébe. Egy nagy kutya és nem engedte, hogy se erre, se arra menjen. Olyan gyötrelemmel jött be a faluba. L. ott lakott a bátyám mellett a falu végén, és oda, abba a
kicsi házba ment be és hívta L.-et, hogy gyere, nézd meg. Né, hogy kísér. Földhöz vágott. Tiszta víz volt. Kínozta a kutya. Akkora nagy kutya volt. De L. nem látta. Ő kiment, hogy gyere, D., nézzük meg. De nem volt sehol. Csak ő látta ezeket. Úgy, hogy
többször megkísérelte, és nem is udvarolt többet, hogy ne gyötörje a kutya többet. A
kutya elkísérte odáig, a falu végén van egy palló, egy híd. Odáig gyötörte, onnan vis�szament. D. bement a bátyjához, a kicsi házba. Addig gyötörte minden este, amikor
jött Kövendről.
K.: – Bántotta a kutya?
D. B.-né: – A földhöz vágta, meggyötörte. Meg volt izzadva. Látta L., hogy igaza van
D.-nek, tiszta víz volt. Nem harapta meg. Így beszélték akkor, hogy valaki ilyen boszorkány módra jár, kutya alakban.
K.: – És a kutya átváltozott? Azt nem látta?
D. B.-né: – Azt nem, amikor ő bement a házba, addigra a kutya eltűnt. Akkor rögtön
ment ki L., de neki nem mutatkozott.
K.: – A pakulárról még mit lehetett tudni?
D. B.-né: – Hát a pakulárral az eset az mostanában volt. 8–10 éve. Román ember volt.
A.-nak az apja volt. Itt született. Idevalósi volt. Az apja is pakulár volt. Ő is tudott efféléket. De ha nem láttam, nem mondhatom. Csak a menyem magyarázta, hogy rátette a kezét az asztalra és úgy táncolt az asztal, mint egy ember. Megtáncoltatta az asztalt. S a tűzről
félrevette a karikát, úgy, hogy a tűzből a füst és a láng nem jött ki, s akkor olyan boszorkány
dolgokat csinált, hogy ők el voltak képedve tőle. Féltek is tőle. Nem voltak haragban, de
jóban sem voltak olyan nagyon.
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4. Interjú ideje: 2004 januárja
Gyűjtés helye: Aranyosrákos
Adatközlő: Cs. R., nő (1934–2007)
K.: – Mit tudna mondani Sz.-ről? Milyen kuruzslásokat csinált?
Cs. R. – Effélékkel én nem foglalkoztam. Soha-soha nem próbáltam, nem csináltam,
mert nekem nincs szükségem az ilyen kuruzslásokra. Hát ezeket csak a románok csinálják.
Ő is román volt. Utolsó időben olyan volt, azt mondják, hogy az ilyenek összemennek, eltorzulnak, elformálódnak. De ő szegény eléggé el volt formálódva. [...] Itt is románok laktak a szomszédban, ebben a házban. Azt mondta Gy. bácsi, nyugodjék, hogy ő vitt öt-hat
almát J. nénnek. J. nén evett az almából, s J. nén azótától fogva rosszul van. Aztán, hogy mi
az igaz, én nem tudom.
K.: – Sz. nén vitte az almát?
Cs. R. – Sz. nén vitte, öt almát. Gy. bácsinak az tűnt fel, hogy miért nem vitt hatot. Az
volt neki a feltűnő, hogy páratlant vitt. De hát én most már nem tudom, mert ha én is, ha
adok véletlenül neked öt almát vagy egy maréknyi diót, hogy abban öt van vagy hat van,
azt én már igazán nem tudom számba venni. De lehet, hogy aki tud valamit, akkor gyanítja. Mert itt is az öreg J. bácsi, J. nénnek a tátija, tudott valamit. Értett az ilyesmihez. Ezek
a románok mind értenek az ilyesmihez.
K.: – J. nén meg is halt utána?
Cs. R. – Nem éppen akkor halt meg, de azt mondta Gy. bácsi, hogy akkortól lett betegebb. Aztán hogy mitől halt meg, én nem tudom. Azt tudom, hogy összeesett, úgy halt
meg. Mert nyáron kapálni voltunk és jövünk haza a kapálásból, itthon voltak a leányok, nekem segíteni, s akkor egy nagy trappalás volt. Mondom, hogy mi a baj lett? Beteg J. nén?
Elvitték a kórházba? Azt mondja I., az unokatestvér, hogy mătuşa meg is halt. Meghalt,
mert öreg volt. Mert ha én meghalok, akkor meg vagyok halva, nem mondom, hogy engem valaki csináltatott. Én azt mondom, hogy ebben nem hiszek.
K.: – És amikor temették, akkor történt valami?
Cs. R. – Hát, amikor temették, nagy temetés volt. De van egy méhész nála, most is
ott vannak a méhei, és azt mondta nekem M. bácsi, mert Tordán lakik, jaj, azt mondja,
doamna31 R., tudja, hogy milyen nehéz volt az a koporsó? Hogy volt, mondom, nehéz, milyen kicsi csepp asszony volt? Hát nehéz volt, mondom, mert tölgyfa koporsó, az nehéz
volt. Jaj, de nem, mert azt mondja, hogy cine ştie face făcătură,32 azt mondja, acolo mulţi
au fost.33
K.: – Ezt mire mondta?

 Asszony.
 Aki csinálmányt tud csinálni.
33
 Ott sokan voltak.
31
32
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Cs. R. – Hát hogy aki tud făcăturăt34 csinálni. Hogy sok szellem vagy sok ördög, nem
tudom, hogy fejezzem ki, hogy sokan voltak a koporsóban. Azt mondja, hogy olyan nehéz
volt, hogy ő alig bírta.
K.: – És a kígyóról mit tud? Megjelent a gödörnél?
Cs. R. – Nem voltam J. nénnek a temetésén, mert nagyon nagy meleg volt. Itt a háznál voltunk végig, a virrasztóban mindenhol, de a temetőre nem mentem ki. Azt mondják,
hogy felül állott az az I. néni, D.-nek az anyja, és I.-nek a lába mellett ment el az a nagy
kígyó. Akkora nagy kiabálás lett a nagy kígyó miatt. Hát én magam is megijedtem volna,
mert semmi állattól se félek annyira, mint a kígyótól. Utálatos, rossz, csúf állat az. És azt
ásóval, kapával, kiknek volt, a sírásóknak, megölték. De az is, hogy miféle kígyó volt, azt
nem tudom.
K.: – Vajon küldték a kígyót?
Cs. R. – Küldték, nem küldték, én azt nem tudom. Én soha ilyesmivel nem foglalkoztam, és nem is hiszek benne. [...] Én mit tudok, azt, hogy ha valaki rosszul lesz, akkor vetünk szenes vizet, mert megigézték. Na, azt tudom, hogy egy pohárba veszek vizet, s aztán
hét szenet, vagy öt szenet, vagy kilenc szenet, páratlant. S aztán ott mondja, hogy kígyóf.
sz a szeme közé, aki megigézte, s csinál háromszor keresztet, s háromszor kell, hogy igyon
vizet, háromszor megkeni a homlokát, a tenyerét, a szívét. De úgy mondjuk, hogy ettől
helyrejön. Aztán hogy mitől jön helyre, nem lehet tudni.
K.: – Arról, hogy Sz. nén a szomszédoknak rosszat tett, mit tud?
Cs. R. – Én nem tudom, hogy csinált volna rosszat senkinek. Hogy ő mind járt Gyaluba, azt tudom. Ott volt egy... nem tudom azt se, hogy ki, mi volt, de ő oda mind járt. De azt
se lehetett tudni, hogy oda miért járt. Ott volt egy ember, akiről azt mondták, hogy lólába
volt és nem tudott beszélni. De ha nem tudott beszélni, akkor hogy tudtak vele értekezni.
Oda járt Sz. nén, aztán hogy attól tanult valamit, nem tudom. Esetleg G. S.-né vagy F. F.né tudna többet mondani, mert ők közelebb laktak hozzá, jobban ismerték.

5. Interjú ideje: 2004 januárja
Gyűjtés helye: Aranyosrákos
Adatközlő: F. F., férfi (1921–2006) és F. F.-né, nő (sz. 1930)
K.: – Biztos ismerték Sz. nént, innen a szomszédból. Mit tudnának mondani róla?
F. F.: – Fogdosta a fonalakat, kollektivista volt.
K.: – Szokott ő babonaságokat csinálni, kuruzsolni?
F. F.: – Azt mondták, hogy tudott.
K.: – Miket csinált?
F. F.: – Hát B. J.-t is elvitte, amikor megbukott a fia érettségin.
34

Csinálmányt.
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K.: – Sz. nén milyen babonaságokat tudott csinálni?
F. F.: – Azt csak ő tudja, de tudott. Nem magyarázta el nekünk.
F. F.-né: – Valami kiderült, hogy B. J.-t is elvitte a paphoz, hogy segítse meg, mert J.
megbukott az érettségin.
K.: – Hozzá mentek akkor?
F. F.: – Sz. nén vitte. Másokról nem tudunk, csak ezt tudtuk. Mondták, hogy
boszorkánykodik.
K.: – Maguk nem fordultak hozzá?
F. F.: – Nem fordultunk sose hozzá. Így babonáskodni babonáskodott, azt mondták.
K.: – Mielőtt meghalt volna, beteg volt?
F. F.: – Hát mielőtt meghalt volna, súlyos volt. Nehezen múlt ki. Nem könnyen. Azt
mondták, hogy aki ilyesmiket dolgozott, az nem könnyen múlt ki.
K.: – Ő is így volt?
F. F. – Ő is, mert ült ki a grádicsra, hogy levegőt nem kapott. Fulladozott erősen. S akkor elvitte a leánya Szentmihályra és ott halt meg. Azt mondták, hogy tudott, dirigálódott.
Hát az anyósa az is babonáskodott, mert a fia ellopta a pénzét, s akkor elment, volt egy
hitvány lova, Gyéresig, vitte a személyeket. Evett görögdinnyét, s hazajött. S azt mondták,
hogy attól halt meg, a görögdinnyétől. Hát én azt nem tudom elhinni.
F. F.-né: – Csak a lova is megdöglött. Tudom jól, hogy azt mondták, hogy a vénas�szony is tudott, A. nén, az anyósa. Akkor azt mondták, hogy a ló is azért döglött meg, s ő
is olyan hirtelen elpatkolt. Na, akkor mondták, hogy: – Ez a Sz. munkája. Az az ura volt,
azt mondták, hogy a vénasszony rendezte meg a mostohafiát. Azt mondták, hogy A. nén
dolgozta azt is meg. Hogy aztán mit dolgoztak, de tudni tudtak.
K.: – Jót csinált valakinek? Ha valaki beteg volt és olyankor?
F. F.: – Affélét nem tudott. Csak rosszat, jót nem tudott.
K.: – A szomszédok nem jártak hozzá ilyen céllal?
F. F.-né: – 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.
K.: – Ezeket tanulta valahonnan?
F. F.: – Mondom, hogy az anyósa is dirigálódott.
K.: – Az anyósa idevalósi volt?
F. F.: – Mészkői. Az apósa idevalósi volt.
F. F.-né: – Hogy honnan szedte Sz. nén ezeket a dolgokat, nem tudom. [...]
K.: – Azért tudta a falu, hogy ő effélével foglalkozik?
F. F.-né: – Tudta, tudta, hogy Sz. nén kuruzsol. [...]
F. F.: – Egyszer azt mondja nekem, hogy menjek, ássam ki az ördögöt Sz. M. pajtájából. Hát milyen ördögöt? Én nem megyek, hogy ássak ördögöt ki. Menjek, a malom mellett ott van a pajta, ott van az ördög. Másra nem emlékszem, de hívott engem, hogy menjek, ássam ki az ördögöt.
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6. Interjú ideje: 2004 januárja
Gyűjtés helye: Aranyosrákos
Adatközlő: G. D., férfi (1954–2010), G. Dé., férfi (sz. 1926), Sz. I., férfi (sz. 1955)
K.: – Almát hozott a surcában?
G. D.: – Jaj, amikor almát hozott, akart valamit, hogy ne találjon a szó. Édesanyámnak
is hozott. Kenyeret is tett, és a kutyák azt nem közelítették meg. Nem tudom, talán L., a vén
L. kapta meg. Azt csinálta, hogy a Sz. család romoljon meg. Értett ő az ilyen kuruzsláshoz.
K.: – És a kígyós eset?
Sz. I.: – Amikor meghalt ez a J., egy kígyó futott keresztül a sírnál. Mi vágtuk el egy lapáttal.
G. Dé.: – A temetőn volt ez.
K.: – Akkor azt mondták, hogy ő küldte azt oda?
Sz. I.: – Azt mondták, hogy járt az ördöggel.
G. D.: – Igen, mert J. is foglalkozott ilyen kuruzslással.
Sz. I.: – Az ördög küldte a kígyót. Azért, mert rossz volt, rosszféle volt, azért ment a
kígyó keresztül a sírjánál.
K.: – Valakinek fájt a foga és elhívták.
G. D.: – Hát igen, levette a fájdalmat. Egy cseréptányérban tett egy kis porondot, valamit mondott, köpött a porondra. Valami efféle. S utána elmúlt.
K.: – Tudták a faluban, hogy ő ilyesmivel foglalkozik?
G. D.: – Tudták, persze. [...]
K.: – Későn múlt ki?
G. D.: – Későn. Mind beteg volt. Nem tudom, hogy mondták, mit vittek, vagy mit kellett
volna, hogy elvigyenek oda hozzája, azt nem tudom. [...] Azt mondják, hogy aki az ilyesmivel
foglalkozik, annak az ördög küld vagy egy kígyót vagy egy békát, valami ilyesmit.

7. Interjú ideje: 2004 februárja
Gyűjtés helye: Torda
Adatközlő: F. R., nő (sz. 1957)
F. R. – Mikor máminál voltunk, meg volt dagadva a fogam, nyár volt, a többi gyermekek kint voltak a tóban fürödni, és én sírtam, hogy nem tudok oda menni, mert fájt a fogam. Akkor mámi megsajnált, s azt mondta, na nem baj, mert elhívjuk Sz. nént, meg fogod
látni, hogy neked megkuruzsolja a fogad, a kelevényt, és elmúlik a fogad. Eljött az öregas�szony. Kellett egy cseréptányér, egy olyan, mint amilyen a virágcserép alatt van, megtöltötte homokkal, odahozta, s akkor a három ujjával körbe mutogatott az arcomon, ahol meg
volt dagadva a fogam, s akkor ő mind mondott, mondrigált magában, s köpött oda belé
abba a porondos tányérba.
K.: – Miket mondott?
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F. R. – Hát románul. Akkor én gyermek voltam, nem is nagyon érdekelt, nem is nagyon tudtam.
K.: – Porondon kívül még valamit tett?
F. R. – Én nem hiszem, nem emlékszek. S a három ujjával, mint amikor vesszük a csipet sót, és mind úgy karikákat formált a kelevény irányában, és ő mind mondott valamit
magában. Mámi azt mondta, na hagyd el, mert Sz. nén olvas, pokol van. Aztán, hogy az
mit jelent, nem tudom. De úgy megmaradt bennem, hogy nézz oda te, a vénasszony hogy
megcsinálja nekem, hogy elmúlik a fogam. [...] Azt is mondták, hogy rosszat is tudott csinálni. Édesanyám, én úgy tudom, hogy nekem úgy magyarázta, hogy a mámiék pajtája
ahogy volt, a sarkánál, az oldalánál, egy kenyér volt oda beásva. Kívül volt egy ösvény, ahol
jártunk haza, a patak mellett, s ott a pajta mellett, olyan púpos volt, be volt takarva földdel,
de azért látszott. Olyan volt, mint egy dúc. S volt egy tincs haj, fekete haj, piros cérna rákötve, vagy szalag, mindegy, de piros. Az is ott volt a kenyér mellett. Aztán azt mondták,
hogy még a kutyák se közelítették meg. Aztán hogy mi okból, irigységből, nem tudom.
Vagy hogy mások megfogadták, mert ott malom volt és sokan jártak oda. Nem lehetett
bízni a vénasszonyban, ezeket a kuruzslásokat űzte. Róla mondták, hogy mikor Várfalván
egy húsvét alkalmával a pap tartotta mindenki elé a keresztet, hogy csókolja meg, mikor
hozzá ért, a pap a keresztet a kezéből kiejtette. S akkor úgy megrémült a sok nép, hogy
pont Sz. nén előtt esett le a kereszt. Hogy igaz, hogy nem tiszta lélekkel állt oda, hogy az
ördöggel paktált, hogy az ördög benne van. [...] Azt is hallottam, hogy volt egy olyan pár,
aki tíz évig külön volt, s annyira összekuruzsolta őket, hogy összekeltek. Ezt is róla mondták, hogy ő csinálta. Ő rendezte össze megint, hogy összekeltek. [...]
K.: – Hogy nézett ő ki?
F. R. – Hát csak úgy, mint egy egyszerű asszony. Nem volt semmi megkülönböztető
jele. Még azt is tudom, hogy szájpadlása volt és az srégen állott a szájában. Nem lehetett
róla látni, hogy na ez kuruzsol.
K.: – Kitől tanulta vajon ezeket?
F. R. – Azt is beszélték, hogy az anyósa is foglalkozott ilyesmivel, aztán hogy tőle tanulta volna, nem tudom.

8. Interjú ideje: 2008 májusa
Gyűjtés helye: Aranyosrákos
Adatközlő: B. I., nő (sz. 1931)
K.: – Biztos ismerte ezt a Sz.-et, aki a malom mellett lakott.
B. I.: – Sz. nént, azt az öreget? Igen, igen.
K.: – Mire emlékszik? Milyen asszony volt ő?
B. I.: – Hát egy szorgalmas, nagycsaládos, és sok szerencsétlen gyermeke vót neki.
Ez miből kifolyólag, nem tudom. Vérbaj? Mi? Azt hiszem, hogy... mert aztán van egy
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leánya, aki tanult, az még él, Várfalvára van férjhez menve, de az úgy meg van görbülve,
nyomaradva, s az vót a legügyesebb a családban, Zs.
K.: – És van egy másik, aki ide van férjhez menve, Tordára.
B. I.: – Na, várjál, van, az az L., igen, na, ő is normális és szorgalmas és dógazik, de egy
szerencsétlen leánya van. Az ura meghalt, talán annak is a bánatába, hogy a gyermek olyan
szerencsétlen. Na ezt a Zs.-t, akit mondak, hogy tanult, középiskolája vót, s hivatalba vót
Tordán, elvette Várfalváró egy tanítónak a fija. Jól vótak. Van egy lejánya, annak a lejánya
szép, ügyes, normális s helyes, de ő, szegény, hogy mé görbült úgy meg? Azt mondták, hagy
sokat hajolt az irodáná az asztalná, s abbó kifolyólag.
K.: – Hova valósi volt? Nem volt idevalósi.
B. I.: – Mohácsi.
K.: – Fiatalon került ide?
B. I.: – Igen. Ide ment férjhez. O. S.-nek hítták [az urát], ott lakatt, ahol a pálinkafőző van. Ott lakatt, a malom mellett. Na, s akko van még egy lejánya, a legnagyobb, velem
egyidős, az Szentmihályt lakik, M. Na, annak [van] egy fia. De ott nem vót szerencsétlen
a gyermek a családba. De akko van még egy leánya, V., P.-nek hítták. Na, az olyan szerencsétlen. Na, az ott van anná az M.-nél s Zs.-nél is bent Tordán.
K.: – És iskolába ide járt? Várfalvára? Rákosra?
B. I.: – Ki? Ez az Sz. néni? Ez az Sz. néni ide jött férjhez, ez az édesanya. S akko ennek
vannak ezek a gyermekei.
K.: – Na, de aztán mindenfélét beszélnek róla, hogy tudott ő ...
B. I.: – Hókuszpókuszolt?
K.: – Igen. Hogy tudott ő mindenféléket csinálni.
B. I.: – [Nevet.] Na, ezt én már nem tudom. Én is csak így hallásból tudok erről. Nem,
nem tudok erről.
K.: – Tudott kuruzsolni?
B. I.: – Igen, igen.
K.: – Miket mondanak még róla?
B. I.: – Eztet tudad, ki tudná megmondani? Tata. D. tata nem tudja jobban?
K.: – Hát nem tudom, meg kell, hogy kérdjem.
B. I.: – Kérdezd meg őtet.
K.: – Azért, mert úgy tudták a faluban, hogy ő tud ilyeneket is csinálni. Nem hallott róla?
B. I.: – Hát így hallottam hallásbó, de nem tudak semmi pontosat.
K.: – Rosszat is tudott csinálni.
B. I.: – Tudad, még ki tudna neked még errő bővebben mondani? G. S.-né, J. nén. Ismered? Na, ő éppen a szomszédban lakik [az Sz. házával]. Ő tudna többet mondani. Őróla
nem, nem tudok mondani.
K.: – Arról nem hallott, hogy fiatalokat így összehozott, összekerített?
B. I.: – Nem. Nem hallottam, nem tudom.
K.: – Vagy az, hogy ha valaki beteg lett, hozzá mentek, megkérdezték, hogy tud-e segíteni.
Ráolvasott vagy ilyeneket.
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B. I.: – Nem tudom. [Nevet.] Én nem tudok emlékezni az effélére. J. ha nem tudja,
mert ő ott vót a szomszédba, ő olyan tudákosabb, vagy többet látatt és hallatt is. Én ezekről nem tudok.
K.: – Na, gondoltam, hogy többet tud, mert azért csak tudták a faluban.
B. I.: – Ügyes vót, annak ellenére, hagy román asszany vót, mert azé vannak itt romának
a szomszédamba. Az, itt a másadik ház[ban román], de egy szót ki nem ejtene magyarul,
s mindent ért. S én kell törjem a nyelvemet, ha fordítva is mondam, de én csak románul
kell beszéljek vele.
K.: – De ő tudott magyarul.
B. I.: – Sz. néni? Igen. Törte magát, beszélt, mert még fennmaradt tőle, hagy kapáltunk
a kollektívben, s régebb dudált a cementgyár, amég fungált Tordán. Na, efutatt a kettő. Ez
aztán fennmaradt tölle. Mert dudáltak két órára, mentek bé a munkásak. Gyüttek-mentek
a munkásak, s délre, na, hagy dudáltak, há ő aszondta: – Na, efutatt a kettő. Hagy elfútták
a kettőt, ő azt mondta, hagy: – Efutatt a kettő. Ez még fennmaradt tölle.
K.: – Akkor szorgalmas volt és a kollektívbe is járt?
B. I.: – Szorgalmas. Igen, igen. Rendes, szorgalmas asszony vót ő máskülönben. Aztán
hagy milyen boszkonyálásakat [Nevet.] tudatt, én ilyenekről nem tudak. Kérdezd meg tatát, mert neki olyan jó emlékezőtehetsége van. [...]

9. Interjú ideje: 2008 májusa
Gyűjtés helye: Aranyosrákos
Adatközlő: G. D., férfi (1954–2010)
K.: – Sz.-et ismerték a faluban? Mind vagy csak egy néhányan?
G. D.: – Sz.-et igen. Na aztán, te, igen, ügyelj, mert az boszkonyáló vót.
K.: – Igen?
G. D.: – Az bizany isten. Az az. Sz., a vénasszany. Igen biza.
K.: – Hát mit csinált?
G. D.: – Há, boszkonyált.
K.: – Miket? Vagy kivel?
G. D.: – Hát én... ide figyelj. Akivel jó vót, jót tett, s akivel rosszul, rosszat. Igen.
K.: – Mondták, hogy csinált efféléket?
G. D.: – Há sze persze, hagy mondták. Igen. Én az igazságat most neked megmondam
a szemedbe. Így, né, szemedbe. Anyámmal is kompleskedett. [...]
K.: – Mámival mi volt? Ide is jött?
G. D.: – Ide is, ide is. Persze. Há anyám is benne vót. Ott benne van az egész, pfjaj. Na,
állj meg, Attila. Éppeg jó, hagy itt vagy. Anyád nem mondta neked?
K.: – Mit?
G. D.: – A kenyeret?
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K.: – Nem, nem. Miféle kenyér?
G. D.: – Na, én megmondam neked. Jó?
K.: – Jó, jó.
G. D.: – Na, így. Istennek, hálá, hagy akko lemegyen a szívemről. [Könnyezik.] Mikó
itt vótak az oroszak. Na, várjál, mert most megmondam neked az egészet, amit én tudak.
Apám nem modja meg neked, mert apám jövevény. Ahova akarsz te menni, a G.-ekhez,
pont mellette, nem az a ház vót. Nem az a ház vót. Ott más vót. Azt, ezeket én jól tudam.
S oda az oroszak raktak bé eféle... szóval, hagy segítsék az embereket, miko hagy innen
mentek el, lájbikat s mindent, ruhát, eféléket. Ők elmentek s ott hagyták. Nagyapám, Sz.
M., elvitt onnan egy... na hogy is mondták, mondta nekem G. J., a pap, G. pap, az mondta nekem, hagy Sz. M. onnan ellopatt egy nagykabátat. Úgy, úgy. Na, állj meg, most már
eszembe jutatt. Egy nagykabátat. Arról van az átak.
K.: – Milyen nagykabátról?
G. D.: – Hát én azt nem láttam, mert én akko még nem is vótam meg. Egy nagykabátat,
amit hagytak az oroszak. Azak elmentek, s nagyapám elvitte haza. Há de a malamba kellett nagykabát? S akko Zs., me Zs.-nek hívják. Igen. Zs. M. Ott román lakatt. S akko azt
mondta, hagy adja vissza. Azt mondta nagyapám, ezt mondta más nekem, azután. Itt, itt
vannak a titkak. Azt monda, ő nem lopta el. S akko ő megcsináltatta. Na, itt vannak a bajak.
K.: – Ki? Az a román ember csináltatta meg?
G. D.: – Igen, igen.
K.: – S kivel? Elment Sz.-hez? Vagy hova?
G. D.: – Nem. Elment fel a Muntyára. Én nem tudam, azt a hosszú utat nem tudam,
de azután megtudtam én, hagy nem adta, ezért a kabátért. Akko anyám belékerült, izével,
Sz.-szel. Sz.-szel. S aztán ő belévegyült, hagy csináltassa vissza. Nem lehetett visszacsináltatni. Értem? Na, ez van.
K.: – Elment Sz.-hez mámi?
G. D.: – Persze, igen, igen. Nem lehetett. Azt már úgy megcsináltatta a kabátért.
K.: – Mit csináltatott meg, hogy mi legyen, vagy mi ne legyen? Kiket?
G. D.: – Hagy szerencse ne legyen.
K.: – A családban vagy a házban?
G. D.: – Az egész hogyhívjákra, az egész rokonságra.
K.: – S akkor mámi volt Sz.-nél?
G. D.: – Há, persze, hagy vót.
K.: – Többször is? Mesélt, mondott valamit erről?
G. D.: – Nem, azt nem mesélik. Azt titkalják. Nem, azt nem, ne, ne, ne. [...]
K.: – De nem ő csináltatta meg. Nem vele csináltatták meg. Mással?
G. D.: – Nem. Igen, igen.
K.: – Csak hozzá mentek, mert tudták, hogy ő tud efféléket.
G. D.: – Persze. Hát te, Attila, most én neked megmondak egy komoly dógat. A magnóról hallottál?
K.: – Nem. Milyen magnóról? Nem hallottam róla.
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G. D.: – Na, idefigyelj. Én neked megmondam. De olyan szellemi dógak vannak, hagy
az embernek megáll az esze, s nem tud gondolkazni, te. Én sokszor én is olyan vagyak.
Hagy én vótam...
K.: – S akkor mi van a magnóval?
G. D.: – Na, ide figyelj, én neked elmagyarázam. Olyan korban vótam, mint te, ejsze
még fiatalabb. Lent vagyunk a kuglinál, ott van a háram D. fiú, én jól vótam velek, s most
is jól vagyak velek, na, szóval ott hátul vagyunk a kuglin. Borászat, ivászat, minden. Rég
vót, rég vót. Akko kapta S., D. S., kapatt egy kazettafont. Akko azt egy darabig hallgattuk, de akko nem kellett nekünk kazettafon, mert énekeltünk. S akko én elveszem,
béviszem a kultúrházba, nálam vót a kócs, az ötözőbe. S oda letettem a padra. Jó. Vis�sza. Elmegyünk a gyárba. Másnap gyű S., na, hol a magnó? Te, há nem adtam oda? Nekem? Nem. Még jó, hagy nem verekedtünk össze. Nem, mert mondam, hagy jól vótunk,
s mindenféle. A magnó, állj meg, na, milyen márkás vót? Akko kapta Magyarországról.
Állj meg, gondolam, megyek le a kocsmába. Ott nincs. Megyek le Kövendre. Ott nincs.
Megyek le a kultúrházba. Ott nincs. De nem kaptam meg, mert közben takarítattak a
kultúrházban, a két cigányné. Elvitték Kolozsvárra, hagy adják el. De én nem tudtam
ezt. Én mámit is akko vittem fel a Muntyára. Én nem kapam a magnót, nem erre, nem
arra, én mit tudjak csinálni, elmegyek Cs. I.-hez. Mondam, te, I., gyere, menjünk fel a
Muntyára, hagy beszéljünk avval a vénasszannyal, ez, amelyik a rostába csinálja ezt az
izét. De nem, nem hülyeség. Nem biza, én má azt se tudam, hagy mi az isten áldása. Há,
gyere, aszondja. Elmegyünk oda fel. Ott a vénasszany. Még kellett várjunk, [mert] egy
tehenet és két hogyhívjákat, bihalyt hajtatt le. Na, legyű, s akko, hagy mi erre, mi arra,
megnézi az embert s kiolvassa az embernek a szeméből. Bizany úristen, te. Na, aszondja,
e ceva pierdut. 35 Bizany úristen. Nem mondtuk mi meg előre. E ceva pierdut. 36 Megmondta ő. Na, staţi jos.37 Elővette a rostát, én nem tudam, hány szemet, törőbúzát tett
belé, s akko ő így megint ránk nézett, s akko aszondja, hagy: – Io mai pui38 egy fuszulyka
szemet. Na, az amerre jár, na, képzeld el, bizany isten, te, olyanakat láttam, hagy te nem
hiszed el. S akko csinált így [mutatja, hogy jobbra forgatta], csinál úgy [mutatja, hogy
balra forgatta], én mind számolam, de ecce má beléuntam. Ki tudja, hogy mit így. S ecce
megint megállatt s megint így [mutatja, hogy merre forgatta]. Úgy, ahogy te ott ülsz, ott
ült I., én itt ültem, ő itt ült. De az is afféle, hagy én nem tudam, ezt a figyelmet nem tudtam felvenni. Megint így csinál, megint úgy csinál, s hoppá. Nici unul, azt mondja, n-o
gresit. O furat altcineva.39

Valami elvesztődött.
Valami el van veszve.
37
 Na, üljenek le.
38
 Én még teszek.
39
 Azt mondja, egyik se hibázott. Másvalaki lopta el.
35
36
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K.: – Megmondta?
G. D.: – Meg. S mondam nekije, hagy dar cine?40 Aszondja, nu-i în sat.41 Há hogy nu-i
în sat?42 Há a magnó már el vót vive. El vót vive Kolozsvárra, hagy adják el. Na, s akko
aszondja, io fac o rugăciune.43 Aszondja, hagy da cine o fost vinovatul?44 Mondam neki,
hagy eu nu ştiu.45 Na, atuncea sa nu vie pe dumneavoastră, io fac o rugăciune, să aducă
[înapoi]. Da io întreb de la dumneavoastră, cum să aducă înapoi.46 Mondam nekije, hagy
cântând.47 Te, ez nem hazugság. Nem biza. Mondam, da cănd?48 Na, azért mondam, hagy
ezekben is lehet bízni. Úgy megcsinálta, hagy jaj. Aszondja, hagy da în ce dată.49 Mondam
nekije, hagy noi merem acasă acuma şi să apară casetofonul. Serios?50 Akko én kérdem,
hagy mennyit fizetek? Aszondja, hagy semmit. Văd că sânteţi omi cinstiţi, şi io nu [vreau
bani].51 De egy ötöst odaadtam. Legyüvünk. Mondam, te, I., te hiszel ebben? Aszondja,
hagy nem. Te, gyere, az istenit nekije, gyere lássuk, mi van a kultúrházban, megyünk kuglizni. Hát hagy ő nem megy gyalag, menjünk autóval. Jó. Hát amiko megyünk Sz. M. előtt,
tudad, ahol van a megálló, vele szembe.
K.: – Mi volt ott?
G. D.: – Jött a kazettafon. Kolozsvárról, mert visszahozták, hagy nem tudták eladni. Ez
má megcsinálta onnat. Na, ebbe én ... Ez isteni dolog.
K.: – S akkor ilyeneket tudott csinálni Sz. is? Értett az ilyenekhez?
G. D.: – Sz., a boszkonyáló? Igen, igen. Ez [a muntyai asszony] segített az embereken.
Ez az asszany. De Sz. rosszat is csinált.
K.: – Mondták? Beszélték?
G. D.: – Persze, persze.
K.: – S miket mondtak róla?
G. D.: – Az O. Sz., az boszkonyáló vót, te. Hagy így az embereknek, hagy rosszat
csináljan.
K.: – S hogy csinálta?
G. D.: – Effélét, hagy rosszul legyenek az emberek. Ez, ez a fehérnép [Sz.]. De a másik
nem. Az segített másnak is. [...]

 De ki?
 Nincs a faluban.
42
 Nincs a faluban.
43
 Én mondok egy imádságot.
44
 De ki volt a hibás?
45
 Én nem tudom.
46
 Na, akkor, hogy ne szálljon magukra, én mondok egy imádságot, hogy hozza vissza. De én kérdem maguktól,
hogy hozza vissza?
47
 Énekelve.
48
 De mikor?
49
Milyen napon?
50
Mi most haza megyünk és jelenjen meg a kazettofon. Komolyan?
51
 Látom, hogy becsületes emberek vagytok, és én nem akarok pénzt.
40
41
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K.: – A malomnál is csinált ő valamiket.
G. D.: – Persze. Arró én azt tudam, a kenyérrel. Na, az igen.
K.: – Mi volt a kenyérrel?
G. D.: – Na, látad, arró én azt megmondam neked. Ahogy megyünk itt lefelé, ott vót
egy karzat, s keresztü vót egy palló. Na, mellette elásatt egy kenyeret.
K.: – Sz.?
G. D.: – Igen. Pontosan. S akko csináltatta meg nagyapám, hagy nem adta a kabátat,
béásta a kenyeret. Na, ez itt van az egész banda. Ezt én tudam.
K.: – És mi lett?
G. D.: – S akko visszafelé jött a boszkonyálás. Ő akko nekifogatt boszkonyálni.
K.: – A kenyérrel mi lett? Ott maradt a kenyér?
G. D.: – A kenyeret nem ette meg a kutya se. Állj meg, állj meg. Mondjam el. Meg
vót sózva.
K.: – A kenyér?
G. D.: – A kenyér. Igen. S akko a kenyérből akart harapni a kutya. És ezt nekem K.
mondta. Ott, ahol lakik a traktorista. Ott túl, szemben. Ahol lakik A. Na, ott lakatt K.
F. Na, igen, s akkó [a kutya] elfutatt oda [a kenyérig] s visszagyütt. A kutya, a kutya.
Megkóstalta a kenyeret, me elfutatt oda, mer az övéké [a K.-éké] vót, s akko visszagyütt s
bégyütt a malamba. [...]
K.: – De honnan beszélték azt, hogy ő csinálta ezt, hogy ő vitte volna? Látta valaki azt, hogy
a kenyeret Sz. tette oda?
G. D.: – Hogy Sz. tette oda? Há hogyne. K. Igen, igen.
K.: – Mikor tette azt oda? Nappal vagy este?
G. D.: – Estefelé, este. Ő látta túlnó, szembő. Pont K. F. Má nem él. Persze, hagy nem.
Na, ez. Ezt tudam. Innen van az átak. A másik átak, innen a másiktó, a kabátért. Ezt a kettőt tudam, én ezt neked megmondam.
K.: – Ez miféle átok?
G. D.: – Há hagy ne legyen szerencse. Ők csinálták ezt. [...]
K.: – Hogy nézett ő ki?
G. D.: – Mint egy boszorkány. Há félig meg vót görbülve. Oda túl járt, né, N.-en túl.
Ahol lakik J.
K.: – Hát oda miért? Kihez?
G. D.: – Há sze az is boszorkány vót, J. Ez a vénasszany [Sz.] tanítatta ezt [ J.-t].
K.: – J. is román asszony volt?
G. D.: – Igen.
K.: – Járt oda hozzá?
G. D.: – Járt, járt. Tanultak. Hogy is, L. L. hogy is mondta, s az mind mondta, az járt
ide, s akko mind mondta, hagy ő látta, mikó seprűn repült. Hogy az istenbe, mondam?
K.: – Ki repült seprűn?
G. D.: – Sz. Így keresztül, aszondja, még tüzes seprűn repült. Menjen el, mondam.
K.: – Ki mondta ezt, hogy látta?
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G. D.: – L. Ő mondta, hogy látta, hagy seprűn repült, s akko megkerüli itt né a környéket, s akko csinálja a semmiségeket. Ő aszondta, hagy látta, de én nem tudam. [...]
K.: – Máskülönben milyen asszony volt? Járt dolgozni?
G. D.: – Persze, igen-igen. De ezt titakban [tette az ilyeneket]. Hogyne ismertem vóna,
há sze vótam a temetésin is.
K.: – A temetésén valami történt-e? Kígyó vagy valami?
G. D.: – Jaj, igen, igen. Igaz. A J.-jén [sírjánál] is keresztül ment egy kígyó.
K.: – De az Sz. sírján is?
G. D.: – Mind a kettőn. Akko azt jelenti, hagy egyek.
K.: – Mert hogyha kígyó van, akkor mit mondanak erre?
G. D.: – Ha keresztülmejen a sírján, akko rossztevő vót. Én láttam mind a kettőnél.
Ennél is vótam, annál is vótam. Mind a kettőnél ment keresztül a kígyó a síran.
K.: – Az rosszat jelent?
G. D.: – Há persze, hagy igen. Hagy rossztevő. Azt láttam. Láttam biza, mind a
kettőnél. [...]

10. Interjú ideje: 2008 májusa
Gyűjtés helye: Aranyosrákos
Adatközlő: G. J., nő (sz. 1930)
K.: – Mit tudna mondani Sz.-ről?
G. J.: – Há mit? Né, ezek a fiúk, miko hány évesek vótak, 20–21, miko leszereltek, s aztán egyszer gyű, hoz nekem egy... gyű nekem, hagy adjak, csináltam paplanyt, mámiddal,
szeginnyel, csináltunk, nekije is, s nekünk is, akko gyű, hagy adjak a paplanyjábó a fiúknak
egy darab rongyat, me megette az egér az ő paplanyját. Há mondam, Sz. nén, az enyimbő
nem vágtam le. Akko gyűtt, hozatt nekem egy csipkét. Aztán nekem csipkém van elég, me
a mi leánykorunkban, nem úgy, mint a mai liányak, se nem kötnek, se nem varrnak, hanem
kézimunkáltunk. Aszondta, hozatt egy csipkét. Nem kell, Sz. nén, vigye, me van nekem
elég. De én neked adam. Na, én bédobtam a tűzbe.
K.: – A csipkét?
G. J.: – A csipkét. De bá a patakba dobtam vóna bé, de a tűzbe dobtam, s itt maradatt.
S akko két hét múlva gyűtt, kérte vissza a csipkét. Há mé, Sz. nén, mi lett? Há hagy kössen
modellt L.-nek. Hagy a lijányának kössen modellt arró. Há mondam, né, megették az egerek. S akko tapsalt nekem, hagy copii tăi să nu să însoare, până când trăieşte.52
K.: – Ezt mondta?
G. J.: – Igen. S akko melyik esztendőre elérte egy bucskázás. Hat órátó, reggel hattó
tízig bucskázatt a főden. Futattak, hagy menjek, me rosszul van az anyja. Vót a bódagtalan
 A gyermekeid ne nősüljenek meg, amíg élnek.
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lejánya. Miko odamegyek, vai, J., mor, vaj J., mor.53 De bá ne őriztem vóna egy esztendeig.
Őriztem egy esztendeig. Há bucskázatt a főden minden nap. S akko november hatadikán
elhozták haza, a leánya, M., elvitte le M. Szentmihályra, s aztán akko hazahozták. S akko
futnak, hagy menjek, me meghót az anyja. Miko odamejek, le van feküdve a sezlonra, há
mondam, Sz. nén, há mit csinál? Vai, J., dragă, tu eşti?54 S akko megfogja a két kezivel a
kezemet, iartă-mă, J., dragă, iartă-mă.55 S azután rá egy háram-négy napra meghót. Addig nem tudatt meghalni, amíg nem kért bocsánatat. S né, látad, ezek a fiúk nem tudtak
megnősülni.
K.: – A leánya az is tudott ilyeneket?
G. J.: – A lejánya, az is, ne félj. Az se külenb egy cseppe se. Az vót az érdekes, hagy elvitt ő egy kártyavetőnéhez, Polyánba. S akko az asszany az asztalná ahogy ült, rázta a hideg
mind a kettőt. Őtet is, az asszanyt is. Akko [L.] ki kellett menjen, me rosszul lett. Akko
aszondja az asszany, hagy mondja nekem, hagy mi van vellek? Há mondam, mi? Mit akar?
Aszondja, hagy neki vót egy ura, katonaruhát viselt, de nem szép halállal hót meg. Me annak a L.-nek katonatiszt vót az ura. Meghót. Akko aszondja, meghót az anyjak, négyen
vannak testvérek, összevesztek, azóta nem beszélnek. Nem is beszélnek. Azóta úgy van a
testvérek között. Van egy nenorocit lejánykája, s van egy nenorocit testvére. Igaz. Me ennek az L.-nek egy nyomarék liánykája van, s az egyáltalán nem normális, s a másik a testvére. S akko hazagyütt, s készítette a csomagat, hagy menjen, vigye az árut Tordára, me van
autója. Várfolván beléfutatt egy kapuba, hagy szinte ott hót meg autóstó.
K.: – Ki?
G. J.: – Ez az L. Akko, miko az asszanyná vótunk, azután való napakban. Beléfutatt
a kapuba. Ládd, a jóisten nem segíti. S akko rá egy háram-négy hétre kiját ki ingemet a
gyepűhez, ide a kerthez. J. néni, gyűjjen, beszélgessünk. Odamejek. S J. néni, adjan az isten
magának annyi rosszat, amennyit maga akar nekem! Rá két-háram napra, a szöllőben, a
Puszta szöllőben eltört a lába. S a lajtarját hozta a nyaka közt, s egy fejszét. S a lába így fityeget, né. Csak egy ín, az ín tartatta. S akko aztán futattak ezek a mentőjé, hagy na, vigyék
el valahogy a mentővel. De ő nekem akart rosszat, de ő magának kapta.
K.: – Akkor ő is tud. A leánya is tud [kuruzsolni].
G. J.: – Há persze, há persze. Ez ilyen hitvány banda az egész.
K.: – Ő ezt honnan tanulta, Sz.?
G. J.: – Há honnan tanulta, fijam, há a Muntya, a miféle, mohácsi vót. Onnan került ide. Az ura kovács vót Mohácsan, s ott kapta el. Aztán ott került vele össze. Na, aztán így, hagy jó napat, jó napat, de örvendek, hagy nem látam. Mikó P.-nek vót az esküvője, elküdtek egy cigánynét, hagy adjunk bá csak egy darab kenyeret. Szegény mámid,
aszondja, hagy há várjanak, me né, most holnaprá főzünk csak, máma. Hagy adjunk levest, hagy adjunk ezt-azt neki. Há holnap sütünk, főzünk. Má-má irigy vót szeginy. Mégis
 Jaj, J. meghalok, jaj, J., meghalok!
 Jaj, J. drága, te vagy?
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kellett adjunk egy csepp kenyeret. P.-jék még egy hétig se éltek jól. Állandóan civakadtak.
Állandóan civakadtak.
K.: – Akkor Sz. küldött egy cigánynét, hogy kérjen kenyeret?
G. J.: – Igen. Vót egy cigányné, hagy vigyen egy falat kenyeret.
K.: – És a kenyérrel mit csinált?
G. J.: – Há mit? Avval boszkonyáltak. Azt mondta, hagy ha akarsz nősülni, anyád
miko süt kenyeret, akko lépjen háramszo keresztül a lapátan, hagy ebből az egyék, akit én
el akarak venni, s akko te vigyél abbó annak a liánynak, abbó a kenyérbő, s akko hozzád
mejen a lijány.
K.: – Sz. nén mondta ezt?
G. J.: – Sz. nén, igen. Ilyen disznó vót.
K.: – Még milyeneket mondott?
G. J.: – Aztán én már nem tudak többet, má-má ki tartja észben?
K.: – Aztán a kenyérrel csinálta az ilyeneket? S másvalamivel még?
G. J.: – Kenyérrel s virággal. Virággal. Igen.
K.: – Virággal, hogy?
G. J.: – Há, hogy? Há, viszi. Egy szentmihályi asszany aszondta nekem, egy román
asszany, me édesanyám egy évben olyan beteg lett, hagy mindent összemifélézett s rázta a
hideg. S akko elhoztuk a doktort, s a doktor elküldett engemet, hagy menjek, vegyek valamiféle orvasságat. S mikó gyüvek haza, Bágyanban, aszondja egy bágyani asszany, J., há
maga most mé nincs a piacan? Mé jár ilyen parádéban? Há mondam, hagy né, édesanyám
beteg, úgy rázza a hideg, hagy nem tudam, mit csináljak vele. S akko aszondja, hagy kilencvenkilenc szem csípős paprika magat tegyen egy pohár vízbe, s abbó adjan az anyjának. Adtam. Hazagyüttem s megcsináltam, me éppen ősz vót. S édesanyám jobban lett.
Meghót a testvére, a fiútestvére.
K.: – Ezt nem Sz. mondta.
G. J.: – Az asszony mondta. De ők csináltak, me vót édesanyámnak egy fiútestvére, s avval, annak a feleségivel haragba vótak. S ők csinálták. Mind a ketten, Sz. s ő. Me
aztán ő is bucskázatt két esztendeig a főden, s Sz. nén is. Me valamit csináltak, s aztán
visszaszállatt riájak.
K.: – Ez a másik asszony, az is román asszony volt?
G. J.: – Magyar. Ángyam vót, magyar. De az mindig háram libatollúval járt az utcán a
keziben. Háram szál libatolluval. S akko vagy háram hétig járt ide ángyam, Sz.-hez. S há
mondam, hagy mé mind jár ide G. ángyam magáhaz? Há hagy szőjjen kendőt a liányaknak.
Egy akkorácska rongy mindig vót a kezibe. Hagy szőjjen kendőt a lijányaknak. Igen de nem
az, me hagy tudjan boszkonyálni vele. Na aztán elmentek. Ők aztán két esztendejig, ángyam
két esztendejig járta a kút oldalát és ordítatt. Míg aztán meghalt. Sz. egy esztendőre.
K.: – Mit járt?
G. J.: – Kereken. Vót egy kút, aztán vájta az oldalát s huu, huu, huu, úgy csinált. Hagy
gyüttek le az árkan az emberek, álltak s nézték, hagy mi a fene van ott? Há ő vájta a kút
oldalát. Reggel hattól tízig beteg volt. Ángyam. Sz. is.
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K.: – Ő is a kútnál?
G. J.: – Ő nem a kútnál. Ő bucskázatt a főden. Aztán mindig kiátattak oda, hagy menjek, me rosszul van az anyja. Aztán ezek Tordán vótak, jártak erre-arra, s én őriztem, hagy
há beteg. Há ki tudta, ki gondolta, hagy micsináltak?
K.: – De akkor maga bejárt rendesen hozzá a házba.
G. J.: – Béjártam rendesen, itt keresztül, me itt vót.
K.: – Bent nála mi volt? Rendetlenség?
G. J.: – Há mi, rendben vót a háza, me ő egyebet nem csinált, me a kollektív idő alatt
vót ez még. Úgyhagy ő nem vót olyan rendetlen asszany. Mert ecce-ecce, aztán a román
pap is járt vízkeresztko. Hozzá. Mert hagy mi is felépítettük a házat, én is béhittam, hagy
szentelje meg a házat a román pap, mert azt szokták. S akko futak, hagy lássam, hagy nem
gyű még a pap? S akko háram szál biszijok ág vót a vizes pohár [mellett], me tesznek a vizes pohárhaz biszijokat, s mikó mentem bé, du-te, du-te, J., afară, du-te, J., afară, că vine
popa imediat.56 S akko elküldte az unakáját, hagy így a markában [hozta], na, pune sub cap
la P., a biszijokat. Na aztán, am pus sub cap la P.,57 s aztán ő se nősült meg, özvegy lett inkább s S. is, nem nősült meg.
K.: – Nem volt rendetlenség a házában?
G. J.: – Nem vót.
K.: – Ő mikor az efféléket csinálta, egyedül csinálta?
G. J.: – Sze egyedül vót, egyedül vót. Aztán a léjányai még azt mondták, hagy még éjjel
is járt erre-arra. Gyütt le, itt, né, egy tüzes kerék. Aszondta J., ez a D. I.-nek a sógara, hagy
látta. Gyütt le egy tüzes kerék, olyan tizenegy órakó, [amikor] kiment bajára. Há zakatol
egy kerék, egy olyan tüzes, langas kerék, ment s egyenesen bément, oda hozzája az ablakan.
Ez olyan ördögi dolog, aszondják.
K.: – Milyen kerék?
G. J.: – Ez afféle ördögi ...
K.: – Honnan jött? Az égből?
G. J.: – Nem, a patakan gyüt lefelé a közeken. Gyütt le s ment bé ide. Ez olyan ördögi
dolog vót. S aztán így. Aztán ment annak az embernek is, vitt almát, de többet háramnál
nem vitt soha. S örökké beteg vót a felesége. Me megette. S akko kikergette [Sz.-et].
K.: – Vitte Sz. az almát?
G. J.: – Igen. Vitte. Nem hozzá, a feleségihez. Három almát. Annál többet nem vitt
soha.
K.: – Mindenhová?
G. J.: – Nem, csak oda. Máshuvá nem tudam, ugyé én nem beszéltem erről. Csak ilyen
mucsak ember vót. S aztán most a kisebbik leánya meg van görbülve. Olyan, alig mejen.
Aztán az ő unakája se ment férjhez, a M.
K.: – Kígyóval, békával, effélével foglalkozott-e?
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G. J.: – Nem, nem hiszem, nem láttam, de amiko .... de egyszer egy szentmihályi
asszany mondta, [mikor én mondtam,] hagy né, hogy jártam édesanyámmal, aszondja,
na hadd el, mert én is megjártam, me egy szomszédasszany hozatt nekem egy szál rózsát,
nézd meg, milyen szép szál rózsa, aztán rázatt ingem a hideg úgy, hagy nem tudták, mit
csináljanak a gyermekei velle, amíg nem mentek el a paphaz, hagy csináljan szolgálatat.
Ez román asszany vót. S mégis a szomszéd asszany megmifélézte egy szál virággal őtet.
K.: – De Sz. virágokkal nem csinált ilyeneket.
G. J.: – Nem, nem.
K.: – S olyan, hogy a tehénnek a tejét megrontotta, elvitte?
G. J.: – A tehinnek a tejit elvitték, még L. sógarad is. Kérte a háram kanál téfelt Sz. nén,
mindig, innen, me L. nem eszi az ételt, csak ha teszen téfelt. Háram tinónk vót megbornyúzva, olyan vót a teje, mint a köménymag leves. Gyű a tehnician58, na mondja, hagy meg
vannak bornyúzva a tehenyek? Meg. Mondam, nézze meg, milyen a tej, mondam. Éppen
reggel vót. Akko még el se ment a tehnician59, a sógaram gyűtt, hagy nincs kemencelábunk? Há, mondam, honnan legyen nekem kemencelábam eldobó, me akko még új házasak vótunk. S akko felvett háram szál jegenyefát, me akko meg vótak nyesve a jegenyefák az
udvaran, elvett háram szál jegenyefát, belészúrta a házhaz, az árak szélibe. S akko hajnalba
ment, hagy vigye el, S. bátyád, ment a tehenekhez, járt a kollektívhez, kitépte a jegenyefát.
Hajnalba ment, hagy vigye el a fát. Aszondja S., nem láttad, hagy ki tépte ki a fát? Aszondja,
hagy há én, me az az enyim vót, nem a tiétek. Káramkadatt, kiábált, s akko gondalam, megyek oda, me mondta a tehnician, hagy helyre van gyűve a tehény, gondoltam, megyek oda,
s kérek I. bátytól vajegy szál virágat. Aszondja, mit gyűsz ide, te, me úgy felrúglak, hagy
széjjel mejen... így, úgy. Na de aztán megdöglett a két tehenye L.-nek. Olyan tőgye vót a
tehinnek, hagy nem tudatt menni tölle. Meg is döglett aztán. Szép csendesen.
K.: – S akkor azt is ő rendezte el.
G. J.: – Há ők csinálták, persze, töllünk csak háram kanál téfel kellett, több nem kellett.
Aztán elment a két tehiny is, elmentek ők is.
K.: – Még miket kért? Járt ide kérni?
– Hát járt, én mindig adtam, me hát én nem gondoltam arra, hagy valamit miféléznek,
míg nem gyüttem rá, sze állj meg, te, me ez nem jó így. Aztán az ajtót bézártuk. De vótak
itt méhészek a kertben. A méheit itt őrizte, s akko a méhésznek vót itt a szín, ahol jártunk
keresztül hozzája, vót ott egy raktárja, s akko odament a méhészhez, hagy nem adnak egy
kis mézet, me a veje nem szereti azt a bóti mézet a piacról, ahonnat veszi. Aszondja, da io
n-am aicia.60 S akko gyű a méhész s mondja nekem, hagy nu-mi place cum se uită la mine
femeia asta.61 Mondam, a romának ejsze érzik egymásnak a szagját, mert nem tetszett
neki. Ment hozzá, hagy kérjen mézet, aztán lemaradt.
 Technikus.
 Technikus.
60
 De nekem nincs itt.
61
 Nem tetszik, hogy néz rám ez az asszony.
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K.: – Lehet, hogy a mézzel is akart volna valamit.
G. J.: – Há biztasan. Na, aztán ügyesen bézártuk az utcaajtót. Aztán nem tetszik a
lijányának, hagy mé kerítettük el, hagy ne tudjanak ide járni.
K.: – Mások is tudták a faluban, hogy ő ilyenekkel foglakozik?
G. J.: – Persze, hagy tudták.
K.: – Jártak hozzá mások is?
G. J.: – Jártak, mindegyre, de ki tudja, hagy mé. Nem vótam mindig itthan, hagy lássam, ki jár ide a szomszédba. Mucskak, elkárhazattak.
K.: – Az efféléket este vagy mikor csinálta ő?
G. J.: – Há biztasan, hagy este csinálta az efféléket.
K.: – Jót nem csinált? Ha valaki beteg volt, hívták?
G. J.: – Ez nem. Aztán Gy. bátynak a feleségit akartam mondani, J.-t, hagy akkora
kígyó szökett a sírná keresztül, amiko eresztették bé a koporsót, hagy aszondták ott az
asszanyak, hagy né, látjátak, ez O.-né vót.
K.: – Hogy ő küldte volna kígyót?
G. J.: – Ő. Igen. S itt, né, miután eltemették, a konyha mellett merőben ott vót a kígyó,
hagy A.-ék nem mertek ide gyünni, me ott vót a kígyó.
K.: – Itt a ház előtt? Miután már meg volt halva?
G. J.: – Itt, igen. Nagyan semmik vótak. De mondam, ez a liánya is úgy járt, hagy eltört az egyik lába. S jött s mondta, hagy adjan az isten magának annyi rosszat, amennyit
maga akar nekem. De mondam, te mit beszélsz, me én életemben senkinek semmi ros�szat nem csináltam.
K.: – És hogy nézett ki ez a Sz. nén?
G. J.: – Nem nézett ki egyébként, csak aszondták, hagy a nézése nem olyan, mint másé.
De én eddig nem vettem számba, te, amíg így jártak ezek a gyermekek. Há nem vótak
olyan boldogtalanak, hagy ne kaptak vóna magaknak. Vót liány, te, jöttek szilveszterezni,
itt töltötték az idejeket.
K.: – A pappal is foglakozott Sz.?
G. J.: – Van Tordán egy M., popa M., a temető utcában van a templam, na ott lakatt ez
a pap. De most aszondják, hagy el van kőtezve másfelé. Azt el is hozták ide, miko meghót,
hagy ő is prédikálta.
K.: – Akkor nemcsak a várfalvi.
G. J.: – Dehagy csak a várfolvi, az is vót, s a mi papunk is, az unitárius. Háram pap prédikálta.
K.: – A temetésén valami különös történt-e?
G. J.: – Nem tudam, csak aszondják, hagy amiko hazahozták, me én nem vótam ott.
Én jólelkemből itthan gyúrtam a laskát, mert hagy vót a temetés, kellett tenni ezt-azt.
Aszondják, hagy úgy megmozdult minden a házban öste, a virrasztóban, hagy megijjedtek,
hagy vajan mi az. Úgy megmozdult a ház. Aszondták, akik vótak a virrasztóban. Amiko
meg vót halva. Aztán én nem tudam. Há né, B. Gy.-né el vót válva Gy, ő rendezte vissza.
Akko M. D.-nek a feleségire megint aszondták, hagy ő rendezte vissza. Aztán ezt nem
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fizették meg, M. D.-ék, meghót egy kisfiak. S akko az asszany felakasztatta magát. Me
aszondták, hagy nem tudam, milyen asszanyhaz jártak, s nem fizették meg az asszanynak.
Vót egy olyan öt-hat hónapas kisfia, s meghótt.
K.: – Akkor Sz.-hez jártak ők is?
G. J.: – Hozzá, hagy visszacsinálta az urát, hagy visszakerült.
K.: – Ezért fizettek neki?
G. J.: – Há biztasan, hagy fizettek. De annak az asszanynak, akit mondak, annak nem
adtak.
K.: – Máskülönben szorgos asszony volt?
G. J.: – Há, dógazatt.
K.: – A malomnál is valamit csinált.
G. J.: – Há igen, de ki tudja, hagy ő vagy más csináltatta. Me vót kenyér a pajtáná, vót
itt a kert mellett, vót ott a csűr felé kenyér s belé szúrva vótak ilyen pácikák, a kenyérbe.
Aztán Z. mámi is elég hamar meghalt, hirtelen meghalt, aztán meghalt táti is, meghalt L.
is. Miko mentem ültetni, L.-éknek, oda G. M.-hez, Z. nénnek is szóltam, há gyűjjen maga
is. [Azt mondta, hogy] nem megyek, me odarakták [a búzát őrölni], kell a malmat rendezzem. Délben futattak utánam is, me ott vót G. nén is ültetni, hagy menjen haza I. nén, me
né, meghalt Z. nén. Olyan hirtelen. S akko L. [is ugyanúgy hirtelen meghalt]. Én mentem Tordáro, miko gyű az autóbusz Bágyanbó, aszondják, hagy meghót P. L. Há mondam,
hogy há L. ment bé a malamba, miko én mentem az autóbuszhaz. Há mondam, sze most
ment bé a malamba, miko gyüttem le. Aszondják, most vitték el, me meg van halva. Olyan
hirtelen meghót az is.
K.: – Azt is ő rendezte?
G. J.: – Azt nem tudam megmondani, hagy azt is ő, vagy a sok ital. De elég, hagy elment mind a kettő hirtelen.
K.: – Még ilyen furcsaságot még meséltek róla? Mint amilyen volt ez a tüzes kerék.
G. J.: – Egyebet nem. Na vót egy ember, hagy itt főzték a pálinkát, hagy ő az udvaran
egy seprűvel szökett kukra, hagy hoppá, hoppá, így járt, hoppá, hoppá, mind így látta.
Futatt az udvaran körbe egy seprűvel a lába közt, s mind hoppá, hoppá, huppá. Ez mind
ördögi dolog. Szökett a seprűvel az udvaran, s ezt látták ott a pálinkafőzdénél. S mikorra
odahívta a többit, hagy gyertek, nézzétek meg, mit csinál O.-né, eltűnt. Megvesztődett. El
vót tűnve, nem látta senki. Már eltűnt már, mire odamentek a többik, eltűnt, nem vót sehol.
Ha tudtam vóna, [hogy ő ilyen asszony,] nem őriztem vóna egész nyáran. Gyüttem haza
a határról, me beteg, hagy vigyázam, me egy évig bucskázatt benn a házba körbe. Reggel
hattól tíz óráig. Utána már nem. Amíg a Nap fenn vót. Lehet, hagy olyanko csinálta a pap
a szolgálatat valakiért, s riája szállatt vissza, ő ettől aztán így csinált. S éjjel semmi. Elég
az, hagy mit csinált. P., P. özvegyen maradt a liánkájával, de aztán S. erősen nekifogott az
ivászatnak.
K.: – Mikor haldoklott a leánya is, ott volt?
G. J.: – Há ott vótak, há. Itt vótak, s kiátatt, me vót egy nenorocit, egy olyan nem normális leánya, P., s futattak, hagy jöjjen, J. nén, me né, édesanyám mindjá meghal. Meghót
62

EME
Adattár
édesanyám. L. a másik testvérive keresték a gyértyát, hagy gyújtsanak gyértyát, me né,
az anyjak meg van halva. Miko odamentem, szólt hozzám az ágybó, hagy iartă-mă, Juci,
dragă, iartă-mă. Na megiartalam én, csak a fődbe se legyen nyugta.
K.: – Valamilyen állatokat tartott ő? Kutyája, macskája?
G. J.: – Nem vót nekije semmi. Megdöglett a tehenye is, a lova is, miután az ura
meghót. Aztán nem tartatt többet semmit.
K.: – Ő ezt valahonnan tanulta?
G. J.: – Há nem mondta meg nekünk.
K.: – Honnan tudták az emberek a faluban, hogy ő ilyenekkel foglalkozik?
G. J.: – Há hallatták innen-onnan.
K.: – A lányával lehet beszélgetni?
G. J.: – Há lehet, csak én nem igen akarak. Há gyű haza minden héten, rendezi a
szöllőt, kertet, a nyomarék liányáva.
K.: – A lányával erről lehet-e beszélni?
G. J.: – Há én meg is mondtam nekije, hagy az anyja csinálta ezt, de nem tetszik nekije.
Aszondja, hagy maga csak beszél, nem igaz. Pedig ez igaz. Me akko mé tapsalta anyád,
hagy copii tăi să nu se însoare, până când trăiesc,62 ha nem csinált valamit? Honnan tudta,
hagy az én gyermekeim nem nősülhetnek meg? Aztán csudája, hagy mondam. Mondtam
neki. Éjjel, miko mentek diszkóba valamerre [a fia a többiekkel], [utána mindig azt mondta], jaj, édesanyám, engem kísér valami. Miko má nagyabbak vótak [a fiúk]. Há kísérte az
ördög. Gyütt valami hosszú fekete utána, csak nem mondam, me aztán sír, fél tölle most is.
K.: – Valami kutya?
G. J.: – Valami olyan féle, ő állandóan látta.
K.: – S hogy menekült meg tőle?
G. J.: – Há tűnt el.
K.: – És meddig kísérte?
G. J.: – A házig, eddig. A múltkorakba mondta Magyarországró a rádió, hagy régebb a
boszorkányakat elégették. Aztán össze is kéne szedjék az olyant mind egy cseppig. A fene
ette vóna meg az anyjakba őket.
K.: – Az emberek hisznek az effélében, félnek az effélétől?
G. J.: – Lehet, hagy igen, de lehet, hagy nem. Nem tudam, nem tudam.
K.: – Szorgalmas volt az asszony, Sz.?
G. J.: – Igen, szorgalmas vót, jártak dógazni a kollektívbe. L. is, amíg férjhez ment.
K.: – Egyszerű emberek voltak?
G. J.: – De hát milyen is. Nem vótak nagygazdák. De az ember [a férje] is hamar
meghót, hirtelen. Az asszany elment Gyéresre, valahova a szekérrel, s az ura azan éjje
meghót. Hirtelen meghót. Sz. el vót menve áruval. Vitte így az embereknek az árut szekérrel. Fuvarazatt. Ő járt a piacra. S. [a férje] öltezett s meg is hót reggelre.
 A gyermekeid ne nősüljenek meg, amíg élnek!
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11. Interjú ideje: 2008 júniusa
Gyűjtés helye: Torda
Adatközlő: F. R., nő (sz. 1957)
K.: – Ennek a P. I.-nek a felesége volt rokon Sz.-szel, vagy annak az anyja?
F. R.: – A felesége. Az anyja magyar asszany vót. A felesége román vót.
K.: – Az is mohácsi volt?
F. R.: – Mohácsról származik, én úgy tudam.
K.: – Sz. mikor halt meg?
F. R.: – Hát én nem is tudam. Z. mámi után halt meg, azt hiszem.
K.: – Hányban?
F. R.: – Z. mámi akko halt meg, miko te születtél, 1981–ben. S Sz., én azt hiszem, hagy
utána. Én azt hiszem, hagy mámi után halt meg. Nem tudam biztosan.
K.: – Hány évesen halt meg? Milyen idős volt?
F. R.: – Há, mint Z. mámi. 70 és [még valamennyi]. 70 és 80 [év] között, olyasmi. De
má idős vót.
K.: – És arról, hogy máminak valami almát hozott, erről tudsz valamit?
F. R.: – Hagy hét almát hozott vagy kilencet? Valami almahistóriát én is tudak. Emlékszek. Há mondták, hagy a pap is tartatta a keresztet, hagy csókolja meg, s leejtette. Testvére
vót vagy bátyja vót Kercseden a tanító. Vót egy tanító. Az is rokonja vót.
K.: – Sz. hogy nézett ki?
F. R.: – Há mint Z. mámi. Nem vót neki más tünete. Csak mint a rendes embereknek,
nem vót boszorkány képe. Nem is tudam, hagy L. hozzá hasanlít is vagy nem.
K.: – Nem volt meggörbülve?
F. R.: – Nem. És olyan termetű vót, mint Z. mámi. De rosszul tudatt magyarul.
K.: – Rosszul?
F. R.: – Há úgy beszélt magyarul, mint mi románul. Má mi még hagyján, de a falusiak. Há nem mondtam, hagy kiáltotta, hagy: – Elfutatt a kettő? Futatt a kettő, te? S akko
azt kacagta Z. mámi, hagy miko mondta: – Z., miko magak sokat ülnek felfelé, még esznek ecce? Este, miko télen sokat ültek fent, fontak, ilyesmit csináltak. S akko megkérdezte ecce, hagy vót esküvő, úgy hány szem vót, háramszáz szem? Hagy hány személy
vót? De neki vótak beteg gyermekei, akik meghaltak. Aszondta mámi, hagy vót egy T.
nevű leány, talán, s akko vót egy P. Azak a gyermekei meghaltak. S akko vót, ládd, P. Az
se normális. P. még él.
K.: – Egyébre még mire emlékszel róla? Miket mondtak?
F. R.: – Azt kacagam, hagy L. L., miko részeg vót, azt mondta, hagy Sz. éjjel ül a seprűre s jön, kering. Asztán beszélnek az emberek. Na, úgy tudta mámi is, hagy Sz. nén
megkuruzsalta a vőre menendőket, hagy úgy mentek férjhez. Aztán van egy M., Szentmihályt, asszem ő a nagyabbik, s akko van L. s van Zs.. Na, ez a háram leánya, akik még normális körülmények közt vótak férjhez menve, s éltek.
K.: – Az egyik Várfalvára ment férjhez, egy tanítónak a fiához.
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F. R.: – Igen. Azt hallottam, hagy olyan erősen meg van görbülve Zs., s hagy olyan öreget mutat s tönkre van. Hagy az beteg, vagy mi lett vele? Azt mondta nekem valaki, hagy
rá se lehet ismerni. Ő érettségizett is. Máminak adott ballagási kártyát. Azt hiszem, hagy
Z. mámi keresztanyja vót.
K.: – Hol végzett? Hova járt?
F. R.: – Ejsze ide, Tordára. Annyit tudak, hagy tanult, me utána a könyvelőségen
dógazatt a szódagyárban.
K.: – És L. nem tanult?
F. R.: – Nem. Az nem. Me asztán ő rajta keresztül került bé a szódagyárba. Me Zs.
békerült, mondam, valami hivatalba, s akko úgy tette bé ezt is. S a L. férje a katonaságban dógazatt. S a Zs. férje, a tanítónak a fia, azt hiszem, hagy T.-nek mondták, úgy hívták.
S van egy leánya, talán M.-nek hívják. [...] Há emlékszel, hagy mondtam neked, miko a
láncamat kiráztam, akko elmentünk Szólcsvára, a vénasszanyhaz, az is a szitán a fuszulyka
szemet és a törőbúza szemet nézte.
K.: – De el volt menve D. is mámival fel Szólcsvára.
F. R.: – Igen. Hát azé, me a fiatalságnak a magnója... akko rég vót magnó, s csináltak
ilyen magnós táncat, nem mindig a zenészekkel. Mozi után vót magnós tánc. S eltűnt a
magnó. S akko mindig vádalták, hagy na, kik csinálták a táncat, s hagy hol van a magnó.
S eltelt nem tudam, hány év, s a magnó nem került meg. S ecce csak, nem tudam, D. S.
mondta B.-nek, vagy ki, hagy mit szólsz, hagy a magnó megvan. De aztán eltelt két-három év is. De akko, miko eltűnt a magnó, ezek el vótak menve Szólcsvára a vénasszanyhaz.
K.: – Kik?
F. R.: – Hát azt hiszem, B. és Cs. I. vitte őket az imészével, a fiatalság, a fiúk. Nem
tudam, hagy akko mámi is vót. Mámi vót velünk, miko az én láncam el vót veszve. Azt hiszem, hagy vót mámi is akko a magnóval. Aztán elékerült a magnó. Úgy tudam, hagy Á.
C., aki vót a sepregetőné, annak a fia, J., az vitte el a magnót. Ezek ott nem tudam, hagy
bérúgtak vagy aludtak, vagy mit csináltak, s ez rátette a kezit a magnóra s elvitte. Aztán
visszakerült. De azé akartam ezt mondani neked, hagy akko is jártak ilyen jóslókhaz. Nekem is, nem aszondta nekünk az asszony, hagy a lánc bent van a blokkban.
K.: – És szitából vagy miből?
F. R.: – Egy szitán gurigáztatta a törőbúzát s a fuszulyka szemeket.
K.: – Kellett érte fizetni valamit?
F. R.: – Valamit kellett.
K.: – Ti honnan tudtátok, hogy hova menjetek?
F. R.: – Nem tudam, hagy ki mondta. Valami, csak valami romának mondták, hagy
Szólcsván van ilyen asszany. Rákasan valakitő megtudták mámiék vagy B.-ék. S úgy mentek.
K.: – S ti is ugyanoda mentetek?
F. R.: – S mi is oda mentünk, hagy lássuk, hagy mi az igaz benne. De azé nagy dolog
vót, hagy apád megkapjan egy nagy karikagyűrűt, s azan K.-nak a nevit írja. Mint akire mi
gyanakodtunk. Nem?
K.: – Sz. járt a román paphoz?
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F. R.: – Há én nem tudam, hagy ők együtt értekeztek. Me aszondják, hagy Sz. az ördöggel foglalkozott, s a pap a kereszttel s a szentekkel, vagy nem tudam, de nem hiszem,
hagy ők együttműködtek.
K.: – Nem ment a paphoz, hogy szolgálatot csináltasson?
F. R.: – Há, mé hagy menjen? Mé csináltassan?
K.: – Ha valaki ment hozzá és megkérte?
F. R.: – Nem. Ez csak úgy kalap alatt ment Sz.-szel. Nem vót hiteles, hivatalos dolog.
Csak úgy né, csinálták. Én nem tudam, hagy esetleg megmondhatta annak, aki oda ment,
hagy menjen s fizessen ennyi s ennyi szolgálatat? Én nem tudam, csak vót, akiket összehozott, s vót, akiket nem. Hogy csinálta ő? Mondam, hagy nem vót ő egy olyan személy, hagy
féljek tőle, vagy valami. De én akko még gyermek vótam. Csak arra emlékszem, amiko fájt
a fogam, s mámi elhívta Sz.-et. Mekkorák lehettünk még? Még nem is konfirmáltunk.
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Adatközlők jegyzéke
B. I., nő (sz. 1931)
Cs. R., nő (1934–2007)
D. B.-né, nő (1925–2008)
F. F., férfi (1921–2006)
F. F.-né, nő (sz. 1930)
F. R., nő (sz. 1957)
G. D., férfi (1954–2010)
G. Dé., férfi (sz. 1926)
G. J., nő (sz. 1930)
P. I., nő (1932–2004)
Sz. I., férfi (sz. 1955)

Szójegyzék
Az adatközlők az a-zó nyelvjárást használják. A nyelvjárásra jellemző hangmódosulás révén keletkezett tájszavakat nem tüntetjük fel a szójegyzékben (ablakan, adam, adjan,
akarak, ángyam, árak, árkan, asszany, autóbuszhaz, azak, bajak, bizany, biztasan, bocsánatat,
bucskázatt, civakadtak, csináljan, csomagat, dehagy, doktorak, elásatt, elfutatt, elkárhazattak,
ellopatt, futattak, fuvarazatt, gondalam, gondolad, gondolkazni, gyalag, hagy, hajtatt, hallatt,
háram, hasanlít, hatadikán, házhaz, hónapas, hozatt, igazságat, itthan, jutatt, kabátat,
kacagam, káramkadatt, lakatt, láncamat, lapátan, látatt, látjátak, magáhaz, magat, malamba,
maradatt, másadik, megállatt, megkóstalta, megmondam, mondak, mondam, nagyabbak, nagyabbik, nagyan, nagykabátat, napakban, napat, nekifogatt, nyáran, nyomarék, nyomoradva,
olyanakat, ordítatt, oroszak, orvasság, paphaz, piacan, pohárhaz, rázatt, rongyat, sírakat, síran,
sógara, szállatt, számolam, szomszédamba, takarítattak, táncat, tapsalt, tartatt, templam,
titakban, titkak, titkalják, tudad, tudak, tudam, tudatt, udvaran, unakája, vádalták, vagyak,
vénasszany, virágat, visszaszállatt).
Szintén nem kerültek a szójegyzékbe a -ról, -ről, -ból, -ből, -tól, -től, -kor, -nál határozórag záróhangjának elmaradtával keletkezett hangalakok (abbó, ágybó, akko, amiko, arro,
anná, asszanyná, asztalná, autóstó, enyimbő, errő, hattó, irodáná, kenyérbő, másiktó, miko, órátó,
pajtáná, szembő, túlnó, vízkeresztko).
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aféle – olyan
afélléket – olyanokat
ahonnat – ahonnan
akkorácska – akkora
amég – amíg
anyjak – anyjuk
asszem – azt hiszem
asztán – aztán
átak – átok
avval – azzal
azé – azért
azótától – azóta, attól fogva
bá – bár, habár
báty – bátya
bé – be
béásta – beásta
bédobta – bedobta
bégyütt – bejött
béhitta – behívta
béjárta – bejárta
beléfutatt – belefutott, nekihajtott
beléhalt – belehalt
beléje – bele
belészúrta – beleszúrta
belétett – beletett
beléunt – beleunt
belévegyült – belevegyült
bément – bement
béviszem – beviszem
bézártuk – bezártuk
bihaly – bivaly
biszijok – busuioc, bazsalikom
blokk – tömbház
bódagtalan – boldogtalan
bornyúzva – borjúzva
boszkonyálás – boszorkányság
boszkonyáló – boszorkánysággal foglalkozó
bóti – bolti
cinkus – papírfecni
cseppe – cseppel
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csúf – csúnya
dógat – dolgot
dógazatt – dolgozott
dógazik – dolgozik
döglett – döglött
ecce – egyszer
efélét – ilyent
eféllékhez – ilyenekhez
ejsze – talán
elejébe – elébe
elküldett – elküldött
enyim – enyém
éppeg – éppen
esztendejig – esztendeig
ezér – ezért
eztet – ezt
fájin – szép
fehérnép – asszony
fija – fia
főden – földön
fungált – működött, üzemelt
fuszulyka – paszuly
gyepü– sövény, ösvény
gyértya – gyertya
gyű – jön
gyűjjen – jöjjön
gyűtt – jött
gyüvek – jövök
há – hát
hagy – hogy
hálá – hála
hazagyüttem – hazajöttem
henderedett – fetrengett, hempergett
hítták – hívták
holnaprá – holnapra
hozzája – hozzá
idejek – idejük
imészé – gépjármű, IMS
ingemet – engemet
kártyavetőné – kártyavetőnő
kelevény – kelés, gyulladás
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keziben – kezében
kezivel – kezével
kiábált – kiabált
kiátatt – kiáltott
kiját – kiált
kisfiak – kisfiuk
kócs – kulcs
kollektív – kollektív gazdaság, termelőszövetkezet
kössen – kössön
kőtezve – költözve
külen – külön
külenb – különb
lájbi – mellény
lajtarja – létra
langas – lángos
legyű – lejön
legyüvünk – lejövünk
lejánya – leánya
lekecsegtette – lefizette
liányak – leányok
liánykája – leánykája
lijányának – leányának
má – már
máma – ma
mámi – nagyanya
máshuvá – máshová
me – mert
mé – miért
megdöglett – megdöglött
meghót – meghalt
megiartalăm – megbocsájtom
megvesztődett – eltűnt
mejen – megy
mentőjé – mentőé
mocsokság – mocskosság
mondrigált – mondigált, mondogált
mucsak – mocsok
mucskak – mocskok
múltkorakba – múltkor

Muntya – a Székelykő és a Tordai-hasadék sziklagerincének megnevezése
muntyai (rom. munte) – hegyi
muntyára – hegyre
né – ni
nekije – neki
nén – néni
nénhez – nénihez
nénnél – néninél
nevit – nevét
odamejek – odamegyek
onnat – onnan
öste – este
őtet – őt
ötöző – öltöző
övéké – övék
pácikák – pálcikák
pakulár – juhász
pakulárkutyák – juhászkutyák
paplany – paplan
porond – homok
prikulics (rom. pricolici) – sajátosan erdélyi, alakváltoztató, antropozoomorf
hiedelemlény
riája – reája
riájak – rájuk
sezlon – ágy, heverő
surc – kötény
szagját – szagát
szeginy – szegény
széjjel – szét
szemibe – szemébe
szőjjen – szőjön
szökett – szökött
tapsal – tapsol
táti – nagyapa
téfel – tejföl
tehény – tehén
tehenyek – tehenek
tehin, tehiny – tehén
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tejit – tejét
teszen – tesz
többik – többiek
törőbúza – törökbúza, kukorica
trappalás – sietség, gyorsaság
ugyé – ugye

váj – kapar
velek – velük
visszagyütt – visszajött
vól – volt
vóna – volna
vót – volt
vótam – voltam

Helynévjegyzék
Alsó- és Felsőszentmihály – Mihai
Viteazu (Kolozs m.)
Aranyosgyéres – Câmpia Turzii
(Kolozs m.)
Aranyosmohács – Măhăceni
(Kolozs m.)
Aranyosrákos – Vălenii de Arieş
(Kolozs m.)
Bágyon – Bădeni (Kolozs m.)
Csegez – Pietroasa (Kolozs m.)
Gyalu – Gilău (Kolozs m.)
Gyéres – l. Aranyosgyéres
Kercsed – Stejeriş (Kolozs m.)
Kolozsvár – Cluj-Napoca (Kolozs m.)
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Kövend – Plăieşti (Kolozs m.)
Mészkő – Cheia (Kolozs m.)
Mohács – Aranyosmohács – Măhăceni
(Fehér m)
Polyán – Aranyospolyán, ma Torda
városnegyede (Kolozs m.)
Rákos – l. Aranyosrákos
Sinfalva – Corneşti (Kolozs m.)
Szentmihály – l. Alsó- és
Felsőszentmihály
Szolcsva – Sălciua (Fehér m.)
Torda – Turda (Kolozs m.)
Várfalva – Moldoveneşti
(Kolozs m.)
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Salánki-Fazekas Éva

Egy berettyószéplaki
cigányasszony hiedelmei
Bevezető
A tudományos meghatározás a hiedelmet hamis állításként tartja számon, amely
nemlétező dolgot létezőként tételez. Az azonban, hogy egy kor tudományában vagy egy
adott földrajzi területen mit tekintettek reálisnak és mit tartottak hiedelemnek, változó.
Egy adott ismeret hiedelemként való észlelése nem a hiedelmet használó személy, hanem
egy külső perspektíva által jön létre. Tény, hogy a hiedelmek ma is élnek, mindennapi életünk szerves részei.
Jelen dolgozatban egy berettyószéplaki cigányasszony, V. A. hiedelemtudását mutatom
be, rávilágítva a hiedelmek reprezentatív voltára az asszony életvezetésében, és a hiedelmek
funkcióira is. Az egyes hiedelemlényeket egy-egy felsőbb kategóriába sorolom, csoportosítom, megjelenési formájuk, tulajdonságaik, megjelenésük helye és ideje alapján. Elemzem
a hiedelemtudás megszerzésének és használatának alkalmait, vizsgálom a hiedelem és az
életvezetési stratégia közötti kapcsolatot. Alkalmazott módszereim a beszélés néprajza és
a tartalomelemzés módszere.
Adatközlőmmel 2009 novemberében és decemberében, valamint 2010 januárjában beszélgettem munkahelyemen, az iskolában.

1. A településről
Berettyószéplak (Suplacu de Barcău) a Réz-hegység lábánál, a Berettyó bal partján
terül el, Bihar megye északkeleti részén, Bihar és Szilágy megye határában. Központja a Nagy-patak völgyében helyezkedik el, innen a falu három főút hosszában épült ki: a
Szilágysomlyóra, a Lecsmérre és a Margittára vezető út mentén. A szilágysomlyói úton
haladva, majd déli irányba térve a Román utcára térünk. A központtól keletre, vagyis a
Lecsmérre vezető út a Sár utca, míg nyugatra, Margitta irányába a Zúgón mehetünk. Túl a
Zúgón, a község határán terül el a cigányok lakta Rózsás, másik nevén a Tanya. A 2002-es
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népszámlálás adatai szerint a község hat falujának állandó össznépessége 4605 fő, amelyből 34,35% magyar, 34,31% román, 20,28% szlovák, 10,96% pedig cigány volt.1 A felekezeti megoszlás is a sokszínűséget tükrözi. A 2002-es népszámlálás adatai szerint a
község 4605 fős lakosságából 1696 ortodox, 1490 római katolikus, 1062 református, 147
görög katolikus, 113 baptista, 65 pünkösdista és 32 más vallású. A berettyószéplaki cigányok római katolikusok, viszont nyolc évvel ezelőtt e közösség tagjainak mintegy egyötöde neoprotestáns vallásra tért át, akik vasárnapi istentiszteletekre a Tanyában működő ún.
Cigány iskola egyik tantermében gyűlnek össze.
Az a tény, hogy a település már az 1700-as években hatalmas kézműiparral bíró község
volt, maga után vonta a korai polgárosodást, s ennek következményeként a népi szokások,
hagyományok elhalványulását, elvesztését. A kézműipar mellett a mezőgazdaság is sok
család megélhetését biztosította. Elsődleges munkaterület az erdőgazdálkodás, jelentéktelen mértékben a vadászat. Az 1960-as évektől a mezőgazdaság lassan háttérbe szorult,
a munkaerő a kőolajkitermelő- és -feldolgozóiparba, valamint a bányaiparba vándorolt. A
bányászat először Berettyószéplakon szűnt meg, 1989 után pedig a szomszédos Cserpatakon is végleg bezártak a tárnák. 1989 után teljesen uralkodóvá vált a kőolaj-kitermelés
és -feldolgozás. Az iparban a környező román hegyi falvak munkásait alkalmazták. Ehhez kapcsolódott még a kárpátontúli románság fokozott ütemű betelepítése, ami teljesen
felborította az etnikai egyensúlyt. A nagyfokú keveredés megszüntette azokat a magyar
népszokásokat, amelyek még éltek a faluban. Mára már csak az egyházi ünnepekhez kötődő hagyományok egy része él, 2005-től pedig újjáélesztett szokásként szervezik meg a
szüreti bált.
Berettyószéplak rendelkezik egy 1998-ban működésbe helyezett gázszolgáltató hálózattal, amely alól a Rózsás kivételt képez. A Tanyában élők a faluban lakókhoz hasonlóan
rendelkeznek elektromos árammal, vezetékes vízzel, és szinte minden házhoz be van kötve a kábeltévé. A kanalizálás nemcsak a Rózsásban, de a község szintjén sincs megoldva.
A Rózsásban élő cigány gyerekek óvodás kortól negyedik osztályig külön, a negyedükben működő iskolában tanulnak, majd az ötödik osztályt a központi iskola magyar tagozatán folytathatják. A cigányok iskolázottsági szintje alacsony. Napjainkban is gyakori jelenség a lányok 13–14 évesen való férjhezmenetele. Csak nagyon kevesen fejezik be a
nyolcadik osztályt, a szakközépiskolát végzettek évenkénti átlaga pedig nem haladja meg
az 1–2 személyt.2
Adatközlőm elmondása szerint az 1960-as évek elején épülhetett a cigány gyerekek
számára külön iskola a negyedükben. Azelőtt egy lelkes tanító, Bálint István, házról házra
járva gyűjtötte össze, és tanította őket. V. A. emlékei alapján ez a tanító kezdeményezte az
iskolájuk építését: újságírókat hívott, hogy bemutassa tanulói képességeit, tudását, felhívta
a figyelmet a cigány gyerekek oktatásának szükségességére. Az iskola felépítését követően

 A Berettyószéplaki Polgármesteri Hivatal adatai.
 A Berettyószéplaki Szakközépiskola adatai.

1
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egy-egy összevont – óvodai és iskolai – csoportban tanulhattak a gyerekek. A Cigány iskolában jelenleg is óvodai és elemi oktatás folyik.
Adatközlőm, a hatvanéves V. A. elődei valószínűleg a Berettyószéplak határán a legkorábban letelepedettek között voltak. Annyi bizonyos, hogy a katolikus egyház temetkezési nyilvántartásában már 1892-ben szerepel V. J. „czigány V. M. vályogvető törvénytelen fia”, vagy az 1895-ben elhalálozott „V. S., vályogvető czigány, 70 éves”. Ezenkívül még
három, életkorukat tekintve 60–80 éves, „czigány” származású halott neve volt bejegyezve 1900-ig. Ezek származási és lakhelyének a Rózsás volt beírva.3 Az előbb említett
adatok alapján arra lehet következtetni, hogy már a 19. század első felében legalább 2–3
cigány család élhetett a Rózsásban. Ezek a falu nyugati szélén, az erdő mellett telepedtek
le, parlagon maradt földekre vályogból épített viskókban laktak. Ekkor a Rózsásban még
kizárólag magyar családok éltek. A cigány családok számának növekedésével a magyar
nemzetiségűek fokozatosan elköltöztek a Rózsásból. Jelenleg a berettyószéplaki cigányok
itt élnek, két család kivételével, akik még az 1960-es években a községben vásároltak házat, és sikerült beilleszkedniük a falu közösségébe. Nemzetiségi hovatartozásukat tekintve
a Tanyában élő cigányok helyzettől függően, gyakran magyarnak vallják magukat, így az
általam kérdezett férfi is. Mik mind magyarok vagyunk, a családom. Az én apám magyar vót.
Arra a kérdésre viszont, hogy otthon milyen nyelvet beszélnek, azt a választ kaptam: Hun
cigányul, hun magyarul, de tudunk románul is.4
A Rózsásban élő mintegy 3005 cigány 6–7 letelepedett család utódja, így a családnevek
gyakran ismétlődnek, olykor ugyanazzal a család- és keresztnévvel ugyanabból a generációból. Így fordulhat elő két Szőcsi Bobi, Hamza Zoltán, Kállai Károly. A leggyakoribb családnevek a Boldizsár, Kállai, Kovács, Lakatos, Szőcsi, Szűcs, Varga.
A községközpont cigány lakossága „magyar cigány”,6 így ez a hatás értelemszerűen a
foglalkozások és hagyományok szintjén is érzékelhető. Mivel a föld, ahol megtelepedtek,
agyagos volt, kiváló alapanyagot biztosított a vályogvetéshez, amely az asszonyok, nagylányok dolga. Egyetlen, idősebb asszony foglalkozik nádból fonott lábtörlők és fali díszek
készítésével, de mesterségét senki sem viszi tovább. Alkalmanként megélhetési forrást jelent a gyűjtögetés is. Az asszonyok és gyerekek nyáron gombát, ősszel vadrózsabogyót
szednek, részben a maguk táplálkozásához, részben eladásra. Hasonló kereseti lehetőség
az ócskavas gyűjtése, amely fiúk, férfiak dolga.
A berettyószéplaki közösségben az építkezéshez használt vályogtégla előállítása mellett megemlíthetjük a muzsikus hagyomány továbbélését, hiszen néhány vitathatatlanul
értékes zenész is kikerült közülük. Napjainkban a hagyományos cigány muzsika háttérbe
 A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó berettyószéplaki Szent Anna Római Katolikus
Plébánia anyakönyvi adatai.
4
B. F. berettyószéplaki cigány férfi.
5
 A 2002-es népszámlás, és Varga E. Árpád adatai szerint 141 cigány nemzetiségű cigány él a faluban (lásd:
Varga E. 2007), de valójában körülbelül ennek kétszerese, ugyanis akkor sokan magyarnak vallották magukat
valamilyen anyagi juttatás reményében.
6
Magyar cigányoknak nevezik magukat, de egymás között és a családban a cigány nyelvet használják.
3
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szorul a technika fejlődése, valamint a zenei ízlés, igény változása miatt, és a fiatal generáció már nem viszi tovább ezt az örökséget.
A község fő megélhetési forrása az 1960-as évektől az itt működő kőolaj-kitermelő és
-feldolgozó vállalat. Ez az iparág biztosított több cigány férfinak is munkát az 1970–80-as
években, viszont a rendszerváltást követően fokozatosan hagyták ott munkahelyeiket, engedve a nagyobb összegű végkielégítés csábításának. Jelenleg már csak egy férfi dolgozik
itt, a többi vagy alkalmi munkákból tartja el családját, vagy külföldön próbál szerencsét.
Egy kocsma mint családi vállalkozás is működik a közösségben.
A külföldről hazatért vendégmunkások autókat, drága mobiltelefonokat, ékszereket
vásároltak, emellett magatartásukkal is igyekeznek felhívni a figyelmet jobb anyagi helyzetükre. A szegényebb rokonokkal legtöbb esetben megszakították a kapcsolatot, a hasonló
anyagi helyzetben levőkkel pedig rivalizálás alakult ki.
A Rózsásban a gyerekek száma családonként átlagosan 4-5, de vannak 14-15 tagú családok is. Összesen három család nevel csupán egy gyereket, mindhárom az anya egészségi
állapotának következtében. A rendszerváltozást követő évektől itt is megfigyelhető a gyermekszületés korlátozásának tendenciája, amely ritkábban fogamzásgátlással, egyre sűrűbben művi vetéléssel, abortusszal történik. E közösségen belül is elindult egy bomlási folyamat, ami a hagyományos családszemléletet illeti, s az anyagi javak szerzése kerül előtérbe.
Cigány egyházi esküvőre az elmúlt húsz évben egyetlen példa volt.7 Hagyományuk
szerint nem az esküvő − amely legtöbbször elmarad −, hanem az első szerelmi együttlét
az, ami meghatározza a férj-feleség fogalmát. Magyar–cigány házasságra − a férfi magyar,
a nő cigány − egyetlen példa van, de ez is a cigány hagyomány szerint: együtt élnek, közös
gyerekük van, de hivatalosan nem kötöttek házasságot.
A postás kivételével magyarok ritkán mennek a Tanyába, ekkor is alkalmi munkások,
napszámosok keresése céljából. Újabban a módosabb családok hozatnak magyar fuvarosokkal kavicsot, homokot, fát. Tehát ez az elkülönített élettér kizárólag az övék, más falubeli cigány igen, de „gádzsók” már kevésbé járnak erre, s ha ez mégis előfordul, kíváncsian
és gyanakodva méregetik azt. Hasonlóan viszonyulnak a falubeliek is a késő délután, sötétedéskor a község utcáin kószáló cigányokhoz. Napközben jelenlétük megszokott, főleg
az üzletek, kocsmák körül, és piaci napokon, de napszámosként is dolgoznak udvarokon,
kertekben.
Mivel a cigányok lakóhelye szűkös, általában egy, jobb esetben két helyiségből áll, nincs
lehetőségük már ezen okból kifolyólag sem anyagi javak, tárgyak felhalmozására. A lakások berendezése funkcionális szempontok alapján történik, általában az ágyak száma a legnagyobb (3–4 egy helyiségben), egy, általában éléskamra, konyha- és szobabútor szerepét
betöltő szekrény (sifony), egy kályha s asztal néhány székkel, de ez utóbbi hiányozhat is.
A módosabb családoknál, akik magyarok házait vásárolták meg, már elkülönül a konyha, viszont ágy(ak) itt is van(nak). Az utóbbi három évben két fürdőszoba is épült, amit
még nem használnak, de emeli az amúgy is gazdagabb családok presztízsét. Mosógépet
 A Berettyószéplaki Katolikus Plébánia levéltári adata.
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és hűtőszekrényt csak 4–5 család használ, televíziója viszont még a legszegényebbeknek
is van. Az udvar nincs mindig elválasztva, hiányzik vagy rossz a kerítés, így az udvar éppen olyan közös életteret jelent számukra, mint a Rózsás utcái. A legtöbb gyermek még a
szomszéd faluban sem volt, s a felnőttek többsége sem járt Nagyváradtól távolabb helyeken. Pénzszerzés céljából a fiatalabb korosztály körülbelül 8–10 tagja volt Magyarországon, Olaszországban. A rendszerváltást követő években a helyi vállalat végkielégítése és a
külföldi munka eredményeként megjelentek az első személygépkocsik a Rózsásban.
A cigányok időszemléletében a szubjektív idő dominál az objektívvel szemben. Előfordul, hogy a szülő nem tudja megmondani gyermeke születésének idejét, és hasonló meghatározásokat használ: mikor málészedés volt, mikor meghalt x vagy y, mikor x is szült, Mikuláskor.
Ezeken kívül az ünnepek adhatnak még támpontot: egyházi (karácsony, húsvét, újév), vagy
profán események, mint a falunapok. Nem mindig tudják pontosan gyermekeik életkorát, sőt
a magukét is sok esetben csak hozzávetőleg. Óra csak nagyon kevés házban van, ezek száma
a mobiltelefonok elterjedése óta megnőtt, de ritkán igazítják ehhez életüket.
Az egyházi ünnepek szertartásai is másképpen zajlanak, mint a falubelieknél, akik
többsége az ünnep vallásos vetületét is megéli, részt vesz az istentiszteleten, misén. A cigány közösségben nagyobb hangsúlyt helyeznek a karácsony, újév, húsvét profán megünneplésére, nagy családi összejövetelekre, a lakomákra, a szórakozásra. Ilyenkor főként a
gyerekek és az öregek elindulnak a faluba ünnepet köszönteni és kéregetni. Bár a cigányok
többsége római katolikus, számukra ugyanolyan jelentőséggel bír az ortodox húsvét, mint
a katolikus, mindkét alkalommal járnak locsolkodni, ünnepi ételeket készítenek, viszont
tojást csak a katolikus ünnepen festenek. A katolikus vallású cigányok nem járnak templomba, nem fizetnek egyházfenntartói járulékot sem.

2. A beszélgetés körülményei
Kilenc éve tanítok cigány gyerekeket abban az iskolában, amelyet az ő negyedükben, a
Rózsásban építettek. Tanítói pályafutásom nehéz kezdetét nem mondhatnám, hogy sokkal
könnyebb évek követték. Az eltérő értékrend okozta konfliktusokat csak fokozta az irányunkban tanúsított bizalmatlanság. Nem szívesen bízták gyermekeiket idegen tanítókra,
„gádzsókra”, akik semmit sem tudnak róluk. Pontosan nem tudnám megmondani, hogy a
kilenc év alatt mikor változott meg a cigány szülők többségének az iskolához és tanítókhoz való hozzáállása, de arra lettünk figyelmesek, hogy egyre többet tudunk róluk, jobban
ismerjük őket, családjaik történetét, többször fordulnak hozzánk ügyes bajos-dolgaikkal.
Bizalmuk jeleként gyakrabban meséltek mindennapjaikról – kinek a lányát szöktették el,
ki az, aki börtönben van, és miért −, de személyes problémákkal is felkerestek: elzavarta
otthonról a férje, az éjszakát a gyerekekkel az erdőben töltötték, férje más asszonyhoz jár,
mert az megrontotta, vagy éppen terhességével kapcsolatban várt tanácsot.
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Az igazi fordulat valahol ott lehetett, amikor körülbelül négy éve, egyik reggel a gyerekét iskolába kísérő anya mesélni kezdett az elmúlt esti és éjszakai élményeiről: nála járt
a fekete ember. Mikor a következő, iskolába érkező két-három asszony is megerősítette a
hallottakat, hogy bizony náluk is járt a fekete ember, újabb s újabb részekkel egészítve ki,
megvallom, mergborzongtam. Bizalmuk jele, hogy valamilyen szinten legalább el-, de be is
fogadtak minket, az, hogy ezeket a titkokat, félelmeket megosztották velünk. Ez az elfogadás minket is közeledésre bátorított, érdeklődéssel hallgattuk az újabb s újabb élményeiket.
V. A.-nak egyik unokája 2003-ban kezdte nálam az első osztályt. A gyermek családját
ekkortól ismerem közelebbről. Reggelenként a nagyanya, mikor iskolába kísérte az unokát,
megállt néhány szót váltani, beszélgetni. Bölcsessége, élettapasztalata már ekkor felkeltette
érdeklődésemet, mindig szívesen mesélt, beszélgetett. Gazdag hiedelemvilágára azonban
csak akkor csodálkoztam rá, amikor azt rendszeresen gyűjteni kezdtem.
Gyűjtéseim elején némi kétellyel és szorongással kellett megküzdenem. Igaz, hogy
spontán helyzetben már beszélgettem adatközlőmmel, de ismervén a cigányokat, tudtam,
hogy nem kérdezhetem bármikor bármilyen eseményről őket, s a hiedelmeikről pedig még
kevésbé. Mikor friss az élmény, mindenki arról mesél, azután már nem szívesen idézik fel,
főleg, ha negatív kimenetelű az esemény.
Legnagyobb meglepetésemre azonban adatközlőm szívesen válaszolt kérdéseimre, arckifejezése, gesztusai azonban az állandó visszajelzést is várták. Látván, hogy értem, s én is
„hiszem” ezeket a dógokat, egyre nagyobb lendülettel s átéléssel mesélt. Az elkészített kérdőívet csak gyűjtésem elején tudtam használni, ugyanis később V. A. hiedelemélményei
irányították beszélgetésünket. Egy-egy gazdagabb hiedelemkör (visszajáró halott, mágikus cselekvések) esetében folyamatosan beszélt, míg másoknál (állatok, növények) kérdések irányításával.
Utólag, a gyűjtés befejezésekor értettem meg V. A. magatartását, akkor, amikor nem
akart otthon, a házában beszélgetni velem, de mindig szívesen jött fel az iskolába. Gyűjtésemet így tanítás után végeztem, s az utolsónál megkértem, hogy készíthessek néhány
fényképet otthonáról, családjáról. Szívesen fogadott, s büszkén mutatta végig a tiszta és
rendezett szobákat. Másnap, tanítás után legnagyobb meglepetésemre, betegen bár, de feljött az iskolába, s ijedten kért meg, hogy az általa mondottakat ne közöljem újságban vagy
tévében, mert ezért őt a cigányok megölik. Ekkor derült ki, hogy a családja sem tudott beszélgetésünk témájáról, sem céljáról, viszont a fényképezést követően faggatni kezdték, s
ő kénytelen volt elmondani nekik. Gyermekei nagyon megijedtek anyjuk „felelőtlen” viselkedése miatt, egyrészt féltek a cigányokkal való konfliktusoktól, másrészt szégyellték
anyjuk „ostobaságait”. Há, tiszta boszorkánynak teszed magadat?! − idézte V. A. gyermekei
szavait. Időbe telt, míg megnyugtattam, hogy ebből semmi baja sem származhat. Ekkor
jöttem rá, hogy a gyűjtésem elején közölt céljaimra akkor egyáltalán nem figyelt, tudta,
látta, hogy rögzítem a hanganyagot, de ő nem ezért mesélt. Nem kellett kérlelni, s nem érdekelte, miért kérdezem ezeket, miért veszem diktafonra történeteit, elég volt az érdeklődés, amellyel felé fordultam. Örült, hogy valakinek kiöntheti lelkét, megoszthatja tudását,
s hogy beszélgethet olyan dolgokról, amelyeket ezek a fiatalok már nem tudnak.
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Otthon valószínűleg nem beszélhet − vagy csak nagyon ritkán − ezekről, családján kívül pedig ismerőseivel még kevésbé, a konfliktusoktól vagy a nevetségessé válástól való félelme miatt. Az ő korosztálya, akikkel még nyíltabban beszélhetne, beteges, ágyban fekvő,
ritkán találkoznak egymással.

3. Az adatközlő
Adatközlőm, V. A. a falu nyugati szélén, az erdő melletti Rózsás falurészben született
1949. április 7-én, itt nőtt fel, és második házasságkötését (1974) követően itt él. Édesapja korán elhagyta családját, édesanyja egyedül nevelte fiát és öt lányát, akik közül V. A.
a legkisebb volt. Édesanyja vályogvetéssel, fahordással, alkalmi munkákkal kereste meg a
család mindennapi kenyerét; a kenyérkereséshez már nagyon korán hozzá kellett járulniuk a gyerekeknek is.
Gyerekkorából emlékezetes maradt számára az a téli éjszaka, amikor a család az erdőből fát lopott. A nagy hideg s a szegényes öltözet miatt nemhogy a neki vágott faadagot
nem bírta elhozni, ő maga is alig tudott hazajönni, ugyanis megfagyott a lába. Fiatalon
hozzászokott a házi és a ház körüli munkákhoz. Később, férjes asszonyként sem számíthatott iszákos, majd beteges férje segítségére. Többször hangsúlyozza, hogy kilenc gyermekét nehéz, kemény munkával ő nevelte fel: alkalmi munkákat vállalt a faluban, fát hordott,
élelmet lopott a termelőszövetkezetből.
Nemcsak otthon vették igénybe fizikai erejét, hanem az iskolában is. Akkori tanítójuk, a cigányok körében sokat emlegetett néhai Bálint István, fiatal tanítóként házról
házra járt a Rózsásban, hogy valamelyik háznál összegyűjthesse és taníthassa a cigánygyermekeket. Pontos adat nincs sem az iskolánál, sem a Polgármesteri Hivatalnál, de
adatközlőm elmondása szerint körülbelül az 1960-as években kezdték építeni a most is
működő Cigány iskolát. Ehhez az állami segítségen kívül szükség volt a cigányok hozzájárulására is. V. A. kilenc-tíz éves lehetett, amikor minden nap délelőttjén az iskolások is vetették a vályogot, majd délután tanultak. Két tanterem, egy óvoda, egy folyosó és fáskamra épült akkor, amely kisebb-nagyobb újításokkal ma is megőrizte eredeti
formáját.
V. A. szeretett iskolába járni, tanulni. Ma is büszkén meséli, hogy az egész iskolában ő
szavalt a legszebben, s amikor a bukaresti újságírók meghallgatták előadását, annyira tetszett nekik, hogy jutalomként ruhákat küldtek neki azután. Ötödik osztálytól a falu központi iskolájába járt, amely körülbelül 2 km-re volt otthonától. Bár ruhája alig volt, tél idején is járt az iskolába, elvégezte a nyolc osztályt.
Az életéről szóló narratívumában megfigyelhető attitűd minden történetében tetten érhető: mindig legyőzi a nehézségeket, bátor, bármilyen körülmények között helytáll. Az iskolában ő a legügyesebb, fiatal lányként dolgos és becsületes, ugyanakkor fiatalasszonyként,
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bármennyire is szereti, elhagyja urát, mert az megverte. Férje tettét egy másik nő rontásával magyarázza, de ez sem lehet mentség számára, így hazaköltözik kisfiával. Második
férje, V. S. – V. A. elmondása szerint – már kevésbé tetszetős az elsőhöz képest (igen alacsony termetű, csendes férfi), mégis hozzámegy feleségül, mert jó ember. Még nyolc gyermekük született, négy fiú és négy lány. V. S. sohasem ütötte vagy sértette meg, V. A. szerint nemcsak azért, mert szerette, hanem mert félt is a feleségétől. V. A. nem egyszer verte
meg férjét, mikor az részeg volt. Nem félt megverni – s ezt büszkén meséli − az őt vádoló
sógornőjét sem, hogy becsületét a közösségben megvédje. Bíztam az erőmben kijelentése
jellemzi egész életvitelét.
V. A. nem vallásos. Templomban csak keresztelők alkalmával volt, egyetlen könyvét, a Bibliát pedig ritkán, abból is csak a nagybetűs részeket olvassa. Hogy a mágia hatalmasabb Istennél V. A. hiedelmeiben, azt az is bizonyítja, hogy sógornője épp a neki
ajándékozott Bibliával, vagyis Isten könyvével rontotta meg. Hisz Istenben, de élete fő
irányítója a szerencse. Ha a szerencse mellé áll, egészsége és pénze, vagyis mindene megvan. Hiedelmeinek nagy része is a szerencsehozáshoz vagy annak elvételéhez kapcsolódik. Wilhelm Gábor állapítja meg az oláh cigányokról: „Ha általános értékekre terelődött a szó, az oláh cigányok két dolgot hangsúlyoztak leginkább: a szerencsét (baxt) és az
egészséget (sastype).” (Wilhelm G. 1993. 32.) Daróczi Ágnes azt a szerepet tulajdonítja a
cigányok életében a szerencsének, amit a földművelő népeknél a termékenység istene tölt
be. (Daróczi Á. 1993. 16.) Adatközlőm szerencséjét mágikus eljárások segítik, növelik,
a rontás első jele pedig az, hogy elveszti a szerencséjét, és ezzel együtt az egészségét és a
pénzét is. Mikor a szerencse mellette áll, házat, kerítést építtet, pénze mindig van, családja jól él. Elveszti a szerencséjét, mikor sógornője megrontja: férjét elüti az autó, és ezt
követően ő maga is beteg lesz, kávét, alkoholt fogyaszt, elkezd dohányozni, gyerekeiről
nem gondoskodik. Sok tudós emberhez, román paphoz jár, míg leveszik róla a rontást −
ekkor egészsége helyreáll.
Gyermekeit rendre, tisztaságra, becsületességre nevelte. Lopni nem engedte őket sohasem. Az, hogy a helyi termelőszövetkezetből hazavitték a zöldségeket, nem számított
lopásnak, nem vót abbul semmi baj. Lányai tisztességesen mentek férjhez, húszéves koruk
után.
Ma három fiával és egyik unokájával él együtt. Két fia születéstől fogva fogyatékos,
legkisebb fia huszonhét éves, nem nősült meg. Fiúgyermekeinek nemcsak házról, de iskoláztatásukról is gondoskodott. Legnagyobb fia autószerelő-szakiskolába járt, a másik kettő
is elvégezte a nyolc osztályt. Unokái a cigány tanulók között elsők, jó képességű gyerekek.
Napközben sok időt töltenek nagyanyjuknál, és nemegyszer fordulnak hozzá házi feladattal, leckével.
V. A. és családja katolikus. A Tanyában működő neoprotestáns vallási közösséghez
nem akar tartozni, megveti, képmutatóknak tarja őket. Nem okozott konfliktust a családban, amikor két lánya is megtért, ugyanis ők komolyan veszik új vallásukat, betartják annak
követelményeit, aszerint élnek.
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Adatközlőm nemcsak templomban hívőként, de kórházban betegként sem járt soha.
Gyermekei vagy otthon vagy szüldőben jöttek világra, viszont itt sem maradt egy napnál
többet. Beteg csak akkor volt, mikor megrontották, a különben mindig egészséges, erős
asszonyt most, idősebb korában gyengítette le az asztma és a cukorbetegség. Pénzt egészségére nem áldozott, helyette családjára, házára költötte azt. Takarékos asszonyként minden eshetőségre számítva lakhelyről gondoskodott fogyatékos fiainak. Mostani házukat
magyar családtól vásárolták 1973-ban. A szoba-konyhás, gyékénnyel és szalmával fedett
házat még két szobával bővítették, tetejét cseréppel fedték le. A ház rendbetétele után a
régi, düledező deszkakerítés helyett vaskerítést készíttetett, amely még ma is ritka a Tanyában, mert sok esetben egyáltalán nincs kerítés.
V. A. a háztartást már nem bírja egyedül vezetni, a mosásban, főzésben, takarításban besegítenek lányai is. Betegsége miatt a házból ritkán, nehezen mozdul ki. Nem jár a
szomszédokhoz beszélgetni, s ők is ritkán mennek hozzá, így kerülve el a pletykákból adódó konfliktusokat. Nyáron, mikor jó az idő, néha kiül a kapuba bámulni. Betegsége, ágyhoz
kötöttsége miatt gyakran néz televíziót, olvasni a Biblián kívül mást nem szokott. Spórolt
pénzén idén plazmatelevíziót vásárolt, valószínűleg elsőként a Rózsásban. Mobiltelefonja
csak fiainak és unokájának van, de szükség esetén ő is szokta használni. Személygépkocsija
még egyik gyermekének sincs, viszont a legidősebb leányunokája (20 éves) már rendelkezik jogosítvánnyal.
A Rózsás-béli cigányokhoz viszonyítva V. A. háza, anyagi helyzete alapján a módosabbak közé sorolható.

4. V. A. hiedelmei
4.1. Emberfeletti erejű személyek
V. A. hiedelemvilágának kis részét képezik a természetfeletti erejű személyek. Ebbe a
kategóriába soroltam az általa ismert boszorkányt, tudós embert és román papot. Pócs Éva
meghatározása alapján olyan „szakemberek” ezek, akik környezetükhöz viszonyítva a természetfeletti világból származó „többlettudással” rendelkeznek. (Pócs É. 1990. 579.) Az
adatközlőm által ismert emberfeletti erejű személyek közös vonása: értenek a rontáshoz és
a gyógyításhoz, vagyis a fekete és a fehér mágiához, ismerik, látják a jövőt és a múltat, kapcsolatot tudnak teremteni a halottakkal.
4.1.1. Boszorkány
A magyar néphit legelterjedtebb hiedelemlénye, ismert Mezőség, Moldva, Bukovina,
Gyimes, Karancskeszi, Hortobágy, Vajdaság területén. (Keszeg V. 1999. 123.) A szakiroda79
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lomban a boszorkány egyik jellegzetes vonása a rontás képessége. (Dömötör T. 1981. 124.)
A V. A. narrációjában megjelenő boszorkány alakja eltér mind a magyar néphit, mind a
Rostás-Farkas György által leírt cigány hiedelmek boszorkányaitól. (Rostás-Farkas Gy. –
Karsai E. 1992. 103.) A szakirodalom boszorkányalakja általában nő, leginkább öregas�szony, aki képes alakot változtatni. A gyűjtésemben szereplő boszorkány ellenben mindig
férfi, a róla szóló szöveg kevés információt tartalmaz tudásáról, ismertetőjegyeiről. Mikor
rákérdeztem a boszorkányra vonatkozó tudására, V. A. a lidércszerető alakját idézte fel, azzal indokolva az elhunyt férj éjszakai látogatásait, hogy életében boszorkány volt. Két boszorkányt is említ, akik haláluk után hazajártak feleségeikhez: az egyik, a cigányember a
Rózsásban, a másik, a magyar ember a faluban élt. A harmadik, V. A. által ismert boszorkány szintén magyar ember volt, de a Tanyában lakott, és halálát követően nem járt vis�sza. Ez utóbbiról szóló memorat részletesebb, gazdagabb, a boszorkány tudása ebben bővebben ki van fejtve.
Adatközlőm megnevezi a rontás tudományáról híres férfit, akit gyermekkorától ismert
ugyan, de csak fiatalasszonyként szerzett tudomást mágikus képességéről, amikor tőle tejet
vásárolt. Bivalytartással foglalkozott, és olyan alkalmakkor, amikor kevés volt a tej, felesége
rejtelmesen célzott arra, hogy hamarosan mindenkinek bőven jut tej. V. A. szerint a férfi –
a boszorkány – az állat megsimogatásával, érintésével képes volt elvinni a tejet, hogy az ő
bivalyában több tej legyen. Nemcsak a tejhaszon elvételéhez értett, bosszúból az állatokat
is képes volt megrontani úgy, hogy azok megdöglöttek. Adatközlőm malacát is így rontotta meg, amikor az nem adta oda a boszorkánynak. Amikor V. A. elpanaszolja a férfinak a
kárt, az nyíltan a szemébe mondja : Nem adtad? Annak vegyél hasznát! Ettől kezdve V. A.
másképp viszonyul a boszorkánynak tartott férfihoz: az udvarára ugyan beengedi, de az állatokat nem simogathatja meg.
Az adatközlőm által ismert boszorkány viszonylag szűk akciószférával rendelkezik,
ténykedése malefikus jellegű, csupán állatokra terjed ki. A felismerését lehetővé tevő testi jeggyel nem rendelkezik, V. A.-nak nincs tudomása alakváltó képességéről. Tudása vele
született képesség, a rokonság más férfi tagja is bírt hasonló tudással.
4.1.2. Román pap, tudós
A magyar hiedelemvilágban megjelenő román pap „a romániai magyar népi kultúra egyik, a román kultúra részéről érkező hatásnak tulajdonítható legjellemzőbb sajá
tossága.”(Keszeg V. 1996. 335.) Alakja a romániai magyar nyelvterületen mindenütt, a
mezőségi, a bukovinai és a gyimesi hiedelmekben is előfordul. (Keszeg V. 1999. 123.) Pócs
Éva szerint a román pap a mediátor szerepét tölti be egy „vallásos boszorkányság” rendszerén belül. (Pócs É. 2002. 239.)
Mint említettem, Berettyószéplakra az 1960-as évektől, vagyis adatközlőm gyermekkorától folyamatosan telepítettek be román nemzetiségű lakosokat. Mivel a cigányok állandó
munkaviszonyban voltak a faluban élő emberekkel, mind a magyarokkal, mind a románokkal, így mindkét kultúra elemei megtalálhatóak V. A. hiedelemvilágában is. Memoratjában
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a román pap hiedelme a népi specialista, a tudós ember (néző) hiedelemkörét funkciómegoszlással integrálja: mindkettő vallásos-mágikus szolgáltatást nyújt megfelelő fizetség ellenében. Rivalizálás nincs köztük, V. A.-t a tudós küldi a román paphoz. Akkor fordul tudós
emberhez, román paphoz, amikor egyéni, családi és gazdasági élete megváltozik, megbetegszik, elhagyja a szerencséje, anyagi kár éri. A rontás jele az is, hogy betegsége a hétnek két
napján, kedden és pénteken jelentkezik. Érkezésének célját nem kell említenie, a specialisták ránézésre, vagy könyvből megmondják. Bár tudomásukra jutott, hogy a helybéli román
pap is végez hasonló szolgáltatásokat, első alkalommal Margittára jártak a tudós emberhez,
majd Szatmár megyébe román paphoz. Az, hogy a rontást nem sikerült levenniük, nem a
specialisták tudásán múlott, hanem V. A. anyagi helyzetén, aki nem tudta megfelelően kifizetni a szolgáltatást: Ha nem fizet az ember egy… nem keni meg jól a kereket, nincs semmi.
Kellő fizetség hiányában a távoli faluban szolgáló román pap nem segített, bár könyvében V. A. érkezésekor megjelent a rontást és a halált jelző gödör és fa. Nagyobbik fiával
végül a helybéli paphoz fordultak, akinél korábban adatközlőm fia alkalmi munkákat vállalt. A széplaki román pap vállalta a szolgálatot, és bár csak a gyertya árát kérte, V. A. bőségesen fizetett neki. A megrontott személy egyetlen alkalommal sem vett részt a misén.
A szolgálat hat hetet vett igénybe. Hat vasárnapi mise, égő, fehér gyertya mellett minden
este elmondott Miatyánk és tömjén égetése után V. A. a családját és a házát megszabadította a rontástól. A szakirodalomban előforduló böjt ez esetben nem volt szükséges. (Keszeg V. 1996a. 148–149.) A megrontó kilétét nem fedte fel a román pap, de figyelmeztette,
hogy álmában meg fog jelenni, és bár az arcát nem láthatta, megismerte annak alakjáról. A
szolgálat következményeként a rontó személy megbetegedett.
A tudós V. A. hiedelemrendszerében nemcsak vallásos-mágikus szolgáltatást nyújt,
hanem képes olyan rontásra is, amely állattá változtatja az embert. Adatközlőm ismerőse néhány hónapja a lányát ért sérelmek megtorlása végett fordult tudóshoz. A lányát
rossz hírbe hozó asszony bőrén, arcán foltok jelentek meg, arca, szemei elváltoztak, kígyószerű vonások jelentek meg rajta. A teljes kígyóvá változástól fia mentette meg, aki
román paphoz vitte anyját. V. A. közléséből nem derül ki, hogyan történt a gyógyítás,
csupán annyit tud, hogy a pap bevitte a megrontott személyt a templomba, imádkozott
érte, és másnap már teljesen eltűntek az asszonyról a rontás jelei. A rontást végeztető
személy egyik meggondolatlan kijelentésével maga árulta el tettét, és újabb rontással fenyegette áldozatát. V. A. szerint a cigányok félnek, kerülik a konfliktust ezzel a családdal, ugyanis régóta tudják, hogy gyakran járnak egy tudóshoz, akinek sem kilétét, sem
lakhelyét nem árulják el. Akkor fordultak először hozzá, amikor kisebbik lányuk megbetegedett, száján, az egész szájüregében fájdalmas sebek keletkeztek. A család rontást gyanított, és ez be is igazolódott, amikor a tudósnál tett látogatást követően a lány
egészségi állapota helyreállt.
Adatközlőm templomba nem jár, nem vallásos, mikor paphoz, tudóshoz fordul, nem
annyira az isteni segítségben, mint inkább saját pénzében bízik, amellyel a pap tudását
megvásárolhatja. Az esténként elmondott imádság és az elégetett tömjén is eszközként
szolgál a rontástól való szabaduláshoz.
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4.2. Természetfeletti lények
V. A. hiedelemtudásának a természetfeletti lények képezik a leggazdagabb részét. Ilyen
vonatkozású közléseinek többsége memorat.
4.2.1. Kincsőrző kígyó és sárkány
A kincsőrző hiedelemköre ismert a Mezőség és a Vajdaság területén. (Keszeg V. 1999.
124.) Megjelenési formája fehér alak vagy öregember. V. A. több hiedelemszövege utal
kincsre, aranyra, ennek őrzője azonban egyik memoratban kígyó, a másikban tarajos kígyó.
Ez utóbbi esetben a kígyó alakja összemosódik a sárkányéval, amint arra adatközlőm megnevezése is utal: hol kígyónak, hol pedig sárkánynak említi.
A kígyó hiedelemkörét vizsgálva Erdész Sándor rámutat, hogy a magyar néphitben
alakja az idők folyamán metamorfózison ment át. Az idegen kultúrából gonosz démonként ismert sárkányképzetek hatást gyakoroltak a magyar kígyóhiedelmekre. A korábban
a víz uraként tisztelt kígyó alakjához benefikus vonások kapcsolódtak, elkülönült a sárkánytól, a „tűz rosszindulatú démonától.” (Erdész S. 1984. 10–12.) Később a sárkánykígyó
alakjában egyesültek e lények vonásai. A mesék sárkányaitól külső jegyeiben is különbözik,
ugyanis csak egy feje van.
Pócs Éva ókori keleti, görög és ógermán kultúrából eredezteti a kincsőrző sárkánykígyó hiedelmét. (Pócs É. 1990. 557.) A magyar néphitben a sárkánykígyó kincsőrző funkciója a sárréti hiedelmekben jelenik meg. (Bihari A. 1980. 122.) Erdész Sándor a mitikus
kígyó három alcsoportját különbözteti meg: a házikígyót, a fehér kígyót és a kígyókirályt.
(Erdész S. 1984. 20–21.)
A magyar hitvilágban a kígyókirály általában a korona helyett tarajt visel. Adatközlőm kincsőrző tarajos kígyója átmenetet képez − piros taraja alapján – a kígyókirály és a
sárkány között, óriási méreteinek köszönhetően. A kincset őrző tarajos kígyó hiedelmét
Erdész Sándor Göcsej vidékéről említi. (Erdész S. 1984. 90.) V. A. még gyermekkorában
találkozott mindkét lénnyel, a róluk szóló tudását édesanyjától és egy idős magyar embertől szerezte. Kislányként gyakran járt az anyjával fáért az erdőbe. Egy odvas cserfa mellé ült le uzsonnázni, amikor hirtelen egy óriás méretű tarajos kígyó bújt ki a fa odvából.
A kígyó, amelyet később sárkánynak nevez, a szakirodalomban előfordulóhoz hasonlóan
(Pócs É. 1990. 555.) kapcsolatban van a vízzel V. A. hiedelmében is: a fa odvában, mélyen,
a vízben él. Egyetlen funkciója a kincsőrzés. Negatív szerepe van: ha a lakhelyéhez közelítenek, megeszi az embert. V. A. édesanyja kiabálással hárította el. A szöveg gyűjtése közben álhiedelmet gyanítottam akkor, amikor adatközlőm azzal folytatta a történetet, hogy
anyja fiúkat küldött, hogy a kincset rejtő fát kivágják, de alatta semmit, még kígyót sem
találtak. Ezt követte V. A. hiedelmet megerősítő magyarázata: Há, nincs az olyan fent, hát
az lent van!
V. A. kincsőrző kígyóval vízhordás közben is találkozott. Ennek funkciója az előbbihez
hasonló, de megjelenési formája, lakhelye és ténykedése különbözik attól. Kisebb méretű,
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de a valóságosnál nagyobb, nincs taraja, a ház sarkában lakik a fiaival, ahol a kincset őrzik.
Nem támad emberekre, annak ellenére, hogy azok megpróbálják megölni. Természetfeletti
tulajdonsága, hogy nem lehet megölni. Páncélos katonák jöttek ki, hogy öljík meg a kígyót, de
nem ment át, keresztül a golyó rajta.
Adatközlőm hiedelemkorpusza nem tartalmazza a magyar nyelvterület nagy részén
(Mezőség, Moldva, Bukovina, Gyimes) ismert időjárásdémon-sárkány alakját. Kincsőrző funkciójának fennmaradása valószínűleg összefüggésben van a cigány kultúrában központi helyen álló szerencsével. V. A. bármilyen kontextusban említette a szerencsét, ennek
szinte szinonimájaként mindig megjelent a pénz, a legnagyobb szerencse pedig a kincs, az
arany megtalálása.
4.2.2. Lidérc
Hoppál Mihály a lidérc négy megjelenési formáját különbözteti meg: állat, ember,
szellem és fényjelenség. (Hoppál M. 1969. 412.) Legfontosabb vonásai a fényjelenség formájában való megjelenés és a szexuális kapcsolat fenntartása ellenkező nemű emberrel.
(Pócs É. 19990. 566.)
V. A. hiedelmeiben a lidérc fent említett tulajdonságai közül az utóbbi van jelen. Nem
használja a lidérc megnevezést, a lidércszerető boszorkány, aki életében nagyon rossz ember volt, verte a feleségét, rosszul bánt vele. A lidércszerető az elhunyt férj alakjában
minden éjjel hazajárt a feleségéhez (V. A. ismerőséhez), és szexuális kapcsolatot tartott
fenn vele. Adatközlőm szerint a férj életében boszorkány volt, tudott rontani. Mikor az
özvegyasszony elpanaszolta asszony ismerőseinek az esetet, azok kinevették, nem hittek
neki, annak ellenére, hogy az asszony beteg lett, és látványosan sorvadt. Egyik ismerőse
tanácsára végül román paphoz fordult, aki megszentelte a házat, de segíteni ő sem tudott. Mikor Temesváron élő gyermekei észrevették anyjuk egészségi állapotának romlását, magukkal vitték, viszont a lidérctől ott sem szabadult. V. A. szerint körülbelül öt
évig járt az asszonyhoz ez a lény, míg végül halálra kínozta. V. A. nem közölt további
adatokat a hiedelemlény tartózkodási helyéről, sem a lidérc-hiedelemkörre jellegzetes lóvagy lúdlábról. Az ő hiedelemlényének nincs tüzes alakja, éjjelenként a falon keresztül
− tehát nem a kéményen vagy kulcslyukon át − jut a házba. Nem lehet elhárítani, halálra
kínozza áldozatát.
Hasonló vonásokkal rendelkezik az a lidércszerető is, aki életében szintén boszorkány
volt, halála után pedig minden éjjel hazajárt feleségéhez. Adatközlőm ezt a történetet a
falu lakosaitól ismeri, ugyanis ebben az esetben magyar emberről van szó, aki rokonságban állt a Rózsásban élő magyar boszorkánnyal. Míg az előző lidérc halálra kínozta áldozatát, ez utóbbi elhárítható volt: éjjel az emberek elfogták, és tüzes vasat döftek szívébe. A
lidérc megölése itt azon a hiten alapul, amely szerint a vasnak gonoszelhárító szerepe van.
A szakirodalom Mezőség, Moldva, Bukovina és Gyimes térségét jelöli a lidércszerető hiedelemkörének elterjedési területeként, mindenhol a lidérc vagy lüdérc megnevezést használják. (Keszeg V. 1999. 125.)
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Arra a kérdésre, hogy adatközlőm hiedelmében miért szerepel a boszorkány megnevezésű lény a lidércszerető vonásaival, két szakirodalmi tételt idézek válaszként. (a) Az
éjszakai nyomás – a köznyelvben „lidércnyomás” − általában a boszorkányoknak tulajdonítható, viszont az egész nyelvterületen ismert nyomó szellemlény szórványos adatok
szerint a lidérc alakjához is köthető. Az áldozatával együtt háló lidércszerető funkcióját
egyes szakirodalom szerint a boszorkány is betöltheti. (Dömötör T. 1981. 79.) Valószínű,
hogy a szláv vagy a román kultúra hatására V. A. boszorkánya a mora démonokhoz (nyomó lényekhez) hasonló, akik „életükben varázslók, boszorkányok, törvénytelen születésűek, kereszteletlenül meghaltak lelkei.” (Pócs É. 1990. 566.) (b) A mezőségi hiedelemkorpuszban érvényesülő terminológiát vizsgálva Keszeg Vilmos rámutat a szinonimák nagyszámú használatára. Az egyes hiedelemlények megnevezése összefügg a hiedelem aktív,
produktív voltával. (Keszeg V. 1995. 387.) A lidérc hiedelemkörébe kerülő boszorkány
megnevezés magyarázható ezzel is. V. A. környezetében rontásokat még ma is végeznek,
így a boszorkány – funkciója révén − a közelmúltban is aktív hiedelemlény volt, viszont
nőhöz járó, vele szexuális kapcsolatot létesítő természetfeletti lényre csak a fent említett
két példát ismeri.
4.2.3. Természeti démonok
A természeti démonok tartózkodása, tevékenysége egy bizonyos természeti helyhez
vagy jelenséghez kapcsolódik. A magyar hiedelemmonda-katalógus a természeti démonok
kategóriájában megkülönbözteti a vízi lényeket és az erdei démonokat. Ez utóbbira egyetlen, kalotaszegi adat vonatkozik. (Bihari A. 1980. 39.) A magyar néphitben kevés nyomuk
van ezeknek a lényeknek, amelyek egész Európa területén ismertek. (Pócs É. 1990. 553.)
Adatközlőm hiedelemvilágában két, funkciójukban azonos erdei lény él: az erdőember
és a menyasszony.
Az erdőember szerepköre azonos a menyasszonyéval, csupán nemükben különböznek.
Mindkettő tartózkodási helye az erdő, feladatuk − a magyar néphit erdei lényeihez hasonlóan − az erdő őrzése. Csak az emberi térfél átlépésével, az erdőben lehet velük találkozni. Váratlanul, bármikor megjelenhetnek az erdőben lévő embereknek, nem beszélnek, de
hívják, csalogatják őket. Ha az ember odamegy, szól hozzájuk, elnyerik azt. Az „elnyerni”
kifejezés − adatközlőm szerint általában – halált jelent, de esetünkben más értelme is van:
elnyeri magát és maga marad a helyibe, ű meg feloldódik. Eszerint mind az erdőember, mind
a menyasszony elátkozott lény, s csak akkor szabadulnak, ha egy élő ember átveszi a helyüket.
A magyar néphit természeti szellemei állatias külsővel rendelkeznek. V. A. két
memoratja és egy fabulatja szerint ezek a lények szépek, a hétköznapitól eltérő, ünneplő ruhát viselnek, ezzel is felhíva az emberek figyelmét magukra. Releváns az öltözetük;
annak színei a szépasszony, kísértet alakjához közelítik ezeket a lényeket: míg a menyas�szony ruhája fehér, az erdőember fekete öltözetet visel. Az erdőember annyiban különbözik a menyasszonytól, hogy míg ez utóbbi gyönyörű ruhájával, szépségével vonzza az
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embereket, az előbbi sírásával csalogat. A fekete ruhás, kalapos, síró férfi termete az átlagosnál jóval nagyobb, ami a szakirodalomban a tisztátalan egyik megjelenési formája. A
tartózkodási hely és funkció alapján azonban mindkettőt az erdei lények kategóriájába sorolom. A gyűjtött szövegekben mindkét lény rendelkezik azzal a képességgel, hogy pálcájával utat vág a sűrű bozótban, és általában azon távozik.
Adatközlőm gyermekkorában találkozott először ezekkel a lényekkel, a róluk szóló hiedelemtudását anyjától szerezte, és tavaly nyáron8 unokáinak adta át, amikor velük együtt
– gombaszedés közben − ismét látta az erdei embert.
V. A. erdőhöz, állatokhoz (főként a kígyóhoz) fűződő hiedelmei a berettyószéplaki cigányok természetközeli életmódjával, lakhelyével vannak összefüggésben. Az erdő és a
vadak felett őrködő vadöreg, vadember, valamint vadleány alakja főként erdélyi területen
ismert. Szintén Erdélyben gyakori, de a román néphithez kapcsolható az erdők anyja hie
delemlény. (Pócs É. 1990. 553.) Erdőben élő fehér asszonyt a hiedelemmonda katalógus is
említ – egyetlen helyen – a Fekete-Körös völgyében, viszont szerepe más: aranyat kínálgat.
(Bihari A. 1980. 150.)
4.2.4. Tisztátalan
A tisztátalan gyűjtőfogalma több természetfeletti lény negatív vonásait összesíti. (Keszeg
V. 1999. 90.) Több általános megnevezése ismert – pl. gonosz, rossz, ördög, szellem −, a szakirodalom kísértet néven tartja számon. Pócs Éva meghatározása alapján a kísértet szűk értelemben „a meghaltak sírjukban nyugodni nem tudó vagy a túlvilágra még el nem jutott lelke.” (Pócs É. 1990. 548.) E hiedelemlény jellemző vonásai: a repülés, az alakváltoztatás (állat,
ember, tárgy, fényjelenség), a láthatatlanság, a hirtelen eltűnés, majd a megjelenés. Ténykedése negatív hatással van az emberre: megjelenik, megijeszt, önkívületi állapotban meghurcolja az embert.
A gyűjtésem szövegkorpuszában két memorat és egy fabulat hiedelemlénye sorolható
ebbe a kategóriába olyan megnevezésekkel, mint láng (lidércfény), szellem. Ezeket a következőkben külön-külön mutatom be.
A tisztátalan egyik általános vonása a láthatatlanság. V. A. többször hallotta a szellem
hangját. Élményei alapján ez olyan váratlanul, főleg sötétedés után – de nappal is − hívogató láthatatlan lény, amely funkciója – a rossz nyomhoz hasonlóan – a téves útra vezetés,
meghurcolás. Adatközlőm nemegyszer hallotta, mostanában is, hogy valaki a kapuban kiáltja, kéri, hogy engedje be. Természetfeletti képességeihez tartozik, hogy gyakran valamelyik ismerős hangján szólal meg, így csalogatva ki az embert. Védekezni ellene csak úgy
lehet, ha nem nyitnak kaput előtte, az udvarra, lakásba nem hatol be. V. A. úgy győződik
meg a hang valóságos voltáról, hogy előtte kinéz az ablakon, kiküldi a gyerekeket, akik,
ha nem hallották a hívást, nem mennek ki. A tisztátalan vagy kísértet Mezőség, Moldva,
 Tk. 2009-ben.
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Bukovina, Gyimes, Karancskeszi, Hortobágy vidékén általánosan elterjedt hiedelemlény.
(Keszeg V. 1999. 125.)
A lidérc fényjelenségként való megjelenése gyakori a magyar néphitben, viszont a li
dércfénnyel más összefüggése nincs. A Somogy megyei és gyöngyösi hiedelem ismeri a
lidércfény kincsjelző, kincsőrző szerepét. (Pócs É. 1990. 550.) Az adatközlőm hiedelmében szereplő láng összefüggésben van a magyar hiedelemmondák katalógusában leírt elátkozott kinccsel, amely szerint megtalálója vagy ennek hozzátartozója megbetegszik, meghal. (Bihari A. 1980. 126.) V. A. szerint a láng (lidércfény) bárkinek, bárhol, éjjel mutatkozhat meg. A zöld, kék vagy piros láng földön, fák közt vagy házon is megjelenhet, elátkozott, elnyert kincset jelezve. A kincs megszerzése feltételhez kötött: rá kell dobni egy
ruhadarabot – ha nő, a kendőjét vagy kötényét, ha férfi, a kalapját −, és a neki legkedvesebb
személyt kell cserébe ígérnie. A kincs fejében elcserélt, odaígért személy rövid időn belül
meghal. A fabulat szerint az így meggazdagodott kárászteleki ember nemcsak szerettét
veszítette el, hanem 10–15 év múlva maga is betegnek esett. E történetet V. A. kémeri sógornőjétől ismeri, vagyis fiatalasszony korában (a sógornőjével kialakult konfliktust megelőzően) még élő hiedelemként funkcionált. Adatközlőm gyermekkorában, édesanyjával
együtt látta is a lángot, de – bármennyire szegények voltak, és jobb életre vágytak – családtagjaikat értékesebbnek vélték a kincseknél, aranynál.
Bár a lidércfényről szóló történetek régen, a távolban játszódnak, a közelítéssel − a hiedelemtörténetek sajátos szövegszerkesztési módjával (Keszeg V. 1999a. 130.) − adatközlőm a jelenbe hozza, aktualizálja hiedelmét: …de az van még most is!
4.2.5. Visszajáró halott
A visszajáró halott és a tisztátalan, kísértet alakja közel áll egymáshoz a magyar hiedelemvilágban. A különbség közöttük az, hogy a visszajáró halott − a kísértettel ellentétben
− családi kapcsolatokkal rendelkezik, nem személytelen, funkciója sem merül ki a természetfeletti világ reprezentálásában. (Pócs É. 1990. 548.)
A visszajáró halott képzete Európa-szerte ismert: a halál beállta után a lélek nem távozik rögtön a túlvilágra, hanem bizonyos ideig a ház körül, szerettei, családja közelében
tartózkodik. Ez a „visszajárási” időszak változó: a halálesetet követő három nap, egy, két,
hat vagy hét hét, harminc vagy negyven nap. (Pócs É. 1990. 637.) A halott visszajárásának
célja lehet az életében rendezetlenül hagyott dolgok, ügyek intézése, szeretteitől való elbúcsúzás, családtagjainak a jövőben történő eseményekre való figyelmeztetése, oka pedig
az elhunyt erőszakos halála, a halottal, temetéssel kapcsolatos magatartási normák be nem
tartása stb. A szakirodalom a hazajáró halott hiedelmét Mezőség, Moldva, Bukovina, Gyimes és Vajdaság területein említi. (Keszeg V. 1999. 125.)
A cigány kultúrában a halottól való nagyfokú félelem és a halott iránt érzett tisztelet számos hiedelmet hozott létre. V. A. hiedelemvilágában jelentős részt a halottakhoz
fűződő hiedelmei foglalnak el. Összesen 13 közlés szól a visszajáró halottról, amelyből 8
memorat, 4 fabulat és 1 dite.
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Adatközlőm szerint a halott hat hétig járhat haza, azután is nagyon ritkán, de engedélyt
kell kérnie attól, aki vigyáz rájuk (király). Az elkérezkedés motívuma a kaposszentjakabi
oláh cigányok hiedelmeiben is megtalálható, ahol – a keresztény vallás hatására – az Úr
Jézus ad engedélyt a hazalátogatásra. (Szapu M. 1984. 30.) A V. A. hiedelmeiben szereplő halottak visszajárásának célja nem az élők ijesztése, bántalmazása. Lélekképzete archaikus, a szakirodalom alapján Európában már csökevényes formában fordul elő az a kettős
lélekképzet, amely még az oláh cigányok körében elevenen él. (Szapu M. 1984. 27.) V. A.
− magyar cigányként − szintén hisz a lélek dualisztikus voltában. A halál után visszajáró
lélek a gyűjtött szövegben a szelleme, árnyéka, míg az Istenhez távozó a lelke, a lehelete az
embernek. V. A. hiedelmében a lélek Istentől származik, ő lehelte belénk, ezért ez a halált
követő hat hétig az eresz alatt maradhat, majd Istenhez tér vissza. Az árnyék vagy szellem
az, ami hazajárhat.9
Az 1950-es évek végén, a Nyírségben és Szatmárban végzett gyűjtései alapján Erdész
Sándor a lélekvándorlásra vonatkozó adatokat talált a cigány néphitben. (Erdész S. 2001.
26–29.) Adatközlőm erről szóló információval nem rendelkezik, viszont ami Erdész Sándor tanulmányának eredményeivel közös, az az, hogy a hazajáró halott szelleme esetünkben is a meghalt személlyel azonos külsővel rendelkezik.
A visszajáró halottról szóló élményeinek nagy része családtagokhoz kapcsolódik, ezek
közül is a legaktívabb az édesanyja szelleme, akihez – a többi családtaghoz képest – valószínűleg, erősebb érzelmi kötelék fűzte. A visszajáró édesanya segíti, meggyógyítja lányát,
egy alkalommal pedig körbevezeti ott, ahol a túlvilági életében tartózkodik.
Bár édesanyja éjszakánként álmában szokott megjelenni, adatközlőm állítja, hogy a
túlvilágon tett látogatása valóságos volt, nem álmodta. Pócs Éva az „álomjelenés” kifejezést
használja azoknak az álmoknak a megnevezésére, amelyek a „természetfeletti világ üzenetének, tehát… kommunikációnak tekinthető”. (Pócs É. 1998. 20.) A halotti látomásokat a
halál következtében felborult egyensúly helyreállításának szükségletével hozza kapcsolatba. (Pócs É. 1998. 27.)
A beteg ember közelebb van a halálhoz, az ehhez kapcsolódó kérdésekhez. V. A. fiatalasszony korában vesztette el édesanyját, ezt követően ágynak esett, hetekig nagyon beteg
volt, amikor anyja szelleme meglátogatta. Ez a látomásszerű túlvilági élmény igen összetett szimbólumokra épül.
V. A.-t édesanyja vezeti át a másik világba egy, a sírján levő cérnányi hasadékon keresztül. A sírba lépcsőkön jutnak le, ahol finom ételekkel megrakott asztal várja őket. Rajtuk kívül más nem tartózkodik itt, de élő csak akkor ehet ezekből, ha nem akar visszatérni
világába. Adatközlőm az édesanyja figyelmeztetésére nem nyúl az ételekhez, bár marcangolja az éhség. Az elhunyt szelleme virágos, zöld mezőre vezeti, amelyhez foghatót még
életében nem látott. A szebbnél szebb virágokat fenyves (karácsonfák) követi, amelynek fái
nagyon eltérnek egymástól: a kicsi, beteges fáktól a nagy, szépen zöldellőig mindenféle
 A kaposszentjakabi oláh cigányok lélekképzete is hasonló: „Fölszáll a lelke. A teste – az nyugodtan a halottakkal
marad. Aki visszajár, az mind szellem képiben jár onnan, a halottaktól.” Szapu M. 1984. 31.
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megtalálható itt. A különbségre édesanyja ad magyarázatot: a jó emberek fája szép, egészséges, a rosszaké beteg, kiszárad. A sík mezőn sétálva egy aranyként égő, csillogó hegyhez
érnek, amelyet viszont nekik meg sem szabad közelíteniük, mert oda csak az mehet, aki
nagyon-nagyon jó ember. A hegyet hét őr védi. A látomás végén V. A.-t édesanyja visszakíséri a sírhoz, de mielőtt elbúcsúzott volna, végigsimítja kezével lányát, aki másnapra teljesen meggyógyult.
A szakirodalom a magyar néphitben olyan archaikus túlvilágképzetet említ, amely az
élők világának fordítottja (Dömötör T. 1981. 36, Pócs É. 2002). Ez az ellentét jelen van
adatközlőm hiedelmében is. Élettörténetében V. A. gyakran hangsúlyozta családja nehéz,
küzdelmes életét, a nélkülözést, éhezést. Édesanyja túlvilági élete éppen ellentéte földi
nyomorának: a sírban étellel rakott asztala van, nem kell dolgoznia, sétál. A földi életében
szegényes életkörülmények, az erdő, ahonnan naponta a fát kellett hordania a túlvilágon
virágos, zöld mezőként jelenik meg. A földi élet napszakai is ellentétesek a túlvilágival: mikor alszol, én járok. A másvilágon is megmarad azonban egy bizonyos hierarchia, viszont itt
ezt nem a pénz, a társadalom határozza meg. A halott szelleme itt sem juthat fel az aranyhegyre, mert nem volt elég jó ember, mint ahogy a földi életben is a társadalmi hierarchia
alsó fokán élt, mert szegény volt.
V. A. álmában megjelenő túlvilági fenyőfákra – minden embernek van egy fája – a magyar néphitben nem találtam példát. Demény István Pál tanulmányában, ahol a lélek túlvilági útját vizsgálja a román rituális énekekben, említést tesz a „tündérek fenyőjéről.” (Demény I. P. 2001. 418.)10 A román hiedelemben e fenyő funkciója − a túlvilágra való átkelést
segíti – különbözik a korábban V. A. hiedelmeiben bemutatott fától.
Archaikus adatközlőm túlvilágképzete is, amely nem azonos a magyar paraszti világkép hármas beosztású világával, a menny–föld–pokol hármasságával. (Pócs É. 1990. 530.)
Míg az Istentől kapott lélek felmegy, visszamegy teremtőjéhez, az elhunyt szelleme a sírban, vagyis lent, a föld alatt tartózkodik. Az alvilág itt nem azonos a keresztény pokollal,
ez egy virágos mező, ahol szabadon sétálhatnak a lelkek. V. A. – a keresztény vallás hatására − utal ennek a világnak is a kettősségre: Mer van ott is pokol, meg van mit tudom én, hogy
mondják mán… [K: Mennyország?] – Mennyország, na. Az idegen, keresztény hatás érezhető a megnevezések használatán is: nem jut eszébe a mennyország kifejezés, amelynek
megfelelője az égő, fénylő aranyhegy.
Elhunyt édesanyja szelleme V. A.-nak három alkalommal, általában álmában, mindig
éjjel jelent meg. Először közvetlen a temetés után ébresztette délutáni álmából, amikor a
halotti torra került sor, arra kérve lányát, hogy maradjon ébren, mer még csak most az íjjel leszek veletek. Ez a történet arra enged következtetni, hogy adatközlőm családjában is élt az
a Délkelet-Európa ortodox területein ismert hiedelem, amely szerint a halotti toron részt
vevők utoljára esznek együtt a halottal. (Pócs É. 1990. 640.)

 A halott alteregóját jelentő fenyőfának az erdőben való kereséséről és hazaviteléről: Andreesco, I. – Bacou,
M. 1996.
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A harmadik megjelenésekor, mikor éjszaka kezével megérintette leánya arcát, az hangosan felkiáltott, elárulta anyja jelenlétét. Ekkor a halott szelleme, maga mögött becsapva,
a nyitott ablakon távozott, úgy, hogy annak üvege ép maradt. Azóta nem járt többé V. A.hoz édesanyja, amit azzal indokolt, hogy: Nem kelletett vóna, hogy mondjad, hogy itt vagyok.
Édesanyjuk halála utáni visszatérését V. A. lánytestvérei is észlelték Temesváron. Tevékenysége azonban itt sem volt ártó: segített a konyhai munkákban, főzésben, mosogatásban. Bár alakja nem volt látható, különböző hangok, edénycsörömpölések jelezték ottlétét.
Ellentétben V. A.-val, lánytestvérei féltek anyjuk szellemétől.
Két memorat szól V. A. testvére és apja visszatéréséről. Adatközlőm egyik lánytestvére nem természetes halállal halt meg: két gyermek édesanyja volt, amikor elütötte a vonat.
Visszajárásának oka az árván maradt gyermekeiről való gondoskodás: síró gyermekét ölébe vette, ringatta, édesanyjának tanácsokat adott a gyermek sorsára vonatkozóan. Figyelmeztette anyját a jövőben bekövetkező szerencsétlenségről: hamarosan a gyerekek édesapja is meg fog halni, anyja megbetegszik, így az árván maradt gyermekeket kénytelen lesz
gyermekotthonba adni. A túlvilágiak jövőbe látásának képessége már az antikvitásban ismert hiedelem volt. (Szepes E. 2001. 140.)
V. A. elhunyt családtagjainak visszajáró szellemei általában segítő, gyógyító, nem ártó
szándékkal térnek vissza, adatközlőm nem félt tőlük. Egyetlen esetet említ, amikor tartott
attól, hogy a halott megbosszulja az ellene elkövetett tettét, de ez nem valósult meg. Korábban említettem, hogy a férjével történt autóbaleset után, elkeseredésében V. A. elkezdett dohányozni, alkoholt fogyasztani. Alkoholfüggősége odáig vezette, hogy apja nyugdíját is képes volt ellopni azért, hogy italt vehessen. Mikor édesapja rájött lánya tettére, azzal
fenyegette meg, hogy még halála után sem fogja békén hagyni – fíltsíget hágy rajtam − ha
nem adja vissza pénzét. Mielőtt V. A. visszaadhatta volna apjának a tartozást, az meghalt.
Adatközlőm szerint apja egyszer sem jött vissza, de még a temetés előtt olyan esemény
történt, ami arra utalt, hogy megbocsátott neki. Mikor édesapja hideg, megdermedt holttestét megtalálták, az összegyűlt cigányok közül egy férfi sem tudta kiegyenesíteni és koporsóba helyezni azt. V. A. a férfiak küszködését figyelve ismeretlen hangot hallott, amely
arra késztette, hogy próbálja meg ő kinyújtóztatni apja holttestét. A harmadik felszólításra
– bár rajta kívül senki sem hallotta ezt a hangot – legyőzte félelmét, amelyet apja korábbi ígérete váltott ki, és odament a holttesthez. Nem fizikai erővel, hanem apja kérlelésével
próbálta azt kiegyenesíteni, ami végül sikerült is neki. A körülötte álló cigányok ezt azzal
magyarázták, hogy az elhunyt V. A.-t szerette a legjobban. Ezt követően adatközlőm megnyugodott, félelme elmúlt, de édesapja sem tért hozzá vissza soha, hogy bosszút álljon az
ellopott pénzért. A halott legkedvesebb gyermekének való engedelmeskedése, élőként való
viselkedése az élő holttest hiedelmére utal, amelyet az oláh cigányok körében is ismernek.
(Szapu M. 1984. 34.)
Adatközlőm egyetlen példát ismer arra, hogy a visszajáró halott ijesztget, félelmet
kelt. Az egyik cigány család legkisebb, ötéves gyermekét traktor ütötte el. Visszajárásának
oka azonban nincs összefüggésben az erőszakos halállal, hanem azzal, hogy a koporsóját
a temetőbe fordítva vitték, arccal a falu, és nem a temető felé. A gyermek szelleme nappal
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is, de főként sötétedés után, éjjel mutatkozott, nemcsak a családtagoknak, hanem az utcán bárkinek. Ártó tevékenysége mellett – amely a félelemkeltésben merült ki –, családtagjait védelmezi, figyelmezteti a tűzveszélyre. Míg az előbbi esetekben nem volt szükség
a visszajáró halott elhárítására, nem keltett félelmet, ez utóbbi helyzetben a család tudóshoz, román paphoz fordult. V. A.-nak nincsenek arra vonatkozó információi, hogy milyen módon szabadultak meg a gyermek szellemétől, csupán annyit tud, hogy a román
pap segített.
A halott visszajárásának megelőzéséhez számos tiltás, viselkedési norma fűződik.
Nemcsak a koporsó elhelyezésére kell figyelni – amint azt az előző példa is mutatta −, hanem arra is, hogy ne menjen kutya vagy macska a koporsó alá. Ha ez utóbbi mégis megtörténne, a halott visszajön, és magával visz valakit a családból.
Adatközlőm szerint visszajárhat a spontán vetéléssel meghalt gyermek is, ami annak
a hitnek bizonyítéka, hogy már születés előtt is van lélek a gyermekben. Erdész Sándor
gyűjtései alapján ezzel szemben azt állapította meg, hogy a cigány és a magyar néphit szerint is a gyermek születése pillanatában kapja lelkét. (Erdész S. 1984. 26.)
V. A. lánya négy hónapos korában vesztette el magzatát, aki álmában megjelent és ruhát kért anyjától. A magyar néphitben is elterjedt hiedelem, hogy ha a halott által kért ruhadarabot a szegényeknek adják, alamizsnaként, akkor annak lelke megnyugszik. V. A. lánya is eszerint cselekedett, s a gyermek szelleme nem jelent meg többé.
Adatközlőm kevés információt közöl arról a visszajáró halottról, aki a halált követő hat
hét leteltével is járt haza,és a párna alá rejtett pénzzel segítette családját.
A halott segítő tevékenysége annak jelenléte nélkül is megnyilvánulhat. Adatközlőm
− édesanyja temetéséről hazatérve – a nagyváradi vonatállomáson hatalmas táskát talált,
amely tele volt jobbnál jobb ételekkel. Mikor férjével meggyőződtek arról, hogy a táska
gazdátlan, kinyitották, férje evett a benne lévő ételekből, a többit pedig hazavitték. V. A.
magyarázata alapján a táskát elhunyt anyja küldte nekik, mivel az tudta, hogy nem vettek
részt a halotti toron, étlen indultak haza. Nemcsak a táska bőséges tartalma nyújtott segítséget a szegénységben élő családnak, hanem maga a táska is. V. A. eltette ezt, s ekkortól kezdve adatközlőm és családja életében fordulat állt be: a szerencse melléjük szegődött,
anyagi helyzete jelentősen javult. Azt a tényt, hogy V. A. erre vonatkozó hiedelemtudását nem adta át gyermekeinek, az is bizonyítja, hogy egyik építkezésük alkalmával, a többi
hulladékkal együtt, fiai elégették a táskát is.

4.3. Állatok
A magyar néphit állatokhoz fűződő hiedelmeinek alapja az állatok megfigyelt, valóságos természete, valamint a feléjük irányuló „félő-tisztelő” magatartás. (Pócs É. 1990. 539.)
A szakirodalom szerint a cigányok állatokkal kapcsolatos hiedelmeiben jelentős helyet
foglal el a ló, a kígyó, a patkány, a sündisznó, a teknősbéka, a halált jelző madár és a vadgalamb. (Rostás-Farkas Gy. – Karsai E. 1992. 80–81.)
90

EME
V. A. hiedelmei – Állatok
4.3.1. Gőte
A magyar hiedelemmonda-katalógus a Mitikus állatok és növények címszó alatt nem
említi a gőtét (más néven: víziborjú, szalamandra). Keszeg Vilmos megállapítja, hogy e hiedelemkör archaikus és magyar elemekből tevődik össze. Archaikus, univerzális a testbe
jutó állat képzete, a magyar néphit sajátja a víziborjú képzete, lenyelésének végzetes volta.
(Keszeg V. 1999. 111. Lásd: Kicsi S. A. 1988.)
V. A. gyermekkorában, román környezetben találkozott először e hiedelemmel. A
berettyószéplaki cigányok gyakran jártak más helységek cigányainak segíteni a vályogvetésben. A Berettyószéplaktól körülbelül 30 km-re fekvő román faluban készítettek vályogot, téglát, amikor egy cigányasszony – féltékeny feleség – férje szeretőjét próbálta megrontani. A rontási praktikát román férfitól tanulta: egy megölt, megszárított gőte porrá
őrölt darabjai, a szerető ételébe keverve, halált okoznak. A rontás várt eredménye nem következett be, ugyanis a megrontandó személy elfelejtkezett az ételről. A rontó szándék így
is kiderült, mert a szabadban felejtett ételből az eső és napsütés hatására a gőte porából
számos kicsi állat kelt ki.
A rontás eszközeként emberi szervezetbe juttatott víziborjú hiedelme a román mitológiában gyökerezik. A magyar néphit szerint véletlenül, ivás által kerül a szervezetbe. (Keszeg V. 1999. 111.)
V. A. ez utóbbi esetre is ismert példát, viszont − állítása alapján − a gőtét véletlenül lenyelő asszony román cigány volt. Adatközlőm fiatalasszonyként hallotta a történetet, és –
elmondása szerint – meg is győződött annak valós voltáról. A gőte valószínűleg vízivással
került az akkor már idős asszony szervezetébe, aki kora ellenére várandósnak hitte magát.
Mind a rontás, mind a véletlenül lenyelt gőte esetében ismert az a hit, hogy az ember
szervezetébe kerülve, kirágja annak hasát, belső szerveit, halált okoz. Az állapotosnak hitt
öregasszony úgy kerülte el a halált, hogy a megszokottnál jóval többet evett – annak tudatában, hogy a hasában levő gyermeket táplálja −, így az állat nem annak belső szerveit, hanem az elfogyasztott eledelt ette. Miután az orvosok megállapították a valódi okot, megműtötték az asszonyt: a hasából kivett gőte három-négy hónap alatt ötkilóssá fejlődött. Az
elbeszélését adatközlőm legitimizálja: Há láttuk Margittán, há mentünk Margittára, hogy
nízzük meg, igaz? Öt kiló, olyan gőte vót benne, abba a cigány asszonyba.
V. A. mindkét bemutatott története román hatást tükröz, amint arra ő is utal narrációiban. A magyar nyelvterületen kevésbé ismert szalamandra (gőte, víziborjú) hiedelme a
Mezőségen és Vajdaságban elterjedt. (Keszeg V. 1999. 126.)
4.3.2. Kígyó
A kígyó mitikus alakja ismert mind a cigány, mind a magyar nép hitvilágában. Erdész Sándor rámutat, hogy az európai és ázsiai kígyótiszteletben sok a közös vonás. (Erdész S. 1984. 12.) Ázsiában – a cigányok őshazájában –, ahol a nagytestű, mérges kígyók
honosak, a kígyó általában a gonosz szellemek megtestesítője volt. Európa kígyószellemei
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ambivalens vonásokkal bírnak: tevékenysége nemcsak ártó lehet, szerencsét hozhat, gyógyíthat is.
A magyar néphit kígyóalakja szerencsehozó, házőrző, gyógyító, kincsőrző funkcióval rendelkezik, de ismert az alvó emberbe mászó, emberre támadó kígyó is. (Bihari A.
1980. 120–121.) A kígyóhoz fűződő hiedelmek Mezőség, Bukovina és Karancskeszi területén elterjedtek. A cigány hiedelmekben mérges kígyó, óriáskígyó, hétfejű sárkány szerepel. (Rostás-Farkas Gy. – Karsai E. 1992. 80.)
Mivel a berettyószéplaki cigányok a falu szélén, az erdőhöz, patakhoz közeli völgyben
élnek, nem meglepő a hiedelmeikben előforduló kígyó alakja. Adatközlőm házikígyóra vonatkozó ismeretei, valószínű, hogy a magyar hiedelemvilágban gyökereznek.
Erdész Sándor − a magyar néphagyomány kígyókultuszát vizsgálva − három kígyótípust különböztet meg: a közönséges kígyót, a fehér kígyót és a sárkánykígyót. A fehér kígyó kategóriájába sorolta a házikígyót, amely a házban lakik, és szerencsét hoz a házra és
lakóira. (Erdész S. 1984. 20.)
V. A. közléseiben egy memorat szól a házikígyóról, és egy dite a közönséges kígyóról.
Adatközlőm a házikígyóra vonatkozó hiedelemtudását nagylányként egy idős cigány férfitól szerezte. Fiatal korában esténként összegyűltek a fiúk és a lányok, énekeltek, táncoltak.
V. A. ételért indult haza, amikor a sötét házba érve – mezítláb lévén – valami nagyon hidegre lépett rá (megfagyott a lábam). Csak a lámpagyújtást követően vették észre a kígyót,
aminek láttán V. A. ijedten esett össze. A fehér színű kígyó nem támadta az embereket,
akik viszont megütötték azt. Ekkor hirtelen rosszul lett az egyik fiatalasszony gyermeke.
Egy idős cigány férfi figyelmeztette a fiatalokat arra, hogy a kígyó a gyermeké, s ha megölik, a kisfiú is meghal. Ekkor a kígyót szabadon engedték, s rövidesen a gyermek állapota
is javulni kezdett. V. A. szerint minden embernek van fehér kígyója, vagy békája, amely a
ház sarkában, vagy a küszöb alatt lakik. A házikígyó funkciójával rendelkező béka alakjára
nem találtam példát a szakirodalomban.
Az Erdész által közönséges kígyónak nevezett kategóriába tartozik a dite-ban szereplő
állat. V. A. szerint a kígyó csak naplemente után hal meg, s ezt azzal indokolja, hogy ez elátkozott ember, azonban további információt nem fűzött ehhez. Ez a magyarázat összefüggésben lehet a keresztény vallás kígyóképével, amelyet Isten elátkozott a bűnbeesést követően.
4.3.3. Tücsök
A tücsök mint szerencsét hozó állat nem szerepel a magyar néphitre vonatkozó szakirodalomban, és a cigányok hiedelemvilágát összegző műben sem. Hogy mégis a cigány
hitvilágban gyökerezhet e hiedelem, az állat funkciója jelzi. A bevezetőben utaltam a szerencse cigány kultúrában betöltött szerepére, következtetésemet ez alapján vontam le.
V. A. szerint annak az embernek a házába, ahová beköltözik – legfeljebb két-három
hétre −, és elkezd énekelni a tücsök, ott olyan szerencse van, nagysága, hogy nem létezik!.
Nem minden fajtája hozhat szerencsét, csupán a barna színű. Ténykedésére jellemző, hogy
csak nagyon ritkán, kevés házba szokott bemenni.
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4.4. Mágia
4.4.1. Az egyéni boldogulás mágiája
V. A. életében fontos szerepet játszik az egyéni boldogulás mágiájáról szerzett tudása.
A legtöbb, általa ismert mágikus cselekvés és tárgy ebbe a kategóriába sorolható.
4.4.1.a. Anyagi haszon szerzése
Minthogy a cigányok életvitelének, magatartásának egyik fő meghatározója a szerencse, így adatközlőm számos hiedelme is ennek megszerzéséhez kapcsolódik. Szerencsét,
anyagi hasznot hozó mágikus cselekvésekre utalnak a 11., 12., 20., 61. szövegek.
A 11., 12., és 20. szövegek szerencsét hozó tárgyai a halottakkal, elhunyt családtagokkal vannak összefüggésben. V. A.-nak elhunyt édesanyja küldött egy élelemmel megrakott
táskát (10. szöveg) – mert tudta, hogy éheznek −, amelynek nemcsak a tartalma segített
nehéz életkörülményeikben, hanem maga a tárgy is szerencsét, pénzt hozott a családnak
(11. szöveg). Ekkor építkeztek, kerítést csináltattak. Miután V. A. fia véletlenül elégette a
padláson őrzött táskát, a családtól elpártolt a szerencse.
Hasonló funkcióval rendelkezik a 12. és 20. szöveg szerencsét hozó tárgya, a halott
ruhadarabja. V. A. hiedelme szerint, ha mosatlanul eltesszük egy közeli rokon, családtag
olyan ruhadarabját, amiben meghalt, s közben arra kérjük az elhunytat, hogy segítsen meg,
szintén mellénk áll majd a szerencse.11
Egy dite említi a szerencse elvesztését, akkor, ha az anyagi javak lopásból származnak
(61. szöveg).
A meggazdagodás egy másik módja a Kémeren hétévenként megnyíló, kincset rejtő
domb belsejébe való bejutás (31. szöveg). A kincs megszerzése nem igényel mágikus gyakorlatot, adatközlőm nem említi, hogyan szereztek tudomást az emberek a megnyílás idejéről és helyéről. A váratlanul megnyíló és ugyanolyan gyorsan bezáruló domb emberáldozatot is szedhet, ha ez nem elég ügyes és gyors. Ez a hiedelme fabulatjellegű, megjegyzése
alapján csak régebben – valószínűleg a második férjhezmenetelét követően – hallott erről,
ugyanis férje kémeri származású.
4.4.1.b. Szerelmi varázslás
V. A. számos hiedelme fűződik a szerelemmel, nemi élettel kapcsolatos varázsláshoz.
Ezeket kizárólag nők végzik. Valószínű, hogy e cselekvés negatív értékelése is közrejátszik abban, hogy ő tagadja ezen tudását, mástól hallotta, de ő nem ért hozzá (21. szöveg).

 A halottal kapcsolatos tárgyak mágikus, szerencsét hozó erejébe vetett hit a kaposszentjakabi oláh cigányok
körében is él. Szapu 1984. 33.
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Elmondása alapján e mágikus gyakorlat nagyon régi, de napjainkban is ismerik és titokban
végzik is a cigánylányok és -asszonyok.
Legelterjedtebb módszer a megétetés, két közlés szól erről (21. és 22 szöveg). Mindkét
szöveg a férfi ételébe vagy italába kevert, és azzal megétetett mágikus szerre utal. A gonoszűző, tisztító célú köpés, fújás ellentéte az érintkezési mágián alapuló rontó szándékú
megétetés – az európai mágia egyik legismertebb szerelmi varázslási technikája. (Pócs É.
1990. 647.) A 21. szöveg szerint erős vonzalmat fog érezni a nő iránt az a férfi, aki elfogyasztja a nő menstruációs vérével kevert ételt vagy italt.
Azonos céllal történik a halottmosó vízzel való megétetés is (22. szöveg). A magyar
néphitben szokatlan a halottmosó víz ilyen célú felhasználása. A szakirodalom általában
ezt a vizet a halál, betegség okozójaként tartja számon, ezért kell félreeső helyre önteni,
ahol senki sem lép bele. Egyetlen utalás van arra, hogy italba keverve ezzel „gyógyították”
az alkoholizmust, viszont ekkor is eltávolító funkciója van. (Fazakas I. – Székely Sz. M.
1990. 127.) Szétválasztó, elhidegítő céllal alkalmazták szerelmes párok esetében is. (Pócs
É. 1990. 681.) Bár V. A. nem fejti ki a szerelem és a halotti víz kapcsolatát, utal rá: Ezt
nem tudja kivenni, nagysága, nem tudja, ez úgy marad. Há halotti víz, nem? Ahogy a halott
is örökre a föld alatt marad, eggyé válik a földdel, úgy lesz elválaszthatatlan a megétetett
férfi is a nőtől.
Adatközlőm szerint a fenti mágikus eljárásoknál sokkal erősebb a 23. szöveg szerelmi
kötése. Az érintkezési mágia pars pro toto elvén alapuló mágikus eljárást nem is végezheti bárki, csak ahhoz értő személy, specialista. A kötés mint mágikus cselekvés sajátossága,
hogy szükségszerű összefüggés van a hiedelem és tárgya között. (Pócs É. 1963. 558.) A
kötést végző személy a megrontandó férfi haját, körmét, ruhadarabját a halottnak szánt
koszorúba vagy virágcsokorba rejti úgy, hogy azelőtt többször megcsomózza − analógiás cselekvés − azt. A kötés formájára vonatkozó adat, valamint hogy pontosan mit kell
ilyenkor mondani, nem szerepel V. A. közlésében. Adatközlőm többször hangsúlyozta e
varázslás hatékony és erős voltát, ami a szakirodalom szerint a kötés földbe ásásával, s ezáltal kioldhatatlanná válásával magyarázható. (Pócs É. 1963. 596.) Nemcsak a férj hűségét tudták így megkötni, a férj alkoholizmusát is ezzel kezelték: Én elrontom, hogy többet
ne igyon.
Szerelmi varázslást egy ruhadarab és kilenc borsszem égetésével is végeztek a cigány
asszonyok (42. szöveg). V. A. sógornője ezzel a mágikus cselekvéssel hozatta magához a
tőle külön élő férjét. A közlés arról nem szól, hogy milyen ruhát kell égetni, a hangsúly
a borsszemeken és a cselekvés időpontján van: csak péntek éjjel, tizenkét órakor lehetett végezni. A néphitre jellemző az idő és a tér emberi és természetfeletti részére való
tagolása. Az idő duális rendszerében a dél és az éjfél a nem-időt jelöli, amikor az időn
kívüli, vagyis a természetfeletti világ lényei hatást gyakorolnak az emberi világra. (Pócs
É. 2002. 15–17.)
V. A. hiedelmében az éjféli időpont mellett releváns a pénteki nap is. A magyar nyelvterületen kedden, pénteken és vasárnap bizonyos munkák elvégzése tiltott. A kedd és a
péntek adatközlőm más közléseiben is megjelenik (63. szöveg).
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4.4.1.c. Az egészség biztosítása
Szimpatetikus mágián alapuló cselekvés a betegség ruhával történő levétele és átadása
(43. szöveg). A profán mágikus gyakorlat és a keresztény vallás kultusza keveredik ebben
a fabulatban. A betegségtől az ember úgy szabadulhat meg, ha egy új ruhát magára vesz,
vagy azzal megkeni magát, majd egy keresztútnál odaajándékozza valakinek. A népi hitvilágban a keresztút nemcsak a rontás, hanem a gyógyítás helye is. Pócs Éva a hármasutat
tekinti a kersztút mitikus elődjének, amely „a háromdimenziós világ [ég-föld-alvilág] horizontális vetülete.” (Pócs É. 2002. 28.) Erre tevődik rá a keresztény vallás szegényeket segítő tanítása: V. A. szerint az új ruhát – a ruhát pénz is helyettesítheti − szegény embernek
kell odaajándékozni, miközben a beteg ezt mondja: én ezt a ruhát azír adom, hogy az Isten
vegye le rúlam a betegsíget, hogy adja másnak. A betegség átruházásának, az ezzel való rontás félelmének Dömötör Tekla szerint gyakran reális oka volt: a fertőzött ruha vagy tárgy
valóban betegséget okozhatott más embernek, viszont ennek még nem lehetett következménye a beteg gyógyulása. (Dömötör T. 1981. 145.)
Pócs Éva szerint az igézet-hiedelmek hátterében a szem rontó, betegítő hatásába vetett hit áll, ami szoros kapcsolatban van a rontás más fajtáival, a beszéddel való rontással,
az átkozódással. (Pócs É. 2006. 406–407.) Az igézést általában a boszorkányok rontó tevékenységeként tartották számon, de bizonyos ismertető jegyekkel, pl. összenőtt szemöldökkel rendelkező, vagy kancsal embereket is képesnek tartottak a szemmel verésre. V. A.
az igéző személyére és a rontás módjára vonatkozó adatokat nem közölt, e hiedelemtudása
az igézés tüneteire és annak gyógyítására terjed ki (70. szöveg). A szemverés gyógyítása –
a magyar néphithez hasonlóan – szenes vízzel történik, amelynek készítése közben tilos
megszólalni, vagy a víz készítőjéhez beszélni. Ráolvasó szövegről V. A.-nak nincs tudomása, szerinte esetleg arra kell közben gondolni, hogy ki igézte meg a beteget. A szenesvíz készítése nemcsak a szemverés gyógyítására szolgál, „diagnosztikus próba” is (Pócs É. 2004.
419.), amelynek segítségével megállapítható, hogy valóban szemverés történt-e, adatokat
szolgáltat az igéző személyéről is. A szenesvízből kilenc cseppet a beteg szájába, majd különböző testrészeire tesznek, a megmaradt vizet pedig a szoba sarkába kell önteni. A szakirodalom a szemverést mint rontó tevékenységet az „élet nedveinek” s ezáltal az egészség
elvételéhez kapcsolja. Eszerint a szemverés és annak gyógyítása nem más, mint a testnedvek „megszerzése” és „visszaszerzése”. (Pócs É. 2004. 424.)
Valószínűleg nemcsak a cigány kultúra ismeri azt a gyógymódot, amely szerint a lótrágya levével végzett borogatás gyógyítja a tüdőgyulladást és egyéb légúti betegségeket
(71. szöveg). A magyar népi gyógyászat szakirodalma is utal állati eredetű anyagokkal való
gyógyításra. (Pócs É. 1990. 719.) Tehéntrágyával a keléseket, a daganatokat kezelték. (Dömötör T. 1981. 141.)
A népi gyógyításban használt anyagok lehetnek mind állati, mind emberi eredetűek. A magyar néphit számos gyógymódot ismer, amelyben emberi váladékot használtak fel. (Pócs É. 1990. 719.) Az anyatej gyógyító hatását a cigány hiedelmekre vonatkozó szakirodalom nem említi. Adatközlőm az anyatej gyógyító erejét nemcsak csecsemők
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szembetegsége esetén tartja számon, hanem tésztába gyúrva a felnőttek keléseinek kezelésére is hasznosnak tartja (72. szöveg).
V. A. gyógynövényeket nem ismer, a 71. szövegben említi a székfűt, de nem tér ki ennek hatására.
4.4.2. Rontás
A néphit általában rontásként értelmez olyan hirtelen bekövetkező halált, betegséget
vagy más eseményt, amelyre látszólag nincs magyarázat. Ahogy a szerelmi varázslásra,
ugyanúgy a rontásra vonatkozó tudását is másoktól, elsősorban a vele hasonló korú asszonyoktól szerezte, viszont ő – állítása szerint – sohasem gyakorolta ezeket.
V. A. közlései azt bizonyítják, hogy az ártó célú mágiát nemcsak boszorkányok, természetfeletti képességű emberek végzik, hanem egyszerű emberek is.
A 66. és 67. közlés utal a specialista tudományának igénybevételére. V. A. ismerőse, egy
berettyószéplaki cigány asszony fordult tudóshoz, román paphoz, amikor lányát megrontották, második esetben pedig ő maga kért rontást egyik ellenségére. V. A.-nak nincs tudomása a rontás módjáról, amelynek eredményeként a megrontott személy kígyóvá válhatott
volna, ha azt egy másik román pap idejében le nem veszi róla.
Általában a rontás gyanúja akkor merül fel, ha az áldozatnak haragosa van, vagy
ha – kimondatlanul is, de – vétkesnek érzi magát a másik ember valamilyen módon
való megkárosításában. Két memorat szól arról a rontásról, amelynek következtében ő
is megbetegedett (63. és 65. szöveg). A rontást mint mágikus cselekvést nem mutatta
be, nem ismerte, csupán annak előzményeit és következményeit. A rontás előzménye a
rontó személy megverése volt: adatközlőm nyílt utcán verte meg sógornőjét, amiért az
házasságtöréssel gyanúsította meg őt. Ezt követően V. A. a rontás jeleit észlelte magán:
minden hét keddi és pénteki napján rosszul érezte magát, a szerencse elpártolt mellőle.
Román pap segített állapotán (62. szöveg), s bár álmában a rontó személy arcát nem láthatta, csupán annak alakját, tudta, hogy sógornője bosszulta meg a sértést. Betegség lett
a következménye az ugyanattól a személytől, sógornőjétől kapott Biblia olvasásának is
(65. szöveg). A feni esetben tetten érhető a kezdő konfliktus, a rontás eredménye, a kár
rontásként való értelmezése, a rontó személy azonosítása, valamint a gyógyítási kísérlet,
nincs kifejtve a konfliktust követő fenyegetés, a rontó/boszorkány valóságos és természetfeletti megjelenése.12
A sógornővel való konfliktusra más szövegek is utalnak: bár V. A. nem tartja boszorkánynak ezt a személyt, állítja, hogy más embereket is megrontott (65. szöveg): elvitte az
emberek házából a szerencsét, szerelmi kötéseket csinált a maga és mások számára. Egyetlen rontási akcióját ismeri: mikor fiát a bíróság lopásért börtönbüntetésre akarta ítélni, a
cigányasszony elvette a bíró erejét, így fia szabadon távozhatott. E rontás végzése helyhez
 Klaniczay Gábor a rontáselbeszélések hét nagyobb egységét különbözteti meg, amelyek közül az egyes elbeszélésekben előfordulhat, hogy nincs mindegyik jelen, vagy a sorrendjük változik. Klaniczay G. 1999. 117.
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és időhöz kötött: éjjel a temető kilenc sírjáról kilenc marék földet tett a zsebébe, miközben
mondja, hogy mire veszi. Másnap a bíró előtt állva ezt a földet morzsolta szét zsebében, így
annak nem volt ereje őt elítélni.
A rossz nyom szintén a rontás kategóriájába sorolható. A nap bármely szakában, általában erdei ösvényeken léphet bele az ember, amely aztán téves útra vezeti, önkívületi
állapotban meghurcolja azt. V. A. fiatalasszonyként találkozott ezzel a hiedelemmel, a
róla szóló tudását édesapjától kapta. A szomszéd falu malmából hazafele jövet – V. A.,
férje és édesapja – az erdőn keresztül indultak, lerövidítve az utat. A hátra maradó, zsákot cipelő férj nem tért haza a többiekkel. Másnap V. A. apja kutyával indult keresésére,
erdei bokrok között talált rá, még mindig a zsákkal a hátán, meg vót bolondulva. Hazatérését követően visszanyerte eszméletét, ugyanis ez az állapot huszonnégy órát tart. Bár
önkívületi állapotban járkált az erdei bozóton keresztül, V. A. férjén nem volt sérülés,
ágak karcolásának nyoma. A történtekre V. A. édesapja adott magyarázatot: belelípett egy
rossz nyomba.
4.4.3. A háztartás mágiája
A háztartás mágiája a hétköznapi gyakorlathoz, a háztartás munkafolyamataihoz
kapcsolódó mágikus eljárásokat jelenti. (Pócs É. 1990. 675.) V. A. a táplálkozáshoz és a
vihar elhárításához fűződő mágikus cselekvéseket ismeri.
A magyar néphit egyik leggazdagabb területe a tejhez és a tejhaszon elvételéhez fűződő hiedelem. Ez szorosan kötődik a boszorkányhiedelmekhez. (Pócs É. 1990. 676.) Adatközlőm még gyermekkorából ismert olyan, boszorkánynak nevezett személyeket, akik értettek a tejhaszon megszerzéséhez, az állatok megrontásához (74., 78. szöveg). Mind a tejhaszon elvétele, mind V. A. malacának megrontása simogatással történt: a rontó személy
kezével végigsimította az állatot, mire az elpusztult, vagy elapadt a teje. A megrontott tehén gyógyítására adatközlőm nem ismert semmilyen módszert.
A magyar néphitben az időjárás-varázslás a táltos, a garabonciás tevékenységeihez
tartozik. A berettyószéplaki cigányok napjainkban is foglalkoznak vályogvetéssel. Ma
már nem, de V. A. fiatalasszony korában ez jelentette az egyik fő megélhetési forrást.
Ebből az időből (körülbelül az 1970-es, 80-as évekből) ismeri az időjárás-varázslás egyik
módját (36. szöveg), amely szárazságot idéz elő. A mágikus eljárás személyhez kötött, az
első gyerekével várandós anya végezheti. Ennek a nőnek fognia kell egy békát, amit a vályogba vetnek, s így megszárítva, félre kell tenni olyan helyre, ahol nem törik el. Ennek
következtében szárazság lesz mindaddig, amíg a vályogot el nem törik. Hasonló mágikus cselekvéssel a mezőségi falvakban élő téglavető cigányok körében találkozhatunk,
viszont itt nincs feltételhez kötve a varázslást végző ember személye, állapota. (Keszeg
V. 1998. 98.)
A magyar néphit számos, a békához fűződő hiedelmet ismer. Az egész magyar nyelvterületen elterjedt béka–boszorkány kapcsolaton kívül rontást, gyógyítást, szerelmi varázslást, jóslást végeztek vele. Az időjárással kapcsolatban a szakirodalom a békakuruttyolást
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említi: sok vagy kevés esőt jósolt. (Pócs É. 1990. 542.) A béka földbe temetésének esőelkötő szerepéről Pócs Éva tesz említést. E mágikus eljárást a szemveréshez hasonlóan a halott/száraz–élő/nedves oppozíción alapulónak véli. (Pócs É. 2003. 167.) Mediátorszerepet
nemcsak a szárazföld–víz ellentétpárosában tölt be, hanem a „száraz, terméketlen-termékeny” oppozícióban is. (Keszeg V. 1998. 97.) V. A. tudása alapján alapvető követelmény az
is, hogy a varázslást végző nő első gyermekét várja. A kezdet szintén fontos szerepet kap
a magyar néphitben: a profán cselekvést kiemeli hétköznapi voltából, jövőt befolyásoló
funkciója van. (Pócs É. 1990. 660.)
4.4.4. Egyéb mágikus tudás
A V. A. hiedelmeiben szereplő tilalmak a családi élettel, a család egészségével vannak
kapcsolatban. Három hiedelem sorolható ebbe a kategóriába: a várandós asszony védekezése, a szoptatós anya és a kereszteletlen gyermek megóvása.
A várandós anyára vonatkozó hiedelem szerint (37. szöveg), ha az első gyermekét várja, nem nézheti meg a halottat, nehogy sárgás legyen a születendő gyermek. Ugyancsak
erre vonatkozik a temetőbe lépés tilalma is: amék a temetőbe megy, asszondják, hogy beteges a
gyermek, vagy meghal a gyerek, mikor megszületik.
A 75. szöveg utal az újszülöttet szoptató anya tejének elvételére, ennek megelőzésére. Eszerint az anyának a szülést követő hat hétig nem szabad kiadnia a házból sem
sót, sem parazsat. V. A. memoratja szerint az így ellopott tejet az elvivő személy házából
szerzett kilenc csipet só és kilenc parázs hozhatja vissza. A sónak a néphit nemcsak valódi gyógyító hatását ismerte, hanem annak mágikus erejét is. Mind a rontó, mind a gonoszelhárító szerepe a mágikus gyakorlatban ismert volt. (Dömötör T. 1981. 176., Pócs
É. 1990. 721.)
A hathetesnél fiatalabb újszülöttet szoptató anyának figyelnie kell arra is, hogy folyóvizet, árkot ne lépjen át, mert az elvinné a tejét (78. szöveg).
V. A. hiedelme szerint számos tiltás vonatkozik a kereszteletlen gyermekre (38. szöveg): ennek nem szabad sem templomba, sem temetőbe mennie, nem vehet részt a virrasztásokon, halotti torokon. Ha kereszteletlenül hal meg, nem temethetik a temetőbe, csak
annak szélére, ugyanis nem fogadja be a föld. A temetővel és a halottal kapcsolatos tilalmak a kereszteletlen gyermek, mind az állapotos anya védtelen állapotának és a halott tisztátalanságának hitén alapulnak.
A temetést követő hat hétig tiltás vonatkozik az elhunyt családjának temetőbe lépésre
is, ugyanis – adatközlőm szerint – nem hagynák békében nyugodni a halottat (16. szöveg).
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5. A hiedelmek szerepe V. A. életében
Adatközlőm, V. A. hiedelmeit nyelvi szövegből ismertem meg. A gyűjtés során V. A.
hozzám mint gyűjtőhöz való viszonyulása megváltozott: a beszélgetéseink kezdetén még
kissé visszafogott volt, unokái tanítónőjeként kezelt. Erre elsősorban a gyakran ismétlődő nagysága és a sűrű asszondja szavak utalnak. Ekkor mondatai rövidebbek még, és – a
későbbi elbeszélésekhez képest – közlendője tartalmára és kifejezésére jobban odafigyelt.
Első hiedelemszövegei a visszajáró halottról szólnak, ez az a téma, amelyről a cigány közösségben nyíltan, bármilyen szégyenérzet nélkül beszélnek. Lassan elmaradtak az udvariaskodó nyelvi fordulatok, beszéde pergőbbé, életszerűbbé vált, egy-egy káromkodás,
átkozódás is becsúszott mondataiba. Beszélési stratégiájára jellemző, hogy személyesíti, szubjektívvé teszi történeteit. A hiedelmek bemutatása a konkrétum logikájára épül,
azaz, konkrét eseménnyel szemlélteti meggyőződését, megnevezi az esemény terét és
idejét, körülményeit és szereplőit.
Hiedelemszövegei szinte azonos részben tartalmaznak memoratot és fabulatot. A
memorat előadásmódjára az epikus megformáltság, de főképpen a személyes jelleg, élményszerűség jellemző. A fabulat esztétikai, epikus szempontból a legkidolgozottabb, az
„élményszerűtől a meseszerű felé tolódik el”. (Verebélyi K. 2005. 55–56.) A természetfeletti lényekkel és emberfeletti erejű személyekkel kapcsolatos hiedelemszövegei többségükben memoratok. A mágiára, mágikus cselekvésekre vonatkozó szövegek nagy része
fabulat. E fordított arány V. A. hiedelemről való beszélésének irreleváns kontextusaira,
szokására utal: míg a mágikus cselekvéseket általában titkolja, a szűkebb családi körben,
bizalmas környezetével osztja meg, a mitikus lényekkel kapcsolatos élményeiről, tudásáról már nyíltabban, a makrokörnyezetében is beszél. Nem lehet azonban bármelyik mitikus lény a beszéd témája, ezek közül csak a ma is élő, funkcióval rendelkező hiedelmekről beszél. A ma már kevésbé ismert, a cigány közösségben funkcióját vesztett hiedelmek
– V. A. szerint − nevetségessé tennék környezetében. Abban, hogy nekem átadta e gyerekként szerzett ismereteit, közrejátszott a kezdetben idegen, kívülálló voltom, később
pedig az érdeklődő attitűdöm. A hiedelemről való beszélésének releváns kontextusa a
szűk értelemben vett család, vagyis édesanyja (míg élt), gyermekei, unokái, de ide sorolható a rontás esetén felkeresett román pap, tudós, vagy néhány közeli barátnője. Szűkebb
családi körben gyermekeivel a mágiához, unokáival pedig a mitikus lényekhez kapcsolódó hiedelmeiről beszél.
V. A. tudása nemcsak a cigány közösségben élő, hanem már funkcióját vesztett hiedelmeket is tartalmaz, amelyek viszont adatközlőm életében most is betöltenek valamilyen szerepet. A következőkben hiedelmeinek funkcióit szeretném bemutatni.
Saját életének, életpályájának értelmezésébe szervesen épül be hiedelemtudása.
Már gyermekként megtapasztalta a rontás ártó hatását: édesanyja egyedül nevelte fel
hat gyermekét, mert férjét egy másik nő elrontotta, aminek következtében az elhagyta családját. V. A. élettörténetében sorseseményként értelmezhető első házasságának
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felbomlása.13 Első férje egy másik nő rontásának következményeként megütötte V. A.-t.
E tettét a fiatalasszony úgy értelmezi, hogy már mást szeret férje, ezért elhagyja őt. Új
kezdetet jelentett életében a vonatállomásban talált táska, amelyet halott édesanyja küldött neki. Ez biztosította számára a szerencsét, életük, anyagi helyzetük gyökeres változását, javulását.
A mitikus tudás jelentős részét gyermekkorában, édesanyjától vagy más, idős emberektől – általában asszonyoktól – szerezte. Mágikus tudása már fiatal- vagy felnőttkorához
kapcsolódik. Ezen ismeretek – mitikus és mágikus tudása − birtokában alakult ki sajátos
világképe, amely szerepet játszik az életvezetésben, szociális kapcsolatainak irányításában,
a valóság értelmezésében, a veszteségek feldolgozásában.
A nyitott világ élményét, a transzcendens világ megtapasztalását fejezi ki az elhunyt
édesanyával álomban tett túlvilági látogatása. Az álom mint „szakrális kommunikáció (…)
a transzcendens lényekkel és az ősökkel való találkozás ideje”. (Keszeg V. – Peti L. – Pócs
É. 2009. 32.) A kiegészítő világok létezését a mitikus lényekkel való találkozásai is megerősítik. Ezeknek az emberi világba való behatolása általában térhez és időhöz kötött.
A hiedelmek tehát az emberi világot is tagolják: a kettős tagolású tér és idő egy emberi
és egy természetfölötti részre oszlik. A kincset őrző sárkány csak az erdőben, a cserfa odújában él, szintén erdőhöz kötött a menyasszony és erdőember megjelenése. A lidércszerető, a visszajáró halott megjelenése általában éjjel, sötétben történik. A mágikus cselekvések
egész sora a hely és idő függvénye. A szerelmi varázslást éjjel tizenkét órakor kell végezni, valamint azt a rontást is, amelyhez éjfélben, a temető kilenc sírjáról kell földet venni.
V. A. valóságértelmezése megváltozik annak tudatában, hogy a ház körül élő kígyó
tulajdonképpen valamelyik ember életének őrzője, ezáltal a kígyó olyan általános tulajdonságai kapnak hangsúlyt, mint testének hidegsége, amellyel egyszeriből fagyasztani
is képes. Azáltal, hogy a béka vályogba vetve szárazságot okoz, túlmutat az állatnak a
természettudományok által leírt természetén, mágikus funkciót kap. Az éjjel megjelenő
mocsárgáz lángjai kincset jeleznek, a bors pedig éjjel, tűzbe dobva nem fűszernövényként használatos.
V. A. hiedelmei a társadalmi élmény kifejezői is lehetnek. A sok tejet eladó s ezáltal jelentős anyagi haszonra szert tevő ember boszorkány, aki képes mások tejhasznának elvételére. A feleségét bántalmazó, durva férj boszorkány, aki halála után is gyötri feleségét. A
hirtelen meggazdagodott cigány ember vagyonát a lángnak (lidércfénynek) vagy a kincset
rejtő dombnak köszönheti.
Adatközlőm hiedelmeinek viszonyulási és viselkedési normát előíró szerepe is van. A
fogamzástól a halálig szabályok vonatkoznak a veszély, a nehézségek elkerülésére, az akadályok legyőzésére, a másik emberhez való viszonyulásra. Tilalmak védik a várandós nőt
és magzatát, a szoptatós anyát, a kereszteletlen gyermeket, de számos, a halotthoz fűződő
 Tengelyi László a sorsesemény fogalmát a következőképpen határozza meg: „olyan, magától meginduló, uralhatatlan módon lejátszódó, föld alatti értelemképződésre utal, amely az élettörténetben új kezdetet teremt.”
Tengelyi L. 1998. 199.
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viselkedési normát is ismer. Hiedelmei a természethez, állatokhoz való viszonyulási szabályokat is előírnak: ilyen a házi és a kincsőrző kígyó megölési tilalma, vagy a kútvíz tisztaságának ellenőrzése a gőte lenyelésének elkerülése végett.
V. A. visszajáró halottal kapcsolatos hiedelme egzisztenciális kérdésekre ad választ,
amely a halál okozta veszteség fájdalmát enyhíti azáltal, hogy „a halottakkal való kommunikálás lehetséges voltát állítja.” (Keszeg V. 2000. 153.) A mitikus lények közül a visszajáró
halottba vetett hit intenzitása jóval erősebb a többinél.
V. A. hiedelemkorpuszában az emberfeletti erejű személyekkel kapcsolatos hiedelmek
kevésbé funkcionálnak a természetfeletti lényekkel szemben. Ezt bizonyítja az a tény is,
hogy az előbbi kategóriába mindössze három lény tartozik, míg az utóbbi ötöt foglal magába. Az emberfeletti erejű személyek alakjainak elnevezése körül is bizonytalanságot tapasztaltam: a román pap funkciója összemosódik a tudóséval, a boszorkány ténykedése pedig a lidérc felé mutat. A boszorkányról szóló szövegek történései a távoli múltba nyúlnak
vissza, s nem sokkal későbbi a román pap hiedelme sem.
Adatközlőm természetfeletti lényekről szóló tudása, ezek funkciói sokkal gazdagabbak, bár itt is találunk olyan gyermekkori történeteket, amelyek memoratok ugyan, de
nem aktualizáltak. Ilyen a kincsőrző sárkány és a kígyó alakja, de ide tartozik a lidércszerető fabulatja is. Ez utóbbi funkcióvesztettségét annak megnevezése is jelzi: adatközlőm
boszorkánynak, visszajáró halottnak nevezi. A távolítás a múltba helyezi a kincsőrző domb
hiedelmét is: Mostanában nincs, de vót, most nem hallottam, de vót olyan cigányok, nagysága,
hogy abbul gazdagodtak meg.
A hiedelemtörténetek sajátos szövegszerkesztési eszközével, a közelítéssel (… de az
van még most is! Most is van olyan, olyat lehet hallani…) teszi adatközlőm ma is funkcionáló
hiedelemmé az erdei lények és a tisztátalan alakját. A Most a nyáron is vótam M.-szal, még
M. is tudja, látta kijelentés nemcsak közelít, de legitimizál is.
A hiedelmek fenntartó erői gyakran pszichológiai tényezők, adatközlőm ezért rendelkezik a visszajáró halottról szóló gazdag hiedelemtudással. Nemcsak közeli családtagjait,
édesanyját, apját, testvérét, születendő unokáját veszítette el, akik hazajártak halálukat követően, a halottról szóló ismereteit közelebbi és távolabbi ismerősök történetei egészítették
ki. Édesanyjáról négy szöveg szól, ami ugyancsak pszichológiai tényezőkkel magyarázható: a hozzá fűződő lelki kötődés volt a legerősebb. Az emberi elmúlás állandó jelenléte e
hiedelem folytonos újratermelődését hozza létre. V. A. esetében ez az egyetlen hiedelemkör, amely egyaránt tartalmaz memoratot, fabulatot és dite-ot.
Adatközlőm történeteiben a mágikus erejű állatok már kisebb jelentőséggel bírnak. Az
ide sorolható szövegek nagy része fabulat.
A magánélet válsághelyzetei, az emberi kapcsolatok megromlása vagy éppen hirtelen
közelivé válása, a krízisállapotok aktivizálják, termelik újra a mágiába, mágikus cselekvésekbe vetett hitet. Ezen hiedelmek bemutatásakor V. A. általában a kívülálló szerepkörébe helyezi magát, a történet résztvevőjeként pedig áldozat. Életvezetési stratégiájába fontos szerepet játszanak a szerencsét, anyagi hasznot biztosító mágikus cselekvések, a mágia
ezen területén ő is aktív résztvevő.
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Összegzés
V. A. hiedelemvilágának élő voltát elemezve elmondhatjuk, hogy mind élő, mind kevésbé funkcionáló hiedelmeket tartalmaz, viszont az előbbi jóval nagyobb számban fordul
elő. Az utóbbi kategóriára sem mondható ki egyértelműen ezek elhalása, csupán gyengülése, ugyanis a gyűjtés folyamán nem véletlenül kerülhettek felidézésre. Nemcsak a gyűjtés
teremtette mesterséges környezet az oka ezen történetek felszínre kerülésének, valószínű,
hogy – bár a jelenkori cigány közösségben funkcióját vesztette – adatközlőm életében ma
is valamilyen szerep betöltésére alkalmas. A kincsőrző kígyó és a kincset rejtő domb funkciója valószínűleg összefüggésben van V. A. pénz, jólét utáni sóvárgásával, a lidérc, boszorkány alakja pedig a visszajáró halott hiedelemkörébe olvadva él tovább.
Szembetűnő, hogy a gyűjtött hiedelmek nem vagy csak igen csekély mértékben kapcsolódnak a keresztény valláshoz, a mitikus lények vallásos terminológiával való megnevezése is hiányzik. Ez azzal magyarázható, hogy adatközlőm egyáltalán nem templomba
járó, nem is élt/él vallásos életet. V. A. hiedelemtudása befolyásolja a világról alkotott képét,
hatást gyakorol életvezetésére, megalapozza cselekedeteit, szociális kapcsolatait.
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A gyűjtést diktafonnal végeztem előre rögzített szempontok, kérdés- és témakörök
alapján (l. alább). Adatközlőmmel négy alkalommal – 2009 novemberében és decemberében, majd 2010 januárjában és decemberében – beszélgettem az iskolában. A gyűjtött
anyagot eredeti formájában jegyeztem le, néhol értelmetlen szövegrészekkel, megőrizve az
eredeti ejtésmódot, nyelvtani szerkezetet. Az alábbi szöveg a beszélgetés menetét követi,
az interjút szelektíven közlöm. Azok a részek maradtak ki belőle, amelyek sem a hiedelmek, sem az élettörténet szempontjából nem voltak relevánsak (pl. híresztelések a szomszédokról, ismerősökről). Ezeket a részeket nem jegyeztem le, csupán zárójelben közöltem a beszélgetés témáját. A magnót technikai okok miatt egy-egy beszélgetés alkalmával
többször is le kellett állítanom, hogy menthessem a rögzített hanganyagot.
Az interjú(k) szerkezetét és tartalmát meghatározó szempontok, ill. témakörök
I. Hiedelmek
1. Hiedelemlények
• emberfeletti erejű személyek
• természetfeletti lények
• állatok
• növények
Az egyes lények hiedelemkörére vonatkozó adatok:
• a lény leírása
• tartózkodási helye
• megjelenésének helye, ideje
• ténykedése
• ténykedésének oka, célja
• elhárítása
2. Egyéb hiedelmek (mágia)
• az egyéni boldogulás mágiája
• rontás
• a háztartás mágiája
• egyéb mágikus tudás
II. Adatközlőm életére, környezetére vonatkozó információk:
• a berettyószéplaki cigányok származása, identitása, foglalkozása
• származása, identitása, foglalkozása
• adatközlőm gyermekkora
• iskola, iskoláskor
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• fiatalkor
• házasság, család
• vallás
• egészségi állapot
• anyagi helyzet
• szociális kapcsolatok

I. beszélgetés: 2009. november 12.
1. K.: – Emlékszik még rá, hogy mit mesélt, hogy honnan származnak, honnan jöttek?
V. A.: – Há, mi innen származtunk, mer ide valósiak vagyunk. Anyám is, dédnagyanyám is, én is itt születtem.
K.: – Nem tudja, hogy a dédnagyanyja honnan jött?
V. A.: – Hát, űk is csak innen valósiak vótak, hát csak ide valósiak vótak.
K.: – És milyen cigánynak tartják magukat?
V. A.: – Magyar cigányok vagyunk.
K.: – S a foglalkozásuk?
V. A.: – Hát ö... vályogoztunk, tégláztunk, olyasmiket.
K.: – S mást, kosarakat csináltak?
V. A.: – Kosarakat, ilyesmiket... hát vótak, akik csináltak, de mik nem. Hát a határba
nem nagyon csináltak a cigányok. Esetleg székeket csináltak, vesszőbül. Na, ilyesmiket csináltak, de más egyebet nem csináltak. Csak vályoggal meg téglával foglalkoztak.
2. K.: – Az iskoláról tud valamit, mikor épült?
V. A.: – Hát én nem tudom az évet, de hát mikor én vótam hét éves, mikor indultam az
iskolába. Vótunk kilencévesek, mán mikor ide fent kerültünk. Mer egy háztul a másiknál
mentünk tanulni. Me nem vót iskolánk, nagysága. Úgyhogy, szegíny B. P. az elrendezte,
hogy csinálnak nekünk egy kis iskolát. És úgyhogy, ö... kihozta az újságírókat, felkűdte az
irkánkat, könyvünket, mit tudom én...
K.: – Hogy lássák, hogy mit tanulnak.
V. A.: – Igen, hogy tudunk tanulni is. Kéne nékünk egy kis iskola. És asszondták, hogy
segítenek bennünket. Adnak cserepet, adnak ezt-azt, meg ö... csináljunk mik is. Hát persze, gyerekik vótunk, kilenc évesek, most mint ezek a gyerekik. A jányok, leálltunk formázni, a fiúk meg csinálták a sárt, de P. is beállt a sárba.
K.: – A tanító.
V. A.: – Igen. Ű is csinálta a sárt. Hordták lábosokkal, evvel-avval, mer nem vót még
talyigánk se. Nem vót. Oszt úgy formáztunk. Nem tudom, ötezer vályogot vagy hatot csináltunk, nem tudom. Reggelibe, egísz két óráig csináltuk a vályogot, dílután meg tanultunk. Egy-két órát.
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K.: – Nehéz volt.
V. A.: – Igen, egísz nyáron úgy vót. Azután más évben megint hoztak nekünk téglát,
cserepet, ezt-azt. Segítettünk mik is, hogy rakják. Vótak itt kűművesek, de itt vótunk mik
is. Hordtuk a téglát, cserepet, ezt-azt, míg felípült.
K.: – Akkor megtanította magukat olvasni.
V. A.: – Nagyon jól tanultunk, nagyon, nagyon jól tanultunk. Mik vótunk az elsők, akiket tanított. Míg akkor fiatal vót ű is. S nagyon jól tanított bennünket. Mer vót egy kis
verís...
[Az iskolásokról beszél.]
V. A.: – Nem vót olyan okos világ, mint most. De mik tanultunk. Mer ütött B. P. Ütött,
és meg kellett tanulni, nem mertünk jönni az iskolába. Nem mertünk jönni az iskolába,
addig míg ű nem jött. Hogy hajtson minket, mer nem vót még cipőnk se. Ruhánk se vót.
Mer akkor nem vót olyan világ, mint most.
K.: – Szegény világ volt.
V. A.: – Igen. Oszt felvett bennünket az ágybul, osztán hozott a hátán egísz az iskolába.
Oszt tanultunk. Ha nem tanultunk, megvert bennünket.
K.: – De most nem szabad.
V. A.: – Asszondta anyám, sose felejtem el: − Tanár elvtárs, vigye el a nyújtóját és avval
üsse a jányomat. Tanuljon meg!
K.: – Az más világ volt.
V. A.: – Tanuljon meg! De meg is tanultunk. ĺgy van.
3. K.: – Olvasni szokott? Mostanában?
V. A.: – Nem nagyon olvasok, nem látok. Nem látok.
K.: – A betegség miatt?
V. A.: – Igen. Nem tudok olvasni, mer nem látok. Még ezeket a nagy betűket elolvasom, de mán az apró betűket nem tudom elolvasni. Nem látok. Meg ez a cukorbeteg is...
K.: – Könyveik vannak otthon? Milyen könyveket tart otthon?
V. A.: – Hát én csak a Bibliábul olvasok, mikor olvasok egy-egy kicsit. De az is, amék
nagy betűvel van. Itt is, ott is olvasok egy-egy kicsit. Nem vagyok én mán arra való, semmire. Semmire nem vagyok arra való, nagysága.
K.: – Eltelt az idő... Tévét nézni szoktak?
V. A.: – Én..., tévézni tévézünk. Vettem mos nekiek olyan plazmatévét.
K.: – Az igen!
V. A.: – Osztán tévéznénk. Mán mit csináljak, mán nem hagyom én se... Hogy lejjebb
legyenek, mint a többiek. Kapom azt a kis pínzt, beleteszem valamibe, hogy látszodjon.
K.: – Persze.
V. A.: – Mer én nem járok se a faluba, se ide, se oda. Egyszer-máskor, ha egy hónapba megyek.
K.: – De a szomszédba át-átmegy. Vagy nem? A szomszédasszony sem jön át?
V. A.: – Én nem megyek, se nem járok, nagysága senkinél.
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K.: – Nem szoktak kimenni, beszélgetni egy kicsit?
V. A.: – Nyáron kint ülök, mikor jobban vagyok egy kicsit, kint ülök. Beszílgetünk. Én
ilyenkor, én nem megyek senkihez, nagysága. Nem szeretek én senkivel beszílni, mer ha
mond az ember valamit, nem úgy mondják, ahogy vót. Akkor menjek szembesíteni?
K.: – Igaz.
V. A.: – Menjek, hogy cibálják meg a fejemet, me én mán nem vagyok arra való. Mer
ezek csak arra valók. Csak arra valók, nagysága. Másra nem. [Az iskolásokról beszél.]
4. K.: – Azokra emlékszik még, amiről mesélt? A halottról, a halott lelkéről?
V. A.: – Ez rígebben – még most is úgy van, nemcsak rígebben –, mer ez megmarad.
Mikor meghal valaki, akkor hazajár, hat hétig – há, tetszik tudni a nagysága is, na – hat hétig hazajár, mán hat hét múlva nem szokott hazajönni, nem jön, nem tud jönni. De, mikor
meghal valaki, nagysága, akkor mindent tud hat hétig, mindent az égvilágon. Az emberrel
leül az asztalnál, hallja mit beszíl, mit csinál, ha leül enni, leül vele az asztalnál, mindent,
mindent tud, a halott mindent tud, nagysága. És haza is jár, de van olyan, hogy mutatkozik, van olyan, hogy nem mutatkozik. De, amék mutatkozik, biztoson nem mutatkozik
úgy, hogy megijedjen az ember, nem ijed meg.
5. V. A.: – Mondom én is, nekem is megmutatkozott anyám, mer hazajárt. De én nem
fíltem, nem fíltem, meg ö… Levitt a sírba, én gondoltam, hogy alszok, de nem aludtam,
nem aludtam, nagysága, nagyon beteg vótam. És asszondta nekem, hogy akarok vele menni. Mondom: – Anyám, hová viszel? Mind kicsik – há, kicsik vótak a gyerekik –, egyik kisebb, mint a másik. Anyám, ki fogja ügyelni? Nekem nincsen itt senki. Asszondja: – Gyere, mer megmutatom neked, hogy én hun lakok, és levitt a sírba, nagysága. Én eztet sose
fogom elfelejteni, sose, sose…
K.: – Hogy tudott lemenni a sírba? Kinyílt a sír, vagy hogy tudott oda lemenni?
V. A.: – Asszondta nekem – nagyon beteg vótam – és asszondta nekem: – Látod,
jányom, ezt a fődet... Kivitt a temetőbe, el vót hasadva a főd, ahun van a sír, egy cérnányi
hasadík vót. – Na, ezen jövök ki. A sírbúl. És mikor bemegyek, akkor, asszondja, nízzed,
kinyílik a sír. És kinyílt a sír. És lípcső van egísz lent, ahun vannak.
K.: – Kik vannak ott? Van más is?
V. A.: – Nincs senki.
K.: – Csak az anyja volt ott?
V. A.: – Csak, igen. Mint egy kis kamara, így, mint a sír. Van az a két fal, és mikor bementem, lementem a sírba, vót egy asztal, de az tele vót ennivalóval. Mindenféle ennivalója vót. Persze, nem ettem, mer éhes vótam, hát egy hónapig az ágyba vótam, nem tudtam
semmit enni. S asszondtam: – Jaj, anyám, én olyan éhes vagyok, meghalok éhen. – Hiába
– asszondja –, én nem adhatom oda az ennivalót neked, csak ha itt maradsz velem. Mondom: – Én nem maradok.
S akkor asszondta nekem: − Na, nízzed jányom, látod − asszondja −, ez a kis házam van.
De hiába ütöm a falakat – asszondja –, hogy beszílgessek valakivel, senki se szól hozzám
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– asszondja. – Há – mondom – mír? – Nem tudom – asszondja –, haragusznak rám. De
ez azír vót, mer idegen helyen van eltemetve. Nem vót ösmertsíge. És akkor asszondta nekem: – Gyere, megmutatom neked, hogy hun megyek sétálni. Mer egísz nap én sétálok, én
nem mehetek sehova, nekem csak te…, mikor alszol, én járok – asszondja.
Mondom: – Gyere! Kimentünk, kivitt egy nagy, szíp legelőre, de ott annyi virág vót,
mindenféle virág vót, nagysága. Én mán annyi virágot én nem láttam sose. Meg vótak
ilyen kicsi karácsonfák, egyik kisebb, a másik nagyobb. Mondom: – Anyám, mír vannak
ezek a kicsi fák, egyik kisebb a másik nagyobb? – Ó − asszondja –, jányom, ha tudnád! –
Há – mondom – mégis? – Hát – asszondja – van, amék jó ember, van, amék rossz ember,
és amék jó ember, annak a fája nő, amék rossz, annak meg kiszárad. – Na, jó van – mondom akkor.
Hát mán mikor felírtünk, egy nagy..., mint egy dombon vót felfele, az úgy ígett, nagysága, az a domb, mintha aran lett vóna, ígett vóna. S asszondtam neki: – Anyám, vigyél engem
oda! – Ó – asszondja – jányom, még én se jutottam még oda. Nem engednek. Hét páza van
– asszondja –, hét őr, aki eztet ügyeli. De ide nem szabad jönni, csak amék – asszondja –
nagyon-nagyon jó ember. Az mehet oda be. – Há – mondom – minket nem engednek be?
Mik is jó emberek vagyunk. – Nem – asszondja –, jányom, még közel se engednek. Nem
tudsz menni – asszondja –, mer megvakulsz a nagy világságtul. Na, jó van. Eljárkált velem
ott abba az izébe, ott a síkságba, olyan síkság vót, nem láttunk semmit, csak olyan egyenes
vót minden, csak az a kis domb vót ott, de olyan szíp vót, nagysága, csodaság vót.
– Na – mondom – anyám, én megyek magamnak. – Ráírsz még – asszondja –, ülj még
egy kicsit, oszt elmegyünk. És akkor vót ott erre is, arra is, vitt, hogy mutatta be, hogy hun
járkál, mikor nappal. Asszondja: – ĺjjel, mikor megyek – asszondja –, szoktam menni a
jányoknál, mer ott laknak. Megyek – asszondja.
K.: – A lányához?
V. A.: – Igen, vannak ott [Temesváron], hárman vannak. – Megyek, oszt – asszondja –
szíjjelnízek. Mer vót a kisebbik kisjánynak… három gyereke van, nem, nígy, egy jánya, meg
három fia, nígy gyereke van. – Szoktam menni – asszondja –, jobban a kis pulyákír, mer ű
nevelte fel azokat. Minden este megyek hozzájuk. – De – asszondja – nálad nem nagyok
jövök – asszondja –, csak mikor tudom, hogy beteg vagy, mer – asszondja – nehezen jövök.
Vonattal kell menjek, vonattal kell jöjjek. – Há – mondom – mír anyám mísz te vonattal? –
Hát fiam – asszondja –, gyalog nem jöhetek, mer vonattal járok – asszondja –, Temesvárrul.
K.: – Messze van.
V. A.: – … Na, jó van. Úgyhogy felhozott. – Na, menjünk – asszondja –, mer eltelik az
idő. Há kihozott. Hát ű ment, osztán kinyílt az a sír, jöttünk felfele a lípcsőn. Asszondja: –
Eridj magadba haza, mer elviszlek és eridj haza. És úgy megfogott és megsimított. Megfogta a fejemet és egísz le a lábomig lesimított. De én többet nem vótam beteg, nagysága.
K.: – Meggyógyította.
V. A.: – Én nem éreztem a fájdalmat. – Eridj haza – asszondja –, pihenjél, s meglátod,
hónap nem leszel olyan beteg. Úgy is vót. Há, mikor mondtam a jányoknak, úgy sírtak
azok, hogy csuda.
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6. K.: – Ők nem látták?
V. A.: – Dehogynem, a kisebik jány el is kőtözött onnan a blokkbul. Mer megijedt, há
minden nap otthun vót.
K.: – Félt.
V. A.: – Borogatta a konyhát úgy, hogy világvíge vót. Segített neki, hogy mosogasson,
meg főzzön, meg mit tudom én, mit.
K.: – És ők féltek tőle, maga nem félt.
V. A.: – Igen, fíltek tűle, mer mindig hallották, hogy zörög. Kiment a vécére, mer két
véce vót, mer blokkja vót. Kiment a vécére, ű is kiment. Mikor ű húzta azt a vizet, ű is
húzta. Mikor főzött, kiment abba a izébe, hogy főzzön, akkor hallotta, hogy segít neki az
edínyeknél.
K.: – Az igen!
V. A.: – Főzött neki.
K.: – És ők nem látták az arcát, nem jelent meg?
V. A.: – Nem, nem mutatkozott, csak hallotta, hogy valaki borogat bent a házba.
7. V. A.: – És akkor még jött, még egyszer, akkor is beteg vótam és megfogta így az
arcomat, így állt a hátomnál, ahogy feküdtem az ágyon. És rátette az arcomra a két kezit,
és én felül tettem így a kezemet az övére, s éreztem, hogy megfagy az arcom. És rögtön az
eszembe jutott, hogy anyám meghalt. És úgy kihúzta a kezit, az arcomrul, és én – buta is
vótam, nem vótam én az a normális – kiabáltam az emberne: – Állj fel, S., gyús fel a villanyt, mer itt van anyám! És egy más íjjel asszondta nekem: – Többet, jányom, ne várjál,
mer nem jövök. De nem is jött többet, nagysága. Többet sose az íletbe, többet nem jött.
Csak hallottam, hogy úgy nyílt az ablak, becsapódott, de úgy csapódott be az a nagy ablak,
hogy asszittem, hogy szerteszíjjel megyen. De semmi baja nem vót az ablaknak. Semmi
baja, semmi baja nem vót. Azóta sose én nem láttam anyámat, sose, sose, sose.
K.: – Ezt nem szabad mondani? Hogyha megjelenik, azt nem szabad elmondani?
V. A.: – Nem, nem szabad.
8. V. A.: – Nem, há vót olyan halott is, nagysága, hogy feltartotta a családot, pínzt hozott nekiek.
K.: – A halott?
V. A.: – Én, nagysága, még ilyet nem hallottam még íletembe.
K.: – Én sem.
V. A.: – Pínzt hozott neki és mindig tanálta a pínzt a párnája alatt.
K.: – Akkor az nem csak hat hétig járt vissza, az jött utána is.
V. A.: – Az járt, járt.
9. V. A.: – Vót itt egy cigány ember, de azt én nem hiszem, hogy rendes ember vót,
ahogy mondják, hogy vannak ezek a boszorkányok, mit tudom én, na. Az rendesen, nagysága, járt itthun és aludt a felesígivel.
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K.: – Miután meghalt?
V. A.: – Miután meghalt.
K.: – Tehát ő boszorkány volt, míg élt, és miután meghalt, akkor járt haza.
V. A.: – Ki tudja, mi vót ű nagysága, nem tudom.
K.: – Vannak ilyenek, hallottam…
V. A.: – Nem tudom, mi vót, de hiába mondta nekünk a szegíny asszony, me nem...
nem hittük el.
K.: – És mit csinált az asszony? Meg tudott szabadulni tőle?
V. A.: – Dehogy szabadult, nagysága, elment innen, elkőtözött, Temesvárra, mer arra
lakott a fiai, de csak… ment utána, s rendesen aludt vele, nagysága, rendesen aludt vele.
K.: – Akkor mi lett az asszonnyal?
V. A.: – És már az asszony nem bírta, asszondta, hogy megöli magát, mer nem tudta
magát… mer hiába mondta nekünk, mer nem hittük. Mondtuk mik, hogy menjen a papnál, hogy hívja a papot, hogy szenteltesse meg a házat, de nem írt a semmit. Semmit nem
írt! Rendesen járt haza nála, vagy öt évig. Há, mán olyan tönkre vót menve az a cigányas�szony, hogy rá se tudtunk ösmerni. S elkőtözött addig, míg megölte. Megölte. Ez úgy gondolom, hogy olyan bosszorkány-féle vót, vagy mit tudom én. Hát én még nem hallottam
ilyesmit, halott járt itthun, de ilyesmiket nem csinál.
K.: – Ilyen sokáig…
V. A.: – Hogy öt évig, meg ilyesmiket… Há, kikacagtuk a szegíny asszonyt, há, hiába,
ű sírt, mik meg kacagtuk. – Ne kacagjatok, mer ez igaz!
K.: – Szegény, ő tudta, ő látta.
V. A.: – Mán ű, mán miko jött az íjjel, ű mán tudta, hogy kell hogy jöjjön. Az gondolta elsőbe, hogy álmodik a cigány asszony, de hát közbe ez nem vót álom… Mer igaz vót.
K.: – Ott volt, látta, érezte.
V. A.: – Igen. Panaszolta szegín anyám, mikor itthun vót, hogy vót, mint vót.
10. K.: – S magának az anyja jelent még meg máskor is?
V. A.: – Nem, nem, mondom akkor egyszer…
K.: – Kétszer jelent meg csak?
V. A.: – Nem, nem jött többet. Kétszer vót, de nem jött többet.
K.: – Mesélte, hogy a temetés után is megjelent, míg ott volt felravatalozva. Emlékszik rá?
V. A.: – Az tudja, hogy vót, nagysága?
K.: – Mikor ott Temesváron voltak…
V. A.: – Na, elment. Vót… én vótam Temesváron... Csak nagyon szegínyek vótunk.
Nem vót pínzem se. Szegínyek vótunk. Kilencven lejt, vagy mennyit kaptunk gyerekpínzet,
mit tudom. Vót a… vót egy kis gyerekem, ez a kis bolond, hándikápát, kicsi vót, V. Há én
avval mentem. Nem vót kire hagyjam. Há, mikor eltemettík, én lefeküdtem, asszondták
a jányok, hogy feküdjek le egy kicsit, pihenjek. Há lefeküdtem én, de nem tudtam aludni. Aszondta nekem: – Állj fel, jányom, ne aludjá, mer még csak most az íjjel leszek veletek, mer mán többet nem leszek többet. Na, jó van, nem aludtam, nem is ijedtem meg…
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K.: – Nem félt tőle.
V. A.: – Nem. És akkor mikor eltemettík, csináltak pománát, mer a cigányok is, na,
felvettík ezt a nagy dicsősíget, pománát csináltak. Hát én nem enném meg, nagysága, ha
tudnám, hogy rögtön levágják a nyakamat s meghalok, én nem ennék abbul a pománábul.
K.: – Nem tudna enni?
V. A.: – Pedig anyám vót, nem tudok. Meg nagynéném vótak, jöttek izérül, hogy mondják mán... Dévárul jött a testvíre, hogy főzzenek, nem is a jányok főztek, de nem tudtam enni
belőle. Nem is tudnék enni! Na, hát persze, mindegyik leült enni, sokan, nagyon sokan vótunk, leültek, hogy egyenek, de én nem ettem. Elvettem a fiút és jöttem vele ki, az állomásnál,
mer itthun vótak a gyerekik, nem vót, aki főzzön nekiek, mondom neki: – Én muszáj menjek
haza. Jöttünk, de én nem is engedtem, hogy pakoljanak nekem nem többet, egy darab kalácsot tegyenek a táskámba, nem, nekem nem kell, nekem nem, mer nekem nem kell! – Legalább a pulyáknak tegyél! – Nekem ne tegyél semmit! Három napig ne egyen az ember, mer
nem ettünk, mer van olyan, hogy főznek, esznek, de én nem tudnék enni. Nagysága, Isten
őrizzen, ha meghalna valaki, én nem tudnék enni, míg ott van, nem tudnék enni, nincs étvágyam. Na, felültünk a vonatra és eljöttünk. Mikor Váradra jöttünk, s leszálltak az emberek –
mer egísz Váradig hozott bennünket a vonat s onnan rájöttünk erre a vonatra, mék Szíplakra
jön – egy nagy táska, nagysága, egy nagyon nagy táska vót, még kereke vót a táskának.
K.: – Hol volt ez?
V. A.: – A vonaton, ahogy lejövünk a lípcsőn, ott vót, itt van a lípcső, ott van a vécé, tetszik tudni mán. [A nagyváradi vonatállomás aluljárójáról beszél.]
K.: – Igen.
V. A.: – Hát, asszondja az ember: – Kié ez a táska? Mondom: – Hadd ott, ne nyúljá
hozzá, ne vedd fel – mondom –, mer ebbűl baj lesz. Mondom: – Eridj be a vécébe, nízzé
be, nincsen ott a vécén valaki, azé. Há, kinyissa az ember a vécét, a vécébe nincs senki, de a
vonaton sincs senki. – Na – mondom – vedd fel, akié lesz, megösmeri, odaadjuk. Na, persze felvette az ember, de abba nagysága, annyi mindenféle vót, hogy én azt se tudom, mi
vót benne… De mindenféle vót, gyerekiknek, nekünk, rizskása, cukor, kenyír, olyan, mint
amit a románok sütnek, kerek kenyír, ott sonka, ott pájinka, ott bor, ott túró, ott kolbász,
ott minden vót! A gyerekiknek cukor, kalács, kés, villa, mit tudom én… konzerv, minden
vót, mindenbül nagysága, egy ilyen nagy táska vót.
K.: – Az igen!
V. A.: – Asszondja az ember: – Én kinyitom. Mondom: – Ne nyisd, hátha jön valaki,
megöl bennünket itt! – Én mán nem bánom – asszondja –, tetszik tudni, hogy van az állomásokba lóca…
K.: – Igen.
V. A.: – …lehúzta a zipzárt és belenyúlt. – Ó – asszondja – , A. [suttog], itt minden van
ebbe a táskába. Én muszáj egyek, mer én éhes vagyok. – Há – mondom – vegyél magadnak, oszt egyél! Há kinyitotta az ember, rendesen leült, oszt evett. Amikor kiírünk az állomásnál, hogy jöjjünk haza, egyik se állítsa meg az embert, hogy: – Add ide a táskát, mit
tudom én. Hazahozzuk a táskát. Há vót ez a nagyobbik kisfiam, Gy. …
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K.: – Igen, ismerem.
V. A.: – … az kicsi vót, hát, olyasmi, mint M. most [13 éves]. Hát még egy kis olyan is
vót, egy kis kés is, olyan briska, olyan kicsi vót. Még a fiúnak is…
Szerette azt a kisfiút, mert tudta, hogy az apja nincs, mindig… meg szedett neki ruhát.
Járt ott a blokkoknál az asszony és ahun vót gyerekik, mindig odaadta neki, mer mondta, hogy van egy kis onokája, s osztán odaadta. Ű szedett egy nagy zsák ruhát. De hát én
nem hoztam…
K.: – Ez a maga anyja…
V. A.: – Igen. Nagyon szerette azt a kisfiút.
K.: – Biztos ő küldte neki akkor…
V. A.: – Na, a kis briska, na, asszondja a fiú: – Anyám – asszondja –, ez a kis briska az
enyém, mert ezt mámi kűdte nekem. – Na, jó van. Úgyhogy úgy jártunk akkor is. Csak az
öregasszony rendezte, hogy valaki ott hagyja, és mik elvehessük. Mer tudta, mer nem ettünk, nem pakoltak nekünk, hát csak az ű… izéje vót.
K.: – Biztos.
V. A.: – Na, úgyhogy úgy jártunk. Mikor mondtuk a cigány asszonyoknak, meg mondtam, hogy nem tette…, meg mikor mondta, hogy jött a testvírem, mondtam, hogy mit
tanáltunk, nem hittík el. Még mostanáig is megvót az a táska. Amikor elbontottuk a házat, fellöktük a padlásra.
K.: – S mostmár nincs?
V. A.: – Most ígette el a fiú.
K.: – Elégette?
11. V. A.: – Igen. De nekünk, nagysága olyan szerencsénk vót abba a házba, míg az
a táska megvót… hogy mán ilyet mán… Én magamban házat csináltam, mer mikor vettük ezt a kis házat… Kis szalmás vót. Nem tom, mán mennyír vettem, nyóc lejír?… Vagy
mennyi vót akkor az a pínz, nem tudom… De nagyon ócsó vót. Akkor, hogy mondjam,
sokba számították, sok vót a pínz, de kevés pínz, no, ebbe a pínzbe. Nyóc lej, há mi vót az!
Vettem azt a kis házat, és szalmával vót befedve. Mert lent a tanyába laktunk akkor, abba
tájt. S én vettem ezt a kis házat Gy.-nek. Mer tudtam, nincs apja, s akkor, majd ha megnő,
neki legyen az a kis háza. Na, gondoskodtam.
12. V. A.: – S nekem olyan szerencsém vót, nagysága, és magának is megmondom
most, ha úgy Isten őrizzen, nem akarnám, hogy legyen valami baj a nagysága közt, vagy
rokon, vagy van olyan öreg mamája, vagy mit tudom én…
K.: – Meghalt…
V. A.: – Meghalt. De nincs is több?
K.: – A nagyszüleim mind meghaltak és apukám is meghalt. Csak anyám él.
V. A.: – Íl az anyukája. És mikor meghal valaki, megmondom a nagyságának, de eztet
ne mondja maga senkinek. Ha meghal valaki a magáé közt, ami rajta van, amibe meghal,
abbul a ruhábul, ha feltesz magának. Nem kell, hogy mondjon semmit, elveszi azt a ruhát,
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mondjuk vagy alsó, hogy mondjam mán, vagy ing, vagy majó, vagy mit tudom én, zokni,
vagy mit tudom én, na.
K.: – Akármilyen.
V. A.: – Legyen az üvé. Űrajta legyen. S aztat felteszi. Azt úgy tegye el, hogy ahhoz ne
járjon, nehogy kilökje, vagy mossa ki. Mer nem szabad kimosni.
K.: – S hogy ne lássa más se? Ne tudják?
V. A.: – Há, ne tudják. Csak maga, mikor leveszi aztat, úgy mondja: – Nekem olyan
szerencsém legyen, hogy olyan ne legyen senkinek. Pínzem ne fogyjon el sose. Tudja, milyen szerencséje van, nagysága? De mindenhez!
K.: – Ezt nem hallottam!
11. V. A.: – De mindenhez! Mondom, hogy szegínyek vótunk, az uramat elütötte az
ótó. Kilenc gyerekkel vótam. De nekem a pínz, nagysága, a kezembűl nem fogyott ki.
De hogy hunnan vót, hunnan vettem, mit csináltam, nem tudom, de én mindig pínzzel
vóttam… pínz, nagysága…
K.: – Vajon a táska?
V. A.: – Csak az lehetett, mer én anyámtul nem hoztam semmit el. Nem vótam én…
És megmondta nekem egy jósasszony, hogy ez azír vót, mer a táskát ű adta nekünk és
megcsinálta ű azt a táskát, hogy…
K.: – Miért égették el a táskát? Nem sajnálták?
V. A.: – Gy. még mikor csinálták a házat, vót abba vályog, minden fa, összeszedtík,
osztán elígettík mire észrevettem.
K.: – Jaj, maga nem is tudta, hogy elégették.
V. A.: – Nem. Én vaskerítíst csináltam, gerendát vettem, cserepeket vettem, szarufákat
vettem, kipucoltam. Én magamban.
K.: – Az igen!
V. A.: – És jó drága pínz vót! És kajám is vót, bent a házba is vettem mindent. De én
mindig pínzzel vótam. Mondom a nagyságának, ha víletlenül így a… maga közül lesz valaki, ha maga elveszi eztet és felteszi és meg fogja mondani nekem majd, ha ílek, vagy megmondja másnak, hogy vót egy cigányasszony és azt mondta nekem… De olyan szerencse
a házban, nem fog létezni! Nagyon nagy szerencse!
K.: – Sose hallottam… A magyarok nem tudják ezt.
V. A.: – Nagy szerencséje lesz. Nagyon-nagyon nagy szerencse.
13. K.: – A testvéréről beszélt még, hogy volt egy testvére is, aki meghalt.
V. A.: – Az a kis níma jány, ugyi?
K.: – Igen.
V. A.: – Na, az is hogy vót… Meghalt a kisjány, vót két kis gyereke, egy kis fia, meg egy
kisjánya. Elütötte a vonat. Hát ö… nagyon rosszul érezte magát az anyja, mer, na… rosszul
esett neki, hogy elütötte a vonat. Pont így, nagysága, mint itt van ez az út. Ott vót a vasút
és nékiek ott vót az a ház, ahun laktak. És ahogy jött haza a városbul, elütötte ott, ippen
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előttök. Nagyon rossz… hát ö… kicsi vót a kisjány. Há mindig hazajárt és mondta neki,
beszílt az annyjával, de mik mán megértettük a szavát, mer níma vót a jány. Harminckét
éves vót most, mikor elütötte az ótó.
K.: – Akkor volt családja.
V. A.: – Há persze, mondom, vót egy kisfia, meg egy kisjánya. S mindig mondta neki:
– Ügyeljed, anyám, a kisjányt – mer kicsi vót. Há beteges az asszony is, mert rákja van. –
Hogyne ügyelném, jányom! S mikor sírt, látta a jány [a halott anyja], hogy a gyerek jár a
levegőbe.
K.: – Ringatta a gyermeket.
V. A.: – Vitte, ű hordozta, mer sírt a gyerek, ű meg felvette, oszt járkált vele, de űtet
nem látta, csak a gyereket, hogy jár a levegőbe. Fent is lent is. – Ó, drága jó Istenem –
asszondja a jány –, há hogy létezik, hogy ez a gyerek jár a levegőbe? S akkor letette a gyereket és beszílt vele. – Anyám – asszondja –, tudod, ügyeljé rajta legalább, míg megnő, annyira, hogy tudjad az iskolába adni. Oszt tedd be – asszondja – az iskolába [árvaházba] örökre űket, mind a kettőt. Mer nem vagy arra való. Beszílt vele. Hazajárt az is vagy hat hétig.
K.: – Utána nem jött többet?
V. A.: – Nem jött, nem jött, nem jött. Asszondta az anyjának, hogy ügyeljen a fiúra, mer
nem lesz se apjok, se anyjok se lesz. Mer ugyanúgy fog járni az ura is, mán a níma jányé.
Csak úgy járt az ember is. Aztat is elütötte a vonat.
K.: – Tehát tudta előre…
V. A.: – Előre tudta, hogy adja az iskolába, mer az ű apjokat is le fogja ütni az ótó. Úgy
is vót, nagysága.
14. K.: – Tehát a halott tudja előre, hogy mi fog történni?
V. A.: – A halott mindent tud, nagysága, mindent az égvilágon. Mindent, mindent,
mindent tud, nagysága. Leül az asztalnál magával és eszik, és lássa, és hallja, hogy mit
beszíl. És maga keresztül megyen el, nagysága. De, ez szent igaz.
K.: – Ez a lelke az embernek?
V. A.: – Ez a szellemje. A lelke nem lehet, mer az nem marad, hanem ez a szellem, ez
a kis árnyík. Ez jár. Mikor meghal az ember, feláll, nagysága, és nízi magát a fődön, hogy
meg van halva. Elhiszi?
K.: – [...] Biztos, hogy így van.
V. A.: – Ez így van, nagysága, így van. Mikor meghal az ember, feláll és nízi magát,
hogy meg van halva.
K.: – Az az árnyéka?
V. A.: – Igen, ez az árnyík.
K.: – És a lelke?
V. A.: – A lelke felmegyen a…
K.: – A lelke el is megy?
V. A.: – Igen, hat hétig az eresz alá van, ha tetszett hallani…
K.: – Hallottam.
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V. A.: – Na, az ott van hat hétig. Hat hét múlva az felmegy az Istennél, mer ű tette bennünk, ű, amikor megcsinálta ezt a világot, az a lelke az övé. Ez a hús, ami van rajtunk, ez a
kis por, meg sárbul vagyunk, ez az ördögé, nagysága, nem az Istené. Csak ez a kis lehelet,
ami van bennünk, ez az Istené.
K.: – És az árnyék itt marad a földön?
V. A.: – Igen. Ez a kis árnyík, ez a szellemje, nagysága. Mer íppen olyan az alakja,
mint az ember. És ez a szellem, ez az árnyík. Ez jár haza, nem a hús, mer az elrothad. De
a szellemje, az jár. És úgy, hogy csak hat hétig. És hat hét múlva, kell, hogy legyen, amék
jön, vagy jár haza, ha van valami, mit tudom én, hogy megöli magát, vagy meg… nem az
ű érdekibűl halt meg, hanem megölte valaki, vagy leütötte a vonat, vagy elütötte az ótó. És
a…. ű eztet, mer ott is van valaki, van rajtok, aki ügyeli íket, király, mit tudom én. Na. És
akkor ű megkérdezi attúl, hogy engedje meg, hogy tudjon jönni haza, ha engedi. Ha nem,
akkor nem tud haza jönni.
K.: – Csak ha engedik.
V. A.: – Csak ha engedik. Mer hat hétig hazajár, hat hét múlva nem tud haza jönni,
csak ha kíri, hogy igen, elengednek, vagy nem engednek. Mer van ott is pokol, meg van,
mit tudom én, hogy mondják mán…
K.: – Mennyország?
V. A.: – Mennyország, na. És akkor nem tud haza jönni, mer nem engedik. De hat hétig ez rendesen, minden este, minden este ott van a házba. Ott van a házba.
15. K.: – S még beszéltünk arról is, hogy van úgy, hogy a halott visszajön, hogy vigyen magával valakit.
V. A.: – Igen, van olyan, aki elviszi a családjábul. Mondjuk, ha tetszett hallani ezt a…,
mer magyarok közt is van ez. Hogyha meghal valaki, és mikor jön a pap, kiteszik az udvarra és alámegy a macska vagy a kutya, a koporsó alá, akkor mán a családbu elvisz valakit,
akkor muszáj vigyen valakit a családbu.
K.: – Benne van a lelke a kutyában, vagy a macskában?
V. A.: – Igen, akkor muszáj, hogy vigyen el valakit, akinek aláment a koporsó alá, vagy
macska, vagy kutya, vagy valami. De akkor meghal valaki a családba, s aztat el kell vigye.
Vagy az anyja, vagy a gyermek, akit szeret legjobban, aztat elviszi. Meghal a gyerek vagy
az anyja, vagy mit tudom én. Azt muszáj elvigye. Me nem szabad menjen a koporsó alá a
macskának vagy…
K.: – Nem engedik.
V. A.: – Nem. Mír mondják, mikor meghal valaki és temetís van, hogy nehogy menjen
macska a koporsó alá?
16. K.: – Mesélt még a virrasztásról. Hogy van?
V. A.: – A virrasztás nálunk úgy van, nagysága, hogy ha meghal valaki, akkor mán így
estefele, hat-hét órakor, mikor este lesz, akkor mindenki igyekezik. Megyen, pájinkát visz.
Visznek pájinkát, van, aki visz literszám. Öt-hat liter pájinkát visznek, igen. Meg sütnek
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fánkot, azokat a csőrögöt, estenkint, na. Ha idegenek jönnek, hogy kínálják meg, na. Meg
három íjjel feltarcsák ezt a… Nem alusznak, egyik se alusznak.
K.: – Estétől meddig?
V. A.: – Estétűl reggelig. Reggel alusznak a cigányok. És mikor jön a temetís, akkor eltemetik. De meg csinálnak pománát a cigányok mostmán. Eddig nem csinálnak, de mán
két-három év óta csinálnak a cigányok, igen. Ez rígebben nem vót úgy… nekiek, hogy csinálnak. De most csinálnak, akármilyen szegíny, csinál. Meg hat hétig mikor mán eltelik, a
hat hét, akkor megin csinálnak, igen.
K.: – És egy év múlva is?
V. A.: – Nem, csak hat hét múlva, akkor. Meg asszondják, hogy nem szabad menni a
temetőbe, hat hétig, a családnak.
K.: – Nem szabad?
V. A.: – Nem szabad menni a temetőbe, mer asszondják, hogy bolygassák, nem hagynak neki bíkít, na.
K.: – Hagyják nyugodni.
V. A.: – Igen, nyugodjon. Na, így van.
K.: – A virrasztáson mit csinálnak, beszélgetnek?
V. A.: – Hát… amék iszik, kártyáznak, beszílgetnek, ezt csinálják.
K.: – Imádkozni is szoktak?
V. A.: – Meg ö… danulnak, de táncolni nem táncolnak. Csak danulnak, énekelnek. Van
olyan, hogy na, mióta járnak ezek a cigányok a templomba, van olyan, hogy imádkozik,
meg danulnak, meg kártyáznak, meg isznak. Ilyesmiket csinálnak.
K.: – A halottról szoktak beszélgetni ott?
V. A.: – Hát nem beszílgetnek azok, me danulnak.
K.: – … hogy mit csinált, mikor élt… ilyesmiket?
V. A.: – Hát van amék beszílget, de hát akkor mán nem beszílnek a család miatt, hogy
ne sírjanak, na. De kártyáznak, beszílgetnek…
K.: – És a halottat hova teszik. Külön szobába, vagy együtt vannak?
V. A.: – Nem, nem. Egy szobába van a halott. Oda bemennek. Nem zárják be. Nem,
nem zárják be, hanem oda bemennek, ahun van a halott. Ha nincs, mer a cigányok nem
nagyon hozzák azt az asztalt, mit tudom…
K.: – Igen, a ravatalt.
V. A.: – Igen. Tesznek úgy két széket és ráteszik a koporsót a székre. Ez úgy van a ház
közepin. És akkor tesznek lócákat. És leülnek a cigányok, beszílgetnek. Amék akar kártyázni, hoz magának széket, vagy egy kis asztalt, osztán kártyáznak, meg danulnak. Egyik
jobban, mint a másik. Mond egy dalt a másik is, a harmadik is.
K.: – És a koporsót hogy teszik be? Mindegy, hogy hogy teszik? A feje merre van, a lába merre van a halottnak?
V. A.: – Nem, nem. Nem mindegy, nagysága, asszondják, hogy amék lábbal vagy fejjel,
mit tudom én, visszaníz a halott, ott meghal, ahogy… Ez így van, ha tesszik fejjel, hogy
visszafele nízzen, ott meg kell haljon.
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K.: – Tehát akkor merre van a feje a halottnak?
V. A.: – Á, én nem tudom.
K.: – Az ablak, vagy az ajtó felé?
V. A.: – Én mán nem tudom, nagysága, eztet, hogy teszik, de asszondják, hogy nem
szabad, hogy mán mikor viszik a temetőbe, hogy visszafele nízzen, hanem arra a temető
fele, úgy gondolom…
K.: – Igen, hogy ne vigyen el senkit.
17. V. A.: – Úgy vót, mikor meghalt a kis fiú, a P.-jé.
K.: – Igen, úgy sajnáltam… Kicsi gyermek…
V. A.: – Mikor kihozták, úgy tettík, hogy a tanya fele vót az arca.
K.: – Igen?
V. A.: – Nem lett vóna szabad. Ahogy jött a pap, mondta rögtön. De vót ott baj, olyan,
nagysága. Nem vót maradása a cigányoknak, nem vót maradása. A tanyába mindenki látta a gyereket.
K.: – Visszajött a gyermek?
V. A.: – Járt a gyerek, lent is, fent is, az anyjához. Nem vót maradás. Níztik a gyermekik
is a gyereket. Járt az utcán, esténkint mán, mán mikor beesteledett… Járt haza rendesen.
K.: – Ezt mondták nekem is itt a gyerekek.
V. A.: – Felkőtötte a testvírit, nagysága, nagy dolog ez. Nem vót villanyuk, és olyan ez
a… hogy mondják mán, gyertya. Gyertyájuk vót. S kicsi gyerekük vót. És persze, belement
a gyertya a rongyba. Felígett a rongy az asztalon, vagy a falon, nem tudom. És ment a gyerek, és asszondta neki: – Állj fel – asszondja – ba[…]om a szád, mert felígett…, meggyúsz
a házba!
K.: – Ez a P. gyermeke volt?
V. A.: – Az, amék meghalt.
K.: – És felköltötte!
V. A.: – Felkőtötte a tesvírit, hogy álljon fel, mert felíg a ház. De az semmi!
K.: – Meddig járt haza?
V. A.: – Hát, az sokáig járt. Há P. meg L. meg vótak bolondulva. Bolondulva, meg vótak bolondulva. Há, ott mindegyik fílt, kicsitűl nagyig, kicsitűl nagyig. De nem is mertek
járni a cigány gyerekik. Há lássa, mennyi cigány gyerek van itt. Meg mind felnőttek… De
mán mikor beesteledett, nem mertek járni. Járt a kis cigányfiú haza. Nem vót maradása.
Járt haza, rendesen járt. Ment a jányoknál [testvérei] és fogta a jányokat, azt a nagyobbik
jányt, azt a L.-t, vagy hogy híjják, Kl.-t.
K.: – Kl.
V. A.: – Igen, az vót. Há ment osztán, csókolta, osztán felkőtötte, osztán mit tudom
én mit csinált az a fiú. Rendesen níztik, hogy mit csinál, lefeküdt az ágyba velük, köztük.
K.: – Most már nem jön?
V. A.: – Mostmán nem.
K.: – Csináltak valamit?
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V. A.: – Há járt L., ki tudja, hová járt P.-vel. Tudósoknál, vót a román papnál, mindenütt. Arra, mit tudom én, merre mentek. Papoknál. Mit csinált, mit nem csinált. Nem vót
maradása a gyerektül. Mer úgy hozták, hogy a cigányok fele vót az arca, nem arra, ahun a
pap imádkozott.
K.: – De nem tudták?
V. A.: – De, tudja maga, hogy van, mán miko bajba van az ember, azt se tudja… P.
ríszeg vót. Há elvitte a mentő. Mán mikor eltemettík a gyerekit, mán utána elvitte a mentő
űtet is, L.-t is. Meg vótak zavarodva, teljesen meg vótak zavarodva azok a cigányok, mikor
az a kisfiú meghalt. Nem vót maradás a házban. Nappal, asszondják, hogy látták a gyereket ott a házba velük.
K.: – Nappal is, nemcsak éjjel?
V. A.: – Nappal, nappal. Nappal a házba látták a gyereket, hogy járkál. Na.
K.: – Mondták a gyerekek is, hogy látták.
V. A.: – Én mondom magának, hogy ez így vót. Nem szabad, hogy úgy vigyík.
18. V. A.: – Egy halott hazajárhat. Nem tudom, aki mondja nekem, de ez igazság. Ez
szent és igazság, mer én megjártam anyámmal és tudom.
19. V. A.: – És mikor apám meghalt, elfelejtettem, hogy mondjam a nagyságának. Adtam rajta..., mikor beteg vót, mer asztmás vót. A felesíge után ílt vagy öt-hat évet. Hát
szegíny E., ez a R., az vót a menye. Hát az öregember… na, asztmás vót. Mindig járt a…,
oszt meghalt. Hát, egy tájban, nagysága, mikor elütötte az ótó a férjemet, én is bele vótam
bolondulva. Én nem cigerettáztam harmincöt évig. Nekem cigeretta a számba nem vót. De
a sors elvisz. Jártunk Temesvárra riskásáír meg cigerettáír eladni. Oda jártam, hogy hozzak, hogy eladjak, hogy csináljak pínzt.14 Hát ittam (suttogva). Ráadtam magamat az ivásra. Ittam, cigerettáztam, kávéztam. Kávét se tudtam, hogy mire való. Az öregember, ez a S.,
amék velem lakik, még most se cigerettázik, és hatvanöt éves.
K.: – Nem cigarettázik?
V. A.: – Az nem vette a szájába. Én nekem muszáj vót, mert bele vótam zavarodva,
hogy legyen mivel foglalkozzak. Úgy, hogy vót egy barátnőm, nem ösmerte maga, mer ott
lakik, rátanított a cigerettára, kávéra, ittam is. Mikor mentem a faluba, mindig ittam. Egy
fél liter bort bevettem korán reggel, üres gyomorra, elmentem a privátba, két deci lükőrtöt,
kávét, cigerettát. Ez minden nap megvót nekem. Hát az öregnek csináltam hándikápátpínzt,15 apámnak. És kivettük a pínzit, evvel az E.-vel. Nem vót pínzünk és kivettük a
postárul. Nekem kiadta a postás, s megittuk. Hát a szegíny öregember mindig várta a
pínzt, hogy jön a pínze, de nem hoztak semmit, hát megittuk a pínzt. Há haza jött, oszt
 A szerb, magyar és román határ találkozásánál található Temesváron az 1980-as évek nicstelensége idején
virágzó nemzetközi szabadpiac alakult ki. A Temesváron beszerzett hiánycikkek (kávé, cigaretta, piperecikkek,
öltözetdarabok) csencselők útján jutottak el a fogyasztókhoz.
15
Munkaképteleknek járó állami segély.
14
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asszondta nekünk, hogy: – Nem vettítek ki a pínzt? – Nem vettük ki! De hát én vártam a
pínzt, hogy tudjam kivenni, hogy adjam meg neki a pínzit, hogy ne szidjon, mer szidott,
bennünket. Mondom: – Nem vettük! – Na, nem baj, megyek én a postára, megkérdezem.
Persze elment az öreg, ott meg megmondták, hogy én kivettem. Hazajött, na, veszekedett
velem. Mondom: – Megittam. Hallgassá, mer ha megkapom a pínzt, megadom. Hát ű
asszondta, ha meghal, olyan fíltsíget hágy rajtam, hogy én ki se fogok menni sz…rni. – Ó,
– mondom – hagyjá bíkimet, mikor meghalsz, fokhagymát teszek a s…ggedbe, én néki.
[Mosolyog.]
K.: – És akkor nem jön vissza…
V. A.: – E, én tréfáltam. Ű meg úgy mondta, mer ideges vót, nem vót se cigerettája,
semmi. Pínze se vót. Hát, majd osztán meghalt az öregember. Egy korán reggel kűdtek
utánam, hogy: − Gyere, meghalt apád! Hát az öregember, hogy beteg is vót az, úgy,
ahogy lefeküdt, ez a két térdje, nagysága, itt vót a mejjibe, így aludt. Ez a két térdje itt
vót. Há hazajöttek a család, Temesvárrul, meg a Dévárul, mer arra vótak a fiúk… meghalt az apjuk… Persze, mikor bementünk, há látom, szegíny K., ösmerte a testvíremet,
K.-t? Nem.
K.: – Nem.
V. A.: – Elvitte aztat is a víz.
K.: – Szokták emlegetni. Nem tudtam, hogy ki az a K.
V. A.: – Elvitte a víz mind a három gyerekivel. Leszaladtam én is, ű is, meg Et. is. Há
mikor lementünk, mán Et.-nek a férje, J., mán az mondta nekem: – Na, meghalt apád,
nízzed, milyen fíltsíget tesz. Há csúnya is vót, csúnya fekete vót apám. Csúnya fekete vót.
Nagyon fekete ember vót. Szíp göndör haja vót, nagysága. Asszondja, meglátod, ha meghal, asszondja, összesz…rod magad. Mit csináltam vóna? Hát apám, apám. Mit csináljak?
Csúnya vót, hát osztán öreg ember vót, hetvennígy éves vót. Na, megyünk. Hát a fiúk ki
akarták nyútani az öregembert. Ez a két térgye ide vót. De mondom, hárman nyomták,
nagysága, ráfeküdtek, hogy kinyússák, hogy tudják kinyútani. Mondom, hogy össze vót
göngyölve, mint egy kukac.
K.: – És úgy meredt meg.
V. A.: – Megmeredt az ember. Ki tudja, hogy mikor halt meg, mer a fiú ríszeg vót. Kiabált ű, de hát nem hallották a cigányok. Meghalt, úgy, meg vót meredve reggelre. Nem
tudták kinyútani.
Hát, mintha valaki érezte vóna, hogy bolondítsa a fejemet. – Eridj mán! – nyomott:
– Eridj! Eridj, nyús ki te is! − Sose nyúltam halotthoz – mondom. Még anyámhoz se
nyúltam. Mondom K.-nak, mer a hátam… – Mit csinálsz? Há ne lökjetek oda! – Há én
nem nyúltam! Megint. Há én mondom Etusnak, csúnyán szidtam a jányt: – Há – mondom – mit csinálsz, oda akarsz lökni?! Mit akarsz mán?! – Én nem löktelek, te jó jány! –
asszondja. Má harmadjára muszáj vót, hogy menjek, nagysága. Mintha asszondta vóna valaki: – Eridj mán! Nyomott, hogy menjek én magamba. Nem tudtak semmit. Ez az E., úgy
verte a fejit a falhoz, behasadt a feje. Mit csinálok vele? Csorgott a vír, annyira, hogy ű nem
tudja tenni az apját a koporsóba, nem tudják kinyútani. Mondom: – Várjatok, menjetek el!
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Menyek én, mer nagyon szeretett. Ha odajött, én adtam neki enni, mostam utána, pedig
éngem nem nevelt apám.
K.: – Nem nevelte?
V. A.: – Neem, nem lakott anyámmal, csak járt vele, én meglettem, de anyám nem lakott vele. Sajnálom. Na. Hágyjátok el – mondom –, mer megyek én! Mondom: – Haragszik rám, mer megittam a pínzit. Énnekem akkor se ment ki az eszembül, én mondtam.
Odamentem, de mintha fíltem vóna egy kicsit. Tudja, bennem vót a… borzongott a….
bennem. Mondom: – Várjatok, mer kinyútom én! De hát énbennem ami erő vót, meg három emberbe... Odamentem a lábánál és azt mondtam: – Apám! Nyús ki a lábadat, mer
nem tudnak tenni a koporsóba. Én meg nem bírlak, hogy húzzalak. Nyús ki a lábadat,
hogy tegyenek szípen a koporsóba.
Az ki… úgy kinyílott, nagysága, mintha valaki… mintha pasztelinbűl lett vóna! Az úgy
kinyúlt. Felült a s…ggibe! Mer tetszik tudni, hogy vót, kinyújtotta a lábát, felemelkedett, a
s…ggibe ült, fenekin ült. Gondolja meg, mi vót! Egyik erre kiabált, a másik…
K.: – Megijedtek.
V. A.: – Megijedtek, de én nem ijedtem meg. Odamentem és lefektettem így az ágyra.
Az kinyúlt. Azok ott meg vótak meredve a fiúk. – Na, nízzed – asszondja –, látod, errül is
lehet mondani, mer jobban szerette a jányát. – Na – mondom – mit csinálok, ha meghalt,
mostmán a pínz az eszibe vót, mikor meghalt. Én nem megyek még sz…rni se, húgyozni
se ki íjjel. De nem fíltetett, nagysága. Nem.
K.: – Nem is jött vissza?
V. A.: – Nem, nem mutatkozott, egyszer se, nagysága, egyszer se. Annyit, mondom,
hogy kinyújtotta a lábát, kinyújtottam én, de én nem őtöztettem fel. Meg levettem az ingit.
Akkor este adtam rá, tiszta vót. Há levetkeztettík, meg felőtöztettík szegínyt. Azt az inget
– na, mondom –, a férjemnek is vót egy ilyen ingje, meg neki is vót. Hát az üvé el vót szakadva itt a hónya alá, ződ cernával vót megvarrva. Lehet, hogy megvarrta szegíny magának.
20. V. A.: – Én elvettem az inget, na, én ezt az inget megtartom magamnak. Há úgy
gondoltam én, nem mondtam én ű előttö: – Há tudod, apám, hogy nincs pínzem, sze
gínyek vagyunk. Úgy rendezd el, apám, hogy pínzem legyen. Sose fogyjon ki a pínz a
kezembül. De nem is fogyott ki, nagysága.
K.: – Megsegítette. Megvan még az ing?
V. A.: – Deehogy, kimosta T., hat hét múlva kimosta.
K.: – Nem tudta, hogy nem szabad?
V. A.: – Nem tudta… nagysága, a szalmazsák alá, mer akkor olyan ágyunk vót szalmábul,
a szalmazsákba belegöngyöltem, oda nyomtam a szalma közt azt az inget. Hogy ne kerüljön a sifonba, hogy valahogy kilökődjön. A jány meg kimosott mindent, meszeltünk, takarítottunk, mire hazajöttem, a jány hozzáfogott mosni, megtanálta az inget.
K.: – Kimosta.
V. A.: – Látom, hogy kétfajta ing van a kerítísen. Mondom: – Hunnan van az az ing?
Hunnan vetted? – Hát – asszondja – anyám, onnan a szalmazsákbul kiesett. Én nem
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tudom, apám tette, vagy te tetted – asszondja –, hát az az ing, tiszta új ing. Nízzed, hát kimostam apámnak. – Ó – mondom – verje meg az Isten a kis fejedet. Há ki mondta neked,
hogy mossá?!
K.: – Nem tudta. Nem volt honnan tudja. Ő nem tudta ezeket.
V. A.: – Gátá, nem vót szerencsém. Azóta szerencse a házba nincs, nagysága. Nincs
szerencse, pedig én is kapok egy kis pínzt. [A havi jövedelmét számolja.] Úgyhogy pínzem
mindig vót, de amellett, az én pínzem mellett mindig megvót a pínzem, nagysága. Jártunk
lottózni. Csináltuk ezeket a papírokat, tetszik tudni? Számolás…
K.: – Igen. Van az még most is.
V. A.: – De az nem vót nagysága, hogy én ne nyerjek. Mindig nyertem magamnak.
Mindig. Ha lottót húztam, nyertem, ha mentem a faluba, azt se tudtam, hogy hunnan adnak nekem pínzt. De ez mindig megvót. Mindig megvót a pínz, minden áldott nap.
K.: – Vajon, honnan volt meg a szerencséje? Honnan jött ez a szerencse?
V. A.: – Mondom, hogy az inget, hová tettem hat hétig. Azóta, gátá, nincs szerencsém.
Kapom most is azt a pínzt, nagysága, mer minden hónapba kapom. De nem nagyon veszek semmit belőle. Most is kaptam, hát mit vettem, kifizettem a bankot… [felsorolja, mit
vásárolt]. Gátá, nincs. De észre se veszem, nagysága, úgy megy a pínz. A se tudom, hogy
hová tettem. Nem tudom. De máskor mikor vót, abbul nem létezett, hogy én ne vegyek,
vagy nekem fogyjon el a pínzem, sose. Nekem nígy-öt millió mindig le vót tíve. Ahhoz
nem nyúltam, mer vót. Ha nem innen, onnan, ha nem onnan, innen. Mindig vót. Ha nem,
kűdtek a jányok [testvérei], innen is, onnan is jött a pínz. Mindig pínzzel vótam a kezembe. De amióta kiszórta a kisjány a ruhát, azóta szerencsém nincs a házba. Nincs a házba
szerencsém, nagysága. Ez, asszondják, hogy mese, ez igazság, ez szent igaz. Ez szent igaz.
Én mondom, há tudták, há mennyi vótam én, mikor nagyanyám meghalt.
21. V. A.: – Azok tudtak, a rígi cigányasszonyok… Tudtak rontani, tudtak csinálni,
mindent tudtak. De hát mik, na… nem tudunk. Azok tudtak akkor rontani, nagysága, meg
csináltak, meg mit tudom én.
K.: – Mit csináltak?
V. A.: – Értettek hozzá, de…. Csak hallottuk mik is, de nem tudtuk csinálni.
K.: – Már nem csinálják.
V. A.: – Van most is, aki tud, de aki tud is, nem mondja el nekem. Elmondja nekem?
Nem mondja el nekem. De ez megvan. Hát úgy csinálnak űk is, hogy... mondtam a nagyságának. [Bizalmasan, halkabban beszél.] Mikor megvan a mesteráció.
K.: – Igen.
V. A.: – Akkor azt a vírt megszárítják, és kávéba vagy likőrbe, vagy olyan paprikásféle ennivalóba beleteszik. És akkor megmondja, amit akar mondani. Ha el akarja, hogy ne
járjon más asszonyhoz, vagy ne hagyja el, vagy úgy szeresse, hogy... mint a két szemit, vagy
mit tudom én, ne legyen maga nélkül. Ahogy gondolja a nagysága, hogy akarja csinálni, az
úgy kell legyen, de az úgy is van. De nem kell belőle sokat tenni.
K.: – Megeteti az emberrel.
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V. A.: – Igen. Tesz a kávéba vagy az ennivalójába. Megeteti. De el se hagyja sose, sose,
míg íl a világon, az nem engedi el.
22. V. A.: – Meg van ez a halotti víz. Ha meghal valaki, megmossák az arcát, vagy a
lábát, mit tudom én, megfürösztik. Abbul a vízbűl tesz magának egy kicsit, egy kis üvegbe, de avval úgy kell járjon, hogy ne legyen így kéz alá, hogy a gyerekik megigyák, vagy
mit tudom.
K.: – Tegye el.
V. A.: – El kell tenni, nagysága. S akkor egy-két cseppet, akit szeret, megcsinálja.
K.: – Tehát ahogy lemosták a halottat, abból a mosóvízből tesz el.
V. A.: – Igen, abbul a vízbűl feltesz.
K.: – S azt azonnal használhatja is?
V. A.: – Nem. Hat hétig nem. Hat hét múlva. Ledugja és hat hét múlva. S akkor, akit
szeret, vagy, mit tudom én. Lehet az akárki, király, lehet az doktor, lehet az akárki. Annak,
ha beteszi a kávéjába, az többet pînă-n cuc,16 az nem megyen onnan a háztul. Az ott marad, pi veci.17 Míg íl a világon, ott marad.
K.: – Ez még erősebb, mint a másik.
V. A.: – Erősebb.
K.: – Ezt nem is tudják feloldani? Se pap, senki nem tudja feloldani?
V. A.: – Ezt nem tudja kivenni, nagysága, nem tudja, ez úgy marad. Há halotti víz,
nem? Há avval mossák a halottat. És azt adják neki, nem?
K.: – Igen.
V. A.: – Sokan csinálják mán, ezek a kis fiatal asszonyok mán tudják mind, mind tudják. Mer egyik a másiknak....[mondja.]
23. V. A.: – Meg van..., hogy mondjam, mikor meghal valaki. De ez nem a nagyságának, nem érdemes neki. Olyannak érdemes, aki ért hozzá. Mer ha nem ért hozzá, akkor
visszamegyen arra az emberre, ráesik.
Ha meghal valaki, mír a cigányok, mikor visznek virágot, vagy koszorút… a koszorút,
mer fílnek, mer tesznek valamit és…. Rontanak.
Mán mondjuk én, ha meg akarom csináltatni a vejemet a jányomnak, hogy ne hagyja el, akkor csinálok, oszt beleteszem a rongyba, vagy valamibe, oszt benyomom a virágok
közt és az vagy felül teszik a koporsó… a sírra, vagy víletlenül beteszik a sírba, mert tesznek
koszorút is a sírba, és az belékerül, vagy belül… még egy kis fődet.
K.: – Mit lök bele a sírba? Egy kis rongyot?
V. A.: – Mondjuk, vagy zoknit, vagy zoknija úgy…
K.: – Annak az embernek, akit meg akar rontani?

 Soha, soha többé.
 Örökre.
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V. A.: – Annak az embernek, akit meg akar rontani. Levág egy kis zoknit, vagy a
ruhájábul, vagy az alsónadrágjábul gumit vagy cernát vagy hajat vagy körmöt, vagy mit tudom én. Akármit, csak az övé legyen. És beleteszi. De ehhez érteni kell.
K.: – Ez veszélyes.
V. A.: – Ez veszélyesebb. Ha nem érti, akkor magára fordul. Ez nem magának való. De
ez, ha belekerül a fődbe, aztat pînă-n veci,18 onnan többet nem veszi ki senki. Csak ha felveszik a halottat.
K.: – És mi történik avval az emberrel, akit így megrontanak?
V. A.: – Hát nem hagyja el a felesígit, nem jár senki után.
K.: – De nem hal meg.
V. A.: – Nem hal meg. Nem. Hogy víletlenül ríszeges a férjem. Én azt akarom, hogy ne
igyon. Én elrontom, hogy többet ne igyon.
K.: – Azt is így lehet?
V. A.: – Persze, akármit! Akármit meg lehet vele csinálni. Akkor megcsinálom. De ahhoz érteni kell. Mert ha nem érti az ember, akkor rászáll. De ez a halotti víz, vagy mondjuk, elvesz egy rongyot és felteszi magának a szerencsére, vagy mondjuk, beletesz abba a
kávéba egy kis vizet és megmondja, hogy mit akar, az más. De mán az, nem... Az nem jó.
K.: – Kell mondani valamit ilyenko, mikor a sírba beleteszi azt a ruhát?
V. A.: – Persze, kell. Kell, hogy kössön bököket, mit tudom én, mi az, csak hallottam én
is. De ez nem jó ilyen fiatal asszonyoknak. Ez más. Ippen arra megyen az is, így csinál az
is, ahogy a másik, de ez annyibul jó, mer ezt nem veszi ki többet senki.
K.: – Az biztos.
V. A.: – Úgy van.

II. beszélgetés: 2009. november 26.
24. K.: – Mesélt az erdőről, hogy miket látott, mikor kicsi volt, az erdőben…
V. A.: – Hát igen. Van az az erdőbe, van, aki ügyel az erdőre, mán mondják, hogy király.
Az ügyeli az erdőt, erdőember.
K.: – Igen.
V. A.: – Meg van az a menyasszony is, na, ha tetszett hallani. Na. Megyen az erdőbe
és így pont akkor megyen, mikor ű is akkor van ott. Tanálkozik, igen. Akkor mutatkozik,
rendesen mutatkozik.
K.: – Nappal?
V. A.: – Nappal.
K.: – Akármikor nappal is?
V. A.: – Akármikor, amikor neki útja van, és maga is az útjába van.
 Soha.
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K.: – És ez most az erdőőr vagy a menyasszony? Vagy mind a kettő?
V. A.: – Mind a kettő, mer mindegyik az erdőbe van. Csak ha szól hozzájuk és megyen
hozzá, beszílget velük, akkor elnyer... Hogy mondjam, elnyeri magát és maga marad a helyibe, ű meg feloldódik, tetszik érteni.
K.: – Értem.
V. A.: – Nem szabad vele beszílgetni. Szegíny anyámmal jártunk a faluba, és abba az
erdőbe, fáír, osztán én láttam, nahát osztán én nem tudtam, na, gondoltam, hogy menya…
Megyen a menyasszony haza, vót lakodalom. Hát kiabáltam anyámnak: – Anyám, egy szíp
menyasszony van itt az úton!
K.: – Igen.
V. A.: – De a menyasszony hítt éngemet, hogy menjek, de én mentem, há szíp vót, húzta a ruhát maga után, nagysága, nagyon szíp vót. S kiabálta anyám: – Nehogy eridj arra –
asszondja –, mer meghalsz! Há persze, hogy nem mertem menni, mer anyám kiabált rajtam, de anyám is kijött az útra és látta a mennyasszonyt. – Nehogy eridj – asszondja –, mer
elnyer, és többet nem jösz haza!
K.: – És nem ment oda?
V. A.: – Nem.
K.: – Nem ment oda.
V. A.: – Nem. De nem egyszer, nem kétszer láttuk.19
K.: – És mit csinált akkor a menyasszony, hogyha látta, hogy nem megy oda?
V. A.: – Vót egy vessző, vót vessző, és így intett a vesszővel, mán út vót, nem vót se tövis, se, út vót előtte, és ment magának.
K.: – Elment?
V. A.: – Elment.
25. V. A.: – Ez úgy vót az az erdei emberrel, az sír.
K.: – Sír?
V. A.: – Sír az erdőben, igen. Sír. Most a nyáron is vótam M.-mel [az unokája], még M.
is tudja, látta. Vótunk hiribáír. Hát én, lássa, hogy beteg vagyok, nem bírtam, csak én is ettem vóna egy kis gombát és nem vót, ki menjen. Asszondja a kisfiú: – Gyere, anyám, menjünk ketten! Há, persze, mentem az aprókkal, M.-mel, meg a jánynak a kisjányával, E.-val,
meg A.-val mentem, ezekkel a gyerekikkel [unokákkal] mentem. Mondom, egísz ide fel…
mán nem bírok menni. Há, persze, mikor mentünk, há lementünk egísz arra Bályok fele.
Hát A.: – Gyere, mámi, mer itt sír egy ember. – Hun?! – Gyere erre – asszondja.
K.: – S milyen ember volt? Rendes ember vagy kisebb, nagyobb?
V. A.: – Nagy, hosszú ember, szípen fel van őtözve, nagysága, fekete ruhába, szíp kalap van a fejire, és ű sír, sírva megyen, járkál az út közepin. – Hun – mondom –, A.?! –
Ott megyen, mámi, nízzed, sír – asszondja –, sírva megyen, lehet, megvertík a cigányok,
elvettík a gombát tűle. – Eridj mán, jányom, bolond vagy. Há, én is úgy mondtam neki.
 Sokszor látták. [A szerk. megj.]
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Mondom: – Halljátok, nehogy merjetek arra menni, mer elvisz benneteket! Hát a pulyák
mán nem mentek sehova, csak mindig utánam jártak. – Na – mondom – menjünk haza.
Hát tanáltunk egy vedér hiribát. – Elíg az, mámi, menjünk hazafele. A. is még okosabb
vót. M. meg, az ment vóna utána, hogy ne sírjon, hogy mi van vele. – Há – mondom –, te
bolondabb vagy, mint A.!
K.: – S elment az ember?
V. A.: – Há mondom, hogy látott, egy csomóba kerültünk, leültünk ott, a pulyák vót,
amék sírt, vót, aki kacagott gyerekik közt.
Asszondja M.: – Gyere, mámi, hogy nízzük meg! Asszondja A.: – Ne eridj, mer elvisz,
ne eridj oda. Na, oszt megmondtam a pulyáknak, nehogy merjenek odamenni, mondom,
mindjár átvág, mondom, a töviskek közt, níz meg, hogy megyen. Á, nem kellett egy jó perc,
látta, hogy mik ott vagyunk, megállt ű is és bámult bennünket.
K.: – Nem mondott semmit, nem beszélt?
V. A.: – Nem mondott semmit. Vágott, így ni, vót nála egy vessző, átvágott az erdőn, ott
mán olyan tiszta vót, mint ott az út. Úgy ment. – Na, látod – mondom –, M., látod, elvitt
vóna! Nem mertek többet menni a pulyák gombáír se. Mikor vittem M.-et mindig utánam, a s…ggem után vót. – Mámi, ne hagyjál itt! – Neem, fiam, nem hagylak itt. Úgyhogy
szedtünk egy vedír hiribát is… M. is látta, meg E., meg A.
26. K.: – Mesélte, hogy mikor kicsi volt, látta azt a nagy kígyót is az erdőben…
V. A.: – Igen. Jaaj, jaj, jajajaj! Azt is láttam [suttogva]. Vótunk az erdőbe, akkor is
jártunk, majdnem minden nap az erdőbe vótunk, mer hordtuk a fát a faluba. A szegíny
anyám: – Gyere, jányom, tésis!… Szegíny… Anyu… Há, mindig szokott hozni nekem, tett
a zsebibe, hogy vigyen... hogy egyek, me sokáig ülünk, hogy ne éhezzek.
K.: – Megéhezik…
V. A.: – Hát ideadta nekem azt a kis kaját, hogy egyem meg, üljek le az erdőbe, hogy
egyem meg, mer ű megyen, hoz fát. – Mire török – asszondja –, hogy hordd el, addig eszel.
Há leültem. Há, mikor leültem egy nagy, ilyen nagy fa vót, cserfa. Há lyukas vót, tele vót
vízzel az a lyuk. Há, ott ettem, csak egyszer látom, hogy felnyújtsa a fejit. De vót egy ilyen
feje, nagysága [emberfej nagyságot mutat]. Egy ilyen nagy feje vót annak a kígyónak. De
olyan nagy taréja vót [tenyerét mutatja], mint egy tyúknak. Piros vót. Há kinyította azt
a fullánkot. Há megijedtem! Há kiabáltam anyámat: – Gyere, anyám, gyere anyám, mer
megesz a kígyó! Szaladt szegíny anyám. De mire jött anyám, még a feje kinn vót, de olyan
nagy szeme vót [tyúktojás nagyságot mutat].
K.: – Milyen színe volt? Milyen színű volt a kígyó?
V. A.: – Ződ vót a kígyó, felül ződ vót, fehíres csíkok vótak benne, és az a nagy piros
taréja, mint a kokasnak vót, de úgy ígett, hogy csuda. Jön anyám, látja: – Na, jó – asszondja –,
hogy nem mászott ki, mer megevett vóna, sárkány – asszondja. Ki kellett… Itt ki kéne vágni azt a fát – asszondja anyám –, itt tele van arannyal fiam, itt ennek a tövibe. – Eridj mán,
anyám, hagyjál bíkimet! Há persze, ű megmondta a fiúknak, a fiúk meg mentek, kivágták
a fát. Há nem tanáltak ott semmit.
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K.: – Nem volt semmi?
V. A.: – Há, nincs az olyan fent, hát az lent van!
K.: – Gondolták, hogy olyan közel van…
V. A.: – Persze, kivágták a fiúk a fát, a kígyót se tanálták meg.
K.: – Az lent van a föld alatt.
V. A.: – Peersze…
K.: – Biztosan ő vigyázott akkor a kincsre. Az vigyázott rá, hogy ne lopják el.
V. A.: – Hát persze, vót ott aranya, mindene vót, hát persze. Olyan nagy sárga taréja vót.
27. V. A.: – Az öreg P. Gy. bácsit tetszett ösmerni?
K.: – Hát csak a nevét hallottam, nem tudom, ki az.
V. A.: – Hát B. nénit se ösmerte?
K.: – Csak úgy névről, nem….
V. A.: – Most M. lakik ott, abba a házba.
K.: – Igen?
V. A.: – Ott egíszen kint. Há mán vót nígy vagy öt gyereke. Há indultunk vízír. Akkor nem vót csapi víz, nem vótak kutak. Oda jártunk kint a legelőre vízír, mikor mostunk.
Hát nagy, ö… olyan lucerna vót az öregembernek vetve ott a fődbe. Vót ott szőlője, lucernája, búzája vót vetve. Há vót egy sikátor, ahun jártunk vízír. Hát vittem egy fazakat, hogy
hozzunk vizet. Olyan bádogbul vót a fazík, megvót vagy ötven literes. Mondom, teszünk
két fát. – Te mísz, hátul fogod a két fát, én elöl, osztán könnyebben hozzuk, hogy ne mindig vedírrel, mer messze vót. Há jött a fiú. Há egyik fát vittünk, az egyiket nem vittük,
mer nem tanáltunk olyan, na, egyenes fát, csak egyet. Há mikor megyünk a sikátoron, há
ott az útba látok egy nagy darab fát, egy kígyó vót. Nem fa vót, hanem kígyó vót. Mondom: – Nízzed, ott a fa, vegyük fel. Há mikor látom, nagysága, hogy a kígyó… De az nem
megyen sehová.
K.: – Megfogták?
V. A.: – Dehogy fogtuk… Há mikor lehajult a kisfiú, hogy vegye fel, mozgott a kígyó,
de nem ment sehová. Jaj, kiabált ott a kisfiú, meg én is, fíltem, én nem öltem vóna meg, ha
megöltek vóna. Hát az öregember, kint a kapun állt. – Ó, Gy. bácsi – mondom – jöjjön, itt
van egy nagy kígyó, hozzon egy lapátot, vagy valamit, ölje meg, mondom, mer olyan nagy
kígyó, olyan nagy, ilyen nagy! – Hagyjátok, fiam – asszondja –, ne bolygassátok, hagyjad,
mer elmegyen, van annak, fiam – asszondja –, fiókjai. Tudjátok, ti nem tudjátok, mer gyermekik vagytok, de itt, fiam, ezalatt a ház alatt, csak kincs van – asszondja. Kincs, fiam, de
itt nem egy kígyó van, fiam, van sok. Mik is lássuk, fiam, de nem merjük megölni a kígyót – asszondja. Én mán láttam olyat, fiam, hogy olyan taríja van – asszondja –. És a ház
sarkábul jön ki – asszondja–. Há, még tik kicsik vagytok – asszondja –, lehet, hogy dédanyátok tudják, meg azok a rígi cigányok – asszondja– . Hát itt – asszondja –, fiam, hogy
mondta mán… Hogy a katonák kijöttek kocsival… Páncélos katonák jöttek ki, hogy öljík
meg a kígyót, de nem ment át, keresztül a golyó rajta. Nem ment át, keresztül.
K.: – S ez milyen színű volt, ugyanolyan, mint az erdőben? Az a fajta?
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V. A.: – Az nem olyan vót. És asszondta az öregember, hogy: – Fiam – asszondja –, itt
annyi katona vót, páncélos katonák – asszondja –, hogy lűjjík le ezeket a kígyókat, de nem
ment keresztül a kígyón a golyó. Tele vót kinccsel, fiam, itt annyi kincs, annyi arany van,
fiam, hogy Isten őrizzen. Ez a ház sokat ír. De nem is öljük meg – asszondja –, nem bántjuk, mert nincs mír, űk se bántanak bennünket – asszondja –, kijönnek, mikor jó idő van –
asszondja –, ülnek a napon és elhúzódnak. Nem engedtem, hogy öljík meg a kígyót. Hagyjad bíkit neki – asszondja –, mer elmegy, elhúzólkodott a lucernába a kígyó.
K.: – Az vigyázott a kincsre.
V. A.: – Vigyázott a kincsre.
28. K.: – S volt még olyan másfajta kígyó, amit mesélt maga, kicsi korában látta.
V. A.: – Ja, az a fehír kígyó, ez van minden embernek. Van kígyó, van bíka, van minden,
van, minden van, minden állatbul egy van. Minden embernek. És ha aztat megölik, akkor
akárkié, meghal az az ember is, améké a … azt, akit megölnek, vagy kígyó, vagy bíka, vagy
mit tudom én. Az meghal.
K.: – Maga látott ilyen kígyót, ilyen fehér kígyót?
V. A.: – Láttam. Én rá is líptem. Rálíptem, nagysága.
K.: – Nem vette észre, hogy ott van?
V. A.: – Ez egy íjjel vót, ez a R. mindig danolt, meg mindig muzsikált nékünk, mer
fiatalok vótunk, tizennígy-tizenhárom évesek. Kint a tanyába. Hát a fiúk asszondták,
hogy menjek, hozzak nékiek palacsintát, mer sütött a jánytestvírem kolompíros bélest. – Eridj hozzá… mer süt… A testvírem kolompíros bélest. Há persze, hogy elmentem. Amikor elmentem, nagysága, sötít vót, sötít vót a házba, de ű sütötte a palacsintát,
megvót mán. Mondom: – Te, adjá nekem vagy két palacsintát, vigyek a fiúknak. Mer az
öreg R. muzsikál nékünk, hogy táncoljunk. – Há – asszondja – várjá. Mikor bementem,
persze, egyformán tettem a lábamat, mezítláb vótam s rálíptem, a ház közepin álltam,
én vártam, hogy adja a palacsintát. Hát éreztem, hogy hideg [suttog]. Mondom: – Mi
van itt olyan hideg, megfagy a lábam?! – Várjál – asszondja –, gyújtsam meg a lámpát.
Há mire ű meggyújtotta a lámpát, én lelöktem az egyik lábamat, mer megfagyott a lábam. Persze, mikor meggyújtotta a lámpát, odahozta a gyufát, láttam, én rögtön ös�szeestem. Meg vótam ijedve. Leestem, de a kígyó nem ment sehová. Így vót, mint egy
béles, s a feje felfele vót.
K.: – Nem bántotta magát?
V. A.: – Nem bántotta a lábomat, hát nem csípett meg, pedig meg lehetett vóna csípjen. Hát a jány kiszaladt. – Gyertek, mer meghalt Aranka, rálípett a kígyóra! Há szaladtak
a cigányok, mind oda. Há mikor odaszaladtak, persze megütöttík a kígyót. Hát Etusnak
vót egy kis fia, az vót a legnagyobbik, mikor megütöttík a kígyót, gátá, rosszul lett a fiú is.
Há, jött ez az öreg D.
K.: – Igen, ismerem…
V. A.: – D. bácsi. – Ó, b….átok meg az idesanyátokat – asszondja –, nehogy merjítek
megölni a kígyót – asszondja –, mer meghal a fiú. A fiúé a kígyó. Felvette egy fára, és
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felakasztotta a kígyót a színre, mert fábul vót a szín. Engem felmostak, s a kígyót feltettík
oda a fára. Há nem telt bele tíz perc, hát mán nem vót ott a kígyó, eltűnt.
K.: – Elment.
V. A.: – Mire jobban vót a kígyó, ahogy jött magához a kígyó, úgy jött magához a fiú is.
K.: – S a kígyó hová ment vajon vissza?
V. A.: – Hát elment valahova, elhúzólkodott valahun. Vót ott neki helye, ott valahun.
Vagy a ház sarkáho, vagy a küszöb alá, vagy valahun… Neki vót ott helye.
K.: – Ott lakik.
V. A.: – Oda, igen, oda ment vissza, igen.
K.: – Akkor nem szabad megölni az ilyen kígyókat.
V. A.: – Nem, az ilyet nem szabad megölni, mert meghal az ember. Akárkié lehet ű,
nem tudom én, hun. Az megölte, meghal ű is.
29. V. A.: – De a kígyó az nem hal meg, míg nem megy le a nap. Ha reggel öli meg,
dílelőtt, csak mikor a nap lemegyen, csak akkor hal meg. Addig nem hal meg.
K.: – Érdekes…
V. A.: – Ez is átkozott ember, ez a kígyó…
30. K.: – Igen… És mondta, hogy van olyan állat, amelyik szerencsét hoz a házba.
V. A.: – Ez a tücsök. Van ez a ződ, meg van a barna.
K.: – Igen.
V. A.: – A ződ az ilyen gyepi, de van ez a barna, ez ahuvá bemegyen, de ez ritka háznál megyen be, nem mindenütt megyen. Csak ahun szerencsét hoz. Bemegyen és danul,
tetszett hallani?
K.: – Hallottam már én is ezt máskor…
V. A.: – Na, ahun bemegyen, de nem odáig marad, egy hétig, kettőig, háromig legtöbbet, de az mikor mán belekőtözik a házba, ott olyan szerencse van, nagysága, hogy nem
létezik, ez a tücsök.
K.: – Ez hozza.
V. A.: – Mindig mondja, igen, ez hozza a szerencsét, a cigányok is tudják mán, na, mán
mikor hallják, na, mán lesz szerencséd.
K.: – Tudják már.
V. A.: – Tudják. Na hozott nekem már szerencsét, lesz szerencsém, mer ott van a tücsök.
31. K.: – Mesélt még a kincsekről, a kémeri dombnál is a kincsről.
V. A.: – Mostanában nincs, de vót, most nem hallottam, de vót olyan cigányok, nagysága, hogy abbul gazdagodtak meg, Kárászteleken, meg Kémeren [suttog]. Azok be mertek menni. Fíltek az emberek, mer tudták, hogyha bemennek, onnan, amék nem ügyes,
ott hal meg. Hét évig mit csinál, mit? És bementek, és aki tudott magának lopni, gyorsan
beszaladt, vett magának egy nagy darabot, kijött, az megszabadult. De aki bennmaradt, az
ott vót hét évig…
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K.: – De azt el tudja mondani, hogy hogy volt, volt egy domb…
V. A.: – Vót egy cigányember, de… hogy mondjam, ez olyan… szokott lopni, mit tudom én… lopott a cigány. Meg vót puskája, mit tudom én.
K.: – Rossz ember volt akkor…
V. A.: – Nagyon rossz ember volt… És ez minden hét évbe kinyílt, vót egy nagy domb,
ahun van a Rományi, Román domb, ott Kémeren van, ahogy mentek, na.
K.: – Tudom, tudom.
V. A.: – Ott van a domb. Na, abba a dombba, nagysága, az minden hét évben kinyílt, és
aki észrevette, az bemehetett, vett magának, amék ügyes vót. Amék nem, az ott maradt. Az
az ember rászánta az íletit és bement. Há mikor kinyílt az a izé, mint a tévébe, mikor van a
gyerekiknek az a mese, a tévébe, és lássák azt a …. Na úgy van, úgy van nagysága, aran, koronák, gyöngyök, láncok, mit tudom én, mi van ott. És úgyhogy a cigányember belelopódott, bement, és biztosan nagy darabot vett, nem egyet, nem ment, hogy lássa, hogy nízze,
hogy milyen, hanem csak vett, és ment és kivitte. És olyan házakat vettek…
K.: – Az igen!
V. A.: – … úgy meggazdagodtak, nagysága, hogy még most is, még most is van, abbul
ílnek, abbul a kincsbül.
K.: – És azt a kincset nem őrizte senki?
V. A.: – Nem. Nem, nem. Csak úgy, ha bennmaradt vóna, akkor igen.
32. V. A.: – De van ez a másik kincs, hogy lökött lángot a…
K.: – Mondja csak el azt is, hogy van…
V. A.: – Az lök ződ lángot, kíket, pirosat, és akkor, amék, ember is vagy asszony is, vagy
mit tudom én, még akinek mutatkozik, de az van még most is!
K.: – De hol van ez a láng, a földön, valahol?
V. A.: – A fődön, van úgy, hogy fák közt, vagy házon, vagy mit tudom én, így este…
ott van kincs, ott meg van őrizve az a pínz, amit rígebben elástak és ott maradt, ott el van
nyerve. És az akkor ki akarja adni, hogy nyerje el valaki, s oda kell adja… úgy, hogy akkor
oda kell adni… [Meglátja az unokáját, az iskolásokról beszél.]
K.: – Tehát bárhol jelennek meg?
V. A.: – Akárhun jelennek meg, ahun kincs van. És akkor oda szánja, kit legjobban
szeret.
K.: – Tehát megjelennek ilyen lángok, és akkor...
V. A.: – Megjelennek ilyen lángok, és ha férfi, oda kell lökje a kalapját, ha asszony, a
kendőjit, vagy a kötőjit, odalökik, és akkor megjelenik egy ember, hogy csak beszíl, nem
mutatkozik. És akkor megmondja, hogy ha odaadja, amék legjobban szereti, akkor nyúlhat
a pínzhez. Ha nem, akkor nem. És akkor, ha odalöki a kendőt, akkor mikor akar, pínzhez
nyúlhat. De majd mikor sok évig használja, akkor mán mindig beteg, beteg utána. Egy-két
napig betegnek esik. De így elejitűl vagy tíz-tizenkét évig használhatja, mer nincs semmi
baja, de mán ha sokáig így, mindig kiveszi, akkor betegnek esik, egy-két napig.
K.: – Minek? Nem tiszta az a pénz?
128

EME
Adattár
V. A.: – Hát az el van nyerve, igen, hát az arany, az, nagysága, nem rendes pínz, az arany.
Az vasbúl van, mint rígebben vót az ötvenezer lej. Na, van nagyobb, kisebb, és akkor aztat
vagy gyűrűnek, vagy lemíri, vagy eladja, mit tudom én.
Az a cigányember okos vót, mer mikor vett, akkor vett úgy, hogy két-három évig nem
kelletett, vett sokat egyszer. Vót mibűl íljen, vett házakat, meg mindent, mit tudom én, mit
vett, lovat. Még szó se vót, hogy cigánynak kocsija legyen, de már azoknak vót. Vót kocsijok.
K.: – Ott Kémeren?
V. A.: – Kárásztelken, igen, még most is íl az az ember…
K.: – Jól megy neki.
V. A.: – De hát…
33. K.: – Maga látta ezt a lángot? Maga is látott ilyet?
V. A.: – Én is láttam anyámmal. De hát anyám, szegíny, nem mert, mer vót, egyetlenegy fia vót, vótunk hatan, meg egy fia. És katona vót a fiú és nem mert. Mer mind mondta,
előre: – Én nem adom oda a fiamat, semennyi kincsír.
K.: – Hol látták ezt a lángot maguk? Kicsi volt még maga?
V. A.: – Vót anyámnak egy tesvíre. És az öregasszony ríszeges vót, de mán öreg vót az
asszony. S ű asszondta nekem: – Gyere – mondta –, jányom, felígett az öregasszonynak a
kis kunyhója. Gyere, menjünk, mer odaíg az öregasszony! Há persze, mikor mentünk, mán
közel vótunk, láttuk, hogy a ház sarkánál íg, de nem íg a ház. – Ó – asszondja anyám –,
látod, jányom, szegínyek vagyunk, nem kéne hordjam a fát a faluba, meg menjek a faluba,
oszt dógozzak… most milyen gazdagok lennénk! – Há – mondom – gyere, anyám, lökd
oda a kendőmet! Vagy a kis ruhámat, lelököm a kis ruhámat, oszt lökd oda. – Nem szabad,
akkor te odaadol éngemet – asszondja –, meghalok, nem lesz anyád. Na, úgyhogy nem löktünk semmit, úgy maradtunk.
32. V. A.: – De ez így igaz. Ahányszor jár nála, mán mikor sok éve van, tíz-tizenkét-tizenöt éve, mán akkor mán betegnek esik, tetszik tudni, akkor mindig beteg utána. De tíztizenöt évig használhatja. De hát a cigány okos ember is vót. Mikor vett, akkor vett sokat,
elíg néki, ki tudja meddig.
K.: – Akkor nem kell minden évben menjen…
V. A.: – Igen, akkor elíg, kivesz minden nap, minden nap. De más mehet, mer ha izével, emelődaruval ki fogja ásni, míg akkor se tanálja. De ű csak ment, osztán vette ki belőle.
Nem kelletett neki semmi, csak kézzel kaparta a fődet.
34. K.: – Mesélt még arról az állatról, ami van a kútban, a gőte. Arról is volt valami történet.
V. A.: – Há, az is jó, mer ha na, haragszik az ember valakire. Vót egy… csináltunk valami téglát. Hát ö… vótak vagy kilenc-tíz-tizenegyen, nem tudom, Pacalusán, tudja.
K.: – Tudom.
V. A.: – Ott tégláztunk. Szóval nem én, testvíreim. Én kicsi vótam. Mentem, hogy
ügyeljem a gyerekikre. Hát vót valami paradicsomfőd, há mindig oda jártam a gyerekkel
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paradicsomír. Szedtem paradicsomot. Hát vót egy cigányasszony, onnanrul vótak ott több
cigányasszonyok is, fíltettík az embert, egyik a másiktúl. Há mit csináljon az ember, mit
csináljon az asszony, mindig megverte az ember az asszonyt. Hát majd egyszer jön az as�szony velünk, paradicsomír. Vót kerülő. Há,mondja neki a kerülő, az mondta meg neki,
egy öreg ember: – Te, ha haragszol rá, öld meg. – Há hogy öljem meg – asszondja –, üssem
fűbe? – Nem – asszondja –, kerítsél magadnak egy ilyet – asszondja – és szárítsd meg, öld
meg, és szárítsd meg. Dörzsöld meg, mint a port – asszondja.
K.: – S mi ez?
V. A.: – Az a gőte. Ez legtöbb a kútba van, vízbe van. Hát az asszony ippen tanált. Ös�szeszárította, megölte és jóba vótak az asszonyal, főzött valami paprikás krumplit. Jött a
nagy eső, nyáron mentek a cigányok, betakarják a máglát, hogy ne ázzon meg a tégla. Meg
tele vót az asztal is sárral, hát az asszony igyekezett, hogy csinálja meg a sárt az asztalon,
ne maradjon a sár az asztalon. Ű vitte a krumplit. Asszondja a cigányasszony: – Tedd oda a
máglára, mert ha elvígzem a sárt, akkor megmosom a kezemet, meg fogom enni a krumplit. Persze, ott felejtkezett el a krumplirul a máglán. Jött a nagy eső, beszaladtak a cigányok
a kunyhóba, elmaradt a kolompír, ott felejtkezett el. Tetszik tudni, hogy nyáron esik az eső,
mindjár süt a nap. Ott vót a krumpli vagy három napig a téglán. Persze az megázott, megszáradt, az újbul ki… Tele vót a tángyír olyan gyíkokkal. Majd kiabálja a cigányasszony
az embert: – Gyere, nízzed – asszondja –, mi van ebbe? Tudták a cigányok [suttog], okos
cigányok vótak akkor, há öreg cigányok. Há mondták akkor: – Na, megölt vóna…a kis cigányasszony. Ebbűl olyan verís vót, nagysága…
K.: – Összeverekedtek…
V. A.: – Összeverekedtek, eltörtík egyik a másiknak a lábát, karját, fejit betörtík. Olyan
verekedís vót belőle, hogy az Isten őrizzen, amennyi rományi ember vót ott, akinek csinálták a téglát, mind oda kerültek az emberek. Olyan verekedís vót belőle. Mutatták a rományi asszonyoknak. Hát a rományi asszonyok is tudnak.
K.: – Tudták ezeket?
V. A.: – Tudták a rományi asszonyok is. Mondták: – Igazsága van a cigányoknak, mer…
a rományi asszonyok is tudták ezt. Meg vannak még most is sok öregasszonyok, akik tudják eztet. Magyarok közt is, román asszonyok között is. Tudják.
K.: – Ezt nem hallottam.
V. A.: – És úgy vót. Meg akarta ölni. És ha megette vóna, megölt vóna az asszony, meghalt vóna.
K.: – Ez is akkor olyan, mint egy rontás…
V. A.: – Igen, ez is úgy van, mint egy rontás. Hát megette vóna az egísz belső részit.
K.: – Igen.
V. A.: – És egy ilyen kis sovány asszony vót, mint maga, kis sovány.
K.: – Az biztos, hogy belehalt volna.
35. V. A.: – Vót itt a rományi, hogy mondjam mán, itt a… Ösmerik ezt a Ma.-t…
K.: – Sz. Ma-t?
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V. A.: – Améknek vót az a nagy embere… K.… vagy hogy, nem K. Ma.
K.: – G.?
Igen, igen, az az. Arra a sikátoron vót egy cigány asszony, egy román asszony. De cigányasszony vót.
K.: – Lehet, hogy volt, mi volt a neve?
V. A.: – Én már nem tudom, hogy hítták az öregasszonyt.
K.: – Meghalt már?
V. A.: – Meghalt mán rígen.
K.: – Akkor már lehet, nem ismerem.
V. A.: – Abba is vót egy ötkilós, ötkilós, olyan gyík vót benne. Há öregasszony vót, mint
én. Ű asszondta, hogy állapotos. Bolond asszony… Há mondta nekem is, mondta másnak
is. A cigányok is… Asszondja: – Nem tudom, halljátok, – asszondja –, nem tudom, állapotos vagyok, vagy mi van velem… de nekem – asszondja –, nő a hasam, meg jár bennem
a gyerek. Ötkilós vót a gyík, az a izé… Öt kiló vót benne, nagysága, megitta vízzel, íjjel
biztosan.
K.: – S mennyi ideig volt benne?
V. A.: – Há vagy három-nígy hónapig benne vót. Há nem ment a doktornál.
K.: – Kivették belőle?
V. A.: – Ki, megoperálták. Há muszáj vót, hogy operálják meg. Há mikor ide ment,
sose felejtem, asszondta… Mán megvizsgálta a doktor. Mer ű mindig asszondta, hogy
lesz gyereke. –Na, domnu doctor, îs gravidă20 – hogy úgy beszílt, hogy milyen jó lesz az
öregsígire lesz egy gyereke. Hát persze, kacagott a doktor, mert tudta, hogy gyereke nem
lehet, nem… az öregasszony. Há hunnan lesz gyerek, ha mán nem vót? – O să am o fată,
sau un băiat.21 De ű úgy járt maga után, mindig jókat evett. Az öregasszony, ahányszor
tanálkoztunk vele, ű mindig asszondta, hogy jót ettem, asszondta, hogy nőjjön a gyerek.
Há persze, hogy nőtt, vót egy ilyen nagy hasa, így ni, az öregasszonynak. De hát az járt
benne, mikor éhes vót, meg mind kiette az egísz… Ha nem evett vóna az öregasszony,
meghalt vóna. Há úgy mondta is a doktor, meg mik is mondtuk, hogy meghalt vóna. De
hát az öregasszony mikor leült az öregemberrel, hogy egyen, ketten egy tízliteres fazíkkal
megettek ketten.
Hát mán muszáj vót, hogy menjen a doktornál, mer a doktor ment utána is. Vittík be,
s megoperálták…
K.: – Az is rontás volt vajon? Vagy hogyhogy ő itta meg ő azt a…
V. A.: – Megitta vízzel, kútba vót… vizet s lenyelte, hogy estenkint tett vizet a csuporba, vagy mit tudom én, kicsi vót és megitta.
K.: – Nem látta.
V. A.: – Igen, nem látta, és az megnőtt benne. Há ilyen vastag vót, nagysága, asszondta,
hogy lesz egy nagy gyereke. És elvittík, megoperálták és kivettík belőle. Amikor ű egy…
 Doktor úr, terhes vagyok.
 Lesz egy lányom vagy egy fiam.

20
21
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beletettík, mit tudom én, milyen nagy üvegbe, olyan borkánba tettík Margittán. Mentünk,
hogy nízzük meg. Nagy, tíz-tizenöt literes borkánba beletettík. Há olyan vót az, ni, ki vót
hízva benne.
K.: – Akkor maga is látta?
V. A.: – Há láttuk Margittán, há mentünk Margittára, hogy nízzük meg, igaz? Öt kiló,
olyan gőte vót benne, abba a cigányasszonyba. És mikor megmutatták neki, mikor mán
kíszen vót és levittík oda abba a izébe, ahun tartsák ezeket a …. Elájult a cigányasszony.
K.: – Mikor meglátta…
V. A.: – Létezik, hogy… ? Ű követelte a gyereket, hun a gyerek. Hát levitte a doktor,
hogy mutassa meg neki, hogy milyen gyerek vót ebbe. Na…
K.: – Mik vannak…
V. A.: – Olyasmiket tudtak rígebben a cigányasszonyok rendezkedni, csinálni. Ó, még
most is akik…
K.: – Sokat, sokat tudtak.
V. A.: – Sokat tudtak. Most is mit csinál… Rontanak sokan, meg rossz íletet csinálnak.
36. K.: – És az idővel nem tudnak varázsolni. Hogyha rossz idő van, nincsen olyan ember,
aki elküldje a fellegeket?
V. A.: – Há van ilyen, mikor csinálták a téglát. [Érdeklődik, honnan van ezekről tudomásom.] Mikor jártak a… én is hallottam, lássa… Mikor jártak a cigányok téglázni, meg
vályogozni. Hát a téglát nem szabad, hogy verje az eső, mer azt kiígetik. Asztalon csinálják,
és akkor kiígetik. És vót úgy, hogy nem akarták vóna a cigányok, hogy essen az eső, nyáron.
Hogy tudjanak téglázni, ne ázzon meg a tégla. És akkor egy ilyen asszony, amék elsőbe
terhes, amék első gyerke van, míg nem vót gyerke, az kap egy... fog egy bíkát. És beleveti
a vályogba vagy a téglába.
K.: – Ezt nem hallottam…
V. A.: – De érti, hogy mondom?
K.: – Értem.
V. A.: – Beleteszi abba a téglába, beleteszi és kiformázza. És azt a téglát vagy vályogot,
azt elteszi olyan helyen, hogy ne nyúljanak hozzá, ne törjön el. Az maradjon ott abba a téglába. Akkor eső nem esik egísz nyáron.
K.: – Hogyha azt a téglát elteszik úgy.
V. A.: – Igen. Olyan asszony veti el, teszi a vályogba vagy téglába, amék elsőbe állapotos. De… az beleveti a vályogba, vagy téglába és azt a téglát kiszárítják, elteszik, eldugják
úgy, hogy ne essen rajta víz, hogy törjön el. És akkor azt félreteszik. És akkor nem esik az
eső egísz nyáron. Eső nincs.
K.: – Ha eltörik, akkor megered?
V. A.: – Ha eltörik, akkor gátá, megint esik az eső. De ha nem törik, vigyáznak rajta,
akkor eső nincsen. Mikor meg akarnak, hogy eső legyen, akkor eltörik a vályogot és elhagyják a bíkát, hogy menjen belőle. Ez csak bíka lehet, más egyéb nem lehet, csak bíka.
K.: – Az a zöld béka?
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V. A.: – Igen, az a ződ, vagy barna, akármék.
K.: – Mindegy…
V. A.: – Igen, csak első terhes legyen, ne legyen több gyereke. Első legyen terhes és akkor az elmegy és akkor eső nincsen.
K.: – S a terhes asszonynak szabad megfogni a békát? Mert én egyszer halottam, hogy nem…
V. A.: – Há hogyne, mír?
K.: – Hogy ne legyen olyan a gyermek, mint a béka.
V. A.: – Neem…
37. V. A.: – Terhes asszonynak meg az a izéje, amiknek első gyermeke van, ha víletlen
meghal valaki, nem szabad bemenjen a temetőbe, vagy halottot lásson. Mer akkor sárga a
gyerek, mikor megszületik.
K.: – Igen?
V. A.: – Na, akkor nem szabad, hogy menjen terhes asszony, amék első gyereke van,
hogy nízze meg a halottot, mer akkor csupa sárgás a gyerek, tetszik tudni?
K.: – Igen.
V. A.: – Nem megy le a sárgaság rúla, sárga. Meg ö, amék a temetőbe megy, asszondják,
hogy beteges a gyermek, vagy meghal a gyerek, mikor megszületik.
K.: – Olyat is hallottam, hogy belemegy a szelleme a halottnak a gyermekbe.
V. A.: – Nem, nem, csak meghal a gyerek. Nem szabad. Ilyen nőnek nem szabad, hogy
menjen, nízze meg a halottat, amék míg első gyereke van.
K.: – De csak akinek első gyermeke van?
V. A.: – Csak akinek első gyermek.
K.: – Akinek már második terhesége van?
V. A.: – Az mán mehet. Mán amíknek első gyereke, az nem mehet a temetőbe,
megnízze a halottat, meghalt valaki, hogy vigyen koszorút és bemegyen annál a valakinél, mer a gyerek nem marad meg, meghal. Meghal a gyerek. Csak ezt nem sokan tudták.
K.: – Ezt nem.
V. A.: – Má mint na, vannak olyan, mint a na... másik… nem tudják, terhes, megy, ha
meghal valaki, megnízni, mán annak a gyereknek hasznát nem veszed. Az mán nem marad
meg, az meghal. Az meghal, az nem marad meg.
38. K.: – Ha megszületik a gyermek, muszáj megkeresztelni, vagy maradhat kereszteletlenül is?
V. A.: – Há van olyan, aki nem kereszteli, há van olyan sokan. Hát az én fiamnak a lánya
is, Tímea, húszéves vót, mikor megkereszteltík, most, amielőtt ment fírjhez, akkor kereszteltík.
K.: – Nincsen semmi baja a gyermeknek?
V. A.: – Nem vót a jánynak semmi baja, de az nem ment se a temetőbe, se virrasztóba…
K.: – Nem szabad…
V. A.: – Nem ment sose az a jány, sose ment, me nem engedtík, hogy menjen. Nem
engedtík, me nem is szabad ilyen gyereknek, amék mincs megkeresztelve. Jóformán még
a templomba se mehet.
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K.: – Még a templomba sem mehet be? Miért nem mehet?
V. A.: – Hát azír, mer ű nem, ű nincs megkeresztelve, ű ördög, ördöggel játszik, míg
nincs megkeresztelve.
K.: – Értem…
V. A.: – Ű a szellem, még… Nem szabad menjen még a templomba se.
K.: – Akkor nem is járt a templomba?
V. A.: – Nem járt. Így a hűvők közt járt, de nem járt, a templomba nem ment sose. Sose
ment a templomba az a jány. Míg na, meg beteges, amék nincs megkeresztelve. Azt úgy
szokták, meg olyan a szokás, hogy mán mikor megszületik, azt kell megkeresztelni. Két
hét múlva, három hét, van, aki hat hetes kora után kereszteli meg, mit tudom én… De az
meg kell, kell…nem szabad, hogy annyi évet hagyja…
K.: – Az biztos. Egészségesebb…
V. A.: – Me, Isten őrizzen, ha meghal, nem is temetik el.
K.: – Nem temetik el?
V. A.: – Nem jön a pap, hogy temesse el, há nem szabad. Ippen úgy, mint aki felakas�sza magát.
K.: – Akkor ki temeti el?
V. A.: – … nem megyen a pap hozzá.
K.: – Akkor hogy temetik el?
V. A.: – Há úgy, pap nélkül, há nem megyen a pap ki.
K.: – Oda temetik a temetőbe?
V. A.: – Nem, a temető szílíhez. Há nem szabad még a temetőbe hogy tegyík. Csak a
szílin, mint az akasztott embereket. Nem teszik a temető közepin, ha meghal, mit tudom
én, a szílin fogják rakni. Me asszondja, hogy nem fogadja a főd be.
K.: – Igen, azt szokták mondani.
V. A.: – Igen.
39. K.: – Még a szellemről kérdeztem volna. Emlékszik, hogy mesélte, hogy maga hallotta
máskor a hangot, hogy szólt magához, hívta magát?
V. A.: – Igen.
K.: – Hogy volt az akkor este?
V. A.: – Én hallottam, de ez most is van, nagysága, hogy jön egy ilyen hang, mintha
ösmerném valakit, tetszik tudni?
K.: – Ismerős a hang.
V. A.: – De ez szellem valaki, tetszik tudni. Valami jön, így egy hang, mintha ösmerős
lenne és nappal is hallja, nemcsak íjje. Nappal… dílbe. Hallottam a testvíremnek a hangját és elküldtem a pulyákat, hogy nyissák ki a kaput, hogy jöjjön be. Há persze, níztünk át
az ablakon és láttuk, hogy nincs a kapunál senki. De beszílni beszílt velem, kétszer. – Há –
mondom – menjetek, nyissátok ki a kaput, hogy jöjjön be… – Há mit akartok? Bezárjátok
a kaput? – Há nincsen senki, anyám.
K.: – És mondta magának, hogy menjen ki…
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V. A.: – Mondta, hogy nyissam ki a kaput, hogy jöjjön be. De ha víletlenül kimegyek,
mondjuk, másodszor mán mikor mondja, mondjuk kimegyek, akkor hordja magát erdőn,
bokron, szántásokon, addig járkáltassa magát, míg nem bírja a két lábát. Ha kimegy.
K.: – Tehát nem szabad kimenni, nem szabad szólni hozzá. De ezt látja maga, látja ezeket
a szellemeket?
V. A.: – Dehogy látom, nem látja, csak hallja, hogy szól valaki, de nem mutatkozik,
hogy kicsoda, csak ösmerős a hang. A hang ösmerős. De hogy van valaki… nem látja,
hogy ki az.
K.: – Szoktak így mások is hallani ilyen hangokat?
V. A.: – Persze, persze. Én az este is. Kűdöm M.-et: – Eridj M., nyisd ki az ajtót, mer
itt van valaki! – Há te mámi – asszondja –, te hallod, én nem hallok semmit. – Na, akkor
ne eridj sehova. Hagyjá bíkimet, ha te nem hallod. Én hallom, te nem hallod, hiába, egy
kicsit süket is vagyok. – Na, hagyjad, hadd beszíljenek ott, hagyjad, majd bejönnek, ugorjanak át – asszondja… Nem ment. – Nem megyek – asszondja –, eridj te, én nem megyek!
Nem ment…
K.: – Jobb is, ha nem megy ki akkor ilyenkor.
V. A.: – Most is van olyan, olyat lehet hallani, mer egy ösmeretlen hang jön, hogy
ösmerős és akkor hallja és akkor megyen, osztán kinyitja a kaput, vagy beszíl. De nem
szabad, mer akkor hordja a kerítíseken, szántáson, erdőn, bokron, töviskeken, ahunnan ű
megyen, onnan megyen a nagysága is. De akkor nincs az eszin.
K.: – Az ilyen gonosz akkor… ez a szellem.
V. A.: – Igen, szellem. Akkor nincs az eszin. Akkor nincs az eszin.
K.: – És mikor jön helyre az ember? Mikor múlik el?
V. A.: – Majd, jó huszonnígy óra alatt.
K.: – Az igen!
40. V. A.: – Úgy járt a férjem. De hát akkor kerültünk össze. Bályokon jártunk a malomba. Ott őrtek lisztet. Há oda jártunk a malomba, itt még nem vót. Há vót egy zsák izé,
búzánk, elmentünk, hogy őrjük meg. Há mikor megyünk, lejövünk a nagy legelőrül, betérünk az erdőbe. Hogy jövünk az erdőn, há ott van S. velünk, egy sikátorba. Tíz perc alatt
S. nincsen sehun. Nappal vót. Kiabáljuk: – S.! S.! Keressük, kiabáljuk. – Na – mondom –
hagyjad – mondom –, apám, hagyjad, apám, majd jön ű. Tudja ű az erdőt – mer éhesek is
vótunk –, menjünk hazafele. Nem jött az, majd csak másnap dílbe. Egy zsák liszt a vállán.
Ű hordta a lisztet egísz íjjel, egísz nap hordta.
K.: – És nem tudta, hogy hova megy.
V. A.: – Ott abba a tövisbe, ahun vót, van az a legelő és ott, ahun van az a... milyen tövis van! Milyen sűrűsíg van! Ott hordta, egísz íjjel, egísz nap hordta ott abba az erdőbe.
Semmi baja nem vót, még töviskes se vót lába se, a keze se. De asszondta, hogy nem érezte, hogy a zsák a hátán vót. Egy zsák liszt?
K.: – Jaaj! Hát hogy nem? És hallott valamit? Mit mondott?
V. A.: – Nem hallott az semmit, csak járkált, nem tanálta az utat.
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K.: – De mikor elindult, akkor szólt neki valaki, hogy menjen?
V. A.: – Mit tudom én! Nem mondott a semmit. Hogy mit hallott, mit, csak belípett
biztosan valami rossz nyomba. És akkor ez elvitte.
K.: – Jó, hogy haza tudott jönni utána!
V. A.: – Egy huszonnígy óra vót.
K.: – Jó, hogy nem esett bele valami gödörbe, vagy valamibe.
V. A.: – Igen, de mondta is apám: – Na, a fírjed – asszondja – belelípett egy rossz
nyomba. És elment apám, vót egy nagy kutyája, avval ment, hogy keresse meg, a kutya
tanálta meg. Az erdőbe, a töviskek között.
K.: – Akkor úgy jött haza.
V. A.: – Úgy jött haza. Mán ösmerte a kutyát is. Há nem ösmerte az utat. Nem tudott, hunnan jöjjön ki, meg vót bolondulva. Így van, a rossz nyomba mikor belelíp az ember, gátá. De ez fínyes nappal vót, há nem vót több tizenegy óra, mikor jöttünk haza. Há
ű jött hátul, me nehéz vót a liszt. Ippen odaadta apám nála, hogy hozza ű is, hátul maradt,
ott maradt egy huszonnígy óra hosszáig az erdőbe. Elment osztán apám a kutyával, osztán
megkerestette, a kutyával, megtanálta a kutya. Úgyhogy mentek a nagy töviskekbe, ott
tanálta meg a töviskek közt.

III. beszélgetés: 2009. december 10.
41. K.: – Hallott olyan növényekről, amiknek van gyógyhatásuk vagy amikkel lehet varázsolni, ilyen gaz vagy fa, levél vagy virág, vagy fű?
V. A.: – Varázsolni?
K.: – Igen.
V. A.: – Vagy rontást csinálni, vagy levenni valakiről valamit. Nem hallott ilyen növényekről?
Hát ö… Olyan növínyek vótak, hogy van ez a… nem tudom, hogy mondják neki… Ez
a kerek, olyan, mint a káposzta levél, az a hosszú. Na, az jó pattanásokra. [Nem nevezte
meg a növényt, nem ismer növényekhez fűződő varázslást, hiedelmet.]
42. V. A.: – Vót olyasmi, hogy… pínteki este az hallottam, hogy ha akarja, hogy hozasson valakit, akit... szeret valakit és elmegyen magátul. Maga mind azt akarja, hogy… akkor
csinál tüzet. Nem tudom, mennyi borsot, az a kerek borsot, mondjuk mi, törökborsot…
K.: – Az a fekete…
V. A.: – Igen, amivel bele az ennivalót… Na. Abbul tesznek kilenc szemet, meg ö… mit
tudom én, milyen ruhát raknak a tűzbe és ö… ígetik aztat, míg íg. És ha elkezd ígni, akkor
jön, akkor este jön, hozassa. Ha esik, ha fúj, az jön, muszáj, hogy jöjjön. Jön. Igen. Teszi azt
a borsot, kilenc szem borsot, meg valami rongyot, beleteszi a tűzbe.
K.: – Az ő rongyát?
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V. A.: – Nem az ű rongyát. Valami rongy, az üvé? Tudja az áldás. És az íg, és ahogy íg
az a rongy, úgy bolondítsa a fejit. Ahogy felkel, úgy jön. Rövid nadrágba, mezítláb. Úgy
hozott ez, ez a… férjemnek a testvíre. Hát ö… nem nagyon járt akkor a férje nála, elhagyta. Osztán amikor az megóhajtotta, ű rakott tüzet este, tizenkét órakor, pontosan, tett kilenc borsot, tett valami ruhát az övébül, vagy rongyot. Rakott kis tüzet, de nem nagy tüzet,
hogy lángoljon, kis tüzet ippen, hogy füst legyen. Oszt jött ű mezítláb, egísz vígig a hóba.
Mezítláb, majóba, hajdonfűn. Jött Kémerrül egísz idáig.
K.: – Az igen!
V. A.: – Csak hallottuk, hogy üti az ablakat, verte az ablakat, nyis ki, mert itt vagyok.
Há mondta nekem a jány, de én nem hittem el. Csak akkor hittem el, mikor láttam. – Há
– mondom – mi a bajod te, meg vagy bolondulva? Nem fá..? – Nem fáztam én, asszondja.
K.: – Nem érezte.
V. A.: – Eljöttem, úgy jött nekem, eljöttem, mezítláb, egísz Kémerrül. Rövid gatyába.
K.: – Télen…
V. A.: – Télen, ilyen hóba, egísz… írő hóba, nagysága, mezítláb. Gondolja meg, hogy mi
megyen itt keresztül. Elhozatta, majdnem minden harmadik hónapba elhozatta az embert.
Lakott vele egy hétig, kettőig.
K.: – Az ember nem tudott ettől megszabadulni? Nem tudta?
V. A.: – Há hunnan, ű rakta a tüzet, ű csinálta.
K.: – Jó, de az ember, hogy ne tudja az asszony megcsinálni.
V. A.: – Mit tudott csinálni? Amikor vágyott az ember, hogy jöjjön nála, akkor csinálta a tüzet 12 órakor, hozzáfogott, ű hozta, gátá, egy óra alatt gátá, ű oda kellett, hogy írjen.
43. K.: – Hallott maga olyan rontásról, hogy valakinek adtak ruhát, meg pénzt, és akkor
ahogy azt a ruhát viselte, beteg lett?
V. A.: – Igen, hallottam. Hallottam. De ez tudja, hogy van, nagysága, maga beteg és
maga el akar attul a betegsígtül szabadulni. Érti? Maga azt a ruhát felveszi, jó ruha legyen,
hogy vegye el valaki. Új ruha, vagy mit tudom én. Szíp ruha. Felveszi magára és akkor ezt
a ruhát odaajándíkozza valakinek, hogy magárul menjen le a betegsíg.
K.: – Pénzt is ad?
V. A.: – Igen, tesz pínzt is hozzá.
K.: – S akkor így megvásárolja? Megveszi így a betegséget?
V. A.: – Ez mán én nem tudom, hogy van, de ha maga ád pínzt is, vagy a ruhát is, felveszi magára. Nem? Magárul az a betegsíg lejön és maga mondja, hogy igen, én ezt a ruhát azír adom, hogy az Isten vegye le rúlam a betegsíget, hogy adja másnak. Maga lelöki és
odadja. Az a betegsíg magárul lemegy, de olyan helyre kell adja, hogy keresztes legyen az
út. Mer ha nem keresztes, nem ír semmit.
K.: – Ezt mikor adja, nappal vagy este?
V. A.: – Akármikor, nappal. Hát oszt… Mondjuk, én beteg vagyok, olyan betegsígem
van, hogy nem tudják meggyógyítani. Megveszek egy ruhát magamra vagy pínzt. És bekenem magamat avval a pínzzel, vagy avval a ruhával, s akkor megmondom, na, eztet
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odaajándíkozom egy szegínynek, akinek nincs úgy… rajta, vagy mit tudom én. És akkor
odaadja neki egy keresztes útba. [Példákat hoz a keresztes utakra a községből.] De ha adja
így egyenes úton, az nem ír semmit. Nem ír semmit, csak ha keresztes az út.
K.: – Az, aki elveszi, az megkapja a betegséget?
V. A.: – Az megkapja a betegsíget. Igen.
K.: – Arról már nem lehet levenni a rontást?
V. A.: – Hát ű is, ha ért hozzá, ű is továbbadja. Ha nem ért hozzá, akkor rámarad.
K.: – És így a papok nem vehetik le?
V. A.: – Nem. Nem tudnak ilyesmit csinálni.
44. K.: – A papok sem tudnak mindent csinálni.
V. A.: – Nem. Nem tudnak mindent csinálni, mer 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.
V. A.: – Bíz 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.
V. A.: – 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, de nehezen veszi. Sok pínz kell rontani, hogy menjen,
hogy váltsa ki magát, tudja magát kiváltani, sokat kell járni. Míg kiveszik.
K.: – Sokat kell imádkozni.
V. A.: – Hamar csinálják meg.
45. K.: – Maga honnan hallott ennyi mindent? Ki mesélte magának?
V. A.: – Há mesélte nekem szegíny anyám, nem vót fírje, oszt akkor még televízió se
vót, mesélt nekünk. Mint mikor most mesélnek a pulyák. − Mondjál nekem, anyám, egy
mesét! Há nem tudok elaludni! Hiába van tévé!
K.: – Jobb a mese, mint a tévé! Többet ér.
V. A.: – Na, oszt akkor mesélt nekünk, míg elaludtunk. Mindig mondta nekünk. Oszt
mindig az eszünkbe vót. Vót, améknek megmaradt az eszíbe, vót, aki hallotta, vagy mit tudom én. Vót, amék elaludt osztán. De ez minden este úgy ment. Vagy nyáron így csináltak
tüzet, osztán mentek az öregasszonyok, oszt beszílgettek. Oszt vótak ott fiatal gyermekik,
oszt a fülükbe vettík, oszt…
K.: – S a maga anyja is csinált valamiket (ezekből)? Nem rontást, hanem valami mást.
V. A.: – Az nem tudott semmit, az bolond vót az a…
46. K.: – S hogy volt, mikor elment a gyermeke a lányának?
V. A.: – Pucéron megmutatkozott a kisfiú. Kis fiúgyereke vót. S asszondta, hogy vegyen neki ruhát, mer pucér. – Anyu, vegyé nekem egy kis ruhát, mer pucéron vagyok. És
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asszondta a jány: – Há majd veszek neked, fiam, de mos nincs pínzem. – De vegyél –
asszondja –, látod, hogy pucér vagyok!
K.: – Mondta neki… S mit csinált az anyja?
V. A.: – Hát vett az anyja egy kis ruhát, oszt odaadta annak a Gyöngyinek [szegény
asszony], améknek a férje meghalt. Odaadta annak a cigányasszonynak.
K.: – Tehát egy szegénynek akkor oda kell adni.
V. A.: – Igen. Há vót annak má minden. Én is vettem, a másik is vettek egy darabot,
újat neki. Hogyha meglesz, akkor na, legyen neki. De hát nem vót szerencséje hozzá. Úgy
osztán odaadta a ruhákat, mindet annak a cigányasszonynak. [Arról a lányáról beszél, amelyik elvesztette a gyermeket. Egészségi állapotáról beszél: beteges, fullad.]
47. V. A.: – Nem vagyok jól, nem bírom a meníst-jövíst. Nem bírom. Muszáj, üljek le.
Hát ha igazítok egy ágyat, egy párnát leveszek, leülök.
K.: – Nehéz élete volt magának, sokat dolgozott.
V. A.: – …Veszem a másikat, ülök le. Nem vagyok arra való, semmire.
K.: – Sokat dolgozott fiatal korában és most jön ki, most látszik.
V. A.: – Ó, én mennyit kínlódtam, nagysága. Annyit nem kínlódott, nem tudom, tíz
asszony, vagy húsz, most, az én időmbe. Annyi fát hordtam. Mosmán nem bírom. Lehet,
hogy van szívreu… izé… hogy mondják mán? Lehet, hogy asztmás is vagyok, vagy ki tudja, mit tudom én…
K.: – Fullad?
V. A.: – De nem vagyok jól. Fulladok meg. És a cigarettát nem tudom elhagyni. Úgy
köhögök, nagysága, íjjel, hogy az gondolom, hogy mindjá, mindjá kimegy a lelkem belőlem. De ha rágyútok, gátá, nincs semmi bajom.
K.: – Akkor nem?
V. A.: – Megáll a köhögís.
K.: – Pedig árt neki.
V. A.: – Egísz íjjel, egísz íjjel. A kávé meg a cigarette ott van a széken mellettem, felállok, meg a tea. Teázok, kávézok, cigarettázok reggelig, mint más nappal. Gátá. Mit csináljak. Kórházba nem merek menni ezír a kisfiúír. Ezír nem merek menni.
K.: – Pedig árt a cigaretta is a szívnek, tüdőnek, májnak, mindennek.
V. A.: – Nincs, mit csináljak, nincs, mit csináljak…
K.: – Látom M.-en is, ahogy magát szereti, az anyját nem szereti úgy.
Nem, nem szereti az anyját úgy, mint engemet, nem szereti.
K.: – Ha beszél, mindig csak a nagyanyjáról, az anyjáról soha nem beszél.
V. A.: – Nékem is, ha van egy utolsó lejem, nagysága, vót úgy, hogy még kenyírre se
vót. De ha elmentem piacon, a faluba, találtam egy szípet, mán vettem neki, megvettem
M.-nek. Hogy legyen M.-nek. Ha nincs apja, legyen neki is, hogy ne érezze, hogy neki
nincsen senkije.
K.: – De látszik is.
V. A.: – Csak mán ű is rossz, rosszalkodik ű is.
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48. K.: – Maga a fiatalabbak közt volt?
V. A.: – Én vótam a legkisebb. Apánk nem vót. Nem vót. Mer anyám elmaradt a férjitül
és magába nevelt minket.
K.: – Hat gyermeket?
V. A.: – Hat gyereket. Ű ment az erdőbe. Mán mikor nagyobbak vótunk, mán úgy kilencéves vótam, mán jártam az erdőbe fáír. Muszáj vót, hogy menjünk, mer szegíny anyám
nem bírta: a faluba is, az erdőbe is… Téli időbe… abba a tájba olyan idők vótak, hogy derékig vót a hó. Sose felejtem el, mentünk egy íjjel fáír, nagysága.
K.: – Éjjel mentek?
V. A.: – ĺjjel mentünk. Hát ö… akkor nem engedtík, hogy hozzuk a fát. ĺjjel, tizenkét
órakor. Kivágtak egy nagy-nagy-nagy fát. Ilyet. És mire levágták a fát, megfagyott a lábom.
Meg vót fagyva a lábom. Nem tudtam járni, nem tudtam hazajönni. Há vágtak nekem egy
kis fát, a kis ágat, de nem bírtam. Há olyan ágak vótak, ni, nem tudtam hozni semmit, de
a lábom meg vót fagyva.
K.: – Nehéz gyermekkora volt…
V. A.: – Nagyon rossz íletünk vót.
K.: – S az apja elhagyta magukat? Vagy miért nem lakott az anyjával?
V. A.: – Az én anyám elmaradt, mer… Vót egy asszony, egy ippi asszony vót és az na, elcsalta, elrontotta a férjitűl, és akkor otthagyta, hat gyerekkel. Na. Úgyhogy ű nevelt fel minket.
K.: – Miből tartotta el magukat? Hat gyermeknek enni kell, ruházni kell őket.
V. A.: – Hát ö… nagysága, tudja, hogy vótunk? Nagyon szegíny világ vót. Mentek a faluba, tapasztottak egy kemencét, vagy egy ház fődje, vagy vittek fát a faluba, mer az vót a
divat a cigányoknál, fát hordtak a faluba. Abbul nevelt fel minket.
49. K.: – S maga hány évesen ment férjhez?
V. A.: – Én tizenkilenc vótam, nagysága, amikor fírjhez mentem.
K.: – S azelőtt? Volt-e még más szeretője?
V. A.: – Nem, nem. Tizenkilenc éves vótam. Mikor huszonegy éves vótam, meglett a
nagyobbik fiam, Gy. Há én se nem sokat laktam vele. Két évig. Az ember, az első fírjem.
K.: – Hova valósi volt?
Bályoki vót. A… Gy. [Magyarázza, kinek a rokona.] Nagyon szíp ember, még most is.
Csak az is elrontotta az első onokate… Az első onokatestvérivel lakott, lakik még most is.
Elrontotta az is és…
K.: – Maga ott maradt a gyermekkel…
V. A.: – Igen. Elmentünk téglázni. Mán a kicsi megvót. Két hónapos, három hónapos
vót Gy. … És akkor tanálkozott vele, mer messze vótunk téglázni, Temesváron egy faluba… tégláztunk. És egyszer odajött és megütött. És én abbul a percbül többet sose laktam
vele, sose. Lehúzott nekem egy pofont…
K.: – Minek?
V. A.: – Há minek, úgy jött neki. Én csináltam a sárt, én vótam az asztalon, én tégláztam. Ű meg ment csavarogni. Úgy adta magát jóba az unokatestvírivel.
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K.: – Ivott is?
V. A.: – Nem, nem ivott. Nem vót ríszeges. Sose ivott. Sose ivott. Csak olyan vót az ű
mániája. Ha látott egy szíp asszonyt, mán az meghalt, ha nem vót az övé. És úgyhogy félbehagytam vele. Nem laktam vele, többet sose, sose vele.
K.: – S akkor a gyermekkel visszament az anyjához?
V. A.: – Há igen. És akkor felneveltem a gyereket. Három éves vót, mikor… az öreg
Sándorral összekerültem.
K.: – Ő ide valósi?
V. A.: – Ű idevalósi. Szóval kémeri vót az apja, ott is született, de ű itt nevelkedett fel,
Szíplakon.
K.: – Neki nem volt felesége azelőtt, nem volt családja?
V. A.: – Nem, nem.
K.: – S hány gyermeke született még? Miután S.-sel összekerült?
V. A.: – Nekem még van… Nyóc gyereket csináltam még azután. Nyóc gyerekem van
űtülle, meg az első fiú, kilenc gyerekem.
K.: – Az igen! Hány fiú, hány lány?
V. A.: – Öt fiú van, meg nígy jány.
K.: – Már megnősültek, férjhez mentek?
V. A.: – Hát ö… Fírjhez mentek. Még van három fiú, két hándikápát, beteg, Ö. meg V..
Meg van a J., az a nagyfiú. Az a legkisebbik. Azok vannak, több nincs.
K.: – Ők úgy születtek, betegen?
V. A.: – Azok betegen születtek.
K.: – Mi volt a baj? Mit mondott a doktor?
V. A.: – A közbülső kisfiú az úgy született, mikor született ö… nagy vót… csak a feje
nőtt, meg a hasa, meg olyan sovány vót, akármit adtunk néki, sovány vót.
K.: – Mitől?
V. A.: – Nem tudom, ez nagy betegsíg, mondják a doktorok, mit tudom én… és így ez
a kisfiú első grádba van.22
K.: – Igen? Akkor kapja a pénzt is.
V. A.: – Igen. Ez a második, ennek nagy az idege… és úgy kapja a második grádot.
K.: – Ebből a pénzből élnek?
V. A.: – Ebbül ílünk, nagysága. Hát én nem bírok dógozni. Az öreg az ment… csak
megyen a faluba, azír dógozik, amír iszik. Eszik meg az italír.
K.: – Iszik az öreg?
V. A.: – Hát nem? Háromszor ríszeg. Alszik, megin megy… ha hoz magának a falubúl,
eldugja. Mire vesszük észre, mán nincsen.
K.: – Akkor ő még tud menni a faluba dolgozni, csak az a baj, megissza.
V. A.: – De ez a baj, hogy rossz, mikor ríszeg. Mindig veszekedik, verekedne, hát
osztán!
 A fogyatékosság foka, ami betegnyugdíjra jogosítja.
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K.: – Az öreg?
V. A.: – Há, mindig a nyújtófával vagyok az ágyba, hogy a… agyonütöm. Há meg…
megesz a nagy ideg, nagysága. Ott vannak az onokák is, oszt akkor meg vagyok zavarodva, tisztán ki vagyok kapcsolva… ki vagyok kapcsolva, há mindegyik odajön az én fejemre:
− Nagyanyám, nem segítsz? – Menjetek kifele – én veszem a nyújtófát –, menjetek kifele,
hagyjatok bíkímet! Meg vagyok zavarodva.
K.: – Pedig árt magának − ha cukorbeteg − az idegesség.
V. A.: – Hát ö… nincs mit csináljak, nincs mit. Most is asszondta a jány, hogy maradjak ott, de nem tudok én ott maradni. Nem szeretek én, hiába a jányom, hogy menjek, oszt
feküdjek az ágyba, hogy adjanak nekem enni az ágyba. Nem szeretem én azt…
K.: – Pedig vigyáznának magára.
V. A.: – Nem szeretem. Há hogyne, úgy szeretnek, hogy… meg járnak utánam… De
nem szeretek én, jobban szeretek én az én házamban. Hát!
K.: – Csak az az egy lány van Ippon, vagy van más is még?
V. A.: – Csak az az egy. Hát a többiek itthun vannak. [Felsorolja a gyermekeit, ki hol
lakik a tanyában.] Csak abba vagyok szerencsés, hogy nagyon jók a jányok: űk mosnak, űk
főznek, űk takarítanak, űk teszik a házat rendbe. Mer én nem vagyok arra való. Ha mosogatok egy edínyt, mán ültessek le vagy csinálok egy kis kávét, ha nincsenek otthun a fiúk,
há nem bírom kinyitni a kávéfőzőt, nagysága. Hogy a csuprot... korán reggel, hogy igyak
egy kávét, kiesik a kezembűl, eltörik. Ilyen nagyon gyenge vagyok, nagyon gyenge. Nem
lenne semmi baj, csak ne lennék gyenge, ne szídüljek. De hát az a baj, hogy nagyon gyenge vagyok.
50. K.: – Kórházban nem volt?
V. A.: – Én nem megyek…
K.: – Nem volt soha?
V. A.: – Soha, soha, soha. Egyszer elvitt a mentő… Hát mire jött a doktor, hogy vizsgáljon [nevet], mondtam, hogy én nem vagyok beteg. Muszáj vót, hogy adjon nekem pínzt,
hogy jöjjek haza. Mondom: − Doktor úr drága, nekem nincsen ahunnan fizessem a kórházat. – Pedig vót. – Nekem nincsen. Engemet ne vizsgáljon, mer nem vagyok beteg! – Hát
akkor hogy hozták be? Há nízze, maga nagyon nagy beteg! – Nekem nincsen semmi bajom doktor úr. – Jöjjön, írjon alá! Aláírtam a papír alá, hogy jöttem haza. Na…
K.: – Mikor szült, akkor sem volt kórházban?
V. A.: – Há vótam a szüldőbe… most lebetegedtem, mán a reggel itthun vótam.
K.: – Egy nap múlva?
V. A.: – Egy nap múlva. Mentem az erdőbe, meg mentem málét lopni, meg búzát, meg
ezt meg azt loptam magamnak. Egynapos asszony.
K.: – Más fekszik hat hetet. Úgy, ahogy szokták nálunk.
V. A.: – A cigányok nem ülnek az ágyba, nem… nem pihennek.
K.: – Nálunk fekszenek hat hétig.
V. A.: – Neem fekszenek ezek, nagysága, lebetegesznek, már mennek.
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K.: – Mennyi ideig fekszenek?
V. A.: – Há egy nap, egy nap, kettő, ez a legtöbb. Ha a szüldőbe vannak. Ott vannak,
mán mennek ki a kertbe nyáron, oszt ülnek le. Azok nem feküsznek.
K.: – Nem betegek?
V. A.: – Nincs semmi bajok. Én se vótam beteg sose. Sose íletembe nem vótam beteg. Sose, sose, sose. Igaz, nem is cigarettáztam harmincöt évig. Nekem cigaretta nem vót
a számba. Kávét nem ittam, nem tudtam, hogy mi az. Inni nem ittam sose. De mán mikor elütötte a férjemet az ótó, rászoktam a cigarettára, a kávéra, ittam, lopást loptam a
gyerekiktül… Úgyhogy tönkre vagyok menve mostmán.
51. K.: – Arról tudna mesélni, milyen élete volt a férjével, a családdal?
V. A.: – Hát ö… nekem, nagysága, evvel az emberrel nem mondhatom, hogy… rossz
íletem vót, nem vót, mer megverni nem vert meg.
K.: – Nem verte soha?
V. A.: – Nem mer… valamikor én is erősebb vótam [halkan]. Én nem engedtem, hogy
engemet meg ö… vagy engemet blamázzon le. Én megvertem, mint a sz..rt.
K.: – Maga megverte?
V. A.: – Meg, megvertem, de ű nem tette a kezit énrám.
K.: – Megverte többször?
V. A.: – Én a… vót egy ilyen lábosom, nagysága, sose felejtem el, az a füles.
K.: – Az a palacsintasütő.
V. A.: – Igen. Nem palacsintasütő vót az, az a… mily lábos vót az, csak vót az a… füle.
Én avval majdnem minden este megvertem. Minden este, ahányszor jött haza a munkábul,
minden este megvertem.
K.: – Miért verte meg?
V. A.: – Azír, mer a munkábul ivott magának, mikor hazajött, tettem az ennivalót elibe, lelökte az asztalrul a tángyírt. Ha lelökte, akkor adtam neki avval az üres lábossal, mindig betörtem a fejit, minden este, minden este. Há mikor gipszbe tettem a kezit is, meg a
térgyit is!
K.: – Maga?
V. A.: – Én!
K.: – Nem ütötte vissza?
V. A.: – Nem! Éngemet nem tudott megverni, nagysága, pedig nekem nem vót itt senkim. Én megvertem úgy, mint egy… gyereket. Rám osztán nem tudta tenni a kezit. Mer
éngemet csak egy pofont ütött vóna, én ott hagytam vóna örökre. Nekem nem kell olyan
ember, aki megver. Én nem szerettem, nagysága, hogy engem verjen meg, üssön valaki, sose
íletembe. Én mondtam neki, akkor elsőbe, mikor beszíltem vele: − Nízzed, nekem van egy
gyerekem. Ha gondolod, hogy megbecsülöd magadat, úgy fogod nízni, mint a tiédet, akkor
jó, meg ha engemet blamálsz, lenízel, én otthagylak tíged, ha tíz gyerekem lesz. De úgy is
lett vóna, nagysága, én olyan termíszetű asszony vagyok. Én nem szeretem, hogy engemet ű
lenízzen, vagy a gyerekemet is. De sose ütötte meg. Sose ütött meg, sose, sose, sose.
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52. K.: – A gyermekét szerette?
V. A.: – Szerette. Há járatta Gy.-t tizenkét évig az iskolába. Még Bukaresten is vót az
iskolába.
K.: – Milyen iskolát végzett?
V. A.: – Hát ö… ott csináltak valami iskolát…
K.: – Tanult valami szakmát?
V. A.: – Hát ö… tanult hát. Olyan ö… aki csinálja az ótókat, hogy mondják mán…
K.: – Autószerelő?
V. A.: – Ótószerelő vót. Há nem állta a helyit ű se.
K.: – És a többi? A többi fiú is járt iskolába?
V. A.: – Hát S. is. S.-nek is van nyóc iskolája.
K.: – Van neki is? Itt Széplakon?
V. A.: – Igen, itt Szíplakon csinálta az iskolát. A jányoknak nem nagyon vót. K.-nak
van nígy, T.-nek, annak nincs, mer az beteges vót, tüdőgyulladásba vót és megvót... hogy
haljon a gyerek, a kisjány. Tüdőgyulladásba vót és kapott vizet a tüdejinél, meg gennyes
vót a tüdeje. Megoperálták a kisjányt és nem hoztuk az iskolába, mer gondoltam, hogyha
megütik, vagy megfázik, nem engedtem. Két iskolája, két osztálya van. Z.-nek van… nem
tudom, hat, hét? Meg Mó.-nak is, gondolom, hogy hat… hatot járt mán, vagy hetet, nem
tudom. De a fiúknak, azoknak van.
K.: – A többi fiúnak? V.-nek, Ö.-nek?
V. A.: – Van J., annak van nyóc osztálya, ez a két kisebbik, ezek nem jártak, mer nem
fogadták az iskolába.
K.: – Nem fogadták őket?
V. A.: – Nem há. Há nem tudtak azok semmit. Há nem fog az eszök.
K.: – De beírták az iskolába?
V. A.: – Mikor bejött ez a… gyerekpínz, a gyerekik kaptak. Akkortájba mindig kilencvenezer lejt kaptak, beírattam ott az iskolánál lenn. És egy napig vót. Hát ö… Níztik, hogy a gyerek
nem normális, nem tudja, hogy micsoda az… Mikor adták nála a ceruzát, ellökte, vagy az irkát
odatettik, ellökte, nem tudta, hogy mi az. Úgyhogy azok irányítottak, hogy menjek, csináljak
ezt a hándikápát pínzt, akkor jött be elsőbe. Úgy csináltuk meg. Ez a… hogy mondják mán…
az vót az óvodásné… itt van a nyelvem alatt. Na az okosított fel. Csináld meg neki a hándikápát
pínzt, mer jobban jár. Na, hát jobban is jártam, minthogy kaptam vóna azt a kis gyerekpínzt.
K.: – A gyermekpénz sokkal kevesebb…
V. A.: – Úgyhogy a kis hándikápát pínzt megkapjuk.
51. V. A.: – Úgyhogy engemet nem nagyon ütött meg az ember még most se. Én
megverem, nagysága, én nem hagyom magam, pedig beteges vagyok. A nyújtófa mindig
mellettem van az ágyba. Mikor ríszeg, akkor ráhúzok rajta kettőt-hármat.
K.: – Az igen!
V. A.: – De nem is adok neki enni! Nem adok neki, hiába kír enni. – Itt nem eszel! Itt
nem eszel! Ha iszol, akkor nem eszel! Nem adok neki enni. Hát ö… így jó íletem vót, mer
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nem mondhatom, hogy megvert, vagy nem vót mit egyek, mer minden… mindig kereste,
meg vett… utolsó paprikáig, mindent … sót, mindent.
K.: – Dolgozott is…
V. A.: – [Kinéz az ablakon, megpillantja szomszédasszonyát, róla kérdez.] …Úgyhogy nem vót rossz íletem vele. [Suttog, mert az asszony bejött a folyosóra.] Húzza mán
be az ajtót.
K.: – Szerette magát…
V. A.: – Úgyhogy nem vót rossz férjem, nem vót.
53. K.: – S mikor elütötte az autó, kórházba került?
V. A.: – Másfél évig vót a kórházba.
K.: – Másfél évig?
V. A.: – Másfél évig.
K.: – S maga itt maradt a gyerekekkel…
V. A.: – Ott vótam vele egy évig, nagysága. Nem csinálta vóna ezt ritka asszony, kilenc
gyerekkel. És T. vót a legnagyobb, meg Gy. . T. mi vót? Úgy hat-hét éves, mikor elütötte az
öreg. És tett magának formát, amivel csinálják a vályogot. Arra állt és csinálta a pogácsát.
K.: – A kicsi gyermek.
V. A.: – Igen. Úgy írte el a fazíkot meg az asztalt, hogy gyúrjon pogácsát. És minden
héten, minden héten…
K.: – Akkor ő rendezte a kicsiket is.
V. A.: – Ű rendezte. Még karácsonyba is hozzáfogott, hogy süssön.
K.: – Hány éves volt?
V. A.: – Hát, mondom, hét-nyóc éves vót a kisjány. És úgyhogy tudták a jányok, hogy
én nem vagyok itthun. A testvíremnek a jánya, az jött karácsonyba, és az főzött nekiek,
meg sütött nekiek.
K.: – A maga anyja már nem élt akkor?
V. A.: – Dehogynem ílt, csak Temesváron vót.
K.: – Akkor nem tudott eljönni.
V. A.: – Meg öregasszony vót mán.
K.: – S az anyósa? Nem segített?
V. A.: – Öregasszony vót, beteges, rákja vót. Mit tudott csinálni? De hát űk is segíthettek vóna nékiek, de hát, megverte az Isten, mán mikor más visz egy lábos ennivalót kilenc
gyereknek… De hát vót is… főzzenek magoknak, főztek, vettek magoknak, vót mindenük…
K.: – Magának nincs itt testvére?
V. A.: – Nincs.
K.: – Egy sem? Se sógornője, aki segített volna?
V. A.: – Há vót az öreg Gi..
K.: – Az öreg Gi. sógornője?
V. A.: – Igen.
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K.: – Testvér a maga férjével?
V. A.: – Igen. Az ű ura az én férjemmel testvír… Nem segítettek azok semmibe. Még
jóformán még a testvírit se jött, hogy megnízze. ĺgy van… Hát mit csináljak, jó vót így
is, mer hála Istennek, vót. Vót akkor vagy… vót vagy hét malacom, mind felül a mázsán.
K.: – Tartott disznókat is akkor?
V. A.: – Tartottam. Meg kaptam a pínzt, a nyugdíjt. Me csináltam betegnyugdíjat [a
férjének],23 és vót pínz. Eladtam egy disznót, mán vót. Ócsó vót, mer nígyszázezer lej, vagy
mennyi vót akkor, mit tudom én… Ócsón ment, de csak vót pínz. Csak vót… akkor nagy
pínz vót, igen. Vót pínzem, meg vót mibül menjek, igen.
K.: – Helyrejött a férje azután?
V. A.: – Igen.
K.: – Miután hazajött a kórházból, meggyógyult teljesen?
V. A.: – Igen… harminc kiló vót, mikor hazahoztam, nagysága.
K.: – Harminc kiló?
V. A.: – Harminc kiló, harminc kiló.
K.: – Mit ütött meg az autó, milyen részét?
V. A.: – Meg vót ütve az egísz belső rísze. Hát annak orra meg van operálva, lába, meg
ö… az agyát megütötte az ótó, nem normális.
K.: – Nem?
V. A.: – Nem.
K.: – Azóta, mióta elütötte az autó?
V. A.: – Igen, azóta nem normális.
K.: – Akkor maga ott maradt magában a gyermekekkel…
V. A.: – Én csináltam mindent… Há most is… ha víletlenül, mer kenyírre vagy valamire nem kírünk pínzt, mer van, hál Istennek… de van úgy, hogy nincs cigarettára, vagy nincs
pínzem. − Adjál, Sándor, vagy húsz-huszonötezer lejt, mer megadom neked, ha megkapom. – Nincs nekem egy utolsó lejem, oszt ötvenhárom, nígyszázezer lej van a zsebibe,
oszt nem ád egy lejt. Há nem normális!
K.: – Nem adja oda?
V. A.: – Nem.
K.: – De avval mit csinál, megitta?
V. A.: – Megitta, elpocsíkolja.
K.: – Van nyugdíja is, nincs?
V. A.: – Van, van nyugdíj, félreteszem. Nem hagyom nála, hogy ű menjen, pocsíkoljon.
Kell az nekem, hogy menjek, vegyek, edínyekír.
K.: – Hát ha megissza, akkor hiába is adja oda.
V. A.: – Nem, nem adom. Há mindig asszondja, hogy: − A nyugdíjom hun van? Adjam oda a nyugdíját.
K.: – Kéri a nyugdíját?
23

Eljárta, hogy férje betegnyugdíjban részesüljön. [A szerk. megj.]
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V. A.: – Kíri há. Mondom: − Levágták, levágták a nyugdíjat. – Nincs nyugdíj, gátá.
Nincs. – Há adjál – asszondja – legalább egy fél liter bort! – Nincsen, mer nem kapom.
Dógozol a faluba… de minden nap legalább két liter bort mindig hoz magának. Ahogy
hozza, iszik belőle, elveszem, megtanálom, mer eldugja, oszt odaadom vagy M.-nál, vagy a
fiúk… − Menjetek, oszt locsoljátok az udvarra, kilököm. Nem mer mondani semmit, semmit, mer tudja, hogy megverem. Megverem, nagysága, úgy bolondon, ahogy vagyok.
K.: – Nem mer mondani semmit?
V. A.: – Nem mer semmit mondani, me én ütöm. Megütöm. Míg szerencséje van, mikor otthun van M. Akkor M. nem engedi. – Hagyjad mán – asszondja –, hagyjad mán.
Látod, hogy ríszeg. Ütöm, mint a kutyát ütöm. Há nem bírok vele, meg vagyok zavarodva, kapcsolódok.
54. K.: – Hát nehéz volt akkor magának, ha ott volt az ember betegen, ott volt kilenc
gyermek…
V. A.: – Mit csináltam vóna, nagysága, mentem én is, kereskedtem, ahogy tudtam.
Mentünk tallózni… sose felejtem… a Basari hídnál [kb. 3 km-re, a Berettyó mellett] −
mer akkor engedtík, mer kollektíva vót –, oszt onnan hoztam zsákokkal a krumplit a hátamon… a hátamon. Elíg, hogy jöjjön az ember üresen, nemhogy…
K.: – Hát hogyne, messze van.
V. A.: – A hátamon hoztam a krumplit onnan.
51. K.: – S a férje mit csinált?
V. A.: – Hát mondom, hogy járt dógozni, míg nem ütötte el az ótó. Itt dógozott az
ICIP-nél, árkokat csináltak. De az vót a baj, hogy az ember kifizette magának az embereket, vett nekiek, hogy igyon, ű meg járt, hogy igyon, más meg dógozott helyibe. Mer lefizette az embereket, adott nekiek inni. Mikor hazajött, akkor mindig ríszegen jött. Akkor
mindig ríszegen jött. Mindig kikapott. Mindig adtam neki a lábossal egy-egyet a fejire,
betörtem a fejit. Minden este betörtem a fejit.[ Férjével való konfliktusait idézi fel.]
55. V. A.: – Mikor fiatal vótam, én megvertem, mer tudtam, hogy nem csinált semmit,
én csináltam mindent. Mikor meghalt… Há én vettem ezt a kis házat, me ott lent, ahun
az István-bandák laktak…
K.: – Igent, lent, az erdőhöz közelebb.
V. A.: – Igen. Vót egy kis… egyszerű kis kunyhó vót. Há vettük ezt a kis házat, hát ö…
szalmával, meg evvel a gíkínnyel, vagy hogy mondják…
K.: – Gyékénnyel?
V. A.: – Igen… vót letakarva. Hát… a kórházba vót, há mit csináljak? Há vót pínzem,
mondom, megcsináltatom a házat. Én. Há vettem magamnak szarufát, gerendát, mint, na,
egy szerencsétlen asszony. Úgy csináltam, ahogy tudtam. Meg hoztam embereket, akik csinálják. Ez a szegíny B., az öreg B. csinálta nekem, meg ez a L. bácsi, ha ismeri.
K.: – H. Bálint, nem?
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V. A.: – Igen. Meg vót ez a Lajcsi bácsi, aki meghalt. [Erről az emberről beszél.] Azok
csinálták meg nekem. Vettem cserepet, vettem gerendát, szarufákat, mindent. Megcsinálták úgy, ahogy tudták. Csak jobb vót, mint vót azelőtt. Azután megcsináltam magamnak megint egy kis szobát. Cigányokkal csináltattam, de hát egy-két év múlva kidűlt, me
nem rakták jól. Na, akkor hozzáfogtam, csináltam magamnak vaskerítíst, me nem vót. Kis
deszkábul vót itt is, ott is egy, me öregasszony vót, akitűl vettük a házat. Imitt-amott vót
egy deszka. És akkor megcsináltam a kerítíst, csináltam magamnak vaskerítíst.
K.: – Maga, egyedül mindent.
V. A.: – Én egyedül. Popesti-re jártam, ott csináltattam meg. Hát ö… mint asszony,
mikor dóga… nem tudtam, hogy hogy kell. Kérdezte az ember, hogy kell, egyenesen, vagy
lépcsőszerűen? Hát nem tudtam én, hogy mi a… hogy csinálja. Mondom: − Egyenesen. S
közbe a főd… lípcsőszerű kelletett, hogy vóna legyen.
K.: – Igen, mert dombos a hely.
V. A.: – Igen. Há, mikor jöttek, hogy állítsák be a kaput, nem jött ki sehogy se. Úgyhogy a kapu, mikor beteszük, úgy, ahogy, mintha dűlne el. Jó vót az úgy is, na. Úgyhogy
úgy vótunk egy darabig. Meg vót a kis ház, tapasztottam mindig, mindig kelletett meszelni, nagysága, mer tapasztottuk kívül. Mindig kelletett tapasztani. Esett az eső, verte az eső,
mindig leverte a sárt. Há mit csináljak, mit csináljak? Mán nagyok vótak a fiúk. Mit csináljak, hogy csináljuk? Há kéne vegyünk egy kis cementet, hogy takarítsuk, pucoljuk ki.
Úgyhogy kipucolta nekem csak az az öreg Bálint. Kipucolta nekünk kívül, aztán felrakott
nekünk egy kis konyhát csak ű.
K.: – Akkor már itt laktak? [ Jelenlegi lakhelye.]
V. A.: – Igen. Akkor csináltam magamnak hozzá egy kis verendát. Akkor megint csináltam egy ö… másik kis házat túrul. Csináltam még így, mint egy kis előszobát.
K.: – Hány szobájuk van maguknak a házban?
V. A.: – Há most van az első, a szoba, van a konyha, szóval közbül van a konyha, meg
a két szílin van a két nagyobbik ház, meg van a verenda elöl, meg van egy kis előszoba.
K.: – Az igen!
V. A.: – De jól níz ki, ki van pucolva szípen.
K.: – Ezt mind maga csinálta.
V. A.: – Mind. Most csináltam… három év óta mindig csinálom, mindig csinálom.
Nem vót letíve pínz, csak mikor kaptam a kis pínzt, akkor vettem hun gerendát, hun
plakázst, hun cémentet, hun ezt, hun azt. Mindig úgy lassan csináltam. Mondtam, hogy
helyrehozom nekiek, hogy legyen hun húzólkodjak majd. Nekem nem vót, mikor anyám
meghalt. Szegíny anyám, nem tudott nekem adni.
K.: – Neki nem volt háza?
V. A.: – Vót háza, de elvitte a víz. Akkor, nem tudom, hogy tetszett hallani, vót az a
nagy árvíz.
K.: – Igen, tizenhárom éve?
V. A.: – Több, több, több. Akkor vitte el a víz a kis házukat. Én mán itt fent laktam, itt
fent. [A főút mentén, közelebb a faluhoz.]
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K.: – Akkor az anyja élt még?
V. A.: – ĺlt az, csak nem lakott itt, hanem Temesváron.
K.: – Ki lakott a házban?
V. A.: – Senki. Úgyhogy elvitte a víz. Úgyhogy úgy rendbe jöttünk. Osztán irigyek a
cigányok. Asszondják, hogy: − Nízzed, ott van Aranka, betegen, osztán házakat csinál, meg
így csinál, meg erre csinál. Hát muszáj, hogy szerezzek, mer két kis bolond van, mondjuk úgy, hogyha megnősül Józsi, a kisebbik fiú, mer az okosabb, eltartja a másik kettőt is.
Ki, kivel fog lakni, ki húzólkodik egy bolond emberrel? Há nem érdemes, hát arra valók
űk, hogy tartsanak egy asszonyt fel? Hogyha gyerekök van, mit csinál velök? Nem… Én
mondtam, hogy szerzek nekiök, hogy legyen. A többieknek van, hál Istennek, van házok,
van mindenök.
56. K.: – S M.? M.-ről majd az anyja gondoskodik…
V. A.: – Nem, M. itt marad, ebbe a házba. Ű is úgy van, mint a többiek.
K.: – Úgy örököl?
V. A.: – Úgy örököl. Nekiek, a nígyőjöknek, nekiek marad a ház.
K.: – Igen, mert csak maga nevelte. Úgy nevelte, mint a saját gyermekét.
V. A.: – Úgy… hát én jobban szeretem M.-et. Az nem vót itthun, két napig vót
Ippon. Én nem tudtam vóna aludni, nagysága, hogy nem éreztem, hogy otthun van.
Hát ha egy kicsit csak hoznak, akármit, vagy én, ha veszek, ha megyek a faluba, nem
jövök haza, ha nem hozok neki valamit, inkább nem tudom, mi lenne velem. Most is
telefont vettünk neki.
K.: – Vettek telefont neki?
V. A.: – Vettem telefont. Egymillióötszázezer lejír vettem. Akkor vettem neki ruhát, új
ruhát, de nem tetszik neki minden ruha…
K.: – Válogat? Most már nagyfiú lett…
V. A.: – Nekem nem kell − asszondja –, nekem nem kell. De olyan jószívű, nagysága!
Ha látja, hogy én beteg vagyok, még a kezemet is, a fejemet is megcsókolja. Hozzákezd
sírni: − Anyám, ne haljál meg, mer nem lesz senkim! Hát az anyjával nem törődik, nem törődik. Pedig hozott neki a szegíny anyja, hozott neki egy kis aranyláncot a kezire…
K.: – De csak maga nevelte, és magát tartja az anyjának.
V. A.: – Hozott neki kis karórát, hozott neki kis ruhát. Olyan… Nem kelletett a fiúnak: – Nekem nem kell − asszondja. Hozott neki cipőt, adidászt, olyan, mint a puma. Na,
hozott neki, amit tudott ű is, csóró asszony, nem mer az embertűl, mer ideges. Nagyon
rossz férje van.
K.: – Veri az ember?
V. A.: – Háát, mind ideges.
K.: – Miért nem hagyja ott?
V. A.: – Mit csináljunk vele, ű nem marad el tűle. Nem marad el tűle, nagysága drága.
Olyan bolond, hogy csuda.
K.: – Hiába veri, akkor is szereti?
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V. A.: – Tönkre tette. Össze van verve az egísz tüdeje, az egísz mája, össze van rugdosva
a feje. A feje bolond. A sok verístül.
K.: – Ott kéne hagyja.
V. A.: – Á, nem olyan ű, nem hasonlított a rám, nagysága, az a jány. Az mikor jány is
vót, mikor tizenhét éves vót, elment. Pedig ennek van gyereke. Annak az embernek hat
gyereke van, hat gyereke.
K.: – Honnan jött?
V. A.: – Kémeri. Kettő meghalt, még van nígy. De nem megy az ember hozzájuk, se
nem segíti űket.
K.: – Saját gyermekeit nem segíti.
V. A.: – Saját gyermekit. De hát hiába, de rájön az a bolondság, mer bolond az is…
K.: – Iszik is?
V. A.: – Nem, nem iszik, oszt akkor üti… Hiába, hiába mondom neki: − Gyere haza, ne
üljél vele, van itthun hely, van itt hun aludjál, van itt minden. Nem marad itt, mit csináljak
vele? Most rendbe hozta ű is a kis kunyhóját, rendbe hozta.
K.: – Van neki is külön háza ott lent?
V. A.: – Van.
K.: – Nagy ház? Több szoba van ott?
V. A.: – Egy kis, egyszerű kis ház vót neki, meg egy kis konyhát csináltak magoknak.
Na, de mostmán jól rendbe tette, rendbe hozták. E… nem arra való, ű vót a legszegínyebb
a családba, ű.
K.: – A többi jól áll, mindegyiknek van háza?
V. A.: – Ha kelletett neki lepedő, lepedőt adtam, ha kelletett neki párna, párnát adtam
neki, ha kelletett egy dunyhahuzat: − Vigyed, ami kell, fogjad és vigyed magaddal.
K.: – A többi nem volt irigy, hogy neki adott?
V. A.: – Nem, nem, nem. Há van mindegyiknek, van mindegyiknek, van mindegyiknek, osztán nem még követelnek. Nem követelnek, me mondtam: − Nektem is adtam. Há
én is szegíny vótam, mer én se vótam gazdag, hogy mondjam, hogy adtam nekiek bútort,
a jányoknak, mer úgy… egy jánynak mikor fírhe megyen, kell bútor, kell a… na. De hát
hunnan? Nekem vót hunnan. Örültem, ha fel tudtam űket nevelni. Há, mindegyiknek két
párnát, lepedőt, kendőket, dunyhákat adtam.
K.: – Ők jól egyeznek egymást közt?
V. A.: – Jól, jól, jól.
K.: – Tartják a testvérséget? Járnak egymáshoz?
V. A.: – Tartják, tartják a testvírsíget. Míg ílek, míg ílek, oszt azután ki tudja, hogy lesz.
K.: – Hát ha szeretik egymást mint testvér, akkor az megmarad.
V. A.: – Megverte az Isten mán, mikor meghal egy anya… Nem nagyon öröm van mán.
Nem nízik úgy a testvírsíget, mint minthogy ílnek, nagysága. [A szomszéd családot hozza példaként.]
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57. K.: – Maga, mikor fiatal volt, kicsi volt, templomba járt?
V. A.: – Dehogy, há nem tudtuk mi azt, nagysága, hogy micsoda az a templom.
K.: – Nem voltak soha templomba?
V. A.: – Sose vótunk templomba.
K.: – Magát nem keresztelték meg?
V. A.: – Há meg vótam keresztelve, de templomba nem jártunk. Nem tudtuk mik, hogy
mire való a templom.
K.: – Karácsonykor sem, vagy húsvétkor?
V. A.: – Karácsonykor se, hát sose mentünk a templomba, nem mentünk mi, nem én,
mer senki. Egy se ment, mer nem vót az az ész. Há bolond emberek íltek akkor, nem vótak olyan okosak, mint most. Há nem mentek azok a templomba. Há még most se járnak,
hiába hűvősíg van.
K.: – Miért nem járnak?
V. A.: – Há, azír, mer nem egyeznek. Hűvők mennek inni, lopást, nagysága… Mondja meg, ez hűvősíg? Hát aki akar is menni, há nincs ereje, hogy menjen. Há mír menjek?
Menjek én is, hogy keresztbe tegyek, osztán kiesek? Há úgy van. Úgy van. Nem tudnak
mutatni egy kis világsígot, hogy mit csinálnak űk. Há itt van a nagy ö… nagy előkelő Adél
fia, Rudi. Jön a templomba − nyárba az ember kint ül, nyári időbe kint ül, mer én is kiültem, na, szeretem én is bámulni, hát mindig bent, bent hogy üljek −, jött a templombul, de
én köszöntem, de ű rám se nízett.
K.: – Nem is köszönt?
V. A.: – Há milyen, há milyen hűvők ilyenek? Meg lenízik egyik a másikat a templomba. Addig vagyok hűvő, míg itt vagyok az iskolánál. Mán mikor kimentem, mán akkor
nem vagyok semmi. Hát akkor az ilyen üljön le. Az Isten agyonüti az ostorral űket, ahogy
ütötte J.-t is, az E.-ét.
K.: – Igen, az autó elütötte.
V. A.: – ĺgy van. Na, oszt mán ha mennek, járnak a templomba, akkor tartsák aztat.
K.: – Milyen vallásúak?
V. A.: – Hogy mondják mán?... Baptista. Ezek a hűvők baptisták. Mind, a cigányok,
mind.
K.: – Azok, akik ide járnak a templomba.
V. A.: – Igen, igen.
K.: – De mikor eltemeti a pap, melyik pap temeti?
V. A.: – Hát a hűvők, a hűvők.
K.: – Nem jön a katolikus pap mostmár?
V. A.: – Nem, nem.
K.: – Irénkét még a katolikus temette…
V. A.: – Igen, de az nem vót átkeresztelve, nem járt templomba. Asszondják, hogy
aki át van keresztelve, mán az… jön az a hűvő, mit tudom én, milyen hűvők, oszt azok
temetik el.
K.: – Hova temetik? Nem oda a cigány temetőbe? [A katolikus egyház tulajdona.]
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V. A.: – Nem, nem, ott a hűvő templomba, mit tudom én, a rományok tem… a
rományok… oda.
K.: – Ott, ahol van a baptistáknak?
V. A.: – Oda, oda… Az én jányom is hűvő, de az szombatista.
K.: – Más vallású?
V. A.: – Igen.
K.: – Hova jár templomba?
V. A.: – Hát ö… Ippon. Igen. De az nem eszik húst, semmilyet, csak tyúkhúst.
K.: – Nem eszik disznót?
V. A.: – Semmit, semmit, semmit, csak tyúkhúst. De más egyebet nem. Vagy a zsírral,
hogy ö… mit tudom én. Csak olajjal, tyúkhúst. Ha nincs úgy húsa, akkor vesznek, mit tudom én… van ez a… hogy mondják mán neki, az Isten áldja meg…
K.: – Szója? Olyan, mint a hús.
V. A.: – Olyan, mint a hús, hogy mondják mán…
K.: – Olyan kis kockák…
V. A.: – Igen…
K.: – Szója.
V. A.: – Szója. Abbul szokott csinálni magának tőtött káposztát. Hozott nekem egyszer. De én ha tudtam vóna, hogy abbul van, nem ettem vóna meg. Hozott nekem. Nem
vettem észre, hogy mibűl van, csak akkor mondta mán, mikor ettem: − Jó vót anyám? –
Hát nagyon jó tőtött káposztát csináltál. Mondom: − Mír? – Tudod, mibűl csináltam,
anyám? Mondom: − Mibűl? – Szójábul. Há jó vót, de hát… Az nem eszik húst. Azok betartják a tiszteletet, azok mán mit tudom én, pínteki nap, mán öt óra, nígy óra fele, azok
nem adnak ki a házbul semmit. Semmit, semmit az égvilágon nem adnak ki.
K.: – Járnak templomba is?
V. A.: – Járnak templomba.
K.: – Minden vasárnap?
V. A.: – Minden szombati nap mennek templomba, minden szombaton, meg píntek,
pínteki nap. De hát azok betartják. Azok nem eszik a húst. Az anyósa mán egyáltalán semmilyen húst nem eszik. Egyáltalán semmilyen húst. Azok betartják. Nem szidnak, meg bemutassák, hogy van egy kis…
K.: – Nem isznak?
V. A.: – Van egy kis… Nem isznak.
K.: – Kávét sem isznak?
V. A.: – Kávét se isznak. Ezek egyáltalán kávét sem isznak. Ezek nem isznak kávét. De
ezek! [ti. az itthoniak] Kávéba öntik a likőröket, meg a pájinkákat, úgy isznak.
K.: – Magának az a lánya is hívő, amelyik itt lakik.
V. A.: – Igen, T..
K.: – Melyikhez tartozik? A baptistákhoz?
V. A.: – Baptisták azok is, azokat most a hűvők viszik (külföldre vendégmunkásként),
mit tudom én hova. Azok fizettík ki a repülőjegyet.
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K.: – Akkor ők segítik, hogy menjenek Angliába.
V. A.: – Űk segítik, igen. Csinálta ű is azt a kis házat, hogy vótak a nyáron dógozni, de
hát, na, kipucolta.
K.: – Ők betartják a vallást?
Betartják, igen.
K.: – Nem hiszem, hogy iszik a férje sem.
V. A.: – Nem. T. se iszik, a férje se. Ez az ember nem ide valósi, bozsalyi. Meg ennek
sok embere van. Ennek az embernek. Most elvittík űket, arra dógozni.
K.: – Segítik egymást.
V. A.: – Segítik egymást. Kűdtek neki megint… nem tudom… száz eurót, mennyit
kűdtek, hogy menjen, csináltasson pasaportot, meg járjon ide-oda, mit tudom én… meg
kifizettík neki a repülőjegyet.
K.: – Van más gyermeke is megtérve?
V. A.: – Nincs. A két lány van.
K.: – A többi katolikus.
V. A.: – Igen, a többi mind katolikus. Nem jártunk mi, nem tudtuk mik, hogy mire való
az, nagysága, nem az a világ vót valamikor.
58. V. A.: – Há mondom, hogy olyan szegíny világ vót, nagysága, hogy lepedő az
ágyunkon nem vót, csak úgy, ha mentünk a dáknál… pedig pínz vót. Vótak, vótak. Mentünk vóna, hogy vegyünk, de nem vót az az eszünk, hogy vegyünk magunknak lepedőt.
Mentünk a dáknál, oszt betettük a piszkos ruhákat, lemírtük a dáknál, lemírtük, ahány kiló
vót olyan piszkoson, annyi kiló ruhát adtak nekünk újat.
K.: – Tehát bevették a régit és hoztak…
V. A.: – Igen, becseréltík. Oszt akkor mindenféle rongy vót benne. Sárga, piros, rózsás,
mindenféle. Egy-egy darab méter, vagy félméter. Na, azt összevarrtuk, oszt csináltunk magunknak lepedőt. Piros, sárga, ződ vót benne, mindenféle rongy vót benne. Meg csináltunk
magunknak párnákat belőle, meg csináltunk huzatot dunyhára. Nem tudtuk mik, hogy
mire való az ilyesmi, nagysága.
K.: – S ruháknak valót is vettek onnan? Ruhájuk honnan volt?
V. A.: – Há vót úgy ruhánk, hogy mentünk a faluba, oszt vót olyan… jányok vagy as�szonyok, hogy vót ócska ruhájuk eladó, amit mán nem hordtak, oszt akkor vettünk így a
házaktul, az asszonyoktul. Árulták: − Gyertek, me van ruhánk, osztán vegyetek. Hát akkor
csak a bótbul lehetett venni ruhát, nem mint most a piacon. Oszt akkor úgy vettünk magunknak a házaktul kis ruhát, ezt-azt. De hát most lehet, százezer lejre felőtözteti magát
az ember egísz a lábátul egísz a fejiig.
K.: – Jártak napszámra is az emberekhez a faluba?
V. A.: – Igen, jártak napszámra, igen. Vályogot vetettek, téglát vetettünk, mentünk tallózni, loptunk is málét, búzát, ezt-azt. Me akkor kollektíva vót, mindenki csinálta, ahogy
tudott. Na. Abbul íltünk.
K.: – Akkor itthon is tudott tartani disznót…
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V. A.: – Mondom, hogy nekem vót vagy tíz-tizenöt darab disznóm, de mind másfél
mázsás.
K.: – Több évig tartotta?
V. A.: – Több évig. Hát ö… Vót egy kis kocám, nagysága, öt évig tartottam. Öt évig. Öt
évig tartottam, nagysága. Minden évbe vót kis malacom, minden évbe. Na, azt tartottam
öt évig. Há vót mibül. Há mondom, jártunk tallózni, Bályokra mentünk íjjel lopni málét.
Meg ö… tallóztuk a sok krumplit. Mondom, a Basari hídtul hordtuk a krumplit. Akkor
kivettük innen a kollektívátul, hogy kapáltunk, adtak normára, tetszik tudni. Na. Azt kiszedtük felit, oszt csak felit adtuk oda. Há mire kiszedtük, a pulyák mind hazahordták.
Pungákkal. Sose felejtem: mind kicsik vótak, egyik kisebb, mint a másik, oszt itt jártunk,
itt fent vót az iskola mellett, itt a dombon, ahun van a gané. Ott vót vetve krumpli, szedtük a krumplit. Hát éntülem kilenc gyerek vót. Há mindegyik, ha hozott magának egy kis
pungát, csak két kilót, ha hozott, mán mire hazajöttem, tele vót az udvar kolompírral. Én
is hoztam tízet mán mikor jöttem haza, én is hoztam, az ember is hozott, úgyhogy mire
kiszedtük, felit hazahordtuk. De nem vót abbul semmi baj.
K.: – Nem, a kollektívába nem volt.
V. A.: – Nem, nem vót semmi baj. Meg mentünk krumpliír. Ahogy szedtík a magyarok,
úgy hagyták, hogy tallózzunk. De hát közbe mik is szedtük kifele a krumplit, mer engedtík
az asszonyok, csak meneküljenek el tűle, hogy ne dógozzanak annyit. – Szedjetek! Há
szegíny anyámnak vót itt egy asszony, osztán mentünk tallózni, osztán közbe szedte fel
a krumplit. Ez erre vót a piac fele. Ösmert: − Gyere csak, jányom! – odahítt –. Ne tallózzál, ne vágjad a fődet – asszondja –, vágjál magadnak olyan… Fogjál hozzá a két sorhoz,
osztán vágd ki, oszt eridj magadnak! Szedtem én is felfele, de ilyen krumplik vótak. Olyan
krumplik! Felszedtem vagy tíz zsákkal, hoztam haza.
K.: – Akkor más volt…
V. A.: – Akkor más vót a világ, meg jobb emberek vótak. Nem így vót. Akkor, ha bement az ember, csak egy kis fődet, ha vitt… Sose felejtem mán… mán fírjhez vótam menve, megvót nekem Sándor is, meg ez a kis Tündi is megvót. Három gyerekem vót. Sose felejtem: behívott egy asszony, innen, ahogy mentünk: − Gyere, fiam, hozzál egy kis lúganét!
Há mentem én, hogy szedjek. – Tudol tapasztani? – Én nem tudok, néném. – Gyere fiam,
tapasszál, fizetek néked pínzt, amit akarsz. Há én elkűdöm anyámat, mer én nem tudtam.
K.: – Nem tudott tapasztani?
V. A.: – Nem tudtam tapasztani, hát, nem tudtam én tapasztani. Hát mentem egyszer,
osztán én is a ronggyal csináltam a sárt. [Kacag.] Há nem csináltam a kezemmel. Há nem
értettem hozzá. Hiába mentem. De hát neki jó vót úgy is. – Jó van, fiam! Ráadtam magamat, hogy én is menjek a faluba, hogy tapasszak. Belebújtam én a kemencébe is, de ki nem
tudtam jönni. Asszittem, hogy megzavarodok ott a kemencébe. Bementem, de ki nem
tudtam jönni. Ki nem tudtam jönni.
K.: – Félt?
V. A.: – Fé…! Sírtam! – Na – asszondja anyám –, megvert az Isten, há mit csinálsz, ott
a sok gyerek, te semmit nem tudsz! – Éngemet húzzál innen ki! A lábomtul kifele húzta a
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lábom. [Nevet.] Többet sose mentem be a kemencébe. Szegíny világ vót akkor, nagysága,
nem mint most, me most úri világ van, úri világ.
K.: – Most tart állatokat otthon?
V. A.: – Tyúkjam vannak, én nem tartok disznót, én nem vagyok arra való. A fiúk állnak, hogy főzzenek nekiek. Azoknak kell főzni moslíkot. Nem úgy van? Meg drága málét.
Én nem vagyok arra való, meg tallózzak, meg hozzak. Nem mennek a fiúk. Meg nem is
engedem, hogy menjenek, hogy kerüljenek bajba.
K.: – Mostmár mindenkinek megvan a földje, és azt mondják, hogy lopta.
V. A.: – Nem én, nem engedem, mer ö… Pínz nem akad úgy, hogy minden héten vegyen az ember málét, meg ugyi, ha mennek a fiúk, hoznak egy zsákot, más megyen szekérrel, ippen úgy fizet ű is, mint azok, akik szekérrel hoznak. Egyik egy zsákkal, a másik
hoz egy szekérrel. ĺgy jobb így, hogy nem kell. Jó van az. Há mondtam a fiúknak, most karácsonyra, hogy vegyenek egy disznót, oszt levágják, oszt annyi. Van harminc darab tyúk,
a nekem elíg. Elíg nekem a nígy fiúval. Nekem nem kell sok. Űnekik meg van. Szereznek
maguknak. Mit csináljak?
59. K.: – Arra emlékszik még, tudna arról mesélni, mi volt, mikor iskolába járt? Hogy tanultak? B. P. hogy tanította magukat? Voltak szerepelni?
V. A.: – Vótunk szerepelni. Táncoltunk is.
K.: – Hol volt ez a tánc?
V. A.: – Itt, a kultúrterembe vót.
K.: – Megvolt már akkor a kultúr[otthon]?
V. A.: – Meg há, megvót. Hát ö… egy ilyen cigányszerepet csináltunk, mit tudom én.
Tüzet raktunk, meg valami szoknyába vótunk. Csináltak nékünk olyan bű szoknyákat.
K.: – Ki csinálta?
V. A.: – Hát ez a L. [volt óvónő]. Az csinált nekünk, meg az asszony ott fent a román
út…, nem a román utcán… ahogy mennek…
K.: – A Sigében.
V. A.: – Ez a fiú, aki csinálja az ótókat, hogy mondják mán neki…
K.: – L.? P.?
V. A.: – P., arra fenn. Ott van egy asszony, egy szíp kis asszony, van annak egy fia. Annak a lányával lakott izé, ni, görbe az anyja. Hogy…
K.: – Azt hiszem, tudom.
[Nehezen tisztázódik a másik asszony kiléte, aki már meghalt.]
V. A.: – Na, az csinálta nekünk a ruhákat, az rendezte el a szerepet. Na. Meg danultunk
cigányul. Tüzet csináltunk, bű szoknyánk vót, meg táncoltunk cigányul, na. Ilyen szerepet
csináltunk. Hát ö… szegíny B. P., az milyen ember… nem nagyon. Vagy kétszer vótunk
szerepelni. Vagy úgy mentünk verseket mondani. Mer azokat tudtuk.
K.: – Ide, a kultúrba?
V. A.: – Igen, meg danultunk, na.
K.: – Tetszett az embereknek, biztosan.
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V. A.: – Tetszett, nagyon tetszett. Meg mikor hallották, hogy ö… hogy beszílünk meg,
hogy tudunk verseket mondani, na, még örültek a magyarok, mer… tudtak a cigányok. De
mán úgy tanulni, mint hogy mik tanultunk, meg jó gyermekek, mán ilyen nem lesz sose,
nagysága. Sose. Meg fíltünk is tűle, mert fíltünk, megmondom a valóságot. Hát az megvert
bennünket úgy, mint a bundát.
K.: – Ő egyedül volt itt tanító?
V. A.: – Egyedül, egyedül. Elsőtül egísz ötödik osztályig.
K.: – Sok gyermek járt? Hányan voltak vajon?
V. A.: – Há sokan, sokan vótak akkor, sok gyerekik vótak. Nem mertek kukkanni.
Egyet kiabált, ott nem vót kukk se. Abba a tájba kaptunk tejet, meg enni.
K.: – Kaptak?
V. A.: – Igen. Úgy rendeztík, vagy mit tudom én.
K.: – A magyarok is kaptak, vagy csak itt a cigányok?
V. A.: – Csak a cigányok. Akkor vót B. P.-nek, mit tudom én, Bukarestbűl hogy jöttek
ezek az újságírók, osztán hallották, hogy tudunk úgy… ezeket a verseket mondani, oszt
akkor felvették az újságba, leírták. Há nekem még ruhát is kűdtek onnan. Olyan verset
mondtam, hogy… asszondták, hogy még így szavalni nem hallottak, magyar gyermekbe
se. S olyan verset mondtam nekiek, hogy azoknak felakadt a szemük!
K.: – Emlékszik még azokra a versekre, amelyeket tanultak? El tud mondani egyet?
V. A.: – Á, nem tudnék mán. Nem tudom én mán, mi vót a címe, de úgy szavaltam,
hogy azt se tudták, hogy… még moccani se tudtak.
K.: – Úgy figyeltek.
V. A.: – Úgy figyeltek. Az igen, de kűdtek is nekem ruhát. Kűdtek nekem ruhát, meg
berendeltek oda, az óvodánál, tettek munkára, mer mondtam, hogy szegíny vagyok, nincs
apám, csak egy anyám van, s nincs ruhám, nincs… Tettek dógozni.
K.: – Hány éves volt?
V. A.: – Há, mondom, hogy negyedikes vótam.
K.: – És már ment dolgozni?
V. A.: – Mentem dógozni ott a… vót ződsíg, mit tudom én, ki vetette azokat. Ott a
piactéren. Murok, káposzta, petrezselyem, hagyma, fokhagyma, mit tudom, mit… olyan
kertíszet vót. S oda benyomott éngemet B. P. Kaptam ennivalót reggel, dílbe. Ettem. Meg
fizettek.
K.: – De még gyermek volt.
V. A.: – Gyermek vótam. Dílelőtt jártam iskolába, dílután mentem dógozni, s kerestem magamnak.
60. V. A.: – Nagyon szegíny világ vót, de azír csak jobb vót akkor, csak jobb vót. Nem
vót az az irigy világ, nem vót a… Ha vót valami az embernek, nem irigyelte senki, meg jóba
vót mindenkivel. De most, nagysága, ha látnak az emberre egy jobb kis kabátot, vagy egy
jó ruhát, mán irigyek, mán – Nízzed, hunnan van! Mán irigyelik. Úgy szeretnék, hogy csak
egynek legyen szeme, a másiknak ne legyen!
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K.: – Miért változtak úgy meg az emberek?
V. A.: – Olyanok most cigányok, magyarok, románok.
K.: – Mindenki.
V. A.: – Mindenki olyan, nagysága.
K.: – De mitől változtak meg? Jobban él mindenki most már.
V. A.: – Most úri világ van, nagysága.
K.: – És mégis rosszabbak?
V. A.: – Há mikor vót cigánnak, hogy kávézzon, meg cigarettázon? Hogy tiszaságba
legyen. Mondjuk, én is cigány vagyok, tisztaságba legyen. Tudja, hogy vótak a cigányok? Megmondom a valót, mer én is cigány vagyok. Ha bement valakini, azt se tudtam, hogy jöjjek ki. Piszokság vót. Nem törődtek, nem mostak, nem takarítottak, nem
csináltak semmit, csak mentek, oszt kerítettek magoknak enni. Csak az legyen. Enni!
De most…
K.: – Biztos volt akkor is, aki tisztább volt… Most is úgy van: van, aki tiszta, van, aki nem…
V. A.: – Vót akkor is, de abba a tájba egyenlőre mindegyikük az vót. E majdnem
egyforma. [A barátnőjéről beszél, aki mindig tiszta volt.] Ennek se vót, de amije vót, az
tiszta vót. De a másiknak hiába vót, az is tiszta piszok, tiszta zsír. Az ember nem tudott
ráül… nem látszott, hogy fehír, fekete, milyen. Piszkos vót. De most, ha bemegy a cigányoknál, nagysága, szegíny, még ha bemegyen az I.-bandánál [a legszegényebb család
a tanya] is. Lássa ezt a Gy.-t, aki most halt meg az ura, tizenkét gyermek van… amióta
meghalt az ura, olyan lepedőket tesz ki a drótra, hogy csak bámulják. [Erről a családról beszél, milyen piszkosak voltak.] De mostmán, na. Ki vannak civilizálva a cigányok.
Úri világ van. Akkor szegíny világ vót. Há, úgy mondják, hogy a Bibliába mán az utósó
időkbe ípítenek, rendezkednek… mán nem sokáig ílünk. Jönnek mán a… rígi világok,
meghalunk.
K.: – Hát azt nem tudja senki, hogy mikor jön el a világ vége…
V. A.: – Mikor vót a cigányoknak, nagysága, olyan ház? Mondja meg a valót: mikor?
K.: – Ez nem régóta van…
V. A.: – Lent [a faluba], amék jó gazdag asszony, meg ember vót a faluba, még azoknak
se vót olyan. Van a faluba olyan szegíny ember, hogy egy rendes háza nincsen. Mondjuk
meg ezeknek [az iskola szomszédságában levő cigányházra mutat].
K.: – Van, de vajon miből van?
V. A.: – Hát ö… ezeknek van, mer tudtak így csinálni. [Mutatja: lopni.] Ezeknek.
Ezeknek. De van a többieknek is, hogy nem loptak, csinálták, ahogy tudták, Isten segített nekiek, de hogy dógoztak, vagy mit tudom én. De most vót mostanába a tanyába? Nem vót. Ha megyen, mindegyiknél ípítve van. Én kezdtem meg, oszt megkezdtík
mindegyik. Mindegyik. Én kezdtem meg. Há most három éve én kezdtem meg. De hogy
jártunk mik. Én se csináltam vóna, nem csináltam vóna, mer nem vót letíve pínzem. Egy
hónaprul a másikra várni az ember, az sok. Há van a belső szobánk. Há vót egy gerenda,
tetszik tudni, deszkázva vót a plafon, deszkás vót. Vót egy deszka így a padláson. Hát
mikor betettük a spórt, a spór csöve odaírt. A csű. Ahhoz a gerendához.
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K.: – Meggyújtotta?
V. A.: – Igen. Az meggyújtotta. Begyúlt. Há észre se vettük. Hát Öcsi aludt benn, mi
nem aludtunk ott benn. – Anyám – asszondja –, íg a gerenda. Felálltunk: − ĺg a ház! Na,
mostmán az a gerenda keresztül ígett. Mostmán mit csináljunk vele? Muszáj vót, hogy kibontsuk. Hozzáfogtunk, hogy ípítsünk.
K.: – Úgy kezdték el építeni…
V. A.: – Úgy kezdtík el, látták, hogy mit csinálunk, csinálták űk is. Irigyek
vótak!Megmondták: − Na, hát ha ű csinál, abbul a kis nyugdíjbul, há csináljuk mik is!
Mindegyik csinált. [Egy másik cigány családot említ példaként, aki téglából épített házakat családjának.] De hát azok, ha csinálnak, így csinálnak [mutatja: lopnak]. Ilyenek, de
mind tudnak. Azok tudnak. Van mibűl csinálja.
K.: – De nem lesz annak szerencséje hozzá… ha lopásból építette…
61. V. A.: – Nem vót szerencséje, meghalt a kisfia, nem? Szerencse, nagysága ahhoz
nincs, aki tud lopni, ahhoz szerencse nincs. Nincs szerencse! De ne is legyen! De ne is legyen, nagysága!
60. V. A.: – Én csináltam, úgy a kis nyugdíjambul. Minden hónapban vártam a kis
nyugdíjt. Na meg szíp kis pínzt kaptam. [Összeszámolja a család jövedelmét.] Ebbe bevásároltam magamnak. Egy hónapi pínzt. Felvásároltam. Vettem lisztet, vettem olajat, vettem cukrot, riskását, ami kelletett nekem. Az elég vót. A többit, meg mikor kaptam, Józsi
is járt szegíny napszámra, akkor leraktuk, osztán vettem. Egy hónapban vettem gerendát,
vettem szarufát a házhoz, ezt-azt, mindig úgy csináltam. Úgyhogy helyrehoztam.
K.: – Látszik a házon.
V. A.: – Mindegyik szobát kitakarítottam, nagysága, kitakarítottam, lepucoltuk,
legletteltük, gipszkartonoztuk, mindent. Helyre van tíve. Ki van takarítva, hál Istennek.
Hát ha meghalok, nagysága, ne legyen bajok.
K.: – Isten őrizzen, hogy meghaljon…
V. A.: – Nem tudja az ember soha, mire kel fel, mivel fekszik. Mostmán nyugodt vagyok, osztán lesz, ami lesz. Vettem nekiek egy kis bútort is, osztán van. Nem hiányzik semmi, csak ippen annyi, hogy legyen nekiek egyik naprul a másikra, mit egyenek. Mit csináljak? ĺgy van. Nekem se adott szegíny anyám semmit. Nem többet egy ennyit, egy lepedőt
nem adott, me nem vót hunnan, há hunnan adott vóna? Nem vót mibűl.
K.: – Szegény volt. S az apjának van még gyereke más asszonnyal is?
V. A.: – Há, meghalt, vót annak is nyóc vagy kilenc gyermeke avval az emberrel. Há
meghalt az ember. Az asszony is meghalt.
K.: – Akkor nincs más testvére az apjáról?
V. A.: – Hát ö… nem nagyon. Az öt jány van csak. A fiú, az meghalt, tüdőrákja vót
szegínynek.
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62. 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?
V. A.: – Hát ö… én is jártam nála.
K.: – Maga is volt megrontva?
V. A.: – 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?
V. A.: – 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?
V. A.: – 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?
V. A.: – 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?
V. A.: – Megmondta nekem a pap, hogy álmodni fogok vele, de nem mondta meg a
nevet.
K.: – Álmodott vele?
V. A.: – 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?
V. A.: – Semmit nem kellett csinálni, csak ippen adott nekem valami gyertyát, minden
este meg kellett gyújtani…
K.: – Fehér gyertya?
V. A.: – Fehír vót, igen.
K.: – Azt mondják, hogy szoktak fekete gyertyát is adni, de ez már… rontás.
V. A.: – 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?
V. A.: – Igen, hogy gyújtsuk meg a házba.
63. V. A.: – Úgy vótam elrontva a házzal együtt, a gyerekikkel együtt.
K.: – Az egész család?
V. A.: – Az egísz család házzal együtt. Nem is vót nekünk szerencsínk sose abba a házba. Sose vót szerencsénk. De beteg is olyan vótam, hogy mondom, meg vót hogy haljak.
Nem egyszer, nem kétszer vót, hogy haljak meg. Nem tudtam magamrul.
K.: – Miért rontotta meg magát ez az asszony?
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V. A.: – Tudja mír? [Suttog.] Abba a tájba a férjemet elütötte a kocsi, és az első férjem
Váradon lakott, mondom, az a bályoki, és űk asszondták, azt híreltík, hogy én azír megyek,
hogy avval az emberrel tanálkozzak.
K.: – Váradon.
V. A.: – Igen, hogy kerüljünk össze. Hát fiatal vótam én is akkor: harminc-harmincöt éves, fiatal vótam. S asszondták, hogy azír járok be. Minden hétbe egyszer jöttem haza, mer ott a Crişulnál [áruház] vót egyszer az öreg, egy évig, és azután került
a bolondházba, a hatos kórházba, igen. Ott nem engedtek, csak reggel mentem és este
jöttem a vonattal. És asszondta a testvíre, hogy én azír járok oda, hogy beszílgessek,
tanálkozzak a fírjemmel. Közbe nem vót nekem az eszembe ilyesmi, meg nem is akartam vóna, nem tudom… aranyír se, hogy én tanálkozzak vele, vagy beszílgessek! Mikor nekem kilenc gyerekem van, a férjem halálán van, megyek én, beszílgessek. Hát ha
nem vótam jó, mikor fiatal vótam, akkor most jó lettem vóna kilenc gyermekkel? Hát
hazajöttem és… meghallottam, mit beszílnek (suttogva). Hát… meg akartam verni a
testvírit. Jánytestvíre, Kémeren lakik. Meg is vertem. Ott vót a testvíre, Gyu. Ismerte
Gyu.-t, a Sá. fírjit?
K.: – Igen, tudom.
V. A.: – A sógora vót. Sári vót a testvíre, meg Mi. Sose felejtem, Mi., Gyu., Sá. jöttek a falubul, meg a testvíre, a jánytestvíre. Há megállítottam, hát ö… én nem fíltem
senkitűl nagysága, olyan mertsígem vót, hogy én sem fíltem, bíztam az erőmbe. Mondom: − Állj csak meg! Mit beszíltél a cigányoknak, hogy én mit csinálok? Én járok? …–
Én nem mondtam! – Dehogy nem mondtad! Hát ha nem mondanád, akkor nem tudnák
a cigányok, hogy te mit csinálsz! Há mondd meg csak a testvíred előtt, hogy mit csináltál! Mer ha nem mondod – mondom –, megöllek. Há ű nem, meg így, meg úgy, meg
erre, meg arra, hát asszondja egyszer: − Há úgy van, nem úgy van?! Elkaptam a fejit,
odavágtam a fődhöz! Ráültem! Há Gyu., szegíny Gyu. nekem. – Ó – mondom –, Gyu.,
jobb lesz, ha mísz magadnak. Ne álljak fel innen, a testvíredrül, me mindjá – mondom
– nem marad se t.köd, se f..szod, se semmid − mondom –, a lábod közt! Eridj magadnak
szípen, míg szípen vagy! Megvertem a jánytestvírit, odavertem a fejit, ahun most lakik
C.-né, akkor a kűhöz. Odavertem, csupa vír vót! Akkor rontott el. Ű. A jánytestvíre.
K.: – Ezért.
V. A.: – Ezír, igen. És tudtam, hogy csak ű csinálta, és nem sokára elmentünk kökínyír,
Szoldobágyra. Jártunk kökínyezni arra. És… le vót hogy essek a szekérrül. Hát, ha nem
lettek vóna ott az a kis asszony, amék evvel az A. fiával lakott, avval a T.-vel, Gyö. Ösmeri
azt a kis jányt?
K.: – R. lakott T.-vel…
V. A.: – Mik Gyö.-nek mondjuk… És az vette észre, hogy én rosszul vagyok. És ha
nem mondja meg a cigányoknak, me a szekéren ültünk, leestem vóna a szekérrül, meg is
haltam vóna ott. Na, attul a perctűl én minden héten… mindig azon vótam, hogy én meghalok, rosszul vótam, minden héten kétszer.
K.: – Mindig ugyanazon a napokon volt?
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V. A.: – Vót pínteki nap, meg keddi nap. Na, akkor vótam legrosszabbul. Akkor mán
nem tudtam magamrul, azt se tudtam, milyen világon vagyok. Összeestem, nem tudtam
magamrul. Tudja az Isten, hogy vótam, de én nem vótam jól. De én így vótam vagy tíz évig.
K.: – Tíz évig?
V. A.: – Igen. Mán nagy vót ez a jány, az enyém, Z., tizennyóc-tizenkilenc éves, nem
tudom, hogy mennyi vót a kisjány. És jöttek valami emberek, hogy vegyík meg pínzír.
Nímetbűl, vagy hunnan vótak, tudja a szomorúság. Hát én gondoltam, hogy odaadom.
Vigyík el. Mondom: − Jó helyre kerül. Há jártak, hogy csináljak neki pasaportot, aztán
megsajnáltam, tudja. Gondoltam, hogy nem jó, hogy odaadom a jányt. Vagy eladják, vagy
áll, hogy kírjen nekiek, sajnáltam, na.
62. V. A.: – Úgyhogy elmentem oszt Margittára, hallottuk, hogy van ott egy hűvő ember, aki tud mondani.
K.: – Jósolni?
V. A.: – Jósolni. Há, mikor megírkeztünk, nem nagyon fogadott az ember, nem jártam
templomba.
K.: – Csak azt fogadta, aki…
V. A.: – … mer meg vót térve az ember. Hát ű megsajnált, mer tudta előre, hogy én mír
megyek. Asszondta nekem, odajött és megmondta nekem, hogy legyen türelmem, hogy
várjak, mer csak utójára ha nem veszen. Akkor hí be. Na, hát vártam. Hát amikor bementem, nem kelletett én, hogy mondjam, hogy mi a bajom, vagy mír mentem, vagy hogy
mentem. Mondta ű, nem kelletett, hogy várjak, ű mondta: − Tudom – asszondja –, mír jött,
mer van egy jánya, jöttek kíretni, de – asszondja – maga ne vegye magát, ha neki úgy tetszik, hogy menjen, engedje. Ha nem, akkor ne hagyja. De – asszondja – magával van a baj.
Maga el van rontva, meg fog halni. [Suttog.] Ha nem megy el, hogy vegye ki magát, meg
fog halni. Egy lába a fődön van, a másik a fődbe. – Ki rontott el? De nem mondta meg.
K.: – Ő tudta?
V. A.: – Ű tudta. Mondom: − Mondja meg, hogy ki vót. – Nem mondhatom – asszondja
–, de álmodni fog. Ű is azt mondta, amit ez a román pap. És elküldött arra… Margitta fele
egy faluba… Majdnem Tasnád fele van az.
K.: – Az már Szatmár megye.
V. A.: – Igen. Oda. És az is úgy mondta.
K.: – Ez a jós nem tudta volna levenni a rontást?
V. A.: – Le tudta vóna, de követelte a pínzt. De mondta is, meg mutatta, az így könyvbe lát. Benízett, egy ilyen nagy könyve vót, ilyen templomi könyv, egy nagy-nagy könyv.
[Rámutat az osztálynaplóra.]
K.: – Mint a napló?
V. A.: – Igen. Ahun én kinyitottam, ott olvasott. És írta abba a könyvbe, hogy mutatkozott a gödör, a fa, az emberek, hogy meghalok. Hát fizettem én, mondom, nem vót úgy
tehetsíg ötszázat, háromszázat, kétszázat, de hát nem vót…
K.: – Nem volt elég neki?
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V. A.: – Igen. Nem úgy foglalkozott velünk, mint egy más emberrel, aki adott eurókat,
meg mindent… Jó van. Há vótam vagy háromszor-nígyszer, nem segített, én többet nem
mentem. Meg nyócszázezer lejt kelletett, hogy fizettünk a… aki vitt is.
K.: – Oda Tasnád felé. Messze van…
V. A.: – Igen. Hát elmentem ide, osztán nagyon szerette azt a fiút, az enyémet, Sándort,
a pap. Mentem én is, oszt mondta: − Másnak nem csináltam vóna, de sajnálom anyádat –
asszondja –, nagyon.
K.: – Széplaki, így ismerte.
V. A.: – És tudta, hogy nem lopunk. [Egy családot hoz példának, akik lopnak.] Na,
osztán mondtam, hogy kivel… De nem akarta elvenni a pínzt.
K.: – Nem?
V. A.: – Nem akarta elvenni a pínzt. Asszondja: − Csak annyi pínzt adjatok, amír tudok
gyertyát venni a templomba. De hát ö… tudja, hogy van, ha nem keni az ember a kereket,
na… Úgy hogy hozzáfogott a pap, osztán, ahogy tartotta a miséket, meg minden vasárnapi
nap felhozta, hogy van egy asszony, aki meg van rontva…
K.: – Imádkozott ezért?
V. A.: – Igen… mindig jobban, mindig jobban, mindig jobban vótam. Míg kivett.
K.: – Hány hétig?
V. A.: – Hat hétig. Hat hét múlva kivett, igen. Úgyhogy azóta nem vót velem baj, nem
is éreztem én magamat úgy, hogy rosszul vagyok, vagy van valami bajom minden keddi
napon. De mostmár elíg, hogy beteg vagyok.
K.: – S magának akkor minden este kellett imádkozni és gyertyát gyújtani.
V. A.: – Igen, hét hétig azt mindig kelletett gyújtani, meg a temjént, meg imádkozni.
Na, csak azt a kis imádságot.
K.: – Akkor levette.
V. A.: – Igen. Úgyhogy adtam kétmillió-ötszázat, vagy mennyit adtam. De nem adnám, nagysága, nem tudom, hogy mennyit fizettem vóna.
K.: – S az az asszony, aki megrontotta, az nem lett beteg?
V. A.: – Beteges ű is, beteges. Olyan beteg, hogy jár Magyarba, osztán leesik Magyarba,
osztán viszik a mentők erre is, arra is. Az Isten megverte űtet, nagysága.
K.: – Lehet, hogy visszaszállt rá.
V. A.: – Osztán álmodtam, vót a fejin egy kendő, mint hogy hordanak a román öreg
asszonyok, az a fekete. Olyan kendője vót, így a fejin, be vót takarva az arca, nem láttam
az arcát, de ösmertem a…
K.: – Az alakjáról?
V. A.: – Az alakjárul, hogy ű. Mer kicsi, megismertem, és tudtam, hogy ű. De az, ha
bemegyen valakini, nagysága, szerencséje nincs. Tud rontani. Ott szerencse nincs, nagysága.
64. K.: – Mást is rontott meg?
V. A.: – De mán mennyit! Bemegyen a házba… Há vót a fiú. Van egy fia. Hát loptak valamit Kémerrül, de nagy írtíkek vótak. Aran. Bementek valami háznál, ahun tudták,
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hogy van, s ellopták. És megtudta az asszony és beadta űket a törvényre. Na, hát a börtönbe ment vóna a fiú. De mit csinált, nagysága? Még az eszibe se nincsen az ilyesmi. Jöttek
tizenkét órakor Kémerrül. Tetszik tudni, hun van Kémer?
K.: – Persze, voltam Kémeren.
V. A.: – De hogy jöttek…
K.: – Itt a dombon keresztül?
V. A.: – Igen, onnan jártunk mik máskor, a dombon keresztül.
K.: – Én busszal voltam.
V. A.: – Ott a sommályi úton jöttek, ahun van a temető. Íjfélbe, nagysága, jöttem onnan, és tizenkét órakor, pontosan, kelletett, hogy legyen a temetőbe az a fiú. Űk messzire
mentek állni. És kelletett a fiú menjen a temetőbe tizenkét órakor, is kilenc sírt megolvasni… tizenkét óra… és minden sírrul vegyen fődet. És mondja, hogy mire veszi. A fődet...
K.: – Mit csinált? Felvette a főldet…
V. A.: – … felvette a fődet a sírrul és mondta, hogy ezt a fődet azír veszem, hogy ha
megyek tárgyalásra, hogy ne legyen erejök, hogy ítíljenek el. Úgy is vót. Kilenc sírrul vett
fődet, beletette a zsebibe, sose felejtem, esős idő, sár vót, egy… Összegöngyölte, mint egy…
golyót. Azt a fődet. Beletette a zsebibe, az megszáradt, mire mentek másnap. Mer a zsebibe maradt. Mikor mentek a törvínyre, nagysága, mikor ment, hogy ítíljík ott azok, ha tetszik tudni, nem tudom, ha vót, vagy ha nem vót, kell, hogy tegyík a kezüket a Biblire, hogy
esküdjenek. Az meg, ahogy ment, úgy szórta a fődet maga után. Hogy ne legyen erejök,
hogy ítíljík el.
K.: – És mit csináltak?
V. A.: – Úgy is vót. Azt mondta, hogy menjen haza, mert nem csinált semmit, menjen
haza. És úgy vót, hogy ítílik el. Nem tudom, mennyit kapott vóna, öt? Héttül tíz évig. Kapott vóna börtönt. Hazajött, s nem csináltak semmit.
65. K.: – Él még ez az asszony?
V. A.: – Mondom, hogy íl, csak beteges. Csak sovány, beteges. Jár Magyarba. Meg
olyan aranya, meg olyan mindene van az onokájának, ha meglátja, felakad a szeme! Felakad a szeme, nagysága! Mer csalja a níptűl. Megyen, csinál nekiek embereket, meg veszi el
az asszonyokat és adja oda másnak. Mit csinál, vagy hogy csinál, nem tudom, de mondom,
hogy engemet is úgy csinált, gyerekikkel, a házzal együtt, hogy ne legyen szerencsém. Há
meg is haltam vóna. Meg úgy csinálta, hogy olyan sovány legyek, mint a kóró.
K.: – Hát ha beteg volt, akkor lefogyott.
V. A.: – Na, mondom magának, úgy jártam én.
K.: – Akkor ez olyan volt, mintha boszorkány lenne. Tud ilyen boszorkányságokat?
V. A.: – Tudja a szerecsia, hogy fogja meg a p…áját. Az, hogyha megyen valahová
nagysága, nem létezik, hogy ne szórjon valamit, hogy ne legyen szerencséje. Ott szerencse
nincs! Há jött nálam egyszer, és hoz nekem egy kis Bibliát, hogy olvassam. Na, hát gondoltam, hát ö… − Olvasd el a Bibliát − asszondja –, mer nem leszel olyan beteg. Elolvastam
én a Bibliát! De olyan rosszul vótam, hogy asszittem, hogy meg is halok!
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K.: – Még a Bibliával is ront?
V. A.: – Olyan kis… hogy mondják mán neki, tudja a szomorúság… neki van. Elolvastam a Bibliát. Még a kis pínzt, amit kaptam is, semmi haszon nem vót belőle, vagy öthat évig!
K.: – Honnan tudja ő ezeket? Tanulta?
V. A.: – Én nem tudom, mit csinált! Há vót neki olyan nénje, meg ö… sógornője…
ugyi, attul tanult. Mer ű oda ment fírjhez, s megtanulta onnan. Mondom, hogy a fírjit
tél idejin hozta, gatyába meg mezítláb… Onnan egísz ide, Szíplakig… Minden hét órakor! Felállt az ágybul és rövid gatyába jött, mezítláb, hajdonfűn, kabát nékül, félig pucéron… úgy jött Kémerrül egísz idáig. Eddig írő hóba hozta. Na, én nem hittem. Mikor jött,
oszt bejött. Hallottuk, me íppen úgy vót, mint ez az ablak nyitva, nekünk itt vót az ajtó,
neki az ablak. Ott hátul így vót a kis kunyhó. Hallottam, mikor bejött. Tizenkét órakor –
asszondja – hallja, hogy veri az ablakot. − Gyere be, nízd meg, mer ott van! Kimentünk,
hát pucéron ott vót az ember. Nem jött, hogy higyjem el. De nem is vót normális az ember,
mintha bolond lett vóna. Így van.
66. V. A.: – 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?
V. A.: – Ezek a kisjányok. Tudnak csinálni.
K.: – Ezt tanulják?
V. A.: – Há tanulják! Ez a M. is tud.
K.: – De csak tízéves!
V. A.: – A nagyanyja, M. Hallotta mán, mit csinált Gi.-vel?
K.: – Nem.
V. A.: – Avval a T. felesígivel, Gi.-vel.
K.: – Tudom, tudom ki az.
V. A.: – Nem tetszett hallani? [Bizalmasan.]
K.: – Nem.
V. A.: – 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.
V. A.: – Beszílt valamék cigány ember, de mán nem tudom, mék, mer én is hallottam.
K.: – Még régen, mikor lány volt?
V. A.: – Most.
K.: – Most, mióta börtönben van K.?
V. A.: – 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.
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K.: – Kicsoda?
V. A.: – Mán az anyósa. Igen. Az anyja csinálta.
K.: – Meg tudta csinálni?
V. A.: – Hogy mondják mán annak a rossz kígyónak, csúnya kígyónak?
K.: – Sárkány?
V. A.: – Neem sárkány…
K.: – Nem a gőte?
V. A.: – 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.?
V. A.: – Ny. a kocsival, mer anyja, anyja.
K.: – Tudom.
V. A.: – 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?
V. A.: – Igen.
K.: – Tudós, vagy ki volt?
V. A.: – Igen, az a tudós, az a pap, bevitte a templomba. Hogy hítták mán azt a kígyót?
K.: – Vipera? Nem vipera?
V. A.: – 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?
V. A.: – Egy nap alatt az elváltozott vóna.
K.: – Egy nap alatt?
V. A.: – 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?
V. A.: – Ez le.
K.: – Mit csinált vele?
V. A.: – 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.
V. A.: – 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.
V. A.: – Tudnak há. Tudnak is, meg csinálnak is. Na de mán ilyesmit, nagysága!
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67. K.: – Ez az asszony honnan tudja ezeket?
V. A.: – Tudja, mer ez a… hogy mondjam… Ennek a jánya, az, amék lakik J.-vel, az a
kis barna, mék… ez a kisjány az övé… Az a kis barna, az a kis sovány…
K.: – J.-vel.
V. A.: – Ennek a jánya az is. M.-nek a jánya.
K.: – Igen, B.
V. A.: – B., na. Az, mikor J.-vel összekerültek, mit tudom én, hogy ki rontotta el a
jányát…
K.: – Meg volt rontva?
V. A.: – Igen, az a B. Annak olyan vót a szája belül, tiszta eleven hús. Az nem tudott se
vizet inni, se tejet, se teát, semmit. Tiszta eleven hús vót. Meg olyan nagy hólyagok nőttek
a bűrin. Na, abba a tájba jártak, ki tudja, merre jártak, vagy hová mentek, vagy mit tudom
én, mit csináltak, és úgy biztosan tanált egy ilyen embert, aki le tudta venni ezt a bajt a
jányárul, és akkor ahhoz ű jár rendesen. De azt nem mondja meg senkinek, hogy kinél járt.
K.: – Nem mondja meg?
V. A.: – Nem mondja meg azt az embert, nem.
K.: – De attól tanulta biztos ő is ezeket.
V. A.: – Hát, nem tanult tűle, de elég, hogy megyen oda, és megmondja, hogy mit csináljon.
K.: – Akkor nem ő csinálja, hanem az az ember.
V. A.: – Nem hát, nem ű csinálja.
K.: – Azt hittem, hogy az asszony…
V. A.: – Oda megyen, osztán ű. Hát a cigányok ezekkel nem mernek veszekedni. Nem
mernek veszekedni, mer fílnek, hogy mennek, oszt elrontják. Na. Saját… mondta, sose felejtem el: mán beteg vótam, most egy éve mentünk a faluba, hideg vót. Oszt veszekedett ez
a M., mer azt mondta, hogy űrá eszi magát G., hogy ű rontotta el, pedig nem ű rontotta el.
De ű veszekedett, de ű veszekedett, de ű veszekedett… oszt utójára azt kiabálta, hogy nem
baj, me most lemúlik rúla, de megint megcsinálja, csak el fogja rontani.
K.: – Akkor csak elmondta.
V. A.: – Elmondta, kijött a száján. Csak níztünk egyik a másikra az öreg A.-val, és az
öreg A. se maradt ott többet, én is indultam lefele a faluba. – Na, hallottad – asszondja –,
nem ű csinálta, de azír megyen és csinálja tovább. Úgyhogy elrendezte a cigányasszonyt.
Oszt ha nem lett vóna ennek pínze, átváltozott vóna kígyónak.
K.: – Akkor sokat tud az az ember, akihez járt.
V. A.: – Nem tudom én, milyen kígyót mondtak, nem tudom én mán, tudja a szomorúság. De az a csúnya kígyó, mit tudom én. Asszondják, hogy olyan nagy feje vót, de tiszta
piros, mint a kígyó feje. A füle annyira nőtt fel, az arca olyan vót, hogy az ember nem ismerte fel. Úgy, olyan hosszú vót, mint a kígyónak, nagysága. Úgy nőtt kifele, olyan hos�szúra, mint a kígyónak. Drága Jó Istenem! Mán olyasmit én nem hallottam íletembe! De
kípes vótam, hogy menjek, hogy nízzem meg, hogy hogy níz ki az az asszony.
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68. K.: – Mások is csináltak még rontásokat, vagy ezek tudnak inkább?
V. A.: – Há, csinálnak itt, majdnem mindegyik. Tudnak itt csinálni, rontani, csinálni,
mind a kettőt. Mindegyik. Még ezek a kis sz…ros, húgyos jányok is! Tizenkét éves jányok,
nagysága, íletembe nem hallottam. Íletembe nem vót! Mikor bolond világ vót, meg sze
gíny világ vót, meg mit tudom én… jártunk mezítláb az iskolába… tiszta mezítláb. Zokni
nem vót a lábunkon, meg ha vót is egy kis cipő, alul lyukas vót, bement a víz, meg a hó. Úgy
mentünk, mezítláb. Bugyi nem vót rajtunk, mer nem tudtuk, hogy mi az, se nadrág. Nem
vót. Kis szoknya vót rajtunk, akármilyen kis ruhát, amit vettek nekünk ócskán a faluba és
elmentünk az iskolába a Román utcára.
K.: – Jártak oda is az iskolába?
V. A.: – Há oda jártunk vagy öt évig. Há nem vót iskolánk, míg nem csinálták eztet.
Oda jártunk le a faluba, igen, azír mentünk.
K.: – S ott is B. P. volt a tanítója?
V. A.: – Igen, meg vót ö... az a… nem tetszett maga ösmerni… az a… kövér embernek, arra lakott az a Schela fele… Sokan tanítottak bennünket. Ahány vót az iskolánál,
mindegyik órára tanított. Na de mán ezek tizenkét éves, tizenegy éves jányok. Ember kell
nekiek? Há mondja meg, nagysága, mire?! [Arról a fiatal lányról beszél, aki tizenhárom
évesen gyereket szült.]
69. V. A.: – Az én jányaim, mikor fírjhez mentek, a nagyobbik, T., huszonkét éves vót,
huszonkét évesen ment fírjhez.
K.: – És a többi?
V. A.: – Ez a Z., amék itt a dombon lakik, ez huszonnígy éves vót. Amék Ippon lakik,
az huszonhárom éves vót. K., az ment hamarább: tizenhét éves vót.
K.: – De a többi betöltötte már a húsz évet.
V. A.: – Huszonhármat, huszonnígyet. Ez huszonhét vót. Há ott van a fiam, huszonhét
éves, de még nem nősült meg. A kissebbik, nem nősült meg. Nálam nincsen olyan, pedig
nálam nincs, aki… van egy ember, aki… tanítsa űket, legyen egy apjuk, hogy na, fíl tűlük.
Hogy legyen, aki tanítsa, hogy legyen egy jó szót, aki mondja.
K.: – Igen, de ott volt maga.
V. A.: – Csak amit én mondtam, de én nem is ütöttem a gyerekeimet, sose. Én nem
vertem meg űket, mer sajnáltam, mer tudtam, hogy én keservesen neveltem űket fel. Én
megmondtam nekiek.: – Nízzitek –, én a jányoknak is úgy mondtam – jányok, ha felnőttök, nekem itt a tanyába egyik se menjen fírjhe, egyik se! Ha mentek, olyanhoz menjetek,
aki nem ide valósi. De úgy is vót.
K.: – Nem akarta, hogy ide valósi legyen?
V. A.: – Nem. Nekem nem kell, nagysága.
K.: – Miért?
V. A.: – Nem kell nekem. Hát nem arra valók, semmirevalók, nagysága! Há mondjuk
meg a valóst: én beteg asszony vagyok. Én ami kis pínzt kaptam magamnak, én nem gyógyítottam meg magamat, nem jártam, járok magam után, hogy gyógyítsam ki magamat.
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Én azután jártam, hogy legyen hun húzólkodjanak, ha én meghalok. Hát akkor mír hozzon nekem oda egy szerencsétlen kis asszonyt, egy tizenkét éves, tizennígy éves jányt, aki
azt se tudja, hogy hogy mossa ki a ruháját, vagy hogy igazítson meg egy ágyat, vagy hogy
mosogasson egy edínyt. Vagy amit én szereztem, hogy ű tönkre tegye, vagy vegye az ennivalót, híjja be anyámat vagy a testvíreimet. Nekem nem tetszik, én mondtam: − Ha meg
akarsz nősüljél, eridj, oszt keressél magadnak egy szegíny jányt, ne legyen bugyi a p…áján,
majd én veszek, csak nekem ne hozzál ide…
K.: – Legyen ügyes.
V. A.: – Annyit, hogy tudjon főzni, mosni, takarítson! Annyit! Meg tudja magát…
hogy írtíkelje, amije van a házba.
K.: – Igen, vigyázzon.
V. A.: – Vigyázzon rajta. Hiába veszel egy asszonyt, ilyet, hogy megeszi a kosz űtet is
meg engemet is, osztán megesz a fíreg. Akkor mit csinál velem? Nekem nem kell, nagysága, én mondom. Vagy hozzon asszonyt olyat, hogy rendes asszony legyen, vagy ne hozzál
senkit. – Akkor maradjál úgy! Ne nősüljél meg! Jól vagy te úgy is! De nem is felelnek a
fiúk, hogy: − Anyám, te nekem nem parancsolsz! Oszt huszonhét éves! Én, ha megverem,
az nem mer mondani semmit!
K.: – Megveri maga?
V. A.: – Fogd be a szádat, mer összerugdosom a f…odat! – mondom neki. – Fogd be a
szádat, egy szót ne halljak! – Nem mondok én semmit. Nem mondott nekem semmit. Há
én megverem űket, még összesz..rják magukat! Én egyet kiabálok, úgy kell legyen! Huszonhét éves, nagysága. Más fiúk mit mondanának, nem? – Nem parancsolsz mán nekem,
nagyfiú vagyok!
K.: – Már régen azt mondaná.
V. A.: – De ezek, tizenkét éves jányok… Tizenkét éves jányok, hátha esnek terhesen,
mit csinálnak? [A fiatal lányokról beszél, akik iskolába járnak.]
70. K.: – Gyógyításokat tud?
[Gondolkodik.]
K.: – Igézni? Szoktak a cigányoknál igézni? Hogy kell meggyógyítani?
V. A.: – Hát az ilyeneket, ami megígízi, hát ö… én azt tudom, hogy szenes vizet csinálnak néki.
K.: – Nálunk is úgy van. Hány szál gyufával?
V. A.: – Mi nem gyufával csináljuk, hanem olyan parázzsal. Lehet csinálni gyufával is.
Kilenc olyan parazsat teszünk, s ahányszor beletesszük, annyiszor mondjuk, hogy, igen,
mék… el a gyereket. És akkor lemegy a parázs, és akkor kilenc csepp vizet teszünk a szájába, a lábára, a kezibe, oszt akkor nincs semmi baja.
K.: – Csak rácsepegteti?
V. A.: – Igen, úgy kezire…
K.: – Nálunk keresztet csinálnak.
V. A.: – Igen, ezt is csinálják.
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K.: – És van olyan, aki szokott igézni, tud igézni?
V. A.: – Há hogyne! Vannak sokan.
K.: – De azt hogy csinálják?
V. A.: – Há én nem tudom, nagysága. Én is vótam úgy.
K.: – Volt maga is megigézve?
V. A.: – Én is vótam. Hát ö… rosszul lettem. Egybűl. Rosszul vótam és leestem. Nem
tudtam magamrul. És csináltak nekem olyan szenes vizet, és akkor rendbe jöttem.
K.: – Ki csinálja a szenes vizet? Akárki?
V. A.: – Akárki lehet.
K.: – Kell mondani valamilyen imádságot is, mikor csinálja?
V. A.: – Nem kell semmit mondani, csak ö… mikor megcsinálja a szenes vizet, én nem
tudom, maguk úgy csinálják, vagy nem… Nem szabad beszílni senkivel.
K.: – Nálunk is úgy van.
V. A.: – Igen? Na. Hozzák a vizet, és nem szabad, hogy beszíljen, ha beszíl… És keresztet csinál a csupor alá, ahová leteszi, és akkor rakja bele a parazsat, vagy a gyufát. Na,
és addig nem beszíl senkivel, amíg nem csinálja meg a vizet. Mer akkor érvínyes, akkor…
K.: – Nem szabad szólni senkihez. És utána, miután megcsinálta, majd a vizet hova önti?
V. A.: – Utána semmi baja nincsen. Semmi baja nincsen. Sarokba öntik. Nem szabad
kilökni, hanem sarokba.
K.: – A ház sarkára?
V. A.: – A ház sarkára, igen. Csak oda kell önteni, nem szabad, hogy kilökje, vagy mit
tudom én. Csak sarokba lehet lökni. Ház sarokba, vagy valahun.
71. K.: – S más gyógyítást tud még? Ha beteg a gyermek, valamilyen gyógyításokat, amit
otthon csináltak, nem gyógyszerekkel?
V. A.: – Há csináltak rígen, nagysága, csináltak rígebben… akkor nem vót olyan pirulák, meg mit tudom én… Csináltak, hogy ö… olyan lúsz…rbúl. Azt a levet kicsavarták,
és azt beletettík a vízbe, és annak a levibe beletettík a ruhákat, és avval borogatták a gyerekeket, mikor tüdőgyulladásba vótak, vagy asztmájuk vót, vagy mit tudom én, abbul kigyógyították.
K.: – S meggyógyult.
V. A.: – Meg. Meggyógyult az, igen. Meg csináltak teákat, ilyen gazbul, mit tudom én.
Szekfű teát, más gazokat, mit tudom én, azokbul csináltak teákat.
72. K.: – És mást nem hallott? Kenőcsöket?
V. A.: – Á, kenőcsöket nem csináltak. Meg ö… csináltak még sok… több dógokat. Hát
nem tudom mán… Nem emlékszek én mán arra. De akkor nem jártak a doktornál, mer
nem is vótak annyi betegek, mint most vannak.
K.: – Hallottam, hogy anyatejjel is lehet gyógyítani, mikor kicsi gyermeke van egy anyának,
annak a tejével is lehet gyógyítani.
V. A.: – Gyógyítani?
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K.: – Például, ha kicsi gyermeknek fáj a szeme, akkor egy pár csepp tejet…
V. A.: – Jaaj! Igen. Az jó, mer, ha víletlenül fáj a szeme, mondjuk csipás vagy huzatot
kapott, vagy mit tudom én. Na, avval a tejjel a szemibe feji, hármat-nígyet, s akkor megtisztul a kis szeme. Nincs semmi baja. Na.
K.: – És másra is jó?
V. A.: – Vagy ha van kelís a kezin, csinál egy kis tísztát avval a tejjel, és azt a tísztát rárakja a kelísre, és akkor vagy ki… vagy megtelik és kinyomja, avval lehet meggyógyítani.
De más egyebet én nem nagyon tudok mán. Azt is lehet.
K.: – Gyógynövényeket?
V. A.: – Na, azt nem tudom. Nem hallottam.
73. K.: – Boszorkányokról nem hallott, mikor még fiatalabb volt, gyermek volt? Hogy vannak ilyen asszonyok, akik boszorkányok, éjjel találkoznak?
V. A.: – Én nem hallottam jánykoromba, de most asszony koromba hallottam. Vót nálunk egy öregember. Ott lakott a soron.
K.: – Itt a cigányoknál?
V. A.: – Cigányoknál. Oszt az, mikor meghalt, nagysága, az rendesen haza járt a
felesíginél, s várta az asszony. Haza. Tudta, hogy jön, és várta haza. Leültek az asztalnál,
oszt ettek ketten.
K.: – Mikor? Este?
V. A.: – Este, este. Le vót húzva az ablak is, le vót firhangolva. Mán tizenkét órakor
nem vót világság, de észrevettük.
74. V. A.: – Meg tudta lopni a tejet, nagysága.
K.: – Tudta lopni a tejet?
V. A.: – Igen.
K.: – Az asszony vagy az ember?
V. A.: – Vót valami, mint egy bivaly, olyan fekete. És nem nagyon vót teje a bivalyoknak, me vót olyan kicsi kis… Hát vót itten egy embernek, mit tudom én, mék vót itt, de vót
annak is. S annak is vót olyan… akkor lett meg a kicsi kis… bornyúja… vagy… És elment,
és el tudta hozni az egísz tejet tűle, és vót a másiknak.
K.: – Hogy csinálta?
V. A.: – Hát nem tudom. Én nem tudom.
K.: – S azt vissza tudták csinálni? Hogy visszamenjen a tej a másikba?
V. A.: – Annak nem vót több teje. Ellopta.
K.: – Akkor még élt az az ember.
V. A.: – Ílt, ílt, ílt. Tudta lopni. Igen. Elment oda, s ellpota a tejet. Hogy hogy csinálta,
hogy mit nem csinált? Nem tudom.
K.: – Még hallottam ilyet, hogy a tyúkoknál a tojást is ellopják. Hogy az én tyúkom jobban
tojjon, mint a másiké és akkor valamit csinál vele, hogy több tojás legyen.
[Nem ismer erre vonatkozó adatokat.]
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75. V. A.: – Meg ö… így ez a tejjel, ez van… ezeknél az anyáknál is, méknek van kicsi gyereke. Na. Én is jártam úgy. Gy.-vel, mikor elvittík a tejemet. Igen. Bályokon laktam
még. Hát ö… Nem vót tejem, nem vót tejem. Hát ö… nincs tej. Kövér vótam, jól níztem
ki, mejjem vót, de tej nem vót sehun. Há mindig sírt a kisfiú, de nem tudtuk, hogy mír sír.
Nem vót tej. Há, majd bejön egyszer egy asszony nálunk, és asszondja, hogy: − Te fejjél
egy kanálba egy kis tejet, hogy lássuk, hogy van tejed, vagy nincs tejed. Hát az a gyermek
sír. Hát ö… Mondom: − Hogyne lenne, mikor nekem nagy mejjem van. – Neked nincs ott
semmi! – asszondja. − Eridj mán, hagyjál bíkimet! Nem jött egy csepp belőle. – Na, mit
csináltál? Hát ö… láttam ott, ahun vótam Bályokon, anyósomnak az ángya vót. Há nem
szabad engedni, hogy vigyenek vizet vagy tüzet, mikor lebetegszik az ember.
K.: – Nem szabad vigyenek?
V. A.: – Há nem hát, me elviszik a tejet. Há persze, hát a cigányasszony jött, de én nem
tudtam – kis fiatal vótam, mondom huszonkét éves vótam –, jött az asszony és vitt parazsat. Csinált tüzet.
K.: – Bevitte a házba.
V. A.: – Elvitte a tüzet a spórbul. Nem kellett vóna, hogy engedjem, igen. Elvitte a parazsat egy lapáttal. Persze ha elvitte, elvitte a tejemet. Nem vót több tejem.
K.: – Az asszony tudta?
V. A.: – Az tudta, hogy elvitte, mer neki is vót egy kisfia és neki nem vót teje, és ű elvitte az én tejemet. Elvitte, nem vót tejem. Há mindig sírt a kisfiú. Ahányszor szoptattam,
egísz nap sírt. Adtunk neki egy kis teát, de hát hiába adtuk a teát, mer akármilyen nagy
ő – olyan csuszlis üveg vót akkor, hét és fél decis – hát ö… sírt a gyerek. Há megette azt a
kis vizet, de nem vót jóllakva. Addig elaludt, míg tele vót a kis hasa vízzel. De azután csak
felkelt, sírt egísz nap. Majd jött oszt egy cigányasszony innen. – Mindig sír a gyermek,
mindig. Mit csináljak vele, mit csináljak vele? – Te jó asszony! Adjátok a gyereknek, hogy
szopjon – asszondja. Há látta, hogy mejjem van, de tejem nem vót. Asszondja: − Vedd ki a
mejjedet, lássam, van tej? Fejjed – asszondja – egy kanálba, hogy lássuk, van? Nincsen tej,
nem jön, nagysága. Asszondja: − Nincs tejed, elvesztetted valahun.
76. V. A.: – Mer mikor még nem hathetes az asszony, ha átlíp egy olyan vizet, ahun
csorog a víz – mikor esik az eső, folyik –, átlípi, akkor ottmarad a tej, elmegyen.
75. V. A.: – Há – mondom – én nem jártam sehun. Se vízen, se árkon, sehun – mondom én. Hat hétig az ágybul nem engedtek – mondom –, hogy álljak fel. Nem mondhatom, hogy jártam esőbe, vagy mit tudom én. Nem vótam sehun. Há mikor hazamentem,
jó idő vót. – Na – asszondja a cigány asszony – mit csináljunk akkor? Otthagytad valahun,
vagy mit tudom én. Vagy hogy csináljuk? Hogy kéne visszahozzuk, hogy kéne visszaszerezzük? A cigány asszonynak vót esze, vót mán ilyen dologba, na. Szegíny anyám…
sírt: − Mit csináljak? Mit csináljak a gyerekkel? Nem vót nekünk akkor annyi eszünk,
hogy fizessünk tejet le neki, hogy hozzunk. Vagy lehet, hogy nem is vót annyi kis pínze,
vagy tehetsíge, hogy anyám vegyen, mer mondom, hogy szegínyek vó… nagyon szegínyek
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vótunk. Járt a faluba dógozni. Na, asszondja a cigányasszony: − Eridj Bályokra! És kérdezte tűlem, hogy vajon van olyan gyerek, amék egyidős a fiammal. Hát ö… mondtam, hogy
van ott a… hogy mondjam mán… a férjemnek bátyja vót és annak a felesíge vót.
K.: – Sógornője.
V. A.: – Sógornőm, vagy micsoda, na. Mondom: − Annak van egy kisfia – mondom –.
És vitt tűletek valamit? Mondom, vitt: − Sót meg tüzet. – Na, megb..szhatod – asszondja –,
elvitte a tejedet. Na, hogy hozzuk vissza, vagy mit kell csinálni? Szegíny anyám nem tudta.
Megvót negyvenéves anyám, mikor ezt a dógot… ez a dolog betörtínt, de… kis buta vót ű
is, hiába vót sok gyereke, nem… − Eridj – asszondja – Bályokra, és úgy csináld, hogy senki
az égvilágon se lásson. Lopjál − asszondja – szenet meg sót.
K.: – Attól az asszonytól?
V. A.: – Attul az asszonytul. Hogy lopja vissza a szenet meg a sót. – És hozd el. Persze,
a cigányasszony nem ment sehova. Mindig ott vót. Ott vót szegíny anyám vagy három napig. Há hiába tett ű fát a tűzre, me nem tudott, hogy a parázst vegye a kezibe, hogy dugja
el, mer vizet kellett ráönteni, hogy tegye a zsebibe. Na, majd osztán valahogy elment a cigányasszony, mer az ura olyan dobos vót a faluba. Annak az ura. Elment a cigányasszony,
nem tudom, otthun hagyta. – Üljél itt, F., míg jövünk. Ülsz? – Hát – asszondja – mán megyek magamnak haza – asszondja, mer tudod a jány ott van, nem tud semmit csinálni. –
Ó – asszondja –, várjál mán, míg jövök, oszt akkor mísz haza. Persze, ű ha elment, ű vette
a vizet, és kilenc olyan parázst kivett a tűzbül és tett rá vizet kilencszer. Hogy aludjon el a
parázs, hogy igen, ű azt a parazsat tegye a zsebibe. Meg vegyen kilencszer kis sót a izébül.
Kilenc … na.
K.: – Csipetet.
V. A.: – Igen. Hát vett az öregasszony, tett egy kis papírba, és beletette és hazahozta.
Na, mostmán nem tudjuk, hogy hogy kell adni. A gyereknek. Két hónapos gyereknek. Hát
hogy adjuk, mit csináljunk vele? Há jött a szegíny asszony, osztán összetördelte a parazsat
egísz úgy víkonyan, hogy ne legyen darabos, és rátette a sót és vízzel és odaadta a gyereknek, hogy igya meg. Kávéskanálba csinálta neki. Hát ö… nem nagyon ettem, mer ö… én
is ö… el vótam gondolkodva, nem ettem. Asszondja nekem az asszony, hogy üljek le, hogy
egyek. Főzött szegíny anyám, de én nem ettem. – Nem kell nekem, nem vagyok éhes. De
akkor igyál egy csupor vizet – asszondja –, ha nem eszel. Há megittam egy nagy csupor
vizet. Há nem kellett öt perc, mán csorgott a tej a mejjembűl, tiszta víz vót a ruha rajtam.
– Na, adjál a fiúnak szopni. Adtam a gyereknek szopni. És úgyhogy a cigányasszony elrendezte, hogy visszajöjjön a tejem. És vót tejem. És attul a perctűl… mondta a cigányasszony: − Hogyha nem tudjuk visszahozni neked a tejet, ahány gyereked lesz, mind tej
nélkül lesznek. Nem lesz tejed, nem tudol szoptatni. És úgyhogy elhozta szegíny anyám
a parazsat meg a sót, úgyhogy nekem mindig, nígy, három, öt évig szoptattam. V.-t majdnem tíz évig szoptattam.
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IV. beszélgetés: 2010. január 7.
77. K.: – Kivel szokott beszélgetni még ilyen dolgokról?
V. A.: – Én nem be… én nem beszílgetek, nagysága. Nálam nem jön, egyik se nyissa ki
az ajtót rám. Nem nyissa, hiába beteg vagyok, pedig ott van…
K.: – Vannak barátnői is, az öreg A. nem megy át?
V. A.: – Ű is beteg. Ott van az a két gyerek rajta, nem tud jönni. Míg nem vót az a gyerek nála, még belökte magát egyszer-máskor.
K.: – Vele szokott ilyesmikről beszélni?
V. A.: – Nem, nem beszílünk ilyesmikrül.
K.: – A családban azért csak szoktak, hogyha van valami rontás a családba, azt csak megbeszélik, nem?
V. A.: – Így, ha rontás van, akkor na, még megmondja az ember, de kikacagnak a cigányok, azt mondják, hogy…
K.: – Pedig ők is hiszik.
V. A.: – Há, hiszik, de kikacagnak.
K.: – Csak nem merik mondani, biztosan. Inkább úgy mutatják, hogy…
V. A.: – Nem mutassák ki, hogy űk tudnak, pedig tudnak itt a cigányok, mind, kicsitűl
nagyig csinálnak, nagysága.
78. K.: – A múltkor említette, hogy volt egy boszorkány itt a Tanyában, egy ember, aki elvitte
a tejet a tehénből. Csinált más rontásokat is?
V. A.: – Csinált az mindenkinek, mer itt ílt a soron, ahun most laknak a cigányok.
K.: – Cigányember volt, vagy magyar?
V. A.: – Magyar. Gy. bácsinak hítták. Hát ott nőttünk, kis kölykök, mer akkor mind…
K.: – Az a P. Gy. bácsi?
V. A.: – Igen. [Erről a férfiról beszél.] Hát hallottuk, hogy mindig mondja az öregas�szony, mer jártunk… vót bivalya, és jártunk tej után ott, mer az nagyon jó tej vót. Há persze, ahány cigányok vótunk ott a tanyába, mind oda jártunk tejír, mer ott közel vót. Há akkor tájba cigány nem lakott így a soron. Mind oda, lent a Tanyába laktunk. Itt mind magyarok laktak, ahun lakunk most.
K.: – Itt az út mellett.
V. A.: – Igen, ott a soron is, meg itt is, mindenütt magyarok vótak. Na, hát meg vótunk szokva az emberekkel, osztán ha vót pínzünk, ha nem vót pínzünk, mik mentünk,
oszt kaptunk hitelbe, na. Majd mondja nekünk az öreg asszony, az ű felesíge – nem jutott
tej minden cigány asszonynak: – Hallgassatok – asszondja –, mer majd lesz több tej, oszt
akkor… Gy. bácsi elrendezi, oszt akkor lesz több tej. Há persze, itt szembe… hogy híják
mán… Debrentivel [a faluban] lakott egy asszony meg egy ember, nem tudom, kinek az
anyja vót az… ennek, amék a betonnál van.
K.: – Igen, igen. És ez rokon volt ezzel a Gy. bácsival.
V. A.: – Igen.
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K.: – M. néninek hívták azt az asszonyt. Román asszony volt.
V. A.: – Igen. Na. És persze, hogy az öregember, annak vót sok tehene, azoknak. Járt
a faluba, ahun ösmertík, hogy na, vót kisbornyúja a tehénnek vagy akkor született, vagy
mit tudom én, mit csinált. Ment, hogy nízze ű. Persze, ha ű ment, ha csak simogatta,
vagy mit csinált vele, mán ű elvitte a tejet. Amennyi ember, ki tudja, hány ember még
bement, megsimította, csak annyit, míg hozzányúlt, el… Annyi tej vót, hogy tejfeleket
csinált ez a Gy. bácsi, igen, mer sok… nem fogyott el a tej és gyűlt a tej és tejfeleket, tejfelt csinált belőle. Hát azt még jobban vettík a cigányok, mer az jobb vót, na. Meg ócsó
vót akkor.
K.: – Csinált mást is, tudott mást is ez a Gy. bácsi?
V. A.: – Igen, ha valami tetszett neki, vagy hogy mondjam, vót egy mániája, hogy
elkírte magátul, és maga nem adta, akkor meg vót halva, mikor… és akkor jött, megsimogatta, többet nem ílt, megdöglött. Egy kis malacom… megdöglött a… Olyan szíp
kis malacom vót, de kicsi vót, így egy kis ólja vót, mint ez a kis szekrény, há kicsi vót.
Há mindig kírte. Mondom: − Nem adom, Gy. bácsi, mer ez szíp kis fajta, fogom tartani – mer kis koca vót –. Majd – mondom –, ha lesz kicsi malaca, majd adok magának
egyet. Há persze, az öreg ember haragudott, hogy nem adtam oda, bár inkább adtam
vóna oda neki. Megsimogatta a kis disznót, azelőtt eleven vót a disznó, evett. Megsimogatta, estére gátá, megdöglött a malac. Megdöglött, de mentem hozzá, és mondtam
neki. – Nem adtad?
K.: – Mondta ő magának a szemébe?
V. A.: – Mondta: − Annak vegyék hasznát! Legalább… Megmondta az öreg ember: −
Nem hagyok – asszondja – bűnt magamra, mer megmondom neked. Nem adtad nekem
– asszondja –, úgy megsimogattam, oszt akkor meg… De mikor jött többször nálunk, én
nem engedtem, pedig vót malacunk, tartottunk malacokat. – Gy. bácsi, ne simogassa a
disznómat, hagyja, hagyja, ne…
K.: – Ezt honnan tanulta, honnan tudta ezeket csinálni? Tanította neki valaki?
V. A.: – Én nem tudom, ez… hogy mondjam… ez boszorkány vót. Mer asszondják,
hogy vannak ezek a boszorkányok…
K.: – De ezt tanulta ő, vagy vele született?
V. A.: – Vele született, hát ezek úgy születnek.
K.: – Kivülről nem látszott rajta?
V. A.: – Nem, semmi, semmi, hát rendes ember vót, csak annyit, hogyha ment, akart
valamit, ű elhozta magának. Mer boszorkány vót.
K.: – Átadta valakinek ezt a tudást? A fiának?
79. V. A.: – Az az asszony, annak az I.-nek az anyja, az apja, azok is csak úgy vót, mer
az apja, mikor meghalt, járt az anyjánál. Tetszet hallani maga ezt a dógot?
K.: – Hallottam.
V. A.: – Na, észrevettík a magyarok, hogy minden este le van fírhangolva. És mentek
sokan, hogy lessík meg, hogy az öregasszony hogy fírhangozik le olyan… Vót fírhangja az
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ablakba, de olyan, mit tudom én… sötítelő, na. És az ember haza járt, minden este nála. És
az boszorkány… És úgy halt meg, hogy mit tudom én, hogy valami vassal megöltík. Nem
tudom. Megöltík az embert, ott kapták el és benyomták a szívibe.
K.: – Ki volt ez? Ez a férje vót az öregasszonynak?
V. A.: – (…) Ennek a… I. Na, annak az apja meghalt és az apja ílt még.
K.: – Még most is él az anyja.
V. A.: – Íl az anyja?
K.: – Igen, ott lakik velük.
V. A.: – És úgy öltík meg, mert járt haza az öregasszonynál. Elkapták, leszúr… mer lehet, hogy az öregasszony mondta. Hogy mit tudom én, hogy tudódott ez ki, és úgy öltík
meg, hogy ne járjon haza, mer a vassal, avval a... mit tudom én, milyen tüzes vassal, belenyomták a szívibe, úgy halt meg az ember. Hallottam, hát ö… fiatal kis asszony vótam,
hát… huszonnígy, huszonöt éves, nem tudom. Na. Úgy hallottuk ezt a dógot.
K.: – Tehát halála után hazajárt. Vajon Gy. bácsi tanította neki ezeket a dolgokat?
V. A.: – Hát biztosan, vagy hagyomány vót, vagy ű hagyta, vagy az is úgy született,
nem tudom.
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Szójegyzék
V. A. beszédmódját az í-ző nyelvárás használata jellemzi. A közléseiben előforduló, az
é–í hangot cserélő, hangalak szerinti tájszavak a következők: amír(t), beszíl, betegsíg, bíka,
díl, dílelőtt, edíny, egísz, érvinyes, fazík, fíl, fírhez megy, íg, íjjel, íl, ílet, ippen, ír, írtík, italír,
kelís, kerítís, kertíszet, kincsír(t), kír, kíszen, kolompír, köhögís, líp, menís-jövís, mír, nígy, níz,
píntek, pínz, rígen, rísz, ríszeges, szegíny, szídül, szíle, szíp, tángyír, taríj, testvír, tíszta, vígez,
víletlenül.
adidász – sportcipő
alsó – alsónemű, fehérnemű
amék – amelyik
aran – arany
belöki magát – belép, látogatóba megy
Bibli(re) – Bibliá(ra)
blamál (rom. a blama) – megszégyenít,
hírbe kever, meggyaláz, lenéz
blokk (rom. bloc) – tömbház
borkán (rom. borcan) – befőttesüveg
bök – bog
briska – bicska
cément – cement
cerna – cérna
cigarette – cigaretta
csőrögöt – csörögét
csudába – mérgébe(n), dühébe(n)
csuszli – cumi
dák – DCA, hulladékgyűjtő válallat
Romániában a szocializmus idején
danul – dalol
elsőbe – először
elhúzólkodott – elbújt
elpocsíkol – elherdál, szétszór (pénzt)
éngem – engem
felmostak – fellocsoltak
felokosít – megtanít
fíltetett – ijesztett
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fíltsíget – félelmet
fiók – fióka
gátá – kész, vége
gíkíny – gyékény
gyepi – a fűben élő
hagyjad bíkit – hagyd békén
hajdonfűn – hajdonfőn
hándikápát (rom. handicapat) – fogyatékos
hándikápát pénz – betegsegély
hí – hív
hiriba – vargányagomba
hónya alatt– hóna alatt
húzólkodjanak – lakjanak, meghúzzák
magukat
hűvő – hívő
hűvőség – hit, hívőség
ICIP – a helyi kőolaj-kitermelő vállalat
egyik alvállalata
jány – leány
karácsonfák – fenyőfák
kaja – ennivaló
kelletett –kellett
kinyította – kinyújtotta
kokas – kakas
kollektíva – termelőszövetkezet
kolompír – kolompér, krumpli
kultúr – kultúrotthon
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Szójegyzék. Helynévjegyzék
lerak – félretesz, megtakarít (pénzt)
lükőrt(öt) – likőr(t)
lúgané – lótrágya
meggúsz – meggyúlsz
máglát – máglyát
megoperál – megműt
mesteráció – menstruáció
magába(n) – egyedül (nevel gyermeket)
Magyar – Magyarország
mán – már
mond – jósol
mosmán – most már
níma – néma
onokatestvér – unokatestvér
ótó – autó
őr(tek) – őröl(tek)
ösmerős – ismerős
pasaport (rom. paşaport) – útlevél
páza (rom. pază) – őr
plakázs (rom. placaj) – falemez
pomána (rom. pomană) – halotti torban
osztott adomány, a halott lelki nyugalmáért adott áldozat
privát(ba) – kocsmá(ba)

pulya, pulyák – gyerek, gyerekek
punga (rom. pungă) – zacskó
riskása – rizs, rizskása
rományi – román (asszony)
rúlam – rólam
sifonba – ruhásszekrénybe
szerecsia (rom. sărăcia) – szegénység
szüldő – szülészet
tallózik – összeszed, itt: az elmaradt
krumplikat összegyűjtögeti
tanál – talál
tégláz – téglát vet
temjén – tömjén
tésis – te is
töviskek – tövisek
túrúl – túlról
ű–ő
valahun – valahol
valakini – valakinél
vedér – veder
verenda – veranda
világsíg – világosság
zipzár – cipzár

Helynévjegyzék
Bályok – Balc (Bihar m.)
Berettyószéplak – Suplacu de Barcău
(Bihar m.)
Bozsaly – Bogei (Bihar m.)
Bukarest – Bucureşti
Érkisszőllős – Păţalul Mic (Bihar m.)
Kémer – Camăr (Szilágy m.)
Margitta – Marghita (Bihar m.)
Nagyvárad – Oradea (Bihar m.)
Pacalusa – l. Érkisszőllős

Popeşti – Papfalva (Bihar m.)
Somály – Şumal (Szilágy m.)
Sommály – l. Somály
Széplak – Berettyószéplak
Szoldobágy – Săldăbagiu de Barcău
(Bihar m.)
Tasnád – Tăşnad (Szatmár m.)
Temesvár – Timişoara (Temes m.)
Várad – Nagyvárad (Bihar m.)
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Salló Szilárd

Rontók, jósok és gyógyítók
a Gyimesekben
Bevezető
Jelen tanulmányhoz Gyimesfelsőlokon és Gyimesközéplokon végeztem terepkutatást. A gyűjtést három szakaszban valósítottam meg. Első alkalommal 2005 őszén látogattam el Gyimesfelsőlokra, gyűjtési szándékkal. Ekkor hat személlyel készítettem interjút. Az interjúk tematikailag a boszorkánysággal kapcsolatos rontáshiedelmek köré
szerveződtek. Második fázisban 2006 novemberében Gyimesfelsőlokon további gyűjtést
végeztem. Ekkor a már ismert adatközlők közül négy interjúalanyt választottam ki. A
rontáshiedelmeknek egyik altípusára, az urszitára, a népi specialisták közül pedig a jósok
tevékenységi körére kérdeztem rá. Harmadik alkalommal 2012 áprilisában a Gyimesközéplok községközponthoz tartozó Borospatakra látogattam el azzal a céllal, hogy kötetlen beszélgetést folytathassak P. G. és T. E. népi gyógyítókkal A velük készített interjúból származnak mindazok az adatok, amelyek a gyógyítás tematikájába illeszkednek.

1. A településről
Kutatásom fő helyszíne a Hargita megyében található Gyimesfelsőlok. A település
Csíkszeredától 30 km-re, a Tatros forrásvidéke és Borospatak között, a főút mentén, valamint az oldalvölgyekben fekszik.1 A település a 16. században jött létre Csíkszépvíz
és Csíkszentmihály határrészeiből, azonban csak 1850 körül önállósult. A község közigazgatásilag hat részre tagolódik, Sántatelekre, Komjátpatakra, Felsőlokközpontra,
Ugrapatakra, Görbepatakra és Alszegre. A településrészek további szerekre és patakokra tagolódnak.

1

 A települést bemutató fejezet összeállításához Sepsiszéki Nagy Balázs Székelyföld falvai a 20. század végén
című könyvének (I. kötet) Gyimesfelsőlokot tárgyaló fejezetét használtam fel. Lásd: Sepsiszéki Nagy B. 2000.
205-211.
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A 2011-es népszámlálás adatai szerint a település összlakossága 3202 fő, amelyből
3163 magyar, 35 pedig román nemzetiségű.2 A gyimesfelsőlokiak etnikailag a gyimesi
csángó népcsoporthoz tartoznak. Felekezeti szempontból a lakosság nagyobb részben római katolikus. A településen előforduló egyéb felekezetek: ortodox, református, unitárius.
Gyimesfelsőlok jó infrastruktúrával rendelkezik, hat általános és egy középiskola, óvoda, kultúrotthon, rendőrség, katonaság, orvosi rendelő, gyógyszertár, tejcsarnok, fűrésztelep és pékség működik a településen. A legtöbb család fő jövedelme a szarvasmarhatartásból és a fakitermelésből származik. A településen 1999-ben összesen 2400 darab szarvasmarhát tartottak. A lakosok a naponta kifejt tejmennyiséget 12 tejbegyűjtőhelyen adják le. A
szarvasmarha-tenyésztés mellett a felsőlokiak összesen 1500 juhot és 400 lovat tartanak.
Mesteremberek élnek a faluban. A helyi tanácsnál nyolc asztalost, négy kovácsot, négy
varrónőt és két fodrászt tartanak nyilván. Rajtuk kívül ácsok, kőművesek és szűcsök is tevékenykednek a településen. Egy jelentősebb, a helyiek számára is munkahelyet biztosító
vállalkozás a fűrésztelep, amely mellett 13 kisebb gáter és egy pékség is működik. A férfi
lakosság egy része csíkszeredai munkahelyekre ingázik.

2. A Gyimesekben előforduló boszorkánytípusok
A Gyimesekben a boszorkánynak napjainkban négy jól beazonosítható, egymástól
eléggé eltérő alaptípusa van.
Az egyik típust fermekás néven emlegetik. Ez a megnevezés az a fermeca román szóból került nyelvükbe és ’megbabonáz, elbűvöl, elvarázsol’ a jelentése. A fermekások lehetnek férfiak is, de többségben nők. Magyar Zoltán saját gyűjtése alapján megjegyzi, hogy a
fermekások a tejhaszon megszerzésére törekednek, ez abból is fakad, hogy hatalmuk csupán az állatok tejének mágikus elvitelére korlátozódik. Ezek az asszonyok a patakvölgyek
egyszerű asszonyainak sorából kerülnek ki (Magyar Z. 2003. 95.).
A boszorkány egy másik típusa a gurucsás. Ennek a tevékenysége magára a rontásra irányul, ez a rontás egyaránt lehet ember és állat ellen irányuló.
A harmadik, talán legszínesebb boszorkánytípust szépasszonynak nevezik Gyimes
felsőlokon. Adatközlőim legtöbb esetben szellemlényként, pogány lélekként nevezik meg.
Nem tesznek különbséget a szépasszony és a boszorkány vonásai között, azonban a szépasszonyt nem tartják élő személynek.
A negyedik típusú boszorkány olyan hiedelemlény-típus, amely rontó, démonikus vonásokkal teljes: már-már átmenetet képez a természetfeletti és természetfeletti erejű között. Ők azok a személyek, akiket a Gyimesekben leggyakrabban boszorkánynak neveznek
(Magyar Z. 2003. 95.).
 A 2011-es népszámlálás hivatalos statisztikai adatai. www.insse.ro. Felhasználva: 2012. 11.02.
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2.1. A fermekás
A fermekás az adatközlők elbeszéléseiben talán az egyik leggyakrabban megjelenő rontó
személy. Mint már említettem, a fermekás fő funkciója a tej elvétele. A gyimesfelsőlokiak
fermekásokként általában olyan idős asszonyokat neveznek meg, akik a szarvasmarhák tejének elvételével foglalkoznak.
2.1.1. A béka mint a fermekás segítője
A fermekás asszonyok rendszerint segítőtárssal is rendelkeznek. Amint a beszélgetésekből kiderült, a fermekás asszonyok minden esetben békát, varangyosbékát tartanak, és
annak segítségével végzik rontó tevékenységüket. Egy fermekás egyidőben több békát is
tarthat, békáit cserépfazék alatt tartja, rontás esetén pedig elküldi azokat az istállókba azzal a céllal, hogy szopják meg a tehén tőgyét. Az adatközlők gyakran említik azt, hogy a
fermekás asszonyok által birtokolt békáknak piros szalag található a nyakán. Ez azt mutatja, hogy a rontó személy segítőtársait jellel is ellátja. Több elbeszélés is utal a fermekás as�szony békájának a megsemmisítésére, ennek módjaként a béka felnyársalását nevezik meg.
Megtörténtekor a béka testéből tej távozik, ez is jelzi azt, hogy a béka a fermekás segítőjeként a tehéntől elvette a tejhasznot. Magyar Zoltán saját gyűjtéséből említi, hogy a varangyos békát vagy varasbékát – ahogyan a gyimesiek nevezik – vasvillával nyársalták fel,
majd, hogy végképp megbizonyosodjanak arról, hogy a béka nem él, tüzet raktak az udvaron és elégették az állatot (Magyar Z. 2003. 97.).
Többen is beszélnek arról, hogy ha a fermekás asszonynak a békáját rabul ejtik (leborítják egy üsttel), akkor annak gazdája megérzi ezt, és a helyszínre megy, hogy kiszabadítsa azt a rabságból. A falubeliek a béka tartózkodási helyeként általában a kerítés alját,
az istálló ajtaját vagy az istállót nevezik meg. B. A. egy személyes történetet mesélt ezzel kapcsolatban: egy alkalommal, amikor Moldvában szolgált, egy béka be akart menni
a házukba. Ők több alkalommal is eltávolították azt, de a béka folyton visszatért a ház
küszöbére. A helyzetet úgy értelmezték, hogy egy fermekás asszony küldte oda a békát
rontás céljával.
Pócs Éva írja, hogy az általános boszorkányhiedelmeknek egy fontos attribútuma az
volt, hogy a varázslónak tartott asszony segítőszellemmel rendelkezik. Az általa vizsgált területen, Csíkban (akárcsak Gyimesfelsőlokon) a boszorkány efféle segítőszellemeként leggyakrabban a békát említik (Pócs É. 2001a. 426.). Abban az esetben, hogyha
nem sikerült észrevenni a békát és már megtörtént a rontás, akkor bajelhárító eljárással
éltek az emberek. Az egyik ilyen módszer a tehén füstölése volt. Azt tartották, hogyha
fokhagymával füstölik azt, akkor feloldódik a rontás. Az egyik adatközlő, A. A. mesélt
el egy ilyen, vele megtörtént esetet. Véleménye szerint rontás feloldásakor rendszerint
megjelenik a lakóház előtt a rontó fél, mivel megérzi a történteket, és próbálja megtartani a tejhasznot magának. A. A. elbeszéléséből az derült ki, hogy a tehén füstölésekor a
fermekás asszony a gazda háza elé ment, hogy használati tárgyat kérjen kölcsön. Mivel
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az adatközlő tudatában volt annak, hogy ilyen esetben tilos bármilyen tárgynak az udvarból, házból való kiadása, így elküldte az asszonyt. Egy használati tárgynak a kérése
egyfajta ürügyként szolgál a rontó fél számára. A kért tárgyat nem valódi funkciójában
akarja használni, hanem egy újabb rontást akar elkövetni vele, hogy a tejhasznot újra
maga fele fordítsa.

2.2. A gurucsás
A gurucsásoknak változó a tevékenysége, az ártalmatlannak tűnő szerelmi varázslásokon keresztül az ártó, halálos kimenetű fekete mágiáig mindent végeznek. Ezek az asszonyok rendszerint megbízásra, fizetség ellenében használják képességeiket. A gurucsás as�szonyoknak a száma a fermekásokhoz képest csekély (Magyar Z. 2003. 97.).
A palánkai T. K. gurucsásnak nevez egy román asszonyt, L. I.-t, aki fizetség ellenében
rontásokat és rontás-helyreállításokat végzett.
Pócs Éva a csíki falvakban gyűjtöttek alapján jegyzi meg, hogy ezek a személyek többnyire más falvakban éltek (Pócs É. 2001a. 437.). Ez figyelhető meg a gyimesi elbeszélésekben is. A szerző megjegyzi: az adatközlők sokkal inkább mesélnek félve a közösségükben
tevékenykedő gurucsásokról, mint a szomszédos falvakban élőkről.
A boszorkánytípusok közül leginkább a gurucsás szerepkörébe illeszthető be az a hiedelem is, amely a gyík porának ételbe, italba keverésével, és az azzal való rontással kapcsolatos. Erre a rontási formára gyűjtésem során két alkalommal is felfigyeltem. Két adatközlő, G. M.3 és B. A.4 is hallott olyan esetről, amikor valakit ilyen módon öltek vagy betegítettek meg. Mindketten részletes leírását adták annak, hogy ez a típusú rontás hogyan
történik. A gyíkot – ahogy a faluban nevezik: alamiznagyíket – elégetik, majd porát annak
a személynek az ételébe, italába szórják, akit meg akarnak rontani. Az ember szervezetébe
kerülő porszemek (spórák) újra életre kelnek, majd a megrontott egyénnek nagy fájdalmat
okozva, folyton újra- és újratermelődve pusztítják el testét. A két elbeszélt történet közül
az egyik halálos kimenetelű volt. G. M. elbeszélése szerint az így elpusztított asszony száján át holta után távoztak a szervezetben kifejlődött gyíkok. A másik esetben, amely nem
volt ennyire tragikus kimenetelű, a megrontott asszony sokáig viselte betegségét.
Az alamizsnagyíkhoz hasonló állat a szakirodalomban is fellelhető víziborjú és solo
mâzdra néven. Keszeg Vilmos jegyzi meg, hogy az erre az állatra vonatkozó hiedelmek
magyar nyelvterületen elég elterjedtek voltak. A víziborjú olyan állat, amely a testbe jutva
növekedni kezd, majd kirágja hordozója testét, s ezáltal halálát okozza. A szerző is említi,
hogy a román mitológiában a szalamandrát a rontás eszközeként juttatják a szervezetbe.
 G. M. 1945-ben született. Gyimesfelsőlokon él, felekezetét tekintve római katolikus. Férjével együtt mezőgazdasági munkát végez.
4
B. A. 1940-ben született, római katolikus felekezetű gyimesfelsőloki lakos. Nyugdíjazásáig köztisztviselőként a
néptanács alkalmazottja volt, emellett mezőgazdasági munkát is végzett.
3
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Ez úgy történik, hogy előbb elégetik, hamuját süteménybe sütik, s ezt a haragossal megetetik. A szervezetbe jutott hamuból szalamandrák kelnek ki, s ezek rágják az áldozat hasát (Keszeg V. 1999. 111.).

2.3. A szépasszonyok
Az egyik leggyakoribb és leggazdagabb hiedelemegyüttes a szépasszonyokkal kapcsolatos. A szépasszony hiedelemalakja az erdélyi tündér-hiedelemkör alámerült változatának
tekinthető.
Pócs Éva állapítja meg, hogy a szépasszony közbeeső fázisnak tekinthető a tündérek
boszorkányosodási folyamatában. Az elnevezés is névtabunak tekinthető, akárcsak a román vonatkozású iele hiedelemlények esetében. (Pócs É. 1989. 142–151.)
2.3.1. A szépasszonyok tevékenységi köre
A gyimesfelsőlokiak a szépasszonyokkal kapcsolatban leggyakrabban a lovak sörényének összebogozását, az emberek megtáncoltatását, valamint az emberek álmukban
való megnyomását említik. Pócs Éva állapítja meg, hogy míg a boszorkányhoz elsősorban a tehénnek és annak tejének való ártást, addig a szépasszonyhoz főként a lovaknak
való ártást, illetve az emberek elragadását, elvezetését és mulatságba csábítását asszociálják (Pócs 2001a. 425.).
G. M. a szépasszony ágyban való nyomásának egyik okaként a szitkozódást és káromkodást nevezi meg. Véleménye szerint azokat érheti a szépasszonynak effajta rontása, akik a mindennapokban nem viselkednek a közösség erkölcsének megfelelően. Nyomás esetén a szépasszonytól való megszabadulásnak két lehetőségét említi: a nyelvvel
és a kézzel való keresztvetést. Ezek a védekezési módok a keresztény hiten alapulnak, a
szépasszony a gonosz princípiumaként jelenik meg. Az áldozat a rontó fél legyőzése érdekében fordul Istenhez.
2.3.2. A szépasszonyok megjelenési alakja
A szépasszony egyik megjelenési formája az állat (fekete macska) képében való megjelenés. Gyűjtéseim során erre egyetlen példát találtam: B. A. egy édesapjával megtörtént
esetet beszélt el. Apja a havason tartózkodva a kalibában töltötte az éjszakát. Éjszaka, álmából felriadva arra lett figyelmes, hogy valami a mellkasára nehezedett. Az volt az érzése, hogy meg fog fulladni. Egy pillanatra rá azt vette észre, hogy egy fekete macska suhan
ki az ajtórés alatt.
Az adatközlő elhatárolja magát ennek a hiedelemnek az igazságértékétől, racionális
magyarázatot fűz az éjszakai megnyomáshoz: okaként a rémálmot és a teli gyomorral való
lefekvést nevezi meg. Az adatközlő nem érzi magáénak ezt a hiedelmet, de ugyanakkor
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valamilyen mértékben mégis befolyásolva van általa. E történet kapcsán azt említi, hogy a
nyomó szellemet csakis balkézzel lehet megragadni.
Erre vonatkozóan A. A. említi azt, hogy az áldozat felismerheti és megragadhatja a
rontó felet. Egy alkalommal szomszédját fedezte fel a rontó személyében, akivel másnap
véletlenül találkozott. Szomszédja tekintetéből haragot olvasott ki. Az asszony feltételezése szerint a harag a rontó személy felismeréséből és megragadásából fakadt.
Ez a példa a szépasszony-hiedelmeknek egy másik szegletét hangsúlyozza. Az előbbi
példákban a szépasszony nyomó szellemlényként jelent meg, itt viszont az emberi világhoz kapcsolódik, egy létező, fizikai személy alakjában testesül meg. Eszerint a gyimesiek
tudatában ezek a hiedelemlények gyakran összemosódnak, átjárások figyelhetők meg azok
között, így szépasszonyként akár létező személyt is megnevezhetnek.
2.3.3. A szépasszonyok mint szerelmi rontások okozói
A gyimefelsőlokiak a szépasszonyokat leggyakrabban az ágyban való nyomás mellett a
szerelmi rontásokkal kapcsolatban említik. B. P. szerint a szépasszonyok elhűdítik a férfiakat.
Hogyha a nőnek tetszik egy férfi, viszont azt valamilyen oknál fogva nem kaphatja meg, mágiához folyamodik. Rontást követ el, amelynek következtében a férfi érdeklődni kezd a nő iránt.
B. A. egy fiatalkorához kötődő történetet mesél el, amely a szépasszonyok rontásának
egy másik lehetőségét mutatja. E történet szerint a szerelmi bánatban szenvedő férfiakat
is érheti szépasszony rontása. A felidézett történet szereplőjét, egy bánatos férfit a szépasszonyok egészen a fűzfák tetejéig emelték. A férfi eközben erős fényt látott, amelyben
megjelent a szeretett nő arcképe.
A szépasszonyok az emberek megtréfálásában is részt vettek. Ez két általam gyűjtött
kisebb történetből is kitűnik. Az egyik esetben a szépasszonyok a mezőn A. A. kendőjét
ragadták el, majd azt megmagyarázhatatlan módon az áldozat háza mellé helyezték. Az
adatközlő egy másik történetet is elbeszél: egy ágyban fekvő beteg asszonyt látogattak meg
a szépasszonyok. Túrót vittek neki ajándékba, amelyet párnája alá helyeztek, azonban reggelre a túró trágyává változott. Mindkét történetben a szépasszonyok szeszélyessége és az
emberek megtréfálásának szándéka mutatkozik meg.

2.4. Boszorkányos asszonyok Gyimesfelsőlokon
A továbbiakban azokat a rontó személyeket tárgyalom, akiket a gyimesfelsőlokiak boszorkányként tartanak számon. Az adatközlők által ismert legtöbb ilyen személy ma már
nem él, így a megkérdezettek bátrabban beszéltek azoknak tetteiről. Véleményük nyilvánossá tételétől tartva a napjainkban tevékenykedő boszorkányokat csak érintőlegesen hozták szóba. Ezeket a személyeket az adatközlők már nem a hagyományos értelemben vett
boszorkányokként tartják számon, hanem olyan személyeknek nevezik őket, akiknek fő
tevékenysége a csináltatás.
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2.4.1. D.-né, a falu egykori boszorkánya
Egy korábbi gyimesfelsőloki gyűjtésem ösztönzött a faluban boszorkánynak tartott
személyek felkutatására. T. T. a falu boszorkányaként D.-nét nevezte meg, akiről jelen
gyűjtésemből kiderült, hogy a neve D. R. volt. T. T. véleménye szerint a falu egykori boszorkányától, D.-nétól viszolyogtak a faluban, és azt tartották, hogy békát nevel, amelynek
segítségével rontásokat végez. Az asszonyról azt is beszélték, hogy felszedte a patak partjáról a köveket, amelyeket kivitt egy hegyre. Ezzel a cselekvéssel biztosította azt, hogy az ő
tehenének a teje mindig jó legyen. A falubeliek féltek D.-nétól, így nem mertek vele szembeszállni, csupán óvintézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a boszorkány ne ronthassa meg saját tehenük tejét: a tejesedényeikben megmaradt tejet sohasem öntötték ki, ös�szegyűjtötték azt annak érdekében, hogy a boszorkány ne ronthassa meg a tejet.
A beszélgetés során rákérdeztem arra is, hogy volt-e olyan eset, amikor a boszorkány
kellett helyrehozza a rontást. Az adatközlő szerint mivel az emberek nagyon féltek ettől
az asszonytól, nem hívták oda őt. Minden esetben a házigazda orvosolta az esetet, a fentiekben ismertetett eljárással.
T. T. sok információt ezzel kapcsolatban apósától szerzett. Apósa gyakran mesélt arról,
hogy D.-né rontás céljával békáját bevitte a lakóházakba. Az adatközlő ennek igazságértékével kapcsolatban nem foglalt állást.
A jelen gyűjtésemhez készült interjúban minden adatközlő esetében rákérdeztem arra,
hogy hallottak-e arról, hogy D.-né a falu boszorkánya lett volna. (Salló Sz. 2005.) Az adatközlők nagy része D.-nét olyan fermekás asszonyként említette, akinek fő rontó eljárása a
tehenek tejének az elvétele volt. Míg T. T. csupán az apósától hallott történetek alapján beszélt D.-néról, addig G. M. személyes tapasztalataiból kiindulva beszélt a boszorkánynak
tartott asszonyról. Maga is D.-né fő feladatai között a tehenek tejének elvételét emelte ki.
Arra próbáltam választ kapni, hogy D.-nét a falu közössége mi okból nyilvánította
fermekás asszonynak. Rákérdezve a falubeliekre, alig hangzottak el negatív vélemények
vele kapcsolatban. Szinte természetes dologként beszéltek arról, hogy D.-né elrontotta teheneiket. Az elbeszélések alapján nem tudok arra következtetni, hogy valamilyen személyes, esetleg szomszédsági konfliktus okozhatta azt, hogy az asszonyt boszorkánynak nyilvánították. Az adatközlők közül többen is említették azt, hogy az asszonynak menyével
igen konfliktusos volt a viszonya. Az egyik adatközlő D.-né házassági életére vonatkozóan is adatokkal szolgált: az asszonynak férjhezmenetele után gyermeke született, azonban
elfogadható anyagi körülményei ellenére házassága nem volt problémamentes, ugyanis az
asszonyt férje többször is megcsalta, ezért a feleség bosszúból misére valót adott. Ennek következtében férje beszámolt neki félrelépéseiről.
Az volt a célom, hogy felkeressem D.-né leszármazottait, és interjút készítsek velük
arról, hogy ők hogyan viszonyulnak a falubeliek által mind a mai napig forgalmazott véleményekhez. Ez merész vállalkozásnak bizonyult. Eljutottam D.-né leszármazottaihoz,
azonban a család nem volt hajlandó szóbaállni velem. Ezzel szemben D.-né egyik szomszédjával, Bi. A.-val elbeszélgetve megtudtam, hogy D. R. az 1990-es évek végén halt meg.
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Az asszonytól megkérdezve azt, hogy D.-nét a falubeliek boszorkánynak tartották-e, bizalmatlanságot tanúsított. Véleményét nem merte felvállalni, félve attól, hogy a későbbiekben emiatt konfliktusba kerülhet D. R. leszármazottaival. B. A. látszólag pozitív véleménnyel volt D.-néról, akit mint rendes asszonyt nevezett meg. Nem lát okot arra, hogy
valaki is fermekás asszonynak nevezze az asszonyt. Véleménye szerint az asszony és családja
tisztességesen élt, fő foglalkozásuk az állattartás volt, és soha nem rendelkeztek olyan nagy
mennyiségű tejjel, amely feltűnést kelthetett volna a falubeliek szemében. Nagy ellentmondás fedezhető fel az ő és a többi adatközlő véleménye között, hiszen a megszólalók
nagy része D.-nét úgy említi, mint a falu egykori boszorkányát.
2.4.2. B. T. mint boszorkányos asszony
Egy másik, a boszorkányság szakirodalomában is fellelt, boszorkánynak tartott asszony
a hidegségi származású B. T. volt. Őt az egyik adatközlő, T. K. alacsony öregasszonyként
nevezi meg. Fő jellemvonásaként a rossz nézést hangsúlyozta. B. A. személyesen is ismerte
B. T.-t, aki a 20. század első felében született. Az adatközlő egyrészt a külső megjelenésével
kapcsolatban szolgált adatokkal: B. T. gyakran egy régies, gyapjúból készült kabátféleséget
viselt, fején pedig gyakran csuklyát hordott. Az adatközlőnek tudomása volt arról, hogy az
asszonyt fermekásnak tartották, és bevallása szerint fiatalkorában ő is hitt abban, hogy B.
T. boszorkány volt. Ezzel kapcsolatban az asszony teret adva jelenlegi véleményének azt
tartja, hogy B. T. boszorkánynak való nyilvánítása csak olyan kitaláció volt, amely a falubeliek rosszindulatából fakadt. Az asszonyt rendes, férjezett, gazdálkodó asszonynak tartja,
aki férje halála után örökösöket fogadott maga mellé. Gyimesfelsőlokon egy olyan, több
adatközlő által is ismert hiedelemmonda él B. T.-ről, amelyek arra hívják fel a figyelmet,
hogy az asszony testén látható jegy fordult elő. Több személy elmondása szerint béka alakú folt volt látható a testén. Akárcsak a boszorkányperek esetében, ez is stigmaként szolgált a falubeliek számára.
B. T.-re vonatkozóan Salamon Anikó közöl egy hiedelemmondát 1987-ben közölt
gyűjtésében (Salamon A. 1987. 96.). A monda B. T.-t kuruzsló asszonyként, vén boszorkányosként nevezi meg, aki a tehenek tejének a zsírját veszi el. A történetben B. T. tilón ülő
boszorkányként jelenik meg, aki arra szólít fel egy őt észrevevő személyt, hogy az ne árulja
el senkinek a vele történteket. Meg is fenyegeti a férfit, s ezzel azt éri el, hogy a férfi egészen haláláig magába zárja a titkot, csakhogy nehogy rontás érje őt.
G. M. egy hasonló történetet beszél el, elmondása szerint egy éjszaka sógora találkozott a falu egyik boszorkányával, aki tilón ülve vágtatott. Az adatközlő azt vallja, hogy a
boszorkányok éjszaka tizenegy és hajnali három óra között tevékenykednek. A kakasszó
jelenti számukra aznapi tevékenységük befejeztét.
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3. A boszorkány tudományának a megszerzése/átadása
A boszorkány tevékenysége kapcsán az adatközlők azt hangsúlyozzák, hogy rontó/
gyógyító képességgel bárki nem rendelkezhet, azt el kell sajátítani. Mindig van egy személy, akitől átveszik ezt a képességet, amelyet tudományként neveznek meg. A tudomány
átadója családtag vagy barát is lehet, a boszorkány mindig egy olyan személyt választ ki,
akivel bizalmas viszonyban áll. Az átadás a boszorkánynak tartott személy halála előtt következik be, ennek megnyilvánulási formája lehet például a kézfogás.
Szendrey Ákos a magyar néphit boszorkányáról írt könyvében öröklésnek nevezi a tudomány átadását. Ő is azt hangsúlyozza, hogy a boszorkány nem halhat meg addig, amíg
tudományát valakinek át nem adta. Az átvevő rendszerint a haldokló boszorkány valamelyik
közeli rokona vagy leszármazottja. A szerző megjegyzi, hogy általában a tudás átadása azonos neműek között történik, apáról fiúra vagy anyáról lányára öröklődik, de vannak olyan
esetek is, amikor férfi nőnek vagy nő férfinek adja át (Szendrey Á. 1986. 65.). A felsőlokiak
véleménye szerint azért maradhatott meg napjainkig ez a tudás, mivel a közösség egyes
tagjai generációról generációra továbbadták azt egymásnak. Ujváry Zoltán gömöri gyűjtésében találtam rá arra az adatra, amely szerint a boszorkány halála előtt ágyához hívja, és
vizet kér a tudás átadására kiszemelt személytől, s eközben seprűt nyom annak kezébe. Miután átadta tudását könnyebben tud meghalni. Hogyha mindez nem valósul meg, akkor a
boszorkánynak tartott személy nagy kínok között hal meg (Ujváry 2002. 776.). Gagyi József is megjegyzi, hogy a boszorkány addig nem tud meghalni, amíg át nem adja valakinek
a tudományát. A máréfalvi asszonyok leggyakrabban a leányukra hagyták tudományukat,
így ez a lány folytatta a mesterséget és örökölte a közösségben létező boszorkányidentitást
(Gagyi J. 2002. 180.). Keszeg Vilmos írja, hogy a mezőségi közösségek tagjai közül sokan
kényszerből, a szenvedőre való tekintettel veszik át a tudást. A boszorkány egyes esetekben
a hozzátartozója tiltakozása ellenére is ráruházza arra tudását. Kényszerhelyzetben a tudás
tárgyra vagy állatra is átruházhatóvá válik (Keszeg V. 1999. 43.).
Az adatközlőkkel való beszélgetés során rákérdeztem arra, hogy a boszorkány milyen
eszközök segítségével közlekedik. A felsőlokiak a seprűt és a tilót nevezik meg ilyen eszközként. Az ilyen módon megjelenő boszorkányokat az adatközlők nagyrésze már csak
olyan múltbeli alakokként tartja számon, akikre már csak a legidősebb nemzedék tagjai
emlékeznek. B. A. a tilón vagy seprűn való lovaglást egyszerű fantazmagóriának tartja,
olyan kitalált dolognak véli, amelynek nincsen igazságértéke.
A gyűjtés során azt figyeltem meg, hogy az adatközlők hogyan viszonyulnak az általuk
és közösségük által forgalmazott hiedelmekhez. Egyes hiedelmekhez racionális magyarázatot társítanak. Egyik adatközlő, B. P. a boszorkánysággal vádolt asszonyokat nem mindig tartja boszorkánynak, véleménye szerint gyakran olyan öregasszonyokat vádoltak meg
fermekálás, boszorkánykodás gyanújával, akik valójában nem űztek mágiát, csupán értettek
a gyógynövények használatához. A főzeteket eladták a rászorulóknak, ezzel próbálva biztosítani saját megélhetésüket.
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B. A. is racionális érveket hoz fel a boszorkánnyá nyilvánítással kapcsolatban, azt
hangsúlyozza, hogy ilyen esetekben azért kerülnek vád alá személyek, mivel azok a közösség többi tagjához képest felvilágosultabbak, s ezért mások számára érthetetlen a tevékenységük.5

4. Rontásformák
Szendrey Ákos a boszorkány rontásai között a szemmel verést, az igézést, a gyermekváltást, a szerelmi varázslást, a kötést, a tehénrontást, a tejelvitelt, valamint az időjárás-varázslást
említi (Szendrey Á. 1986. 264.).

4.1 Állatokra (tehénre) irányuló rontás
A továbbiakban a tejelvitelt tárgyalom részletesebben, amelyet a néphit az egyik legveszélyesebb rontástípusnak tart. A boszorkányok megfejik a kapufélfát, a kútágast, így a
megrontott tehénnek elapad a teje.
4.1.1. Nyomfelvétellel való rontás
A tej elvételének egyik módja a szarvasmarha lábnyomának felvételével történt. Miután a tehén lábnyomát mintázó földdarabot felvették, ráolvastak arra, s ez hosszabb idő
után a tehén tejének elapadását vagy halálát eredményezte. A gyimesfelsőlokiak a lábnyom
felszedését nem csupán a tehenek rontásához kötik, ugyanis olyan esetről is beszélnek,
amikor rontási szándékkal ember lábnyomát szedték fel. Ez a rész-egész alapján működő
mágiának az egyik típusa. Effajta rontás esetén a megrontott személynek behasadozott a
sarka, de halálos kimenetelű betegség is érhette. B. A. a tehén lábnyoma felvételének precízebb leírását adta: az asszony azt hangsúlyozta, hogy a rontó személy a felszedett sárdarabot összecsomagolja – egy másik vélemény szerint szárazporcelánra helyezi (B. P.) – és saját
istállójában helyezi el azt. Mire a sárdarab kiszárad, akkorra a tehén is elpusztul.
 Ugyanez a magyarázat figyelhető meg Gagyi József írásában. Ő egy máréfalvi boszorkányról, P. Daninéról
ír, aki a falubeliek számára negatívba átcsapó értékelésben részesült. Azt tartották róla, hogy sokat beszélt,
huncut, mindentudó és hazudós volt. Fizikai jellemvonásai között a következőket említik: alacsony, vékony,
serény. Gagyi is hangsúlyozza, hogy egy közösség esetében az a tény, hogy valaki sokat tud, az számos
esetben már normaszegő lehet, mivel veszélyesnek bizonyulhat a közösség egyszerű tagjaira nézve. Azáltal,
hogy embertársai fölé emelkedik, azt jelzi, hogy már nem a földi világhoz kapcsolódik, s ez fenyegető lehet a
közösség tagjaira. Gagyi J. 2002. 180–181.
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A falubeliek úgy is tudomást szerezhettek arról, hogy tejelvevő boszorkány tevékenykedik a faluban, hogyha a szarvasmarhák megmagyarázhatatlan módon, gyakran zajt
csapva a rontó személy háza vagy kertje elé mentek. Rontásának hatására a tehenek újra
odamentek hozzá, hogy vegye el tejüket. Míg egyes adatközlők a tej elvételéről beszélnek,
addig mások a tej zsírjának megszerzését említik.
A tehén tejének visszahozatala, valamint a rontó személy megtudakolása a tehén fokhagymahéjjal való megfüstölése által valósulhatott meg. Ennek speciális technikái voltak.
Az egyik ilyen eljárás a katrincaverés volt, emellett egy másik praktika is ismert volt a településen, a vászonlepedő pálcával való ütögetése. A boszorkány felfedését egy helyi ruhadarab, a katrinca verésével próbálták biztosítani. A verést hét darab favesszővel hajtották
végre, azt tartották, hogy aki a hetedik vesszőcsapásra a helyszínre érkezik, az lehet a rontó személy. T. T. jegyzi meg, hogy napjainkban ezt a típusú tudakozódási eljárást már nem
alkalmazzák, mivel ma az asszonyok már nem viselnek katrincát.
A katrincaverésnek egy másik, előzőhöz hasonló formája is létezett a Gyimesfelsőlokhoz
tartozó Récepatakon. Ennek lényege abban állt, hogy a kárt elszenvedő emberek elmentek
egy forrás közelében levő vályúhoz, abba két fadarabot helyeztek, hogyha valamelyik közülük leszállt a vályú aljára, meggyőződhettek arról, hogy a meggyanúsított személy a rontás elkövetője. Ahhoz, hogy erről teljes bizonyságot nyerjenek, tüzet raktak, majd a vízből
kivett fadarabbal ütni kezdtek egy katrincát. Ennek hatására megjelent a boszorkány, aki
arra kérte a rontásfeloldás végrehajtóját, hogy az ne folytassa a katrincaverést, mert azzal
nagy fájdalmat okoz neki.
Egy harmadik eljárás az újszülött borjúhoz kapcsolódik. Ez abban áll, hogy az újszülött borjút az istállóban egy lepedőbe vagy pokrócba helyezték, a tehén első tejét ráfejték
erre, ezt követően a lepedőt vagy a pokrócot a küszöbre helyezték, majd azt egy mogyorófaággal addig ütögették, amíg a rontó személy meg nem jelent a helyszínen. A tejjel átitatott lepedő/pokróc ütögetése közben a rontást feloldó személynek ráolvasó imádságot
is kellett mondania.
A tehén tejének megrontásával kapcsolatban egy másik történet is él a településen: a
falu egyik boszorkányos asszonya a következő jelmondattal vette el a tehenek tejét: mindeniktől egy-egy cseppet. Ez a kijelentés a falu fermekás asszonya unokájának is a tudomására
jutott, aki arra döntött, hogy a tudás birtokában kipróbálja a tejelvételt. Szerencsétlenségére a jelmondatot rosszul mondta, s ez kisebb tragédiához vezetett. A fiú nem a mindeniktől
egy-egy cseppet, hanem a mindeniktől minden cseppet mondatot skandálta, ennek következtében tehenük annyira felfúvódott a tejtől, hogy ha testének bármely részét megszúrták,
onnan tej távozott.6
A felsőlokiak azt hangsúlyozzák, hogy a tejelvivő asszonyok azért tesznek szert nagy
mennyiségű tejre, hogy abból sajtot készíthessenek, amelyet később eladnak.
 A hiedelemmonda Tánczos Vilmos Gyöngyökkel gyökereztél című könyvében is megtalálható. A szerző megjegyzi, hogy a tehéntejhez számtalan élő hiedelem kapcsolódik, a gyimesi emberek hisznek abban, hogy a boszorkányokkal szövetkezők saját állataik által elvihetik mások tehenének a tejét. Tánczos V. 1995. 279.
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A továbbiakban azokat az egyéni rontáseljárásokat tárgyalom, amelyek főként az emberi világhoz kapcsolódnak.

4.2. Az egyénre irányuló rontások
E rontástípus esetében a gurucsás helyezhető el leginkább. A ‘gurucsás’ terminus az adatközlők nyelvhasználatában nem mindig fordul elő, a rontó fél megnevezésére a gurucsás és
boszorkányos asszony terminusokat felváltva használják.
A Pisztora Ferenc és Kunt Ernő szerzőpáros jegyzi meg, hogy a rontás mindig az
emberi testre irányul, emellett azt is hangsúlyozzák, hogy a rontásnak az ember életében megvannak a legfogékonyabb állapotai és periódusai, a rontást leginkább az alváshoz,
a gyermekágyhoz, a betegségekhez, a kisgyermekkorhoz, a viszonzatlan szerelemhez, illetve a féltékenységhez kötik (Pisztora F. – Kunt E. 1980. 336.). Györgydeák Anita írja,
hogy a rontások kapcsán konfliktusszerpentinről beszélhetünk. Eszerint a rontás mindig
egy újabb sérelemnek az alapjául szolgálhat. Az egyének közötti konfliktusokban a szerepek gyakran felcserélődnek, s míg az egyik körben az egyén az áldozat szerepét töltötte be,
addig egy második körben átkerülhet a rontó szerepkörébe (Györgydeák A. 2001. 391.).
4.2.1. A földön elhelyezett tárggyal való rontás, csinálmány
A gyimesfelsőlokiak a földön elhelyezett tárgy segítségével okozott rontással kapcsolatban két esetet említettek. G. M. szerint rontás azáltal is történhet, hogy a rontó személy
az áldozat udvarában tárgyat helyez el. Ezt a tárgyat – amelyet sok esetben nem tudnak
pontosan megnevezni, rendszerint cérnaként vagy szőrgombolyagként említik – a rontó
fél azért helyezi el, hogy az közvetlen kapcsolatba kerüljön a megrontani kívánt személlyel.
G. M. rontás következtében kapott betegségét beszéli el. Az asszony lábán bog keletkezett. Mivel az asszony nem talált különösebb okot betegségére, ezért egy specialistához fordult. Comăneşti-re utazott, ahol egy jósláshoz értő férfi világosította fel őt arról, hogy rontás áldozata lett. A férfi elmondta neki, hogy valaki az asszony halálát akarta okozni, ezért
csinálmányt helyezett el az udvarán. Ezzel nyilvánvalóvá vált az asszony számára, hogy őt
valóban rontás érte. Erről akkor nyert végleges bizonyságot, miután a jós elmondta neki,
hogy a csinálmány azért volt elhelyezve az udvaron, hogy ő abba belelépjen, s ennek következtében autóbaleset áldozata legyen. Nem sokkal a jóshoz való fordulás előtt az asszony
egyik kakasát autó ütötte el. Az asszony a tudós embertől rosszakarója keresztnevének kezdőbetűjét is megtudta, így nyilvánvalóvá vált számára, hogy ki volt a rontás elkövetője.
A csinálmány fogalma általánosan ismert Gyimesfelsőlokon. Albert Ernő szerint a csinálmány távolról ható rontás, amely emberre, állatra hatással van, hosszas betegséget idéz
elő, és nehezen tudnak tőle megszabadulni. A csinálmány tárgyként és imádság láthatatlan
hatásaként is megjelenhet. Gyakran orvos sem tudja helyrehozni a csinálmány által kiváltott betegséget, ezért ilyen esetekben gyakori a román paphoz mint gyógyítóhoz és igazságszolgáltatóhoz való fordulás (Albert 1995. 9.).
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4.2.2. Az urszita típusú rontás
A csinálmányhoz hasonló rontási eljárás az urszita. A rontásnak ez a formája a csinálmányhoz képest nagyobb horderejű, sokkal veszélyesebb annál.
Pócs Éva írja, hogy a sorsvetés román területen ursitoare, urisnica néven ismeretes (Pócs
É. 2001b. 207.). Innen származik az urszita elnevezés is. A szerző a sorsvetést szavazásként megjelenített divinációnak nevezi. Ennek lényegét görög és bolgár példákon keresztül érzékelteti: a görögök és bolgárok sorsasszonyai felírják a gyermek homlokára a sorsot.
Ez esetben a gyermek fejéhez ételt és italt készítenek áldozatul. A sorsasszonyokról szóló
mondák általában három asszonyról szólnak, akik megjósolják azt, hogy az újszülött gyermek milyen betegségben fog meghalni. A hármas halál leggyakoribb változatai a vízbe fulladás és a tűzeset, az állat okozta halál, valamint a tűz-, víz-, akasztófahalál.
G. M. egy személyes, már az intimitás határán levő történetet mesél el, amelyben szülei halála okának körülményeit ismerteti. Beszámol arról, hogy szülei házának építésekor
egy ismeretlen személy urszitát helyezhetett el a lakóépület alá, ezzel megbélyegezve a család és azok közvetlen környezetében lakók sorsát. Ez az urszitának nevezett rontásforma a
szülők váratlan halálát okozta, de nemcsak a szülők, hanem a közvetlen szomszédok is ismeretlen körülmények között távoztak el az élők közül. A sorscsapást háziállatok elhullásának sorozata előzte meg. Ennek az eseménynek a megmagyarázhatatlansága miatt a család életben maradt tagjai egy gyergyói jósasszonyhoz fordultak, aki ismertette azt, hogy a
szülők halálának oka az urszita elhelyezése volt, de a rontó felet nem tudta megnevezni. A
jós kijelentése győzte meg G. M.-et arról, hogy szülei valóban tragikus kimenetelű rontás
áldozatai lettek.
Egy másik ilyen típusú rontáselbeszélést B. P. közöl, aki ezt a rontástípust betegsége
okaként nevezi meg. Fiatalkorában egy nyúlszőrből összecsavart szőrgombolyagot talált,
amelyet felvett és megszagolt. Ennek következtében néhány napon belül szája elcsavarodott. Az adatközlő egy specialistához fordult, aki meggyógyította őt: egy ruhadarabot és
egy szentelt gyertyát kért tőle, amelyeket felhasznált a rituáléban. A tudós ember a rontásfeloldást első fázisban az adatközlő házának az egyik szobájában, titokban hajtotta végre.
A rontásfeloldás következő fázisa a gyógyító házában történt, ez alkalommal a férfi megvizsgálta a beteget, majd azt tanácsolta neki, hogy hazafelé tartva ne nézzen hátra, különben nem tud megszabadulni betegségétől. Az adatközlő így cselekedett, s ennek következtében meggyógyult. Ebben az esetben a specialista csupán a gyógyítás műveletét hajtotta
végre, a rontó félről nem szolgált információkkal.
Effajta tiltásra Pócs Éva gyűjtéseiben is találtam példát. A szerző írja, hogy a Csíkkarc
falván és a Csíkjenőfalván rontásfeloldás után a betegnek kifordított ingben kellett hazamennie és hazáig nem szabadott visszafordulnia (Pócs 2001a. 446.).
B. P.-től megkérdezve azt, hogy volt-e sejtése a rontás okozójának személyéről,
elmondotta, hogy egyik rokonára gyanakodott. Ennek okaként a földek rokonok közötti, egyenlőtlen elosztását nevezte meg. A B. P. által említett specialista szerepét
sok esetben a román pap veszi át. Gyimesfelsőlokon napjainkban is megfigyelhető az a
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jelenség, hogy ha az egyént sérelem éri, akkor az román paphoz, ún. kalugerhez fordul,
annak érdekében, hogy az helyrehozza a rontást és Isten közbenjárásával megbüntethesse a rontó személyt.
Leegyszerűsítve, a rontásnak kétféle módja van, egyik esetben az emberek saját maguk
végzik a rontást, máskor pedig azt mással végeztetik. A rontásnak ez a két típusa lényegében azonos egymással (Pócs É. 2001a. 430.).
4.2.3. Az átok mint rontási technika
Az átok a rontási technikák közé is besorolható. Az átok formájában kimondottak
az átok céljául is szolgálhatnak, de ugyanakkor az átok a bajok utólagos magyarázata
is lehet.
Pócs Éva fontos tényezőként említi azt, hogy az átok csak arra száll, aki bűnös. Gyűjtései azt bizonyítják, hogy a közösségek tagjai az átkozódást igazságos dolognak tartják.
Mint megjegyzi, az is gyakori, hogy Istenre hárítják az átkot, így a rontás emberi eszközét felemelik a természetfeletti szférába, s ennek következtében Isten sújt le a bűnösre
(Pócs É. 2001a. 433.). A szerző az átkozódás mellett a már általam is érintett tárgyakkal
való rontást mint a rontás eszközét említi. A tárgyakkal való rontásnál két módszert különít el, az egyik az érintkezéses mágia elvén működik, ez arra irányul, hogy a megrontandó személy tárgyainak, ruhadarabjainak eltulajdonításával lehetővé tegye az azokon
elvégzendő rontási műveleteket, tehát az analógiás elven történő rontást, a másik módszer a participációs mágia elve alapján működik, eszerint a rontó fél behatol a megrontandó életterébe és ott olyan tárgyat helyez el, amellyel majd rontást okozhat (Pócs É.
2001a. 433.).
4.2.4. A böjt mint lehetséges rontástípus
A rontásnak egy következő eszköze a böjt. Erre az eljárásra gyimesfelsőloki terepmunkám során nem találtam példát. Pócs Éva a böjtről mint rontó módszerről megállapítja,
hogy az gyakran akkor bizonyul hatásosnak, hogyha egybefonódik az átokkal. A rituális
böjt önmagában is lehet rontó eljárás, amely gyakran azzal a céllal történik, hogy a sértő
személy halálát okozza. A fogadott böjt az egyház által előírt böjttől teljesen különbözik,
annak balkáni eredetű, archaikus válfajának tekinthető (Pócs É. 2001a. 434.).
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5. A jóslás 7
A magyar népi kultúrában népszerűek voltak a mindenki által űzött jósló, bűnös személyt, elrejtett dolgot megtudakoló eljárások, illetve a mindennapi élet eseményeihez kötődő olyan előjeleknek a sokasága, mint az időjárás- és terméselőjelek vagy a szerelmi jóslás.
A szakirodalom a jóslásnak aktív és passzív típusát különbözteti meg: az előjeleket és
a jósló eljárásokat. Az előjelekhez kapcsolódik a fény- és hangjelenségekből való jóslás, de
ide tartozik olyan tárgyaknak a véletlen megtalálása is, amelyekből általában a szerencsére vagy szerencsétlenségre következtettek. Az előjelekből való következtetés a parasztság
mindennapi életének azokhoz az eseményeihez kapcsolódott, amikor szükségesnek bizonyult a jövő megtudakolása. Az előjelek sajátos csoportját alkotják a jósló álmok, de legalább annyira jelentősek a haláljelek, amelyeknek alapját az álmok vagy a halált jósló állatok képezték.
A továbbiakban a gyimesfelsőlokiak körében is ismert jövendőmondó specialistákat
tárgyalom. Ezeket a személyeket összefoglalóan jósként definiálom.

5.1. A jósok/jósasszonyok, avagy a rontás helyreállítói
A továbbiakban azokat a specialistákat tárgyalom, akik rontások esetén szerepet vállalnak a rontás helyreállításában. Nemek tekintetében a köztudatban férfijósok és jósnők
egyaránt léteznek, viszont gyakoribb a női jósok említése.
A specialistához való fordulás nincsen életkorhoz kötve, azonban hogyha fiatalok
mennek, akkor általában egy idősebb kísérő is megy velük, valaki olyan, akinek már van
ilyen jellegű tapasztalata. Ez a kísérő olyan ismerősök közül kerül, aki már tudja, hogyan
kell viselkedni egy effajta helyzetben (Mátyus Zs. 2004. 380.).
A gyimesfelsőloki közösség tagjai sok esetben fordulnak egy szomszédos vagy távolabbi település specialistájához, mivel nagy bizalmat tanúsítanak annak tevékenysége iránt.
Az egyének bizonyos mértékben tudatában vannak olyan mágikus praktikáknak, amelyekkel befolyásolni tudják a jövőt, mégis nagyobb bajok, problémák esetén szükségszerűnek
tartják a jóshoz való fordulást. Véleményük szerint a jós olyan tudással rendelkezik, amely
a felsőbb hatalommal való kapcsolattartásának tudható be.
A jósok tevékenysége jóval bonyolultabb, mint gondolnánk. Az általam gyűjtött hiedelemközlések is azt bizonyítják, hogy a jósok szerepköre nem merül ki az eljövendő idő
különböző mágikus praktikák általi megjósolásában. Tevékenységük ennél jóval összetettebb, amellett, hogy a jövő eseményeire vonatkozóan információkkal szolgálnak, gyakran
a rontások feloldásában is szerepet játszanak. Ők azok a személyek, akik diagnosztizálni
 A Jóslás című fejezet megírásához a Magyar Néprajz VII. kötetének Jóslás, tudakozódás című összefoglaló
alfejezetét használtam fel. Pócs É. 1990. 686–692.
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tudják a hozzájuk forduló személyek betegségét, vagy magyarázattal tudnak szolgálni egyegy személy halálát illetően.
Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy a jósok csupán a gyógyítással és a
rontásfeloldással tevékenykednek vagy rontást is okoznak. Ezeknek a személyeknek a tevékenységi területe nagy komplexitást mutat.
Azokban a jósokkal kapcsolatos elbeszélésekben, amelyeket az adatközlők úgy beszélnek el, mint személyesen megélt esetet, a jós gyógyítóként, bajok orvoslójaként jelenik
meg. Ezzel szemben azokban az elbeszélésekben, amelyeket az adatközlők másoktól hallottak – gondolok itt a közszájon forgó történetekre –, a jósnak sokkal inkább kihangsúlyozódik rontó szerepe. Erre egyfajta magyarázat lehet, hogy az adatközlők a kutató előtt
nem vállalják fel azt, hogy az általuk ismert specialista a közösségben nemcsak a gyógyításban, hanem a rontások okozásában is szerepet játszik. Az anonimitáshoz kötődve beszélnek a specialisták rontó tevékenységéről.

5.2. Tevékenységi helyük
A jósok tevékenységi helyével kapcsolatban az elbeszélésekből az olvasható ki, hogy
azok közösségen kívül helyezkednek el. Ez a közösségen kívüliség egyrészt azt jelenti,
hogy a vizsgált településtől távolmaradva, saját otthonukban végzik tevékenységüket, másrészt azt is jelenti, hogy habár egy szomszédos településen vagy távolabbi városban, faluban élnek, annak ellenére gyakran ellátogatnak a településre, felkeresve pácienseiket. Az
esetek egy részében a károsultak fordulnak a specialistához, felkeresve azt saját otthonában, míg máskor a specialista hagyja el lakhelyét felkeresve pácienseit. Ez utóbbi a jós és
páciens korábbi ismeretségét feltételezi.
Feltehető a kérdés, hogy mennyiben reális az a kép, amely azt mutatja, hogy a jósok
közösségen kívülre helyeződnek. Hogyha azt a logikát követjük, hogy minden falu esetében a jósok közösségen kívülre helyeződnek, akkor feltevődik az a kérdés, hogy egyáltalán
melyik településen élhetnek ezek a specialisták. Erre az lehet a magyarázat, hogy a vizsgált
közösségben is tevékenykednek jósoknak nevezett személyek, azonban azok nem a saját
közösségükből választják meg pácienseiket. A jósló, gyógyító és rontó tevékenység eleve
deviánsnak minősül, ezért attól tartanak, hogy közösségük megszólja őket emiatt.8
Emellett egy lehetséges magyarázat az is lehet, hogy a közösségükön belül tevékenykedő specialistákról azért nem beszélnek az adatközlők, mivel egyfajta tabuként kezelik a
közösségen belül történő eseményeket, az effajta titkoknak a felfedése nem megengedett
a kívülről érkezők számára. Annak ellenére, hogy minden településen belül él specialista,
8

Párhonyi Tímea írja, hogy a tradicionális gondolkodásmód nem kedvez az egyéniség kialakulásának: amen�nyiben az egyén viselkedése önkényes lesz, vagyis már nem felel meg a szerepelvárásoknak, működésbe lépnek
a szerepnyomások, amelyek büntetik a kihágást… a társadalmi normák megsértése nemcsak a kibeszélést és a
gúnyt, hanem az egyén kiközösítését is maga után vonhatja. Párhonyi T. 2004. 250.
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a közösség tagjai mégsem a saját településükön élő specialistát látogatják. Ennek az egyik
oka az, hogy hiedelmek terén egy idegennek sokkal nagyobb tekintélyt tulajdonítanak,
másrészt a specialistához forduló személyek a kibeszéléstől is tartanak.9
A megkérdezett gyimesfelsőlokiak közül többen is arról nyilatkoztak, hogy Gyergyó
vidéke az a hely, amely nagy számban vonzza a Gyimesekből odalátogatókat. Több vélemény is szólt amellett, hogy Gyergyó vidékén tevékenykedik egy olyan jósasszony, aki
jövendölésre, gyógyításra és rontásra egyaránt hivatott. Egy korábbi, általam gyűjtött elbeszélésben is az egyik adatközlő szülei halálkörülményeinek felfedőjeként egy gyergyói
jósasszonyt nevez meg.
Rákérdezve a jósok tevékenységi helyére, az adatközlők Gyergyószentmiklóst említik.
Annak ellenére, hogy az adatközlők közül sokan említik a gyergyói specialistát, lényegében
senki tudja leírni annak személyét és tevékenységét. A jelen dolgozathoz készült interjúban mindegyik adatközlő úgy említi a gyergyói jósasszonyt, mint akihez olyan falubeliek
fordulnak, akik nem állnak velük közvetlen kapcsolatban.
A. A. az egyedüli, aki meg is nevezi a gyergyói jósasszonyt. Egy házastársak közötti
konfliktusról beszél: a férj elhagyja feleségét, s mivel az asszony nem tud ebbe beletörődni,
ezért a gyergyói P-néhoz fordul annak érdekében, hogy bosszúból férjét megcsináltassa. A
történetben szereplő férfi az adatközlő fiútestvére volt, akinek – az asszony véleménye szerint – azért kellett meghalnia, mert rontás áldozata lett.
A specialisták tevékenységi területeként Gyergyó vidéke mellett a Bákó megyéhez tartozó Gyimest említik. Ez nemcsak a falusi közösségből kikerülő jósra/jósasszonyra vonatkozik, hiszen a román pap hiedelemköre is azt bizonyítja, hogy a kalugerek nagyrésze
Moldvában él. Érdekes módon akár Gyergyót, akár Moldvát vesszük figyelembe, azt látjuk, hogy egy másik etnikumú közösségbe helyezik azt a specialistát, amelyhez többségben fordulnak. A csángó etnikumú gyimesiek amennyiben Gyergyóba látogatnak el, egy
székely etnikumú személlyel kerülnek kapcsolatba, viszont hogyha a megyehatárt átlépve
Moldvába mennek, akkor már egy román nemzetiségű személlyel létesítenek személyes
kontaktust.

5.3. Egy egyén jósokhoz való viszonyulása
Jóshoz kritikus időszakokban fordulnak, ennek oka lehet a szorongás, kételkedés, bizonytalanság, krízisállapotba kerülés. Ilyen esetben a páciens elvárja a jóstól azt, hogy az
rámutasson a cselekvés alkalmára, helyére, idejére; segítsen dönteni, segítsen túljutni egy
krízisen, segítsen megszüntetni a morális és fizikai bizonytalanságot (Gagyi J. 2001. 342.).
9

Párhonyi Tímea írja, hogy egy-egy javasasszony emberfeletti személyként nemcsak egy ember, egy család vagy
egy szomszédság életében nyilvánul meg, hanem néha nagyon kiterjedt vonzáskörzete van. Ez annak is függvénye, hogy milyen mértékben létezik az a társadalmi szükséglet, amely által az adott szerepkör ráruházódik
az illető személyre. Párhonyi T. 2004. 247.
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A továbbiakban G. M. jósokhoz fűződő viszonyát tárgyalom. Az adatközlő katolikus
vallású, de hitében a keresztény és a mágikus világkép kiegészül egymással. Véleménye szerint a falu határán kívül léteznek olyan jósasszonyok, akik mágikus eljárással képesek meggyógyítani az egyént, de ugyanakkor olyan személyek is vannak, akik megmagyarázhatatlan módon ismerik az egyén múltját és jövőjét.
G. M. jósasszonyokkal kapcsolatban két vele megtörtént esetet beszél el. Az egyik történet férje, valamint saját maga betegségének történetére épül, abben helyet kap a gyimesbükki jósnő mágikus eljárása. A másik eset egy moldvai utazásához kapcsolódik, amikor
egy fiatal cigánylánnyal találkozva arról bizonyosodik meg, hogy az megmagyarázhatatlan
módon ismeri múltjának és jövőjének eseményeit.
Az első eset egy szomszédsági konfliktusra vezethető vissza. Eszerint az adatközlő és
férje rontás áldozatai lettek. Ezt arra vezetik vissza, hogy egyik szomszédjuk nem nézi jó
szemmel azt, hogy ők a közelében laknak, és azzal fenyegetőzik, hogy megcsináltatja őket.
A házaspár hosszas fejfájásra és hányingerre panaszkodva fordulnak a gyimesbükki specialistához. A jósnő keresi fel őket otthonukban. A idős cigány jósnő különböző lehetőségeket ajánl fel arra, hogy a házaspár meggyógyuljon. Először elárulja, hogy csináltatás áldozai
lettek, valaki csinálmányt helyezett el az udvarukban, majd azt a rontásfeloldó mágikus
eljárást javasolja, hogy vizeljenek egy edénybe és a vizeletet spriccolják szét udvarukban.
A házaspár nem akar élni ezzel a lehetőséggel, mivel úgy gondolják, ez a praktika nem
elég hatásos a betegségükből való kigyógyulásra. A cigányasszony fizetség ellenében más
eljárást javasol. Egy kezdetlen vízzel teli poharat és egy cérnát kér az asszonytól. Mindezek
után arra kéri az asszonyt, hogy az vessen három csomót a cérnára, majd helyezze bele azt
a vízzel teli pohárba. Miután G. M. ezt megteszi, a cigányasszony keresztet vet és ráimádkozik a pohárra, ezt követően az abban levő cérna megmozdul. Közben a cigányasszony
egy üres poharat és egy tiszta zsebkendőt kér az asszonytól. Az üres pohárba áttölti a vizet, majd ráhelyezi arra a zsebkendőt. A poharat lefordítva csupán egy csepp víz folyik ki a
pohárból, s ráadásul a vízbe helyezett cérnaszálról is eltűnnek a csomók. A cigányasszony
látva, hogy egy csepp távozott a zsebkendőből, megnyugtatja a házaspárt, hogy meg fognak gyógyulni, jelezve azt, hogy ha nem cseppent volna ki a víz, akkor halálra lettek volna
csináltatva.
A 96 éves, kártyajósláshoz is értő cigányné egy jól kidolgozott árrendszerrel rendelkezik. Jóslásait legtöbb esetben pénzért végzi. A rontásfeloldásra egy millió régi lejt kér, de
mivel régi ismerőse az asszonynak, ezért kevesebb pénzzel is beéri. Az adatközlő a cigányasszonyról elmondja, hogy az Gyimesfelsőlokról költözött Gyimesbükkbe, és a sántatelepi
nagyszüleinek volt szomszédja, tehát gyermekkora óta ismeri a cigányasszonyt.
Az adatközlő és a specialista között személyes kapcsolat van. A jósnő néha ellátogat
az asszonyhoz, aki megvendégeli őt, a cigányasszony cserébe mágiával összefüggő megmagyarázhatatlan eseményekről mesél az asszonynak, s olykor magyarázattal szolgál az adatközlő személyes problémájára is.
Ebben az esetben a specialistához való fordulásnak az az esete figyelhető meg, amikor a
jós keresi fel kliensét, és személyes kapcsolat köti össze a két félt. Az asszony azért is bízik
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a cigányasszony praktikáiban, mivel már gyermekként szembesült azzal, hogy a cigányas�szony ért a jövendőmondáshoz és gyógyításhoz. A jósasszonyba vetett bizalma egyre erősödött az évek folyamán.
Egy másik jósláshoz fűződő eset az asszony galaci útjával kapcsolatos. Az asszony
moldvai városba való utazása élelmiszer-vásárlás céljával történt, ez alkalommal az utcán
szólította le egy cigánylány, aki pénzért akart jósolni az asszonynak. Az asszonyt rábeszéli a cigánylány jóslásra, mire az pénzt ad neki. Három dolgot jósol meg, e közül kettő az
asszony múltjára, egy pedig a közeljövőjére vonatkozik. Elsőként elárulja, hogy az as�szony neve milyen betűvel kezdődik, másodsorban annak is tudatában van, hogy az as�szony édesanyját Il.-nak hívták, és korán meghalt. Harmadikként a jövőre vonatkozóan
mondja el, hogy Gyimesbe hazatérve a törvény előtt kell megjelennie, ahol sikerrel fog
járni. Ez az utóbbi eset is beigazolódik, hiszen az asszonytól unokáját el akarják venni, de
végül törvényes úton az asszonynak ítélik oda a gyermeket.
Ez a típusú jóslás az előzővel szemben véletlenszerűen történik, az asszonynak azon a
helyen és abban a pillanatban ott kellett lennie ahhoz, hogy találkozzon a jósló cigánylán�nyal. Ez esetben a jóslás megmarad csupán az információközlés szintjén, rontáselhárításra
való vonatkozása nincsen a specialista tevékenységének.
Harmadik esetben az asszony egy Csíkszeredában tevékenykedő jósasszonyhoz való
fordulását említi. Ez a specialista kártyavetéssel foglalkozik, ugyanakkor negyedikként egy
aszói asszony kávézaccból való jóslását is említi, akinek tevékenységéhez szintén személyes
élmény köti. Véleménye szerint a kávézaccból való jóslás a jövendőmondásnak az egyik
leghatásosabb formája. A jósasszony a csésze alján maradó zacc formájából következtet
eseményekre.
A fent említett négy eset azt bizonyítja, hogy az asszony hisz abban, hogy egy-egy, magát jósnak nevező személy speciális képességekkel rendelkezik, akár múltra, jelenre vagy
jövőre vonatkozóan képes információkkal szolgálni. Mint láthatjuk, az asszony különböző
helyzetekben fordul jóshoz. Az első esetben ezt azért teszi, mert úgy érzi, férjével együtt
rontás áldozata lett. A jósasszonyhoz való fordulásának célja a rontás feloldása. A többi
esetben leginkább a kíváncsiság az, ami meghatározza a jóshoz való fordulást. A jövőre
irányuló tudakozódás az asszony számára egyfajta szórakozást is jelent, ezt egy előző, vele
készített interjúm is tanúsítja, amelyben arról beszél, hogy néha ő is jósol, jóslási technikaként a babvetést nevezi meg. Egy lopás elkövetőjének a kiderítése okán folyamodik a
babból való jósláshoz.
Feltehető a kérdés, hogy egyáltalán miért van szüksége az asszonynak arra, hogy más
jóshoz forduljon, amikor ő is rendelkezik ezzel a képességgel.10 A válasz abban keresendő, hogy a jósok között is bizonyos fokozatok különíthetők el. Vannak olyan jóslással foglalkozó személyek, akiknek a tevékenységét a közösség tagjai hatásosabbnak vélik. Ennek

 Keszeg Vilmos írja, hogy a jóslások végrehajtóinak személye alapján különválasztható a specialista által végzett
és az általánosan ismert és gyakorlott jóslás. Keszeg V. 1997. 7.
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magyarázata nemcsak a jóslási technikában rejlik, sokkal inkább abban, hogy az illető specialistához fordulás milyen hatással jár.
Mivel a közösség tagjai, ha szűk körben is, de elbeszélik egymásnak azokat a történeteket, amikor jóshoz fordultak, egymást informálva akarva vagy akaratlanul arra buzdítják
ismerőseiket, hogy ők is bizalommal forduljanak egy-egy specialistához, mivel az szakértelemmel rendelkezik.

6. Egy borospataki kenőasszony, P. G. gyógyító tevékenysége
A továbbiakban a Borospatakon élő P. G. mint specialista, népi gyógyító kerül bemutatásra. Az asszonnyal 2012 áprilisában kerültem kapcsolatba. Hozzá ellátogatva közel
kétórás, félig strukturált interjút készítettem. Az asszony lakására elkísért leánya, T. E., aki
szabadidejében szintén gyógyít. A velük való beszélgetés olyan kérdésekre irányította a figyelmem, mint a gyógyító tevékenységi köre, tudásának családban való átörökítése, valamint a betegek gyógyítóhoz való viszonyulása.
P. G. 1936. március 24-én született, Gyimesfelsőlokon. Szülei a mezőgazdaságban dolgoztak, de életük összekapcsolódott a gyógyító tevékenységgel is. Édesanyja egy ideig ápolónőként dolgozott, édesapját a faluban úgy ismerték, mint csontkovács-gyógyítót. Szüleinek vele együtt öt gyermeke született. A családapa a második világháború idején négy évig
Olaszországban volt fogoly. Ez idő alatt egy olyan orvos mellett tevékenykedett, akinek
fő szakterülete a törések és ficamok gyógyítása volt. A családapa az orvos mellett megtanulta a gyógyítást. Miután végetért a háború, hazatért a faluba és az orvos mellett szerzett
tapasztalatait gyakorlatba ültette. Néhány sikeres gyógyítás után a településen híressé vált
speciális képességéről, amelyet később már nem csak a falubeliek, hanem a távolabbi helységekben, településeken élő, beteg emberek is igénybe vették. Mivel a 20. század első felében még nem volt mindenki számára hozzáférhető az orvosi segítség, ezért az emberek
bizalommal fordultak hozzá betegségükkel. P. G. elmondása szerint apja a kisebb gyógyító
praktikák mellett 84 személy törött lábát gyógyította meg, anélkül, hogy azt a mai eljárásnak megfelelően gipszbe kellett volna helyezni. A férfi tevékenységéhez a környékbeliek
pozitívan viszonyultak, kivéve a Gyimesekben tevékenykedő orvosokat, ugyanis ők kezdetben kétkedve tekintettek a férfi gyógyítására, de miután közvetlenül is megbizonyosodtak annak hatékonyságáról, elfogadták azt. A családfő a gyógyítások egy részét helyszínen
végezte, azokhoz a betegekhez viszont, akik mozgásképtelenek voltak, házhoz ment. Pácienseinek másik része őt látogatta meg családi házában, ahol gyermekei segítették őt munkájában. Öt gyermeke közül különösen ketten éreztek hivatást a gyógyításra, egyik fia, illetve lánya, G. A továbbiakban csupán lánya gyógyító tevékenységét ismertetem.
P. G. édesapjának köszönhetőn már kisgyermekként kapcsolatba került a gyógyító tevékenységgel. Kezdetben apjának segített, akitől fokozatosan sajátította el a tudást. Az apa
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látva leánya fogékonyságát, bizonyos idő után egy-egy beteg fizikai problémájának megoldását leányára bízta.11
P. G. Gyimesfelsőlokon részesült elemi oktatásban, a negyedik osztály befejezése után,
12 éves korában kezdte el önállóan a gyógyítást. 21 éves koráig, férjhezmeneteléig a családi háznál édesapjának segített a gyógyításban. A családfő 67 éves korában, szívinfarktusban hirtelen meghalt. Gyógyító szerepét leánya vette át, akinek egyre több feladatot kellett ellátnia.
Férjhezmenetele után háziasszonyi és mezőgazdasági dolgozói munkája mellett tovább folytatta a gyógyítást, ekkor már széles körből jártak hozzá: Csík, Gyergyó, Kászon
és Székelyudvarhely környékéről is megkeresték, segítséget kérve tőle. Előfordult az is,
hogy Magyarországról egyszerre több páciens kereste meg őt. Az asszony az édesapjától
szerzett tapasztalataiba beépítette egy anatómiakönyv ismereteit, elmondása szerint mivel
a gyógyítás felelősségteljes munka, így ez a tevékenység megköveteli a pontos anatómiai
háttértudást.12
P. G. lánykori gyógyító tevékenységére visszaemlékezve említi azt, hogy a kezdeti önálló próbálkozások sikeres voltuk ellenére szégyenérzettel töltötték el őt. Zavart okozott
számára az, hogy ő immár egy gyógyító specialista szerepét tölti be, akihez bátran fordulnak az emberek, és hálásak, amiért segített rajtuk vagy családtagjukon. A segítségnyújtás a
későbbiekben természetessé vált számára, és hivatástudattal párosult. Az édesapától megtanult fizikai beavatkozás alapján történő gyógyítás kiegészült a gyógynövényismerettel. E
két típusú gyógymódot az asszony egyes pácienseinél párhuzamosan alkalmazta, de arra is
találunk példát, hogy G. egy-egy betegséget csupán gyógynövényekkel kezelt.
P. G. az emberek gyógyítása mellett állatokat is gyógyított: szarvasmarhák, lovak lábficamát és lábtörését kezelte.13 Mára ez kiszorult tevékenységi köréből, ugyanis az állatokkal
való bánás egyrészt kockázattal is jár, másrészt az asszony idős kora miatt már nem rendelkezik olyan mértékű fizikai erővel, amilyet egy-egy ilyen beavatkozás megkövetel.
Emberek gyógyítása esetén az asszonyhoz olyan betegek is fordultak, akiket nem tudott kezelésben részesíteni, ugyanis azoknak sérülése meghaladta képességeit. Törés, repedés és ínszalagszakadás esetében azt javasolja betegeinek, hogy azok forduljanak orvoshoz.14
 A népi gyógyítók „orvosi tudományukat” többnyire elődeiktől, a nők édesanyjuktól, nagyanyjuktól, a férfiak
állatgyógyászati tudásukat apjuktól, nagyapjuktól tanulták meg. Vasas S. 1985. 42.
12
 A legtöbb gyógyító kapcsolatba kerül az írásos kultúrával, ennek következtében módszereiket is eredményesebbé
tehették, azonban nehéz megállapítani azt, hogy az általuk alkalmazott gyógyítási módokban mit örököltek
elődeitől, és mi származik tudományos információkból. Vasas S. 1985. 43.
13
Falusi társadalmakban az állatok gyógyítása majdnem olyan jelentős volt, mint az emberek kezelése. Ez a
feladat a gazdaember, fuvaros, pásztor életéhez annyira kötődött, mint a családról való gondoskodás. Ezek a
személyek a beteg állatot házi készítésű orvosságokkal gyógyították. Gub J. 2003. 43.
14
Csergő Bálint a küküllőkeményfalvi gyógyító asszonyokról írja, hogy azok ismereteiket örökölték vagy saját
tapasztalatból szerezték, de ismerték saját tudásuk korlátait is, ha gyógymódjuk nem járt sikerrel, a beteget
hivatásos orvoshoz küldték. Csergő B. 1993. 63.
11
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Az asszonyhoz az összes korosztály tagjai közül fordulnak. A legfiatalabb személy, akit
meggyógyított, egy hat hónapos kislány volt, akit szülei hoztak az asszonyhoz, mert a
korábbi kórházi kezelések nem segítettek rajta. Gyermekek gyógyításáról több hasonló
történetet elbeszélt. Az esetek többségében a gyermeket szülei előbb orvoshoz vitték, de
mégsem javult az állapota. Ezt követően a népi specialistához fordultak, aki közvetlenül a
betegség diagnosztizálása után képességei függvényében orvosolta a problémát. Ilyen módon idegszál-becsípődésben, gyomorcsavarodásban, gyomorszáj deformitásában szenvedő
beteg gyermekeket is meggyógyított.
A gyógyítóhoz a betegek eltérő időközönként érkeznek. Vannak olyan hetek, amikor
senki sem keresi fel az asszonyt, máskor naponta többen is felkeresik őt. Véleménye szerint élete során több ezer olyan személy fordult hozzá, akiket meggyógyított. Édesapjával
ellentétben ő csakis saját házában gyógyít, nem jár el a faluból. Férje halála óta egyedül
él és többnyire otthon tartózkodik, így az érdeklődők szinte bármikor otthon találják őt.
Fizikai problémák mellett lelki problémákkal is fordulnak hozzá. Szívesen ad tanácsot,
de elhatárolódik minden olyan tevékenységtől, amely a „lelket terheli”. Így a tudakozódási
praktikák és a rontásfeloldó eljárások is az ő tevékenységi körén kívül esnek.15 Elítéli azokat az írott sajtóban magukat hirdető asszonyokat is, akik csodatévőként határozzák meg
magukat, ugyanakkor elítéli az akupunktúrás kezelést végző természetgyógyászok tevékenységét is.
P. G. a gyógyításért nem kér cserébe pénzt, ugyanis azt emberbaráti kötelezettségből és
hivatásából fakadóan teszi. Abban az esetben, hogyha a páciens hálája jeléül adományt ad
az asszonynak, azt elfogadja.16 Az asszony az emberek hálájával kapcsolatban egy évtizedekkel ezelőtti történetet beszél el. Egy 82 éves öregasszony törött lábát gyógyította meg,
aki egy zsák gyapjúval köszönte meg az asszony segítségét.
Eddigi gyógyító tevékenysége során a falubeliek és a páciensei részéről bizalmatlanságot nem tapasztalt, a kezelésben részesült személyek mindig hálásak voltak neki. Gyakori idegszál-becsípődés esetén azzal próbált könnyíteni betegei helyzetén, hogy azt a
mozdulatsort, amelyet a beteg gyógyításakor alkalmazott, próbálta megtanítani a beteg
hozzátartozójának, házastársának, hogy azoknak minden esetben ne kelljen az asszonyhoz utazniuk. Az esetek többségében a páciensek hozzátartozói nem tudták elsajátítani a tudást, így kénytelenek voltak újra és újra visszatérni a specialistához. Az asszony
Vajkai Aurél a borsavölgyi gyógyítók kapcsán említi, hogy aki közülük ráolvas, az alig ért a kenéshez, aki
viszont ken, az nem ért a ráolvasáshoz. Vajkai A. 2003. 18.
16
 Limbacher Gábor egy nógrádi gyógyítóasszonyt lakhelyének és tárgyi világának tükrében vizsgál. Az asszony
szolgáltatásait ingyen végzi, számára ugyanis korábban a felsőbb hatalmak megtiltották azt, hogy a gyógyításért pénzt fogadjon el, később azonban szintén felsőbb „engedélyre” ajándékokat már elfogadhatott betegeitől. Limbacher G. 1994. 203. Bajkó Árpád egy szilágysági származású, bioenergiával gyógyító személy, Bagoly Mihály esetét említi, aki szintén nem pénzért gyógyít, a specialista úgy gondolja, hogy aki a gyógyításért
pénzt kér cserébe, az nem igazi gyógyító. Bajkó Á. 2006. 16. Egy másik, a szerző által ismertetett gyógyító,
a gyergyóditrói származású Bíró András sem ellenszolgáltatásért cserébe végzi tevékenységét. Bagoly Mihály
gyógyító tevékenysége beleolvad mindennapi tevékenységébe, az általa nem iparszerűen végzett cselekvéssorozatok apostolkodásként is felfoghatók. Bajkó Á. 2006. 31.
15
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emlékezete szerint csupán egy olyan személy volt, egy bükkloki férfi, akinek sikerült feleségét meggyógyítania.
Ahogyan P. G. édesapjától elsajátította a tudást, az asszony ugyanúgy adta át leányának a mesterséget. Leánya, E. közel 30 éve gyógyít. Hozzá hasonlóan ezt ő sem hivatalosan teszi. Szívesen segít másokon, és gyógyításáért nem kér pénzt cserébe, így elkerüli annak lehetőségét, hogy a hivatalos szervek megbüntessék őt. Hivatalos munkahellyel nem
rendelkezik, a háztartásvezetés mellett a mezőgazdaságban dolgozik, a gyógyítást szabadidejében végzi.
A két asszony tevékenysége nem intézményesített, egyikük tevékenysége sem zajlik
hivatalos keretek között és nem is hirdetik sehol képességeiket. Kapcsolatrendszerük kialakításában a szóbeli kommunikáció játszik nagy szerepet.17 A családban G. egyik unokája (E. leánya) is hivatást érez arra, hogy gyógyítson, anyja mellett maga is elsajátított néhány olyan módszert, amelyek megoldást biztosítanak egy-egy betegségre. Amennyiben
továbbra is érdekelni fogja a gyógyítás, mint a család negyedik generációjának tagjára ráruházódik e speciális tudás.18
A népi specialisták tudásának mennyisége arányosan növekszik a tapasztalattal és az
életkorral (Keszeg V. – Czégényi D. 2010. 430.). E. a három évtized során számos betegség gyógyítását elsajátította, azonban mind a mai napig fordul hozzá olyan páciens, akinek a problémája meghaladja képességeit, ezeket a személyeket édesanyjához, G.-hez vagy
a hivatásos orvosokhoz küldi. Mindketten belátják, hogy vannak olyan testi problémák,
amelyeket egy népi specialista nem tud hatékonyan kezelni, ilyen esetben orvoshoz utasítják a beteget. Ennek számos ellentéte is előfordul: az orvosok nem tudnak segíteni a betegen, így a beteg utolsó mentsvárként az asszonyhoz vagy leányához fordul.
G. és E. több olyan történetet is elbeszélt, amelyekben több hónapos kórházi kezelés
után sem javult a beteg állapota, ezért a beteg hozzájuk fordult. A specialista fizikai beavatkozása a fennálló problémára rögtön megoldást kínált, ezt a páciens fájdalmának megszűnése bizonyította. Egyéb betegségeknél az asszony gyógynövényekkel való kezelést javasol.
A betegek az asszonytól kapott teafüvekkel májbetegségből, sárgaságból, veseproblémákból, és a prosztata megbetegedéséből gyógyultak meg. A gyógynövényeknek a népi megnevezéseit ismeri. Az általa leggyakrabban használt növények között említi a tyukorfüvet
és a rontó burjánt, amelyek törésre, zúzódásra és gyulladásra alkalmasak.
Az asszony egy-egy betegség diagnosztizálásához és gyógyításához racionális módon
viszonyul, ez egyrészt abból fakad, hogy apjától olyan tudást sajátított el, amelynek szintén
racionális alapjai voltak, másrészt könyvekből tájékozódva olyan ismeretekhez is hozzájutott, amelyek hozzásegítették ahhoz, hogy még hatékonyabban tudja végezni a gyógyítást.
Magam is a gyógyító asszonynak és leányának (akiről később megtudtam, hogy szintén gyógyító) létezéséről
gyimesfelsőloki ismerőseimtől érdeklődve szereztem tudomást.
18
 Keszeg Vilmos a népi gyógyászatot a generációk közötti kommunikáció egyik területeként nevezi meg, ez annak
a tradíciónak a része, amely vertikálisan, nemzedékről nemzedékre hagyományozódik. Keszeg V. – Czégényi D.
2010. 430.
17
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P. G. tíz olyan rövid történetet mesélt el, amelyek egy-egy hozzá forduló beteg gyógyulásának narratívumai.
A népi specialistákhoz fordulás az egészségügyben dolgozók részéről is megfigyelhető. Gyakran olyan személyek is fordulnak az asszonyhoz, akik saját munkakörnyezetükön
belül sem találnak megoldást egészségügyi problémáikra, így P. G.-hez fordulnak. Ilyen
módon nővérek, asszisztensek is kérték az asszony segítségét, de csíkszeredai orvosok hozzátartozói is ellátogattak egészségügyi bajaikkal az asszonyhoz.19
Az asszony egyedülálló esetként beszéli el életének egy maradandó élményét, amikor
egy hivatásos orvost gyógyított meg. G.-t a csíkszeredai kórházban kezelték, amikor az őt
kezelő orvosnak kificamodott a bokája. Az asszony a kórterembe hívta az orvost, ahol egy
megfelelő mozdulattal helyretette a férfi bokáját. Az orvos hálás volt azért, amiért betege
meggyógyította őt.
P. G. az évek során nemcsak másokat kezelt, de sokszor saját magát is gyógyítania kellett.20 Mivel a család anyagi körülményei nem tették lehetővé, hogy az asszony Marosvásárhelyen kezeltesse magát, így betegségeiből saját magát próbálta meggyógyítania: mellhártyagyulladásból, sárgaságból, májnagyobbodásból és szívnagyobbodásból gyógyult meg
saját segítsége által. G.-t a faluban mint kenőasszonyt tartják számon, saját magát olyan
kenéssel21 foglalkozó személyként defínálja, aki felelősséget érez embertársai iránt, ezért
anyagi juttatást nem kérve, segít a hozzá forduló embereken.
P. G. azért is érzi felelősnek magát, mert jelenleg rajta és leányán kívül – tudomása szerint – egyetlen olyan kenőasszony vagy kenő férfi sem tevékenykedik a környéken,
aki megoldást tudna kínálni a betegek problémáira.22 Magát a kenést23 tyúkzsírral végzi, véleménye szerint a tyúkzsír alkohollal keverve a legalkalmasabb a masszírozásra. Az
idegszál-becsípődést és a csontok helyrerakását több évtizedes tapasztalata alapján végzi.24 Véleménye szerint mindkettő felelősségteljes munka, a hozzá nem értés még inkább
 Az orvosok gyógyulási céllal népi specialistákhoz való fordulása nem egyedi, hiszen a már említett szilágysági
gyógyító, Bagoly Mihály több alkalommal, utólag arról szerzett tudomást, hogy páciensei egészségügyben
dolgozó, a hivatalos intézményrendszer keretein belül dolgozó orvosok voltak. Bajkó Á. 2006. 20.
20
Blos-Jáni Melinda egy háromszéki, eresztevényi specialistáról, Badi Margitról írja, hogy általában olyan
gyógyítási módszereket alkalmazott betegein, amelyeket korábban saját magán is kitapasztalt, egyes eljárásokat
elsősorban saját igényei miatt sajátította el. Blos-Jáni M. 2002. 332.
21
 Az asszony által is alkalmazott kezelést Keszeg Vilmos beavatkozásos gyógyításnak nevezi, amely a népi orvosló ügyességét és gyakorlati jártasságát is megköveteli, ebben az esetben a specialista és a betegség közvetlen
kapcsolatban áll egymással. Keszeg V. 1981. 109.
22
Bajkó Árpád írja, hogy a gyógyító specialista tudása minden esetben a közösség érdekében aktualizálódik,
tevékenysége, tekintélye és megítélése pedig a másokkal való kapcsolataiban konstruálódik meg. Bajkó Á.
2006. 13.
23
 A kenést Székelyvarságon súrolásnak nevezik. Ez az eljárás általánosan masszírozásként ismert. Mészáros
Ágnes írja, hogy a 20. század első felében Székelyvarságon a súrolást a bábaasszonyok végezték mozgásszervi
fájdalmak, ficam, idegbecsípődés helyrehozására, valamint herpesz elmulasztására. Mészáros Á. 1998. 413.
24
 Keszeg Vilmos írja, hogy Detrehemtelepen a kenőasszony legtöbbször a sebész szerepét töltötte be, aki
fizetség ellenében dörzsölt, masszírozott, törést tett helyre, reumát gyógyított és teákat ajánlott a páciensnek,
tevékenysége során mágikus eljárásokat egyáltalán nem alkalmazott. Keszeg V. 1981. 100.
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súlyosbíthatja a beteg állapotát. Pontos leírását adja ezeknek a típusú kezeléseknek. A betegség típusa szerint kezeli betegeit, a derék- és hátgerincproblémákkal küzdő pácienst
általában földre fektetve orvosolja, más idegszál-becsípődéses vagy ficamprobléma esetén
ülve kezeli a beteget. Bizonyos esetekben amikor két személyre van szükség a beavatkozáshoz, leányát, E.-t hívja segítségül. A vele készített interjú első része ezeknek a gyógyító
mozdulatsoroknak az elbeszélését tartalmazza. Itt nem térek ki ezek ismertetésére.
A mágikus gyakorlaton alapuló praktikáktól P. G. azért is határolódik el, mert azt tartja, hogy azok lélekterhelőek. Az asszony római katolikus vallású, gyakorolja hitét és bűnnek tartja a mágián alapuló cselekedeteket, így teljes mértékben elhatárolódik azoktól.25
Az asszony vallásosságát szemléltetik szobájának lakberendezési tárgyai is, számos szentet
ábrázoló kép és egy feszület is helyett kapott a lakótérben.
P. G. kellő szakértelemmel rendelkezve, igyekszik közösségét szolgálni. Egyetlen olyan
esetet sem tud felidézni életéből, amikor elutasított volna valakit betegei közül. Gyógyító tehetségét az édesapja tanításának tulajdonítja, de úgy gondolja, hogy az isteni segítség is közrejátszott abban, hogy ő ezzel a speciális képességgel rendelkezhet. Véleménye
szerint egyrészt tanuláson is múlik, hogy valaki el tudja-e sajátítani azokat az ismereteket,
amelyek alapján hatékonyan gyógyíthat, másrészt viszont rendelkeznie kell egy olyan érzékenységgel, amely segíti őt a betegségek diagnosztizálásában és kezelésében. Az asszony
idős kora miatt egyre kevesebb szerepet vállal a mezőgazdaságban, így még több ideje jut a
gyógyításra. Idős kora hivatásaként éli meg azt, hogy a betegek szolgálatára lehet, továbbra
is megfelelve a számára kijelölt szerepnek.

7. A hiedelmek beépülése az egyén biográfiájába
A továbbiakban arra térek ki, hogy a hiedelmek egy egyénnek a biográfiájában hogyan
érhetők tetten, hogyan épülnek be annak személyes életébe. Keszeg Vilmos a hiedelmek
szerveződésének és megjelenésének két motívumát emeli ki, az egyik a biográfiai motívum, a másik pedig a geneológiai motívum. A szerző szerint a hiedelmek azokat az eseményeket értelmezik, amelyek előre nem látható irányba alakítják az egyén életét (Keszeg
2003. 140.).
 Komáromi Tünde egy aranyosszéki népi gyógyítóról, Trézsi néniről írva a gyógyító sokoldalúságát hangsúlyozza. Trézsi néni saját lakókörnyezetében deviánsnak számított, ez abból is fakadt, hogy gyógyításában a fizikális módszerek mellett mágikus eljárásokat is alkalmazott. A jóslás mellett kenéssel (masszírozással), bokaficam és hátgerincproblémák kezelésével, ónöntéssel, magzatelhajtással és álomfejtéssel is foglalkozott. A kenést bokaficam esetében, a hátpecsenye felszedését pedig a hát- és gerincfájdalmak kapcsán alkalmazta. Férje
is gyógyított ugyanezekkel a módszerekkel, gyakran házhoz is mentek, de szolgáltatásukért minden esetben
pénzt kértek. A közösség tagjai szemében Trézsi néni jósló tevékenysége azért is számított gyanúsnak, mert az
asszony nehéz fizikai munka nélkül, könnyen juthatott pénzkeresethez. Komáromi T. 2009. 146.
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Mint ahogyan a továbbiakban G. M. példáján is látni fogjuk – főként azon a ponton,
amikot édesanyja halálának körülményeiről beszél –, a közeli hozzátartozóhoz, felnőttekhez való hozzákapcsolás a hiedelem elfogadását jelzi és sugallja. Ezzel szemben az ismeretlen és meghatározatlan személyhez való hozzárendelés a hiedelem relevanciájának
megkérdőjelezését érzékelteti (Keszeg V. 2003. 142.).
Soós Tímea az általa vizsgált szilágysági közösség kapcsán állapítja meg, hogy egyes
személyek nem utasítják el egyértelműen a hiedelmeket, viszont nem is foglalnak állást
mellettük, mivel a közösség más tagjainak a tapasztalata nem elég ahhoz, hogy azonosuljanak egy effajta világlátással. A szerző továbbá azt is megjegyzi, hogy mivel a vizsgált falu
lakói nehezen tudják egyeztetni egymással a mágikus és racionális világkép követelményeit, ezért legtöbb esetben inkább a racionális világképnek igyekeznek megfelelni, mivel ennek közösségen belül nagyobb a tekintélye (Soós T. 2002. 113.).
Adatközlőim közül G. M. az, akit itt leginkább említésre méltónak találok. Ő az, aki
talán a legmegrázóbb történetet beszéli el, édesanyja halálának történetét. Ez a történet
azért lényeges, mert az asszony elmondása szerint édesanyja rontás következtében halt
meg. A rontás okaként a birtokperlést említi, és arról is tudomása van az adatközlőnek,
hogy ki követte el a rontást. Elmondása szerint egy olyan rokonságbeli asszony okozta
édesanyja halálát, aki peres ügyben állt az asszonyal. G. M. édesanyja 36 éves korában halt
meg, ekkor adatközlőm 10 éves volt, és vele együtt az asszony halála után még három testvére maradt árván. A rontó fél korábban is követett el gurucsákat, így elég egyértelmű volt
a család számára, hogy ő a halál okozója. Az adatközlő elmondotta, hogy édesanyja halálát
betegség előzte meg, folyton fejfájással küszködött, végül az orvosok agydaganatot állapítottak meg nála. G. M. elmondása szerint édesanyját, halálát megelőzően különböző kórházakban kezelték, előbb Gyimesfelsőlokon volt négy hetet, majd négy hetet a csíkszeredai kórházban, végül Marosvásárhelyen töltött további négy hetet, ahol műtétre került sor,
de a műtét következtében meghalt.
Nem sokkal az asszony halála után az adatközlő nagybátyja és nagynénje felkerestek
egy hidegségi tudós embert. Elbeszélve a történteket, a tudós ember kijelentette, hogy ő
helyre tudta volna hozni az asszonyt, ha nem került volna sor az orvosi beavatkozásra. G.
M. évek elteletével is hisz abban, hogy ha nem került volna sor a műtétre, egy specialista meg tudta volna gyógyítani édesanyját. Itt mutatkozik meg az a tény, hogy a közösség
tagjai sok esetben jobban megbíznak a helyi gyógyítók, specialisták tudásában, mint a hivatásos orvosok munkájában.
Folytatva a G. M. által közvetlenül vagy közvetetten megtapasztalt történetek sorát, egy, a vejével megtörtént esetet ismertetek. Az asszony elbeszélt egy olyan történetet,
amely nem magára a rontásra, hanem sokkal inkább az ördög megjelenésére utalt. Egy alkalommal G. M.-nek arról számolt be a veje, hogy kis törpék jelentek meg előtte, akik piros bojtos sapkát viseltek, és a fűtőtest alatt táncoltak. A vej ittas állapotban látta a törpéket, és rögtön el is mondta feleségének, hogy mit érzékelt. A következő éjszaka a törpék
megverték őt, s ezzel majdnem a halálát okozták.
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Az asszony ezt az esetet úgy értelmezi, hogy az ital hatásaként jelentek meg veje előtt
a természetfeletti lények, és ez azért történhetett meg, mivel véleménye szerint az italban
az ördög lakik. Ezen túlmenően azt is vallotta, hogy valószínű a törpék azért bántalmazták
a férfit éjszaka, mert az megemlítette őket a feleségének. Míg az asszony a törpék megjelenésére az italban próbál magyarázatot találni, egyazon időben ő is tovább élteti a hiedelmet azáltal, hogy jelentést társít ahhoz, hogy mi lehetett az éjszakai bántalmazásnak az
oka. Ennek kapcsán rákérdezve arra, hogy ki láthatta meg a boszorkányokat és egyéb természetfeletti lényeket, a következő választ kaptam tőle: Vót, aki megláthatta, s vót, aki nem
látta meg. Me jelek vannak, égi jelek es vannak, olyanyok, nem mindenki láthat meg, azt nem
lássa meg mindenki. Valami okból, de nem láthassa meg. Úgyhogy hülyeségnek nevezzük a mai
világba, de bizony, bizony vannak.
Az asszony hisz a természetfeletti hatalmak erejében, hangsúlyozva azt, hogy az emberek többsége elhatárolja magát a természetfeletti lényekkel kapcsolatos hiedelmektől, de
ettől függetlenül azok mégis léteznek. Az egyén biográfiájába beépülő hiedelmek közé sorolható be a már korábban említett földön elhelyezett rontás is, amelyet arra szántak, hogy
G.M. abba belelépjen és annak következtében autóbaleset áldozata legyen.26
Arra kértem az asszonyt, hogy mindezek után beszéljen el egy olyan történetet, amely
a kaluger paphoz való forduláson alapul. Meglepő módon saját történetét beszélte el. Ő
a kalugerek tevékenységét nem tartja elítélendőnek, az a véleménye, hogy a kaluger papok nem követnek el bűnt azáltal, hogy rontást küldenek másokra, hiszen valójában ők
Istenhez fordulnak, és az ő segítségét kérik abban, hogy majd a bűn megtorlása bekövetkezzen. Eszerint ők csak közvetítők, a rontó személyt ért csapásban valójában Isten
nyilatkozik meg.
Az asszony által elmesélt történet egy közte és komája között megtörtént konfliktuson alapul. Az asszony a férje távollétében arra volt kényszerülve, hogy maga végezze el a
mezőgazdasági munkát, így feladatkörébe került a szénacsinálás is. Egy alkalommal komája szarvasmarháit beengedte arra a területre, ahol ő dolgozott, így az állatok tönkretették
addigi munkáját. Az asszony felhívta a komája figyelmét arra, hogy az vigyázzon az állataira, ennek következtében a férfi rátámadt az asszonyra és fizikailag bántalmazni akarta.
Az asszony mindezen sérelmek után kaluger paphoz fordult, hogy az büntesse meg a férfit. Elmondása szerint egy Aszó-völgyi papot keresett fel, akinek elbeszélte a történteket.
Egy mise keretén belül került sor a rontás megtorlására. A misére éjfélkor került sor, és
negyven nap után lettek érzékelhető jelei a rontásnak. G. M. elmondta, hogy a román pap
felkeresését követő negyvenedik napra a komájának meggyulladt a háza és a teljes konyhai berendezése megsemmisült. A rákövetkező napon a férfi lovát farkas ette meg. A férfi
családja számára nyilvánvaló volt, hogy ezek az események az asszony bántalmazása miatt
 Keszeg Vilmos írja, hogy a hosszú lejáratú, kezelést igénylő vagy akár gyógyíthatatlan betegség mind az egyén,
mind a környezete számára folyamatos jelleggel tartja napirenden a hiedelmekről való tudást, a hiedelmekhez
való megkerülhetetlen viszonyulást. A szerző megjegyzi, hogy az egyén az említett helyzeteket és a vele
megtörtént eseményeket sorseseményként éli meg és fogadja el. Keszeg V. 2003. 140.
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következtek be. G. M. ezt következő kijelentésével is igazolja: ... ami rosszat nekem tett, neki
fordította az Isten.
Az ilyen esetek általában a falubeliek tudomására jutnak, és gyakran a közösség tagjai
tudatában vannak annak, hogy a sértett fél el fog látogatni a kalugerhez a rontás helyrehozataláért vagy megtorlásáért. A sértett fél gyakran verbálisan is legitimizálja haragját a rajta ért sérelem, kár miatt. Ez átok vagy fenyegetés formájában történhet. Sok esetben, szóban is megfenyegeti a sértett a sértőt azzal, hogy román paphoz fordul az igazságszolgáltatás érdekében. Hogyha ez nyilvánosan történik, akkor a szomszédok, a falubeliek szemtanúi ennek az esetnek. Abban az esetben, hogyha a sértett fél valóban elmegy a kalugerhez,
a falubeliek valósággal nyomon követhetik az események fonalát, sok esetben várják a napot, amikor bekövetkezhet a rontás, és hogyha a sértő féllel aznap történik valami, azt az
isteni igazságszolgáltatás eredményének tekintik.27

Következtetések
A kutatás a boszorkányság Gyimesfelsőlokon való előfordulását vizsgálta. A kutatás célja a boszorkánysággal kapcsolatos hiedelmek funkcióinak az elemzése volt. A
Gyimesfelsőlokon fellelhető boszorkánytípusok között találjuk a fermekást, a gurucsást,
a szépasszonyt, valamint a szorosabb értelemben vett boszorkányt. A hiedelemlények között a helyiek tudatában nagy az átjárhatóság, az ő esetükben a hiedelemlényeknek a tudománytól eltérő kategorizációja figyelhető meg, amely ellentmond a statikusságnak és
uniformizáltságnak. A falu két, boszorkánynak tartott asszonyának, D.-nénak és B. T.-nek
esetében azt követtük nyomon, hogy ezek az asszonyok milyen viszonyban álltak a falubeliekkel, melyek lehettek azok a jelllemvonásaik, amelyek őket boszorkányság gyanújába
keverhették, továbbá melyek voltak a boszorkányok által gyakorolt leggyakoribb rontásesetek.
A hagyományos boszorkányképzetek és rontási technikák mellett a boszorkányság mai
előfordulási formáit is értelmeztük. Napjainkban a közösség életében a csináltatás – amely
történhet egy közösségen belüli vagy azon kívüli személy segítségével is – a legnépszerűbb
eljárás. Érdekes módon a gyimesfelsőlokiak a jelenben is lopás, gyilkosság és egyéb esetek
során gyakran nem a hatóságokhoz fordulnak, hanem közösségen belül próbálják megoldani ezeket a konfliktusokat. Ugyanilyen módon viszonyulnak betegségeikhez is, sokkal
27

Pócs Éva csíki gyűjtése kapcsán megjegyzi, hogy a rontásnarratívumok elbeszélői a megcsináltatás előzményeként általában kétszemélyes interakciókat neveznek meg. Ezek a személyes viszonyok különböző konfliktusokban, vitákban nyilvánulhatnak meg. Ezeknek leggyakoribb formái a határvillongások, a családi konfliktusok, a házasságok megakadályozása, a gyilkosság, a lopás, a gyújtogatás, a hatóságnál való feljelentés stb.
Pócs É. 2001. 441.
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inkább él bennük az a hit, hogy egy népi gyógyító inkább helyre tudja őket hozni, mint
egy hivatásos orvos.
Gyimesfelsőlokon a mágikus eljárásokban főként az idősebb generáció tagjai és a középkorú lakosok hisznek. Világképükben keverten vannak jelen a mágikus és racionális
elemek. A mágia különféle alkalmazásaihoz eltérően viszonyulnak: egyes eljárásokat elítélnek, míg másokat előnyben részesítenek. Mágiával kapcsolatos nézeteiket általában szocializációjuk során szerzett tapasztalataik, családjuk és közvetlen környezetük befolyásolják.
A mágia különböző formáit általában krízishelyzetekben veszik igénybe (betegség, lopás,
szerencsétlenség, halál, szerelmi élet sikertelenségei stb.), ezzel próbálva megoldást találni problémáikra.
Egy borospataki gyógyító asszony kapcsán azt vizsgáltuk, hogy a közösség tagjai betegség esetén milyen megfontolásból fordulnak a népi specialistához. P. G. élettörténetén
át láttattuk azt, hogy a gyógyító asszony szocializációja során hogyan sajátította el tudását
és hogyan építette be azt mindennapi tevékenységébe.
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I. Interjú ideje: 2005 szeptembere
Gyűjtés helye: Gyimesfelsőlok
Adatközlő: G. M., nő (sz. 1945)
G. M.: – Én ahogy visszaemlékszem, én születtem 1945. március 28-án... És amire
visszaemlékszem az ötvenes évektől, akkor Kóstelekbe laktam édesanyámékkal. Vót egy
olyan hely, ahol minden éjen az ördög szekerezett. De az hallható vót, látni nem látá az
ember, oda nem is lehetett szurdok oldalához közel menni, egyáltalán csak gyermekekül, s
na, mondták apuék, na hallgassátok, indulnak. Olyan tizenegy óra táján három óráig olyan
szekerezés volt, azt gondoltad, hogy omlik minden. Ezt tényleg, hogy hallottam, met gyermekek vótunk, s a szüleink mondták, hogy hallgassátok. Osztán az ilyen fermekákról...
K.: – Mit csináltak? Mivel rontottak?
G. M.: – Békák vótak, varasbékák. S vótak a vénasszonyok, akik cserepfazakba tartották a békákot. Piros szalag vót kötve a nyakikra. Olyant hallottam, hogy a szalag ahogy
fel vót kötve a nyakára, s egyszer megjártam, azt es elmondom én. A teheneket rontották ezek. Elvették a tejüköt. Hogyha megtörtént, hogy el tudtad szorítani azt a békát, met
olyan nagyok vótak, mind a két tenyerem essze ne, s felnyársoltad, abból mind tej priccolt
ki. Elrontották a marhákot azok. Nagyon nehez vót fejni, odafutott, akié az vót. A tehen
az vágtába ment, mostmá régiesen mondom azé, hogy akkor nem vót az a sok szaladgatás,
akkor azt mondták, futott. Ordítottak a marhák, s addig, amíg annak a kapujába, aki csinálta ezt, nem állottak meg a marhák egyáltalán. S akkor, ha véletlenül vót olyan, aki értette azt, hogy meg akarta tudni, hogy ki a gazdája a békának, az megfogta a békát, s nem
bántotta egyáltalán, nem ölte meg, hanem hazavitte vagy a házhoz ment, az istállóhoz, egy
ércüsttel leborította a békát, s megnyomtatta kővel az üstöt, s akkor aztán érkezett a gazdája, hogy hol a békája.
Az már tudta, hogy az övé az anyag nem érkezik. S akkor ugye, amikor bément az udvarra, szomszédok vótunk, mikor megemelte az üstöt, ment a másik, s ő mikor az az illető elment az udvaráról, megemelte az üstöt, s a béka már nem vót. Úgy értették az ilyen
cirkuszokot, s az ilyen hülyeségeket. Emberi szempontból es nagyon sokat..., met az én
édesanyám harminchat éves vót, őt is úgy ölették vót meg. Birtokot pereltek, s úgy megcsinálták, hogy agyrákot kapott. Öcsém nyóc hónapos vót, én tízéves vótam.
K.: – Mit tud az egészről? Mit csináltak neki?
G. M.: – Hát, sajnos azután járt el nagybátyám s nagynéném egy tudóshoz Hidegségre, meghalt az az ember, amelyik megmondta, hogyha az orvosok nem nyúltak hozza, hogy kezzék műteni vagy tudom is én mi, akkor hojzák haza, met három napon belül
lábra teszi. Igen, de Vásárhelyt, má a feje meg vót fúrva. Hazahozták. Sok nagyon-nagyon
sok… Akkor vannak ezek az alamiznák, kiéknek mondtuk, dikk. Azt megfogják, elégetik,
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valamilyen ételbe, italba, akinek rosszat akar tenni, megigya vagy megeszi, s annak a porából, ahány szem por beleesett, annyi lesz belőle.
K.: – S az micsoda? Mi az, amit oda beleraknak?
G. M.: – A porát, a hamvát. Megfogját a gyíket, az alamiznagyíket (gyíkot), s akkor azt
elégetik, s akkor beléteszik, aki ilyenekvel foglalkozik a másiknak az ételibe vagy italába,
kávéjába, mit lehet tudni, hogy mibe teszi belé, s megeteti, megitassa, s az meg fog termelődni bele. Addig, amíg a vérit úgy megeszik. Olyan vót, itt Középlokon alól, olyan vót egy
fehérnép, hogy amikor meghalt, a száján azok mind jöttek ki, azok a kígyók.
K.: – Akit így megrontanak, az meg is szokott halni?
G. M.: – Édesanyám harminchat éves vót, amikor megölették. Birtok mijján pereltek.
K.: – S azt tudja-e, hogy ki volt?
G. M.: – Igen, tudtuk.
K.: – S azt boszorkánynak tartották?
G. M.: – Az Kóstelekbe vót, oda vót férjhez menve édesanya, ott történt ez. Tudtuk,
hogy ki csinálta, akivel perelt az az öregasszony, másképp es azt mondták, hogy érti az ilyen
rontás-bontás, miféle gurucsákot, s akkor aztán édesanyám szenvedett, ameddig szenvedett. Amikor terhes vót öcsémmel, akkor elbetegedett, nagyon sokat fájtatta a fejit. Éjjeket
át hordtuk ezt a teptrán lapit, s raktuk a fejire, s sorbószeszt. Mindenfélivel próbálkoztunk, na de osztán korházba került. Itthon vót Gyimesfelsőlokon négy hétet, s négy hetet
vót Szeredába s négy hetet Vásárhelyt, s meghalt. Mikor műtteni kezdték, akkor meghalt.
Maradtunk négyen árván. Egy elvót, az én ikertestvérem víve örökbe, s akkor maradtunk
hárman mostohaapánál, de nagyon jó ember vót.
Na, ezeket tudom édesanyám, olyant is tudok, amelyik a szekérkereket megfejte, úgy
értette az ilyen rontásokat. Hogy a tejet a szekernek a kerekéből fejte ki. Olyan hülyeségeket, marhaságokat csináltak. Osztán ilyen legény-leány dolog, így elmondták, hogy mit
csináltak, hogy ne a legény nem akart beszélgetni, nem szerette vagy tudom is én mi, hogy
hogy fermekálták meg.
K.: – Tudna-e mesélni egy ilyen történetet?
G. M.: – Megfermekálták, hogy a legény, amikor nem látta, úgy meg vót zavarodva, s
kereste, amikor látta, akkor gyűlölte, met az ilyenyek mind. Átlagosan úgy történik, hogy
amikor lássa, gyűlöli, s amikor nem, akkor akárhova elmejen, s akármit megteszen, csak
éppen lássa.
K.: – Mit csináltak, valamit az italba raktak ?
G. M.: – Hát az italba es rakhattak, s volt ulyan, amelyik tudta, hogy mit kell mondani, s csak az ujját megdöfte, s a vért a másiknak borába, pálinkájába belécseppentette, s az
három nap se nem élt, se nem halt, meg vót bolondulva.
K.: – S ezt bármelyik leány megcsinálhatta?
G. M.: – Hát azt akármelyik megcsinálhatta, vagy férfi es a nővel, ha nem akart
szolgállani neki, ilyen hülyeségeket csináltak, de tényleg, hogy valóság vót. Ez a fermeka
dolog, s ezek a hülyeségek sokkal megtörténtek. Olyan vót, hogy addig csináltatta, s addig törte a nyavalya, míg esszeházasodtak, s aztán el kellett válni, met nem kellettek
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egymásnak. A egyiknek hiába kellett, ha mind a kettőnek nem kellett. S akkor elváltak. S
ilyen több van. Sokan vannak, a mai világba es van. Tudok olyant, hogy a mai világba es
van. A leánnak szereteje vót vagy három-négy éven keresztül, s akkor a mostani anyósa a
legénynek elment, s úgy megcsináltatta, hogy ezt a leányt elhagyta, szabályszerűen, s megkérte a leányát. S az most úgy veri, hogy öli meg.
K.: – Nem tudja, hogy mit csinált vele?
G. M.: – Nem, me azt mondták, hogy Zsögödbe van egy olyan asszony, aki érti. Na,
s ilyenyek történnek, ugye, hogy azt mondták, hogy oda járt le az anyósa, s ott csinálták,
s nem tudom, mi, me hát négy éven keresztül udvarolt, egy másik leánykának, s még vőlegény korában is odajárt. Szórakoztak, s találkoztak, s mit csináltak. Félbemaradt, na, s
most, úgyhogy rosszul élnek azok.
K.: – Hallottam, hogy beszéltek D.-néről itt a faluban. Talán róla mondták, hogy ilyen boszorkányos asszony volt.
G. M.: – A vén D.-né… Én éltem itt őt, me én csak huszonöt éve, hogy itt lakok, ebbe
a szerbe. Én éltem a vénasszonyt életibe. Annyit tudok, hogy ilyen csemcsi vót. S mondták, hogy szokta a marhákot elrontani, tejet elvenni, ilyenyeket osztán, hogy milyen módon, met azt es többféleképpen csinálják, mit tudom én. Ezt nem mondja meg, ez titok.
Csak akkor mondja meg, amikor érzi, hogy neki meg kell halni, s nem tud meghalni addig
a pillanatig, amíg át nem adja egy másnak.
K.: – Kinek szokta átadni?
G. M.: – Hát, vagy barátjának, vagy gyermeikeinek, ha valamelyik beleegyezik, az ilyen
hülyeségeknek, adhassa átol, vagy mit tudom én, mit csinálnak, azt nem lehet tudni. Azt
igen, hogy egy-egy helyt a tehenvel es, akkora sajtokot csinálnak, ha kettő van es, a marhák
olyan kövérek. Állítólag az a jelszó, hogy értik az ilyet, foglalkozásokat, hogy mit csinálnak,
mit nem csinálnak, de azt mondták, vót, hogy megborjúzott a tehenye, s valaki ment oda,
hogy mivel foglalkozott, mivel nem. Ott ordítás vót, ott mindenféle, a szomszédnak megborjúzott a tehene, s a tehen a kertre reaszökött, s vágtában ment mindenféle, hogy tudjon
hazajutni. Met az azé mejen az állat oda, hogy ő tudja fejni. S az ugye az ilyenyek, ki tudja,
hogy mikvel foglalkoznak, mit csinálnak, hogy csinálják. Hogy az állat odamenyen, hogy
akkor a békájával szoptassa-e, hogy-e, azt nem tudom én.
Én nem félek a békától, de úgy utálom, úgy igen, hogy reapillantok, és attól begerjedek.
Nem bírom én az ilyesmit.
K.: – Voltak-e olyan napok, amikor a boszorkány bement az istállóba?
G. M.: – Azt mondták, hogy este szokott járni, mert tizenegy óra után amelyik lovat kezdik járni a szépasszonyok, úgy mondják, annak a haját úgy esszefonják, mintha
fejérnép fonná essze. A haját, farkát úgy esszefonják, úgy esszebolondítsák, hogy az borzasztó, hogy kibontódjék. Lovunk van, s én tudom. A mejénket szabályszerűen úgy járta,
hogy ölte meg. Akkor azt mondták, hogy egy guzsalyra kössünk gyapjat, tegyünk orsót, s
tegyük fel az istállóba. Még keresztet es szegeztünk, úgy öli, úgy hátolja, hogy a lóról a víz
úgy mejen le, mintha a viderrel reaöntenék. Éjjel… Azt a szépasszonyok, az ilyen boszorkányok csinálják.
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K.: – A szépasszony s a boszorkány az egy?
G. M.: – Az egy, csak így mondják, amelyik a lovat járja, hogy a szépasszonyok járnak.
Fejérnép volt olyan itt Gyimesfelsőlokon, hogy tilón ment, amivel a kendert törik.
K.: – Az mikor történt?
G. M.: – Hát az má régecske, met sógorom, Emre bátyó élt, ment fel ...szádába, s a
fejérnép jött le tilón, vágtatott. Kaf, kaf, kaf... vágtatott. S azt kiáltotta, hogy nehogy az istenért köszönj. Nem, azt mondta, nehogy, Emrikém, köszönj, met Istent nem emleget.
Nehogy köszönj, met abba a helybe leesek. Hát ez olyankor vót, hogy ő tizenegy óra tájától ők három óráig járnak, kakasszóig. Mikor a kakas kukorékol, ők már el kell legyenek
húzódva, me ha nem, vége.
Hallottam én olyanyokot, hogy amelyikek ilyen fermekákkal foglalkoznak, azok elmennek, hogy lássák az emberek, hogy mejen a templomba, de mind olyan tudományik
van, hogy mind háttal ülnek az oltárnak. Nem arccal ülnek, amelyikek csinálják eszket a...
Az ugye háttal ül az oltárnak, nem nézheti meg a szentséget. Közben az ördöggel vannak
összeszövetkezve.
Van egy vejem, részeges, olyan részeges – F. T. –, hogy erőst részeges, s a fia szógált
Szépvízen. Elment ki, s hazudott az oktalan állat egyet, hogy hát a tehenyüköt úgy megverte a medve, s kéne valami pénz, s felcsalt valami pénzt, ahol szolgált, a gazdától. Hazajött s ivott, s ivott, s ivott, de ivott, de ivott. S egyszer hazajön a leányom, a felesége a
hegyről, s mondja: – Esztike, nézd csak meg, hogy azok a kicsi törpök, piros sapkájik van
neki, félre van vágva, hogy táncolnak a fűtő alatt. S akkor szép csendesen, s nagy lassan úgy
megverték éjjel. Ő látta, mert azt mondják, az italba az ördög van.
K.: – Mit látott? Törpéket?
G. M.: – Törpéket, sapkájik vót nekik, botikó a végin, s úgy táncoltak a fűtő alatt, úgy
igen, hogy az Úristen őrözzön. S na úgy megverték, majd megölték, éjjel. Lehetséges, hogy
elárulta őköt, mondta a feleséginek, hogy ne mik vannak a fűtő alatt. Úgy össze vót törve,
hogy aztán nem tudott felkelni az ágyból. Úgyhogy ilyen rengeteg van. Hülyeség, hülyeség, de rengeteg van.
K.: – Akik tilón jártak, azokat mindig csak egy ember látta?
G. M.: – Vót, aki megláthatta, s vót, aki nem látta meg. Me jelek vannak, égi jelek es
vannak, olyanyok, nem mindenki láthat meg, azt nem lássa meg mindenki. Valami okból,
de nem láthassa meg. Úgyhogy hülyeségnek nevezzük a mai világba, de bizony, bizony
vannak.
K.: – S ezek az asszonyok, mint D.-né is, milyen viszonyban voltak a falubeliekkel?
G. M.: – Jól, nem volt haragban. Jó viszonyban volt mindenkivel, csak ő intézte az ő
dógát. Kicsiből sokat csinált. Osztán édes jó Istenem, meg van halva, bocsásd meg neki, ha
csinálta es, ne legyen nehézségire. De nekem nem vót ilyesmivel. ... a lovak sörényét... az
szépasszony, az olyan pogány lélek.
K.: – Azt lehet-e látni?
G. M.: – Azt nem. Vót, aki érti, hogy hogy fogja meg. Olyanra es tanyították, hogy azt
mondta, hogy éjjel tizenkettőkor vigyed a seprűt, s tartsd fel a bukrával, s a tűt ereszd belé,
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s akkor megkapod, hogy kicsoda. Nálunk egy se vót az a betyár, hogy megcsinálja. Essék
le a tű, s akkor esszetör. Ha nem esik a seprűbe, akkor tönkreteszen, megver, csúffá teszen,
vagy mit tudom én...Van ilyen, na.
K.: – Táncoltatásokról hallott-e? Szépasszonyok táncoltatták az embereket...
G. M.: – Nem hallottam. Hogy megnyomja, az jár. Nem lehet tudni, az hogy miféle. Azét, hogy lefekszik, mondjuk nappal egy csomót káromkodott, lefekszik, s úgy megnyomja, hogy amíg vagy a nyelvivel a szájába keresztet nem tud vetni, vagy a kezit fel nem
tudja mozdítani, hogy vessen keresztet, addig megszabadulni nem tud. Úgy nyomja, hogy
öli meg. Az es valami olyan szellem, boszorkány? Miféle, ami kísérti, vagy valaki, aki érti
az ilyen fermekákat, odakűdi.
K.: – Volt olyan, hogy kicserélték a gyermeket?
G. M.: – A kicserélés az más dolog. A személyes dolog, az a szülőkön keresztül történik. Hát ulyan vót ne, Magdikának a testvére, nem olyan vót Andris, akik fotbaloztak, s
esszeüttek, s meghalt. Neki a testvére Hidegségen növelkedett. Hát az ulyan, mind az anyja. Itt dógozik Andriskánál. Andris meghalt. Ez fizikai dolog, ez személyes dolog.
Na, így hallottam. Tudom, hogy édesanyámat így ölették meg, ez tutibiztos, fermekával
valami olyant vettek, hogy beléhalt harminchat évesen.
K.: – A falubeli papok mit mondtak ezekről az asszonyokról?
G. M.: – Hát azok nem tudják, hát az ellenség. Jaj, Isten őrözzön. Egyszer Lajos atya
kiprédikálta volt a templomban, hogy ezek s azok a papok, azok mind az ördög gyűjteményei. Ezek hiszik, hogy van ilyen gamatság, aki foglalkozik vele. De hát azt nem mondja
meg a papnak, hogy ő mit tud. Az nem közeli. A békáját nem mutassa meg.
Én szógáltam, árva vótam, szógáltam Bükklokjába, ahol vannak a kaluger papok. Ott
fenn azon a patakon. Az egyik asszony azt mondja, hogy ő akar menni Palánkára, megkért
engem, hogy adjak a disznyóknak. Egy kerten kellett átlépni, s akkor ott vótam a szomszédasszonynál. Mikor otthon elvégeztük a bajt, akkor mondom, mejek fel M. nénihez,
hogy adjak a disznyóknak. Forgódok én ide-tova, kondér sehol sincsen, étel sehol sincsen.
Mit adjak? Megnyitom a kamaraajtót. Drága Szűzanya, Mária, én soha úgy meg nem ijedtem, még a medvétől se. Mejek, látok egy hatalmas cserépfazakat. Le van fedve. Hát mondom, biztos abba van az étel, s hát amikor én felvettem a fedőt, a békák szembe velem. Jaj,
a gazdám Demeter bácsi szinte megütött. Azt mondja, te mé mentél oda.
K.: – Hogy kerültek a békák oda?
G. M.: – Hát az asszony avval gyűjtött, s avval fermekált. Egy asszonynak annyi békája
van, amennyit el tud kurálni.
Hát B.-né, mikor az ördögöt megvette...Az ugrai B.-né ördögöt vett vót... vett egy ördögöt, hogy segéljen dógozni. Hát azt pénzvel vette meg. Például ha nekem van háromnégy ördögöm, s eladom neked, te pénzvel megveszed, de te csak úgy tarthatod, ha munkát
tudsz adni neki, hogy az örökké valamivel kell dógozzon. Nem vót, amit tudjon csinálni,
Bacónét, úgy verte, ölte meg, hogy adjon dógot. B.-né elvitte a Békási-szorosba, a legnagyobb kősziklába, s na azt mondta, hogy csak akkor gyere vissza, amikor ezt a követ elmorzsálod. Én ezelőtt 17–18 esztendővel jártam a Békási-szoroson keresztül Gyergyóba,
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sógoromval utaztunk, B. E.-vel, B. K.-nak az apjával, s azt mondja: – Húgocskám, nézz
csak oda, így egyvégbe morzsolódik a kősziklából, mint a ciment, úgy jő ki, s na azt mondja, Bacóné így szabadult vót meg az ördögtől, me ő vett vót egyet, hogy segéljen dógozni, s
utóbb nem vót, ami munkát adjon neki, s akkor ölte meg az öreget, úgy verte. S akkor elhozta vót ide, s beléállította ide, s mánnapig is itt dógozik.
K.: – Hallott-e olyan ráolvasó imádságot, amivel elküldték az ördögöt?
G. M.: – Nem hallottam, én így rendes imádságval igen, s ha a román paphoz elmész, az es csak becsületes imádságot... Az nem foglalkozik az ilyen heábavalóságval,
bolondságval egyáltalán. Az rendes imával eltávolította, ha valaki meg volt csináltatva. Van
olyan csinálmány, ugye, amelyiket meg tudja a pap téríteni imával, amelyik csak úgy ros�szat csinált Isten tudományával, de vannak olyan csinálmányok, melyeket egyáltalán sem
orvos, sem pap nem tud meggyógyítani, me azt csak azt tudja kicsinálni, aki csinálta, vagy
ahhoz hasonló fehérnép vagy férfi. Me van férfibe es olyany, aki foglalkozik az ilyenyekvel.
Az akkor meg tud téríteni. Nekem vót csinálva olyan, hogy lett egy ilyen nagy bog a
hargasinamba. Fájt erőst, fájt, hát mondom, én gyanús vótam valamibe. Elmejek, kártyát
vettetek. Há mi az? El es menyek Comăneşti-re, valaki odaigazított, egy emberhez, s azt
mondja: – Jaj, lelkem, magának halálra vót téve, mit vettek magának. A tyúkok kertjinél a
kapuba, s maga nem lépett, me a kakas lépett belé. Úgy halt vóna meg kocsi által, mint a
kakasát ahogy a kocsi megnyomta s szétment. Az honnat tudta, hogy a kakasomat a kocsi
azelőtt való napokba elütte?
K.: – S így volt tényleg?
G. M.: – Isten a szemtanúm. Valami rosszat letettek a kapuba, s azon én keresztülléptem, de közben a kakas belélépett. Úgy vót téve nekem halálra. Na, ezt így elmondta az
ember. Megmondta a fehérnépnek is a nevét, hogy a neve M betűvel kezdődik, s hogy az
orrát így törüli, mindenfélét, magos, s sovány, s mindenfélét.
K.: – Maga ráismert arra?
G. M.: – Igen, tudtam.
K.: – Az is ilyen boszorkány volt?
G. M.: – Hát nem tudom...valahol csináltatta-e, mit csinált-e? Nem tudom.
K.: – Rosszban volt az emberrel?
G. M.: – Úgy voltunk mi, hogy anyatársak vótunk, s akkor elvállottak, s akkor én vótam
a hibás... Döglött vóna meg mind a kettő, ne csak egyik. S akkor szép csendesen, s nagy
lassan mit csinált, ezt csinálta velem a misérevalóval. Hogy helyrejöttem, a bog egyből eltűnt a lábamról. Az ember pontról pontra megmondta, hogy vót egy nagy piros kakas, az
kiment az útra, a kocsi széttörte, me ő lépett belé a csinálmányba. Azt mondja, ha maga
lépett vóna belé, maga látta a kakasát a szemivel, hogy van összetörve, úgy törött vóna ös�sze, na, me halálra vót vetve. S mekkora templomba járó. Hát, mondjuk én nem azt állitom,
hogy ő csinálja, isten ments, lehet, hogy valahol ő es megpróbálkozott, megcsinálták, s ő
odavette, mit tudom én... Lássa-e Angyal Évát, nem így tartsák, hogy dógoznak az ilyen
kókságokval.
K.: – S akkor még ma is megvannak ezek a rontások a faluban?
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G. M.: – Jaj, hát az megvolt, hát itt a faluba nem annyira, aztán lefelé Gyimes, Palánka.
Ó, Jézus Mária, őrizz. Meg hogyne, megvannak ezek.
K.: – Amikor elmentek a kaluger papokhoz, akkor pénzt adtak azoknak?
G. M.: – 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 an�nyit, amennyit akarsz.
K.: – Tudna egy ilyen esetről mesélni, amikor rontás megtörténtekor elmentek a kaluger paphoz megcsináltatni?
G. M.: – A pap nem csinálja meg, nem foglalkozik. Ő csak avval foglalkozik, ha neki
mondjuk azt, hogy X. Y. rosszat tett, ellopott valamit, meggyújtott valamit, kárt csinált,
akkor én elmehetek a paphoz, ha én tiszta vagyok. Én neki nem vétettem, rosszat nem
tettem, elmejek, misére valót fizetek. Az Isten derítse ki, s büntesse meg, hogy nekem mit
csinált. Ilyet... én magam mentem keresztül az ilyenyen.
Egy komám... Én kaszáltam biza, az uram el vót menve Fogarasra. Én kaszálgattam,
kénlódtam, csináltam a szénát, minden, s a marháival szétrontotta, s elprédáltatta, s odamentem, szépen mondjam: – Komám, vigyázzatok a marhákra, mert én fehérnép létemre
húzom a kaszát, csinálom a szénát, s a marháid elprédálják. S meg akart verni. S akkor elmentem, misére valót fizettem, Aszó völgyin egy papnak, a Jóisten indítsa meg, mondom,
többet nem es lesz soha az életbe. Elmentem, egy szombaton éjjel ott kellett hálni, me tizenkettőkor, éjjel kezdett misézni. Rendes falu vót az Aszó völgye. Na s én akkor elmentem, s így igazságoson a papnak lemagyaráztam, hogy ne mi van, s az Isten fizessen meg
neki, azé a rosszé, ami, én kénlódok, s ő elprédáltassa. Hazamentem, s vót negyven napja,
mert az ilyenyek váltig negyven napra ütnek ki. Nem vót negyven napja. Hogy hazajöttem
vót e ide a gyermekekhez, itt vótak iskolába, mi vót valami, eltávozási létem vót valahol, s
akkor meggyúlt a ház itt mellette, a konyha, amibe edények, s mindenféle vót. Azt mondták, ha vizet öntöttek rea, annyi vót, mintha benzint tőtöttek vóna. Semmit megmenteni
semmit se tudott. Másnap este a farkas a csitkaikot megölte. Tehát ami rosszat nekem tett,
neki forditotta az Isten. Anélkül, hogy nekem szökött, s le akart vágni fejszével. Én semmit
se, én az igazságos úton jártam, meg es fizetett az Isten. Akkor mondta a felesége: – Na,
Gy., ezt úgy tudd meg te most igazán, hogy komámasszony adott misérevalót, meg kellett
vóna húzd megadot, s ne fuss a fészivel, me a meeink mentek a marhák oda, nem az övék.
Úgyhogy vannak, s vótak, [...] most ugye könyvet nyitnak, Biblia könyvet. Nem ők nyitották, met annak idein az az illető, aki elment a paphoz könyvnyittatni, az elment, az ő saját
kezével nyitotta meg a könyvet. Letérdelt, akkor a pap letakarta a köntösivel, vagy a stólát
a fejire tette, imádkozott, s megmondta: – Ne, fiam, ez és ez van. Ha hibás vagy, húzódj
hátra, s ő látta, hogy hibás vagy-e vagy nem vagy hibás, me a misére való nem játék. Papnak az imája nem kártyavetés. S a kártyvetés es olyan dolog, s a babozás es, mint az enyém
a tennap. Nem halloták, ugye? Haha...
I. sír, sógorasszonyom, hogy ellopták a csizmáit, az ajtóból, hát el es lopták vót. Ej,
mondom: - I. törökbúzád van-e? [közben nevet], s azt mondja, van a színbe, a ráksúlyba
van. Mondom, menj csak, szedj essze negyvenegy darab babot…törökbúzát, hojzzad elé,
214

EME
Adattár
húzzak babot, hogy lám, a csizmáid hol vannak. S azt mondja: – Ó, hát faszulykám van,
azt mondja, faszulykával megtudjuk. Bé es mejek én, s úgy sikálóztak a babok az abroszon,
mondom a leánykának, de M.-nek akkora élménye vót, azt mondja: – Én nem hiszek az
ilyenyekbe, de úgy élvezem, hogy az életemnek vége.
Mondom: – Hojzatok valamit, terítsetek le, met a vinilinen fut a bab, s nem lehet…
futnak szanaszét. Hojza es a leányka, odateriti gyorsan, hozom én a babot, s mondom, I.,
ha örömed lesz, meglátod, te, hogy a csizmád megkerül. – I., a pincébe nézted-e meg? –
Maris néni, én mindent esszekerestem, nincs.
Na, jó, húzom másodikszor es, I., a csizmák megkerülnek, az egyszer biztos. – Meg –
azt mondja –, M. néni, ha lemejek, s M.-kától hitelbe kérek – azt mondja –, hogy A. ne
tudja meg, met engem most megüt a csizmákét, me megmondta, hogy: – I., az ajtóba ne
hagyd a csizmát! Jól van, kihúzom a harmadik babot es, mondom, I. a csizmák meg kell kerüljenek. Jaj – azt mondja –, hagyjon békémet, abból nem lesz semmi. De el vót keseredve,
me náluk es a pénz... egy kereső van, s négyen vannak. Na...
Szép csendesen, s nagy lassan ki es lépek, s megláttam én, kire vót a háritás: E. [V. E.].
Ez a bolond cefre, az enyém, Il. tessékelte ki az anyjától, met együtt korzóznak, meg es lépek én utána, s elkiáltom magam: – E., az I. csizmái hol vannak? S azt mondja: – Ott vannak ... a konyhába. Na, mondom: – I., hiszel-e a babnak? – Most igen – azt mondja.
K.: – A babokkal mit csinált maga?
G. M.: – A babot értem én, ne hogy megmutassa, hogy ne, utad lesz, örömed lesz, károd lesz. Negyvenegy szem fuszulyka kell, vagy törökbúza kell, s azt ugye kell érteni, hogy
hova esik négy, az mire esett, a kettő mire esett, az egy mire esett, ha kilencre esik végig
mind a három kihúzásba, akkor késő idő, majd aztán. S ha ötre esik, úgy, hogy kétszer ötre
esett, s a végén kilencre esik az a bab. S megvannak az ő maga útjai, hogy egy s kettő, s sírás
vagy öröm. Az öröm az a három, három szem fuszulyka. Akkor az kijött, s akkor el lehet
utasodni, hogy így van, vagy itt van, vagy jő, vagy mejen. Adjad ide a fuszulykát, törökbúzát, akármit...[Az adatközlő babbal kezd jósolni.]
K.: – Közben még azt akarom kérdezni, hogy maga hallott-e olyat, hogy a tehénnek a lábnyomát felszedték?
G. M.: – Igen, hogy elment a tehén, ment s felszedte a nyomát, s az embernek es pontosan ugyanúgy. Akinek régebb a sarka szakadott, talpa szakadott, mindenféle elhasadozott, annak a nyomából szedtek fel. S avval a fődvel, amit felszedtek a nyomával, avval
megcsinálták azt. S avval csináltatták, úgyhogy belé es halhatott, hogy vagy szenvedett,
nagybeteg vót. Az ilyen kókságokot csinálták.
K.: – Bárki meg tudta ezt csinálni?
G. M.: – Hát, nem, csak az értő, akik értették.
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II. Interjú időpontja: 2006. november 18.
Gyűjtés helye: Gyimesfelsőlok
Adatközlő: G. M., nő (sz. 1945)
K.: – Mit tud az urszitáról?
G. M.: – Én úgy hallotam, hogy az urszita egy olyan dolog, hogy kimennek az erdőbe, s ott keresnek egy csutakot, visznek magukkal vasabroncsot. S hogy a mondást, hogy
mit mondnak vagy mit csinálnak… azt tudom, hogy mit csinálnak, azt mondják, hogy
reahúzzák azt a karikát, az vasból van, reatesznek egyet, kettőt, hármat. Ha hármat tesznek, halálra teszik. Az a vas ahogy szorítsa azt a csutakot, úgy szorítsa az a fájdalom azt,
akinek teszik. Az negyven napon beéül… Ha urszitát tesznek, halálra teszik, az meghal.
Hogy negyven napon belöl-e, hogy valamennyicskével többet szenved, kínlódik, de az egy
olyan betegségbe esik, hogy azon segíteni nem tud. Hiába próbálkozik gyógyszerrel, hiába
próbálkozik akármivel, amíg reá nem talál egy olyanra, aki azt ki tudja kötni, ki tudja csinálni, elkűdik az embert, hogy kerejse meg, met azt olyan helyré teszik, ahol az embernek
köze van… hogy mondjam… Mondjuk, kaszálója van, le van vágva a fa, oda arra a csutakra
es húzhassák. S akkor elkűdik az embert, hogy menjen el, s azokot az abroncsokot vagdalja el vagy vegye le, ahogy le tudja venni. Vegye le, met csak úgy tudják megszabadítani, me
úgy van odatéve. Osztán hogy ők még miket berbetyálnak, miket mondnak oda, azt csak
az tudja, aki az ilyenyekvel foglalkozik.
K.: – Hallott-e olyan emberről itt a faluban, aki ezzel foglalkozik?
G. M.: – Itt a faluban nem. Elmennek azok egyebübe, akármerre. Van férfi es, amelyik csinálja, s van jósló. Ennek egy olyan külön politikája van. S az ilyen, aki nem hisz
Istenbe, az foglalkozik csak, me más nem. Szóval én már az én Istenem előtt ilyent nem
mernék csinálni, hogy valakinek az életit elvegyem. Na hát nagy pénzét csinálják ezeket
minden esetre. Sokat kell fizessen. Na, de én mé fizessek, azé, hogy az életit elvetessem.
Hát ez a legnagyobb hülyeség ezen a világon. S, aki az Istentől nem fél, az foglalkozik az
ilyenyekvel.
Van, amelyik fekete tyúkot teszen. Azt es azt mondják, hogy a házolból elviszen egy fekete tyúkot, de tiszta fekete tyúkot, nem szabad legyen semmilyen féle tollú, tiszta fekete.
Azt es olyan helyre teszi, ahol az egyén haragosa jár. Valahova az övére. Megöli, s odateszi,
ahol a másik jár. Arra tapod… Az rettenetes nagy beteg, olyan beteg, hogy azt se tudja, mi
van vele, akkora fájdalomba van.
Na ezket, így hallottam, elmondta a férjem, hogy az ő édesanyjának es vót téve fekete
tyúk. Az történt, hogy halálos vót, s vót egy I. M. nevezetű Pottyondba, Csíkszentgyörgyön,
valamikor. S akkor az az ember nem dolgozott hülyeséggel, nem ilyen fermekákkal. Biblia
könyve vót neki, imádságos könyve, ő Istenen keresztül szabadította meg az embert. Akkor apósom elment oda délután, Csobányosba vót a lakásik, s elment Pottyondba, na akkor
ott elmondta, hogy mi van, s hogy utolsó percei vannak a feleséginek, a felesége má halálon, akkor azt mondja, inget vagy valamit hoztál-e. Olyan kell oda, amit akkor vetett le,
hogy szennyes legyen, hogy vót a testin. S akkor azt mondta tátá, hogy igen, hoztam. – Na
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gyorsan vegyed elő. S elévette az ingem s reamisézett, s elintézte, amit kellett, mindenféle
imádságot. Akkor eközt megmondta neki, hogy valahol a ház körül, szántóföldbe vagy valahol keressék meg, me valami el kell legyen téve. S akkor aztán… – Sietek – azt mondja,
me késő az idő, me apósom, Isten nyugtassa… – Jaj, Istenem, Istenem, setét van, setétedik,
s még hol van Csobányos.
S azt mondja: – Ne törődj, csomagoljad essze, s indulj. Má akkor olyan késő vót, hogy
szürkület vót. Az az ember mit csinált, mit nem csinált, azt mondta az ember, magyarázta
tátá, hogy ő tudja, hogy kijött az ajtón, a kapun, s akkor má otthon lépett bé a házba. Hazajött anyósom, ahogy feküdt, az inget reaterítették, má nem szólott senkihez, hatalmas
nagybeteg vót. Reaterítették az inget, s reggel felkelt, s kiment az istállóba a marhák közé.
Olyan hatása vót annak a…
K.: – Mennyi ideig volt ő beteg?
G. M.: – Hát ő húzta lábon hónapokon keresztül, s aztán mán az utolsó heteken feküdt. Az én édesanyám es úgy volt megöletve. Birtok miján vót az. Na, s ez es valami ilyesmi vót, az anyósomé es. Ott osztozott a birtokon testvérekül, s ő es úgy vót, azé vót csináltatva, s ez…Aztán megkeresték a tyúkot, kivették, a vizen visszafelé kellett vetni, hogy
vigye el a víz. Ha nincs esélye olyan helyt a folyóvíznek, hogy abba vesse, akkor égessék el.
Tegyenek tüzet. Szabad kézvel nem szabad megfogni, csak két pácával vagy egy vasvillával,
vagy lapátra felvenni, vagy tudom es én, mi…Szabad kézvel nem szabad vele járni egyáltalán. Ilyenyeket hallottunk, tudja az Isten, én ilyen es vagyok, hogy hiszem es, nem es, de
valóság, hogy igaz kell legyen, me csak valami kell legyen benne. Ez nem játék, de hogy
hogy van lelke, hogy a másiknak az életit elvegye, ezt én nem tudom elismerni, nem tudom
elképzelni. Nincs nekem ahhoz fogalmam. Én úgy tetszik, hogy nem tudnám.
Mi úgy vótunk most a nyáron. Itt a túlsó szomszéd reánkfutott, hogy mi mit akarunk,
takarodjunk el innet, met jövevények vagyunk. Felsőlokon születtünk, nem vagyunk jövevények. De itt jövevények vagyunk, s takarodjunk el. Előbb kikezdett a leánykával, osztán
ki velem, osztán belévigyült a férjem. Na, elég az, hogy ő valahol valamit rendezett, me
mind azt dicsekedi, hogy itt a szomszéd ember, G. I. meghalt, 57 éves korába, met ő ölette
meg, me valamelyik itt meghal…ő elintézte. Ilyenyeket beszél ő. Na, elég a, hogy rosszul
vótunk mind a ketten. Olyan egyforma betegségünk vót. Ha neki a feje fájt, a férjemnek,
nekem es a fejem fájt, ha hányingere vót, nekem es az vót, olyan egyforma betegségünk
vót. Eljött egy öreg cigányné Bükkből. Mondom neki, hogy K. néni, met mán rég ismerem, K. néni, vessen egy kártyát. S veti a kártyát, s megmondta, hogy valahova ide van
bétéve, bé van téve, ha valamit látnak idegen tárgyat, azt valahogy tüntessék el, azt mondja.
S hanem pisiljenek éjjel egy rossz vederbe, bilibe, s tegyenek sót rea, s azt seprűvel el kell
spriccolni az udvaron, hogy semmisítse meg. Mondjuk, mi megértsük, mi meg tudjuk csinálni, de egyeb valami segítség nem lehetne? Hát vóna azt mondja a vén cigányné, de drága. Drágán csinálja. Az sem dógozott egyebvel, me a talizmán…Van egy nagy kereszt. A
mejjin, olyan, mint a gyöngyszem, olyan, mint ezek a rózsafüzérek, azt kivette a nyakából,
letett a székre, met azt mondja, az asztalon nem foglalkozik vele, met az Úrjézus ott ette a
vacsoráját meg, s asztalra nem teszi. S akkor szép csendesen, s nagy lassan az öregasszony
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ide leült. Na, azt mondja, adsz egy kést nekem, adsz egy csészét. Azkot sohase hozom vis�sza, egyáltalán. Ezt tudjad, hogy nem hozom vissza. Ez kell, hova kell, azt mondja. – Eredj
csak – azt mondja – a nyistekről – a nyist az, amin szőnyeg, s van az a sok fonalból, a szövőnél, hogy jár fel s le – olyanból kellene nekem valami kötő, vagy ha nem, tiszta fehér cérna. Adjál egy tiszta borospohárt, ne legyen virágos, tiszta legyen, átlátszó. Odaadom, s azt
mondja, erre a cérnára vess három bogot, te a kezedvel jól szorítsd meg, s kezdetlen vízből
adjál, úgy, hogy béhozol egy veder vizet. Addig nem merítesz belé semmit, amíg azt meg
nem tőtöd. Na, azt a vizet beletőtöttem, mellérektam a vénasszonynak. Na, azt mondja,
most ebbe a vízbe te ereszd belé ezt a cérnát, te bogoztad, te ereszted belé. Arra keresztet
vetett, reaimádkozott, mit csinált, egyszer hát a kötő mozog, a cérna ahogy meg volt bogozva, mozog. Na, azt mondja, adj egy tiszta pálinkáspoharat s egy tiszta, új zsebkendőt.
Odaadtam, azt mondja, ez nem kell, ezt nem viszem el, se a zsebkendőt nem viszem el egyáltalán. Hogy lám, biza a rossz mennyire távozott tőletek. Belétőtötte a tiszta vizet, onnat
abból a pohárból a kicsi pálinkás pohárba, a zsebkendőt reaterítette, s így megsírítette
alól, úgyhogy összesirült alol a zsebkendő, hogy feszesen állott a poharon. Na, nézzed, azt
mondja. S így lefordította. Egyetlen csepp víz jött ki a zsebkendőn át a pohárból. S akkor
azt mondja, na fiam, mától, ettől a perctől fogva szabadultok, tudd meg, hogy nagy szerencsétek fog történni, hogy kicseppent a pohárból a víz, met ha nem cseppent vóna ki,
akkor halálra vagytok csináltatva. Az ember az enyém olyan vót, ha megett es, hogy mindent hányt ki, erőst egy rossz érzete vót, nem tudott nyugunni, nem tudott pihenni, jött,
hogy bolyongjon, menjen. Nem számított tűz, víz, csak menjen. Akkor aztán valóság, azt
mondta az ember es az enyém, hogy ő ott feküdt, amíg itt vót a vén cigányné, pedig hát
olyan vén vót, 96 éves, s még járkált. S ért valamit, azután visszajött, ahová ő eljárt…hogy
mondta, Istenem, 333 cső van egy kútból ki, valahol Iasi megyében, valahol arra egy erdőbe. Az gyógyvíz, az úgy van, hogy gyógyít. S azokhoz járnak azok, akik nagyon sokat böjtölnek, nagyon sokat kell nekik szenvedni, hogy meg tudják a másikat téríteni. S nekünk
onnat hozott vizet es, azt mondja, nyugudtan, met szenteltvíz. Mosdjanak meg, udvarikot
locsolják meg, spriccolják meg, egész nyugudtan, nyugudt lélekvel.
K.: – Mennyit kellett fizessen?
G. M.: – Hát egymilló lej. Neki le van írva, met a vénasszony nem tud írást, neki le van
egy kicsi ficujkára írva, hogy mennyi. Na, de osztán az öregasszony azt mondja, hogy adjak
egy-egy kicsi kőtséget neki, s nem veszi el, maguk es öregek, úgyhogy lelkies vót a vénas�szony. Amit kártyát vet, s amit megmond, az valóságból az úgy van.
K.: – Román cigányné volt?
G. M.: – Nem, csángó, Felsőlokról kőtöztek le a Bükkbe, me a meénk erőst szegény
falu, a cigányok nem szeretik. [Nevet.]. Itt csak két-három család van, de azok ki vannak
menve a korból, met ők nem barátkoznak velik. S akkor innen mentek le a Bükkbe, ott
porondon, ahogy érünk le Gyimesbe, ott tényleg tiszta cigány telep. Így ismertem a vén
cigánynét, met nagyapámékval majdnem szomszédok vótak ide fenn, Sántatelepbe. S an�nyit elmond a rossz vénasszony, így leül, s elbeszélget. Ha van készen ételem, ültetem oda,
s egyék, annyit elmagyaráz, hogy mik történnek, s mit csinálnak, s hogy csinálják. Amikor
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ki akarják kötni azt a mocskot, amivel foglalkoznak… útelágazásnál ahol három fele megy
az út… oda kell ezeket a cérnákot, amit ő kibogzott… na nem fejeztem bé, a cérnát amikor kivettem, egy bog se vót rajta. Azt mondja, nagyon jól sikerült minden, hogy keresztül
léphetett a csészén a vízvel, késen, mindenfélén. Nagyon jól sikerült, hogy meg lehetett így
könnyen oldani, azt mondja. Hanem el kell menni keresztútra, útelágazáshoz, s ott csinálni egy nagy kört, s fekete macskák ott mit csinálnak… odahordják. Úristen, hogy miket,
s miket nem magyaráz el az öregasszony, hogy mikvel foglalkoznak. Aztán ugye, vannak
nálanál erősebbek, kik értik. Megcsinálják es, s ki es tudják csinálni. Az a baj, hogy amit ő
megcsinált, azt csak más tudja kiódani.
K.: – Aztán kaptak-e meg valamit a házban?
G. M.: – Nem kaptunk semmit a házba, s az udvaron es eleget figyeljük, de nem tudja
az ember, hogy valahová deszka alá szúrja-e bé, ház sarkához.
Hanem mi történt, ez nem babonaság, nem elképzelés, hogy mi történt fényes nappal
nálunk. Az történt, hogy a leányka elvót iskolába, s este örökké az ötösön jő. S akkor én itt
raktam elé az ételt, vártuk, hogy jöjjön. Nyílik es az ajtó, béjön valaki a tornáncba, halljuk.
Itt ült a fiam, ott a férjem, s én dógoztam itt az ételen. Várjuk, hogy nyitson bé, hát Ica jött
az iskolából. Nyílik az ajtó, kimejen, vagy kétszer megzoppantsa az ajtót, de csak benn kellett legyen, me esmen nyílik az ajtó. Kiment, s mondom, kisasszony, mé nem jössz bé, erre
én léptem ki, hogy… Sehol semmi se vót. S hárman vótunk itt négy óra után, fél öt táján
történt ez. Senki semmit se látott, sehol semmi se volt, csak ez a megjelenés, hogy kinyílt
az ajtó, s bé es tette. Mintha túlfelől ment vóna bé, s onnat jött ki. Sehol semmi se vót. Mikor kimentem a kapun, a ház mellett mindenhol mindent esszekerestem. Kimentem a kapuba, a leányka akkor jött be az utcán a vonatról.
K.: – Valakire gondoltak, hogy ki lehetett?
G. M.: – Elgondoltuk, hogy az öreg nénit E.-nek hívták, aki itt lakott, s háha következik nevenapja. Nálunk szokás, hogy akinek olyan a lelke, sokat ad istenébe. Hogy tészta az,
étel, tej, sajt, túró, nem számít, mit. Legyen hála a Jóistennek, én adtam. Ez nem lehet, de
ezt tételeztük mü, hogy most következik nevenapja, s hazajárt. Rosszat nem tett semmit,
met nem éjjel járt, hanem fényes nappal. Még arra es vélettük, hogy valaki nem-e a rokonságból meg fog halni, me akkor es vannak ilyen jelek. Vagy szekrény csattog, vagy koppanás, dergetés. Ezek mind arra hatnak ki, na hát ha te egyszer tudod, hogy benn nincs senki, s méges hallod, hogy valaki jár, vagy ajtó csitorog, vagy ajtó nyílik, nézed, sehol semmi
sincsen, akkor azt mondják, hogy azt jelenti, hogy ezek történnek, aztán tudja a drága Jóisten. Nem tudja az ember, fél es, hogy ne, hogy valakit gyanúsítson, nem lehet tudni. De
ez a héten történt.
Én Istenemet hiszem, én egyeb hülyeséget nem rakok a falra, csak szentképet. Hogy
aztán mi lehetett, majd osztán meglássuk, met valami követekezménye csak lesz. Később,
előbb, hamarább, utóbb, nem lehet tudni.
K.: – Az urszita megnevezés Moldvából származhat?
G. M.: – Hát, az lehet, jöhetett Moldovából es, de tudja meg, hogy van, s van Csík felé
es. Van, aki meg tudja csinálni.
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K.: – Akik megmondják, azok hol tevékenykednek?
G. M.: – Ott van Somlyón, van egy M. nevezetű fejérnép. Jósnő. 300.000 lejért veti a
kártyát. Én nem jártam ott, de aki járt, most es sógorasszonyom, egy unokatestvéremnek a
felesége, az mondta, hogy ő odajárt, s megmondja valóságból, hogy ne, hogy áll a helyzet.
Megmondja, s az imádsága es nagyon hatós. Sokat ér az imádsága, meghagyja a böjtöt,
hogy pénteki napon sem tútó, sem tej, vaj, semmi, semmi, csak kimondottan böjtös. Böjtölni kell, s hogy mennyi imádságot kell, ő es tud segíteni az ilyenyeken. Például valamikor
Csíkszentgyörgyön vót egy fejérnép, azt mondták, hogy az es tudta, csinálta es, ki es csinálta, mit csinált, nem tudom. Ott hallottam, de azok mán el vannak halva. Régi menet vót ez.
Szeredába én még jártam kártyavetőnéhez, ide bé egészen a Szúnyog negyedbe vót egy
blokkba. Az es jó, igazat vetett kártyán. Semmiből olyan igazat nem mondanak, mint a kávéból. Ez csak kártyából jósolt, hanem Aszóba jártam vót, ott mondtak kávéból. Megfőzi
előtted a kávét, kitőti, megiszod, s ami az aljába sűrű, úgy felrázza, a csészét megforgassa,
s akkor kezdi mondani.
K.: – Mennyi idősek ezek a jósnők?
G. M.: – Hát van fiatalabb es. Nekem életembe egyszer a Cseu idejében28 bémentünk
Galaţi-ra, akkor krízis vót, mint most es, de most heába van, ha nincsen jézusmária [pénz].
Bémentünk Galaţi-ra zsírért s szalonnáért. Egy taknyos cigánycefre azt mondja, hogy jósol. Nem hagyott békim a cigánycefre. Na mondom, öt lej, de ha az első szót igazat nem
mondasz, én úgy megváglak tégedet, hogy esszeesel. Na meglássa, azt mondja, hogy igazat mondok. Azt es mondott. Magának, azt mondja, a neve becézve van. Mária, Maricsika,
de M betűvel kezdődik a neve. A maga édesanyját Il.-nak hívták, Il.-kának, de nem él, az
rég meg van halva. Na, mondom: – Mondjad tovább. Azt mondja, nem tud róla egyáltalán, de amikor hazamejen, az asztalon törvényes papíra lesz, azt mondja, maga nagy emberek előtt kell megforduljon. Közben a leányom elválott volt, s a leányomnak a leánykáját el akarták venni az anyósáék, s a leányka nálunk vót. Azt mondja: – Nyugudt legyen
maga, ne törődjön semmit, me az első fokon magát megnyerik, de a második tárgyaláson
maga visszanyeri.
Ez mindenesetre egy év leforgása alatt megtörtént. Bátyámnak az egyik fia iskolába
járt, ilyen hat hónapos kelneriskolába, felszolgáló vót. Nagy meleg vót, s kimentek a Sutába fürödni. Kivették a bárkát, amin úsztak átol, szökött belé a vízbe, várják, s hát A. nem
érkezik, nem érkezik. S osztán ez volt kedden, s csak szombaton kapták meg. S olyan közel
volt, s úgy keresték, s közbe a túlsó szélén vót a Sutába, úgy a közepe tája. Az úgy, ahogy
szívinfarktot kapott, me ugye fenn a tóba a víz meleg, de alább azt mondták, olyan hideg,
hogy az Úristen őrözzön. Na ugye, fenn meleg vót, ő megmelegedett, s na hogy egyet ús�szanak, egyet fürödjenek, s abba a helybe szívinfarktot kapott, 23 éves vót. Katonaságtól
leszerelt vót, s hazajött vót. Úgy, hogy egy év leforgása alatt, amit nekem az a cigányleánka
jósolt, megtörtént. Úgyhogy ezekbe es sok igaz kell…hát az honnat tudta, hogy az én
édesanyám ezelőtt ötven évvel halt meg, hogy Il.-nak hívták, s hogy becézve van a nevem,
 Nicolae Ceauşescu 1965-től pártfőtitkár, 1967-től 1989-ig államfő. [A szerk. megj.]
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met M. vagyok, s M.-nek szólítnak, s M.-nak. Akkor azt honnat tudta? Amikor ért a végire, arra az öt lejre ő beszélt, akkor azt mondja: – Na még ha akarja, hogy mondjak, tegyen
pénzt, met többet nem tudok mondani. Akkor mondta meg, hogy mik fognak történni a
családba. S minden béigazolódott. Olyant most nagyon ritkán lehet találni. Galaţi-on vót
egy cigány cefre, mi azután nem jártunk ott. Ez 1986 őszén vót. Ha jőnek ki ezek a kóboros cigányok, belöl innet, azok a hosszú, pénzes hajú cigánynék, azok értik az ilyesmit.
Ezek a nálunk valók, ugye, nem foglalkoznak, amelyiket kártyát vetnek, azok es sok igazat mondnak.
Itthon vót a leányom Magyarországról, s mán 11 éve elvállottak az urától, s most
cserélt nevet, a leánykori nevét elvállalta törvényesen, s idejött egy…árul ruhaneműt, cipőt…egy gyimesi, s azt mondja, hogy vessen kártyát. Na, mondom E.-nek, ez tud kártyát vetni. Megmondta tisztán, minden papíra fog sikerülni, igaz, sok pénzbe kerül, de
fog sikerülni, s az Isten segíti, s úgy mehet vissza. Négy évig vót Magyarországon semmi papír nélkül.
K.: – Az urszita és a csinálmány között tesznek-e különbséget?
G. M.: – Ez az urszita, ez halálos. Ez ha nem kapja meg a csutakot, hogy hova vannak
a gyűrűk reatéve, az abroncsok, se el nem tudják vágni, meghal. Megszárad. Ahogy a fa
megszárad, az ember es megszárad.
K.: – A csinálmány nem okozhat halált?
G. M.: – Hát, van amelyik veszélyesebb, s van a másik, hogy szenved, s egyvégbe beteg
vagy, azt se tudod, milyen bajod van, s orvoshoz heába mész, me azt mondja, nincs semmi bajod. Az ilyen kókságok. Úgyhogy ezek a fermekák es, vannak olyanyok, amelyikvel
megölik, megöletik, s van, amelyik szenvedtet, hogy szenvedj. Osztán tudja a jóisten, mit
tudnak csinálni. Azkot elmagyaráztam, hogy békát kűdnek oda, mindenféle mocskot csinálnak.
K.: – Elsősorban a szomszédok között vannak nézeteltérések?
G. M.: – A szomszédok, ki haragszik egyik a másikra. Ha egyszer ő haragszik, ha rokon, ha nem rokon, aki rosszat akar tenni, az teszi. Nem számít az, hogy testvérem vagy.
Rosszat akarok tenni, meg akarlak öletni, halj meg. Ehhez hasonló.
K.: – A román pap is helyre szokta hozni a rontást?
G. M.: – Misére valóval helyre szokták hozni. A misére való az olyan, hogyha hibás.
Misére valót fizetnek három helyré, kilenc helyré. Hogyha hibás, megfogja, megöletik. Az
megöli szabályszerűen, olyan hirtelen, hat hét vagy negyven nap leforgása alatt meg van
halva, ha hibás. Ha nem hibás, akkor vigyázz, met visszaszáll.
K.: – Az urszitát minden esetben ember csinálja?
G. M.: – Ember, persze. Amikor vót S.-nak a felesége, azt es urszitával…Fiatal fehérnép vót, s egy másik, hogy vót szereteje neki, s közbe elhagyta a férfi, s megkért egy más
nőt. S megölette így urszitán keresztül, s aztán ő lett a felesége.
K.: – Ház építésekor, ház alá szoktak-e elhelyezni urszitát?
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G. M.: – Nem, olyan nincs. Ház alá nem tudja tenni, met ezt csutakra kell tegye. Akár
hogy siríti, ezt nincs ahogy csinálja, me ez csutakval, s abroncsval mejen. Azt ugye megkapod, ha ott dolgozol.
K.: – Hallottak-e arról, hogy urszita miatt egyszerre több ember megbetegedett?
G. M.: – Nem hallottam. Csak egynek csinálják egyszerre, esetleg, ha több csutakra
abroncsot húznak, hogy a családot egészen semmisítse. Me egy csutak csak egynek jelzi
a sorsát. Aztán tudja a drága Jóisten. Tudja meg azt, hogy azt mondtuk, hogy eztet nem
tudja megmondani csak a gyergyói mondóasszony. Arrafelé [Felcsík] is vannak, csak ezek
huncutok. Ezek nem csinálják meg a falubelieknek, hogy ne tudják. Máshonnan van neki
befolyás, amelyik klientet viszen, az a klient elmondja az egyiknek, másiknak, harmadiknak, s akkor az tudja, hogy idejő, s ide mejen. Vaslábra?…[Nevet.]
Az is meg fog történni, hogy ha egy embernek a felesége meghal, akkor búsulja erősen
a társát, hosszasabb üdőre, akkor járják a boszorkányok. Az a lüdérc, amelyiket mondtam,
hogy mejen, s a tüzet szarja. Azt pedig nagyon nehéz eltiltani, el lehet tiltani, de azt kell
tudni. Csak mondóhoz, az ilyenyek, hogy mit… Mondtam vót azt, hogy mikor a gumicsizma nem vót lefordítva, ugye. Hogyha megtérítik, akkor le kell borítson minden edényt
a szádával lefelé, még a kalánt is a házba. Semmi, de semmi nem szabad felfelé maradjon,
mert éccaka, mikor megy héza, akkor ha valami így fennmaradt, mint ez a kanna, ő mindenről kérezik. Jő az ajtóra, hogy eressze bé, akihez megy, s az nem mozdul, nem szabad
szóljon, s akkor kérezik húsörlő géptől, lábostól, kanáltól, ami a házba létezik, mindentől.
S akkor a pár csizma vót… Mindent leborított, egyedül a pár csizmát elfelejtette. Utoljára kérdezett a csizmát, s a csizma elindult, valahol fenn vót, s a csizma, amikor onnan leesett, akkor leborult. Az isten úgy akarta, a szárával lefelé esett. S akkor visszamondta, hogy
nagy szerencséd vót, hogy a csizma nem egedett bé, met ha nem, megöltelek vóna. Lehet
az ló, lehet lúd, lehet macska, vagy ehhez hasonló, ami nem keresztény. Az akkor utóvégül
addig járja, s addig használja, amíg megöli. Ennek a bánatnak a kísértése, ahogy mondják.
Az ilyenyeket ilyennel térítik, hogy most elmensz haza, s mindent leborogatsz. Az szabad
szemmel mi is láttuk. Ugráról Görbére keresztülment, s láttad, hogy ereszkedik le, de nem
tudod, hogy melyik házhoz, kihez.
K.: – Ezt mikor látták?
G. M.: – Hát, van egy pár éve. Hat, hét éve es van ejsze. Néztük végig, amíg onnan
jött, s ott leszállt. Vannak ilyen dógok. Most kezdtek kimúlni, me a villanyhálózat megölte
őköt. Me ugye repültek, s ők nem tartottak ahhoz, mentek neki a drótoknak, s lehullottak.
Mennek, seprűn es járnak. Jártak. Egyszer bément az istállóba, s tehenet rontotta el. Az
ember megtudta, hogy mit kell csinálni, bélépett egy seprűvel, így felfelé tartotta a seprűt, s egy tőt belévetett. Egy szekerkerekké válott, ott a tehennél. Az ember hamar kihúzta a nadrágszíját, keresztülhúzta, ahol a tengelyt szúrják a kereknek, s esszecsatolta. Reggel amire öt óra, addig el kell mennie onnan. Három órakor vagy ötkor, a kakas ne szóljon
normálisan, úgy van. A kakas szólása előtt el kell menjen. A kerék ott maradt, me bé vót
húzva a nadrágszíj a fenekin, s ki vót húzva a száján. Mikor ő felkelt, emberré vált, a nadrágszíj a seggével essze vót csatolva. Az embertől kérenzkedett, hogy engedje el.
222

EME
Adattár
K.: – Az ember látta azt?
G. M.: – Há, hogyne. Hát üsmerte, reggel bément az ember, s a fehérnép ott van.
K.: – Kije volt neki?
G. M.: – Valami szomszédok? Sógorbácsi járta meg, Isten nyugtassa, el vót guzsalyosba
s ment fel Tiereg szádánál, s a másik jött le seprűn. S má messziről elkiátotta magát, hogy
Emre, nehogy köszönj. Me ha Isten szavát használta, akkor leesett. Régebb annyit lehetett
hallani, most már nem. Most a magasfeszültség megölte őköt.
Elmagyarázta, hogy gyermekek vótunk, Kóstelekbe laktunk. Úgy híttak egy hegyet,
hogy Surd. Ott minden este mü hallottuk, hogy az ördög hogy szekerezzik. Minden álló
este lehetett hallani. Úgy zörgettek, úgy igen, mint a régi ráfos szekerek.
K.: – Az urszitát csak emberre alkalmazták?
G. M.: – Emberre. Az állatokra csak ilyen fermeka, hogy elveszik a tejit. Akkor aki csinálta, ahhoz fut. Én legalabb es így hallottam a szülőktől, az öregektől, hogy az urszita az
csak emberre hat. Egy öreg pásztor megfogta az öregasszonynak a marháit az ültetettbe, s
ez nem, hogy valaki mondta nekem, hanem én a szememvel láttam az embert szenvedni,
Comăneşti-en a kórházba vótam én es, ő es. S akkor hatalmas büntetést tett az erdőpásztor
az öregasszonyra, s akkor szépen nekifogott a vénasszony, amikor megkapta a büntetést,
hogy rengeteget kellett fizessen. Egy pénteken reggel tyúkokot a helyikről le nem engedte egyáltalán, ott tehenykenek a fejit felfelé kötte, hogy nehogy valamit bé tudjanak falni
a jászolból, vaj egy szál szénát vagy valamit, s délig úgy tartotta őköt. Sem víz, sem étel, s
őmaga es bőtölt. Úgy megbőtölte, hogy a fiatal erdőpásztor úgy szenvedett, mint az állatok ahogy szenvedtek. Addig szenvedett a kórházban, sem a vizet meginni nem tudta, sem
ételt megenni nem tudta, semmit. Jól tudta, mondta, hogy ezt csinálta nekem, me a marháit megfogtam az ültetettbe…De nem tudtak segíteni rajta, met nem pap csinálta, nem
más csinálta, hanem saját maga s az állatok bőtölték ki a világból.
K.: – Senki nem tudta volna helyrehozni?
G. M.: – Nem, sem orvos, senki helyrehozni nem tudta, me az állatjával bőtöltette ki.
K.: – Mit gondol honnan tanulják ezeket az eljárásokat?
G. M.: – Hallotta, hogy az öregek hogy magyarázták el, ez egy olyan hagyományos
körforgás, hogy marad vissza, hogy ne én mit hallottam nagyapámtól, mit hallottam
nagyanyámtó, vagy ettől vagy attól. Ne mik történtek, hogy történtek, így marad hátra. S
ezek akik csinálják, addig nem tud meghalni, amíg valakinek át nem adja a tudását, amit
tud, s akkor meg tud halni, de mindaddig szenved, amíg át nem tudja adni valakinek. Ezek
a fermekások es akik a marharontással foglalkoznak, azok es, amíg át nem adják valakinek
a tudásikot…Ne ő mondja stikibe, hogy ne én ezt tudtam átadom neked, hogy te es tudjad, hogy én szabaduljak meg. S akkor ugye, vannak olyan telhetetlen emberek, amelyiknek
nem elég az ő halottjának a zsíradékja, hanem másét es s több kell, ezek azét csinálják az
ilyenyeket. Látni látást láttam, vettünk mi es olyan sajtot, hogy amikor megkezdtük a sajtot, elvágtuk, azon lila szín es volt, azon piros szín es vót, ződ szín es vót, mindenféle színe
vót, csak eppe íze nem. Me ugye mocsok, ki tudja, milyen zsírokot össze nem gyűjtöttek.
Hogy aztán mit csinál, hogy adja átol az ő marhájának azt má nem tudhatom egyáltalán.
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Nem tudom. Mi már megismertük, hogy tiszta a kőtség vagy nem tiszta. Mi es csinálunk,
de azt ha elvágod, sárga forma színe van, ha jó a sajt, zsíros, megfelelő, annak olyan vajszíne
kell legyen a kőtségnek. Viszont megtudjuk arról, hogyha a tehenyünk erőst rúg, ha a teje
vagy megszagosodik. Rúg az a tehen erőst, amelyik elrontódik, azt csak azt bírná az állat,
akit ő csalja, aki megfojssza őt a zsíradékjától. Mü észrevegyük azt. Úgy megszagosodik a
tej, reggeltől estig vagy estétől reggelig, hogy nyúlik. Ha el van rontva a tehen, azt rögtön
észrevegyük, s azon mü segítünk. Könnyen tudunk segíteni, met megfejjük, elöntjük a tejet
disznyónak vagy kutyáknak, s akkor az edényt, amit kimosunk, elvigyük, a vécébe beléöntsük, háromszor megcsináljuk, hogy úgy büdösödjön meg a teje, s a kőtsége, mint ez a vécé.
Ezt ki kell mondani. Elöntöd három este a moslékot, azt a tejes moslékot, a tejes edényből,
amibe fejsz. S akkor meg van térve.
K.: – Fokhagymahéjjal szokták-e füstölni?
G. M.: – Nem csináltunk. Mi el szoktunk menni a román paphoz, s ott szenteltetünk
korpát, lisztet, az megsózzuk, s odaadjuk, a tehenek felnyalják.
K.: – Hol vannak legközelebb ilyen román papok?
G.M.: Az a katolikus pap es imádkozik, de nem olyan érvényes, mint ezek a másiké.
K.: – Ezek kalugerek?
G. M.: – 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, 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.
K.: – Mesélte, hogy valaki megcsináltatta volt magát is…
G. M.: – Akihez vótam, az cigány férfi vót.Comăneşti-i vót.
K.: – A mondók között férfi kevesebb van?
G. M.: – Lehet találni azt es, lehet.

III. Interjú ideje: 2005 szeptembere
Gyűjtés helye: Gyimesfelsőlok
Adatközlő: B. A., nő (sz. 1931)
B. A.: – Amit el tudok mondani, hogy vót egy fiatal fehérnép, minden esetre azt nem
mondom, hogy ki vót, egy rokon férfival jól vót, de ő megértette a fehérnép, hogy a férfi
nem hozzávaló, met rokonok, második unokák vótak. Tényleg egy valódi történet vót, aztán én ott vótam. Elvótunk egy lakodalomba, s a leány koszorús leány vót, s akkor olyan
vót a lakodalom, hogy csak este vacsorára hívták meg, akit meg akartak. Hát minden esetre
a leány arra számított, hogy mást nem hív, met neki nem vót komoly udvarlója, meghívják
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ezt a rokon fiút. A fiú meg vót sértődve, hogy őt mé nem hítta meg, idejibe, azelőtt egy
héttel, hogy tudja, ne most utolsó percen. Este mikor hívta vacsorára, akkor a férfi nem
ment, hogy vacsorájzék, hanem olyan mérges vót. Többen vótunk, négyen-ötön fiatalok,
hát elindultunk haza. Mondtuk neki, te mé mensz el, mé nem maradtál itt a lakodalomba.
Nem, má másról vót szó, csak engem, most utólagoson hív meg, ugye, erre. Gyöttünk keresztül, s ősszel vót, egy kerten hágtunk átol, a kerten mentünk keresztül, hogy rövidebb
út legyen, akkor az a legényke tőlünk elszaladt. Hova ment, hova ment, valahová félrement vizelni, vagy mit tudom én mit mondtunk... Nincsen. Mi átmentünk a kerten, mikor visszanéztünk, nehol sincs, ő nem jön. Akkor néztük, na gyere na, na hol vagy, Pista?
Mé nem jössz? Sehol. Menyünk, s este vót, szürküllödött, sötét vót, menyünk fel egy olyan
nagy fűcfás utcán, s hát ahogy menyünk, mászkál az úton. Mászkál négykézláb. Megtaszítom, mondom: – Menj el, mit akarsz jeszgetni, hát úgyse félünk. Hát nem szól, hát úgy
remeg, úgy remeg.
– Hát mi van veled? Megtaszítom, s feldőlött. Fel se tudott kelni egészt. Akkor odaszöknek a többiek es, felemelik, felveszik. Na, mentünk leghamarább hozzánk, na vigyük
bé, adjunk vizet neki, hogy lám, mi van. Meg nem mondta, hogy őt mi lölte. Állítólag, akkor azt mondták a régebbi öregek, hogy bánatában a szépasszonyok felkapták. Hogy úgy
el vót ő búsulva, hogy őt nem akkor hítták a lakodalomba, hogy a szépasszonyok felkapták.
Na, annyit mondott, mikor helyrejött.
– Nem tudom mi vót velem – azt mondja – de én a fűcfák tetejit úgy seprettem. – Te
félrebeszélsz – mondom. Ő bizonisten nem.
Na, mondom a többieknek, egy pallón kellett átmenni, mondom, kísérjétek haza.
Osztán azután ő megmondta. Azt mondta, hogy ő látott egy kicsi fényeset, s abba a leánynak a képit. Ezt mondta. Aztán, hogy tényleg hogy lehetett, azt csak ő tudja. Osztán végül es azt vette el feleségül, met hát osztán én mondtam, a többieknek, hogy ne, hát nem
rokonságot tartsa a leánykával, hanem kell neki a leányka. Azt mondták, ó menj el, hát
második unokatestvérek, nem lehet ilyesmit. Osztán ennyit mondott, hogy egy fényeset
látott, abba vót a leánynak a képe, őt akkor valami úgy elvitte, hogy azt mondta, a fűcfák
tetejit seprette.
K.: – A fermekás asszonyok mit csináltak itt a faluban?
B. A.: – Hát, hallottam én is. A tehentejet szokták, így ha kicsípnek a farkából, megfejik, s elviszik. Kövér legyen a tejik, vagy a tejfölet elviszik. Azt mondták örökké, mikor
olyna vékony vót a tehennek a teje, hogy kell olvastatni, s akkor vitték ezekhez a román
papokhoz, olvastatni, minden esetre Szent György nap előtt kell, tavasszal. Hogy hogy csinálják, arról nem tudok semmit.
K.: – Hallott-e arról, hogy tilón jártak a boszorkányos asszonyok?
B. A.: – Jaj [nevet], hát azt mondták, hogy ugye seprűn jártak, még vót olyan, ilyen
szerelmi dógokba, annyira bele vót gabalyodva, hogy a férfit vagy leányt meghordozták a
szépasszonyok, mind ezt is. Azt mondták, úgy hívták, hogy Lucifer. Most es lássuk, hogy
egy csillag lefut, s akkor azt mondták, hogy Lucifer mejen valahova. Osztán abba bele
vótak betegedve a fiatalok. Mikor így mondták, hogy na érkezik, érkezik, akkor annyira
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beteg vót, körülbelül az elméjivel vót a baj. Na, s akkor örökké azt mondták, ne, egy Lucifer mejen valahova, na figyeljétek, hogy hova menyen. Akkor mondták, ehhez es járt, oda
es járt. De hálistennek, én nem találkoztam vele.
K.: – A tehén lábnyomának a felvétele hogyan történt?
B. A.: – Há igen. Azt hallottam, hogyha valaki rosszat akart, ha bément egy marha, kárt csinált, akkor a körme közt, ami feljött az a sár, azt hallottam, hogy azt felveszik,
esszecsomagolják, felteszik az istállóba ott nálik, s amire az a sár kiszárad, az a marha elpusztul. Ezt hallotam.
K.: – Ezt bárki megcsinálhatja?
B. A.: – Hát, aki minden esetre ért hozza.
K.: – Az emberek hogy védekeztek a fermekások ellen?
B. A.: – Hát a védekezés minden esetre miseszógálat vót, imádság vót, ezek vótak.
K.: – Hallott-e a karaincaverésről?
B. A.: – Hát a karincaverés arról van, az istállóban amikor borjúdzik a tehén, akkor keresztülkötnek valamit, fákot, s ha valaki elvitte vóna a tejit, addig verik, amíg az odamejen.
Aki odamejen hamarább, az vót a tettes.
K.: – Maga ismert-e fermekás asszonyt?
B. A.: – A cigányok, azok csinálták. Vót, aki elment, a cigányné elment, azt mondta,
hogy kéne neki egy új tál, met mondta a kártyából, hogy így van, s úgy van. S akkor kell
egy finom kapargató vagy egy új tál, amit ő el tudott adni, minden esetre, s akkor elviszi ő,
nem tudom, milyen vízhez, akkor visszaszerzi a legényt, de úgy lehet, még ma es menyen.
Ilyen hülyeségeket hallottam. Osztán zsebkendőt elvették a leánytól, osztán aki elvette,
azt mondták, olyan vette el, aki azon keresztül megfermekálja. Valamit csinál vele, s vis�szaadja. Vagy a leány úgy akarja, hogy az a legényhez menjen férjhez, elveszen valamijét a
férfinek. Met vót ezeknek a Gy. R.-éknek, az anyjiknak a testvére azt mondták, hogy S.néhez. Mennek minden január hatodikán, Vízkereszt napján. S.-né fermekált essze. Ezt
hallottam, de nem tudom...
K.: – Hallott-e arról, hogy éjjel álmában valakit megnyomtak?
B. A.: – Hát ezt a szépasszonyok... Megkínozta, úgy megkínozta, eleget mondták, hogy
nincsen senki, itt vagyunk, de az mindig, az a beteg azt mondta, hogy rajta vót. Vergődött,
ugye, s kiábált, de má senki se látta.
K.: – S a szépasszonyok mik voltak, szellemek?
B. A.: – Én azt mondom, hogy valami az agyba vót, én abba nem vagyok belenyugodva, hogy vótak ezek. Azt mondta egy keresztapám nekem, hogy egyszer egy zsidó fehérnépet eltemettek, s igen-igen erőst búsulták, s akkor nem tudom, hány napig tizegytől tizenkettőig imádkoztak, bézárkózva. S akkor azt mondták, hogy az megjelent, no de azt
mondta keresztapám nekem: – Én es ott vótam, de én nem vótam kíváncsi, én a más szobába, csak hallottam, hogy úgy vacsognak, hogy ne hol van, ne hol van, azt mondja, mi is
átolmentünk, de nem láttunk semmit.
Na, annyit még, hogy a marhák idzadnak, az állat az istállóban idzad, akkor járják, azt
mondták a szépasszonyok. Arra tettek, egy pácára kendert, tettek orsót, elínditották, hogy
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fonjon, s felszúrták, s azt mondták: – Ne, ezt amíg le nem fonod, addig ebbe az istállóba ne
jere bé. Me az még most is ott van.
K.: – A fermekásoknak volt békája is?
B. A.: – Azt hallottam, hogy békája van, de minden esetre varasbéka vót, nem amelyik
szökik, hanem amelyik mászik. Amikor Szovátba vótam, a vasútnál, dehát minden esetre
egy tíz méterre vót a folyóvíz, onnat kijött vót egy, igaz, hogy éjjel vót, én éjjel a szógálatba
ki kellett álljak lámpával. S akkor, akkor ahogy kiálltak, volt egy éjjeli revizor, amelyiknél
náluk jártam, hát biztos tízszer az a béka eljött az ajtónkig. Azt mondtam, hogy százszor az
öreg belérúgott abba, a pálcájával úgy eldobta messzire, úgy es következő hónapon oda vót
jőve. S akkor azt mondta, akkor ott valaki biztosan valami fermekás vót, azé jő úgy vissza.
K.: – Itt Felsőlokon volt-e igézés?
B. A.: – Hát mondjuk, az má le kezdett járni. A gyermeket, vagy valamit, azt mondták,
megigizte, ne de az elbetegedett, vizet kellett vetni. Mondjuk, annak idejin mikor Sz. kicsi vót,
vizet vettem én es neki, de ez csak egy szokás. Imádságot es mondtak. Egy kannába teszen
egy kicsi vizet, egy késsel keresztet tesz rea. Három szenet belévet, égő szenet. Ha a szén leszáll, akkor igizet, ha feljön a tetejire, akkor nem. Ha leszállt, akkor meg vót igizve. S akkor
azalatt, amíg a szén leszáll, addig valami imádságot elmondnak. Mindegy, hogy milyen imádságot. Azt mondták, hogy aki ebbe beléadja magát, az fokozódik, de ha nem szoktatod rea,
betegedik el az igizettől. Én sem állatot… Mondják, hogy köpködd meg, met hát megigizik.
K.: – Olyat hallott-e, hogy valakit megcsináltattak?
B. A.: – Hát igen. Vót annak idejin, hogy egy valaki lebénult, vagy valami. Akkor azt
mondták, hogy urszitát vettek neki. Az pedig úgy vót, mint pontosan máma, hogy kap egy
agyvérzést, valami olyasmi lehetett. Urszitát vettek, met avval haragba van. Így hallottam
több minden hülyeséget, de nem én egyáltalán nem adtam belé magamot, se abba, hogy
valaki ezt csinálja, vagy azt csinálja.
K.: – Akikről azt tartották, hogy fermekás asszonyok, azok jártak-e templomba?
B. A.: – Hát az igen, ejsze, mit tudom én. Ők es ott vótak a többivel.
K.: – Jártak-e kaluger papokhoz ráimádkoztatni?
B. A.: – Hát olyan most es van, akinek esetleg ugye elveszett valamije. Így régebb hallottam, hogy a papok kiimádkozták, de hát az es nagy dolog, hogy valakinek az életébe
imádkoznak. [...] Akármilyen haragosom vót, én ilyent nem csináltam. Esetleg gondoltam, hogy a nyavalya törné ki. [Nevet.] De arra, hogy én megcsináljam, nem es. Amit Isten adott, csak ő veszi el.
K.: – Arról mit mondanak, amikor a tehénnek a tőgyét a kígyó megmarta?
B. A.: – Azt, igen, hogy a kígyó megmarta, az osztán Isten ments. Ledagad, megerősödik a tőgye.
K.: – A kígyót valaki ráküldte a tehénre?
B. A.: – Így, vót, hogy Szent György nap előtt a kígyót megütték, megnyúzták, s akkor egy pácára húzták a bőrit, felszúrták úgy az istállóba. Ha ilyen esettel gondoltak, akkor
azt megáztatták, s kötték rea oda, ahova képzelték, hogy megmarta a kígyó. Osztán lehet,
hogy helyrejött… Ezt tudom, hogy mondták.
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K.: – Szerelmi rontásokról hallott-e?
B. A.: – Hallottam, de minden esetre én magam nem foglalkoztam. Mondjuk, hogy
vót egy fiatal asszonyka, férjes asszony vót, s egy idősebb legényvel szeretkezett nagyjából. S akkor a legény meggondolta a dolgot, met mondták neki, hogy menj el, hát evvel a
menyecskével jól vagy, te ilyen leszel, meg olyan leszel. Akkor a férfi kezdett húzódni az
asszonytól. S akkor adott neki pálinkát, színes pálinka vót az üvegbe, s adta a férfinek. S
akkor a férfi futott, s valakiknek mutatta, hogy nézd meg, ez engem meg akar..., met abba
a baját belétette az üvegbe, s pálinkát tőtött, hogy igyam meg. Met a férfi nem akarta szeretni, s kellett szeresse.
K.: – A fermekás asszonyok milyen viszonyban voltak a falubeliekkel?
B. A.: – Mondjuk, én nem es üsmertem olyant, azt csak ők tudják. Én nem is találkoztam olyannal. [...]-t mondták, hogy az csinált valamiket, Vízkereszt napján, hogy a legény
a leányval tudjon kibékülni, vagy mit tudom én.
K.: – D.-nét ismerte-e maga?
B. A.: – Idebé ismertem én, D.-nét , R.-nét, de... Azt se tudom, hány éve, hogy meghalt, de... Körülbelül lehetett hatvanéves, mikor én vótam huszonnyóc.
K.: – Milyen asszonynak tartották?
B. A.: – Odabé lakott a Fenekbe, a menyivel nem jó viszonyba vót, de én mást nem is
tudok... [A rontások] Abból részből nem tudok semmit se.
K.: – Nem volt senkinek a haragosa?
B. A.: – Hát lehetett, amit én nem tudok. [...] Lefutott egy csillag, látták, hogy menyen
el, esetleg annak idején is lehetett egy repülő is, akkor minnyá azt mondták, hogy lüdérc.
K.: – Kísértetről?
B. A.: – [Nevet.] Hát valaki félt, s beléélte magát. Hát mondták, hogy ide ilyen halt
belé az őrházba, s mondták, hogy azok jártak. A., az én emberem vót ott, de ő sohase látott
semmit se. Nem is félt. Aki fél, az lát. Ha fél, jobb, ha akkor keresztet vet, s mejen tovább.
Mondjuk, én magam es mikor féltem, tudom, hogy akartam menni pünkösd búcsújára.
Egy kolléganőmvel esszebeszéltem. Azt mondta, édesapámék mennek szekérrel, s elvitetnek. Én pedig elaludtam, s ők pedig elmentek a szekérrel. Jövök, s az öreg mama ott vót,
mondták, hogy E.-ék elmentek bé, P. bácsiék. Azt mondja: – Elmentek, fiam, de erigyj keresztül a pallón, mert lekerültek a szekervel, s lehet, hogy elejikbe tudsz lépni. Olyan sötét
vót éjjel három órakor. S akkor én mentem a pallón keresztül, s vót egy nagy csutak a vízbe
megállva lejjebb, s én azt medvének képzeltem. S akkor én úgy meg voltam jedve, hogy én
biztos kettőt se léptem, s egy olyan marton kellett kimenni a havas tetejire. Én azt se tudom, hogy mentem ki oda. Úgy se értem utol, csak itt Felsőlokon a templomnál vót. Na, én
meg vótam jedve, me én kezdtem menni, s láttam, hogy jő fel a vizen, jő, jő, jő, feléjem jő.
S akkor jedtem én meg. Mikor másnap jöttem haza, akkor mentem, a keresztalja lement,
mentem bé, mentem a pallón keresztül, s hát még akkor es ott vót a csutak. Csak aki fél, az
lát valamit, aki nem fél, az nem lát.
Aztán mondjuk, én félni nem féltem. A háború után fiatalasszony vótam, s mentem
egy erdőn keresztül, mondta az öreg, apósom – nem akarta az öreg, hogy hazamenjek,
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nagyon jó ember vót, az isten nyugtassa –, ne menj, várd meg, hogy a disznó jöjjön elé,
me malaczó – s fájt a lába az öregnek –, nem tudok menni utánad. Én elfuttam, hamar a
disznyót kihajtottam, küjjel vót egy szomszédleán, s kiáltotta: – Anna, ekkor indulok. S akkor mondom, hogy: -–Várjál meg, mejek. S a disznót kihajtom, s akkor menyek.
Igen, de az elment. Én ahogy mentem keresztül az erdőn, nahát akkor azt mondták, hogy
valami, nem kísértet vót, hanem elmaradott katona vót, met az a háború után vót. Az nekem furcsa vót. Egy nagy erdőn mentem keresztül, vót egy pusztaság, ahogy kimentem az
erdőből, a pusztaságon megláttam, hogy egy nagy, hosszú ember, egyik haja béfonva, a másik kibontva, s így szembe velem le van dőlve. Úgy tetszett, hogy ilyen hosszú talpai vótak, s
úgy bé vót repedezve, s én nem hogy féltem, én odaköszöntem, hogy istenálldjameg, de az
se nem pillantott, se nem mozdult, hanem túl, mikor az erdőbe újból indultam be, akkor láttam, hogy olyan lassan néz utánam. Én akkor úgy kimentem. Bérohantak, hogy nézzék meg,
hogy kicsoda, de seholse vót. Aztán mondtam apósomnak, az Isten nyugtassa. Nem, fiam,
az nem vót semmi rossz, hanem az egy elehezett, lemaradott katona, met sokat meglőttek a
rakottyásiak a németekből. S akkor azt mondta, hogy vajegy azokból volt. Mondjuk, hogy
lehetett, met sok gúnyát adtak az öregek, vonultak visszafelé lemaradtak a németek, az oroszok elmentek, s akkor, hogy vessék le a katonaruhát, kérték a civil ruhát. Úgyhogy annyi ruhát elosztogattak az öregek, hogy sokat. Én olyan leányocska vótam, olyan tizenhárom éves
vótam, kilenc-tíz kilométert kellett jöjjek haza, met oda el vótunk menekülve. Kellett jöjjek
haza, hogy szedjek essze itthon ruhákot, hogy tudjanak... Én hazajöttem egy hátizsákkal, s a
hegyeken mentem. Az országútja, a patakszáda tele vót katonaságval, minden, s akkor kikerültem egy ösvényen, minden, s ki a sarkon, s ott hátra Tarhavas fejibe, akkor én es mondom,
hordtam így a gúnyákot. Sokan vótak, egy nagy dombtetőn vót a ház, ahol vótunk, el vótunk
menekülve hazulról. Belül egy olyan csúf ... vót, s akkor vótak küssebb gyermekek mindenféle, s akkor jöttek ki oda a németek, kérték a tejet. Vitték a tejet, akkor futtunk elé, mondtuk
az öregeknek, s akkor gyorsan akár egy csepp vót es, az öregek tőtötték, s tőlünk küldték. De
ugye ahogy hittak bé, hogy ne jöjjenek ki, nem mertünk menni bé. Mondták es az öregek,
hogy ti menjetek bé, szépen ott küjjel tegyétek le, s akkor letettük, s nyúltak ki egy-egy fával,
höndörgették bé, hogy ők menjenek ki a tisztásra.

IV. Interjú ideje: 2005 szeptembere
Gyűjtés helye: Gyimesfelsőlok
Adatközlő: T. K., nő (sz. 1928)
T. K.: – S akkor mondom, járt, úgy mondták az öregek, édesapámék, a boszorkány. Járt
egy olyan fehérnép, ült le éjjel, s ment izével... seprűvel, ment éjjel a boszorkány. S akkor
láttuk, hogy az égen mejen egy izé...világosság. Mondták édesapámék: – Na, lássátok-e, a
boszorkán jő. Egy ulyan fehérnép vót, hogy éjjel járt.
K.: – Maguk ismerték ezt a fehérnépet?
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T. K.: – Igen, hogyne, igen. Me én setétpataki születésű vagyok. S akkor láttuk, úgy világított örökké. Éjjel ment. Úgy világított.
Akkor járt seprűvel, vagy egy más fával, tilóval. Az az asszony nem felsőloki vót. Libavári vót. P. R. úgy lehet, én itt vótam férjhez menve, láttuk végig, s itt a Libavárosba járt,
ott lakott.
K.: – Csinált-e rontásokat az a P.?
T. K.: – Igen, hogyne. Elvette, tudja, megvettük a tejet, igen, de olyan vót, mint a víz.
Éjjel vette el. Éjjel. Bément az istállóba, éjjel járt. P. B.-t nem tudom, ismeri-e. Izé... idefel
a Libavárosba az anyja csinálta. Má meg van halva, há vén vót.
K.: – A faluban milyen asszonynak tartották?
T. K.: – Misére nem igen ment, az csak evvel foglalkozott.
K.: – Emlészik-e valamilyen történetre, hogy mit csinált?
T. K.: – Nem csinált egyebet csak hordozta ezt a boszorkányt.Ez elég.
K.: – A tehenek odamentek-e a kapuja elé?
T. K.: – Igaz, hát úgy tudja-e, hogy a tehenyeket megfejte, s vót neki egy békája. Vót.
Azt, ahol a tehenyek aludtak, s ahol vót a tej, oda bútt bé, megszipta a tehen tőgyét, s megitta a tejet. Na, ezket tudom, egyebet nem.
K.: – Egy békája volt neki?
T. K.: – Egy vót ejsze, me mi egyet láttunk. Tiszta fekete vót, olyan az a béka, az avval
foglalkozik.
K.: – Azt hallotta-e, hogy maslit köttek a nyakára?
T. K.: – Igen, igen, hogy lássák. Elment a tehénhez, megszopta, s akkor ment el. Olyan
vót a teje, mint a víz. Avval foglalkozott.
K.: – Hallott-e azokról a szépasszonyokról, akik megnyomták az embert?
T. K.: – Há igen, ezt, hogy ilyen boszorkány járt. Ember vót.
K.: – Csináltatásokról hallott-e?
T. K.: – Palánkán, az a fehérnép. Hallgasson ide, én... a sógorasszonyom, vót itt alol
egy beteg asszony, úgy elvette a lábát, tudja-e, hogy pácával járogatott, s ott az ágyba feküdt. S akkor azt mondat apósomnak az a beteg asszony: – Az Isten megfizeti, menjünk el
le Ó. Il.-hoz. Na, szekeret tettünk fel, s elmentünk le Palánkára. S akkor megállítottam a
lovakot, béköttem, ennük adtam, én leültem egy padra, bément a fehérnép.
Na megmondja, s azt mondja a fehérnép, bément, tudja-e egy szobába úgy szólott a
csengettyű, hogyha ezer csengettyű nem szólott, egy se. Én úgy meg vótam jedve, hogy estem kétségbe. Istenem, ki tudja, mi van benn? Ül, na nézi az asszony, vót egy doboza, egy
olyan vas, azt egy izével...keresgette örökké, s akkor a seprűtollú... Bémejünk s leülünk, s
felteszi az asszonyt oda az ágyba, s azt mondja: – Lelkem, meg vagy csináltatva. Csak nem
úgy csinálták meg, hogy én csináltam meg, me ha én csináltam vóna meg, akkor nem vóna
jó, de egyebütt csinálták meg. A fehérnép csináltatta meg az urának. Érti-e? S akkor én
ülök, berbecéltek, vót a sógorasszonyom, el vót válva az urától. Meg vannak halva most, s
akkor azt mondja a fehérnép, vitt egy zoknidarabot, hogy azt mondja, én es meg akarom
csináltatni az uramot.
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K.: – Mit csinált neki az ura?
T. K.: – Hát elég, hogy ne tudjon menni. S azt mondja az asszony, aki csinálta, hogy
ne, ne ölessük meg az embert, az uradot, hanem úgy csináljuk meg, azt mondja, hogy égjen úgy a szíve, amikor nem lát tégedet, mint a tűz ahogy ég. Úgy csinálta meg, amikor látta a feleségit, úgy unta, mint a gúnyát, s amikor nem látta, égett el a szive. Ezek csinálták.
K.: – Palánkán hogy hívták azt az asszonyt?
T. K.: – L. Il. Román fehérnép vót. S vót még olyanyok egyebütt es.
K.: – Hallott-e arról, hogy felszedik valakinek a lábnyomát?
T. K.: – Az, az izé... azt csinálják a marhákra, akit itt, mondtam, ne a fejérnép, akit
mondtam előre, na az. Felszedi a nyomát s beléteszi egy zacskóba. S viszi osztán magával.
Valamit reamond arra. Azt ő tudja. A köveket tette belé, olyan kicsi tarisznyája vót, mondtuk, gyermekek vótunk: – Il.-né, minek teszi azt a követ, hát itt es ne, oda nem kell. – Jaj,
ez kell nekem – úgy csináltatta meg. Egy kicsi zacskóba. Odatette a hátára s vitte, a boszorkán fehérnép. Igen, ez avval járt.
K.: – D.-nét ismerte-e maga?
T. K.: – Igen, meg van halva.
K.: – Hallott-e arról, hogy fermekált?
T. K.: – Igen, há avval foglalkozott, vannak olyan fehérnépek. Ő vén öregasszon vót.
Az, az, amelyiket én mondom. Görbefejibe lakott, s ment keresztül Setétpatakára, igen.
Ő hordozta a köveket, a tehenyeket megrendezte, tejet adtak, de tiszta víz vót. Ugye, az az
izé ment... a békája.
K.: – Szépasszonyokról hallott-e, akik táncoltattak?
T. K.: – Igen, vótak, de mostmá nincsenek, most nincs. Beszélgették, de ingemet nem
csináltak, nem. Hát ott a kalibáknál...a hegyeken, osztán aki csinálja, az az öreg palánkai
asszony vót, az csinálta.
K.: – A papok tudják-e, hogy vannak itt ilyen asszonyok?
T. K.: – Hát nem, nem mondják. Aki tudja, pap bácsi kiprédikálja.
K.: – Hogy derítik ki azt, hogy ki a boszorkány?
T. K.: – Hát beszéli a nép.
K.: – Lucaszék itt volt-e?
T. K.: – Nem hallottam.
K.: – Karincaverésről hallott-e?
T. K.: – Igen, há mi avval dógoztunk. Hát megfontuk a karincának valót, megfontuk.
[Félreérti a kérdést, a szövésre gondol.]
K.: – Én arra gondoltam, hogy verték a karincát ahhoz, hogy a boszorkány előjöjjön...
T. K.: – Jaj, nem igaz. Nem hallottam. Na, csináltuk a karincát, fontuk, s szőttük, de
ilyenyeket nem. Csinálhatta még vajegy, aki tudta, de én nem tudok róla.
K.: – A boszorkányos asszonyok mindig idősebbek voltak?
T. K.: – Üdüsebbek, igen. Hát olyan, mint én, még öregebbek.
K.: – Családjuk is volt ezeknek az asszonyoknak?
T. K.: – Hát hogyne.
231

EME
Salló Szilárd: Rontók, jósok és gyógyítók a Gyimesekben
K.: – S a családtagok mit mondtak?
T. K.: – Hát semmit, gyermekek vótak, s az öregasszony vót, sok gyermek vót.
K.: – A tudományát átadta valakinek, amikor meghalt?
T. K.: – Nem tudom, de biztosan át kellett adja.
K.: – Kinek adhatta át?
T. K.: – A barátjának.
K.: – B. T.-ről hallott-e?
T. K.: – Sántateleki-e? Igen, hogyne, vannak ilyenyek, vótak. Akkor nem mentek az
izére, a néptanácshoz, vagy nem mentek az orvosokhoz.
K.: – Akkor tudtak ezek gyógyítani is?
T. K.: – Hát mondom azt a fehérnépet vittem el. Na, azok tudják megcsinálni.
K.: – B. T. milyen asszony vót?
T. K.: – Egy olyan kicsi terpe asszon. Öregasszony. Rossz nézése vót. Ide nem járt.
Nem mindenkihez ment. Itt nálunk nem járt, itt ebbe a lakásba.
K.: – Lidércről beszéltek-e?
T. K.: – Hát ez az, ezt mondták, a lüdérc. Este ment az a fehérnép, aki hordozza.

V. Interjú ideje: 2005 szeptembere
Gyűjtés helye: Gyimesfelsőlok
Adatközlő: A. A., nő (sz. 1923)
K.: – Itt a faluban mi volt a boszorkányos asszonyoknak a fő dolga?
A. A.: – Én nem tudom. Én nem láttam egyet se, se nem beszéltem vélük. Csak hallottam én es, van boszorkán, mentek a gyermekek a hajnali misére, s látták, hogy tilón
menyen a boszorkány, s aztán a vizen, mikor keresztülmentek, akkor elmaradott tőlük.
Én nem tudom, én nem láttam, csak hallottam, hogy mondják. Az én gyermekeim es
mondták.
K.: – Mikor hallotta maga először?
A. A.: – Asszonkoromba. Má gyermekeim vótak, azok mentek a misére, azkot beszélték, hogy kaffogtatott, hogy tilolt a boszorkány. [Nevet.]
K.: – A boszorkányok elvették a teheneknek a tejét?
A. A.: – Igen, az enyémnek es vették el. Hát én mit csináltam, vót egy öregem, e má rég
meghalt. Az övéket es elrontották vót. Aszondja, adjon nekem na valamit, lisztet, elmenyek
Hidegségen, s olvastatok a tehenre. Akkor elment, s hozzot nekem es valami fokhagymahéjat, azt mondta, hogy én avval füstöljem meg a tehenet, de mikor idejő valaki, nehogy én
annak semmit adjak. Jó van, hozta az öreg, s én bé, s az istállóba füstöltem a tehenet. Ott
mondta, hogy hol húzzam el a fokhagymát réta, s merre menjek. S akkor engem egy vénasszony úgy kiáltott a házam előtt, sohase járt nálunk. – Jere elé, te, mit csinálsz. Gyere na,
mit csinálsz.
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Mondom, én nem jöttem elé, míg el nem végzettem, s akkor eléjöttem, azt mondja: –
Azé jöttem, adj nekem lepedő mintaformát, én tudom, hogy te azzal foglalkozol, s nekem
adjál. – Nekem semmi sincs, mondom, nem adok semmit.
Elment, a tehénnek teje visszajött, megzsírosodott, me olyan vékony vót. Akkor megzsírosodott a teje, így megjavult a tehen.
Azt mondta az öreg nekem, hogy odajő, mikor én olvasom, csinálom a tehenet, füstölöm. Odajő, azt mondja, de hogy én nehogy annak semmit adjak. Az öreg nekem megmagyarázta, de rég meghót ő es.
K.: – Aki idejött, az hová valósi volt?
A. A.: – Hidegségi vót, aki meg tudta tériteni a teheneket, az meg tudta.
K.: – Békájuk is volt a boszorkányoknak?
A. A.: – Há, igen vót béka, vót. Egyszer egy húsvét napján mentünk a misére, menyek
hátra, a tehennek tegyem bé a vizet elejibe, s hát egy nagy varasbéka ott ül a küszöbön. Én
visszafuttam. Féltem tőle, s akkor mondom az uramnak, gyere, met egy nagy varasbéka ott
van az istálló küszöbin. Akkor kijött, s felnyársolta, ott úgy vacsogott, mint egy kicsi gyermek. Fernyársalta, én aztán többet nem tudok, hogy valakié vót az a béka.
K.: – Valaki odarakta?
A. A.: – Igen, me azt mondják, menyen át. Hol fermekálnak, ott a béka járkál. Én
osztán többet a békát se láttam. Ezek a békák, azt mondják, megszopják a tehennek a tőgyit. Azt mondják, úgy kűdik, osztán én nem tudom, kűdik-e, nem kűdik-e. Nem láttam...
K.: – Hallott-e olyan asszonyról, aki ezt csinálta?
A. A.: – Egyet tudtam, de most meghót, nemrég halt meg. Messze a szomszédba,
én nem mondom meg. Hallottam, hogy mondták, hogy megnyomta az ágyba es éjjel.
Engem, igaz, nem nyomott, de nekem mondták, akik hogy mennyit nyomta meg őt.
Azt mondták, bal kézvel meg lehet fogni, mikor megnyomja. S megfogta, s azt mondta, hogy úgy szembe nézett véle, aztán azt mondta másnap, met közel laktak, hát másnap olyan csúful megnézett engem, azt mondja, de én es olyan csúful őt. Ezt hallottam,
ezt mondták.
K.: – A másik valami rosszat csinált neki, s azért nyomta meg?
A. A.: – Hát nem tudom, mét nyomta meg. Megnyomta, de nem egyszer, sokszor. Éjjel ahhoz ebredett, hogy nem tud megmozdulni, nyomta. Ő tartotta, hogy meg lehet fogni
balkézvel, ő megfogta, s akkor aztán...
K.: – Mesélnek itt szépasszonyokról is...
A. A.: – Mondják, beszélték, de én se láttam. Táncoltatnak. Azt hallottam, mondják,
beteg vót egy ember, bémentek a szépasszonyok, úgy táncoltak ott előtte. Neki túrót vittek, bétették a feje alá, s reggel tiszta lószar vót. Nem túró vót, hanem lószar. Ezt hallottam,
hogy mondták, kivel történt, én attól hallottam. Azt még gyermekkoromba hallottam.
K.: – A lovak sörényét is befonták?
A. A.: – Nekünk ló nem vót, de hallottam, hogy mondják a lovasok, hogy úgy béfonták
az éjen a boszorkányok a lónak a haját, tiszta...
K.: – Egyebet mit csináltak a szépasszonyok?
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A. A.: – Nem tudom. Azt hallottam, hogy mondta egy fehérnép, neki a kendőjit lekapta egy hegyen a forgószél, s messze itthon megkapta, azt mondta, a víz széjibe. Hogy
az mi vót, nem tudom, csak mondta, hogy biztos a szépasszonyok vótak, met a kendőjit
lekapta a fejiről, elhozta, s malmik vót, s a gát széjjibe belevette. Ott megkapta osztán, de
messze vette le.
K.: – Minek tartják a szépasszonyokat?
A. A.: – Szellemek vótak, nem valóságos vót.
K.: – Hallott-e csináltatásokról?
A. A.: – Én igen. Az én gyermekemről beszélek, Kósteleken van, s ott megcsinálták,
valamivel meg es itatták, majdnem ész nélkül vót. Valamit belé az italába, nem tudom,
met ott aztán a testén kijött, s mindenütt utálatos vót, úgy viszketett így hónap elejin újságra, hogy szedte le magáról. Én nem tudtam, elmentem el Gyimesbe búcsúra, s ott egy
fehérnép ott, ahol lakott, odajött héjzám, s azt mondja: – Maga tudja, hogy a maga fiát
hogy megbolonditották – azt mondja –, hogy tiszta bolond. – Menjen el – mondom. –
Megfermekálták, tisztán tudom – azt mondja –, met én láttam, mikor ott járt a fermekás.
Mondom én: – Lelkem, én nem tudom, evvel szembe mit kell csinálni.Nekem hiába
mondja. Na, de tényleg meg vót bolonditva, odajött héjzám, s velem sem tudott szóbaállni
rendesen. Indult, ment. – Tudja-e, mit mondok magának – azt mondja –, maga adjon misére valót, me a fermekát a miseszógálat elvágja.
Akkor én nem es jöttem haza, a román paphoz bémentem, misére valót adtam, mikor
három napja vót, otthagyta Kósteleket, jött, a ruháját hozta, s itt a vonatról béhányta. Na,
csak osztán megvót benne maradva az a viszketeg sokáig. Osztán mosmá vénember ő es.
K.: – Azt tudja-e, hogy ki csináltatta meg?
A. A.: – Hát mondták akkor, egy leány, valamit fermekálta, nem tudom, mit akart.
Nem tudom, hogy mit csináltak, met messze vót tőlem. Én itt vótam, s ő Kóstelekbe. Én
csak úgy idegenyektől, csak a fehérnép mondta meg nekem, ne... Magát valaki úgy küldte ide, biztos... [A gyűjtőhöz szól.] Itt a szomszédba vót alol, csak hát ne mondja, hogy én
mondom, én nem akarom az őrsöt járni. Nem es vót beteg, csak hirtelen meghalt. Az ura
reggel elment hazulról, ment munkába Szeredába, sofer vót. Az asszony otthon maradott,
s az ura nem ért bé Szeredába, addig meghalt az asszony. A miseszógálat ölte meg, met
szeretőzött a sógorával, s azt mondták, hogy attól. Há, én nem tudom, mi vót. Egyik így
mondta, a másik azt mondta, hogy megesküdt hamisan, birtok végett, s azé halt meg. Itt
beszélik az ilyeneket, én nem tudom, mi az igaz.
K.: – Nem tartják azt bűnnek, ha valaki imádkoztat?
A. A.: – Az bűn, de ha nem tartsák bé. Aki megcsinálja, nem fél a Istentől.
K.: – A boszorkányos asszonyok jártak-e templomba?
A. A.: – Én nem tudom, én egy olyan öreg-öregasszonyt tudok, hogy tényleg mindenki
mondta, hogy ilyen boszorkány vót, de rég meghót.
K.: – Hogy hívták azt az asszonyt?
A. A.: – K. vót, de nem tudom, miféle. Mondták, hogy hogy el tudja venni a tehenyeknek
a tejit, s mit csinál.
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K.: – Maga ismerte ezt az öregasszonyt?
A. A.: – Én igen. Mozgékony vót, olyan furcsa vót. Nem tudom pontosan megmondani magának pontosan, hogy milyen vót.
K.: – Ellensége volt-e a falubelieknek?
A. A.: – Az nem, csak hát mondták, hogy elrontotta a tehenek tejit, de nálam nem azé
járt vót egy másik. Felszedik az embernek a nyomát, s abból fermekálnak.
K.: – A boszorkányos asszonyoknak általában volt-e családjuk?
A. A.: – Hát azoknak vót. Má rég meghaltak, melyikek tilón jártak.
K.: – A tudományukat át kell adják?
A. A.: – Addig nem tudnak meghalni, amíg el nem adják. Itt aztán mondták, hogy
amelyik erőst boszorkányos vót, eladta vót egy szomszéd embernek, azt mondták, az vette
vót meg, osztán hogy az csinálta a fermekát. De nálunk nem fermekáltak, hanem nekem
mondták olyanok, hogy nálik megfermekálta a tehenyeket. Annak adják, aki megveszi.
Addig nem tud meghalni, azt mondják, amíg el nem tudja adni.
K.: – Családtagjának is adhatta?
A. A.: – Pontosan annak adta vót el. A fiának.
K.: – B. T.-t ismerte maga?
A. A.: – Én nem, csak hírből. Az es, azt mondták, hogy fermekás. Én nem tudom,
hogy tudott-e valamit vagy nem. Azt hallottam, hogy sokat járt-kelt, de nem láttam. Én
még hallottam, hogy Ilika Hidegségen még az is tud fermekálni, de azt se ismertem. Azok
még nálamnál es sokkal idősebbek vótak. Mikor én megismertem őköt, ilyen öregek vótak, mind én.
K.: – D.-néről hallott-e valamit?
A. A.: – Én nem tudom, az hallottam, hogy misére valót adott, az ura szeretőzött egy
másik fehérnéppel. Misére valót adott, s az ura akkor kibeszélte, megmondta.
K.: – Szerelemféltésből is végeztek rontást?
A. A.: – Hallottam én es olyanyokot, hogy beszélték, hogy elrontották. Itt es vót, az
én testvéremnek, egy iskolázott fiú, falubeli vót, gyermeket csinált. Fiatal vót. Tizenhárom
évig bolondította. Tizenhárom éves korától. Bolondította örökké, gyermeket csinált neki,
s akkor nem hagyta a legény. El es lopta, s el es mentek Vásárhelyré, s ott vótak. Három
hónapig. Közbe még egyet csináltak. Akkor hazakerültek, s mentek a nagyapjáékhoz, hogy
ott fognak lakni. Az édesapja elhajtotta puskával őköt. Akkor elváltak, elmentek, egy házat
vettek ki, s ott laktak. Akkor onné es elzavarták. Osztán azt mondta, egy ember, a testvérem es mondta, hogy a cipőjit elvitték a suszterhoz, s a bélésit kiszedték, szépen elváltak
sírva, mind a kettő sírt, nem vesztek össze, úgy elválasztották. Nagy nemzetség vót, nagy
rokonság vót, s nem engedték. Osztá elvált, otthagyta a feleségit, s esszeállt egy másikval.
S akkor a hites felesége nekifogott, s elment. Megtanyította az az asszony, amelyik elrontotta az én testvéremet. – Ide menj te, Gyergyóba, ott megcsinálják neked, hogy visszajő az
urad. Meg es csinálták, otthagyta az ember, s visszament a feleségihez. Az az ember vallatta a feleségit: – Mondd meg, hogy mit csináltál, me ne? Azt mondta, őt P.-né tanyította.
A gyergyói. Visszament a feleségihez. Ilyenyeket én hallottam, ilyen sok volt, sok történt.
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K.: – Olyat hallott-e, hogy ételébe, italába beleraktak valamit?
A. A.: – Olyant es csináltak, megitatták itt egy fiút. Az unokatestvérem vót, azt itatták
vót meg. Nem tudom, mi vót, ostán olyan csúf vót az orcája. Az orvosok nem tudtak segíteni. Osztán későre valamivel kigyógyították vót, de hogy mivel, nem tudom. Úgy meg
volt bolondulva, úgy futott a fehérnép után. Halt meg, osztán megunta. Megitatták vót,
nem tudom, mivel, valami italval.
K.: – Egyéb eljárást tud-e a tehén tejének a visszahozására?
A. A.: – Nem tudom, az enyémet így hozták vót. Az öregember vitte volt el valami korpát, s arra olvastak vót, s én azt megetettem a tehenvel, s mondom, valami fokhagymahéjat
hozzott volt, én avval füstöltem. Fokhagymával ott a szarvától kezdtem, s hátra ott a hátán.
Ahol mondták. S helyrejött vót.
K.: – Más boszorkányelháritó eljárást tud-e?
A. A.: – Szent György nap előtt való este, akkor fokhagymázták meg az istállóajtót.
K.: – A papok tudtak-e a boszorkányos asszonyokról?
A. A.: – Biztosan ők es hallották, mint mi, kellett tudjanak, me mondta egy pap, ne
menjenek olvastassanak ott a román papnál. Ő es tud misét mondani a tehenekre, de én
nem jártam, nem tudom.
K.: – Lucaszéket csináltak-e a faluban?
A. A.: – Hát, azt én es hallottam, de nem láttam.
K.: – Lüdércről hallott-e?
A. A.: – Hallottam lüdércről. Megkerülte az asszonyt, s rendesen járt héjza a lüdérc. S
akkor mit csináljanak, valaki megtanyította, hogy egy lovat vasaltassanak meg visszafelé,
s ültessék fel a hátára, s vigyék el oda, ahol az út keresztezik háromfelé, s kerüljenek hármat, s ne visszajöjjenek, hanem menjenek el másfelé. Azt hallottam, hogy a lüdérc kereste, s mekkora fülei vótak a csűr tetejin. Nem kapta meg az asszonyt. Azt mondták, akkora
két füle vót, fel vót ülve a csűr tetejire. Ez rég vót, én es kicsi leánka vótam, mikor beszélték. Megkerülte vót az ördög, a boszorkány. A szerelmi viszonyból az asszon búsult erőst,
s azét. Legyengült, gyeremekágyba vót, s akkor megkerülte a lüdérc.
K.: – Olyan történt-e, hogy valakinek ördöge volt?
A. A.: – Hát, azt hallottam, azt mondták, Ugrán történt. Ott mondták, hogy a B.-né
ördöge. Kőtöztek el onnan, feltették a fát a szekerre, s odvas vót a fa, s mikor elkőtöztek,
megérkeztek oda, hova kőtöztek, akkor csak kiállott belőle, s azt mondta: – Ne, én es itt
vagyok, az ördög. [Nevet.] Kiszökött az odvas csutakból. Úgy beszélték vót, én még leánka
vótam, a B.-né ördöge.
S még hallottam olyant, hogy azt es szomszédasszon beszélte, most halt meg, hogy fiatalok vótak sokan, ott a havason vótak, s akkor odament. Lódítani kezdte valami a kalibát,
s a kövek béestek, de lik sehol se maradott, ahol a kő béesett. Akkor ők eleget imádkoztak,
de ő minden este ment oda, s ott kínozta őköt. Azt mondta egy asszon, bocskorai vótak,
s bétette a feje alá, met csak hallották, hogy megcsubbant, s akkor a savóba vette belé. S
olyan csodákot csinált, hogy no azt mondta, bétette a feje alá, azt mondta, ezt többet nem
áztatod, azt mondja. Mikor má kimondta, akkor már megcsubbant a bocskor a cseberbe.
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Akkor kínlódtak. Málékeverőt, mindent szedett essze, s ott dógozott vélik. Ők eleget igy
es, úgy es, de nem tudtak semmiképpen megszabadulni addig, amíg a papot ki nem vitték, s meg nem szentelte. El nem távozott, ott kínozta. Két héten keresztül. Ezt beszélte,
hallottam egy férfitól, aki ott vót, s az asszonytól es, amelyik ott vót. Mit csinált vélünk. –
Úgy hanyított – azt mondja –, s egyet se ért münköt, csak megtőtötte kővel a nyári kalibát.
S csak bésuppant a kő, s lik se maradt sehol. Mit tudom, mi volt, valami ördög vót. Sokat
beszélte, hogy mit csinált vélik.
K.: – Azt hallotta-e, hogy a lidércnek vagy ördögnek munkát kell adni?
A. A.: – Azt es hallottam, hogy mondják ott, elküldtek vót egyet a kősziklába, s ott
őrölte. Én es úgy hallottam, hogy úgy kínozta őköt, s elkűdték oda a kősziklába, s ott őrli a
követ, de én nem láttam. Dógot kell adni neki. Valami ördög vót, nem lehet tudni, hogy mi
vót. Azt háromtól es hallottam, hogy hogy kínozta őköt, met többen es vótak. A juhokot a
kosárba jeszgette. Őköt hanyigálta, a kővel megtőtötte a nyári szállást. Áztatta meg a bocskorait, vette belé a cseberbe. Málékeverőt, mindent beléhányt a cseberbe. Ők nem láttak
semmit, csak csinálta ezket a...
[...] Én nem láttam soha késértet..., hogy megjelenik, ez az ember s az es, de az enyém
nem jelent meg, én egy koppanást sem hallottam soha. Nem tudok erről.

VI. Interjú ideje: 2005 szeptembere
Gyűjtés helye: Gyimesfelsőlok
Adatközlő: B. P. [álnév], [születési időpontját nem árulta el, 50 év körüli].
B. P.: – Csinált olyant, hogy valami szőrököt esszebogzott, s esszekötte, másiknak
bétette, hogy jedjen meg avval, hogy megfermekálta. S, na mondjuk, rajtam megtörtént
az, hogy a szüleim valami fődet osztottak, a just. S akkor egy reggel édesanyám jött elé
ide az ösvenybe, ide a másik házhoz, testvérihez, s egy bog, mint egy bog nyúlszőrvel
volt az megcsinálva. S osztán nem es élt sokat, a doktorok azt mondták, rákbetegség, de
az nem az vót, valami mocskot összegyűjtöttek, azzal az izével...Valamit reaöntöttek,
reabeszélgettek, reamondtak valamit, s az osztán olyan, hogy kibelendázik a tested, vagy
osztán belé es tudsz halni az olyanba, ki érti, de itt a faluba nincsen olyan, aki megcsinálja. Ott a Regat felé, vagy Gyergyó felé es van. Akkor aztán én felvettem, egy lapátra
reahajtottam, hogy aztán ott ne legyen az ösvenybe, megszagoltam, s nekem a szájam elfacsarodott. Osztán ugyancsak egy ember, kézileg vót megcsinálva, az térítette meg, de
hogy hogy, nem mondta meg. Előttem semmit se csinált. Elkért egy izominget, elvitte, ott, hogy mit csinált neki, én se tudom. Csak annyi, hogy én fel vótam a doktorokhoz Vásárhelyré operálásra, s akkor oda nem kellett feljussunk, me az ember engemet
megtéritett.
S akkor az ilyen vízvetésekvel, hogy meg vagy igizve, annak ilyen katolikus imádságot,
Miatyánkot, Üdvözletet, Hiszekegyet elimádkozol, s akkor van egy mondóka, hogy:
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Mária elindult a Jordánhoz,
Amint ment megtalált három zsidóleányt
A zsidóleányok megigizték szent fiát,
Az én vízvetésem es úgy használjon,
Ennek az állatnak/ennek a gyermeknek,
Mint Máriáé Jézuskának.
S aztán utána mondta, hogy: kékszem, ződszem, mindenfajta szem megigizte ezt a gyermeket, vagy ezt a malacot, vagy ezt az állatot, s úgy elmenjen róla, menjen a tisztítóhelyre, s
kiváltképpen, ahonné jött vissza oda. S ennyi. Eltöpdösi háromszor, a vízvetés ilyen.
S akkor hogy kártyát vetnek, az esmen egyeb dolog, politika van, me azok szám szerint vannak, s ha képes kártya, az, aki kezdi vetni, az van egy emberfej rajta, vagy számokot
esszemondja, az a kártyavetés, ilyenbe esik.
K.: – Amit maga megszagolt, arról tudta-e, hogy azt ki rakhatta le?
B. P.: – Hát azt,dehogy tudtam. Mü se nem tudtuk, még ma áldott nap se tudjuk. Csak
mü arra tételeztük, hogy ezt a rokonságból tették, rosszakaró vót a fődek végett. A juss végett.
K.: – Ismert-e itt a faluban fermekás asszonyt?
B. P.: – Itt a faluba nem nagyon van. Ott Szentgyörgyre járnak, jártak egy vénas�szonyhoz, az es hogy mit csinált, az ilyen fermekások, nem igen mutatták meg, hogy hogy
dógoznak, mit dógoznak. Csak hallottuk, hogy kellett vinni vajegy üveggel vizet hazolról,
abba szálkákat gyújtott, gyufaszálkákot, beleévette, s arra ő valami mondókát mondott,
vagy imádkozott vagy valami. Mint ez az enyém es ez a vízvetés.
K.: – A vízvetést mindig gyakorolták?
B. P.: – Én igen. Ha valami úgy van, hogy látom, hogy a malacok fosnak, vagy egy kicsi gyermek sír, én nem tartom bűnnek, mert ez imádság. Osztán na, hogy a tehen nem
ad tejet, s akkor adjál likas szalmát, a likas széna az a szalma. S a szalmától nem ad tejet.
Ezt es szokják mondani, de abba es van, met van akinek olyan természetje, hogy megigizi,
a szemivel meg kezdi nézni azt az állatot, s attől a tehen es elromlik. S osztán egy ilyen
mondókát reamondnak, s imádkoznak rá, s annyi. Vagy szenteltvízzel meglocsolja, vagy
fokhagymával békeni.
K.: – Akkor vannak olyan asszonyok, akik elveszik a tehén tejét...
B. P.: – Vannak, vaj elmejen, s igy megsimogálja a tehenet, az elég ahhoz.
K.: – Történt-e a maga tehenével ilyen?
B. P.: – Vót, de mi akkor vajegy román paphoz elmentünk, s misét szógáltattunk, vagy
valami, s akkor avval má ódódott meg, me igy másképpen nem...
K.: – Azt gondolták-e, hogy ki lehetett a rontó?
B. P.: – Azt gondolhattad. [Súgja: Vagy valamelyik szomszéd vót.] Me vannak olyanok,
hogy jó szomszéd vagy, s jól csinálod, s méges ássa reád a vermet.
K.: – Hallott-e arról, hogy békája van valakinek?
B. P.: – Van. Hallottam. S az Szent György nap előtt megjelenik. A béka. Vaj ha nem,
április 24-e előtt megérkezik, s akkor az akaratod ellenére es, vaj így a házba bé akar
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jönni, vaj még olyan es van, hogy megcsinálják a békát, bé van varrva a szája, s odakűdik.
A béka az olyan, hogy annak a gurucsásnak, annak van valami politikája, kell legyen valami szakképesítése, az irányítsa, persze. Kell tudjon valamit, beszélget neki, vagy kűdi,
vagy mittudomén. Béka olyan, hogy vagy tejet... Van, amelyik megszopja a tehént, vagy
azzal visszamejen, akkor ilyenek vannak.
K.: – Több békája is lehet valakinek?
B. P.: – Hát biztosan van, vagy szaporítsa, mit tudom én.
K.: – Hol tartja a békákat?
B. P.: – Valahol a csűr alatt, s azt eteti-e, mit csiná, azt én se tudom, én nem láttam. Valami szalag van a nyakán, mit tudom én, én nem láttam. S akkor aztán olyant
es hallottam, hogy csinálják azt, hogy valahogy amikor a tehen megborjúzik, van egy
lepedő, s abba felveszik a borjút, így az ölibe, s megszoptassák. S akkor így az első tejet reafejik, s akkor valahol a küszöbre felterítik, s akkor elmejen ki seggleg, amikor
fehér mogyoróágat kap, s akkor vissz es jő úgy, elé nem néz arrafelé, s akkor ahhoz es
kell valami vers, vagy valami, s akkor addig üti, nem tudom, melyik kezivel, azt a lepedőt ott a küszöbön, amig odafut az, aki csinálta. Ilyet hallottam, de velem nem történt meg, s nem tudom.
K.: – Azt hallotta-e, hogy felszedik valakinek a lábnyomát?
B. P.: – Felszedik a lába nyomát, s akkor szárazporcelánra vagy mire teszik. Azt egy
cigánné járt itt a falun keresztül, láttam a cigánnét, egyszer megérkezett héjzánk es,
kártyát vetett. Kártyát vet, s ilyen bajod van, s olyan bajod van, az az olyan csaló, s inkább az ilyen hiedelmeket, azt es csinálják, hogy csalják, hitetik az embervel, s akkor a
másik megvan jedve, füvet, fát odaad annak, s aztán beszéli úton-útfélen, na engem így
csinált meg ez, s úgy csinált meg. S van es igaz, me meg tudja csinálni, csak ahhoz kell
valami szakma, kell valami tudomány, vaj egy mondóka, vaj egy vers, azt kell valahogy
tegye, s vegye, s vigye. Akkor a másik úgy csinál, elmejen, s az új sírból, temetőből fődet vesz, s akkor azt es valahogy összebogojza, s a másikhoz béviszi a házba, s elszórja,
akkor azt meg tudja rontani. Valami mondókát reamond, s béveti. Azt se tudod, hova
veti bé ide a lakásba. S akkor az örökké egy bánatot okoz a másiknak a gondjára. Örökké olyan bánatos, hogy ne legyen vidámsága. A tudományt kell tudja egy vénebbtől.
De ugye nálunk nem vót ilyen, s igy csak hallom. Jőnek, s mondják.
K.: – Mielőtt megha,l át kell adja a tudományt?
B. P.: – Valakinek átoladja, persze, a rokonságból, akibe a legjobban bízott, aki legjobban üt a kezin, annak odadja.
K.: – Beszélnek a szépasszonyokról...
B. P.: – Na, a lónak béfonódik a haja, s izzad, akkor na, hogy a szépasszonyok járják. Na,
s az igaz es, me az akkor nem tud pihenni a ló.
K.: – A maga lovával ez történt-e meg?
B. P.: – Az igen. S akkor ügyesen egy keresztet faragunk egy lécdarabból, s felszegezzük
a feje iránt, s egy tükröt, s balkézvel elindít egy orsót valamilyen szöszvel, vaj gyapjúval, s
feldöfik a gerendába, hogy dógojzék avval, ne a lóval. Örökké azt mondják.
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S akkor fokhagymát kötnek a hajába a lónak, s akkor aztán nem kezdi csinálni. De én
ezt es olyan érvénytelennek tartom, met lehet, a lónak izzadságtól van, vagy van egy betegsége, méges ez egy babonaság s ezt így csinálják.
K.: – Mik a szépasszonyok? Szellenek?
B. P.: – Mit tudom én, nem láttam soha, csak itt beszélik.
K.: – Táncoltatnak is?
B. P.: – Elhűditik. Van olyan, hogy ne, ez a leán szereti a legént, akkor a szülők nem
akarják. Akkor egyik felől a leánnak a szülei s a rokonsága nem akarják, s akkor így
megfermekálják a legént, s akkor a legén úgy megbolondul, hogy azt mondják, na a szépasszonyok táncoltassák, s akkor a legénnek megállása nincsen. A rokonság a leán felől úgy
megbolondítsák, vagy valamit megitatnak. Van például a fán olyan moha, hogy azt valami
bogár felpetézi, akkor azt ügyesen belévakarják azt valami kávéba vagy valamibe, s akkor
azt megitassák, s akkor az meg van itatva. S akkor az amikor békerül a gyomorba, akkor
megélnek azok az állatkák benne. S akkor aztán mennek az ilyen bábákhoz, vénasszonyokhoz. Azok valamit teákot, ezt-azt főznek, s akkor az a tea olyan, hogy kihajtsa belőle, olyan,
mint a bélgilisztát es, hogy a doktor ad orvosságot, s akkor az kihajtsa. A vénasszonyokhoz
es mennek, hogy úgy kivert, s úgy ég a bele, úgy jő fel a torkába, s akkor megélnek ugye
nála, na valami teát főz, s akkor a vénasszony helyrehozott ingem. S akkor ezt mind hiedelemnek mondják.
K.: – Hallottam olyat, hogy orvos sem tudta helyrehozni.
B. P.: – Orvos se, met hát ugye röggönözik, de hát az valami olyan kicsi állatka, valami, hogy a bélből es, az ürüléke es nem vevődik észre. S akkor azt a teákon keresztül eltávolítsa, s na a vén boszorkán kihajtotta belőlem, s helyrejöttem. Van es igaz, met történt
meg itt a faluba es.
K.: – Tud ilyen esetet?
B. P.: – Történt meg itt Tiéregpatakán egy fehérnépvel. Valaki egy rokonságbeli akarta,
hogy ne éljenek jól vagy mi a férjivel, s hogy csináljon rosszat a másiknak, há így megitatta,
há egy kávéba, vagy süteménybe belékavarta: – Idd meg, komámasszony. S a komámasszon
megitta, s így járt. Egy bába hozott valami teát, s akkor odaadta, s helyrejött a másik.
K.: – Olyat hallott-e, hogy valaki belehalt a rontásba?
B. P.: – Olyant nem igen, nem történt itt a faluban. Lehet egy ilyen esetbe es, hogy a
másik nem mer menni, jaj, ki tudja, a másik esmen mit ad, s akkor nem mer menni, s beléhalhat, met a doktorok nem üsmerik fel, legjobban azt mondják, rákos vót, s adjon Isten
jó napot. Meghót, s készen van.
K.: – Más hiedelemlényről hallott-e?
B. P.: – Mondják, hogy... itt a szomszédba egy legény járt egy leánhoz. S akkor valamelyik részről a szülők nem akarták, s a leánnak a szülei úgy megcsináltatta, hogy végig hallott egy sivítást, aztán odament a legén, s onnan el kellett jöjjön a leán, nem akarta, hogy menjen többet, akkor végig, ha valamilyen folyón, ahogy jött, ott vizen keresztül
kellett jöjjön, s akkor nem hallotta, s amikor esmen jött, akkor hallotta, s úgy a víz folyása
után kellett jöjjön, s amikor esmen hazaért, a vizen keresztülment, bément a házba, akkor
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esmen hallott valami vicsogást, egy olyan éjjeli hangot. Osztán én igaz nem láttam, csak
hallotam, hogy megtörtént vele. Osztán miseszógálatot, ha katolikushoz mentek, akkor
csak szándékra adták, ha román paphoz mentek, akkor es csak arra, me azok nem olyanok, hogy... Lehet, hogy van, ahol van, de én jártam ortodox temlomba es, katolikusba es,
de azok mind a rosszra nem teszik. Az ortodox pap es azt mondja: – Ne, békülj ki, s ne
bántsd felebarátodot. A vénasszonyok megcsinálnak egy teát, s egy kicsi mondókát rea, s
avval helyrejött, segített rajta. Ez az ember evvel jött vót helyre. Nem mondta meg, hogy
ne menjen el a becsületje a legénynek.
K.: – A fermekás asszonyok vallásosak voltak-e a mindennapi életben?
B. P.: – Azok, s azok, mondjuk, nem es csinálnak egyebet, vaj egy teát főznek, s ezek abból élnek, egy-egy olyan vén, özvegy vénasszony azt csinálja. Kap egy-egy kenyerre valót,
azé főz egy teát, tudja, hogy mit kell tegyen, s teszen egy kicsi citromsót, vagy mit tudom,
én mit. Én így gondolom el az én felfogásomval.
K.: – A pap tud-e ezekről?
B. P.: – Hát azt nem nagyon tudja, hogy te ezt csinálod, vagy azt csinálod. Oszán, hogy
a lelkiismeretje mennyire... Hogy meggyónja-e, mit csinál-e, nem tudom.
K.: – Mivel hozhatta helyre a maga száját az az ember ?
B. P.: – Kért tőlünk egy szentelt gyertyát, s átolkérenzett, nem a konyhába, ahol laktunk,
hanem a szobába, ott, hogy mit csinált... Szentelt gyertya legyen, s szentelt gyufa. Gyertyaszentelőkor vót, február másodikán. Szenteltetünk gyertyát, s akkor örökké a háznál gyertya van, s a gyufát es karácsonykor elétegyük az asztalra, megszenteli, s húsvétkor es, s akkor
nekünk örökké a háznál szentelt gyufa, s szentelt gyertya vannak. Osztán hogy mit csinált,
a másik szobába münköt nem engedett bé. Engemet lehívott volt oda, egy négy kilométerre, volt egy piac, s menjek le, mert ott engemet helyrehoz. Én megvártam, de én úgy féltem,
hogy mit csinál nekem. Ügyesen megtapogatta, s úgy tűnt nekem, hogy lisztes volt a keze.
Megtapogatta az arcámot, s azt mondta, hogy visszafelé nehogy néjzek, amíg hazajövök.
Én négy kilométret úgy jöttem haza, hogy nem néztem vissza, bétartottak, azé, me féltem.
K.: – Hány éves volt akkor?
B. P.: – Huszonvalamennyi éves vótam. Húsz, huszonkettő vótam.
K.: – Arról hallott-e, hogy valakit megnyomott a szellem az ágyban?
B. P.: – Hát azt így mondják, mikor a kicsibubás asszony… Nincsen megkeresztelve a
bubája, akkor nem szokják hagyni egyedül, mert a szellem megnyomja. S az es csak an�nyiból tevődik essze, hogy gyenge az a fehérnép, ki van fáradva, minden éjszaka ott van
avval a bubával, s akkor az úgy ki van fáradva, éjjel se aluszik, nappal se, s akkor egyedül
nem hagyják, ne, hogy megnyomja. S akkor ugye ő kiakad, elveteszkedik, elaluszik, s akkor ő héjzaébred, ő ugye abba a tudatba van, hogy a kicsike ott kell legyen. S akkor úgy
megijed attól, inkább megijed, s akkor hogy megnyomta valaki. Na, ez így van az igazság.
Reamondják, hogy szellem megnyomta, de ez az igazság belőle.
K.: – Olyat hallott-e, hogy valakinek ördöge volt?
B. P.: – Azt mondták, hogy úgy vette vót, de csak hülyeség vót. Azt, hogy ijesztette, ha
félénkebb ember vót. Ijesztette, hogy héjza ne menjenek, vagy héjza, tőle... Egy olyan vót,
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amelyiknek több pénze vót, hogy héjza ne menjenek, hogy kérjenek. Ördöge van, s akkor
nem mert a másik menni, na ha most nem tudom megadni a pénzt, akkor ki tudja, hogy
mit csinál velem. Ez az ördögös dolog.
K.: – A fermekás asszony az furcsa asszony volt?
B. P.: – Nem. Hanem az olyan szókimondós, akkor olyan mindent kell tudjon, s akkor
az egyik s a másik hallgatag, azé, hogy menjenek többen héjza. Ezét mondják. A másikra
mondják, hogy seprűn jár, jár a ráksúlyt, az nem jár seprűn, csak minden zuvatot meg kell
tudjon, s azt ő másképpen elbeszélje. Itt nálunk így mondják, inkább.
K.: – Ellenségeskedésen múlt-e?
B. P.: – Hát azé ellenségeskedésen, me ha itt valami itt meghallott, akkor elment a másik szomszédba, elmondta, s a harmadiknak visszamondta, s akkor a negyediknek, s ott
szemlélködtek, s akkor ez vót a legnagyobb eset.

VII. Interjú időpontja: 2005 szeptembere
Gyűjtés helye: Gyimesfelsőlok
Adatközlő: Bi. A., nő (sz. 1940)
Bi. A.: – Őszintén, ezt anyósomtól hallottam. Neveket nem mondok, met keresztanyám, s mit tudom én, mik vótak. Egyszer mondta az öregasszony, Isten nyugtassa, anyósom, meg van halva, a szomszédasszony, komaasszony nagyon jól vótak. Tartották azt,
hogy aki ért hozza, elveszi a tehénnek a tejét. Vót annak egy olyan ellenszere, hogy milyen
napokon mit szabad csinálni, mit nem szabad csinálni, s mikor ezeket ők megcsinálták,
akkor egy bizonyos idő után az az illető, aki elvitte a tehénnek a tejit, megmondta, aki foglalkozott, visszacsinálta, így mondták, visszacsinálta, azt, amit a másik csinált. Akkor meg
is mondta, hogy na most úgy vigyázzatok, hogyha a következő napon megy s kér valamit,
ha egy gyufaszálat is, vagy egy pohár vizet, vagy bármit, semmit ne adjatok neki, met akkor
amit én csináltam, annak akkor nincsen értelme. Anyósom, őszintén mondom, így mondta, hogy reggel korán még fel se vótunk kelve, s érkezett. – Komámasszony, adjon egy szál
gyufát, tüzet akarok gyújtani, s nincs... – Értse meg, hogy nincs... – Hát, adjon akkor egy
darab kapát, bármit, csak adjon. Semmit se adtunk neki. S ahogy így mondta, ha igaz vót,
akkor visszaállot a tehénnek a teje, s nem vót probléma vele. A valóság az, hogy az az öregasszony, akiről szó vót, nekem keresztanyám vót, őszintén mondom. Akkor még nem itt
laktunk, hanem fennt a barakkban laktunk. Tejet hozott, hát őszintén mondom, olyan sárga vót, olyan természetellenes valamilyen színe vót annak a tejnek. Nagyon, nagyon sárga
vót. Mondjuk, ezt anyósomtól hallottam.
Osztán mondtak ilyent, hogy elvette a tejet, s akkor a másik, az volt az ellenszere, azt
mondták, hogy mikor a kicsi borjú születik, akkor egy lepedőbe csombolyítsák, beleteszik,
s azt megtartották akkor. Megtörtént egy ilyesmi, azt a pokrócot kihúzták, s verni kezdték, jó kemény pácákkal, s addig verték, amíg csak tudták, s akkor az az illető, aki azzal a
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tejjel matatott, akkor ammá ment oda, nem bírta, hogy: – Ne üssétek, ne üssétek, annyi vót,
mintha őt verték vóna. Mondjuk, aztán a mai rend ember az ilyesmit nem hiszi. [Nevet.]
Akkor ők hitték. Az az illető, aki bűnös vót, azt a pokrócverést úgy érezte, mintha ráraktak
vóna minden ütést. Na, még vót, ezt elmondom, a középloki néptanácsnál dógoztam nagyon sokat 54-től, 13 éves koromtól. Úgy hívták a vénasszonyt, hogy Becze Tera, most annak a nevét es mondhatom, me rég meg van halva. Az öregasszon szabályszerűen, én nem
láttam, egyik munkatársam mondta: – Képzeld el, Anna, hogy mit láttunk. Tera néninél
egy cserépfazakba egy csúf varangyos béka, s egy szép piros szalag vót a békának a nyakára kötve. Ez nem hazugság, őszintén mondom. – Úgy megborzadtam – azt mondja –, amikor megláttam azt a fazakat, az volt az ágy szélén, minden esetre mi jártunk, akkor húsbeszolgáltatás vót, s mindenféle, rengeteget házaltunk a néptanácstól, adóért, s mindenért. S
osztán tényleg ezek a vén öregasszonyok... Azt se tudom, hány éves lehetett. Ez Hidegségen vót, Szalamás patakán. Én felsőloki születésű vagyok, de Középlokon laktam. Mondjuk, az, de aztán lehet, hogy még vannak...
K.: – B. T.-ről még hallott-e valami?
Bi. A.: – Ez a B. T., hát én személyesen ismertem. Az egy egyszerű kicsi öregasszony,
érti-e, akkor egy valami olyan divat vót az öregasszonyoknak, hogy olyan csuklyás zekeféleséget viselt az öregasszony, olyan régies-régies, én azt se tudom, hogy mikor lehetett
az, de én azután se láttam, másnap se láttam, akkor azon az öregasszonyon. Így a fejin egy
olyan csuklyaszerűség vót, ujj nélkül egyenesen le. Gyapjúból vót szőve az anyag, amiből
vót az. Rajta láttam, s tényleg az öregasszony, mondták, hogy ő értette ezt, hogy elvette a
tejet. Na, de én se a békáját nem láttam, én az öregasszonyt ismertem.
K.: – Maga feltételezte volna-e, hogy ilyet tud az öregasszony?
Bi. A.: – Mondjuk, akkor ezt hitte mindenki, s még gyermekkorunkba is ezt hittük, de
most úgy tetszik, nem tudnám elhinni, őszintén mondom.
K.: – A természete nem volt furcsa?
Bi. A.: – Az rendes, normális valaki vót, gazdálkodó asszony vót, férje vót, az a legutolsó, aztán örökösököt fogadott maga mellé, akik rendezték, a végén aztán itt halt meg nem
messze... Nagyapám, Isten nyugtassa, mind meg vannak halva, egy kicsit lennebb laktak,
s teheneket mindig a Tatrosra hajtották itatni, s úgy hajtották, s itt is volt egy öregas�szony. Azt mondta nagyapám, boldoguljon, hogy a marhanyomokból vett fel sárt, ugyanúgy, ahogy ő a teheneket hajtotta, az öregasszony ment utánuk, s minden marhanyomból
sárdarabokot vett fel. Azt ő valaminek felhasználta. Akkor azt es tudtuk, hogy na, ez es
fermekás. Ezt így nagyapám mesélte, de mondom, én most má a mai eszemvel, úgy tetszik,
hogy nem hinném el, na. [Nevet.]
K.: – Mit csinált a sárdarabokkal?
Bi. A.: – Vitte… otthon ő biztos…ráolvasás vót vagy mit tudom én, valami, azt csinálhatott vele.
K.: – Beszélnek szépasszonyokról…
Bi. A.: – Jaj, még az igen...na még tényleg ez is... Ezt vagy hiszem s vagy nem hiszem.
Az Isten nyugtassa, édesapám rég meghalt, ‘44-ben, jártak így erdővágni. Ilyen fakalibákba
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laktak. Ott aludtak. Azt mondják, hogy tele a gyomrod, s rosszat álmodol. Az 100%, hogy
mondta, hazajött, és otthon elmondta, hogy úgy ráfeküdt, így a mejjire, s úgy nyomta,
hogy azt érezte, hogy megfullad. Vergődött így-úgy, s amikor megébredett teljesen magához, akkor így mondta, sohase felejtem el, ahogy vót az ajtó... Hogy is mondták, hogy bal
kézvel kellett megfogni. A kaliba ajtaja alatt egy nagy fekete macska kisuhant. Hogy az
valódi macska vót-e, mi vót-e, azt már nem tudnám megmondani. Hát ez csak egy olyan
elbeszélés vót, álom is lehetett, az övé is. Ezt má nem lehetne rábizonyítani, csak elmesélte,
hogy azt ő érezte, s látta. Lehet, hogy álmot látott.
Ezt a pántlikás varasbékát ezt látták, me mondom, egyik tisztviselőtársam mondta, hogy képzeljem el, hogy mit láttak, s ezt, amelyiket mondom, hogy anyósomot, ez is
100%-os vót, az öregasszony, Isten nyugtassa, itt vót velünk, elmondta, hogy hogy könyörgött a komámasszony, hogy akármit, bármit adjanak. S az meg volt nekik tiltva, met ha adtok valamit, akkor visszacsinálta azt, amit én csináltam.
K.: – Az istállókba bejáró boszorkányos asszony ellen mivel védekeztek?
Bi. A.: – Mondjuk, ezt valóba tartották, hogy fokhagymázták a küszöbököt. Akkor vót
az a szamárcsipke, az a tövises csipke, nem az a magas...Hogy magyarázzam meg magának, ilyen tömören nő, azt tartották, nálunk is az istállóba fel vót szúrva a gerenda mellé,
az örökké ott vót, olyan tüskebokorszerűség vót. Nem es szamárcsipkének mondták akkor, nem jut eszembe. Minden esetre a szamárcsipke az magas, ez ilyen tömörnek nő, csak
így tüskés csipke vót. S azt úgy tették oda a boszorkányok ellen, hogy legyen az istállóban.
Na, ezeket tartsák, aztán mondjuk azt, hogy ha kicsibornyú lett, akkor az első fejés tejből ott a küszöböt keresztre meghúzták, keresztet rajzoltak rá, ezt es folytatták. Úgy tartották, hogyha kereszt tevődik, akkor a tehén nem lesz rontva senkitől.
K.: – Hogyha volt egy asszonynak egy békája, akkor mit csinált azzal?
Bi. A.: – Az a béka vót neki a fermekája...Ez es, pedig nem hiszem el, azt nagyon régen,
azt se tudom kitől hallottam, hogy csak egy ilyen csináló asszony, azt mondják, vén boszorkány, tudta, hogy a tejet...Úgy mondta, hogy mindegyiktől egy-egy cseppet. Volt neki
egy varázsige, ima vót, mit tudom én, úgy mondta, hogy mindegyiktől egy-egy cseppet. S
vót egy unoka, s amit az öregasszony csinált, azt ő is csinálta, de nem akkor, hanem amikor
az öreg azt nem látta. S akkor a mondása azt volt, hogy: – Mindegyiktől minden cseppet.
Ez es nagyon régi dolog, azt se tudom, nagyapámtól, nagyanyámtól, kitől hallottam, hogy
a gyermek megcsinálta. Úgy felfújódott tejjel, hogy pukkadt ki, s ahol megszúrták, a bőre
alól tej folyt ki. Ezt maga elhiszi-e?
K.: – Mit csináltak azzal a sok tejjel a boszorkányos asszonyok?
Bi. A.: – Használja, azt hiszem, sajtot vagy valamit, vagy csak azét csinálta a jövedelemért. Csak ezét kellett csinálják, ha csinálták.
K.: – Arról is beszéltek, hogy a tehenek odamentek a kapuja elé?
Bi. A.: – Ilyen is vót, tényleg mondták, hogy akiket...úgy mondták, megkontérozott
egy boszorkány, ez vót a kifejezés rá, s akkor a tehenyek, ha elcsapták, odaszaladtak ahhoz
a házhoz, ott bőgtek, ordítottak bé oda az udvarra, ahol a tejüköt elvették. Ezt mondani
mondták, én látni nem láttam, a régi öregek.
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K.: – Hogy van az, amikor a kígyó megmarja a tehén tőgyét?
Bi. A.: – Hát mondjuk, az még most is megtörténik. A kígyó megszúrta a tehént, mérget fecskendezett bele, az természetes, hogy lefertőzte azt a részt. Osztán hogy a gyógyítása mi vót, ezt nem tudnám megmondani. Lehet, hogy az öregasszony vitte oda a békáját.
Most amit mondok, azt ne vegye fel. [Elmeséli szülei halálát. Halálukat megelőzően a
szomszédjuk is meghalt. Egy gyergyói jósasszony mondta el, hogy halálos rontást okozott
valaki a szülőknek és a közvetlen környezetükben élőknek azzal, hogy a házuk alá urszitát
helyezett el.]
K.: – [A volt szomszédjáról kérdezem.] Hallottam, hogy az idős D.-né is értett a rontásokhoz?
Bi. A.: – [Súgja.] Itt a házunk hátánál, a férfinek a meghalt édesanyja.
K.: – Maga ismerte őt?
Bi. A.: – Én hogyne ismertem vóna, most nemrég, körülbelül hány éve, hogy meghalt...
hány éve, hogy R. néni meghalt. R. néninek hitták, öt év, hat év...
K.: – Az igaz volt-e, hogy ő értett az ilyesmihez?
Bi. A.: – Hát ezt nem tudnám megmondani. Rendes asszony vót, őszintén mondom.
Hogy mé mondhatták, ezt nem tudom, érti-e. Normálisan marhát tartottak, abból éltek.
Hegyen éltek. Tejből rendkívüli mennyiség sohasem vót, vagy amennyi egy tehentől vót,
kettőtől. Nem vótak se szegények, de nagyon gazdagok se, abból éltek, gazdálkodásból éltek.
K.: – Hallott-e arról, hogy az emberek megcsináltatták egymást?
Bi. A.: – Hát régebb ezt nagyon folytatták.
K.: – Tudna mesélni egy ilyen esetet?
Bi. A.: – Egy konkrét valamit semmiért se tudnék mondani, mondjuk, mondták, hogy
elment a mondóasszony, s gurucsát vetett, s ezt kellett tegye, s azt kellett tegye. Egy konkrét dolgot, hogy eredménye lett vóna, nem tudok.
Egy esetet elmondok. Ez a családunkba van, ez olyan, eztet... senki se tett, senki se
vett, csak a tényeket mondom. Mi Középlokon laktunk. Én itt születtem Felsőlokon, de
Középlokon építettek édesapámék, s ott laktunk. Volt egy darab terület, úgy mondták,
hogy az Ödön birtok, az vót a neve. Na, én annyit magának megmondok, hogy aki az Ödön
birtokon lakott, senkinek szerencséje nem vót. Marhakár, disznókár, emberhalál, fiatalon,
érti-e. Nagybátyám csak ott lakott melletünk, hadifogoly vót... Minden esetre hazajött, a
felesége meghalt, 1953. december 23-án temettük, fiatal vót, harmincöt éves. Ott laktak
azon a helyen ők is, mi is. Más év június másodikán meghalt, de csak úgy hirtelen a férje.
Vót három gyermek, osztán rokonyoknál elhányódtak, felnőttek, ahogy fel tudtak.
S akkor most mondom a többit. Vót Gyergyóba, úgy mondták, egy mondóasszony. Vót
nekem egy ángyom, román vót, az es nekem nagybátyámnak vót a felesége. Van egy nővérem, öt évvel idősebb, mint én. Na, hát menjenek el a mondóasszonyhoz, hogy ilyen hirtelen halálok egymás után, nálunk egy disznó döglött, s az alsó szomszédnál tehén döglött,
s a másik elment Felsőlokra fűrészkorpáért, s mire hazajött, a tehén az úton összeütött a
lóval s megdöglött. Ez így volt, őszintén mondom, nem az égből kapom, ez a valóság. Na,
elmentek a nővérem az I. bácsiék halála után. Ezt ne vegye fel me ez az én sorsom... [Személyes történetet mesél el.]
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K.: – Lüdércről meséltek-e valamit?
Bi. A.: – Akkor azt mondták, hogy lüdérc, s most azt mondjuk, hogy hullócsillag.
Úgy tartották, hogy a lüdércnek van egy olyan hatalma, s ha például a legény ott aludt
a leánynál... Ha például a leány nagyon várta azt a legényt hozza, akkor a lüdérc megtréfálta. A lüdérc ment a legény képibe a leányhoz, akkor mondták. Mondtak ilyen eseteket,
de ki tudja, kik vótak. De csak úgy tudták megismerni, hogy az egyik lába lóláb vót, arca,
minden hasonlított a legénynek, de az egyik lába nem vót normális. Mi most azt mondjuk,
hogy üstökös, egy csillag elfutott, s egy nagy fény megy utána. Akkor azt mondták, hogy
az a lüdérc. Komjátból jöttünk haza, messze vót a kaszálónk, este későn haza, későn a sötétben: – Ne a lüdérc, ne a lüdérc. Ki tudja, lüdérc vót-e vagy csillag. Egy nagy fényes csillag vót, s egy nagy üstöke nyúlt utána...
Hát egy mondás vót, úgy mondták, hogy vót egy valaki, egy B.-né. Nem tudom, hogy
hol lakhatott. Annak vót ördöge. Az olyan vót, hogy vele ment, amerre ment. S bárhogy
elhagyta, vagy eladta, úgy, hogy odaadta, örökké oda ment vissza ahhoz a B.-néhez.
S akkor lett egy ilyen szólásmondás, mikor például valaki valakitől nem tudott szabadulni semmiképpen, akkor mondták, hogy ez úgy járt, mint B.-né, aki az ördögitől nem
tud megszabadulni. Hogy vót-e? B. nevek vannak Ugrán, de hogy B.-né ki lehetett, fogalmam sincs, de hogy az ördöge hogy került oda, arról sincs. [Nevet.] De osztán mondom,
maradt egy ilyen mondás utána, hogy ez nem tud megszabadulni, mint B.-né az ördögitől.
B.-né mindenütt eladta az ördögét, s méges, mikor hazament, ott vót vele.
K.: – Azt hallotta-e, hogy az ördögnek munkát kell adni?
Bi. A.: – Az ördögnek, mondták, hogy most, hogy mondja, én es ezt hallottam. Örökké
valamilyen munkát kellett adni neki, hogy ne tudjon rosszat csinálni, akármit, csak munka
kellett, hogy azzal legyen elfoglalva. De maga hiszi-e, látta-e? [Nevet.]
K.: – Azt is hallottam, hogy elküldték valamilyen lehetetlen helyre, kősziklába...
Bi. A.: – Ez mese, valahol mesébe olvashatta. Az idősebbek mondták, de ez valami
mese vót, a kőtörő ördög vagy hogyesmondják. Hát valamikor gyermekkoromba én es olvastam. Én például most az Elfújta a szélt olvasom...Ez egy mese vót, hát valamikor történhetett, hogy vót ilyen is, de ez egy mese vót.
K.: – Olyan ráimádkozások történtek-e, hogy elmentek román paphoz?
Bi. A.: – 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.
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K.: – Mennyi idő után halt meg az illető?
Bi. A.: – Erre nem telt sok idő...Vannak ilyenek, hogyha valaki akar boldogulni, mejen
a papokhoz, fizet, s azok imádkoznak, nem tudom, miféle rossz felé es, jó felé es, én sohase foglalkoztam...Egyetlenegy... a halottakért misét adtam, de hogy én valakinek valamit
ártsak, én ilyenre soha nem...
K.: – A katolikus papok tudták-e, hogy a faluban vannak ilyen fermekás asszonyok?
Bi. A.: – Csak tudhattak róla.
K.: – Azt a tudást az az asszony valakitől kellett kapja...
Bi. A.: – Én azt mondom, hogy azt a tudományt valakitől csak kellett tanulja. Az a
valaki...ki tudja, hány nemzedéken átmegy. Dehát gondolom, hogy ne maradjon ki ez az
ő tudománya, az nemzedékről nemzedékre valakinek a családból átadta. Mikor már úgy
érezte, hogy tehetetlen, átadta egy másiknak, lehet, hogy halálakor, vagy mikor már úgy
érezte, hogy neki nincs tehetsége, ha igaz, akkor továbbadta. Szerintem úgy maradott fenn
évtizedeken keresztül, évszázadokon keresztül, én mit tudom, mikor kezdődtek az ilyesmik.
K.: – Általában idősek voltak, aki fermekáltak?
Bi. A.: – Mondjuk, én ezt az időset ismertem, s azt a másikot es mondtam, az es valami
idős vót. Mind idősek vótak, akiket én mondtam.
K.: – Olyat hallott-e, hogy férfi lett volna fermekás?
Bi. A.: – Nem nagyon, azt hiszem, hogy csak nők.
K.: – Hallottam egy olyan esetet, hogy a gyík vagy szalamandra porát rakták bele valakinek az ételébe...
Bi. A.: – Hát mit mondjak magának, egy ilyen eset is vót tényleg Tieregpatakán, akkor
így mondták, ma is él az asszony, nem szerette a menyit, s akkor beletette ezt a gyíkot...
Porrá törte, s tette az ételibe, de rég vót ez.
K.: – Mi történt ez után?
Bi. A.: – Azok a kicsi valami fehérek, valami olyasmik jöttek vissza a száján. Akkor
úgy mondták, hogy kifejlődtek, megéltek nála, az a porból esszecsinált valami a szervezetben újraélt. Akkor így beszélték, de az rég vót, még leánykoromban, annak negyven éve es,
hogy hallszott, hogy vót. S akkor a szervezetben újraélt, s sokáig beteg vót a vénasszony.
Hogy ilyen kicsi nyüvecskék formájába jött a száján es vissza. Ki tudja, csinálta-e? Lehetett
gilisztás es a másik, s akkor ráfogták az anyósára, ezt nem lehet tudni. [Nevet.]
Ezek mind olyan dolgok. Ezekbe a fermekákba én mostmá nem hinnék, ebbe a korba.
Akkor mondták, s hittük. Az akkori rend ember hitte. Hitte ezt, hogy ez van.
K.: – Azt hallotta-e, hogy a boszorkányok tilón mentek?
Bi. A.: – János vitézé a boszorkány ez olyan, csak seprűn mentek. [Nevet.] Ezt mondták, hogy tilón mennek, s éjjel gyűlést tartnak, de nem, valamit még magyar könyvbe is olvastam, hogy a Gellért-hegyre, hogy mentek a boszorkányok.
K.: – Voltak más vidékeken boszorkánypere., itt nem volt ilyen...
Bi. A.: – Valakire ráfogták, hogy boszorkány, elégették. Az mikor lehetett, az 1700as években. Az, mondjuk éppen, hogy nem boszorkány vót, lehet, valamivel okosabb vót,
247

EME
Salló Szilárd: Rontók, jósok és gyógyítók a Gyimesekben
mint a többi nép. Én így képzeltem el azokot a boszorkányégetéseket. Valaki saját magában felvilágosult volt, valamit jobban tudott, túl okosnak tartották, s reafogták, igen me boszorkány, s azét csinálták. Ráfogták, hogy az ördöggel paktázik, de az vót régebb, ki tudja,
mikor. Nálunk itt sohase hallottam ilyesmit.
[...] Én nem hiszem, hogy Isten segitségével az ilyen hülyeségeket meg tudják csinálni.
Én azt mondom a mi vallásunk szerint, a Jóisten a földön lakó embernek ilyen erőt
nem ad, hogy amit ő teremtett, egy fődönjáró ember a föld színiről eltegye. Énszerintem
ez nem létezik, hogy ilyen lenne, ki tudja? Én ebbe nem tudok belenyugodni, hogy valami
ilyesmi valóban létezne. [...]
Édespám, Isten nyugtassa, a pityókaterméssel, ősszel tehénnel Fogşani-ig 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 oda nősülve, 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.
K.: – Karincaverésről hallott-e?
Bi. A.: – Ezt nem hallottam. Ezt a lepedőt, ezt a bornyut, ezt verték. Mondták, hogy
ennek hatása vót, de én nem láttam egyet se.
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VIII. Interjú időpontja: 2012. április 2.
Gyűjtés helye: Borospatak (Gyimesközéplok)
Adatközlő: P. [B.] G., nő (sz. 1936)
Adatközlő: T. E., nő (sz. 1965)
K.: – Miben áll a gyógyítás, amit végez?
P. G.: – Hát első az érzékenység, a kezibe. A második a tudás, hogy minek hol a helye. A harmadik az, hogy durván nem szabad semmit, hogy az idegszál ne gyulladjon bé.
A negyedik az, hogy az idegszálot kiszabadítani, amit bécsíp. Annak a mozgatása, az eltávolítása a módszere.
Úgyhogy ha könyökbe, vállba, derekbe bárhova bécsíp egy idegszálot, azt nem kenéssel, nyomással kell kiszabadítani, hanem annyira meg kell húzni, hogy az a forgó közti kapcsolat annyira nyúljon el, hogy az idegszál szabaduljon ki belőle. Arról tudja meg,
hogy bé van csípődve az idegszál, hogy éjszaka fáj, jobban, mint nappal. Nappal belétörődik. Viszont ha bécsípül az idegszál, az két órán belül bégyullad. Az egy olyan fájdalom,
mint amikor a fog fáj. A másik az, hogy bokaficam, térd. Mindennek az a módja, hogy ki
kell húzni, hogy annyi távolságot kapjon, hogy tudjon az a forgó visszaalakulni a helyire.
Met kiszökik a helyiből, bé ódalba, hátra, előre, kiszökik a térdkalács alatt való forgó. Annak mindennek az az orvossága, hogy ki kell húzni, s úgy kell megmozgatni. Nem szabad tekergetni, nem szabad megnyomni, me ha megnyomja, az idegszál bé van gyulladva,
még jobban gyullassza. Arra nem áll rea akkor, de ha kiszabadul az idegszál, akkor tovább
tud menni. Esszefutnak a szálkacsontok, ezek [mutatja], úgy lábába, mint kézbe, egy ilyen
esszeütéstől. Nekisodor egy fát a lábának valamivel, esszefutnak a szálkacsontok. Egyenként úgy a lábujjkáink, mint a kezein ki kell szedni, s a csontokot vissza kell pászítani, úgy
egyenként. A kézbokába ugyan szintén, kihúzza innen [mutatja], kapja a mozgatást, met
csak úgy menyen vissza a forgó, nem a nyomástól. A másik az, aki masszát kér. Megindul
egy ínon, oda érzékenység kell, azt az inat ha el van csavarodva, vagy ha le van meszesedve,
akkor erős, kemény az a rész, ahol a keze menyen el, azon az ínon. Ha le van meszesedve,
mi a legnagyobb orvosság: a tyúkzsír. A tyúkot elvágja, a zsírját kiolvassza, egy valamennyi
szeszt kell tőteni belé. Ha tisztaszeszt, ha kámforszeszt, ha mit… Azé, met nem avasodik
a zsír meg. A másik, ha még kicsit keményebben masszíroz vele, akkor se gyullad bé, met
szesz van benne. Vannak most ezek a Diclofenac kenyőcsök, Voltaren tudom es én, miféle,
ami mindennaposon eléáll nálunk es, de mi a helyzet, ez nem masszírozni való. Zsír kell
masszírozni, met a keze alatt ettől a bőr esszegyűl, s nem érez, met ennek tapadása van,
s viszont a zsírnak, ahogy masszíroz vele, utána a masszírozás engedi a keze alatt a zsírt.
Ezek a kenyőcsök jók rehomának, ízületi gyulladásnak feltétlen jók, de ezeknek nincs csúszó hatása, hanem gyűri essze a bőrt, s nem érez, hogy mi van alatta. Se masszát, se vis�szatevést durván nem szabad, met az idegszál bégyullad, s akkor nem azt mondják, hogy a
Jóisten áldja meg a két keze munkáját, hanem azt, hogy verje meg. Hiába teszi vissza helyre a bokát… Van, hogy kiugrik a nyakcsigolya. Nem tud egyet mozdulni, az olyan, mint
ha most a világ vége volna. Azt ezzel a mozgásval felemeli, ezzel szabadul ki az idegszál.
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[Leányán mutatja be.] Ehhez mindenesetre kettő kell azé, met egyik így felemeli, s mozgassa, de a másik kell érejze, hogy ne hogy béfelé ugorjon, met az má halálos. A hátgerincnek viszont: lefekteti a fődre, nem ágyba, csak zsírval. Van kámforzsír, de azt es csak olyant,
ami zsír, vazelin, met a más tapad, s ha a keze alatt a zsír esszecsúszik, nem érez semmit.
Lefekteti, a két kezet hátra, ha derekán van bécsípődve, ha hátgerincibe, s megmaszírojza
jól, nem durván, hanem jól, hogy lazuljon meg, puhuljon ki, met teszem fel, adnak tíz darab injekciót a kórházba, hogy váljanak el a csontok, s úgy teszik vissza, úgy szabadítsák ki.
Én viszont esszeteszem a két sarkát a fődön, mikor ki van lazítva, meg van puhítva, megfogom a két lábától, s így meghúzom oldallag, s így mozgatólag kihúzom a földön. Ennek
es jó vóna a kettő, de ha nincs kettő, akkor így kell legyen. Ha van kettő, akkor én a kezemet, húzom rajta, s jól érzem, met az idegszál, amikor kipattan, ha egyedül csinálja, nem
tudja érezni. Akkor olyan, mint a húr, egy olyant pendül, úgy a keze alatt jól érzik, met
az idegszál olyan erős, hogy azt elszakítani nem lehet, csak vágni. Ha bé van gyulladva az
idegszál, édes tejes borogatót rea. Az idegszálnak ez az egy térítő eszköze van. Van még
két burján, egyiket úgy hívják, rontó burján, a papvirághoz hasonló, apró sárga virágja van,
mint a papvirágnak, s levele es ugyanolyan van. Azt meg kell törni. Törésre, gyulladásra,
zúzódásra… meg kell jól törni, s csórén kell reahelyezni s reakötni. A tyukorfű az ismeretes, minden veteményben van, az a kicsi apró levelű, a földön. Ez a rontó burján felnő
olyan harminc centire. Itt a szántófődekbe van s a csutakosokba, ahol az erdő le van vágva,
utána marad az a csetenye, kövérség… A másik még idegszálgyulladásra s minden gyulladásra – ugye mindenkinek nincs módja vagy lehetősége, hogy eljusson a gyógyszerhez, ha
hirtelen kell, megüti, megfeketedik, megdagad, meggyullad, mindennek van a búzadara, a
korpa. Tejvel meg kell keverni, s reakötni arra a megkékült, megfeketedett részre, azonnal
térít. Édestejvel kell keverni, nem egyebvel. Mi úgy hívjuk, a veresliszt, annak borzasztó
nagy gyulladáscsökkentő hatása van. Teszem fel, egy állatnak, gyomorgyulladást kapott,
vesegyulladást kapott, tüdőgyulladást kapott, egy ilyen betegségre két kiló korpát öt liter
vízvel este le kell forrózni, s reggel oda kell adni, hogy egye meg. Azt kell csinálni öt napig,
bármilyen gyulladás van abba az állatba, azt téríti, gyógyítsa.
K.: – Állatokat is gyógyít?
P. T.: Vót sokszor. Hát megmondom, hogy mit csináljon, s tovább csinálja. Van ficam
bokába… Az állatokval bajos, met ha nincs, aki jól megfogja… Én fehérnép vagyok, oda
erő kell. Megtaszít egy állat, megrúg, most már nem merem csinálni. Régebb lovaknak
bokájik, térgyik kiszökött, annak vót gyógyszere. Most nem igen foglalkozom állatokval.
Teszem fel, a lónak a bokája kiromlik, bükken a lába, ahogy mejen. Körömhegyre lépik,
onnat tudja. Van egy kerek kő, ami béfér ebbe a csuklóba, lapos kell legyen az a kő, nem
gömbölyű, s annyit, ahogy így megmozdítsa, met az embernek nincs ereje annyi, hogy kihúzza, hanem azt a követ oda bépászítsa, ezt a patát így megmozdítsa felfelé, s annyira
megfeszíti a kő, hogy a forgó visszamenyen. Van a csuklaja, s akkor azzal a bokát vissza
lehet tenni. Viszont ha térdbe van, a lehúzást abban a formával kell marhával, mindenvel
megtenni, hogy megköti a marhának a szarvát, akkor hátrahojza a hátgerince közepe alatt,
így lehojza a kötelet, hátrahúzja a hátsólábakhoz, s ahogy a kötelet hújza, úgy magától
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leereszkedik az állat. Evvel lehet nem erővel lefektetni, így kötéllel szépen le lehet ültetni.
Amikor a csípőbe van kiszökve a forgó az állatnak, akkor van egy szekér- vagy taligakerék. A két lába le van húzva a marhának, a hasa iránt a kereket egy vasrúdval lerögzíti, a
kerekre a lábát reaköti kötéllel, s ahogy a kereket fordítsa, azt nem lehet kihúzni, annyira
kihújza a lábot, csak a kerek után kell a lábot kötni, ahogy fordítsa a kereket, a lábot an�nyira kihújza, hogy a forgó visszamejen magától. Doktorok nem dógoznak avval, ezt nem
csinálják. Mondom, én mostanába nem szeretek marhával foglalkozni, én má 76 esztendős vagyok.
Még… Ha valamibe belésül: két tojást, fél liter olajat, egy kalán szódaport azt esszerázni,
s bétőteni marhának. Ezek a házigyógyszerek, met ezek a gyomrot megindítsák. A zsír es
jó, de az olajat jobb. Gyomorgyulladásos marhának ha nem tőt olajat, akkor belésül a rétesibe a székletje, az étel, annak a szék az orvosság. Azt megmenteni semmivel se lehet,
ha egyszer belésült. Még vót régebb lenmag. Egy kiló lenmagot meg kellett főzni öt liter
vízbe, lehűteni, s azt a marhának bétőteni gyomorgyulladásra. Az egy borzasztó jó dolog.
Még az es jó, hogy olajat, s édestejet esszevegyíteni, az jó gyomorgyulladásra. A disznyó es
ha gyomorgyulladást kap, s első perctől ha még eszik, olajat kap vagy zsírt, akkor meg lehet menteni, s ha nem, azt se lehet megmenteni.
K.: – A gyógyító képességet kitől tanulta?
P. G.: – Édesapám tanulta. Itáliába vót négyéves fogoly, s akkor nem vót az, hogy gipszbe kötnek, gipszbe tesznek, vagy töréseket gyógyítnak. Ő négy évet vót egy masszásorvos
mellett, aki törött kezet, törött lábat, kiromlást, ficamot gyógyított. Münköt édesapám
tanyított, az Isten nyugtassa. Az első az vót, hogy a derekába bécsipült az idegszál. Vót
Gyimesbe még egy öregasszon, s elment ahhoz, s az helyretette. Mikor visszajött, akkor
ahogy lehajlott a cipeje után, s így félrehajlott, abba a helybe visszament esmen. Mikor a
kezemet reatettem, ő a lábát kirúgta, s akkor az visszaszökött. Felkelt, s nem vót semmi
baj. Egy mozdulás, s bécsipi ez a csípőforgó, s van a csípőforgó tetejin egy vezérin, amelyik
esszekapcsolja. Az leszökik, de senkinek se felfelé, csak lefelé.
K.: – A testvérei is megtanulták?
P. G. Igen. Ötön vótunk testvérek, de egy nem. Vásárhelyt vót egy bátyám, s az nem foglalkozott vele. Szeredába vót F. G., a tűzoltóságnál vót ő őrmester, s neki még nagyon érzékeny vót a keze rea. Nagy-nagy helyről jártak hozza. Ide es Csíknak minden résziről jártak.
Gyergyóból, Kovásznáról, Udvarhelyről, ami csak távolabb van Szentdamokosról, Isten tudja, honnat. Legyen hála a Jóistennek, rossz visszajelzést még sehonnat se hallottam.
K.: – Hány évesen tanulta meg?
P. G.: – Én körülbelül 15 lehettem. Addig es, ahol kettő kellett, nekem kellett segíteni. Olyan kicsike leányka vótam, de kellett segéljek édesapámnak abban, ami nem egynek
való. Például béugrik a válla, met az nagyon gyakori, azt egy nem tudja, azt így keresztül.
[Szól a lányának, bemutatja rajta]… Édesanyám nővér vót öt évig Magyarországon, de háborúkor el kellett meneküljenek innen. Hajtották el őköt, ki kellett menjenek Magyarországra. Szekérrel mentek, amit fel tudtak, felpakoltak. Az én nagyapám Breiteschbe halt
meg, s az én nagyanyám maradott 11 gyermekvel. Ő kellett induljon Magyarországra.
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Édesanyám 13 éves vót, mikor ott maradott, s 18 éves vót a testvére. Ő két évet vót egy
doktornénál, két leánykát gondozott. Mikor nem vót szükség a leánykáknak a gondozásikra, akkor a doktorné bétette a kórházba, csinált valamilyen tanfolyamot. Nővér vót három
évig. Na, de ő evvel nem foglalkozott, hanem édesapám kimondottan. Ő nyócvannégy törött lábot lapockába kötött. Az a lapocka úgy van megcsinálva, hogy itt bé van róva, mindkét felét meg kell hajtani, így kell megfaragni. Ahol bé van róva a kötés, itt fejjel kell legyen. Gyapjúból kell siríteni azt a kötőt, amivel megköti, met az annyit enged, hogy nem
zárja el a vérkeringést, viszont nem szabad megódani, met akkor a lapockák elfordulnak.
Ha egy ferdét az elő ínra reakapcsol, mind a két lába megfeketedik tőle. Úgy javított meg
84 törött lábat úgy, hogy azt nem ismerték fel, hogy az el vót törve. Ott ferdülés nem vót.
Azt úgy kellett, hogy ki kellett húzni. Azt se tudta egy csinálni, ő esszepászította pontoson
a csontot, akkor gézvel szoroson átolkötte, s arra tette a lapockát rea. Azt a cérnát ha valaki
hézzanyúlt, többet édesapám nem nyúlt hezza. Meg vót mondva, hogy vagy nem nyúltok
héza, vagy nem érdekel.
K.: – Miről lehet felismerni a törést?
P. G.: – A törést arról lehet, hogy amikor megmozdítja, az kersel. Hallszik jól, hát ahogy
a kezit reateszi. Amikor megfogja azt a kezet vagy a lábat megmozdítsa, hát azt érzi, hogy
el van törve. Érzi, meg ott kicsit nyomja ki a hasadás vége, ahogy megmozdítsa.
K.: – Már az édesapjához is sok helyről jártak?
P. G.: – Édesapámhoz sokan erőst. Akkor nem es vót olyan itt, aki értette. Ejsze Csíkba nem vót olyan hely, ahonnat nem jártak. Akkor vonattal, szekérvel elvitték, de én nem
menyek el. Nagy ritkán. Vót, előre mentem, s nem láttam helyesnek, hogy én menjek. Idejő
valaki, szívesen segítek, de az, hogy menjek el....
K.: – Mi a tapasztalata, az emberek előbb orvoshoz mennek, s utána jönnek magához?
P. G.: – Mindenképpen van, de innet nem mennek a doktorhoz. Ha megmondom,
hogy menjen a doktorho, annak olyan baja van, hogy én nem tudok segíteni. Hogy a doktortól jőnek ide, olyan sok van, s olyan es, hogy elmennek egy olyan masszírozóhoz, aki
nem tudja, hogy mit csinál, olyan osztán… S most képzelje el, hogy úgy megnyomják,
hogy amikor idejő, akkor tiszta fekete az a testrész, vissza kell tenni, s akkor ahhoz nyújsz
héjza, s tedd vissza. Azt nem lehet, aki nem érzi, vagy nem tudja. Bétette a fát így a hónya
alá, s akkor itt megütte, s így a karját eltörte. Aki nem tudja, hogy mit csinál, avval nem
szabad foglalkozni, ha fordítva csinálja, teszem fel egy nyakcsigolya kiugrik, s nem jól fordítsa, abba a helybe halott. Kinek van, teszem fel, egy hátgerincferdülése, megmasszírojza
szépen, kipuhítsa, a két lábát, sarkát esszeteszi, meghúzza, csak annak kell, hogy a kezit
hozza mellette, met az saját magától nem tud visszahelyezkedni. Oda esmen kettő kell.
Hogyha nincs segítség, én hiába húzom ki a lábát, me az nem tud visszahelyezkedni a
helyére.
K.: – Sok olyan eset volt, hogy nem tudott segíteni?
P. G.: – Hát igen. Hát törésvel mit csináljak. Mondjuk, nagyon sok van olyan, hogy
gipszbe teszik, dagadt az a testrész, ahol el van törve, a gipsz meglazul, s utána jó facsarosnak
megforrik az a testrész. Akár kéz, akár láb. A lapockával tiszta gézvel kösse meg szoroson,
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s akkor se annyi, met a gipsz megkottyan, utána a csont el van ferdülve, s facsarosnak van
forrva. Most a módja annak es megvan, me törik újra, de ez a lapockával nem történik meg.
Ugye van, akinek csontrepedése van, van, akinek szalagszakadása van, teszem fel a lábába. Azt se tudom gyógyítani. Ha ő vállalja, én megkötöm szoroson, gézvel, me van annak
egy módja, hogy hogy kell kötni, ha ő vállalja, hogy bár legalább három hétig nem áll rea,
megforrik, de ha nem, akkor gipszbe kell tenni a szalagnyúlást.
K.: – Hogyan kap visszajelzést a betegektől?
P. G.: – Jő máskor. Bikklokjába van egy ember, akinek van kocsija, az mind a mentő,
úgy hordja. Akinek valami baja van, mondja: – J., vigyél el Borosra.
S még vannak a gyomorbajok. Ha ett, egyáltalán nem szabad. Ha az emésztőbe étel
van, eldeformálódik. Kinek gyomorsüllyedése van, vissza lehet azt es masszírozni, akkor
meg kell kötni gumis dologval.
K.: – Milyen korosztály fordul magához?
P. G.: – Hathónapostól nyócvanévesig. Egy hathónapos kicsi leánykát valaki felvett,
megmozdított, s akkor a gyomorszáj félrement. Kórházba vót hat hónapos korától egyéves
koráig. Négy kiló nyolcvan dekás vót az az egyéves gyermek. Amennyit evett, annyit hányt
ki. Valaki kitalálta, hogy hojzák ide. Lehozták a doktorhoz, de addig nem vitték bé, hanem E.-hez [a lányához] béhúztak, utánam jöttek, s én oda felmentem, s a gyermeknek én
visszaszereztem az emésztőit a helyire, s akkor bévitték a kórházba, a gyermek egyhamar
helyrejött, többet nem hányt. Egy hétig itt tartotta a doktor, érvelt, hogy hát milyen jó, s ő
meg tudta gyógyítani a gyermeket, közbe muszáj vót bévigye, met má a rendőrség hajtotta,
hogy bé kell vigye. Ettől az egy masszírozástól, visszatevéstől a gyermek helyrejött. Mán
nős ejsze, felnőtt ember, s többet soha semmi baja nem lett. Szenttamásról olyant hoztak
egy gyermeket ide, hogy négyéves vót, s egyéves korától négyéves koráig örökké a kórházba vót. Hazavitték, hazavitték.
K.: – Milyen betegsége volt?
P. G.: – Gyomorcsavarodás. Soha többet semmi baja nem vót. Olyan vót szegényke,
hogy nem vót mit megfogni rajta, olyan sovány, met amit evett, mindent visszahányt. Azután még egyszer sem hánytatta meg. Osztán akinek vakbélgyulladása van, azt es fel lehet
jól ismerni. Annak azt mondod, hogy azonnal vigye a kórházba. Itt átellenbe egy gyermeket elvittek a doktorhoz, allergia. Hazahozták, a gyermek eppe hal meg, erőltette, hántatta. Béjő a nagymamája, s azt mondja, hogy jöjjön, az Isten megfizeti, a gyermek eppe hal
meg. Mondom, hogy mi a helyzet. Úgy fájtassa a hasát, az mondja, hogy vége az életjinek.
Nézem a gyermeket, s hát vakbélgyulladása van.
K.: – Honnan állapította meg?
P. G.: – Hogy mutassam meg.
T. E.: – Nem tudja megmutatni. Úgy, hogy lefekszik hanyatán, felhúzza a lábait,
visszakucorítsa, s akkor megnyomja…
P. G.: – Megnyomja jobb felől, s akkor gyorsan elkapja a kezit, s akkor egy nagyot fájdul. Az unokámék hazajöttek Ciprusról, s mikor az ajtón béjött, oda le es kucorodott. Lépni nem tudott. Kérdeztem, hogy: – Mi van veled, leányka? Azt mondja, hogy nem tudja,
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annyira fáj, hogy vége van. Mondom: – Gyere feküdj le, lám, mi van. S hát ömlőfélbe a
vakbele, ekkora vót, ki vót duzzadva. Reggel öt órakor megérkeztek, s délután egy órakor
meg vót műtve a leányka. Eppe csak meg tudták menteni, hogy ki nem ömlött. Azt mondta a doktor, hogy csak eppe egy hajszál vót, hogy ki nem ömlött. Ezket fel lehet ismerni,
ezt nem kell masszírozni, első megnézed, hogy a mája duzzadt-e, fáj-e, érzékeny-e, nagyobb-e, mint amekkora kéne legyen. Azt megnézi, ha ott nincs, megnézi az epét, ha avval
nincs, akkor megnézi a gyomorszádat. Ha gyomorfekélye van, akkor az kemény, ahogy a
kezit húzza, az érzik jól a vastagodás. Amikor megfekélyesedik, az megerősödik a gyomorba, azt jól érzi, hogy gyomorfekély, avval doktorhoz kell kűdeni. A vakbélvel a doktorhoz
kell kűdeni, a májval es, vagy ha nem, van gyertyafügyükert, abból főzni öt napig a teát,
egy pálinkáspohárnyit szabad meginni, de csak frisset főzni. Gyulladásnak, májbetegségnek, sárgaságnak az nagyon jó. Régebb nem vót a sok doktor, nem vót a sok patika, hanem a háziorvosságokval gyógyítottak. A gyomorideget úgy lehet megérezni, hogy ahogy
a kezit lehújza, az úgy ver, mint a szív. Kinek gyomorbacilusa van, az es úgy fáj, hogy avval
sincs nyugta. Ha nincsen egyeb baja, akkor meg kell mondd, hogy doktorhoz kell menni,
met ezen én nem tudok segíteni. Teszem fel, egy asszonynak… elment egy más helyré, s a
válla bé vót ugorva. Mondták, hogy ne törődjék, met helyrejő, ott megkínozták úgy, hogy
az asszony azt mondta, hogy az Úristen tudja, hogy hogy bírta meg, s akkor addig várta,
hogy meggyógyul, hogy lerögzült. Mikor idejött, már három hete el vót múlva, nem javult
semmit, s nem tudta, hogy mit csináljon. Akkor már visszatenni nem tudta, met le vót rögzülve. Bévitték Szeredába, s visszatették. Elaltatták, de állott meg, met ha kiszökik a forgó,
s nem tevődik vissza, a medence telik meg porcogóval. Azt ha ki nem műttik, nem áll meg
többet a forgó a helyin. Ha ki van a forgó ugorva, s megrántsa valaki, van az a cérna, amit
esszeköti a forgót a medencével, s az elszakad. Azt nem teszi senki többet vissza, met az
nem áll meg. Nagyon félős dógozni avval, amit nem tud, met csinálhat rosszat.
K.: – Maga ezt mind az édesapjától tanulta? Nem kellett ehhez a tudáshoz könyvekből is
tanuljon?
P. G.: – Olvastam, csak osztán elvitte néném a könyvet. Rendes csontvázak vótak benne, s hogy hol vannak a közlekedők, forgók, a vérínak, amibe a vérműködést lezárja. Azt
feketén pirosval mutatta a könyvekbe. S a forgók, hogy hogy működik, hova ugrik, ezket
olvastam. Sajnáltam nagyon, amikor elveszett a könyv. Erdély történetével volt elégetve.
[Súgja.]
T. E.: – A szomszédomból van elmenve egy leányka, Magyarországon vót, s itthon vót,
a gyomorszája félre vót menve. A leányka a világból száradt ki, s mondtam, hogy hozzák
át ide édesanyámhoz. Én azt mondtam, hogy én nem szeretem, én soha nem foglalkozok
vele. Édesanyám mondta, hogy meglátod, hogy eljő az idő, amikor egy gyermeket az apja s
az anyja béviszen, s te helyreteszed a lábát, met te tudod, hogy tíz perc alatt segíteni tudnál
rajta. Mondtam, hogy én soha. […]
P. G.: – Leányka vótam, édesapám nem vót itthon, s Csügésből kihoztak egy leánkát,
11 éves leányka vót. A válla bészökött. A leánka le vót eresztve, nem tudott mozdulni.
Úgy sírt az édesanyja, hogy mit tudjon csinálni, met édesapám nem vót idehaza. Nem vót
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ez a sok buszjárat, Csügésbe tíz kilométer felmenni gyalog. Mondom, vetkeztesse csak le
a leánykát, nézzem meg. Éppe szövőt tettünk akkor, úgy szőttük, amibe jártunk. Amit
elhasználtunk, ettünk, azt es mü termeltük, s ruhát amibe jártunk, azt es mü termeltük,
mi csináltuk, met nem lehetett akkor venni. Pénz nem vót. Levetkezteti az anyja, próbálom a leánykának, s így a kezemet ahogy bétettem első mozdításra, csak így egyedül a
forgója a leánykának visszaugrott a helyire. Ennyi vót. Mondom, tizenöt éves vótam, én
láttam, s tudtam, hogy hogy kell, de még nekem tudomány gyenge vót. Milyen nagy élvezet vót nekem az, hogy a leányka forgassa a kezit. Az anyja es elkezd csókolni, szegény,
azt mondja, hogy mit csináltam vóna, hogy vigyem vissza Csügésbe, s onnat megint
hojzam. Mondta, hogy egész éjen úgy sírt. Na, a leányka elment, én es örvendtem, hogy
na ez sikerült. Ennek nem vót valami kicsi ideje, egy nagypataki leánykát hozta az édesanyja, hogy ne mi történt, a leánykának a lába ki van romolva. Isten tudja, hogy tudta elhozni. Na, megpróbálom. Megpróbáltam, sikerült, visszament. Az nem vót semmi, csak
én ezt szégyelltem. Hogy én evvel nem foglalkozok. A néptanácsnál vótunk, s jő az as�szony, s mondja, hogy lelkem, a Jóisten áljon meg, a leánykámnak úgy helyretetted a lábát, hogy többet egy percet se fájt. Mondom, menjen el, hallgasson, megtudták… [Nevet.] Osztán ha muszáj vót…
T. E.: – Harminc éve én es kenek, de most es van olyan, amit meg kell kérdezzek édesanyámtól.
Olyannal találkozok, amivel még nem.
P. G.: – Akinek medencecsonttörése van, azt nem tudja felfedezni magától. Egyik lábára se tud reaállni, met egyik se enged. Nem úgy van, hogy ki van romolva ez, vagy ki van
romolva az, ott nincs, amit segéllj rajta. A medencecsonttörés van olyan, amit nem lehet
megérejzeni. Ha belül van törés, ha teljesen ketté nincs törve, azt egyebről nem tudod meg,
csak arról, hogy egyik lábára se tud reaállni.
K.: – Olyan eset volt-e, hogy rá is kellett imádkozzon arra, hogy meggyógyuljon a beteg?
P. G.: – Ez nem igaz, de a Jóisten segítsége mindenütt gyógyít. Ezt hiszem, hogy bárki
nem tudja, met nálunk a családba mindegyik tudta, de viszont má a testvéremnek a fia es
próbálkozott, de nem jött essze. Inkább rosszat csinált, mint jót. Úgyhogy kell tapasztalat minden esetre, de van a Jóisten segítsége es benne, met azt az érzékenységet csak nagy
gyakorlat után tudja, ha nem tudja azelőtt, vagy nem tanulta.
T. E.: – Embertárs iránti szereteted kell legyen, hogy te tudsz segíteni másokon. Te ha
nem szereted is, megcsinálod.
P. G.: – Én soha nem pénzért csináltam. Én soha senkinek azt nem mondtam, hogy
bármi vót. Mikor egy 82 éves asszonynak eltörött a lába combba, a doktorok azt mondták, hogy vigye haza, s a szeszt vegye meg. Sínbe köttem, 82 éves vót, s még azután itt járt
az öregasszony. Egyszer a havasról hazajöttem, s há itt van. Mondom neki: – V. néni, az
Isten megfizeti, maga maga-e? Azt mondja: – Igen. Eljöttem, leánkám, hogy köszönjem
meg, hogy az örökös ágytól megszabadítottál. Hozott nekem egy zsák gyapjút, hogy ő avval hálálja meg, hogy nem maradt ő örökös ágyba. Azután még élt, s járt, úgyhogy 96 éves
korában halt meg.
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Itt el vót törve egy asszonynak a lába, bévitték, nem tudom, mit csináltak, mit nem,
de ütték keresztül a szeget a forgón, s húzatták. Mi pedig azonnal fogtuk meg, húztuk, a
csontot pászította essze, s ahhoz hat hétig nem vót senkinek szabad héjzanyúlni. Hat hétre
kiódta, s annak semmi baja nem vót.
K.: – Lelki problémával fordultak-e magához?
P. G.: – Nem fordultak, de tanácsot soknak tudtam adni. Minden naposon van az, hogy
kérdéssel jőnek.
K.: – Idősebbektől hallottam rontásokról… Magához fordultak-e gyógyítás céljával?
P. G.: – Nem es fordultak, s nem es értem ezt. Csináltak olyant, hogy a terhes as�szony, amíg kisebb vót, elmasszíroztatta a magzatot, de ezekvel én nem foglalkoztam. Én
ilyenekvel, ami lélekterhelő, nem foglalkoztam soha.
K.: – Sok helyen látni, hogy van, akik ebből élnek meg.
P. G.: – Én eddig senkitől egy sárga ötven banist nem kértem. A tegnap egy cigányas�szony jött, hogy a Jóisten megfizeti, a térde ki vót szökve, tegyem vissza. Azt mondja, hogy
tudja, hogy nem tudom megfizetni. Mondtam neki, hogy nem es kell megfizetni. Én nem
kértem soha senkitől még öt banit se.
Egyszer jött egy asszony. Itthon vótak a fiamék. Mondom neki, hogy bocsásson meg,
met most nem tudom fogadni, met olyan elfoglalt vagyok, éppe valami bécsit süttem az
útra, tényleg nem tudtam félbehagyni. Azt mondta, hogy ő künn megvár, amíg elvégzem,
úgy se ment el. A hátgerincibe vót az idegszál bécsípődve. Azt mondja, amikor felkel: – A
Jóisten fizesse meg neked, me én annyit nem tudok fizetni, hogy én meg tudjam fizetni
neked. Én még olyanval nem találkoztam, aki nem vót hálás. Én soha nem kértem senkitől. A Cseu idejébe nem es lehetett vóna, met megadóztak vóna.
T. E.: – S most se lehet. Bárki feljelent, eljő a rendőrfőnök, kiromlik a térde például.
Helyreteszem. – Mulţumesc frumos,29 elmegy. – Nem tudtam, hogy kensz – azt mondja.
Mondom: – Nem is. Azt mondta, hogy: – Amit tudsz, nem szégyen.
P. G.: – Azt nem tudták mondani, hogy ennyit vagy annyit kellett fizessek. Nekem azt
se mondja, hogy köszönöm szépen. Jó, hogy tudtam segíteni.
K.: – A falubeliek részéről rosszindulatot tapasztalt-e?
P. G.: – Nem. Soha nem tapasztaltam, se rossz visszajelzést. Vót olyan, hogy azt mondta,
a Jóisten megfizeti, nehogy héjzanyúljak, annyira fájt. Teszem fel, ha az idegszálat bécsípi
a nyakcsigolya, az olyan, hogy még a kezit se tudja megmozdítani. Van, akinek béugrik a
válla. Annak nem azt mondja, hogy csapja el, hanem, hogy ne csapja el, met az nem fáj
jobban, amikor teszi vissza, mint amikor ki van szökve, s nyomja ott az idegszálakot. Nem
a helye fáj, hanem az, amit nyom az idegszál.
Egy kicsi gyermeket, négyéves vót, éjjel Tarhavasról… 15 km es van… Éjjel egy órakor
kellett indítsák. A könyökibe békapta az idegszálat. Sikoltani kezdett. Még egyszer azelőtt
bé vót csípődve. Mondta, hogy vigyenek a nénihez, ahol a bácsi fekszik. [P. G. egykori férje
 Köszönöm szépen.
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több éven át ágyban fekvő beteg volt.] Itt amikor kiszabadítottam, azt kérdi tőle azt anyja,
hogy: – Fáj-e? Azt mondja a gyermek: – Hát, hogy fájna?!
Itt még vót egy leányka, s odaát Kováson vót a nyári szállásik. Egy nyáron négyszer
hozta haza az anyja a hátán. Reakönyökölt az asztalra, s attól béugrott a könyökibe a forgó.
Osztán megmutattam, hogy mit csináljon, ha még kiugrik, próbálja meg, hogy kiszabadítsa. De nem sikerült. Má többnek mutattam meg, s megmagyaráztam, ne, hogy próbálják
meg, hogy messzünnett ne kelljen jöjjenek, nem sikerül. Ahol az út Bikklokjába mejen fel,
ott van egy ember, akinek a feleséginek gyakran a derekába csípte bé az idegszálat. Az az
egy azt mondta, hogy: – G. néni, megtanultam, most vissza tudom tenni. Ha bécsípődik,
fektetem le a fődre, s huszkálom erre-arra, de sikerül.
K.: – Körülbelül eddig hány ember fordulhatott magához?
P. G.: – Hajam szála. Több ezer. Folyamatosan a mai napig. Olyan nap es van, hogy
10–15 van, s olyan hét es van, hogy egy sincs. Kinek, amikor van baja. Ez nem olyan dolog, mint egy doktornál, hogy egyiknek olyan baja van, s a másiknak másik. Nem es járok
el sehova itthonról. Tizenkét évig ágyba feküdt a férjem, én azalatt 12 órát nem vótam távol tőle. Gyimes felől nagyon sokan járnak. Más problémákval es jőnek, hogy valamivel
nem tudnék-e segíteni rajta, de ami nem az én tudományomba van, avval én nem tudok.
Én ilyen tájékozódó dolgokot nem tudok. Akinek van egy gyomoridegje, annak van egy
tea, ami itt terem meg. A májnak a gyertyafűgyüker, a proszpatának a kolcsolóburján, ilyen
magosra felnő, s ilyen nagy levelei vannak. Sokan attól helyrejöttek. Itt megterem nálunk
a szántófődbe, de egyebütt nem láttam. Édesapám, a jó Isten nyugtassa, valahonnan hozta
a magot, de nem tudom, honnat, van annak ötven-hatvan éve. 1958-ba mentem férjez, hat
évig nem laktunk itt, s akkor visszajöttünk ide, de azután is megvan az a burján.Magától
visszahull a magja mint a papsajtnak. Az még nagyon jó annak, akinek proszpatája van, vizeletgondja vagy vesekő, epekő, amíg csak homok, azt elhajtja. Magyarországra annyi magot elvittek. Eddig béültették, ellepte Magyarországot. [Nevet.]
K.: – Sok gyógynövényt ismer…
P. G.: – Van a gyertyafűgyüker, van az epefű, van a kolcsolóburján, van a rontóburján,
ami törésekre, romlásokra nagyon jó. A tyukorfűnek akkor gyulladáscsökkentő képessége van.
K.: – Fejfájással, fülfájással fordultak-e magához?
P. G.: – Nem. Ha magas a vérnyomás, az fáj, tudom. Van olyan, hogy akinek érszűkület
van a vállába, a lapocka tetejin, annak úgy fáj a feje, hogy bolondul meg. Itt van egy nővér,
minden két hétbe jő, hogy masszíroztassa meg. Sokszor éjjel kell feljöjjön, akkora fejfájása
van. Azt mondja, azonnal megszűnik, met valamitől lesűrűsödik a vére, s áll le, s nem kap
az agy elég vért, s akkor olyan fejfájása van, bolondul meg. Három-négy es van olyan, hogy
minden két hétbe eljőnek, s megmasszíroztassa magát, met akkora fejfájása van, hogy nem
bírja. Utána megszűnik. Arra es úgy kell vigyázni a masszírozásval, hogy nehogy valami
rosszat csináljon, félrenyomjon. A masszírozást es akárki nem tudja, s nem szabad. Egy
idegszálat megnyom, s bé van gyulladva.
K.: – Mit gondol azokról az asszonyokról, akik újságokban is hirdetik magukat, mint gyógyítók?
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P. G.: – Nem tudom én elképzelni. Azt mondom én, hogy az csak hírnevet akar szerezni. Teszem fel, van ez a tűszúrás ne. [Az akupunktúra.] Sógorasszonyom eljárt, azt mondta,
hogy: – Olyan jó, gyere te es! Ízületeknek, minden fájásnak milyen jó, szívnek, mindennek
milyen hasznos. Két rendbe járt ő el, még visszamenyen, met neki milyen jó. Hát úgy kikészítette, hogy azóta a kórházokot járja. Én senkinek nem vagyok ellene, az Isten mindenkit segélljen, de hogy nem hasznos, ezt es el merem mondani. Ez olyan, hogy fizess.
Én senkit nem áltatok azzal, hogy na biztos helyrejön, ettől biztos megjavul. Amin tudok
segíteni, az azonnal észrevehető.
K.: – Más gyógyító asszonyok nem voltak a faluban?
P. G.: – Itt senki. Édesapámon kívül itt senki. A testvéreim.
T. E.: – Van egy férfi es, de nem tudja a forgókot visszatenni. Most tapasztaltam, hogy
elvittek valakihez, s azt mondta, hogy várjad, met helyrejön, s akkor mejek, s hát látszott,
hogy a térde ki volt menve, s nem tette vissza.
P. G.: – Szeredából nővérek, s doktor felesége, olyanokot hoznak. Ez egy olyan dolog,
hogy most még kezdték a csontorvosval, hogy helyretegye. A leányom, amíg megtanulta,
annyi nehez napot eltőtött mellettem emiatt. Az egyik unokának, leánykának van hajlama
különöst. Szeretett es vóna nővérnek menni, csak nem vót könnyű, met egyszerre kettőnek
fizetni nem lehet. Sokszor vót, hogy az unoka eljött ide tanulni. Ez egy olyan dolog, hogy
Magyarországról es diákok es jártak sokan, érdeklődni. Ez egy olyan dolog, hogy ugye a
doktori tudomány nagy, de ha nincs egy olyan lehetőség, hogy eljusson a doktorhoz.
T. E.: – Egyre kevesebb a pénz, egyre drágább a magánvizsgálat, s egyre egyszerűbb a
kenés.
P. G.: – S nem kell injekciózni, nem kell gyógyszerezni. Teszem fel, egy asszonynak
Felsőlokon bécsipült a derekába, a hátgerinc közé az idegszál, kapott tíz darab injekciót a
hátgerincibe, amit távolítónak béadtak. Ott pokrócpárnán meghúzgálták, persze kiszabadult, mikor hazajött, nem vót három napja, s újból visszacsípte, s akkor sírni kezdett. Azt
mondta a testvére, hogy menjen el G.-hez, hogy tegye vissza, s ne mind doktorájszon.
T. E.: – A gyógyszereket van, akinek nem bírja a gyomra, s van, aki allergiás.
P. G.: – Régebb nem vót annyi doktor, ezek a törések nagy dógok vótak akkor. Csak
törött lábat 84-et javított meg édesapám, úgy, hogy egy ferdesége nem vót. Ha valaki egyszer héjzanyúlt, ő tovább nem foglalkozott vele. A megállón egy embernek eltörött a lába,
s hogy engedjék meg, met szorítsa a kötés, megengedték, utána elfordult a lapocka. Ha
édesapámnak nem lett vóna tanúja, hogy hézanyúltak, ahogy megkötte, két évre bézárták
vóna. Vót egy tanúja, amikor a felesége megódta a kötést, s megengedte. Lezárta a vérkeringést, mind a két lába megfeketedett. Osztán ő többet nem es nyúlt héjza, kellett vigyék
a kórházba.
Egy hidegségi embert feltekert a szeker, bémaradt a szeker alá, s ez a csipőforgója kiszökött. S az egy hüvelykes tenyeret megrövidítette a lábát, bévitték a doktorhoz. Lekötözte a doktor, öttől estig ott kínozta. Húzta, nem es lehet elmondani, hogy mit csinált. Mi
el vótunk indulva, Regátba jártunk, szekervel, vittünk pityókát, deszkát, hoztunk törökbúzát. Mozogni kellett, met nem jött bé semmi. A templom alatt vót pontosan a rendelő,
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templommal szemben. Ott vót egy almafa, s oda megkötte a lovat édesapám. – Na, B.-ka
– azt mondja –, lesz-e ennek az embernek lába?
Édespám azt mondta, hogy mindjárt megmondom. Azt mondta, hogy oldják fel az
embert. Reggeltől folytatta, hogy vigyék B.-kához, s hozzák B.-kát. Megmozdítsa édesapám a lábát, hogy lám, kapcsol-e, az ín el van-e szakasztva. Azt mondja a doktor: – Állj
meg, most én tegyem helyre – mutassa meg. Édesapám azt mondja: – Na, tegye rea a kezit,
egyiket küjjel, másikot belül a forgóra. Az, ahogy kihúzta a lábafejit, s megmozdította, attól szökött vissza. Mikor helyrekattant a forgó, az orvos fogta a két kezibe. – Na, megcsináltam – azt mondja. [Nevet.] Mi jöttünk el, s mentünk tovább. Azt mondja az ember:
– Jaj, Istenem, esmen lábam van. Az orvos azt mondja, hogy na ezután foglalkozhatik,
csak közölje velünk es, met addig olyan ellensége vót édesapámnak. Akkor nem vót ennyi
doktor, s akkor erőst sokan jártak hozza törésekvel. Amíg a röggön megvót Felsőlokon, a
doktor annyit idekűdött, hogy azt ki nem lehet mondani. Ha valakinek a veséje ínja megcsavarodik, a szusszanását fogja úgy, mintha tüdőgyulladása vóna. Kinek az ódalbordája
béhajlik, annak megnyomja itt az ódalbordáját, a végeket, s akkor kell egy nagyot megfújja magát, s attól kipattan, akinek bé van hajolva. Ha bé van törve, akkor feltartsa így a két
kezit, s bészipja amennyire, csak tudja magát, s szoroson megköti. Amikor kiereszti, helyrealakul, úgy forrik meg az ódalborda. Azt másképpen nem lehet. Én kendővel szoktam
megkötni, a kendőt esszetűröm [mutatja], ez a legjobb kötés, itt a gödörbe bogojzza meg, a
melle alá kell bétenni, mán a szusszanását rögtön nem fogja, ahogy megkötte. Csak ki kell
pattantani, ha bé van hajolva, me ha nem, nyom tüdőt, májat, mindent.
K.: – Sokat kellett kísérletezzen amíg megtanulta?
P. G.: – Én 21 éves koromig itthon vótam édesapám mellett. S ezalatt mindenből
vót részem, met végig mellette vótam. Tudtam, met kellett érejzem, met kellett segéljek neki, bármilyen kiromlás vót. Osztán az utója felé má nem ő csinálta, hanem hagyta,
hogy csináljam. 67 éves korába meghalt, még felment a lábán a kórházba, s este halott vót.
Szívinfarktba. S édesanyám agyvérzésbe, s bátyám szívstoppba, néném agygörcsbe. Ágyba fekvő beteg egy se vót, csak az én férjem. Ő 12 évet ágyba vót, agyvérzés miatt. Itt senki nem vót itt, aki ezzel foglalkozzon. Gyimesbe vót egy öreg bábaasszony, az még vissza
tudta a forgókat tenni. Az tanult bábaasszony vót. Osztán vót még a megállónál egy papnak a gazdaasszonya, aki a betegségekvel, gyulladásokval, tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás foglalkozott. Például akinek víz van a mellhártyán, tüdőn, nem leszivatta, hanem van
egy gyógyszere ennek, met én es vótam egy év alatt háromszor. Egyszer száraz, másodszor
nedves, harmadikszor locsogó víz. Azt mondta, hogy nem víz van a mellhártyán, hanem
forrás. Két liter tejbe kell tenni két evőkanál mézet, s fel kell főzni. Abba kukoricadarát
meg kell főzni, le kell hűljön, s felit egy törölközőre vagy valamire reakeni. Három ekkora
[mutatja] tormát megreszel, azt reahinti, s akkor a másik felit a kevertnek reaborítsa. Akinek víz van a térdibe, víz van a mellhártyán, víz van a tüdejin, az leszívja. Ha úgy szivassák
le, visszagyűl, s ha így szivatódik le, nem gyűl vissza soha. Én amikor háromszor tettem,
akkor annyi vizet kihúzott, hogy a párnán lefolyt. Harmadikszor, negyedikszer amikor
tette, akkor mind az ujjam, ilyen vastagon, de örökké frisset kell tenni, nem szabad azt
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visszatenni. Annyi víz van benne, hogy locsog az a kevert, mikor leveszi. Amikor negyedikszer tettem, akkor egy ilyen vastag valamit húzott ki, egy olyan nyúlós valami vót, utána már száraz volt a kevert. Igaz ,ahova hézaér a torma, ott elégeti, csak úgy megsüti, de az
bírható, az nem veszély. Édesapám ezt es sokat csinálta, akármire kellett. Akkor leszivatták,
s újra visszagyűlt, ment átol a tüdőre, s a legtöbb akkor halt belé.
K.: – Saját magát gyakran kezelte?
P. G.: – Vót elég, gyakori. Vót mellhártyagyulladásom, vót sárgaságom, sárgaságból kaptam májnagyobbodást, szívnagyobbodást. Kellett saját magamnak… Akkor Vásárhelyré
kellett vóna menni, hogy leszivassák, s oda biza pénz kellett, s nem vót. Háború után egy
cső cérnát nem lehetett kapni az üzletekben. Tíz évig csak sót vettünk s gázat. Ennyi vót
pénz.
K.: – Mezőgazdasággal foglalkoztak?
P. G.: – Mezőgazdaság, szénacsinálás, a gabonát megtermeltük, a pityókát megtermeltük. Sok állat vót. Tartottunk négy-öt darab fejőstehenet, s egy lovat, tíz-tizenkét darab
juht, azoknak csináltunk szénát. Édesapáméknak sok vót erdő s főd. Mü abból éltünk, amit
termeltünk. Ötön vótunk testvérek. Nem mind vótunk a gazdaságban. Bátyám elment katonának, amikor ő leszerelt, megnősült, ő ment külön. A másik bátyám nem szerette a gazdálkodást, ő ment vasutasnak, osztán elvitték katonának, tűzoltóságnál vót, s ő ott maradt.
Neki érettségije vót. Hét év iskolája vót, s akkor az gimnázium vót. Akkor az többet ért,
mint a mostani. Ott vót Szeredába, a nagy gimnáziumba járt iskolába. Kellett fizetni, ő három évet ott járt iskolába. Akkor vót a négy elemi, s a három év az érettségi. Édesapámék
azt fizették. Ő papnak akart menni feltétlenül, s az érettségit le akarta tenni. Osztán fizetni nem tudták tovább, s avval maradott. Itt a megállótól felfelé hármiknak vót érettségije.
Itt az iskola csak ilyen meszeria vót akkor, met nem vót, amiből fizetni. Állatokot eladták,
s abból fizették bátyámot es, boldoguljon. Nem vót más honnat, pénz nem vót, munkahelyek nem vótak. Mi amit termeltünk, a disznók hízlalása, az állattartása, a széna, s termeltük a bükkönborsót. Az nagyon jó disznóhízlalni. Annak van egy erőst jó minősége. Cseu
idejébe a tejet es odatőtöttük a disznyónak, met nem adtak annyit, hogy megérje béadni.
Sok rozsot termeltünk, rozskenyér vót, s árpa. Törökbúzához nem igen lehetett hézajutni,
az nagyon nehéz vót. Sajtval cseréltünk kukoricalisztet, s abból vigyítettük az árpalisztvel,
amikor vót a nagy terméketlenség. Negyvenhatba semmi nem termett, negyvenhétbe lett
az éhség, met negyvenhatba még vót a tavalyról, de már negyvenhétre nem maradt a múlt
évről. Egy nagy szegénység. Aki nem osztotta bé, annak vót szegénység olyan.
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Szójegyzék
ammá – az már
annak idein – azelőtt
átol – át
avval – azzal
azkot – azokat
bajt – dolgot, tennivalót
bécsípül – becsípődik
begerjed – felmérgelődik
belévigyült – belekeveredett
berbecél – mond
berbetyál – mond
blokk – tömbház
borospohárt – borospoharat
botikó – bojt
bőtöl – böjtöl
buba – gyermek
(a seprű) bukra – (a seprű) vége
bükken – kibicsaklik
cefre – lány
ciment – cement
csemcsi – beszéd közben csámcsogó
hangot hallattó
cserepfazak – cserépfazék

csitkaik – csikóik
csombojít – csavar, göngyöl
dikk – gyík
disznyó – disznó
dógojzék – dolgozzék
ebred – ébred
éccaka – éjszaka
egyebübe – máshová
egyebvel – mással
egyvégbe – egyfolytában
éjen – éjjel
éjjeli revizor – éjjeli ellenőr
elhűdítik – elszédítik
elvállott – elvált
eressze bé – engedje be
erigy – menj
es – is
esmen – ismét
essze – össze
esszebolondít – összezavar
evvel – ezzel
facsaros – torz, csavaros
fakaliba – faházikó
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fejérnép – asszony
fejibe – felett
feldöfik – felszúrják
felfúvódott – felpuffadt
félivel – fajtával
felnyársol – felnyársal
fészi – fejsze
ficujka – papírdarabka
főd – föld
forgódik – forgolódik
fűcfa – fűzfa
fűtő – kályha
gáter – fafeldolgozó üzem
gyanús vót valamibe – gyanakodott
gyíket – gyíkot
gyöttünk – jöttünk
heába – hiába
heábavalóságval – hiábavalósággal
hétet – hetet
héza – hozza
hojzák – hozzák
hojzzad – hozd
hüvelykes tenyér – arasz
ilyenyek – ilyenek
ilyenyekvel – ilyenekkel
indiferent – mindegy, nem számít, indifferens
izoming – ing alá való fehérnemű
jeszget – ijesztget
juss – járadék
kalán – kanál
kaluger (rom. călugăr) – ortodox román
szerzetes
kénlódik – bajlódik
kerejs – keres
kézvel – kézzel
kibelendázik – megbetegedik
kiéknek – akiknek
kiód – felold
klient (rom. client) – ügyfél
kóboros cigány – vándorcigány
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kókság – hülyeség, bolondság
kondér – üst
együtt korzóznak – együtt járják a falut
kőtség – juss
küjjel – kint
kurál – tart, gondoz
lapi – levél
leán – lány
lik – lyuk
má – már
mánnapig – a mai napig
me(t) – mert
meeink – mieink
megfojsza – megfosztja
meghót – meghalt
megsimogál – megsimogat
mejen – megy
mejénket – miénket
mejjin – mellén
menyek – megyek
mi lölte – mi történt vele
mijján – miatta
mikvel – mikkel
mü – mi
ne mind doktorájszon – ne az orvoshoz
menjen
nehez – nehéz
nehézségire – nehézségére
nem hagyott békim – nem hagyott békén
nem látá – nem látja
nem szabad vele járni – nem szabad
vele foglakozni
nyakikon – nyakukon
nyugunni – nyugodni
olyanokot – olyanokat
olyanyok – olyanok
összebogojza – összebogozza
osztán – aztán
papvirág – margaréta, Leucanthemum
vulgare
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Adatközlők jegyzéke. Szójegyzék. Helynévjegyzék
patakaszáda – a patak mente, patak
széle
pénzvel – pénzzel
ráfos szekér – abroncsos fakerekű szekér
reánkfut – ránktámad
régi menet – régi dolog
réta – rajta
rontó burján – Senecio vulgaris
röggön – röntgen vizsgálat
sapkájik – sapkájuk
setét – sötét
sikálózik – csúszkál
sirít – sodor
sofer (rom. şofer) – sofőr
stikibe – titokban
szádával lefelé – karimájával lefelé
széjjibe – szélén
szerbe – falurészben
szereteje – szeretője
szeretőzik – szeretőt tart
szürköllödött – sötétedett
tanyított – tanított

tehenvel – tehénnel
tehenye – tehene
tennap – tegnap
terpe – alacsony
tőt – tűt
tudományik – tudományuk
tutibiztos – egészen biztos
tyukorfű – Stellaria media
üdőre – időre
ültetett – veteményes
ulyan – olyan
üsmerte – ismerte
vaj – vagy
vajegy – néhány
válott – változott
varasbéka – varangyos béka
végin – végén
vélettük – gondoltuk
vérit – vérét
viderrel – vödörrel
vinilin – linóleum
vót – volt
zuvat – pletyka

Helynévjegyzék
Aszó – Asău (Bákó m.)
Bikklokja – Bükkloka
Bükkloka – Făgețel (Hargita m.)
Breitesch – azonosítatlan település
Comăneşti – Kománfalva (Bákó m.)
Csíkjenőfalva – Ineu (Hargita m.)
Csíkkarcfalva – Cîrţa (Hargita m.)
Csíkszentgyörgy – Ciucsângeorgiu
(Hargita m.)
Csíkszereda – Miercurea Ciuc
(Hargita m.)
Csobányos, Csobános – Ciobăniş
(Hargita m.)

Fenek – falurész Gyimesfelsőlokon
(l. Gyimesfelsőlok)
Focşani – Foksány (Vrancea m.)
Galac – Galaţi (Galaţi m.)
Gyergyószentmiklós – Gheorgheni
(Hargita m.)
Gyimesbükk – Ghimeş-Făget
(Hargita m.)
Gyimesfelsőlok – Lunca de Sus
(Hargita m.)
Gyimesközéplok – Lunca de Jos
(Hargita m.)
Hidegség – Valea Rece (Hargita m.)
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Kóstelek – Coşnea (Bákó m.)
Máréfalva – Satu Mare (Hargita m.)
Marosvásárhely – Târgu Mureş
(Maros m.)
Palánka – Palanca (Hargita m.)
Pottyond – Potiond (Hargita m.)
Sántatelek – Izvorul Trotuşului
(Hargita m.)
Somlyó – Şumuleu (Hargita m.)

264

Sötétpatak – Valea Întunecoasă
(Hargita m.)
Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc
(Hargita m.)
Szenttamás (Csíkszenttamás) –
Tomeşti (Hargita m.)
Szépvíz – Frumoasa (Hargita m.)
Vasláb – Voşlăbeni (Hargita m.)
Zsögöd – Jigodin (Hargita m.)

EME
Keszeg Vilmos

A hiedelmek pragmatikai kutatásának
irányzata és eredményei

A hidelemkutatás többévszázados történetében különböző célok, szándékok, szemléletek és módszerek érvényesültek. A változó kutatási stratégiák a hiedelemrendszer újabb
és újabb tulajdonságát és funkcióját tárták fel.

1. Az ősvallás, a mitológia rekonstruálása
A hiedelem kutatását az Európa-szerte elterjedt, a különböző nemzetek etnogenézisével
kapcsolatos érdeklődés indította el. Ennek a 17. századtól kibontakozó folyamatban részben történészi, részben vallásos érdeklődésnek a keretében fogalmazódott meg az ősvallás
és a mitológia rekonstruálásának szándéka. A kutatások kezdeményezői különböző foglalkozású és érdeklődésű személyek voltak, papok, történészek, jogtudósok és nyelvészek.
A kutatásba különböző forrásokat vontak be. A honfoglaló magyarok vallásosságának
bizonyítékait többen keresték a történeti feljegyzésekben, a gesztákban és krónikákban
(Otrokocsi Fóris Ferenc, Cornides Dániel, Ipolyi Arnold). Mások egyháztörténeti forrásokban nyomoztak a „pogány” vallásosságot tiltó rendelkezések után (Otrokocsi Fóris
Ferenc). A régészek által feltárt tárgyi leletek több alkalommal vetettek fényt a vallásos
meggyőződésekre, a túlvilághitre, mágikus meggyőződésekre (Ipolyi Arnold, László Gyula,
Dienes István). A téves etimologizálástól eltekintve a nyelvi hagyományok (szókészlet,
frazémák) megszólaltatása jelentős eredményeket mutatott fel (Ipolyi Arnold, Kandra
Kabos, később Pais Dezső). Szintén célravezetőnek bizonyult a szájhagyományban megőrződött hagyományos szövegek elemzése (népmesék, fabulatok, népdalok, proverbiumok;
Ipolyi Arnold, Solymossy Sándor, Berze Nagy János). A rítusok vizsgálata is jelentős eredményeket mutatott fel (Sebestyén Gyula, Szendrey Zsigmond, Szendrey Ákos, Gunda
Béla, Ujváry Zoltán).
A kutatásokat két hipotézis kísérte végig: a hiedelmek az ősi monoteizmus és animizmus bizonyítékai. A kutatás által elért eredmények jelentősnek bizonyultak. A samanizmusban sikerült azonosítani a honfoglaló magyarok vallását, majd sor került a samanizmus
típusainak, regionális változatainak, survival elemeinek leírására (Diószegi Vilmos, Voigt
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Vilmos, Hoppál Mihály). Az ősvallás kutatása során tudatosodott a magyar nyelv finnugor
eredete. S szintén ebben a kutatási paradigmában állandósult a 20. században a magyar
hiedelemrendszer keleti és nyugati elemeinek azonosítására irányuló törekvés.
Az ősvallás és a mitológia rekonstruálására tett kísérlet különböző kutatási módszerekkel találkozott össze, és különböző kutatási vonulatokban élt tovább. Egyik oldalon állandósult a hiedelmek rendszerszerűségének hangsúlyozása. A hiedelmek rendszerben való
láttatása több keretben történt meg. A „népi mitológia” a hiedelemlények kataszterévé vált,
a hiedelemmonográfiák áttekintették a hiedelemlények hiedelemkörét (Bihari A. 1980),
a hiedelemlények éves kalendárium szerinti akcióit. A diffuzionista irányzat hatására a
hiedelemkutatásban is állandósult a hiedelmek kulturális régiók szerinti szerveződésének
vizsgálata. (Például: Pócs É. 1964, Barna G. 1979, Fejős Z. 1985, Csőgör E. 1998.)
A hiedelmek kutatásában napjainkig napirenden maradt a nemzeti specifikumok azonosításának szándéka. A 20. század első évtizedeiben Solymossy Sándor a népmesékben
megőrződött motívumokat keleti eredetre vezette vissza (Solymossy S. 1922, 1927, 1931,
1991). A mitológiai paradigmát lezáró könyvében Róheim Géza a következő megállapításra jutott: „A magyar néphit és népszokás igazi tömegét, túlnyomó nagy részét csak
egy jelzővel illethetjük: európai” (Róheim G. 1925. 334.). „Egyáltalában nem túlzás, ha
röviden azt mondjuk: a magyar néphit szláv néphit” (Róheim G. 1925. 335). Ennek ellenére életművében visszatér a magyar hiedelmek finnugor kontextusba való ágyazásának
szándéka. A sámán szerepkörének továbbélését elemző könyvében Diószegi Vilmos a következőképpen teszi fel a kérdést: „vajon a táltos-, garabonciás-, tudósjelölthöz fűződő
hiedelemcsoport kizárólag a magyarság tulajdona-e” (Diószegi V. 1998. 28.). Majd a következő megállapítást teszi: „Hiedelemcsoportunk történeti vizsgálása tehát rokonnépeink
hitvilágához, vagyis a sámánhithez vezet el bennünket” (Diószegi V. 1998. 34.). A magyar
sámánjelölt „etnikus sajátságai” a következők: „1. A hivatás felsőbb rendelés (azaz már
»úgy születik«); 2. A jelölt gyermekkorában a többi gyerektől eltérő módon viselkedik;
3. A jelöltnek természetfeletti lények jelennek meg” (Diószegi V. 1998. 37.). Kálmány
Lajos a magyar táltosok és a vogul Jarkumok egyezését mutatta ki (Kálmány L. 1917).
A boszorkányról írott összefoglaló munkájában Szendrey Ákos a „magyar boszorkány”
specifikumait gyűjtötte össze. Következtetése, hogy a boszorkányhagyományok elvezetnek
mind a rokon népek, mind a szomszédok boszorkányképzete felé: „A magyar boszorkány,
amint ezt az összehasonlító nyelvészet kutatásai igazolják, »nyomó« volt, az, »aki nyom«:
a rokon népek néphitadataival egybevetve szellem, ártó, rossz szellem. Ez a nyomó szellem azonban Európa-szerte ismeretes, kimutatható az ókortól kezdve a középkoron át a
legújabb korig, a sokszor még élő néphitig” (Szendrey Á. 1986. 63.). Ezzel párhuzamosan
tisztázódott több hiedelemelem etnikus eredete (Diószegi V. 1968, Barna G. 1981, Keszeg
V. 1996).
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2. A nyelvi-textuális-műfaji aspektusok vizsgálata
A hiedelem szövegműfajai. A magyar etnológiai irodalom európai ösztönzésre a
20. század során a monda terminussal jelölte meg a hiedelemtörténeteket. A terminus
meghonosodása Kálmány Lajosnak, Honti Jánosnak, Balassa Ivánnak tulajdonítható. A
monda legalább egy epizódból álló epikus szövegműfaj, amely a szüzsé megformálásában és nyelvi megjelenítésében esztétikai szempontokat érvényesít. Az epikus műfajok
rendszerében a hiedelemmonda közel áll az eredetmondához és a történeti mondához,
valamint a mítoszhoz, a legendához, a népmeséhez, az igaztörténethez. Különböző tipológiák szerint elkülönül a személyes élménytörténet (memorat) és a terjedés során letisztult igaztörténet (fabulat), a helyi monda és a vándormonda, a hiedelemmonda és az
álhiedelemmonda.
Hiedelemtartalmat vagy -funkciót hordoz több más szövegműfaj is (regösének, ráolvasás, archaikus ima, szent levél, szerencse lánclevele, átok, káromkodás, proverbium,
népmese).
A hiedelemtörténetek tipológiai elemzése. 1963-ban Budapesten került sor az International Society for Folk-Narrative Research munkaértekezletére (Dömötör T. 1964). Itt
vetődött fel az a kérdés, hogy készíthető-e olyan katalógus, amely a világ minden népének
mondaanyagát felölelheti. Ha igen, milyen szövegek kerüljenek be? Egyik álláspont szerint a nemzetközileg elterjedt, nagy területen ismert, valamint fabulat jellegű szövegeket
érdemes katalogizálni. Mások szerint az egy motívumból álló, egységes, formailag zárt,
hidelemtartalmat közlő, legalább két területen rögzített szövegeket is érdemes archiválni.
További álláspont: nemcsak a kiérlelt szövegeket, hanem a töredékeket, a helyi változatokat is be kell vonni a vizsgálatba. Az értekezletnek jelentős magyar visszhangja volt (Voigt
V. 1965, Dobos I. 1970).
A hiedelemmondák katalógusát Körner Tamás készült megírni. Első közleménye
(Körner T. 1967) után a halállal kapcsolatos hiedelemmondák rendszerezésével a munkamódszer mintáját mutatta be (Körner T. 1970). Itt jelentek meg a típus leírására szolgáló
kritériumok. Ezek a következők: 1. A típus hivatkozási száma. 2. A típus megnevezése. 3.
A megjelent katalógusokra való hivatkozás. 4. A típus rövid szüzsévázlata. 5. A változatok
felsorolása. 6. Egy mintaszöveg teljes terjedelemben való közlése.
A teljes magyar hiedelemmonda katalógust Bihari Anna készítette el 1980-ban. A
magyar hiedelemmondák tematikus csoportjai a következők: 1. sors, végzet, előjelek, 2. kísértet, 3. szellemek vonulása, 4. túlvilágjárás, 5. természeti démonok, 6. váltott gyermek, 7.
elvarázsolt lények, átváltozás, 8. ördög, 9. betegségdémonok, 10. természetfeletti (mágikus)
javakkal és erővel rendelkező emberek, 11. mitikus állatok és növények, 12. kincs, 13. természetfeletti lények, 14. mágikus tárgyak, 15. tabu (Bihari A. 1980). Az európai hiedelemrendszerben a magyar hiedelemmondák sajátossága a természetfeletti (mágikus) javakkal
és erővel rendelkező emberekről (boszorkány, tudós pásztor, tudós kocsis, gyógyító ember,
néző, halottlátó, tudós bába, táltos, garabonciás diák, továbbá a kevésbé ismert patkányos
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ember, tudós molnár, tudós vadász, tudós méhész, tudós kertész, tudós pap, tudós koldus,
ördöngös báró) szóló történetcsoportok nagy száma, valamint az Európában népszerű, a
természeti démonokhoz és az emberi létesítmények szellemlényeihez kötődő történetek
alacsony száma, illetve hiánya (Körner T. 1967).
A hiedelemtörténetek morfológiai elemzése. A tipológiai kutatások a hiedelemtörténetet kész, lezárt, előadáskor csupán emlékezetből felidézett produktumként közelítették
meg. Ezeket követően lépett színre a hiedelemtörténeteket a történetnyelvtanok alapján
létrehozó folyamat vizsgálata. V. J. Propp meseelemzése nyomán Bohuslav Beneš a Fehér-Kárpátok vidékén gyűjtött hiedelemmondák morfológiai elemzésére tett kíséréletet.
Megállapítása, hogy a hiedelemmondák elemzése számára adaptálni lehet a Propp által
elkülönített funkciókat. A hiedelemmondák cselekménye a D (démoni lény, hiedelemlény)
és R (reális lény, ember) funkciója közti viszony. A szüzsék négy típusa: 1. R önállóan cselekszik, 2. D győzelme R fölött, 3. R győzelme D fölött, 4. semleges kimenetelű küzdelem
(R értékeinek elvesztése árán nyer). A kutatás több következtetést állapított meg. 1. A hiedelemtörténetekben előforduló funkciók száma, akárcsak a mesék esetében, korlátozott.
2. A funkciók sorrendje – a meséktől eltérően – nem szigorúan kötött. 3. A hiedelemmondákban négy szerepkör különül el: a démoni lény, a reális lény, a démoni segítő és a reális
segítő szerepköre. 4. A hiedelemtörténet morfológiai meghatározása: valóságos lénynek
démoni lényekre – és fordítva – gyakorolt bárminemű kölcsönös vagy egyoldalú hatása. 5.
A hiedelemmondák morfológiai típusai: D/R (a hiedelemlény győzelme az ember felett),
R/D (az ember győzelme a hiedelemlény fölött), DR (a küzdelem eldöntetlen: mindkét
fél vesztes vagy győztes). 6. A Benes által elemzett hiedelemmondák 40%-a a következő
képletet követi: R fél; D megtámadja R-t, R védekezik; R bajba sodródik; R varázseszközt
használ; D üldözi R-t; R-nek D-től való megmentése. A hiedelemmondák fele a következő alapképletet követi: az ember (R) fél, D megtámadja az embert, R kárt szenved (Beneš,
B. 1978).
Egy, az Erdélyi Mezőség falvaiban végzett kutatás során 1980–1995 között 650 hiedelemszöveg gyűlt össze. Az elvégzett morfológiai elemzés következtetései a következők. 1.
Az egyes (hiedelemlényekhez kapcsolódó) hiedelemköröben, sem a mitológia egészében
a funkciók nem azonos fontosságúak. Vannak kötelező módon előforduló alapfunkciók,
és vannak fakultatív funkciók, amelyek egy hiedelemkörben vagy előfordulnak, vagy nem.
A hiedelemkörhöz való tartozásuk az előfordulás gyakorisága alapján dönthető el. 2. B.
Beneš azt állapította meg, hogy a hiedelemtörténetekben a funkciók sorrendje nem kötött.
E kijelentéshez két megállapítás fűzhető. A hiedelemmondákban D egy funkcióját R egy
funkciója követi. A funkciók sorrendje egy hiedelemkörön belül kötött. 3. A hiedelemkör
globális modellje az előforduló összes funkcióból áll (alap- és fakultatív funkciók). Ha a
hiedelemtörténet modellje egybeesik a hiedelemkör globális modelljével, akkor integráló
narratívumról beszélhetünk, ami a hiedelemkör improduktív jellegére utal. 4. A hiedelemrendszer egészében több hiedelemkörben ismétlődő történettípust találunk. Ezek a következők. a. D tudomásul adja jelenlétét, R nem fél: találkozás (a lüdérccel, a boszorkánnyal, a
prikuliccsal, a sárkánnyal stb.); b. D tudomásul adja jelenlétét, R eredményesen védekezik:
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elhárítás; c. D tilt, R megszegi és bűnhődik: R a hibás; d. R szert tesz erőre, megtámadja
R-t. 5. A morfológiai vizsgálat lehetőségei a következők. a. a morfológiai elemzés, a funkciók azonosítása alapján, lehetővé teszi a különböző hiedelemlények hiedelemkörének különválasztását; b. a hidelemkörök változásának nyomon követése, egy-egy hiedelemkörben
feltűnő új funkció azonosítása; c. a hiedelemkör (képzet) elemzése lehetővé teszi annak
megállapítását, hogy egy hiedelemlény megjelenítése milyen narratív formában történhet
meg (Keszeg V. 1999, 1999a).

3. A hiedelmek pragmatikai vizsgálata
A magyar hiedelemértelmezés történetében fordulópontot jelentett A hiedelmek természete, szerveződése és szerepe a mindennapi tudatban címmel szervezett tudományos
tanácskozás. A rendezvény 1975. április 28–30-án zajlott le Visegrádon, a Magyar
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportja és a Tömegkommunikációs Kutatóközpont szervezésében. Az előadók olyan tudományterületeket képviseltek, mint a
néprajztudomány, antropológia, szociológia, pszichológia, esztétika, általános nyelvészet, történelem, művészettörténet, kommunikációtudomány, vallás- és mítoszkutatás. A hiedelemmel szembeni korábbi előítéletek kiiktatásával a következő kérdések
és értelmezések merültek fel: a mindennapi tudat szerkezete, a hiedelem és a tudás,
a hiedelem és a vallás viszonya, a hiedelmek szerepe a mindennapi életben, az írott és
a vizuális kommunikációban; hiedelem és hamistudat, a hiedelem mint individuális
élmény és mint társadalmi viszonyok reprezentációja, hiedelem a technika korában,
a technika mítosza, a történelem mítosza, az élettörténet mitikus megjelenítése; hiedelem és emlékezet, hiedelem és előítélet; a hiedelem és a mítosz mint téma és mint
sztereotípia a művészi alkotásokban. Az előadások 1980-ban láttak napvilágot (Frank T. –
Hoppál M. 1980).
Az utóbbi évtizedek nagyméretű vállalkozásának bizonyult a Pócs Éva által kezdeményezett és szervezett Tanulmányok a transzcendensről című konferencia sorozat, amely
a hiedelmeket interdiszciplináris és interkulkulturális dimenzióban közelítette meg
(Pócs É. szerk. 1998, 2001, 2202, 2004, 2007, 2008, 2010).
1990 után a kolozsvári hiedelemkutatások a pragmatikai vizsgálatokhoz zárkóztak
fel. A figyelem három irányba irányult: a hiedelemtudás specialisták kezében való koncentrálódására, a hiedelmeknek az emberi életpályát és a mindennapi életet módosító
szerepére, valamint a hidelemről való beszélés beszédesemény jellegére. A résztvevő
megfigyelés, az interjúkészítés és a szociológiai módszerek alkalmazásával sikerült képet
alkotni az individuális hiedelemhasználati habitusokról, a hiedelemnek a lokális életvilágba való beépüléséről, a hiedelemesemények esemény jellegéről, kibontakozásáról,
lefolyásáról, hatásairól.
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Rontók, gyógyítók, jósok, látók: a hiedelem specialistái
A magyar etnológiában az arctalan tömegtől a kultúrát használó és alakító egyénig
megtett utat Mohay Tamás rekonstruálta (Mohay T. 2000). A kutatás kezdetén a kultúrát
használó egyén közömbös volt a gyűjtő számára, ugyanis az egyén a kollektív jellegű tudás
hordozója volt. A kutatás egy további korszakában (1880–1930) szabállyá válik az adatokat
szolgáltató egyén kilétének, életkorának, foglalkozásának, vallásának megnevezése, amely
jelzi az egyénnek a bemutatott kultúrával való kapcsolatát. Ez az érdeklődés teljesedik ki és
ölt kutatásmódszertani formát az Ortutay Gyula által kezdeményezett egyéniségkutatásban. Egy mesemondó bemutatása által a kutató „a magyar paraszti társadalom és kultúra
régibb s szigorú közösségi rendjében kifejlődhető alkotó egyéniség sorsának”, tudása mértékének, eredetének, előadásmódjának rögzítését kezdeményezte (Ortutay Gy. 1940).1
A magyar etnológia által bemutatott egyéniségek között a vallásos élet, a gyógyítás és
a hiedelmek szakemberei is feltűntek. A bűbájosok, boszorkányok szerepkörének bemutatásakor Fehér Gyula több rontó személyt azonosít név szerint (Fehér Gy. 1937). Zakariás
Erzsébet Erdőfüle rontó személyeinek emlékét gyűjtötte össze (Zakariás E. 1993). Vajkai
Aurél az ősi javasember, a jós és gyógyító Megyesi József tevékenységi körét ismertette
(Vajkai A. 1938, 1947). Szűcs Sándor a 19. századi Alföld társadalmának kiemelkedő személyiségei közül hat veszettorvost, a javasokat és a táltosokat mutatta be (Szűcs S. 1938,
1941, 1943). Bálint Sándor 1942-ben egy szentember, Orosz István élettörténetét tette
közzé (Bálint S. 1942), Kiss Ferenc parasztprófétákat mutatott be (Kiss F. 1942, később
Küllős I. – Sándor I. 2009), Timaffy László a mecséri „gyógyembert”, Kettinger András
emlékét tárta fel (Timaffy L. 1962). Több kisebb közlés után (Ébner S. 1931) Farkas József
a mátészalkai parasztorvos életét és tevékenységét (Farkas J. 1968), Grynaeus Tamás egy
szeged-alsótanyai gyógyító ember feljegyzéseit jelentette meg, s egyúttal számbavette a
pácienseinek nyújtott szolgáltatásokat, 1901–1903 közötti „betegségfelvételeit”, valamint
tanítványait (Grynaeus T. 1972, 1974, Sávai J. – Grynaeus T. 1994). Legutóbb a „spirituális
orvoslás népi specialistáira” vonatkozó adatok láttak napvilágot (Grynaeus T. 2012). Történeti források alapján Deáky Zita egy 19. századi rabbi, Berger Ábrahám „laikus gyógyító
tevékenységét” mutatta be (Deáky Z. 2002. 83–95.). Gagyi József az 1980–1990-es évek
során rekonstruálta a máréfalvi szentasszony pályáját és 1949-es évi hirdetéseit (Gagyi
J. 1998, 2001), a korondi Horokály Józsi jós életét és jövendöléseit (Gagyi J. 1998a), a
homoródalmási jósasszony, Ica életútját és szerepkörét (Gagyi J. 1998b), a fenyőkúti rejtező ténykedéseit (Gagyi J. 1998c, 1998d). Dömötör Tekla több alkalommal tekintette
át egy-egy specialista pályáját (Dömötör T. 1987a, 1987b). A hiedelem specialistáinak
számítottak a halottlátók (Dömötör T. 1987c). „Különleges tudománnyal rendelkező”, „a
paraszti közösségben működő specialista” (Kunt E. 1987. 214.). Diószegi Vilmos feltéte1 Ortutay Gyula könyvének megjelenését követően gyakorivá vált az egyéni folklórrepertoárok gyűjtése és
megjelentetése; több tanulmány népszerűsítette az egyéniségkutatás újdonságát, céljait és perspektíváját. Banó
I. 1944, Dégh L. 1960.
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lezése szerint „a halottlátás a XVII. század után és a XIX. század első fele között alakult
ki” (Dószegi V. 1958/1998. 320.). A néprajzi irodalom a 19. század végétől ismétlődően
(K. Kovács L. 1944; Diószegi V. 1953, 1956, 1958/1998; Ferenczy I. 1959; Barna G. 1973,
1982; Peti L. 2010), a szépirodalom több esetben a 20. század első felében (Tömörkény
István, Gárdonyi Géza, Veres Péter) időzött el szerepkörénél. A leírások, források összegyűjtését és áttekintését Barna Gábor és Czövek Judit végezte el (Barna G. 1982; Czövek
J. 1987). Deáky Zitának köszönhető egy vámosgálfalvi (Nagy-Homoród melléke) bába
(sz. 1909) életpályájának bemutatása (Deáky Z. 1992).
Dr. Sándor Mihályné egy bihari parasztasszony hiedelmeit az életpálya szakaszai szerint csoportosította (Sándor M. 1976).
Az egyéniségkutatás szemléletét és módszerét követve egy csoportos kutatás írta le a
népi specialista szerepkörét.2 A kutatás munkahipotézise szerint a specialista olyan egyén,
aki sajátos, olykor kivételes képességre és tudásra tesz szert. Egy mestertől átvett, a környezetében összegyűjtött és a tapasztalatok felhalmozásával létrehozott szakmai tőke birtokában környezetében tekintélyt szerez, biografikus történetei, a tetteiről szóló narratívumok
– mint narratív identitásának reprezentációi – bekerülnek a lokális és regionális diskurzusba.
Életvezetése enyhén megváltozik, speciális foglalkozása megváltoztatja időbeosztását, tárgyi
világát, környezetével, a hozzá fordulókkal való kapcsolattartása formalizálódik. Látogatókat
fogad, felkérésre szolgáltatásokat hajt végre, amit a hozzá fordulók anyagi (pénz, termény,
munka) vagy morális juttatással (pozitív híresztelés) honorálnak. Gyakran utódokat képez ki
és állít a maga helyébe. Visszavonulása után utóéletet él, emléke hosszú időn át, generációkon keresztül megmarad az emlékezetben (Keszeg V. szerk. 2005–2006). A kutatás az egyén
életpályájának vizsgálatából az egyén és a kultúra viszonyára, a hagyomány elsajátításának
körülményeire és módozataira, a kultúra használatának módozataira, hatékonyságára következtetett. Az életpálya olyan objektív, funkcionális keret, amelyben a kultúra használatára
kerül sor. Az egyén élettörténete az egyén kultúrahasználati habitusait, kultúrával szembeni
attitűdjeit, a kultúrahasználat általi társadalmi beágyazódását, a hagyományhasználatnak az
életvezetési stratégiába való beépítését jeleníti meg. Az élettörténet és a biografikus történet
a népi specialista narratív identitása. Népi specialisták kutatásának harmadik forrása és célja
a specialistának környezete általi láttatása, megítélése, az egyénről szóló heterosztereotípiák
összessége, amely a kultúrahasználatról való gondolkozást érzékelteti.3 A specialista által kialakított szerepkört a szociológiai irodalom a metodológiai individualizmus (individualisme
métodologique) terminussal nevezi meg. Az egyénnek a felvállalt szerepéből eredő tetteire
funkcionális rendszerben kerül sor, kontextualizált individuumként viselkedik.4 A chica2 A kutatást alulírott kezdeményezte a BBTE néprajz szakos, valamint a Sapientia Tudományegyetem diákjai
számára. A E/CS/424/2003. 03.25.és a K/523/2003.03.25. jelzetű pályázatokat a Sapientia Alapítvány –
Kutatási Programok Intézete támogatta, kutatásvezető Keszeg Vilmos.
3 A élettörténet mitikus áthangolásának két formája a hetero- és az autoreprezentáció. A témát megnyitó irodalom: Hankiss Á. 1980, Hankiss E. 1980.
4 A metodológiai individualizmus leírása Raymond Boudon francia szociológustól származik: Boudon, R.
1979/1990.
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gói szociológiai iskola szerep-szemlélete szerint a mindennapi élet olyan színpad (keret),
amelyben az egyén szerepszerűen gyakorolja a kultúrát, folyamatosan láthatóvá teszi meggyőződéseit, opcióit, szabályozza és ellenőrzi a róla forgalomba kerülő reprezentációkat. A
kultúra használata társadalmi kapcsolatok alapján zajló interakció, amelyben az egyén társadalmi szerepet alakít, cselekvési mintát követ (E. Goffman 1956/1999).
A kutatás eredményeit tartalmazó kötetben Bajkó Árpád egy csíkszentdomokosi természetgyógyász életpályáját, gyógyítási módszerét, ténykedésének auto- és heterorepre
zentációit összegezte (Bajkó Á. 2005–2006). Erdős Kinga Mária egy dicsőszentmártoni
jósasszony életpályáját és tevékenységi körét elemezve a transzcendenssel folytatott kommunikációjának szerepét emeli ki (Erdős K. M. 2005–2006). Soós Párhonyi Tímea 20. századi, szilágysági rontó, gyógyító és jósló asszonyokról készített interjúkat publikált (Soós
Párhonyi T. 2010). Ugyanebben a kötetben látott világot Bajkó Árpádnak a magyarfenesi
csontkováccsal és pácienseivel készített kimerítő beszélgetése (Bajkó Á. 2010).
A hiedelmet gyakorló, a hiedelmet környezetének szolgáltatásszerűen biztosító egyén
vizsgálata több fontos következménnyel járt. A kutatás láthatóvá tette a hiedelemtudás
mértékét, a hiedelem elsajátításának alkalmait és módjait, a hiedelemhasználat habitusait, a hiedelem-szakértő érvényesülési stratégiáit és környezete általi megítélését. Egyik
oldalon az analfabéta volta, a társadalom perifériáján való léte, a helyi életviteli modell
többszörös megsértése, másik oldalon a hagyomány felvállalása és folytatása, a társadalmi elégedetlenségekkel adekvát jóslatai, meghurcoltatása, a kegyelmi állapotban véghezvitt csodák következtében szélsőségesen ellentétes reakciókat váltott ki. Megítélései az
attítűdsáv teljes skáláját lefedik, a feltétlen elfogadástól és követéstől, a közömbösségen át
a teljes elutasításig és üldözésig. A narratív reprezentációkban ugyanígy rendszerellenes
színezetet öltő vallási mozgalom főhősévé vált a trunki (Moldva) származású orvos és
pappá szentelt Benedek Márton (1931–1986). A róla forgalmazott narratív reprezentációk tartalmazták az embertársaiért és a hitéért való kiállását és a vállalt mártíriumát, csodás
tetteit, környezete és a szentség közötti mediátori szerepét (Peti L. 2003, 2012. 61–111.).
Bajkó Árpád elemzése a specialistának a hagyomány revitalizálásában játszott szerepét, a
hagyomány szolgáltatásként való nyújtását, sikeres karrierépítését követte nyomon (Bajkó
Á. 2005–2006, 2010). Mátyus Zsuzsa egy falu válsághelyzeteit megoldó, Salló Szilárd a
gyimesi rontók, Komáromi Tünde egy komplex szerepkört betöltött, gyógyító, jós és rontó
aranyosszéki specialista szerepkörét mutatta be (Mátyus Zs. 2004, Salló Sz. 2007b, Komáromi T. 2009. 139–163.). Lőrinczi Kinga-Mária és Peti Lehel egy erdélyi szentasszony
látomásait elemezte (Lőrinczi K.M. 2003; Peti L. 2010a). Az utóbbi évtizedekben irányult
a figyelem a mágikus-vallásos szolgáltatásokat nyújtó román pap szerepkörére (Keszeg
V.1996a; Komáromi T. 1996a; Pócs É. 2001; Czégényi D. 2004; Gagyi J. 2007; összefoglalja Czégényi D. 2010). Nagy Magdolna egy szilágysági férfi által ismert hiedelemlények
struktúráját állította össze (Nagy M. 2001).
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A hiedelem biografikus funkciói
A hiedelem biografikus funkciójával nevezzük meg a hiedelemnek egy egyén életében,
genealógiai funkciójával pedig egy nemzetség, egy család generációinak életében játszott
szerepét. Vagy úgy, hogy a birtokba vett hiedelemtudás, -képesség gyakorlása okoz változást az egyén életpályájában, vagy pedig úgy, hogy a hiedelem alkalmazása, hatása az
ember életében minőségi változást hoz. A hiedelemmel való találkozás az életpálya szerkezetében és minőségében módosulást okoz, vagy fordulópontot, vagy sorseseményt képez.5
A fordulópontot és a sorseseményt követően a hiedelem az életvezetési stratégia jelentős
részévé válik, az egyén a mindennapokban együtt él a hiedelemmel, a hiedelemeseményről
való beszélés pedig beépül az egyén és környezete narratív habitusába.
Az első eset a hiedelem specialistáinak esete. A mágikus képességgel való rendelkezésnek, a kiválasztottságnak olykor látható jelei vannak (a fölös csontú táltos, foggal született
garabonciások, összenőtt szemöldökű igézők, farokcsökevénnyel született prikulics, hona
alatt mellszerű nyúlvánnyal rendelkező boszorkány). Leggyakrabban azonban a specialista
élete során (gyermekként, ifjúként, felnőttként vagy idős korban) szerzi meg a speciális
tudást, esetleg jut a mágikus erejű tárgy birtokába. A garabonciás iskolába jár és varázskönyvre tesz szert, a boszorkány a halálos ágyon veszi át egy haldolkló előd tudását. A
piritista könyvből tanulja az illúziókeltés trükkjeit. A csordapásztor varázserőre tesz szert,
amellyel az állatokat hatalmában tartja, együtt tartja őket, biztosítja egészségüket, megvédi
őket a vadaktól és a tolvajoktól, megfeji haragosa állatait. Segédeszköze az a varázserejű
bot, amely mágikus hatással van az állatokra. A tudós kocsis tudást és varázserőt szerez, s
ettől kezdve hatalma van a lovak fölött. A varázserőt leggyakrabban a segítő ördög tojásból
való kiköltésével szerzi meg.
A hiedelemgyűjtés a kezdetektől rögzítette a biografikus történeteket. Több hiedelemkör esetében rendelkezünk specialisták biográfiájával, biografikus epizódjaival (táltos, garabonciás, csordapásztor, kocsis). Az utóbbi évtizedekben a figyelem középpontjába került
specialisták a papok, a gyógyítók, a jósok és a látó szentemberek. A boszorkányperekben
nevesített specialistákon kívül a lokális orális regiszterekben többszáz személy biografikus
történetei őrződtek meg.
Diószegi Vilmos a tudós, a látó, a táltos, a mondó, a felelő, az idéző alakjában azonosította a „magyar sámán” szerepkörének survival formáit. A „sámánjelölt” felső elrendelésre
születik, nem tud kibújni a szerep vállalása, teljesítése alól. Elhivatottsága testi jegyeiből és
különleges viselkedéséből korán láthatóvá válik. Általában hétéves korában, máskor valamivel később rövid időre eltűnik, ekkor avatják be. Több sámánjelölt előtt megmutatkoznak
a természetfeletti lények. (A táltos alakjának gazdag irodalmából: Ferenczi I. 1974, 1980–
1981; Diószegi V. 1998. 17–28.; a néző/látó beavatódását foglalja össze Ferenczi I. 1959.)
5 A fordulópont az életpálya kulturálisan előírt, előrelátott, vagy az egyén által tudatosan előkészített módosulása.
Mandelbaum, D. G. 1982. 37. A sorsesemény váratlanul áll elő, s előre nem látott irányba tereli az egyén életét.
Tengelyi L. 1998. 199.
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A helyi emlékezet szerint a valéni táltos három nap és három éjjel aludt, s álmában került
sor a beavatásra (Diószegi V. 1998. 61–62.). A Baranya megyei Rózsafa nevű településen Buszori János 1825-ben beteg lett, hosszas tetszhalott állapotba került. Álmában egy
angyallal beszélgetett, s szintén álmában egy kígyó a farkával olyan ütést mért a combjára, hogy annak következtében három és fél év múlva meghalt (Berze Nagy J. 1940. III.
347–348., idézi Diószegi V. 1998. 64.). A tardi Molnár Jóska foggal született, hétéves korában eltűnt, ekkor esett át a próbán (Istvánffy 1896. 364., idézi Diószegi V. 1998. 66.).
Mecsér „gyógyembere” 22 évesen mély betegségbe esett, s ettől kezdve javasszony anyjának segédkezett, amíg annak teljes tudását átvette a halálos ágyon (Timaffy L. 1962). A
veszettorvosok szintén haldokló elődjüktől vették át a tudást (Szűcs S. 1938).
A „magyar néphit boszorkányának” hiedelmeit összegző Szendrey Ákos a következő
panelekből állítja össze a boszorkány életpályáját: 1. A tudomány megszerzése (öröklés,
kézfogás, tanulás, próba, istentagadás); 2. A boszorkányutazás (repülés, átváltozás, a meglovaglás); 3. A boszorkány rontásai (szemverés, gyerek-váltás, szerelmi varázslás, kötés,
tehénrontás, időjárás-varázslás); 4. Jóslás és gyógyítás (nézés, babvetés, öntés, rostaforgatás); 5. A rontás elleni védekezés; a boszorkány halála (Szendrey Á. 1986).6 A monográfia
történetei közül a következő – általánosan elterjedt, szetereotíp – narratívumot emeljük
ki. A hetei emlékezet szerint egy asszony szerette volna átvenni anyja boszorkánytudását.
Az anyja sétára hívta leányát. Egy keresztútnál leültek, s az anya arra kérte leányát, hogy
nézzen a fejébe. A lány szörnyülködve látta, hogy kígyók és békák hemzsegnek anyja fejében. Nyírmeggyesi történetben az anya kétszer küldte az ólba a leányát. A lány először
csúszómászókat látott, másodszor pedig gyönyörű, virágzó almafát. A két látomás kettejük
lelkét jelenítette meg: a boszorkány anya tisztátalan, az ártatlan lány bűntelen lelkét. A
lány mindkét esetben megutálta a boszorkánykodást (Szendrey Á. 1986. 67.).
Z. 1946 táján született, megállapodott életet élő cigány családban, Dicsőszentmártonban.
Apja munkás, anyja háziasszony, varrónő. A családban egyedüli gyermek. Ennek ellenére
nem engedték tanulni, 7 osztályt végzett. Anyjától megtanult varrni. 17 évesen hivatalba
állt, 18 évesen férjhezment, 19 évesen szült először. A munkával párhuzamosan esti tagozaton középiskolába járt, majd levelező tagozaton egyetemet végzett, pszichológia szakon.
Vegyi üzemben dolgozott laboránsként. 4 gyermeke született.
50. életéve körül élete ötödik – altatást igénylő – műtétére került sor. Istennel való
kapcsolata ekkor kezdődött. A műtét előtti éjszaka hosszasan imádkozott. A műtőbe való
bemenetel előtt Jézust arra kérte, hogy legyen vele az operáció idején, s hozza vissza az
életbe, hogy felnevelhesse negyedik gyermekét is. Az altatást követően végrehajtott operáció idején kilenc percig volt klinikai halálban. Azt álmodta, hogy szép kertben jár, s
6 Pócs Éva előbb 1996-ban, majd 2003-ban a boszorkányperekből és a terepmunkákból körvonalazódó boszorkányképzetet az indoerópai, indoiráni, ógermán és nordikus, valamint szláv samanizmus mediátori rendszereibe helyezte. A magyar boszorkányképzetekben egy természetefeletti (démoni, éjszakai) és egy (pozitív és
negatív) emberi (termékenységvarázsló, rontó és gyógyító), férfi és női boszorkány szerepköre azonosítható.
Mediátorként a boszorkány keresztény szentekkel és halottakkal tartotta a kapcsolatot. Pócs É. 1996, 2002.
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gyermekeinek ajándékokat osztogat. Amikor a műtét után azt a kérdést tette fel, fog-e
még tudni járni, dolgozni, Isten megnyugtatta: – Ne búslakodj, minden elrendeződik. Arra
kérte Istent, hogy engedje közel jutni hozzá. Rendszeressé vált az, hogy éjfélkor 5–10
percig a bibliát olvasta.
Nyugdíjba vonulása után egy meditációs pillanatban újra megszólította őt az Isten: –
Visszahoztalak az életbe, mert neked az embereken kell segítened. – Hogyan tehetném
ezt, Istenem? Szegény vagyok, elesett – válaszolta Z. Az úr üzenete: – Nyisd ki az én
Könyvemet, s ott olvasd, ahova kinyílik. Amikor Z. ezt megtette, Mózes könyvében a következőt olvasta: – Vezesd ki népemet Egyiptomból. Megértette, hogy Istennek szándéka
van vele, arra hívta őt el, hogy segítsen embertársai gondjain.
Vallásossága ettől kezdve intenzívebbé vált; magát Isten szolgájának tekintette. Ekkortól rendelkezésére áll minden hozzá fordulónak. Mindenkivel három alkalommal találkozik. Először kávét főz, az érdeklődő csészéjéből kiolvassa, melyik (apai vagy anyai)
ágon szállt rá az átok. Ehhez a zaccban az apa vagy anya nevének kezdőbetűit kell felfedezni. A átok öröklődés során egyre súlyosabbá, veszélyesebbé válik; minél későbben
kezd el hatni, annál súlyosabb formát ölt. Lehet betegség, anyagi kár, bármilyen természetű baj.
A jósnő a hozzá forduló kliensét segíti a rontás azonosításában. A specialistánál három látogatást kell tenni. Első alkalommal a specialista és páciense 9 generáción belül
azonosítja a rontó személyt. Kezelésre böjtöt, imát ír elő, ha szükséges, megtanítja imádkozni kliensét. A böjtöt két, akár egymás utáni napon kell tartani. Ezeken a napokon a
gyógyulni kívánó személy két templomból beszerzett, összetöltött szenteltvizet fogyaszt
cseppenként, az imádkozás megkezdése előtt; az imádkozás idején gyertyát éget. A gyertya leégése alatt a kijelölt imát háromszor kell elmondani. Imádkozás közben a következő kérést kell mondani: Uram istenem, Mindenható, jöjj az én lelkem és családom lelkének a
segítségére, oldjál fel az átok alól, hogy szabadok és egészségesek maradjunk. Ha egy személy
valamely családtagjáért végzi a szertartást, akkor a szentelt vizet vele kell megitatni és
az imát az ő gyógyulására kell felajánlani: Szabadítsd meg az én férjemet (anyósomat) az
átok alól. Az első, intenzív szakasz lezárulta után a páciens másodszor látogatja meg a
specialistát. A specialista keddi és szerdai böjtöt, valamint rendszeres imádkozást és
gyertyaégetést ír elő. A harmadik látogatáskor a specialista istennek való hála-, köszönetmondást ír elő.
Z. tehát egy válsághelyzetben (betegség, szenvedélybetegség, kár elszenvedése) 1. beszélgetésterápiát alkalmaz, 2. intenzív vallásos életet ír elő, 3. újramodellálja páciense szociális
kapcsolatait (új kapcsolatok felvételét, a régi kapcsolatok minőségének megváltoztatását kezdeményezi), 4. páciensével új tudatállapotot fogadtat el, feloldja a megrontottság tudat alól.
Z. megítélése környezetében ambivalens. Akin segített, az tisztelettel beszél róla. Többen azonban elhatárolódnak tőle, elítélik okkult szolgáltatását.7
7 Z. esetét Lőrinczi Kinga-Mária kutatásából ismerjük. A KJNT archívumában 2004-ben elhelyezett kutatási
beszámoló: KJNT 1655/05. Közölve: Erdős K. M. 2005–2006.
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Homoródalmás egyik jósasszonya, I. 1933-ban született. Szülei pásztorok voltak, édesapja korán meghalt. Ezért a lány mindössze négy évig járhat iskolába. Szolgálni megy
dél-romániai városokba (Bukarest, Brassó, Sinaia, Câmpina). 17 évesen családot alapít,
férje nyomdász, I. szülészeten takarítónő és beteggondozó. Három gyermekük születik.
Később hazaköltöznek, tsz-ben dolgoznak. A jóslás iránti érdeklődése gyermekkorában
alakul ki. Nagynénje híres jós volt. Korai halála miatt azonban I. nem tanulhatja meg kávéjóslási technikáját. Megállapodott, családos asszonyként, 34 évesen a brassói szülészeten
kolléganőivel együtt érdeklődéssel lapozza egy idős orvosnő ábrákkal illusztrált jóskönyvét. A tudást így szedte fel. Az asszonyok előbb a maguk életének eseményeit tudakolták meg, szórakozásból egymásnak jósoltak. Falura való kiköltözése után, elfoglaltsága
miatt a jóslást legszűkebb környezetében alkalmazta. A jóslás időigényes volt, s felnövő
gyermekei előtt is szégyellt klienseket fogadni. Férje halála, gyermekeinek távozása után
előbb szomszédainak, rokonainak kezdett jósolni. Híre ment, hogy kijön mindaz, amit
megjövendöl, a jó hír elterjedt a faluban és környékén, sokan keresték fel. Különleges képességűnek tartják, tisztelik, félnek tőle, elmarasztalják a templomtól való távolmaradása
miatt, ám nem tartják istentagadónak. A fiatalabb generációk megkérdőjelezik a jóslás
hatékonyságát.8
Második esetben a biografikus funkciójú hiedelmek sorseseményként épülnek be az
egyén életébe, teljes életére kihatóan befolyásolják életpályáját és énképét. Sorseseményt
okozhat rontás, csodás gyógyulás, jóslat. A rontás és a gyógyulás minőségi változást idéz
elő az egyén egészségi állapotában, testében, s ez kihat az életére, aktivitásaira, társadalmi
kapcsolataira, teljesítményeire. A jóslat pedig az egyén jövőképét módosítja pozitív vagy
negatív irányban.9
S. 1947-ben született Szilágysomlyón, kőműves apa legkisebbik, negyedik gyerekeként.
7 évig járt iskolába. Élete a hiedelmek jegyében telt. Fiatal korától vesebetegség kínozta.
Házukban negyed századdal korábban varázsló lakott, aki rontást gyakorolt. Holta után
nyugtalan halottként járt vissza, éjfélkor a padláson zakatolt. S. 36 évesen ment férjhez.
Két év múlva szült csecsemője halva jött a világra. S. édesapja azzal vádolta meg vejét,
hogy felesége örökségét akarja megkaparintani. Családi életük megromlott, férje egy év
múlva elhagyta S.-t. A szomszéd falusi nő rontásának áldozata lett, aki italába vagy ételébe
menstruációs vért csepegtetett és ráböjtölt. A rontás egy keddi böjtös napon teljesedett
ki. Viselkedése konfúzzá és agresszívvé vált. Összecsomagolt és a rontást kezdeményező
nőhöz költözött. S. szüleivel maradt, akik rendre kihaltak mellőle. Életét magányosan élte
a szülői házban.

8 Sándor Zsófia 2002-ben végzett kutatása. A kutatási beszámoló a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia
Intézetének archívumában található: Egy homoródalmási jósasszony és tevékenysége. Jelzet: D150.
9 Egy-egy személy betegségről való tudásának elemzése: Blos-Jáni M. 2002, Homonai J. 2010. A hiedelemek
biografikus szerepéről: Jakab H. 2002, Simon B. 2002, Soós (Párhonyi) T. 2004, Csergő M. 2006, Komáromi
T. 2007, Miklós Z. 2008.
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S. jósokhoz, varázslókhoz fordult, akik azzal biztatták, hogy férje vissza fog térni hozzá. Egy alkalommal rontást rendelt a férjére, a rontás azonban visszafordult, s ő válságos
állapotba jutott. Rendre felhagyott a varázslással, mert az pénzbe került volna, s nem tudta
fizetni. Tudomása szerint a varázslást éjszaka végzik, mert „akkor jár az ördög.” Az egyén
elhullatott hajszála alapján megrontható. Rontást az útba lehet helyezni. Aki felveszi, a
rontás arra száll.
A nyugtalan halott látogatásának leírása: Minden áldott éjjel, pont 12 órakor, valaki,
mintha egy falábú mászkálna a plafonon. [...] Fix mintha az óra csengett vóna, düm-dümdüm, a padlás.A megrontott férj viselkedése: Hétfő este amikor lefeküdtünk, borzasztó durva
volt az ágyba. Befordult, rámordított, villanyt le, nem tudtam elképzelni, mi van. [...] Reggel
[...] bent volt édesapámnál, és mondja, hogy nagyon félt. Hogy én megölöm, hogy fogom a kést és
leszúrom. Olyan hülyeségeket mondott, hogy csuda. [...] És mondom, azé vót ez, nagy böjtölés,
keddi Szent Antal, mert kedden reggel összeszedte magát, délbe már itt volt a szekér, és elment.
Nagyon sok időre jöttem rá, hogy a keddi Szent Antalt valaki rátartotta, vagy az anyja, vagy a
nő, és elment.10
A biografikus funkciójú hiedelmek kiemelt szerephez jutnak az egyén narratív identitásában, élettörténetének megszerkesztésében.
Egy-egy esemény több generáció életére kiható következményekkel jár. Az elődök
átka, az elődöket ért rontás az utódok életére is kihat. Egy-egy álomtörténetet generációkon keresztül emlékezetben tartanak, figyelve, mikor teljesedik be.
Egy székely településen a 19. század közepén egy család tulajdonába került egy vízimalom. Ettől kezdve apáról fiúra szállt örökségként. Sok család ide járt gabonát őrletni. A
második világháború idején nagy éhínség szakadt a vidékre. Az akkori tulajdonos visszaélt
a helyzettel, magas áron értékesítette a lisztet. A környékbeliek átkot mondtak rá. Azóta
a név szerencsétlenséget hordoz. A megátkozott tulajdonos (a dédapa) lába megbénult,
felesége magatehetetlen, ágyban fekvő beteg lett. A nagyapáék olyan sokan születtek, hogy
egyik gyermeket örökbe kellett adni. Az apa két testvére idegbeteg lett, egyiknek magatehetetlen gyermeke született, egyikük kétéves lányát a víz vitte el. Az édesapa két sikertelen
házassági kísérlet után alkoholistává vált. Leesett a lépcsőn, így lelte halálát. A legifjabb
generációt ért bajok: két unokatestvér vesebeteg, egyikük felesége meddő. Öt unokatestvér
öngyilkosságot követett el.
Az átokról a falunak is tudomása van. A fiatalokat a család titkába serdülőkorban avatják be. Az átok nem sújtja a férjhezment lányokat, miután nevet változtatnak. Az adatközlő
20 éves korában hallott róla édesanyjától, amikor szerelemgyermeke született. Menekülés
képpen Magyarországra költözött.11

10 Verbiţchi Éva gyűjtése. A KJNT archívumában 2000-ben elhelyezett kutatási beszámoló: KJNT 2000/07.
11 Szabó Csilla kutatása: „Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban…” A KJNT archívumában 2002-ben elhelyezett
kutatási beszámoló. KJNT 2002/837. Közölve: Szabó Cs. 2003.
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L. M. 1932-ben született Mezőzáhon. Földműves, majd gyári munkás volt. Környezetének és életpályájának kiemelkedő hiedelemeseményei, a biografikus és genealógiai funkciójú történetei a következők voltak.
Édesapja házat épített a falu határában. Későig elidőzött az épülő háznál. Mikor a zsidó
temetőhöz ért, már besötétedett. Az ösvény a patak egy sodró szakasza, egy kidőlt farönk
mellett vezetett el. Az ismerős rönk most szokatlan volt. Kifestett, cigarettázó nő ült rajta.
Édesapja románul illedelmesen jó estét kívánt. A nő azonban némán bólogatott. A furcsa
látomástól a férfit félelem szállta meg. Gyorsítani akarta lépéseit, de váratlanul tehetetlenné
vált. Lábai nem akartak engedelmeskedni. Megörült, mikor nagykésőre a közelben lévő
malomhoz ért, ahol egyik komája volt a molnár. A malom járt. Dörömbölni kezdett az ajtón
és komáját kiáltotta. A kiáltása után némaság borult a malomra. L. M. édesapja akkor pillantotta meg az ajtóra akasztott bezárt lakatot. Másnap találkozott komájával, akkor tudta
meg, hogy a malomban éjszaka ördögök tanyáznak. Nem sokkal később ugyanazon a helyen találkozott még a tisztátalannal. Akkor ló alakja volt. L. M. apját nem engedte elmenni
az ösvényen. Hasonlóan járt L. M. Bágyonban lakó sógora is. Késő este a falu központjában
a hídon akart átmenni. Egy ló állt eléje, s nem engedte tovább haladni.
Igéző többször ártott az L. család tagjainak. Egy alkalommal egy összenőtt szemöldökű román férfi megcsodálta, megdicsérte a kiskacsáikat. Másfél óra múlva a kacsák izgatottak lettek, csipogtak, szédelegtek. Néhány meg is döglött. L. M. édesanyja szenesvizet
vetett a kacsáknak. Egy másik alkalommal, egy vasárnap egyik komájuk nézte meg a
kocát és a malacokat. Másnap reggel a legszebb malac halálán volt. L. M. felesége egy
alkalommal kórházban volt. Egészségi állapotának súlyosbodása miatt egyik betegtársa
szenesvizet vetett neki, amitől meggyógyult. Szenesvizet L. M. is rendszeresen készített
beteg családtagjai számára. Az ilyenkor elmondott imát a gyűjtéshelyzetben nem volt hajlandó elmondani, mert a szöveg elmondásával az ima ereje is átatódott volna a gyűjtőnek.
Ezt az imát kétféleképpen lehet megtanulni. Vagy átvenni lehet egy olyan személytől, aki
többé nem akarja használni (idős, haldokló), vagy ellopni. Ebben az esetben az „inas” ellesi,
memorizálja a vízvetéskor halkan mormogott imát, s akkor mindketten eredményesen
használhatják a továbbiakban is. Gyűjtés közben azonban a gyűjtő jelenlévő gyermekének
rosszullétekor szívesen végezte el a vízvetést.
Gyermekkorában zápor, nagyidő gyakran érte L. M.-et legeltetés közben. Sokszor látott mélyen lelógó sárkányfarok felhőt. Benne tehénhez, borjúhoz hasonló, nehézkes sárkány száguldott, s felhőszakadást, jégverést okozott. Szülei tanították arra, hogy ilyenkor
mutatni kellett rá és kiáltani, hogy né a sárány. Évtizedekkel ezelőtt a szomszéd faluban,
Alsódetrehemben egy vadász lelőtt egy sárkányt. Mire azonban elállt a vihar, a sárkány
eltűnt. A környéken mindenki tudja, hogy halott sárkányt nem lehet megpillantani. Olyan
helyre esik, ahol senki se látja.
Arra is megtanították, hogy a forgószélben ördög, tisztátalan lakik. Ha az embert alva
találja, vagy az ember nem védekezik ellene, s keresztülmegy rajta, megnyomorítja. Ha az
ember felé megy, balkézzel kell feléje ütni. Vagy háromszor/kilencszer köpni kell, s imádkozni: – Istenem, segíts meg, ne hagyj el! A kísértet felé szintén bal kézzel kell ütni.
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L. M. szerint a vasárnapi munkatilalom betartásáról a falu egy 1970-es évekbeli esemény nyomán győződött meg. A falu egyik mészárosa vasárnap ment disznót vágni. Miután leszúrta az állatot s perzselni kezdte, a disznó felemelkedett s háromszor megfordult.
A mészáros azóta sem vasárnap, sem ünnepnapon nem öl állatot. Felesége majorságot sem
ölt többé ezen a napon (Keszeg V. 2003).

A hiedelemről való beszélés: kontextusok, helyzetek, célok, stratégiák
A hiedelmekről való beszélés a hiedelmek gyakorlásának egyik alapvető formája. A
hiedelemről való beszélés olyan mentális, kognitív és beszédtevékenységeket szervez egységbe, amelyek létrehoznak, értelmeznek, artikulálnak és lezárnak egy helyzetet. A hiedelemről való beszélés feszültséget teremt azáltal, hogy felhívja a figyelmet egy természetellenes történésre, a transzcendens vagy a mágikus erők jelenlétére, hatására. A lokális
társadalomban szociális feszültséget támaszt azáltal, hogy egyénekhez hiedelemfunkciókat rendel hozzá, egy történést, egy biografikus eseményt természetfeletti lények vagy a
mágikus erő hatására vezet vissza. Információkat és előítéleteket terjeszt, véleményeket
polarizál, attitűdöket kényszerít ki. Megosztja a társadalmat, azáltal, hogy a személyes
nézőpontok exponálására ösztönzi a jelenlévőket, a hiedelem hívő és nem hívő személyeket, a hiedelemesemény által érintett és nem érintett, az eseménybe beavatott és be
nem avatott személyeket. Ugyanakkor, a hiedelemről való beszélés megoldja egy helyzet feszültségét: megosztja az információkat, a beszélőt feloldja a hallgatás, az élmények
kimondatlanul való hordozásának kényszere alól, lehetővé teszi a véleménykülönbségek
tisztázását, valamint a közös véleményplatformok létrejöttét. A hiedelemről való beszélés
mint beszédtevékenység az előadhatóság és érthetőség végett összegyűjti, rendszerezi és
nyelvi formába önti a helyzetre vonatkozó adatokat: deskriptív, explikatív, argumentatív és
narratív aktusokat hajt végre.
A beszédcselekvés értelmezésére szolgáló elméletek a következők.
A kontextuselmélet alkalmazása a 20. század második felében vált általánossá. A kontextus a kommunikáció, a közlés környezete, amely befolyásolja az üzenet tartalmát, jelentését. A jelentés megértéséhez szükség van a megnyilatkozás nyelven kívüli szituációjának
ismeretére. A beszédhelyzet nemcsak keretet biztosít a közleménynek, nemcsak előhívja a
szöveget, hanem „behatol magába a megnyilatkozásba, és jelentésállományának nélkülözhetetlen alkotórészévé válik” (Bahtyin, M. M. 1985. 20.). Rudolf Carnap német származású amerikai filozófus releváns és irreleváns kontextusokat különböztetett meg (Carnap, R.
1937). A releváns kontextust nyelven kívüli körülmények, az irreleváns kontextust pedig
a beszédeseményen belül elhangzó szövegek alkotják (idézi Bar-Hillel, Y. 1997. 177.). A
történetek egy elsődleges (primér) kontextusban töltik be szerepüket. Ebből a környezetből kiszakadva másodlagos (szekundér) kontextusba illeszkedve újabb jelentést ölthetnek
magukra. A magyar antropológiai irodalomban Hoppál Mihály kezdeményezte a kontextusoknak a szöveg értelmezésébe való bevonását. A történet szociális kontextusát a tör279
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ténetmondás helyzetében részt vevő személyek képezik. Bizonyos történetek elhangzása
esetén meghatározó a vizuális (tárgyi) kontextus (pl. ravatal, ünnepi terített asztal). A legendák, a hiedelem-, álom-, betegségtörténetek értelmezésében lényeges szerepet játszik a
kognitív kontextus (hiedelmek, vallásos meggyőződések). És végül, a történet nyelvi kontextusát képezik a történetet megelőző és követő egyéb szövegek (Hoppál M. 1998. 100.).
A kommunikációelmélet megalapozása az 1940-es évekből származik, az információátvitelt ragadja meg. A kommunikációnak több értelmezése van használatban. A klasszikus
meghatározás szerint a közlés ismeret átadása (tranzaktív modell: Shannon, C. E. – Weaver,
W. 1949), interakció, konszenzus a dolgok fölött (interaktív modell: Newcomb, T. 1953),
a világ megkonstruálása (kultivációs modell: Gerbner, G. 1969). Formái a beszéd, az írás,
a nyomtatás, a távközlés, a tömegkommunikáció, az informatika. Charles R. Berger elmélete szerint a kommunikáció folyamán a felek egyre több információra tesznek szert, s a
kommunikáció elejére jellemző bizonytalanság fokozatosan megszűnik (Berger, C. R. –
Calabrese, R. J. 1975).
A 20. század első felében kezdődött meg a nyelv mellett a beszéd (parole) kutatása
(Saussure, F.; Bahtyin, M. M.; Jakobson, R. O.). A beszédaktus az elbeszélés eseményét
is magába foglalja. Minden narrációnak egy helyzeten belül van szándéka, a szöveg megszerkesztése ezt a szándékot szolgálja egy narratív program által. Az elbeszélés mint aktus
ennek a helyzetnek az interpretálása. A helyzetről lemondva elveszítjük az értelmezés keretét.
Az említett előzmények után a szociológiában megszületett az etnometodológiának
nevezett, Harold Garfinkel nevéhez kötődő kutatási irány, amely a beszélgetés körülményeit kívánta megfigyelni és értelmezni. Az 1960-as években alakult ki a beszélés etnográfiája, antropológiája. „Ez a kultúrantropológiai irányzat abból indul ki, hogy a beszéd,
illetve a beszélés a komplex szociokulturális kontextusba ágyazódik, középpontjában a
beszédesemény fogalma áll, s fő törekvése, hogy mennél gazdagabb, összetettebb leírással
szolgáljon egy adott kultúra vagy szubkultúra beszédeseményeiről. Az ilyen leírás felölelheti a beszéd típusát, a szituáció határainak kijelölését, az esemény társadalmi szerepét, a
fontosabb szereplőket, a fizikai környezetet, a követendő normákat, a használt nyelvi kódot
stb.” (idézi Pléh Cs. – Síklaki I. – Terestyéni T. 1997: 394.). Az irányzat kezdeményezője
Yehoshua Bar-Hillel, kifejtése Hymes Dell munkásságához kötődik.
A beszélés néprajzának az a megállapítás képezi szemléleti alapját, hogy a nyelvi
megnyilatkozásnak cselekvési értéke, társadalmi esemény jellege van. A kommunikációs
helyzetben benne lévő személyek a szöveg által lépnek egymással kapcsolatba, irányítják
egymás viselkedését, alakítják magát a helyzetet. A szöveg használati kontextusát be kell
építeni a szöveg értelmezésébe (szemantikai pragmatika).
A beszédaktus-elmélet a pragmatikai vizsgálatok területén, az 1960-as évektől kibontakozott nyelvészeti és nyelvfilozófiai irányzat. Alaptétele szerint vannak olyan kijelentések, amelyek kimondása tulajdonképpen önmagában cselekvés, s módosulást eredményez
az események menetében, a személyek sorsában és megítélésében. Ilyen kijelentés az eskü,
a fogadalom, a parancs, az ígéret, a köszönet, a minősítés stb. A beszédaktus-elmélet az
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illokúciós aktusok, a performatívumok típusait, szerkezetét, kimondásuk körülményeit,
feltételeit vizsgálja. Az irányzatot John Langshaw Austin angol nyelvfilozófus indította el,
tanítványai és követői az amerikai John R. Searle, H. Paul Grice.
A transzcendens kommunikáció alapját a szakrális (vallásos) kommunikáció képezi. A
szakrális kommunikáció „az emberek a másik világ(ok) emberfölötti lényeivel való kommunikációja” – írta a fogalmat megalapozó Lovász Irén (Lovász I. 2002. 9.).
A transzcendens világ deskriptív modellje az 1960-as évekig volt érvényben. Ekkor
születtek meg a kommunikáció vizsgálatának operatív modelljei, a tranzaktív, majd ezt
követően az interaktív, végül pedig a kultivációs kommunikációs modell. A vallás mint
kulturális rendszer lehetővé teszi a transzcendens világ elképzelését és megtapasztalását, a
trancendens világ lényeivel való kapcsolattartást, a transzcendens világ lényei megnyilatkozásainak a földi világban való megtapasztalását, a transzcendens lények befolyásolására
irányuló emberi cselekvéseket. Ez a kapcsolat mindkét – transzcens és emberi – oldalról
akciókban nyilvánul meg; az akciókat szándékok váltják ki, s az akciók az ember esetében
érzelmekben, attitűdökben, viselkedésformákban, habitusokban konkretizálódnak.
A hiedelemről való beszélés három módját különítjük el.
1. A beszélés mint rituális beszédtett. A transzcendens kommunikáció része, a specialistának szentekkel, halottakkal, hiedelemlényekkel speciális körülmények között folytatott beszédtevékenysége. A beszélés e formáját képezi továbbá az imamondás, az imádkozás, az átok és a káromkás. A beszélgetés forgatókönyvét a specialista ismeri és birtokolja.
A specialista általában felkérésre, megbízásra kezdeményezi a beszélgetést, mások életének
befolyásolása, egy krízishelyzet megoldása végett. Ritkán a mindennapi ember is kerülhet
ilyen helyzetbe; a specialistától eltérően azonban ebben a helyzetben esetlenül viselkedik.
A találkozás és a beszélgetés az egyén életére hat ki, fordulópontot, sorseseményt képez
az életében.
A rituális beszéd a beszédaktus és a transzcendens kommunikáció elmélete segítségével írható le.
2. A hiedelemről való ritualizált beszéd egy hiedelemhelyzet keretében zajlik mint
primér, releváns kontextusban zajló beszélgetés. A hiedelemhelyzet lehet egy kár elszenvedése, váratlan betegség, haláleset, tragédia, csodás gyógyulás, szerencse, szokatlan élmény
megtapasztalása. A beszélés leggyakoribb formája a hiedelmet életvezetési és alkalmi
problémamegoldó stratégiaként használó egyénnek spacialistával való kommunikációja,
valamint a transzcendens kommunikáció során megszerzett információknak a szociális
szféra irányába való közvetítése. Anélkül, hogy kimeríteni szeretnénk a ritualizált beszéd
alkalmazásának helyzeteit és eseteit, néhány helyzetet mutatunk be.
Az álmokról való beszélés két releváns kontextusa válik külön. Az egyik releváns kontextus az egyéni életvezetés, a személyes sors, a mindennapi élet, a másik az általános emberi életről, a kollektív sorsról való beszélés ritualizált kontextusa. Első esetben az álomról
való beszélést az álomban való részesülés, az álom kiváltotta élmény indítja el. Az egyén
az álmot személyes sorsával, közvetlen környezetével vagy a kollektív sorssal hozza ös�szefüggésbe. Az álomban, a látomásban részesülő egyén kezdeményezi az álomról való
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beszélést, ennek célja az élmény feldolgozása és értelmezése. Az egyént az álommal való
foglalkozásra az álom kiváltotta lelkiállapot ösztönzi. Az élmény által kiváltott tipikus lelkiállapotok az eufória, az elbizonytalanodás, a depresszió. Az élményt az egyén magában
gondolja végig, értelmezi, vagy környezetében verbalizálja. Az álomélmények, a látomások
megosztásának szociális kontextusába tartoznak a közvetlen környezetben élő családtagok,
szomszédok, a közelálló személyek (rokonok, hitközösség tagjai, bizalmas személyek) vagy
a specialisták. Az élmény megosztására kiválasztott személyek általában felnőttek, gyakrabban nők. Az álomértelmezésre felkért specialista a lokális közösség vagy a régió egy
erre szakosodott tagja.
Az egyén életében vagy környezetében váratlanul bekövetkező esemény, sorsesemény,
váratlan helyzet indítja el a személy vagy a közösség álomrepertóriumának áttekintését,
értelmezését. Ebben az esetben retrospektív módon, egy előállt helyzet vagy esemény előjeleit, okait és értelmezését keresik meg az álmokban. Az álomról való beszélés második releváns kontextusa egy olyan téma- vagy helyzetorientált beszédhelyzet, amelyben
az álom példázatként, a helyzetet értelmező, összefüggéseket megvilágító evidenciaként,
család-, helytörténeti epizódként vagy társalgási, szórakoztató kuriózumként hangzik el.
Az álom felidézését egy adott helyzet (szerencse, szerencsétlenség, halál), vagy csupán a
szövegkörnyezet (a beszélgetés fonalának alakulása) indítja el. Ez utóbbi eset jellegzetes
típusai a hiedelmekről, az emberi sorsokról, a különcökről, a csodákról való beszélés.
Az álomról való beszélés az álom, látomás narratív formába öntése. Az álomtörténetek
tipikus motívumai az álomesemény körülményei (táji környezet, napszak), meglepő élmények (fény, illat, szín, dallam, hang), a szereplők jellemzése (öltözet, meglepő alkati tulajdonságok, beszéd- és viselkedésmód), az álomban tapasztalt meglepő teljesítmények (repülni
tudás, tehetetlenség, csodás megszólalás), az álombeli párbeszédek reprodukálása. Az álom
narratív formába öntése az élménynek narratív sémákhoz való közelítése, narratív sémákba
való illesztése. A narratív sémák a gyakran ismétlődő események forgatókönyve.12 Az álom
narratív formába öntése során történik meg az álom irreleváns epizódjainak kiszűrése, az
epizódok narratív rendben való elhelyezése, a történet koherenciájának megteremtése.13
A rontásról való beszélésre elsődlegesen a rontás következményeinek észlelésekor kerül
sor. Célja a rontás okának, okozójának, következményeinek és gyógyítási lehetőségeinek
megtudakolása. A megrontott személy legszűkebb környezetében verbalizálja állapotát.
Hozzátartozói ösztönzésére specialistát keres fel, aki az általa alkalmazott tudakozódási
technika segítségével választ ad a fenti kérdésekre. A rontásról való beszélés másodlagos
kontextusban történhet a rontó elmarasztalása végett, egy egyén életrajzi eseményeinek
felsorolásakor, korábbi korok, ismeretlen életvilágok kuriózumainak felemlegetésekor.

12 Schank, R. C. – Abelson, R.F. 1977.
13 Az emlékezet produktív (visszaadó), konstruktív (újat csináló) és rekonstruktív (visszaállító) jellegéről
Kientsch, W. – van Dijk, T. A. 1978. A történetszerkezet és az emlékezeti sémák viszonyáról Pléh Cs. 1986.
A történetnyelvtan szintaktikai és szemantikai szabálykészletéről Rumelhart, D. A. 1988.
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A korábban említett, 1932-ben a Mezőségen született L. M.-nek fiatal korában feldagadt az arca. A szomszéd tanyán egy idős román asszony lakott, hozzá vitték el a beteget.
Kenyérből kilenc kis galacsint készített, mindenikre külön ráolvasott. L. M. így szabadult
meg a pokolvartól. Gyermekkorában, kapálás közben L. M. édesanyja földi kutyát talált.
Biztatta M. nevű leányát, hogy fojtsa meg. Az ilyen kéz egy éven keresztül szerencsés,
kelést, daganatot gyógyít.
L. M. családja több környékbeli specialistát vett igénybe az évtizedek során. Betegség
esetén két füves orvoshoz fordultak. Az egyik Szolcsván, a másik Verespatakon lakott.
Fejfájás, kiütéses betegségek, kelések esetén a közelben lakó olvasóasszonyhoz mentek.
A beteg állatokat egy Szentkirályon (ma Aranyosgyéres peremfaluja) élő idős emberhez
vitték. Ha megrontottak valakit a családból, Tóháton egy román asszony oldotta fel a beteget a rontás alól. Többször vált szükségessé ortodox paphoz fordulni. L. M. családja a
virágosvölgyi ortodox pópához fordult segítségért.
Munkás évei alatt epebántalmai, gyomorbántalmai voltak. Mikor a gyári orvoshoz fordult, elégtétellel könyvelte el, hogy az nehezen tudja azonosítani betegségét, s nem tud
eredményes kezelést előírni. Betegségével egy füves asszonyhoz fordult, aki kézrátéttel
állapította meg a veseműködés rendellenességét. Az általa készített főzet fogyasztásával
egy év alatt szabadult meg a betegségtől (Keszeg V. 2003).
Egy tolvajlási eset után elvégzett rítus, a cseberbenézés keretében a következő
beszélédeseményekre került sor. I. Előkészítő szakasz. 1. Tudakozódás az eltűnt javak után.
A feltételezett tolvaj felőli tudakozódás. 2. A közelmúlt tolvajlási eseteinek felidéztetése
a közvélemény aktivizálása érdekében, a jelen károsulás köztudatba való bevitele. 3. A
cseberbenézés helyi repertoárjának aktivizálása a cseberbenézés forgatókönyvének aktivizálása végett. 4. A szertartás előkészítése: a résztvevők meghívása (specialista, lányok); a
mise megrendelése. II. A rítus beszédeseményei. 1. A résztvevők imádkozása. 2. A templomi mise. III. 1. A látomások verbalizálása. 2. Az összefoglaló narratívum előállítása. 3. A
tolvajlás-narratívum publikussá tétele (Keszeg V. 2001a).
A hiedelemről való beszélés releváns helyzetei a közösségi élet krízishelyzetei, az egyén
és a közösség életének fordulópontjai, valamint a mindennapi élet helyzetei. A beszélés
céljai között említhető az élmények feldolgozása, az élethelyzetek értelmezése, az életvezetés stratégiáinak kidolgozása, a társadalomról való tudás megosztása, a társadalmi státus,
pozíció, megítélés legitimálása.
A hiedelmekről való beszélés performatív cselekedet, amelynek célja társadalmi konszenzusok létrehozása, emberi viszonyok átrendezése, megerősítése, az egyén tekintélyének, státusának megváltoztatása és megerősítése. A beszélési stratégiák a kibeszélés, az
elhallgatás és az eltorzítás. A beszélés által előállított társadalmi viszonyok a bizalom és a
bizalmatlanság, a társadalmi státusok a tekintély és a marginalizáltság, a közösségi állapotok a harmónia, a pánikhangulat, a feszültség.
A hiedelemtörténetek létezővé, jelenvalóvá tesznek, artikulálnak és értelmeznek
egy lehetséges (elmúlt, elképzelt, sajátos körülmények között megtapasztalt) világot.
Ez a világ a narratív valóság, amely a diskurzusban tárul fel, s amelyet a beszélők a beszéd283
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tevékenység által hoznak létre.14 A hiedelemről való beszélés által válnak érzékelhetővé
az egyén meggyőződései, kognitív elkötelezettségei, a tereknek, helyeknek, tárgyaknak,
állatoknak és növényeknek, időpontoknak tulajdonított mitikus és mágikus jelentések és
funkciók. A szociális szférában a hiedelemtörténetek képességeket, traumákat, élményeket, biografikus epizódokat rendelnek hozzá az egyénekhez, mitikus lények és emberek,
személyek, családok közötti viszonyokat állapítanak meg, tesznek emlékezetessé.15 A hiedelmek narratív reprezentációi egy olyan legitimációs gyakorlat részét képezik, amely
emberekhez, lényekhez és tárgyakhoz, eseményekhez folyamatosan hiedelemfunkciókat
kapcsol hozzá, esetleg megkérdőjelezi ezeket a hiedelemfunkciókat. A legitimáció hol
a személyes tapasztalat, hol a helyi közvélemény alapján történik.16 A hiedelemtörténetek lokalizálása (itt/moshol) és időben való elhelyezése (most/régen), valamint eredetük
megnevezése (hozzátartozó/idegen személy) ugyanennek a legitimációs gyakorlatnak a
stratétigiája.
A hiedelemtörténet narratív identitásokat épít meg, tárol és közvetít. A narratív identitás az élettörténet (McAdams, D. P. 2001. 165.), az énről szóló narratívum (Gergen, K.
J. – Gergen, M. M. 2001. 78–83.), a történettel való azonosulás (Ricoeur, P. 2001. 15.). A
biografikus és autobiografikus hiedelemnarratívumok az egyénnek a transzcendens világról szerzett élményeit, életének hiedelemmel kapcsolatos fordulópontjait, sorseseményeit
tartalmazzák, a hiedelmeket az ember életpályájába integrálják. Pragmatikai szempontból a biografikus történeteket a következő csoportokba soroltuk. 1. A reprezentatív biográfiák egy társadalom, egy korszak tagjairól szóló, reprezentatívnak tartott biografikus
vagy autobiografikus történetek. Ebbe a csoportba tartoznak a gyógyítók, az álomfejtők
biografikus történetei. 2. A státustörténetek egy egyén társadalmi pozícióját támasztják alá.
3. A presztizstörténetek átmeneti jelleggel meghatározzák az egyén megítélését. A státustörténetek legitimálják az álomfejtő, a gyógyító, a román pap stb. elhivatottságát, hozzáértését, kifejezik pácienseik elismerését. A presztizstörténet az egyén képét negatívan vagy
pozitívan befolyásoló biografikus epizód. 4. A sztereotíp történet egy sztereotíp epizódnak
egy egyénhez való hozzárendelése. A hiedelemtörténetek gyakran ugyanazt az eseményt
(találkozás, rontás, álom beteljesedése) különböző személyekhez kapcsolják hozzá. 5. A
pszeudo-történetek társadalmi konszenzus alapján állnak kapcsolatban egy egyénnel, egy
életpályával. Igazságértékük megkérdőjelezhető. Nem egy egyén életét, inkább egy tényt,
helyzetet kívánnak szemléltetni (Keszeg V. 2007).
A hiedelemről való beszélés a társadalomra, az egyénekre vonatkozó sajátos tudás
megszerkesztése, forgalmazása és tárolása. A hiedelemnarratívumok emlékezési alakzatok
szerepét töltik be. A hiedelemtörténetek lokális repertoárja, a rontás-, a gyógyulás-, az álom14 A történetben feltáruló világot Gérard Genette narratív valóságnak nevezte. Genette, G. 1996. 63.
15 Komáromi Tünde egy aranyosszéki falu emlékezetéből rekonstruálta a 20. századi rontáseseteket mint személyek közötti konfliktusokat. Komáromi T. 2009. 41–112.
16 Bartha-Balog Emese a tehénrontásról való beszélés legitimáló stratégiáit, Czégényi Dóra egy egyén hiedelemtudásának kollektív hagyományait foglalta össze. Lásd: Bartha-Balog E. 2001, Czégényi D. 2008.
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, a találkozástörténetek a lokális társadalom egyedeivel megesett hidelemeseményeket, az
elődök életének fordulópontjait, sorseseményeit, kivételes képességeit, a közösség krízishelyzeteit tartalmazzák. A repertoár felidézése kettős célt követ, érvel a hiedelemképzetek
érvényessége mellett, s ugyanakkor szemlélteti a hiedelmeknek az életpályát, a lokális társadalom életét módosító hatását. Az igaztörténetek és az élménytörténetek kortárs személyek biografikus epizódjait és hiedelemélményeit hozzák forgalomba. A lokális emlékezet,
a genealógiai emlékezet a generációk közötti kapcsolatok által gondoskodik a hiedelmek
áthagyományozásáról, érvényességük szemléltetéséről. Az emlékezetben őrzött történések
a lokális társadalom történetébe integrálódnak.17
A hiedelemtörténetek lokális repertoárja a lokális közösség társadalomba való beágyazását végzi el. A gazdaságszociológiai fogalom a gazdasági tevékenységek azon
következményét nevezi meg, hogy az egyént gazdasági kapcsolatokba integrálják, egy
kapcsolatrendszer szerves részévé teszik (Granovetter, M. 1994). A hiedelemtörténetek
hiedelmekre vezetik vissza a családok és az egyének közötti konfliktusok okát, szemléltetik az egyének közötti viszonyokat. A hiedelemről való beszélés kétszeresen biztosítja az
egyének társadalomba való beágyazását: a történetek mint narratív produktumok emberek
közötti helyezeteket és viszonyokat tesznek explicitté; a beszélés mint cselekvés láthatóvá
teszi, megerősíti, elfogadtatja vagy átszervezi az emberek közötti viszonyokat. Olyan viszonyok válnak láthatóvá a narratívumok és a narráció keretei között, mint a rontók és a
megrontottak, a gyógyítók és a meggyógyítottak, a bajbajutottak és a tanácsadók, a kibeszélők, a hallgatók és az elhallgatók közötti viszonyok.
A hiedelemről való beszélés elvont (imaginárius) és valós, primér közösséget hoz létre.
Egyazon elvont (imaginárius) közösségbe tartoznak mindazok, akiket egy hiedelemesemény, -értelmezés ugyanazokkal a kérdésekkel szembesít. Annak ellenére, hogy egymással nincsenek személyes, direkt kapcsolatban, a helyzetre vonatkozó tényekkel különböző
mértékben rendelkeznek, a helyzetet eltérő módon ítélik meg. Azaz, a különböző generációk egyedei ugyanabba az elvont közösségbe tartoznak, amelynek tagjai ugyanazoknak
a hiedelemnek a jegyében szocializálódnak és élik le életüket, valamint azok a különböző
nyelvet beszélő újságolvasók, akik egy adott napon ugyanarról a hiedelemeseményről értesülnek.18 Az interpretív közösség egyedei azonos háttértudás és tapasztalatok, meggyőződések mint interpretív tőke alapján azonos interpretációkat alkotnak meg (Fish, S. 1980;
Sz. Kristóf I. 1998). A beszélőközösség az azonos hiedelemtémákat megvitató, feldolgozó,
a hiedelemről való beszélés helyzeteinek szabályait betartó, a hiedelemről való beszélés
terminológiáját és fordulatait használó személyek közössége.19 Az azonos történéseket
emlékezetben őrző és a kommunikatív emlékezet formájában felidéző közösség emlé17 A hiedelmeknek a lokális társadalomban betöltött szerepét vizsgálta az a két kutatás, amelyet Pócs Éva irányított erdélyi közösségekben. Pócs É. szerk. 2001a, 2008a.
18 Benedict Anderson imaginárius közösségnek nevezte a világ különböző pontjain napilapot olvasók
közösségét. Anderson, B. 1983. Nyíri Kristóf az azonos érzelmeket megélő, egymást nem ismerő egyedekből
álló nemzetet elvont közösségként értelmezte. Nyíri K. 1998.
19 A beszélőközösség terminusát Dell Hymes határozta meg. Hymes, D. 1974/1997. 475–480.
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kezetközösség. Egy csoport mindaddig emlékezetközösségként nyilatkozik meg, amíg
nem akarja elfelejteni, őrzi és verbalizálja a hiedelemesemények emlékét.20 Az emlékezési
gyakorlatban a történetek emlékezési alakzatok („modellek, példák és tanesetek”) szerepét töltik be, 1. konkrét időhöz és helyhez, 2. meghatározott csoporthoz kötődnek, 3.
rekonstutív jellegűek (Assmann, J. 1999. 35–43.).
A kutatás a narratívumoknak hagyományosan esztétikai funkciót tulajdonított. A hiedelemről való beszélés célja lehet a szórakoztatás is. Leggyakrabban a hiedelemellenes,
a megkérdőjelezett hitelességű, személyes élményt és meggyőződést nélkülöző történetek előadása tölti be ezt a szerepet. Idősek a fiataloknak, különböző kulturális miliőből
származók egymásnak mondanak ilyen történeteket. A szórakoztató funkciójú történetmondás előítéleteket termel, a hiedelmet a múltba, távoli életvilágba, a civilizálatlanság
szférájába lokalizálja.
A székelyhodosi T. család a középgazdák közé tartozik. A falu központjában lakik. Az
1945 táján született apa traktort vezetett a tsz-ben. Feleséget Nyárádremetéről hozott. Labilis idegállapota miatt az 1990-es évek elején öngyilkossággal vetett véget életének. Hat
fiúgyermekük született, 1967–1975 között. Közülük négyen apjuk mesterségét tanulták
ki. Egyikük legénykorban szívbetegségben meghalt. Ketten kötöttek házasságot. Egyikük
Nyárádszentmártonba költözött, a másik a szülői házban maradt. Római katolikus vallást
gyakorolnak, redszeresen olvasnak könyvet és újságot, tévét néznek, zenés üzenetet küldenek egymásnak. Többször estek a lopás gyanújába.
A családban, a rokonságban és a szomszédságban többen estek rontás áldozatául. Házukra a nagyapa óta rontás nehezedik. A családnak az állatenyésztéshez nincs szerencséje.
Egy rosszakaró a családfő apjának öntést helyezett az istálló ajtajába, a rontás a tehenet
érte. A nagyapát elhagyott szeretője évek múltán is megrontotta, tehenei kisebesedtek.
Más alkalommal ugyanannak a személynek a tehenét megrontották, a nagyapa a tehén
vizeletébe villát szúrt, ezzel az eljárással átszúrta a rontó kezét. Boszorkányok tüzes fénycsóvát küldtek házukra, a tűz azonban senkiben nem tett kárt. A családfőt halott édesapja
öngyilkosságra ösztönzte. Az apa fehér lepedőben repülő boszorkánnyal találkozott. A
család teheneinek tejét többször elvették. Az egyik rontó a szülők komája, aki a tudást anyjától vette át, annak halálos ágyán. Egyszer az apa tehenet vásárolt, ám az tejet nem adott.
Villát szúrt a tehén farába, s a rontó kezét szúrta át. Egyik szomszédjukat a pirossipkás ördögök kísértették meg, öngyilkosságra csábították. Az egyik fiú rontás miatt nem tud házasságot kötni. Egy másik testvért egy lány színes pálinkával rontott meg. Házuk tövében
mandragóra él, amit nem szabad kivágni, lekaszálni, mert veszélybe sodorja a ház lakóit.
Egyik fiú emiatt szenvedett balesetet. Egyik szomszédjukat egy látogató uborkamaggal
rontotta meg. A szülők egyik komája boszorkány hírében állt. Egyik, Budapestre költözött
nagynéni szellemeket idézett. A családba költözött meny igézni szokott.

20 A emlékezetközösség terminusát Jan Assmann Maurice Halbwachs nyomán határozta meg. Maurice Halbwachs
szerint ez a közösség az emlékezés társadalmi keretében jön létre. Halbwachs, M. 1925, Assmann, J. 1999. 30.
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A családnak a következő mágikus eljárásokról van tudomása. A rontók elvehetik a
tehén tejét. A család egészségét, a beteg személy gyógyulását mise fizetésével lehet biztosítani. A párnába tett rontás megbetegíti, öngyilkosságra ösztönzi a családtagokat. A
rontás eszközei a lakat, a fekete tyúk, a guzsaly. A fiatalokat italba tett vérrel vagy szőrszál
hamujával, a lányokat szarvasbogár porával lehet megrontani. A halott szellemének visszajárását a holttest megérintésével lehet megelőzni. A boszorkányok kilétét a templomban, a
szentség felmutatásakor lehet megtudakolni, félrehajtott fejük alapján. A jóslás eszközei a
paszuly, a kávé. A papnál könyvet lehet nyitni a családot ért bajok okának megtudakolása
végett. Asztaltáncoltatás, szellemidézés segítségével a halottaktól tanácsot lehet kérni. A
mágikus eljárások a termésre, az állatszaporulatra és –haszonra, az egészségre, a házasságkötésre vannak hatással, a jósló eljárások a házasságkötés, az elhalálozás idejét tárják fel.
Tudomásuk van arról, hogy a misét szolgáltató papok, valamint a jósok maguk károsulnak,
ha igazságtalan ügyek megoldását vállalják fel. Egyik lelkész fiának fogyatékos voltát igazságtalan miseszolgáltatásra vezetik vissza.
A T. család tagjai szívesen kapcsolódnak be a hiedelmekről szóló beszélgetésbe. Ismerik a hiedelemről való beszélgetés alkalmait és módjait. Számon tartják, s a családban
sokszor felemlegetik az elődöket ért rontások történetetét, s az aktualitásokkal is tisztában
vannak. Saját egészségi állapotukra is beszélgetés során keresnek magyaráztot. A faluban
szintén részt vesznek a beszélgetésekben. Az anya túlságosan is implikálódik a falu kommunikációs életébe. Úgy ismerik a faluban, hogy könnyelműen terjeszti a híreszteléseket.
Emellett utazásaik alkalmával idegen személyekkel is megosztják élményeiket, kíváncsian
hallgatják mások történeteit. Többször kérték specialista segítségét vagy tanácsát, folytattak vele témaorientált beszélgetést. Az évek során igénybe vették több jósasszony és román
pap segítségét. Egy remetei asszony ijedséget gyógyított. Romanban véletlenül találkoztak
össze egy jósasszonnyal, aki a család életében radikális változásokat látott előre. Szászrégenben szintén jósasszonyt látogattak meg. Több román papot kerestek fel, Abafáján,
Nyárádszeredában, Slobozián. A templomban könyvet nyitottak, misét rendeltek.
A specialistákkal való beszélgetés során tényeket, feltételezéseket terjesztettek elő, válaszoltak a specialista kérdéseire. Ismeretlen személyekkel beszélgetve szívesen hallgattak
memoratokat és fabulatokat, ők maguk is szívesen adtak elő igaztörténeteket. Előnyben
részesítették a családi és a személyes élményeket és tapasztalatokat. A gyűjtéshelyzetben
felidézett szövegek kis része egyszerű hiedelemközlés, nagy része pedig epikus narratívum.
A narratívum között a személyes élményeket előadó igaztörténetek, memoratok dominálnak. A hiedelemről való beszélgetés által folyamatosan feldolgozzák és kommunikálják
élményeiket. A család, a lokális társadalom és az utazáskor megismert személyek történetei olyan narratív tőkét képeznek, amely segítségével embereket és helyzeteket ítélnek
meg, s amelyet az életvezetési stratégiájukban folyamatosan hasznosítanak. Tudásukat és
tapasztalataikat felhasználják az érvelésben, perdöntő bizonyítékként alkalmazzák a környezetükkel kapcsolatos véleményalkotásban. Az elődök és a családtagok történetei részét
képezik narratív identitásuknak: elpanaszolják a családot ért rontásokat, a család anyagi állapotát korábbi károkra vezetik vissza, felmentik magukat környezetük elmarasztalása alól,
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megszólnak személyeket és családokat. A hiedelemtudásuk sajátos perspektívából jeleníti
meg a lokális társadalmat. Összefüggéseket látnak a különböző személyek között, ismerik
egyének és családok egészségi, pszichikai, anyagi állapotának okait, egyének életpályájának
fordulópontjait. Egyetlen, a gyűjtő által előkészített beszédhelyzetben mintegy 70 személy
biografikus epizódjait elevenítették fel. A hiedelmek sajátos viszonyulást írnak elő számukra környezetük növényeivel, állataival, tárgyaival szemben (mandragóra, lakat), sajátos
viselkedésmódot, óvatosságot bizonyos helyzetekben (halott közelsége).
A gyűjtő érdeklődése is megerősítette hiedelemtudatukat. A gyűjtés alkalmat nyújtott
számukra, hogy a hiedelmek érvényességét argumentálják és példázzák.21

21 A T. család hiedelemeit Balássy Enikő rögzítette 1996. január 3-án, egy négyórás beszélgetés során. Lásd:
Balássy (Szabó) E. 2001.
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Rezumat
Cel de-al 8-lea volum din colecţia Oameni şi contexte, ca de altfel şi cele anterioare,
reflectă cunoştinţele populare ardelene legate de superstiţii, precum şi munca membrilor
generaţiei tinere de cercetători formată în cadrul Departamentului de Etnologie şi Antropologie Maghiară. Obiectivul prezentului volum este de a pune la dispoziţia publicului
repertoriul folcloristic specific temei. Tematica acestuia este nuanţată de trei manuscrise
(Salló, Sz. 2006, 2007; Fodor, A. 2008; Salánki-Fazekas, É. 2010) care se leagă unul de
celălalt prin subiectului tratat şi viziunea de abordare. Spre deosebire de practica uzuală,
materialul folcloristic accesibil datorită culegerilor este publicat împreună cu interpretările
cercetătorilor. Motivul acestui fapt este relaţia strânsă dintre tematică şi cercetător(i), adică
subiectivitatea născută din contextualitatea credinţelor.
Din lucrările de licenţă realizate în ultimul deceniu sub conducerea ştiinţifică al
profesorului Vilmos Keszeg, care cuprind rezultatele cercetărilor efectuate în Vălenii
de Arieş, Suplacu de Barcău şi Lunca de Sus au fost publicate mai multe studii valoroase
(Salló, Sz. 2008, 2008a; Fodor, A. 2009; Salánki-Fazekas, É. 2011), însă nu a existat
posibilitatea publicării textelor folclorice. Construcţiile epice structurate şi înregistrate în
timpul culegerilor şi publicate în acest volum, ilustrează credinţele populare ale indivizilor
şi ale comunităţilor, modul în care tentativele umane de a influenţa viaţa cotidiană implică
cunoştinţele şi activităţile magice, dezvăluind astfel şi relaţiile umane formate în legătură
cu (rolurile şi) credinţa în fiinţele mitice.
Studiul lui Attila FODOR nuanţează viaţa, respectiv cercul reprezentărilor credinţei
colective atribuite unei femei, numită Sz. din Vălenii de Arieş. Éva SALÁNKI-FAZEKAS
prezintă cunoştinţele legate de credinţă a unei femei de naţionalitate rromă, numită V. A.,
din Suplacu de Barcău, atrăgând atenţia asupra rolurilor jucate de credinţe în constituirea
scenariului vieţii. Szilárd SALLÓ datează şi nuanţează tipologia credinţelor legate
de vrăjitoare şi farmece întâlnite în zona Ghimeşului, precum şi cercul de activitate a
prorocilor şi vindecătorilor ca specialişti.
Ca anexe ale repertoriilor folcloristice figurează lista persoanelor intervievate, a
cuvintelor şi expresiilor regionale, a denumirilor localităţilor, respectiv lista fotografiilor.
Urmând structura volumelor publicate în această colecţie, interpretarea editorului
apare în studiul care constituie postfaţa volumului, în care se trece în revistă istoria, teoria
şi metodologia credinţei populare ardelene şi a cercetării acesteia.
Studiul anexat volumului, semnat de Vilmos Keszeg, prezintă rezultatele obţinute
de şcoala etnografică din Cluj-Napoca în cerceterea şi interpreterea pragmatică a mitologiei
populare. Volumul se încheie cu bibliografia literaturii de specialitate, legată de mitologia
populară din Transilvania, întocmită de Dóra Czégényi.
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Summary
Similarly to the preceding ones, the 8th volume of the series People and Contexts reflects
the traditional knowledge of Transylvanian people concerning this topic, as well as the work
of the new researcher generation formed at the Hungarian Department of Ethnography
and Anthropology, Cluj/Kolozsvár. The primary goal of the volume is to give access to
thematically consistent folklore repertories. The subject of this volume is nuanced by three
manuscripts (Sz. Salló 2006, 2007; A. Fodor 2008; É. Salánki-Fazekas 2010) interrelated
through their theme and approach. Unlike the usual practice, the volume sets forth the
collected folk material together with the contemporary interpretations of the researchers.
The reason for this is the strong relationship between researcher and the researched topic,
that is, the personal character of beliefs resulting from their contextual embeddedness.
As a result of the field work carried out at different locations (Aranyosrákos/ Vălenii
de Arieş, Berettyószéplak/ Suplacu de Barcău and Lunca de Sus) during the last decade,
a number of papers had been written under the guidance of Professor Vilmos Keszeg,
based on which several interesting and valuable articles came out in print (Sz. Salló 2008,
2008a; A. Fodor 2009; É. Salánki-Fazekas 2011). However, there has been no possibility
so far to publish the folk texts themselves. The epic constructions structured and recorded
during the field work, which are set forth in the present volume, all illustrate the individual
and collective set of beliefs. They display the way in which people’s attempts to influence
everyday life involve magical knowledge and actions, and through this they also throw
light on human relations formed in connection with the belief in (and roles attributed to)
mythical creatures.
Attila Fodor’s article details the life of Sz., a woman from Vălenii de Arieş, and the
collective beliefs connected to her person. Éva Salánki-Fazekas presents the set of beliefs of
a gipsy woman from Suplacu de Barcău, pointing out the functions of beliefs in the conduct
of her life. Szilárd Salló provides further data related to the typology of beliefs concerning
witchcraft and bad-luck charms, as well as to the activity of divinators and healers.
As supplements to the repertories, the indexes of interviewees, of regional words, of
place names and of photographs are included in the volume.
Following the practice of the previous volumes of this series, the editor’s study
appears as an epilogue interpreting the articles and giving a historical, theoretical and
methodological overview of beliefs and the research of beliefs in Transylvania.
The secondary literature used by the authors and editor of the volume is included in a
single index, facilitating the reader’s orientation in the subject.
In his study entitled Trends and Results in Pragmatic Research of Beliefs Vilmos Keszeg
presents three research interests related to the University of Kolozsvár/Cluj-Napoca:
description of the role of specialists who practise the beliefs, the modifying role of beliefs
in individual life courses, the aims and strategies of talking about beliefs. Dóra Czégényi
compiled a rich bibliography of research into Hungarian popular beliefs in Romania.
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Képmelléklet

1. Várfalva unitárius temploma, 2010

379

EME

2. Várfalva unitárius temploma, 2009

3. Várfalva és a mellette levő Vároldal nevű domb, 2008
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4. Aranyosrákos unitárius temploma, 2008

5. Aranyosrákos unitárius temploma, 2011
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6. Aranyosrákos református temploma, 2010

7. Várfalva és Aranyosrákos látképe a várfalvi templom tornyából nézve, 2008
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8. A várfalvi unitárius parókia 18. századi fedeles
kiskapuja, 2008

9. Az aranyosrákosi unitárius parókia 1764-ben
készült fedeles kiskapuja, 2008

10. Aranyosrákos (Eger nevű falurészében) egyik
impozáns 19. századi fedeles kiskapuja, 2008
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11. Aranyosrákos még megmaradt vízimalma, 2008

12. G. I. aranyosrákosi adatközlő iratok keresése közben, 2008
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13. Az Aranyos-völgy látképe Torda irányába a várfalvi Vároldalról nézve, 2010

14. Az Aranyos-völgy látképe Torockó irányába a várfalvi Vároldalról nézve, 2010

A felvételeket Fodor Attila készítette.
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1. A Rózsás – a berettyószéplaki cigánynegyed

2. Szegényebb cigány családok házai
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3. V. A. egyik lányának a háza

4. Az udvarok, házak többsége nincs elkerítve
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5. Egy tíztagú cigány család háza

6. A Rózsás egyik mellékutcája
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7. A berettyószéplaki cigányiskola

8. Nyáron kiül a család
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9. V. A. az iskolában mesél

10. V. A. a tisztaszobájában
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11. A szerencsét hozó halotti ing (már mosás után)

12. Unokáját, Máriuszt, V. A. nevelte fel
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13. Az adatközlőm férjével, két fiával és egyik unokájával

14. V. A. konyhája két éve épült

A felvételeket Salánki-Fazekas Éva készítette 2010-ben.
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1. Gyimesi táj – Réce-patak

2. Gyimesi táj
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3. Gyimesfelsőlok

4. Gyimesfelsőlok
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5. Gyimes – őrház és Rákóczi-vár

6. Gyimes
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7. P. G.

A fénykékepet Salló Szilárd készítette, 2012-ben.

396

EME
Hangfelvételek jegyzéke
A DVD-n hallható hangfelvételek jegyzéke
Salanki_1. Időtartam: 45 perc 59 másodperc. A felvétel időpontja: 2009. A beszélgetés
témája: halottakhoz kapcsolódó hiedelmek, rontásformák.
Salanki_2. Időtartam: 14 perc 43 másodperc. A felvétel időpontja: 2009. nov.26. A
beszélgetés témája: tisztátalan (szellem), a természeti démonok, kincsőrző kígyó.
Salanki_3. Időtartam: 12 perc 28 másodperc. A felvétel időpontja: 2009. dec. 10.és 2010.
jan.7. A beszélgetés témája: újszülöttet szoptató anya tejének elvétele és a tejhaszon
elvétele.
Sallo_1. Beszélgetőtárs: A. A. szül. 1923. Időtartam: 30 perc 18 másodperc. Hangfelvétel
időpontja: 2005 szeptembere. Helyszín: Gyimesfelsőlok. A beszélgetés témája: boszorkány,
szépasszony, csináltatás.
Salló_2_1. Beszélgetőtárs: B. A. szül. 1931. Időtartam: 30 perc 28 másodperc. Hangfelvétel
időpontja: 2005 szeptembere. Helyszín: Gyimesfelsőlok. A beszélgetés témája: fermekás,
szépasszony, tejelvétel, igézés.
Sallo_2_2. Beszélgetőtárs: B. A. szül. 1931. Időtartam: 2 perc 56 másodperc. Hangfelvétel
időpontja: 2005 szeptembere. Helyszín: Gyimesfelsőlok. A beszélgetés témája: fermekás,
szépasszony, tejelvétel, igézés.
Sallo_3_1. Beszélgetőtárs: Bi. A. szül. 1940. Időtartam: 5 perc 46 másodperc. Hangfelvétel
időpontja: 2005 szeptembere. Helyszín: Gyimesfelsőlok. A beszélgetés témája: boszorkány,
kaluger, ördög, csináltatás.
Sallo_3_2. Beszélgetőtárs: Bi. A. szül. 1940. Időtartam: 30 perc 55 másodperc. Hangfelvétel
időpontja: 2005 szeptembere. Helyszín: Gyimesfelsőlok. A beszélgetés témája: boszorkány,
kaluger, ördög, csináltatás.
Sallo_3_3. Beszélgetőtárs: Bi. A. szül. 1940. Időtartam: 3 perc 26 másodperc. Hangfelvétel
időpontja: 2005 szeptembere. Helyszín: Gyimesfelsőlok. A beszélgetés témája: boszorkány,
kaluger, ördög, csináltatás.
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Sallo_4. Beszélgetőtárs: B. P. kb. 50 éves. Időtartam: 22 perc 59 másodperc. Hangfelvétel
időpontja: 2005 szeptembere. Helyszín: Gyimesfelsőlok. A beszélgetés témája: rontás,
gyógyítás, nyomfelvétel, vízvetés.
Sallo_5_1. Beszélgetőtárs: G. M. szül. 1945. Időtartam: 30 perc 12 másodperc. Hangfelvétel időpontja: 2005 szeptembere. Helyszín: Gyimesfelsőlok. A beszélgetés témája: szépasszony, boszorkány, ördög, kaluger, jóslás.
Sallo_5_2. Beszélgetőtárs: G. M. szül. 1945. Időtartam: 11 perc 40 másodperc. Hangfelvétel időpontja: 2005 szeptembere. Helyszín: Gyimesfelsőlok. A beszélgetés témája: szépasszony, boszorkány, ördög, kaluger, jóslás.
Sallo_6_1. Beszélgetőtárs: G. M. szül. 1945. Időtartam: 30 perc 21 másodperc. Hangfelvétel
időpontja: 2006 novembere. Helyszín: Gyimesfelsőlok. A beszélgetés témája: urszita,
csináltatás, jósok, rontásfeloldás.
Sallo_6_2. Beszélgetőtárs: G. M. szül. 1945. Időtartam: 28 perc 09 másodperc. Hangfelvétel
időpontja: 2006 novembere. Helyszín: Gyimesfelsőlok. A beszélgetés témája: urszita,
csináltatás, jósok, rontásfeloldás.
Salló:_7_1. Beszélgetőtárs: P. G. szül. 1936, T. E. szül. 1965. Időtartam: 17 perc 54 másodperc.
Hangfelvétel időpontja: 2012. április 2. Helyszín: Boros-patak (Gyimesközéplok).
A beszélgetés témája: kenés, idegszál-becsípődés, családban öröklődő gyógyítás.
Sallo_7_2. Beszélgetőtárs: P. G. szül. 1936, T. E. szül. 1965. Időtartam: 19 perc 30 másodperc.
Hangfelvétel időpontja: 2012. április 2. Helyszín: Boros-patak (Gyimesközéplok).
A beszélgetés témája: kenés, idegszál-becsípődés, családban öröklődő gyógyítás.
Sallo_7_3. Beszélgetőtárs: P. G. szül. 1936, T. E. szül. 1965. Időtartam: 21 perc 20 másodperc. Hangfelvétel időpontja: 2012. április 2. Helyszín: Boros-patak (Gyimesközéplok).
A beszélgetés témája: kenés, idegszál-becsípődés, családban öröklődő gyógyítás.
Sallo_7_4. Beszélgetőtárs: P. G. szül. 1936, T. E. szül. 1965. Időtartam: 17 perc 18 másod
perc. Hangfelvétel időpontja: 2012. április 2. Helyszín: Boros-patak (Gyimesközéplok).
A beszélgetés témája: kenés, idegszál-becsípődés, családban öröklődő gyógyítás.
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Sallo_8. Beszélgetőtárs: T.K. szül.1928. Időtartam: 22 perc 16 másodperc. Hangfelvétel
időpontja: 2005 szeptembere. Helyszín: Gyimesfelsőlok. A beszélgetés témája: boszorkány,
csináltatás, nyomfelvétel.

A hangfelvételek minőségének ellenőrzésében a Kolozsvári Rádió munkatársai nyújtottak
segítséget.
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