
Csorba Béla 

TEMERINI 
HIEDELEMMONDÁK 

1. Az itt közlésre kerülő maroknyi hiedelemmonda nem céltudatos 
gyűjtői munka eredménye, inkább afféle „mellékterméke" annak a te-
vékenységnek, amit a temerini Művelődési Kör fiataljai folytatnak, 
egyebek mellett szűkebb pátriájuk népi kultúrájának, hagyományainak 
megismerése érdekében is. Minthogy jóidéig csak tervszerűtlen monda-
gyűjtés folyt, anyagunk még csak megközelítőleg sem ad komolyabb 
általánosításokra alkalmas betekintést a község hiedelemmonda-rend-
szerébe, erről legfeljebb óvatos feltevéseinket közölhetjük, kétségtelen 
viszont, hogy már ennél a maroknyi anyagnál (32 mondát, illetve hiede-
lemközlést tartalmaz) is föl vethetők a műfaj i besorolást illető kérdések, 
kételyek. Írásunk további részében igyekszünk ezeket a kérdéseket nem 
megkerülni. 

2. A 31 közzé tett hiedelemtörténet közül kettő — véleményünk 
szerint — nem monda, csupán tényszerű hiedelemközlés. Hogy ebben az 
anyagban mégis megjelentetjük, annak oka a figyelemfelkeltés. A zárat 
nyitó fű-ről, illetve az Illés c. hiedelemközlésről van szó. Az előbbi tar-
talmi magva lényegében megegyezik a Taktaszadai mondák vasfűvel 
kapcsolatos hiedelemmondáival. Valószínű, hogy sikerrel kecsegtetne 
másféle mitikus állatok és növények után is érdeklődni 

Július 20. — Illés napja — Temerin fogadott ünnepe. Nyilvánvaló 
a délszláv hiedelemkör hatása. Feltételezhetően léteznek — ha elhalvá-
nyulóban is — epikus reminiszcenciái. Ez indokolja a másik hiedelem-
közlés publikálását. 

Problematikus A hipnotézáló1 címmel közreadott történet mondává 
minősítése az anekdotikus kedély és a kételkedés iróniával párosuló 
megléte miatt. „Modernebb" másodképződménye lehet a műfajnak. Hogy 
a hagyományos hiedelemmondákkal analógiás módon jött létre, nem 
lehetetlen. Ami azoktól elválasztja, az a hiedelem-elemekkel szembeni 
distancia. (Ezt a distanciát egyébként az ún. ál-kísérettörténeteknél is 
megf igyelhet j ük.) 

A fent említett történet — szerintünk, problematikussága ellenére 
is hiedelemmonda —, de több másik monda is az itt publikáltakból, 
felveti a memorat- és a fabulat-fok kérdését. 
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Ha az egyéni élményt, annak elmesélését kizárjuk a fabulat fokú 
mondák köréből, tisztázatlan marad nem egy egyéni élményként elő-
adott hiedelemmonda esztétikumának eredete s mibenléte. S egyébként 
is: meggyőződésünk szerint a néphittel, hiedelemmel összefüggő egyéni 
élmények szinte mindig szupraindividuálisak. Nem csak arról van szó 
tehát, hogy a mesélő a már megszokotthoz, a közössége által „bevett", 
elfogadott motívumokhoz igazítja az övéit. Ügy is látja azokat. 

Fabulat és memorat kérdésében jól eligazít Dömötör Tekla: A ti-
pizálás a népmondában c. tanulmánya, ahol is megállapítja: 

„ ( . . . ) Fabulatnak azokat a történeteket fogom tekinteni, amelyek-
ben a mondai tipizálás és sűrítés világosan kidomborodik, ( . . . ) memo-
ratnak pedig azokat, ahol ez a kritérium bizonytalan vagy hiányzik, 
tehát amelyek félúton vannak az epikus, esztétikailag is vizsgálható 
költői alkotás felé."2 Úgy is mondhatnánk — Lukács Györggyel —, hogy 
„minden műfa j elhagyja az empíriát, és a lényeg felé intenciónál."3 Az 
empíria elhagyása viszont nem jöhet létre — a népköltészetben sem — 
a jelek többértelműsége, a polivalencia nélkül. Talán nem járunk mesz-
sze az igazságtól, ha úgy véljük, hogy a fabulat esztétikuma koegzisz-
tens a polivalencia mértékével. 

A hiedelemmonda többértelműsége azonban korlátozott, különösen 
a tündérmesékkel összevetve. Ez a korlátozottság szükségszerű: az epikus 
tartalom semmiképpen sem kollidálhat az adott hiedelemrendszerrel, 
hiszen éppen annak paradigmatikusságát hivatott reprezentálni. A mon-
dában hitek és tévhitek öltenek testet, a mesében vágyak szárnyalnak. 
A mesehős legfontosabb attributuma éppen az, hogy szabad. Szabadon 
dönt cselekedetei felől. Ezért legyőzhetetlen. A mesének lehetnek hősei. 
A mondának, különösképpen a hiedelemmondának nem. A hiedelem-
mondának szereplői vannak. Titokzatos erőknek kiszolgáltatott, veszé-
lyeztetett, sorsbizonytalanságban vergődő szereplői. Igazi hőse a mitolo-
gikus köntösben rejtőző fatalitás. Innen a hiedelemmondák nagyobb ré-
szének szorongáskeltő hatása. De fantasztikumánál fogva, s nem utolsó 
sorban azáltal, hogy kimondatott, a monda képes feloldani a szorongást, 
miközben figyelmeztet. „A képzelet az emberiség életére törő »gonosz« 
térben és időben differenciált jelképeit teremtette meg. ( . . . ) Ami e jel-
képek jelentésében közös, az a gonosznak a világban való állandó jelen-
léte" — ír ja Nagy Olga.4 Ugyancsak ő hívja fel a figyelmet arra, hogy 
„a mondai motívum akkortól és azáltal válhatott meseivé, amikortól a 
közösség fölényesen kezeli a hagyományozott anyagot, és abban nem az 
»igazat« (sacré) látja, hanem egy lehetőséget arra, hogy vágyát meg-
fogalmazza."5 A mesévé stilizálás jegyeit anyagunkban A tátos gulyás 
címmel jelzett fabulaton ismerhetni fel. 

3. Anyagunknak tkp. négy nagyobb témaköre van: 

a) Halottak, kísértő lények 
b) Rontás, bűbájosság, váltott gyerek 
c) Táltosok, garabonciások 
d) Lidérc. 
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Néhány mondát, ill. közlést nem sorolhatunk egyik csoportba sem. Ilyen 
a már említett „Aussage"-értékű szöveg (A zárat nyitó fű, ill. az Illés), 
valamint A hipnotézáló című. Csak fenntartásokkal lehet az első cso-
portba sorolni a megidézett gonosz (ördög?) történetét elmondó A tüzes 
hintó c. mondát, s ugyancsak vitatható a Kutya Pista kalandjának a 
táltosok, garabonciások csoportjával való rokonítása, mivel a történet 
elején megjelenik a boszorkány-motívum is („boszorkányok bakter ja").6 

A szöveg igencsak töredékes, meg-megszakadó, mindennek ellenére meg-
érdelmi figyelmünket. Kutya Pista, aki a „boszorkányok bakter ja", föl-
mászik egy magas (égig érő?) fára, hogy ott mindentudóvá és minden-
látóvá legyen. Ennek föltétele, hogy átereszti orralyukán a dungót. Eh-
hez nincs bátorsága (vagy nem is tudja, mi a teendő), nem lesz minden-
tudó, lezuhan, s mikor fölébred, feje fölött nem nagy fát, csak egy ökör-
farkkórót lel. Talán nem belemagyarázás, ha az ősi magyar hitvilág 
motívumait véljük kiolvasni a történetből. Rokon elemeket említ Dió-
szegi Vilmos is.7 Véleményünket támogatandó hadd idézzük most Dienes 
Istvánnak az ún. szabadiélekre vonatkozó gondolatait. 

„Az ember fejében fészkelő szabadiélek az eredetibb képzetek sze-
rint madár alakú (hattyú, kakukk, fecske, szarka, bagoly, veréb stb.), 
vagyis könnyen mozgó, nagy távolságokat bejárni képes, gyorsan szár-
nyaló lény volt, amelyet utóbb, valószerűbbnek tetsző módon olyan ap-
róbb, rendszerint ugyancsak szárnyas rovarnak tartottak, amely a fe j 
természetes nyílásain, tehát a szájon, orrlyukakon, fülrésen át ki tud 
röppenni, és ugyanezeken a járatokon képes visszasurranni. A pillangó, 
a légy, a szúnyog, a darázs mint lélekállat, már másodlagos fejlemény 
az eredeti »lélekmadár« helyett, azokból az időkből való, amikor az 
ősibb hiedelmek kopásával mindenképpen ésszerűen megokolni és meg-
érteni törekedtek, hogyan is tud az »álom«-, a »révület«-, az »elveszett-
lélek« a koponya foglalatából távozni, majd oda visszabújni."8 

4. Néhány szót a hiedelemmondákban szereplő lényekről! Viszony-
lag erősen gyökerezik a hitvilág talajában a hazajáró lélek képzete, ami 
annál is inkább érdekes, mivel a katolikus egyház (Temerin többsége 
katolikus) hagyományosan szembeszegül az említett hiedelemmel. A ha-
zajáró lélek leginkább egykori „porhüvelyének" képében jelentkezik, 
néha láthatatlan, de érezni vagy hallani jelenlétét. Pl. kinyitja az ajtót, 
edényeket mozdít el, tör össze. Inkább ijesztő, figyelmeztető, mint ártó 
lény. „Ha esznek, először imádkozzanak" — üzeni egyikük az ájtatosko-
dásban nem túl serény családjának. Határozott kívánságai legtöbbször 
az áhitatosságra, jámborságra intenek, olykor arra, hogy szolgáltassa-
nak misét az elhunyt lelki nyugalmáért. Itt kell szólni a jelentkező halott 
képzetéről is. Máig élő hiedelem a túlvilágról való jelentéstételről. A 
hidelmekhez való racionálisabb viszonyulás térhódításának szemléletes 
kifejezője az, amit mesélőnk így magyarázott meg: „Ahogy tanútam be-
széni, ugy tanútam még ezeket a meséket is. És annyira bennem élt, 
hogy én akkor még vótam győződve arrul, hogy nem álmodtam, ébren 
vótam. De hát persze, hogy ámodhattam azé." 

Kísértetekkel olyan hiedelemközlésekben találkozunk, amelyek már 
a hiedelemvilág bomlását tanúsítják. A kísértetet a temerini hiedelem-
világban megkülönböztetik a szellemek tői. A kísértet birodalma első-
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sorban a temető és környéke, s fehér ruhájáról, ill. lepléről ismerni rá. 
Kitartó f igurája máig a temerini népi képzeletvilágnak, 1966-ban szinte 
a falu apraja-nagyja kísérteteket hajszolni járt a temetőbe. Az itt közölt 
szövegekben azonban csak szellemekről esik szó, akik vagy láthatatlan, 
légies teremtmények vagy állatok alakját öltve rémisztgetik az éjjeli 
járókelőt. A szellem egymagában erőtlen, egy embererővel hét szellem 
ereje vetekedhet. Nemcsak rontó, de védő szellemek is vannak, akik se-
gítik az ember gyógyulását, pl. a következő — Pásztor Pál által elmond 
dott — történetben: 

„Olyanforma idős vót a gyerek, mind én, csak lánygyerék vót. 
Tolvaj Erzsébetnek híták. Eggyéves korába égy kiló vót. A zannya nem 
tudta sehogy sé kitalálni, hogy hát mi lehet ez. No akkor a zöregasz-
szonyok javasolták aztat, hogy: 

— Rozi, tedd a sütőlapátra! 
Mer abba zidőbe hát odahaza banyakemécébe sütötték a kényeret. 
— Gyúdzs bé a kemencét, oszt tedd a sütőlapátra a gyerekét, és 

mintha tolnád bé a kemencébe, hogy nohát, té belököd. Majd akkor — 
aszongya —, aki szereti, az majd lékapja a sütőlapátrul, nem engedi bé 
j a . . . " 

A rontó szellemeket viszont okkal nevezik rosszaknak. A rosszakat 
házszenteléssel tanácsos elűzni, de megteszi a kakukkfű is, ha Szent 
György nap előtt szedik, mivel Szent György napjának éjszakáján „mind 
lészaggassák a rosszak a hegyit nekije. ( . . . ) És akkó má nincs érvínye, 
ereje nekije." Különben ők azok, akik a gyereket megkeresztelés előtt 
kicserélik közülükvalóra, rosszra, akinek aztán az anyja sem érti a sza-
vát, mig vissza nem váltják. 

A rosszlelkekkel az állandó kontaktust a bíbájosok tart ják. Bíbájos-
sággal foglalkozó idősebb asszonyokat máig számon tartanak. Fő tevé-
kenységi körük — a hiedelem szerint — rontás okozása, ami betegség-
gel, anyagi romlással kapcsolatos, vagy annak orvoslása. Amit az egyik 
bíbájos megront, azt a másik orvosolhatja. Újabban — szerb hatásra — 
vracsáknak is nevezik őket, a közfelfogás leginkább Kulpinhoz köti a 
vracsák székhelyét. Ritkábban boszorkányoknak nevezik a kuruzslással, 
gyógyítással foglalkozókat, azonban a boszorkányok inkább másféle 
kontextusban szoktak megjelenni: természetfeletti mivoltuk kifejezet-
tebb, mint a bíbájosoké. A szemmelverésen, rontáson, tejhaszon elvéte-
lén kívül ők azok, akik a szentgyörgyi harmatszedést végzik, olykor 
meglovagolják áldozatukat, máskor megülik a mellét macska vagy nagy 
kő alakjában, de átváltozhatnak lóvá, vagy akár szalmaszállá is. Az 
ilyen szalmaszál, ha ollóval elvágják, vérzik. Karácsonykor, az éjféli 
misén a lucaszékről felismerhetők, kik a falu boszorkányai, mert vala-
mennyien nagy ökörszarvat hordanak a homlokukon. A menekülő má-
kot, borsót, gombostűt szór, amiből aztán erdő nő ki a földből, s mire 
azon a boszorkányok áttörik maguknt, rendszerint megmenekül. A bo-
szorkány tehát rászedhető, éppúgy mint a népmesékben az ördög. A 
lóvá változott boszorkányt gatyamadzaggal fogták meg, s nyomban meg-
patkolták, hogy a visszaváltozás után ráismerhessenek. Különben éppen 
a metamorfózis képessége különíti el a bíbájosokat a boszorkányoktól. 
A különbségtétel elhalványodott ugyan, de még észlelhető. 
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Az ördög hiedelemmondákban ritkábban jelentkezik, legalábbis mi 
csupán egy adattal rendelkezünk, ahol a bíbájossághoz értő szereplő 
megidézi az ördögöt. A tüzes hintón érkező ördögtől a bűvös kör óvja 
hőseinket. Bűvös kört a boszorkányok elől menekülők is szoktak rajzol-
ni. Az ördög mellesleg népszerű f igurája több eredet- és névmagyarázó 
mondának. A pálinka eredetét magyarázó mondának a kapcsán mesélte 
Salamon István a következő — a népi hitvilágra, közfelfogásra, norma-
tívákra is fényt vető — történetet: 

„Eztet bé is tiltották. Ezt a mesét. ( . . . ) Azér, mer égy bácsi olyan 
betegsígbe került evve mesével, hát ott vót, hogy belehal. No oszt akkor 
egy öreg bácsi mondta neki, hogy: — Té ilyen még ilyen mesét foly-
tatsz. Dé hát eztet né folytasd, akkor egíssíges leszel tovább." 

A garaboncijások (garabonciások) és a tátosok alakja összemosó-
dott. A tátos-hiedelemkör hullott ki egyébként a legnagyobb mértékben 
a népi hitvilág rostáján. A tátos foggal születik, a pap, amikor az újszü-
lött szájába nyúl, mindig jelenti, van-e annak foga. Hétéves korukig 
vigyázni kell az ilyen gyerekeket, borús időben különösen, hogy „akik a 
fölhőket kormányozzák" — ti. rivális táltostársai — el ne lopják, vagy 
jobbik esetben fogától meg ne fosszák, hiszen abban lakozik emberfeletti 
tudománya. (A csökkent értelmi képességűeket ilyen, foguktól megfosz-
tott tátosoknak tartották. Egyiküket Giga Ignácnak, másikukat Pú Pis-
tának nevezték. Érdekes, hogy többször előforduló ragadványnév a Pú, 
s kizárólag értelmi fogyatékosokat csúfoltak ezzel. Pl. Pú Mári, Pú Jancsi, 
Puppa). A tátosok elsődleges funkciója az időjárás irányítása. Minden 
falu határának megvan a maga tátosa (garabonciája), s az vigyáz arra, 
hogy a határt el ne verje a jég. A felhők közt úgy küzdenek egymással, 
mint az emberek idelent. Máskor bika képében mérik össze erejüket. 
A kisbika úgy győzi le a nagybikát, hogy segítőtársai verik annak a kör-
mét. A legyőzött tátosnak hét esztendeig kell szolgálni a földön, mire 
összeszedi erejét. Kizárólag tejen és tojáson él. Ha nem adnak neki, ak-
kor könyörtlenül bosszút áll. („— No jó, ha nincsen tejed, akkor maj 
lesz vized! És olyan essőt zúdítottak ott a fődre, hogy a küszöbön, abla-
kon folyt bé a víz.") Azoknak, akik teljesítik kívánságát, előre jelzi a 
vihar közeledtét. A garabancijást arról is felismerni, hogy az orrán fü-
tyülve irányítja a felhőket, máskor sárkányokon lovagol, bűvös kört 
rajzolva visszavarázsolja bojtár ját a csordához, „úgy eltűnik, hogy nem 
is lát ja senki, még még is jelenik, annélkül, hogy a kaput kinyissa, 
éccérre csak otterem a zembér előtt." (Pásztor Pál) Egyesek a közeledő 
viharfellegekben olykor látni vélik a gabarancijás farkát, amint ide-oda 
csapkod. 

A lidércei fekete jérce tojásából keltik a hónuk alatt. Ha nem kel 
ki, mert nem viselik gondját, elszáradhat az ember keze. Emberek, csa-
ládok hirtelen fölemelkedését, gazdagodását általában a lidérccel hozzák 
összefüggésbe. A lidérccsirke állandóan gazdája kívánságát lesi, s szinte 
mindet teljesíti. Lidérccsikó alakjában szárazmalmot hajt , segítségével 
nyulakra vadásznak (az elkészített nyúlból az első falat mindig a lidér-
cé), de magára öltheti más állat, pl. disznó alakját is. Gazdája az ő se-
gítségével csípi el a mozgásképtelenné tett tolvajokat, sőt a lidérc, akár-
csak a garabancia, előre jelzi az időjárás alakulását. Megszabadulni tőle 
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igen nehéz, néha lehetetlen. Abszurd kívánsággal képesek ár talmatlanná 
tenni. Pl. a Duna mélyére küldik, hogy kötélbe kössön homokot. 

A szemfényvesztő, a hipnotézáló „korszerűbb" f igurája a népi fan-
táziavilágnak. Egyben-másban örököse a bíbájosoknak. Tudományát már 
könyvekből szerzi. Patarica Mátyás viselt dolgairól a történetet mesélő 
Pásztor Pálon kívül másoktól is értesültünk. Különben a szakirodalom 
is ismeri a hiedelemmondák szemfényvesztő-hőseit. Legismertebb talán 
az ördöngös Hatvani professzor. 

5. Mesélési alkalmak. — A hagyományos falusi jellegű közösségi 
életmód felbomlásával, valamint a közösen végzett mezőgazdasági mun-
kálatok háttérbeszorításával egyre kevesebb mesélési alkalom kínálko-
zik. Hogy a közösen végzett munka (kendervágás, kubik, aratás stb.) 
egyik éltető eleme volt a fo lklórműfajoknak is, azt hadd illusztráljuk 
Pásztor Pali bácsi alábbi, a mesemondás körülményeire is rávilágító el-
beszélésével: 

„Valamikor régebben, még fi(j)atalabb ember vótam, el jár tam 
kendért vágni. Mer mink méntünk, bárhun vót valamilyen munka.9 Te-
merínbe mindénféle szakmára találtak embéréket. Hát akkor is el-
méntünk Tolna megyébe, Tolnára. Kendért vágnyi. No, elég az hozzá, 
hogy úgy vót az égyessíg, hogy ha kivágjuk a kendért, és nem esik 
nyomba, vagyis negyvennyolc órá(j)ig nem esik a zesső, akkor elgyühe-
tünk haza. Mer lombozni kölött vóna a kendért . De a zesső bevágott, 
lombozni nem bírtunk, hát kínytelenék vótunk, béűtünk a z is tá lóba. . . 
No, elég az hozzá, hogy Pásztor Sándor bácsit ismerték a mesé(j)irül, 
há t aztán egyik is, másik is: 

— Sándor bácsi, meséjjén ke! 
— Hát jó van, nem bánom, mesélék, de azt hozzátészém — aszon-

gya —, aki aka r j a hallgatni a mesémet, hát az adjon tíz kra jcár t , húsz 
fillért. Ha végighallgatja a mesémet, visszaadom neki. De hogyha el-
alszik közbe, annak elveszétt a húsz fil lérje. Hát úgy is vót. De az me-
sét éjjel-nappal! Egyik mesét a másikba fűzte. Akkó közbe a Sándor 
bácsi úgy időnként beszóta, hogy: 

— Csont! 
Hát aki szóval fönt vót, nem aludt el, annak válaszolni köllött, 

hogy: 
— Hús! 
No, mikor mán a zutóját járta, hogy nem válaszót sénki sé, tisztá-

ban vót vele, hogy alszanak." 
A hatvanas évektől errefelé szinte egyetlen mesélési alkalmat a 

még viszonylag életképes bandázás, az ismerős családok összejárása, 
télesti, későőszi szórakozása biztosítja. A televízió térhódításával azon-
ban az öregek meséi is elveszítették egykori rangjukat . 

S hogy esetünkre is igaz legyen a mondás, miszerint Minerva bag-
lya alkonyatkor kezdi röpülését, megkezdődött a mesék, mondák, a 
talán leginkább veszendő prózai műfa jok lejegyzése. A tizenkettedik 
órában. 
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J E G Y Z E T E K 

1 Szemfényvesz tőrő l szóló többe lemü, „ f ü z é r e s " t ö r t é n e t e t közöl Bá l in t Sándor is 
a Tombácz J ános meséi c. kö te tben . (Budapest , 1975). L. a Cseuz J ános t é t e m é n y e i 30. sor-
számú) mondá t . 

2 Dömötör Tek la : A t ipizálás a n é p m o n d á b a n . E tnograph ia , 1977/4., 530. 1. 
3 Lukács György : Balázs Béla : Hét mese. In . : I f j ú k o r i művek , Budapes t , 1977., 

712. 1. 
Lukácsnak kü lönben a meseszerűre , va lamin t a k í sé r t e t i e s re vona tkozó elemezését 

a népi ep ika vona tkozása iban is gondola tébresz tőnek , sőt k a m a t o z t a t h a t ó n a k t a r t j u k . 
4 Nagy Olga: A tá l tos tö rvénye . Népmese és esz té t ikum. Bukares t , , 1978. 60. 1. 
5 Uo. 126. 1. 
6 M o n d á n k h o z nagyon hasonló t ö r t é n e t r e b u k k a n t egy csókái szá rmazású ada t -

közlőnél Kónya Sándor . E t é n y egyebek közöt t a r r a f igye lmezte t , hogy az őst hi tvi lág 
nyomai v i d é k ü n k ö n is szélesebb k ö r b e n k u t a t h a t ó k , m in t ezidáig. 

7 Diószegi Vilmos: A pogány m a g y a r o k hi tvi lága. Budapes t , 1978. L. különösen 
Az e m b e r és le lkei c. f e j eze te t . 

8 Dienes I s tván Opponens i vé l eménye Bál int Csanád Dél -Magyarország a X. szá-
zadban c. é r tekezésérő l . In . : Archeológia i Értes í tő , 1978/1., 119. 1. 

9 A t emer in i nép mobi l i t á sá ra je l lemző, hogy h a t ó s u g a r u k é szakke le t r e az Ecsedi 
lápig t e r j e d t — n á d a t vágn i j á r t a k oda —, dél re pedig, persze m á r későbbi időszak-
ban, a Crna Gora- i t engermel lék ig , aholis a kub ikoskéz re volt szükség. 

1. 

(HAZAJÁRÓ LÉLEK) 
Ikotín Imre (57) 
Gy: Csorba Béla 

1977 

A máskanyó meséte, hogy mikó a zura meghalt, a gyerekeket ő 
akarta éccaka betakarni, oszt azt látta, hogy a zura takargassa éccaka. 
Mán nagyon fét a máskanyó, hogy mindég hazajár. 

Eccér oszt kinyeret sütött, nem vót kényerük. Este sütte. A gye-
rekeknek úgy adott égy-égy darabot, hogy egyének. Ki akart menni 
a zudvarba. Mikor kinyissa a zajtót, akkor lássa, hogy a zura ott áll 
a zajtóban. Rettenetesen mégihedt, becsapta zajtót. ő nem mert ki-
gyünni, nem tudta, kint mi törtínik. Kint még a zura elment a szom-
szédba, ide hátra, oszt ott a zembér kint aludt a szalmakazalná. Oda-
ment hozzá, beszét vele, oszt mondta, hogy az örzsi nagyon mégihedt, 
megmondta, hogy többet soha nem gyün haza, oszt azt mondta annak a 
szomszédembérnek, hogy mondja még a Zörzsinek, hogy máskó, ha 
észnek, először imádkozzonak. 

(. . .) Azt mondta még a szomszédnak, hogy hét misét szógátassa-
nak neki, de éccérre. De a temerini plébános kapott a misékén, oszt 
aszonta, hogy jó lesz az Temerínbe is, hét nap egymás után. Úgyhogy nem 
éccére lett a hét mise, hanem hét nap egymás után. 

2. 

(HAZAJÁRÓ LÉLEK) 
Kordcs Fernec (52) 
Gy: Csorba Béla 

1977 

Mondom, itt a temerini kastéba, talán nem tudom, hogy mindig, 
éggy időben valószínű, hogy vót, ha nem is mindég, égy szoba, ami bé 
vót zárva, merd ott lett öngyilkos a zégyik, talán a Fénbah Lajos. De 
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hogy pont névszérint ő vót-é, vagy égy másik, s az a szoba lé vót zárva. 
Nem vót szabad oda bejárni, de hogy abba a szobába zörgés vót éjjel. 
Többször hazajárt. 

3. 

(A JELENTKEZŐ HALOTT 1.) 
Kovács Ferenc (52) 
Gy: Csorba Béla 

1977 

Két jóbarát (. . .) mégéggyeztek, mivel kétséges vót a hi(j)edelmük 
a túlvilágba, megegyeztek, hogy amelyikük előbb méghal, visszagyün, 
és jelenti a másiknak, hogy mi van odaát. 

Hát a Birínyi Ferenc bácsi meséte, hát őneki tán az apja, öreg-
apja, nem tudom, vagy rokon valakije, aki fínyés nappal kint a határ-
ba mént a kukorica mellett. És amikor éccér maga elé nézett távolabb, 
kigyütt a kukoricásbul ez a barátja, aki már meghalt. Ahogy ő el-
meséte, hogy abba helybe gyökeret vert a lába. Mégmeredt. Mégrémült, 
hogy ott termett ez az illető. Nem nagyon messze, de amikor ő meg-
állt, az is megállt. Hogy milyen távolságrul, ú g y h o g y . . . de amikor 
kezdett engedni a félelme meg a zijedelme, és nem szót semmit, akkor 
ő megszólította, hogy: 

— Té vagy az, János? 
De a zillető nem felelt. Semmit. 
Akkor eggy darabig mégin hallgatott. Akkor szót mégin, hogy: 
— Hát felelj, mit akarsz?! 
Vagy: 
— Hunnan gyütté? Hát té meghaltál 
Akkor mégin várt éggy ide(j)ig, és akkor mégin szót hozzá vala-

mit. Aszongya, amikor harmadszor is szót hozzá, akkor az a zillető 
mégfordút, bement a kukorica közé és eltűnt. Aszongya, hogy akkor ő 
nyomba elindút és ki(j)abát neki, hogy: 

— Várjá! Felejj valamit! Mondjá valamit! 
De eltűnt. Tovább nem vót látható. 

4. 

(A JELENTKEZŐ HALOTT 2.) 
Kovács Ferenc (52) 
Gy: Csorba Béla 

1977 

A kubikosok dolgoztunk. . . és mese ere-amára, aztán mikor szóba 
került éggy ilyen mese, vagy talán éppen ez, akkor én a zidősebbeket 
kérdeztem, hogy hajlandó lénne-é valaki nekem jelentkezni, ha méghal. 
Hogy hát égyszérű(j)en hogy válalakozik arra, mégigéri, hogyha ő méghal, 
elgyün és jelentkezik. Nem minthogyha akkor is vagy azúta is hinnék 
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vagy hittem vóna a zilyen dolgokba, csak hát szóbeszéd, mese ere-
amára, és h á t . . . A zéggyik bácsi azt mondta, hogy: 

— No, öcsém, majd én jelentkezők nálad, né félj attul. Énnekem 
má nem sok van hátra. 

De ezt ő is tréfának vette, persze, lehet, hogy nem teljesen, meg 
én is úgy . . . Hát mese, ere-amára. És mikor a bácsi valóban meghalt, éggy 
nyári hajnalon, amikor má kint világos van, nyáron, négy ó rákkor . . . 
Feküdtem a zágyon úgy hát, hogy onnan kiláttam a zuccára. És láttam, 
hogy világos van má, a nap majd kel föl, és gyütt a János bácsi arul 
egyenest a zablak irányába. Átgyütt a zúton, és odagyütt a zablakhoz és 
kopogtatott. Bészót, hogy: 

— Alszol? 
Mondom: 
— Nem alszok, csak lustálkodok még. 
Avval kérdezem: 

— Akart valamit? Akart ke valamit? 
Aszongya: 

— Nem csak beszótam. 
Avval elmént. Akkor én leugrottam a zágyrul és odaszaladtam a 

zablakhoz, és lestem ki. Még a zuccára is kimentem még. És mindénfelé 
néztem. Persze, nem láttam senkit. Hát a zérzésém az vót, hogy én nem 
aludtam, néztem ki a zablakon, és kopogott. De persze, hogy aludtam, 
álmodtam én ezt a zügyet. Csakhogy, a ma(j)i fölfogásom szerint annyi-
ra bennem élt, vagy hogy a gyökerek annyira benne vannak a zem-
bérbe a z i l yen . . . Ahogy tanútam beszéni, úgy tanútam még ezéket a 
meséket is. És annyira bennem élt, hogy én akkor még vótam győződve 
arrul, hogy nem álmodtam, ébren vótam. De hát persze, hogy ámod-
hattam azé. 

5. 

(KÍSÉRTŐ ÉJSZAKAI LÉNYEK) 
Pásztor Pál (87) 
Gy: Csorba Béla 

1975 

Most arrul van szó, majd égy mesére rátérek, ami valamikor ez-
előtt olyan hetven évvel történt, direkt velem, mer ez nem huncutság 
vagy találmány, ez valóság. 

Majd abba zidőbe nem voltunk ilyen motorizált országba, min 
most. Akkor leginkább gyalog dicsértük a Jézust, leginkább odaát dó-
goztunk Szrémbe, szőllőkbe. No, hogy a szombati nap sé né csorbuljon, 
kidolgoztuk az egíssz napot. Ügy számítottunk, hogy hát estére rá-
érünk hazaballagni tizénéggy órára, éfére, ahogy gyün. No, hát éggy 
ilyen alkalommal tényleg gyalog gyüttünk el a sógorommal. Elindultunk 
gyalog. Mégvacsoráztunk, oszt akkó Jézus nevibe gyalog dicsértük ha-
záig a Jézust. No, mikor hazaértünk, a falu széliben abba zidőbe az or-
szágúton körösztül volt éggy híd, ami még ma is mégvan, emlékezhet 
rá sok embér. Itt a Grísza-féle fürdőnek vót vízvezeték. No, csak annyi 
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a különbözet most, hogy nincs neki az a karzata téglábul, mind akkor 
vót, de akkor vót neki oan karzata téglábul. No, mikor odaértünk, ot1 
ült égy cirmos macska a karzaton. Hát én, mint kapzsi, úgysincs macs-
kám, mégfogtam és belevettem a zsákba. De mégjedzém, abba a zidőbe 
Pétérváradon léhetétt kapni a pékségben olyan rozslisztbül való cipót. 
Én ezt nagyon szerettem. Mindig szoktam hazahozni, hogy nekem va-
sárnapra is légyen idehaza abbul a kényérbül. No, én még is feledkez-
tem, hogy a cipó benne van, de hát a macskát én csak belevettem a 
zsákba. Avval oszt mégindultam, oszt mentem. Hát ahogy megyék, azt 
vészem észre, mintha mindég nehezebb vóna ez a macska. Hát megin 
csak úgy ráhattam, rúgja még a bagó, hát vittem tovább. Majd mikor 
odaértem mán a póstáho, hát akkor tényleg észrevettem jó, hogy hát 
jócskán nehezebb, mind azelőtt vót, de azé csak vittem. Hát méntem 
egísz a parokjáig vele, de má mikor a parokjáho értem, mán akkora vót 
a zsákba, hogy mán a zsáknak csak égy csűccsit fogtam, a feje még má 
kivát a zsákbul. Hát má nehéz is vót, kezdtem izzanni vele, hát így gon-
doltam, hogy nem cipelém tovább, én osztán megfogtam a zsák sarkát, 
kifordítottam belüle s otthattam. No de aztán ő nem maradt el éntü-
lem, hát én ott a Parokja közibe befordultam, mer Tullabarán laktunk. 
Befordultam oda, osz akkor hát maj csak elmarad tülem. De még min-
dég nyőt a macska, de égy ház ellen mindég gyütt utánnam, nem ma-
radt lé. Hát utoljára, má mikor ára értem közel az ökrész-féle kocsmá-
ho, akkorára mégnyőt, hogy má mindén kerítésén bélátott. Hát má itt 
égy kicsikét keztem féni! Hát hogy mitül, hogy ő eresztette rám a fé-
lést, hogy mi vót velem, de mán a hajam maj létolta a kalapot a fejem-
rül. Hát vót ottand égy ismerős barátom, beszólok neki: — Misa bácsi, 
gyűjjön ke ki, nyissa ki égy kicsit a kaput! 

De mire ő kigyütt, akkorra én má belöktem a kaput. Bé osztán 
én a konyhajtót is . . . 

— Mi van veled? — azt kérdezi. 
— Hát én nem tudom, Misa bácsi — mondom neki —, de vala-

hogy mégjáródtam. 
Magyarázom oszt neki, mer béhít. 
— Gyere bé — aszongya. Béhít. 
— Hát magyarázd el most, hogy mi van veled! 
Hát akkor én szépen szórul-szóra elmondtam neki mindén félét, 

ahogy törtínt. Aszongya ő énnekem: — Ide hallgass, ha gondolod, hogy 
fész, maradj itt, majd emész réggel. 

Hát persze, azé én is köttem az ebet a karóhoz, hogy kivagyok, 
mivagyok, nem félék. 

— Á! — mondom —, majd emégyék én, csak égy kicsikét majd itt 
időzök, aztán majd elmégyék. 

No de aztán ő belekezdett ebbe a bíbájos dolgokba, elkezdte ma-
gyarázni, meséni, hogy tizéneggy órátul égy óráig az ember marad-
jon ott, ahun elestelédétt, mer ebbe (j)a zidőszakba járnak a szellemék. 
No de mindegy, égy jó félórát beszégettem vele, no de mondom: —Mos-
má Misa bácsi elmégyék! 

Hát ki is méntem az utcára. Nem láttam én sémmit sem. Szétnéz-
tem ere, amára, nincs sémmi. No. jóvan, mégyünk! Majd az ökrész-
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féle kocsmáho (j)értem, a sarokra, hát befordultam balra, mert hetedik 
ház, ott l a k t u n k . . . Befordultam, mondom, mosmá majcsak itthon lé-
szék! Hát közbe látok én égy disznót hat-hét malaccal az út közepin, 
hogy ott turkálnak, piszmognak. Hát égyet gondoltam! 

Az ütött szöget a fejembe, hogy biztosan nyitva hatta valaki a 
zólajtót, vagy talán valami rozoga ólba vót, osztán kitörtek, hát most 
az a szeginy ember keresheti. Kaptam magam, e l e jbé jük . . . Elejbéjül 
fogtam őket, hajtottam. Mondom, ehajtom haza, aztán réggé maj bé-
jeléntém a közsígházán, itt még itt ilyen disznó vót. Még alig tudtam 
összeszennyi őket. Majd éccér aztán, alig méntem csak égy ház ellen, 
mán akkor mind az egíssz malacok-disznók körülöttem röfögtek. Már 
akkor megin úgy vótam, hogy nagyobbra véttem a lépést, még gyor-
sabbra, hogy néhogy valami baj légyén. No, mikorra én odaértem a 
házunkho, ők is ott vótak. Én még ki sé nyittam a kiskaput, már akkor 
az öregdisznó azt a nagykaput kidobta, úgy, hogy bé birtak ménni, mer t 
abba a zidőbe hát csak azok a leveleskapuk vótak. Jóléhet, hogy mos-
tan sokan talán nem tudják, hogy mi az a leveleskapu. Hát hét szál 
dészka vót, a lécékre rá vót szögezve, ez vót a leveleskapu. No, ipar-
kodtam én a konyhaajtóho mingyá. Bélöktem, hát mikor bémégyék, az 
anyám fölébredt álmábul. Aszongya: — így köll hazagyünni éjnek ide-
jin? Ilyen zörgéssel? 

Hát persze ő nem tudta, hogy mi van. Majd aztán én oszt leültem, 
mondom: — Majd elmesélém, mama, hogy mirű van szó itten. 

De látja mán akkor ő is, hogy idegés vagyok! A hódvilág az úgy 
bujkát a fölhők közt. Hun világított, hun nem. Én is így vótam a szo-
bába. Hun méggyútottam a lámpát, hun elótottam a lámpát. Nem vót 
maradásom, pedig hát odahaza vótam. No, majd éccér osztán elótottam 
a lámpát, odahúzóckodok az ódalsó ablakho, lesek aztán ki az udvarra, 
majd éccécsak olyan tompa ütést hallok az ablakon. Persze, elkaptam 
a fejem, megijedtem. Aszmongya égy hang: — Széréncsés vagy, hogy 
beménté a födél alá, mer majd adtam vóna én neked disznókat is, még 
malacokat is! 

No, erre aztán kérdézgelősködött a zanyám, hogy mi van veled, 
hogy-min(t), de én aztán abbahagytam a beszédét is, béhúzóckodtam a 
dunna alá, még a fejemet is, úgyhogy aztán csak mind a süket disznó 
a búzába, hallgattam. 

Igaz, hogy mondta a zanyám is több ízben, hogy idehallgass, fi(j)am, 
ha valahun elestelédsz, né ménj séhová sem, ott viradj föl, ahun el-
estelédté. 

Pásztor Pál (87) 
Gy: Csorba Béla 

1975 

6. 

(SZELLEMEK) 

Vót ilyen alkalmam másik is, amire rá sé számítottam. Hát még 
akkor olyan tizénhárom-tizénnégy éves gyerék vótam, szolgáltam itt 
kint a Nagybaráná, Jánosi Jóska bácsinak a tanyáján. No, majd égy al-
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kalommal szombat este gyüttem haza tisztálkonni. Maj mikor ideértem 
a Cigán baráho, mégláttam én ott a Zélénka Andrásnak a tallóján éggy 
libát. Hát láttam, hogy fehérlik, biztos liba. Odamegyek közelebb, hát 
liba. E lkezdem. . . Mondom, majd mégfogom, hazaviszem az anyámnak, 
mivel hát özvegyasszony vót, négy gyerekkel maradt magányosban. 

— Milyen jó léssz ez, megtömi, aztán levágja! 
De én a libát nem tudtam mégfogni sehogy sé. Jó negyedóráig za-

varásztam, nem birtam mégfogni. Ám, rúgja még a bagó! Otthagytam. 
Megyék hazafelé. Nohát, nem akartam ott a gyépmestérházná körül az 
erdőt mégkerülni, nekivágtam égyénést a temetőnek. Mondom, levágom 
ezt a sarkot, mivel ott laktunk a Prékoszba (j)az Andrási utcába, hamar 
lészék. A liba kisért éngém tovább. Mégin égyízbe ekesztem ottan za-
varázni. Hát éggy istené még nem birtam fogni. Micsinájjak? Abbahagy-
tam. No maj miko odaértem a temetőárokho, én béléptem a temetőbe, ő 
ott a zárokná elmaradt tülem. Így oszt mégszabadultam a libátul. 

7. 

(SZELLEMEK) 
Pásztor Pál (87) 
Gy: Csorba Béla 

1975 

Aztán vót égy másik alkalmam, hát ugye többen ismerik ezt az 
Illés Misát. Mosmá nem él, méghalt. Olyan libákkal, hízott libákkal 
vergődött. Hát ott laktam én is, neki átellenben. Többször a feleségém 
eljárt oda hozzájuk koppasztani a libákat. Abba zidőbe szétték ezt a 
kövér libákat. No oszt akkor hát égyszér elejbém át panasszal, hogy ő 
nem tudja, hogy mi léhet az, ha föl akar menni a pallásra a lónak le-
hozni abrakot, hát valami úgy nyomja az ajtót, a padlásajtót, mintha 
égy mázsa vóna rajta, alig tudja fölemelni. Még azt mondja, hogy az 
istállóba, mer vót lovacskája is neki, az istálóba estélenkint zörgést 
hall. No de éppen a lovát eladta, üres vót az istáló. Mondom én oszt 
őneki: 

— Hát nem kisérletézté, nem nézted, nem próbáltad, látsz-é vala-
mit? 

Már próbáta, de nem látott, aszongya, sémmit. De a karika a já-
szolba az mindég így pétyégétt. Hát má mindégy, én kíváncsi vagyok 
rá, én is mégnézém. Hát persze, átmentem, lámpát méggyújtottam a 
zistálóban, leül tem ott a kisszékre, figyeltem. Hát tényleg, a karika mo-
zog, de nincs sémmi az istállóban. A karika mozog, pétyég, zörög, de 
nem látok sénkit sé. Jó ideig ezt így figyeltem, vártam, hogy mi törté-
nik még, de aztán nem történt ott sé más sémmi. No, elég az hozzá, 
hogy kérdezte a Misa, hogy mitévő légyén. Mondom: 
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— Idehallgass, én mindig így hallottam régebbi öregasszonyoktú, 
embérüktű, hogy az ilyen házat azt legjobb, ha főszentőtetéd a pappal. 
Mer vót itten má olyan ház is. Ott vót — mondtam — a Simondrija sar-
kán, hogy tényleg az asszony reggelre kényeret akart sütni. A sót ösz-
szekeverte a liszttel a teknyőbe az a valami, a mécsét, mer abba zidőbe 
mécsek vótak, lelökte (j)a földre. Ilyen dolgok időződtek elő. És aztán 
mikor fölszentölte a pap, akkor elmúlt mindénféle. Téhát ti i s . . . 

És tényleg, ő is fölszentöltette a házat, s tovább sémmi nem volt a 
portáján. 

(Mik idézték elő az ilyen dolgokat?) 
Hát állítólag azt mondják, hogy szellem. Mer hogy mindén ember-

nek van szelleme. De azt is hallottam, hogy hét embérnek a szelleme 
az éggy embérerővel bir. Szóval égymaga, égy embérnek a szelleme nem 
sokat tud lendíteni. 

8. 

(A TÜZES HINTÓ) 
í ko t ín I m r e (57) 
Gy: Csorba Béla 

1977 

Hát az úgy vót, hogy azt a zén öregapám apját az anyai ódalrul 
azt olyan bíbájosnak nevezték. De sokszó piszkáták is aztat. Többek kö-
zött piszkáta fi(j)a (j)is még a komája is. No oszt éccér azt mondta ne-
kik, hogy hát ő még tudja nekik mutatni a zerejit, ha éppen azt akarják. 
Hát akkor mégbeszéték, hogy elménnek a papho, vésznek, elkérik tüle a 
stólát, oszt a sarkon, ahun nagy a hel, kerűnek éggyet, de úgy a lóval, 
a lóval-kocsival körű léhessén ra j ta ménni. A pap nem adott nekik 
stólát. Ezek, aggyig étte fene őket, hogy elopattak a stólát, meg a gyér-
tyát még a grétát a harangozóval. Kiméntek oda (j)a közhö, oszt kerű-
tek, de nevetve ők is, mer nem hittek benne. Nem olyan nagyot kerű-
tek, hogy a ló, kocsi körűménjén, hanem csak a közepin kerűtek kisseb-
bet, hogy két kocsi is ebirjon ménni. No oszt úgy vót mégbeszéve, hogy 
tizenkét órára végezzének vele, hogy mikor a templomóra veri a tizén-
kettőt, akkor csinájják még a kőrt. Alighogy mégcsináták a kőrt, lás-
sák, hogy gyün égy hintó. Két lóval tüzeshintó. A zembér űt a bakon. 
Jobbanmondva talán ördögnek nézétt ki. Mindég szaladt nekik, igényést. 
De csak odá(j)ig birt ménni, ameddig a stóla vót. Ök annyira, mer kicsi 
vót a kor, mikó erű szaladt, amoda szaladtak, mikor erű szaladt, a má-
sik felire szaladtak, hogy agyon né tapossa őket, mer nagyon kis kőrt 
csinátak. Ügy mégizzadtak, még olyan betegék léttek, hogy a zén apám-
nak a zapja is még a komája is mit tudom én, ménnyi ideig ágybafekvő 
betegék léttek. Ennyit hallottam a zörgektül. 
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21. 

(RONTÁS) 
Salamon Antal (68) 
Gy: Csorba Béla és Péter Sándor 

1979 

Cukrász Fúdérér Szépi. Mer úgy hívták a zembért. ( . . . . ) Kérlek 
szépen, ott nem át még még égy madár sé a portán. Semmi. Ott meg-
vették a Szélmalom-soron a házat. Ott nem létezett, hogy valami jó-
szág mégmaradjon. No, akkó mentek, ugye, keresték, kutatták. Eméntek 
Kulpinba. Aszonta az a zasszonyság (. . .) hogy nem a ző hatásköribe 
tartozik ( . . .) Henem ekűdte őket Glozsánba. No, mikó eméntek Glo-
zsánba, aszoa: — Vártalak má benneteket! 

Kint át a kapuba. 
— Vártalak má benneteket! Tudtam, hogy gyüttök. 
Mer emez kűtte űket é, zü társa. Mikó odamentek asszoa: 
— Tudjátok, mit? Menjetek haza, hozzatok nekem a kútrú vizet, 

oszt akkó gyertek el! 
No, mikor hazagyüttek másnap eméntek, vittek vizet. Mégnézte a 

vizet, aszongya: 
— Tudjátok, mit? Nagykapu bejárat alatt a botlóná ( . . . ) ott ássá-

tok ki. Talátok égy cserépfazékat. De semmit ki ne végyeték. Meg a 
zistálóaj tó-küszöb alatt talátok mégin eggyet. Abbú sé sémmit né végye-
ték ki. Még a jászol alatt enné még enné a zoszlopná megin tanátok 
mégéggyet. Abbú sé nem szabad sémmit kivenni. Még a disznóól küzetje 
alatt. Ott is. Hozzátok é nekem. De semmihe hozzá né nyújjatok, csak 
úgy, ahogy kivéttéték, hozzátok e nekém! 

Mikó evitték, zasszony (. ..) ahogy ott küzdött, harcot akkor éccaka 
kint a szabadba! Ügy, hogy tiszta víz vót, mikorra bémént. ( . . . ) Annyi-
ra harcot, veszekedett. ( . . . ) Evve rosszakká. Akik ezt csináták. És azon 
túl ( . . . ) tudod, milyen jószágokat nevelt az a Szépi bácsi, az a cukrász!? 
Olyan tehene(j)i, disznója(j)i még baromfi! Mindén vót. Mindéne vót, 
mikor ezt elintézte, ezeket a dogokat. 

10. 

(RONTÁS) 
Németh Mária (51) 
Gy: Zavarkó László 

1975 

Paraszthelyén szógátam, oszt a teheninek nem lehetett semmi hasz-
nát venni. Magyar-fajta tehenek vótak. Vót nekik pince, és abba láda. 
Ez a tulipántos láda. Köcsögökbe szűrték a tejet, beletétték a köcsögöt 
borítékká és födöve. Ügy félórának utána, hogyha akart a tejbű hasznát, 
akkó má körű vót légyköpésse. Hát akkor nem birtak vele sémmit, ak-
kor eméntek Rumába, onnan hoztak égy asszonyt. A zasszony azt mond-
ja a gazdának, hogy forduljon még a kocsivá, né hajtson bé a zudvarba. 
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No, mikor mégfordult, aszongya a zasszony, ménjén bé, a hambár mögű 
szedjen föl égy szakajtó friss vakondtúrást. Mikó főszedte a gazdám a 
vakondtúrást, kivitte az uccára. Akkor azt mondja: 

— Vesse úgy a kocsifürhéctű, mind a búzát bé a zistállóajtóba. 
Mikó odaért a kiskapuhó, aszongya a zasszony. vegye ki azt a gom-

bostűt a kapuféfábú. De akkó a zasszony zon a vakondtúráson mént bé 
a zistállóajtóig. Akkó ott aszonta a gazdámnak, hogy szédje föl a küszö-
böt. No, mikó főszedte, hát ott vót benne ez a gölöncséri finom, szép kis 
kancsú. Abba sok mindénféle vót, de még ördöglipe is, oszt ki vót húzva 
a szárnya. Azt mondja a gazdámnak, eztet a mindenfélét szédje össze, 
oszt vigye a Tiszára. No, mikor ezt összeszédte, aszongya: 

— De majd el fog jönni az a zasszony, aki ezt mégcsináta. 
No, másnap majd akarja a zasszony kihajtani a tehenet. Villává 

haj t ja a tehenet ki, de mindénkinek mént neki. Én még csak kaptam 
magam, fölugrottam a hambárba, de a zaszonyt a kocsi felül hajtotta a 
tehén. Föl akarta döfni. Nagyszarvúak vótak azok a tehenek, magyar 
tehén. No, mikó kihajtotta a kiskapun, odaért a zasszony, aki mégron-
totta. Neki a tehén, rá, főlökte, rátérbetyűt! 

Bömbőt úgy, hogy a csordások bottá, ustorrá, mindénne verték, de 
alig birták evénni a zasszonyt. Hát ugye, idős, hetvenöt éves asszony vót. 
Hát akkó törvínybe kerűtek. Hát azé úgy e fölött nincs törvíny. Szóval 
ezt nem hiszi el a törvíny, hogy létezik ilyenvalami. Füzetni köllött a 
zembérnek, a gazdámnak három mázsa búzát, még a zorvos díjját fizet-
te, még ki nem gyógyút. 

De azt mondta az a tudós, bé né eresszék a zudvarba a zasszont. 
De újhold píntékén éfélkó kéjjén föl, oszt fejje még a tehenet, de égy 
szó nékű, és fűcse bé a keméncét, amilyen fóróra csak lehet, oszt égy 
szó nékű öntse bé a tejet a kemencébe, oszt csukja föl a tevőt. Aszongya, 
elgyün, akármit is csinának, itt veri a kaput, aszongya, mégtudják, hogy 
ki vót. De, aszongya, ki né nyissák a kaput, ha akarják is látni, föntrű 
nézzen ki a kiblilukon. No, akkor ez mégtörtínt. No, mostand ugye hát 
az asszony egyre, hogy hát micsináljon, a tehén hasznát nem birja sé-
hogy sé folytatni. Aztán mindég jó lett. Mikor eztet mégcsináták, aztán 
léhetétt a tehén hasznát hasznáni. 

11. 

(BÍBÁJOSSÁG) 
Salamon István (72) 
Gy: Bóka Szilveszter, Csorba Béla és 
Péter Sándor 

1977 

No, ez égy — várjá csak — égy valódi eset. Ez énraj tam törtínt 
még. Gyerekkoromba. 

Hát kíváncsi vótam. Itt vótunk a grof Koték pusztáján. Hénrikán. 
Osz kíváncsi vótam, mindég a cselédek mondták, hogy hát (j)ez van éc-
caka, az van éccaka. Há valóba. Négy csigász ajtó vót a zistálón, és este 
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bélakatóták. Réggere nyíva vót mindig, akárhogy mégcsináták, az nyíva 
vót. No, én kíváncsi gyerek, kimegyek én is majd. Mégnézém én is 
aztat. Hát ahogy felmék, éccé égy árnyíkot látok én. Mer így éggy lámpa 
égett a végin a zistálónak. Nagy mécsés lámpák. Abba zidőbe mécsés 
lámpák vótak. De nem látok sémmit, csak égy nagy árnyíkot. Majd én 
főkelék. De nem birtam főkeni ám! Még még sé moccanni! Ott vót a 
bátyám mellettem, fölöttem még égy lány vót, de üdős lány vót má, 
Klipéc Katinak híták, hogy maj szólok, hogy valami, vagy a bátyám, de 
nem birtam s é m m i t . . . Még sé t u d t a m . . . még se birtam mozdúni. No, 
réggere aztán mégén én főketem, oszt mondom, hogy hogy jártam. Nem 
mertem, én többet kiménni! 

Hanem vót ott égy kőműves, és ennek a fi(j)át én mégvertem. Csu-
nyá(j)ú mégvertem, merd gyomron ütött, oszt én levegőhő nem gyüttem 
mingyá. Mikor magamho tértem, akkor osz mégfogtam azt a fi(j)út, oszt 
csunyá(j)ú odavertem a tégláhó a feji t nekije. S a zédésapja az is olyan 
tudós valami vót. Akkor éccaka én olyan nehezet tartottam a zújjam-
hégyein, mind égy malomkő, s csak sivalkodtam, de nem birtam mást, 
csak sivalkodtam. Főketem. Nagynéném is. Még gyüttek ott össze töb-
ben. Osz akkó úgy emút rulam. Miháncsak a lámpát elótották, má akko 
mégin nyomott. És ez égyóráig mindég. Kivezettek-bévezettek, nem ért 
sémmit, még a zégyóra el nem mult, az annyira nyomott, hogy nem tud-
tam hova lénni. S ez énraj tam történt. 

12. 

(SZENT GYÖRGY NAPI HARMATSZEDÉS) 
Salamon Antal (68) 
Gy: Csorba Béla és Péter Sándor 

1979 

Szen György nap előtt este lehet ezt csinálni. Mer már Szen György 
nap után nem érdekes . . . nem érvínyés. Kimégy az a zasszon vagy fér-
fi, osz húzza azt a lepedőt vagy mit tudom én, és aszongya, hogy: — 
Szédém a fele hasznot. Avvá ő szédi a hasznot, ugyé. De azé szédi, hogy 
őneki legyen abba zévbe ( . . . ) egíssz évbe haszna. 

No mos, kérémszépen, ez még méghallotta, a Jancsi. 
— A zanyád feneke — aszongya — ténekéd! Ha té felit szédéd, én 

még szédém a zegísszet. Húzta a pokrócot. Lópokrócot húzta. 
— Én szédém a zegísz hasznot — aszongya —, de té csak felit sze-

dőd. ( . . . ) 
No, mikó a gazda kimégy réggé, a Pista bácsi, méglássa, hogy a nap 

ekezdétt sütnyi, csurog a pokrócbú (j)a vaj. Asszoa: 
— Té, Jancsi, hun vótá? 
— Hun vótam — aszoa — hun vótam — aszoa — az a vín disznó 

— aszoa — aszonta, hogy ő csak a fele hasznot szedi. Én még — aszoa — 
aszontam, hogy szédém a zegísz hasznot. 
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Aszoa: — Pokróccá. 
— Hát — aszoa — látod, mi csurog belüle?! 
— Nem baj —aszongya — nem baj, gazduram — aszongya — ott 

csurog, ahun van. 
A gazda akkő kapcsot, hogy hoppá, hát Szen Györgynap éccakája 

oszt a ző Jancsija mitcsinát, h o g y . . . Mer nem mindenki meri azt 
megcsináni ám azé. (. ..) Mer mégtapossák ezek a gonoszok. Boszorká-
nyok. 

13. 

(A ROSSZAK TÁVOLTARTÁSA) 
Salamon Antal (68) 
Gy: Csorba Béla és 
Péter Sándor 

1979 

(A kakukkfüvet) Léhet hasznáni mindénféle orvosságnak. Té(j)ának, 
gyerékné. Például bölcsőbe beleteszik, vagy hát mosmá nincs bölcső, 
kocsiba, ott aztán a rossznak n i n c s . . . oda aztán a rosszléleknek közelibe 
nem szabad . . . De csak Szent György nap előtt amit szédétt. Szent György-
nap után az má nem érdekés. ( ) Mert Szent Györgynek éccakáján 
mind leszaggassák a rosszak a hégyit nekije. Kakukkfűnek. És akkó má 
nincs érvínye, ereje nekije. 

Most például vót égy leginy, hát kint járt a mezőn Szent György 
nap előtt. És beleakadt neki a csizsmapatkójába — mert valamikó még 
vótak patkótt csizs . . . — égy kakukkfű-szál. És bévitte a házba. Aztán 
csudákoztak a házba, hogy mi törtínt, hogy egíssz mégváltozott a zegíssz 
mindénsíg a házba. (. . .) Nem birt sénki ottan békontárkonni ebbű a 
rosszakbú. Mer a patkó alatt vót az a fű, oszt az ottmaradt valahogy a 
nagylánná, no! Az a fű ottmaradt valahogy. ( . . . ) És akkó apó méglátta, 
hogy: 

— Á — aszongya — gyerekék, majd én ezt etészém! 
Oszt etette a füvet. 

14. 

(A VÁLTOTT GYEREK) 
Nagy Mártonná szül. Greguss 
Franciska (65) 
Gy: Kocsicska Kornélia és 
Tóth Anikó 

1979 

Valamikó régén hallottam én ezt a nagymamámtul, hogy vót égy 
néninek nagy fi(j)a, huszonkét éves, de nem beszélt még, akkó azt mond-
ták neki, hogy vigye el búcsúra a hátán, mer nem normális vót a fi(j)ú. 
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Valamikor, mikor megszületett, kicseréték a ( ) boszorkányok. A 
rossz . . . rosszleikék kicseréték. 

És akkor vitte a zasszony a hátán búcsúra, mikó odaért Újvidékre 
a Nagyhídra, akkor a vízbül mégszólalt valaki, hogy: — Him-ham, 
Hanzi! 

Aszongya hogy: — Rókom pudni! 
Aszongya a zasszony hogy: — Hát az még mi? 
Aszongya hogy kérdézik: — Hová mész, Hanzi? 
Aszongya: — Megyék a búcsúra. 

Az asszom mérges vót, hogy hát nem magyarú szólalt még, belevette 
a Dunába. Ő elment a búcsúra, mire hazament, akkor hazagyütt a szép 
nagy (fi(j)a. így hallottam a nagymamámtól. Beszét szépen. Szép, nagy, 
barna~fi(j)atalembér. 

15. 

(BOSZORKÁNYOK) 
Nóvák Istvánná Kocsicska Regina (75) 
Gy: Csorba Béla 

1978 

Nálunk arattak. Mindig nagyon finom ebédét vitt az asszony a 
zurának. És mégis olyan sovány vót a zembér. S mondja a zédésanyám, 
hogy: — Té Ágnés — aszongya — olyan jó ebédéket hozó a sógornak 
mindig, az mégis ilyen sovány! 

Aszongya erre a sógor: — Gyere csak ki Kati a zistálóba úgy éjfél 
még égyóra között, hogy nem tanász té itt éngémet! 

Aszongya: — Hát hova léssz, sógor? 
— Gyün a Buga Vérka — aszongya — söprűnyélén. Rá köll ünöm 

a söprűre, oszt elkerget — aszongya — egész a Gellérhégyre. El köll 
vinném a Buga Vérkát. Aszmongya: — Mikorra a kötelet köll csinyáni, 
mégin itt vagyok. Azé vagyok én ilyen sovány, mer ő mindén éccaka 
mégjárja a Gellért-hégyet. 

16. 

(BOSZORKÁNYOK) 
Nóvák Istvánná Kocsicska Regina (75) 
Gy: Csorba Béla 

1978 

Vót ilyen eset, hogy a szomszédasszony az boszorkáné vát, oszt csö-
römpőt, kolompot, zörgött, szalmaszálé vátozott, és ha kétfelé nyírták a 
szalmaszálat, vérzétt. Kivitték a papot a házat mégszentölni, még ilyes-
mi előfordút. 
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17. 

(BOSZORKÁNYPATKOLÁS) 
Nagy Mártonné szül. Greguss 
Franciska (65) 
Gy: Kocsicska Kornélia és Tóth Anikó 

1979 

Még vót az is, hogy a boszorkány mént, osz lóvá változott. A bo-
szorkány szaladt utánnuk, akkor mégfogták gatyamadzaggal, evitték a 
kovácsho, osz mégpatkótatták. Akkó látták másnap, hogy a zöregasz-
szonynak patkó van kezin-lábán. 

18. 

(BOSZORKÁNYPATKOLÁS) 
Salamon István (72) 
Gy: Bóka Szilveszter, Péter Sándor és 
Csorba Béla 

1977 

Itten a Májér kovács. Itt a Csillagnak átal. A zannyuk ilyen bíbá-
jos boszorkán-féle asszon vót. Hát égy éccaka a zöreg Májért nyomkodja. 
Érzi, hogy nagyon nehéz valami nekije. Jajgat , mindén. Eccé oszt léug-
rik, sz visszakézbü emarkóta! Hama bé a méhelbe, ló(j)é változott. És 
hama méhelbe bé, oszt mégpatkóták. (Mi)kó mégpatkóták, réggel mikó 
főkenek, meséli a társának is, mi törtínt. 

— De hát mi léhet, ki léhet, hun van? 
Hát bémén a szobába, hát öreganyó fekszik a zágyba. Nem akart 

főkeni! 
— Há de mé? Hát mé nem kel fő? 
Főhajt ják a dunnát, akkor lássák, hogy a zöreganyjukat patkóták 

még. 

19. 

(A TÁTOS GULYÁS) 
Salamon Antal (68) 
Gy: Csorba Béla és Péter Sándor 

1979 

Vót Ürögön abba a nagyfülű valamikori világban. Egy gulyás. Tátos 
gulyás. Mer le küllött neki jönni felhőkbű két évet szolgálni, mert kiüt-
tek neki két fogát. ( . . . ) Oszt vót neki égy bojtárja. Zökörcsordát őrizte 
ez a gulyás. ( . . . ) Békűtte bojtár ját Ürögbe ( . . . ) zökröktű ( . . . ) . Mi-
kor bémént, hogy ménjen ehhö meg ehhö a házho, annak ennyi meg 
ennyi tojás van. Nagy gazda vót, ugye! Hát bémént a gyerek, a Pista 
bémént. Mikó bémént, aszonta egy öreg boszorkány, ( . . . ) nincs, még 
tojása sincs. Pista gyerék átment a szomszédba. Ott még az asszony ép-
pen vajúdott — ha tudják, hogy mi az a vajúdás. Az adott neki tojást. 
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Kivitte. Há mikor odaért: — Pista fiam — aszongya —, nem adott az 
a vín boszorkány ugye tojást! ( . . . ) Maj megköszönöm én őneki min-
gyár! 

Oszt elővett egy kicsi könyvet, valamit ott olvasott, eccé ekezdétí 
egy gomolygó felhő jelentkezni. Ürög fölött. Addig gomolygott, hogy az 
egész tetőt levette enné a gazdáná, (aki nem adott neki tojást). Kivitte 
a legelőre. ( . . . ) Eccé lássa ám, hogy hozza a tetőt, zegísz tetőt hozza 
a zivatar. Letette a legelőre. 

— Pista fi(j)am — aszongya — ereggy, ott van sonka, kolbász, 
egyé, amennyit akarsz belőle! 

Hazamént a gazda, aszoa: — Ki vót itt? 
— Hát ki vót itt — aszoa —, zökörcsordásnak a buj tá r ja vót itt. 
— Mit kért? 
Osz mongya a zasszony, hogy mit. 
— Há rr.é nem attá neki? 
— Hát nem akartam. 
Osz körbe az a nádas ház, ahun vajúdott a zasszony, kis paraszt 

nádas ház, égy szál nádat nem bántott ra j ta a zivatar. 
No, maj mégverik a gulyást. Aszonta nekik: — Próbájjátok csak, 

réggere Ürögnek nem marad még a fundamentjábú még égy szál sé! 
Merd a gulyás csak tojást évétt, még tejet ( . . . ) . ( . . ) Semmi mást, 

hát tán tátos vót!? 
( . . . ) Két fogé gyütt lé a fődre. Két évet köllött szógáni. Egy fogé 

égy évet, a másik fogé megin égy évet. 
Gyütt a felhő, de esső nem birt lenni sosé, sosé nem birt esső lenni, 

mert gyütt az a török tátos nő, mindig evitte a zesőt. 
(— Az is tátos vót?) 
Ugyanúgy, mint emez. 
Az ütte ki a két fogát. (Kovács Ferenc bácsi közbeszólása. Ő már 

ismerte a történetet Antal bácsitól.) 
Aszongya: — Pista fi(j)am, emégyek a zerdőbe botot vágni! 
Vadonatúj ruha vót rajta, gazdáján, mikorra visszagyütt, egy rongy 

vót ra j ta a ruha. Egy rongy vót ra j ta a ruha. 
— Hát hun vótá? 
— Há csak itt vótam Pista, emebbe a zerdőbe botot vágni — 

aszongya. 
— A török kurvát nem birom legyőzni, de maj legyőzöm — aszon-

gya. Maj legyőzöm. Eviszi mindég a zessőt tülünk! 
Az ütte ki a két fogát. Ezze harcot mindig. 
No de ez nem vót elég, hanem vót a harangozó. Az harangozott, 

ha gyütt a zivatar. 
— A zannyába a zirgalmát — aszongya — a kiskutyák mindég 

rámugatnak! Nem birom ezt a kiskutyát séhogysé létörni. 
No oszt éccé a harangozó emént. Emént vásárra. 
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— Gyere — aszongya —, Pista fi(j)am! 
Odamentek a gulyakútho. 
— Na — aszongya —, Pista fi(j)am, itt van ez a két kantár. 

Né ijedj még, majd gyün fő — aszongya — csikó a kútbú. Vágd a fejirg 
a kantárt, húzd rá! 

Ehe, gyün már! Sárkány gyün fő a kútbú. Rárántotta, jó van! Maj 
gyün a másik. Annak is rárántotta Pista (j)a kötőfíkét. 

Aszoa: — Most ü j j rá! 
Zeggyikre ő, másikra még a gazda. A gulyás. Elmentek. Mit tudom 

én, hova mentek hova sé. Elég az hozzá, hát aszoa: 
— Én mostmá vissza megyek! 

— Ej, Pista fi(j)am — aszongya —, amig élsz, ha száz évig élné, 
akkó se érné vissza oda, ahunnan elgyütté. De né i jedj még. Mikorra 
a gulya odaér a kúthó, te is ott lészé. ( . . . ) 

— Há hogy? 
— Gyere ide! 
Csinát neki négy kereket a porba. 
— Ájj ide a közepibe! 
Tényleg, mikorra a zökörcsorda odaért, a zeleje, má ő is ott volt 

a kútná, má húzta a vizet. 
(Hogy nézett ki az a négy kerék?) 
Mind a kocsikerék. Négy kocsikereket csinát a nekije. 

20. 

(TÁTOSOK) 

Nóvák Istvánné Kocsicska Regina (75) 
Gy: Csorba Béla 

1978 

Azok foggal születtek, és azokra hétéves korukig nagyon köllött 
vigyázni. Mer hogyha gyütt olyan borús idő, akkor azokat a fölhőkbül 
akik légyüttek, akik a fölhőket kormányozzák, azokat ellopták, elvitték. 
Nagyutcán a Zélénka Antalnak vót égy olyan testvérje. és nem tudtak 
rá eléggé vigyázni, elvitték. Elvitték a gyereket. 

Ezék olyan tátosok, ugye, ugye, akik foggal születtek, hogy ők a 
fölhőket, mikor borús idő van, ők kormányozzák. S azok valamikor 
légyüttek a földre is, és méntek a népekhöz, és kértek énni. Béméntek 
égy asszonyhoz, és azt mondták, hogy kérnek tejet, hogy égyének. A 
zasszony azt mondta, hogy nincsen tejje, és közbe vót neki tejje. Ők azt 
tudták, hogy van neki teje, csak nem akar adni. Azt mondták neki, 
hogy: — No jó, ha nincsen tejed, akkor maj lesz vized! 

És olyan essőt zúdítottak ott a fődre, hogy a küszöbön, ablakokon 
folyt bé a víz. 
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Pásztor Pál (87) 
Gy: Csorba Béla 

1975 

21. 

(GARABONCIÁK) 

Eztet meg a zanyósom magyarázta, hogy őnáluk törtínt, a ző udva-
rukon, hogy égy valaki bemént hozzájuk. Hát abba zidőbe nem vótak 
csépölőgépek, hanem lóval nyomtattak. A fődre, ugye, lerakták a kévé-
ket, eztet nevezték ágyásnak. Mégágyaztak, akkor oszt rávézétték a lo-
vakat és járatták addig, még ki nem taposták a szemeket. Mikor kita-
posták, akkor fölrázták a szalmát, féretúrták, a szémet összesöprögették, 
aztán, nem vót akkor, abba zidejbe (!) ventilátor, vótak ezek a nagy-
rosták, oszt akkor átrostáták. Abba vót éggy olyan négy vitorla, ami 
szelet csapott, aztán kivitte azt a tokiászt belüle. 

No, elég az hozzá, hogy bémént hozzájuk ez a zillető, kért az anyó-
somnak az annyátú aludttejet. 

— Hogyha birnának annyi aludttejet! 
Hát birtak, mer hát tehenet fejtek. No osztán még tojást. Egy kis 

ide(j)ig ott beszégettek. Aszongya nekik az az ismeretlen egyén: 
— Idehallgassonak — aszongya — hogy káruk né légyén, ezt a 

szémet takarítsák össze és raktározzák el, mer itt lessz olyan esső — 
aszongya — égy félóra múva, hogy mindént a víz fölvész. 

És tényleg bebizonyult annak a zillentőnek a szava. Az még egy-
szerre eltűnt a sémmisígbe úgy, hogy nem látott sénki tovább semmit. 

Ezék azok a garabonciják. Hogy ők fönt a levegőbe, a felhőbe úgy 
háborúznak, mind a zemberiség lent a . . . Eggyik a másik határát, hogy 
el né verje a jég. Ezék azon b i rkóznak . . . 

(Minden határnak megvan a saját garabonciája?) 
Igén, hát úgy, úgy, úgy köll neki lénnyi. 

22. 

(A GARABANCIJÁS) 
Salamon Antal (68) 
Gy: Csorba Béla és Péter Sándor 

1979 

Vót é nagy zivatar. Szőregén vótam juhász. Irtó zivatar v ó t . . . Hát 
mint kimégyék, mégnézém a zállatokat, mert bizony oszt azok is fének 
ám, mikó csattog, villámlik. Birkák is fének, mint ahogy az a hal fél a 
vízbe, mer az is ménekül, a hal. Kimégyék. Szégin birkák béhúzódtak 
a supába. 

— No, mégvattok, báránkáim!? 
— Té jó isten, itt egy embér is van, embér is van? — mondom. 

Biztos béménekűt — így én olyan jóhiszeműen —, béménekűt a züdő elű! 
Odamégyék, szólok hozzá. Asszoa: 
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— Begyüttem — aszoa —, testvér, bégyüttem — aszoa —, ha tunná 
anni egy kis tejet énnekem! 

Hát nincs nálam sémmi edény, de mondom, nem baj, nincs edény, 
maj mingyá tanálok én edínyt. Zsuzsikárú, mondom, levészém a csengőt. 
Gyönyörűszép rézcséngő vót. ( . . . ) 

— Barátom, maj tanálok én! 
Levészém én, telefejem, olyan féllitér belemént. Odattam neki, 

mégitta. Mégköszönte a zembér. Aszongya: 
— Maj belecsap a villám a kazalba! 
Hát bele is csapott. 
— De aszongya — né féljen, a birkáknak nem lesz sémmi baj ( . . . ) . 

No, kérem szépen, rá égy tíz percre ég a kazal. Még mink ott be-
szégetünk, mégköszönte a tejet, má el is tűnt. Egybű etűnt, hogy nem 
láttam tovább, úgy etűnt a szemem elű. 

(Hogy híták ezt?) 
Ez is garabancijás. 
(Á tátos meg a garabancijás ugyanaz?) 
Ugyanaz. Csak erre aszongyák, garabancijás, emerre meg aszon-

gyák, tátos. Garabanciás az ugyanaz, mind a tátos. Az dettó ugyanaz. 

23. 

(A KISBIKA ÉS A NAGYBIKA HARCA) 
(Garabancijások) 

Nagy Mártonná Greguss 
Franciska (65) 
Gy: Kocsicska Kornália ás Tóth Anikó 

1979 

A garabanci(j)ást még hallottam szintén, hogy hát, mént, szógát Cse-
nején, cseneji szállásokon, osz mént ki a béres, mer úgy hívták akkor, 
béresnek. Nagy bot vót nála. Eccécsak a nádasbú kiszalad égy fekete 
kisbika. Mikó odaért, akkor mégrázkódott előtte, osz mondta, hogy se-
gítsen őneki. Aszongya: — Hát hogy segítheték én nekéd? 

Aszongya: Maj gyün égy fekete bika, annak csak verje körmit, 
aszongya, ha mink veszekszünk, osz majd az elmégy. 

Hát tényleg, aszongya, mikó mégfordul, szalad ki a nádasbul égy 
nagy fekete bika. Ök összeütköztek, veszekedtek, ő még mindig verte 
körmit a bottal. Végül a nagybika elmént, a kisbika még mégköszönte 
megin fi(j)atalembérnek, visszaváltozott, megköszönté neki, és elmént. 

Mikó kimént a tanyára, ő nem tudta, hogy a ző gazdája foggal 
születétt. Mikor kimént a tanyára, akko gyütt nagy borulás, alig kiért. 
Mondja neki, hogy. — Csak menj bé — aszongya — majd én kiállók, 
majd adok én nekik! Aszongya hogy: — Ez a két bika van mégin a föl-
hőbe, gyünnek elverni a határt. 

Aszongya, akkó az mégát a zól véginé, oszt a zorrát mégfogta így 
fölfelé. Az úgy fütyűt a zorrán, hogy csak úgy sikított. Aszongya, a fölhő 
még szétmént kétfelé, téhát nem verte el a határt. 

Ezék a garabanci(j)ások. 
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17. 

(KUTYA PISTA) 
Salamon Antal (68) 
Gy: csorba Béla és Péter Sándor 

1979 

( . . . ) Zapárr.nak a zapjának a nagybátyja vagy öccse vagy mi (j)a 
fene vót, és akkor baktere boszorkányoknak. . . Na, menj oda, erre meg 
erre az időre, itten Szrémbe erre meg erre a fára! Kérlek szépen, egyál-
talán nem vót fa, csak éggy ökörfarkkóré vót. Mármost Kutya Pista, 
másként Salamon, de Kutya Pistának nevezte magát, borzasztó nagy 
bétyár v ó t . . . Majd mikor mént a dungó az égyik orralukán, hogy bé-
bújjon, ő elütte mindég. Mindég elütte a dungót. A zökörfarkkórón. De 
nagy fa vót. 

(Egy nagy ökörfarkkóró volt?) 
De nagy fa! De nagy fa! Ökörfarkkóró, de nagy fa! Nagy fának . . . 

hogy híjják, a z t . . . réndézték a boszorkányok. 
(A dungót) Elütte eccé, elütte kéccé, mikor harmaccor elütte, lé-

esétt Pista bátyád, etörte kezit-lábát. 
(Ö fönt ült ezen a fán?) 
Fönt, azon a fán. 
(Miért ment föl?) 
Azé ment föl, hogy mindent tudjon. Mindent tudjon, mindent lás-

son, még mindént tudjon. Té gondolatod, a zényimet, satöbi, mindönki-
nek a gondo la t . . . 

(Mindent tudott volna?) 
Ha körösztű engedte vóna a dungót a zorralukán. 
(De csak, ha keresztülengedi?) 
De elütte, mindig elütte, azé esétt lé a fáru. De nem engedte, hogy 

bébújjon az orrába az egyikén. 
Nagy fa vót! Mikor réggel megtanáták, hát mi alatt tanáták még? 

Egy ökörfarkkóró alatt tanáták még. 
Kutya Pista, másképp még Salamon P i s t a . . . Ő nagy bétyár vót. 

25. 

(LIDÉRC) 
Nagy M á r t o n n á szül. 
Greguss Franciska (65) 
Gy: Kocsicska Kornélia és Tóth Anikó 

1979 

A lidércrül még úgy hallottam régén, a zén dédöregapám mesélte, 
hogy kelesztettek égy fekete tyúknak a tojását a hóna alatt. Mikó ki-
kelt, kis kopasz csirke kelt, és mindig szaladt utánnuk, hogy: 

— Mit hozzak, mit hozzak, mit hozzak? 
— Mit hozná — aszongya — hozzá égy zsák krumplit! 
Hát réggere, aszongya, vót égy zsák krumpli (j)a kuckóba. Mégin 

másnap mén utánna: — Mit hozzak, mit hozzak? 
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Aszongya (j)a feleséginek, hogy: — Talán mondjuk neki, hogy hoz-
zon aranyat. 

Mondta neki, hogy hozzon egy zsák aranyat, hát réggere hozott égy 
zsák aranyat. így hallottam öreganyámtó, hogy ez valóba igaz vót. Va-
lamiké a fekete tyúknak a tojássábú kelt a lidérc. 

(Hogy szabadult meg a lidérctől?) 
Nem birt mégszabadúni. Tényleg, még azt el is felejtém, hogy nem 

birt mégszabadúni a lidérctű. Kivitte a zerdőbe, oszt mire hazamént, 
mindig otthon vót, oszt mindig azt mondta, hogy: — Mit hozzak, mit 
hozzak? 

S akkor végül mikor eltétte, szóvá kivitte zerdőbe és elvágta, ak-
kor még ő, a z e m b é r . . . nem t o m . . . evitték a boszorkányok, így mond-
ták. 

26. 

(LIDÉRC) 
Pásztor Pál (87) 
Gy: Csorba Béla 

1975 

Ez a Szvincsák Misa bácsi, írásbul Szvimcsák, de csak Tamburcnak 
ismerték leginkább, még a ma(j)iak i s . . . vannak akik még hát emlé-
keznek rá. Fi(j)atalabbak persze nem. No, ennek a Misa bácsinak vót 
éggy édésapja, Mátyás bácsinak híták. Annak még vót égy szárazmalom. 
A mostani fi(j)atalok nem tudják, mi az a szárazmalom, de az öregeb-
bek azok tudják. Az éggy olyan malom vót, hogy a lovak húzták. Egy 
kőr vót, akkor vótak benne géréndák, a géréndákbú vittek fél horogfák. 
Szóval, az úgy vót béállítva, hogy a lovak húzták, és így őrölte abba 
zidőbe, mer nem vótak akkor ezék a moder(n) malmok. Még akkor nem 
tudtak őrölni tisztalisztét sé, csak paraszt, asz mondták, paraszt (lisztet). 
Emez, még mikó má tudtak fehír lisztét csináni, asz mondták, tiplire 
őröltetek. 

No, élég az hozzá, hogy vót ennek ez a malomja. Nappal a sorosok-
nak őrölt az ő lovával. Vót neki égy nagy, erős sárga csikó. Nappal a 
zégyénéknek őrölt, éccaka még őneki őrölt. Csörgött az a malom úgy, 
mind a zistennyila! Hát jó van. Ez a Misa bácsi, amit említéttem a 
zelébb, hát ez leginyembér vót. Mikor gyütt haza a lányoktul este, éc-
caka, a csikó kint a zudvaron ugrándozott. Néha majd ódalba rúgta. 
Oszt akkor hát szidta. Többször a zapja fölébredt, a Mátyás bácsi. Asz: 

— Haggyál té békit avval a lóval, eridj, feküdj lé! 
Jó van, majd éggy alkalommal a zöreg elváltoztatta disznóké. (Ti. a 

csikót — Cs. B.). Egy nagy tarka disznó, még kilenc malac. Ülnek a 
zembérék a bandán a Novákék előtt, (ec)cé csak mégjelénik ott a disznó 
még a kilenc malac. 

— No, embérék, végyéték még ezt a disznót, eladom! 
— Hogy adja ke, Mátyás bácsi? 
— Harminchat krajcár. 
Mer abba zidőbe nem dinár vót. 
— Harminchat krajcáré odadom. 
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Hát persze tudták mán az embörök, hogy micsoda (j)az. Eggyik 
kínát harmincötöt, a másik harminchetet, de a harminchatot nem kínáta 
meg senki, mer akkor fétek, hogy ra j ta marad. 

No, elég az hozzá, hogy éggy alkalommal mentek ki a családjai 
aratni. Ez a Misa bácsi, ez mán akkor hát nős vót, felesíge, mentek ki 
aratni. Majd ott a vásártéren, ahogy mentek, égy kis fekete csirke csi-
pog, elkezd szaladgálni ott előttük. De csipog, de összevissza ugrál, sza-
lad! No, majd mégfogják a csirkét. Nem birták mégfogni a csirkét, pe-
dig vótak vagy hatann. (sic!) Hát abbahagyták, elméntek. Amikó este 
hazaértek, mondja nekik az öreg, a Mátyás bácsi: 

— Nahát, gyarlók vagytok, gyámoltalanok! Azt a kis csirkét eny-
nyien nem birtátok mégfogni! 

Aszongya a Misa bácsi: 
— Ke hunnan tudja? Látta ke? 
— Láttam hát. 
— Hát nem birtuk mégfogni. 
— Szégyéjjéték még magatokat! 
No, vasárnap réggel ez a Misa bácsi fogta puskát, maj kimén lőni 

nyulat. De mégjedzém, hogyha a zöreg, a Mátyás bácsi belenézétt a 
mus . . . a puskacsőbe, akkor avval nem lő nyulat sénki sem. Mer őneki 
ez a lidérc ehhö a sárga csikóhó vót, még a puskáho. 

Szóval ez a lidérc, mer ez a kiscsirke vót a lidérc, és ő erre hasz-
náta föl, őrőni, lóvá változtatta, még hát így evvel a . . . disznóvá változ-
tatta. Hát avval ő mindént tudott avval csinátatni. No, elég az hozzá, 
hogy kérdézi a zöreg a fi(j)át: 

— Eszék én abbul a nyúlbul? 
— Nem hiszém — aszongya. 
— No, hát nem is lősz té nyulat! 
Mer má akkó belepislantott a cső végibe. 
Hát mikor kiértek a Vásártér végibe, ahogy most a Bíró hizlalója 

van, két-három nyúl fölugrik, kétlábra (j)áll, füle jár, ha j t ja szúnyogot. 
Lől rá, (h)oda sé néz éggyik sé, mégcsak hogy még sé szalad. Hát eká-
romkodta magát akkor, oszt abbahatta. Amikor hazagyütt, mondja neki 
a zapja: 

— No, van nyúl? 
— Hát van a határba — aszongya. 
Aztán éggy alkalommal a leginyek almát akartak tüle lopni. Hát 

persze, így a ház mögött vót a kertje. Fölméntek a leginyek a fára, szed-
ték a zalmát. Oda lukadtak ki, hogy nem tudtak légyünnyi a fárú. Mer 
a zöreg észrevétte. Nem tudtak légyünnyi séhogysé a fárú. Mi van ve-
lük, mi van velük? Hát nem tudták. Maj réggel, oan frustuk tájba most 
aszonta, kitol velük, nem engedi őket mingyá réggel el. Oan frustuk 
tájba kimént a kertbe, méglátja őket. 

— Hát tik micsinátok? 
— Jaj , Mátyás bácsi — aztán ekerítétték azok is magukat — má 

eresszén ke a fá . . . 
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— Há nem bántalak, nem foglak! 
— De. Kend fogott még minket! 
— Na jó van — aszón . . . — hát csak gyerték lé a fárul, oszt mén-

jeték haza. 
Így aztán tudtak mégszabadulni őtőle. A lidércnek ilyen ereje vót. 
Állítólag, így állítja a beszéd, a közmondás, hogy fekete csirkének, 

j ércének a zelső tojássát asz még kő figyelni, és akkor a hóna alá ténni, 
attul a hőségtű kiketeni. Ekkor léssz az a lidérc, ha a hóna alatt kiketi 
a zember. Hát most igaz vagy nem igaz? Ha az hazudott, aki meséte, 
én még utánna. 

27. 

(LIDÉRC) 
Nóvák Istvánná szül. 
Kocsicska Regina (75) 
Gy : Csorba Béla 

1978 

Édesanyámnak a zunokatestvérje itthon vót Boszni(j)ábul. Ök oda-
méntek erdőt irtani. Azt ekapták szántóföldnek. És mondta, hogy ott vót 
a faluba olyan ember, aki a fekete jércének a zelső tojását kikeltette a 
hóna alatt, és az lidérc vót. És az hordott neki össze annyi aranyat 
hogy gazdag ember lett belőle. 

Mikor mán a zembér mégélégédétt a vagyonnal, a zértékékkel, ak-
kor szélnek eresztette, hogy méhet tovább. Nem ragaszkodott a gazdá-
jáho. 

Még azt is hallottam, hogy vót, aki nem birta kikeleszteni, hogy 
elszáradt neki a keze. 

28. 

(A LIDÉRCCSIKÓ) 
Ikotin Imre (57) 
Gy : Csorba Béla 

1977 

Szvincsák vót a réndés neve, ennek vót valami fekete csirkéje még 
fejetlen csikaja. Ezt a zén anyám sokszor meséte. 

Nem tudom én, hogy nagypintékén-é vagy karácsonbőttyin, 
hogy szaladozott abba zuccába, amélyikbe ő lakott. Még annyit 
tudok, hogy azt a csirkét is odaadjándékozta valakinek, oszt azután az 
járt haza. A végin úgy szabadút még tüle, hogy elkűdte a Dunába, hogy 
égy nagy-nagy kötélbe kössön bé égy vagon homokot, oszt hozza haza. 
Csak úgy gyűjjön haza. 

Akkor elmént, oszt többet nem gyütt haza. 
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17. 

(LIDÉRC) 
Ikotín Imre (57) 
Gy: Csorba Béla 

1977 

No, arrul vót szó még, hogy mikor a zanyámnak a zapja nagyon 
széíny állapotban vót a családdal, elvitte ezt a lidérccsirkét még a pus-
kát, hogy lőjjön a családnak nyulat. Azt mondta (j)a zöreg, hogy má 
mikor kiértek a falubú, a nyulak egíssz odagyüttek tíz lépésre, a kocsirú 
vagy szánkórú lé sé köllött neki menni, úgy birt lőni. Kivitték a nyu-
lat, mégnyúzták, hamar mégfőzték, de a lidércnek nem adtak. Holott 
itthon a zöreg mégmondta, a nagyapa, hogy adjanak a zelső falatbul 
neki. Hát ők mégétték a nyulat, a lidércnek nem adtak. Másnap, har-
madnap még egísz hétén hi(j)ába akart lőni a zöreg, egy nyulat sé birt 
lőni. Visszahozta a lidércét még a puskát, hogy nem ér sémmit. Akkor 
a zöreg kimént vele, lőttek nyulat, adtak, neki énni, aztán nem tudom 
én, meddig, hogy a családnak vót mit énni. 

Ezt hallottam a zöregtül. 

30. 

(A HIPNOTEZÁLÓ) 
Pásztor Pál (90) 
Gy: Csorba Béla és Péter Sándor 

1979 

Hát arrul vóna szó, hogy valamikor Patarica Matyi bácsi ez mind 
előmunkás dolgozott a vasúton. Hát éggy kicsikét oan vicces embér vót, 
vagy talán jobban mondva hipnotezát. Hát ugye tálát ottan égy fe-
kete varnyútollat. Ez téli időben vót. Beleszúrta a vasútódalba, a hóba, 
és itten rögtön égy oan karvastagságú agácfa kinyött! De tele vót bag-
rénával! No hát úgy odább vót a banda, a zembérék, akik dolgoztak, 
talpfákat cserétek, még ezt-amazt, aláverés vót. Maj ki(j)abál nekik, 
hogy: 

— Gyerték ide! 
Hát ugye, nem gondolták ők sé, hogy mé híj já őket. 
— No — aszongya — itt a bagréna, osz égyeték! 
Csak lesték a zembérék, hogy most bagréna! No de hát ő aztán 

eztet el is tüntette. 
Majd éccér, mikor arrul vót szó, hogy itt a zebéd ideje, hát maj léül-

nek ebédölni ott, ahun dolgoztak. De a kabátja a zsebórával égyütt az 
ott maradt, előzőleg ahun réggeliztünk. Akarja nézni, hogy hány óra, 
hopp, nincs a zóra! 

— Ej, a mindénit nek, ottmaradt! No, mindégy, maj mingyán! 
Eccécsak sürgöndróton gyün a zóra. Léereszkédétt oda (j)a sürgön-

karóra. Ö oszt akkó léakasztotta. 
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Aztán égy másik alkalommal. így este, ahogy szoktak téli időbe 
összegyünni bandáznyi, hát akkor is összegyüttek. Hát mit látnak! 
Eccér a zajtón tódul bé a víz. Szobaajtón. Hűj! Mégihedtek, különösen 
ezék a zasszonfélék. Föl a patkára! Föl a kuckóra! De mikor má oda 
is odaért a víz, hát éggy vót köztük olyan bátor, hogy, nohát, most 
majd ő nekiugrik, aztán úszik. Hát ahogy nekiugrott, ott tanáta magát 
a fődön. Mégü t t e . . . Persze nem vót a sémmi, csak úgy látszott. 

Bent a konyhába, konyhafődjin uborkákat termelt. 
No, majd éggy alkalommal kispékuláta, maj csinál ő repüllőgépet. 

Még is csináta. Kitolta zuccára. No, fölüt, mégindította, majd éccér, mi-
kor emelénni kezdett a repülőgép, hanyatvágódott vele. Borzasztóan 
mégütötte magát. Mégmérgesedétt, mégharagudott etolta haza, fogta a 
fejszét. ízé-porrá törte a repülőgépet. 

No még hát a felesége is olyan bosszús vót rája, mer álítólag ő 
ezt a könyveket, amibül tanult, Pestrül hozatta, Magyarországrul. Hát 
hozatott tizénhat darabot. Ezt át is tanulmányozta. Úgyhogy tudott hip-
notézányi. Például este, hogyha léfeküdtek, a képek a falon mind 
ekezdtek mozognyi. Persze a felesíge má tudta, hogy mirül van szó. 

— Matyi, né basszon a szent! 
Fét a felesíge. 
— No jó van — asszongya — hát mi (j)a baj? 
— Énnekem né csinájj itten cirkuszt! 
— No, csak té feküdjé békivel. 
Hát őneki köllött vóna még tizénhat könyv. Úgyhogy harminc-

kettőt köllött vóna áttanúnyi, és akkó hát teljesen tudott vóna hipno-
tézáni. De ezt a tizénhatot is, amit áttanulmányozott, a felesíge béfű-
tötte. így aztán a Matyi bácsinak mégsémmisült a tudománya. 

No még aztán éggy alkalommal én jelén vótam, amikó a Ticc Józsi-
ná bént ült a zasztalná éggy kisüveg pálinka mellett. Hát én is bérr.én-
tem. Mondom oszt a Józsinak: 

— Józsi, éggy pálinkát kérék! 
Hát kihozta a zembér a pálinkát. Ittam belüle. No aztán hát lé-

téttük a zasztalra a züvegéket. Beszégettünk tovább. Eccér valahogy 
véletlenül, vagy talán a Matyi bácsi úgy is akarta, főlökte a züvegjit. 
No, mikor kiömlött belüle a pálinka, hát fekete tinta létt. Nem pá-
linka, tinta létt. Mondom osz neki: 

— Áj, Matyi bácsi — mondom — bébaszta ke — mondom — a 
zabroszt. Mit szól a Józsi? 

— A, nem lész ennek sémmi baja! 
Akkó elővétte a zsebkendőt, úgy elkezdte fölitatgatnyi zabroszrul. 

Persze zsebkendőbe körül olyan fekete sík vót, stráf. 
— Nézd-é — aszongya — csak égy kicsikét itt a széle fekete, amá-

ra má nincs sémmi baj. 
No, éggy alkalommal még a vasúti kiscsárdába talákoztam vele. 

Hát ott is ilyen cókmókokat csinát. Fogta cutat kártyát, oszt akkor így 
hajtotta (j)é! Az min ződkilences vót. Mind a zegíssz. Akkó mégfordí-
totta a kézit, emezt a felit, ott még a réndés kártyák vótak. Hát de éggy 
vót a kártya! Oszt félig ilyen vót, félig olyan vót. 
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No majd éccé aszongya: 
— Van nálad zsebkendő? 
Mondom: 
— Van. 
— Védd ki. 
Kivészém. Széthúztuk. Beledobatott velem öt krajcárt . Tíz fillért. 
— No, dobd bele! 
Beledobtam. 
— Most fogd össze jó szorosan — aszongya — hogy ki né ódódzon. 
Össze is fogtam. Ókusz-bókusz, ott valamit az beszét. 
— Na — aszongya — most hajts szét a kendőt! 
Széthajtom a kedőt, nincs benne sémmi sé. 
— Hát — mondom — Matyi bácsi, hát a zöt krajcáromat né te-

kerje ked el! 
— Eredj bé a másik szobába, a zablakdészkán ott mégtanálod! 

— Hát — mondom — most hogy gyütt ide ez a zötkrajcár? 
Akkó levette a kalapomat, akkor így éggyújjon ekezdte forgatnyi. 

Eccécsak a zújjavége kigyütt a kalap tetejin. 
— Hűj! — mondom — Matyi bácsi, a záldóját neki, hát né te-

kerje el ked a kalapot! 
Hát a kabátújjával csak így mégsimogatta. 
— Néz-é — aszongya —, hát nincs ennek semmije. 
Tényleg nem vót sémmi baja neki. 
Hát ilyen mókákat, ilyen viccéket csinát a Matyi bácsi. Közismert 

is vót. 

31. 

(ZÁRAT NYITÓ FÜ) 
Pásztor Pál (90) 
Gy: Csorba Béla és Péter Sándor 

1979 

Hát én úgy képzelém, hogy a sindisznót talán mindannyian is-
merjük, mi (j)az vagy ki (j)az. Ahogy hallottam, vagy ahogy én tu-
dom, a sindisznónak a fészkit hogyha körülkerítik, úgy hogy az né tud-
jon béménni, akkor elmén és keres éggy ilyen füvet, amivel ő eztet ki-
nyitja. Például méghozza ezt a füvet, csak létszi (j)oda a kerítés elejbe, 
és kinyit a zajtó előtte. Akkor mehet be a kicsinnyejihhö. Mer legin-
kább a kicsinyeiket, ezéket szokták körűkeríteni. 

(Mi vót ennek a fűnek a neve?) 
Nem tudom, csak ezt hallottam, hogy emén, osz keres éggy olyan 

füvet, amivel ki bir ja nyitni a ző fészkit. Hát hogy milyen fű az? . . . 
Avval a fűvel kinyithat mindén lakatot. 
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17. 

(ILLÉS) 
Tóth Mihály (70) 
Gy: Varga Magdolna 

1979 

Nyócszázégybe, kettőbe, háromba úgy elvágta Temerint a jég, 
hogy Illéskó, hogy maj(d) nem maradt búza, már lé vót, kukorica sém-
m i . . . sémmi. Akkó tétték, mert errű jött a jég, Szőreg felű, akkó 
tétték Szőregné azt a kérésztét oda (j)a és eztet az ódalát verte. Hogy 
babona-(j)e a kérészt vagy nem babona, de attú erű a részrű még nem 
vót jég, kérdezzék meg idősebb embéréktű, én nem vagyok szentes, de 
nem vót még jég erű. 
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