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A KISDÖRGICSEI GYERMEK SZÜLETÉSE 
ÉS NEVELKEDÉSE RÉGEN, A BABONÁK 

KERESZTTÜZÉBEN 

A Balaton északi partvidékén, a festői Halom-hegy 
szőlőkkel koszorúzott bazaltkúpja árnyékában, török-
dúlástól megtépázott, múló idő fogától megrágott 
Árpád-kori templomromok szomszédságában húzódik 
meg három, régi eredetű, magyar ajkú falu: a ma már 
közigazgatásilag Dörgicse néven egyesült Alsó-, Felső-
és Kisdörgicse. 

A három közül a legkisebb: Kisdörgicse. A felsza
badulásig kisbirtokos, vagy néhány holdas paraszt 
családok éltek itt, egy részük evangélikus kisnemes 
elődök unokái. 

A helybeli ,,uraság"-ot a katolikus földbirtokos 
Schandl család képviselte, sűrűn váltakozó—költöz
ködő cselédséggel. Néhány más, általában már szegé
nyebb sorsú katolikus napszámos család mellett, a 
református, nazarénus és adventista felekezet is kép
viselve lett kevés lélekszámban ebben az apró falu
ban, ahol a legmagasabb házszám az én gyermekko
romban 40 körül mozgott. Igaz, előfordult, hogy oda
csapódott a fővárosból egy-egy kiöregedett izraelita 
szatócsnő, tű és cérna eladásából azonban itt nem le
hetett megélni s a kiskereskedők hamar odébbáll
tak. 

A tősgyökeres helybeliek főfoglalkozása mindig is 
a földművelés (gabonatermesztés, szőlő) volt. A Bala
tonra tekintő vagy déli fekvésű hegyekben kiváló 
dörgicsei rizling és muskotály termett, terem ma is: 
„Erdei: ereget, Leshegye: lesëget, Fénye: fenyeget, 
Вёссе: öklelget, Agyaglik: eltemet!"1 — ijesztgették 
a borivásban mértéket nem mindig tartó férjeket a 
dörgicsei asszonyok. Mühelyes kisiparos egyedül a 
kovácsmester lett volna, de a falu szélén álló műhely 
tűzhelye gyakran volt hideg, mivel ezek a mesterek 
is hamarosan vándorútra keltek. A kis falu nehezen 
adott kovácsnak megélhetést. Akadtak azonban föld
műves családok, melyekben egy-egy személy takács, 
cipész kismesterséget, vagy fehérnemű varrónői te
vékenységet is folytatott otthonában, főleg a 20-as 
30-as években. 

A helység egyetlen szellemi irányítója a század ele
jén az evangélikus felekezeti tanító volt. 1927-től az 
iskola megszűnt, mert az átlag 14—15 tanulós létszá

mú iskolától az államsegélyt megvonták, így a falunak 
magának kellett volna tanítóját eltartani. Az ilyen 
kolduskenyérre azonban a tanítók nemigen pályáztak. 

Földrajzi, közlekedési elzártsága teremtette helyze
tében, folyamatos művelődési irányítás hiánya 
mellett, ősi hiedelemvilág makacsul továbbélő hagyo
mányai bibincsében vergődve, mindennapi kemény 
paraszti munkában élte hol csendes, hol perpatvarok
tól zajló életét Kisdörgicse népe. 

Születésemtől: 1914-től kezdve 13 éves koromig 
én is köztük nevelkedtem. Éltem a többi helybeli 
parasztgyerek életét: őriztünk libákat, majd nagyob
bacska korunkban marhákat. Részt vettem örömük
ben, kínjaikban, játékaikban és fáradságos, az apró 
gyerekekre elég korán kiszabott nehéz paraszti mun
kájukban. Nem lehettem kivétel. Édesanyám helybeli 
parasztlány volt, édesapám — falusi kovács fia — csak 
addig volt tanító, amíg a dohos kis iskolában tanított, 
azután mennünk kellett szántani, vetni, takarulni 
két igavonó tehenünkkel, — mint általában a falu 
népe — ha élni akartunk. 

A kisdörgicsei gyermeket — még századunk elején 
is — úgyszólván fogantatása pillanatától kezdve babo
nás előítéletek, rettegések, jóslatok, hiedelmek bűv
köre vette körül. Babonás kötöttségek befolyásolták 
az újszülött életét, növekedését, a felnőttnek a gyer
mekkel kapcsolatos cselekedeteit, fiatalok egybekelé
sét. 

Féltünk a természeti erőktől, mindenekfölött a 
villámlástól, mennydörgéstől. Égiháború idején — ha 
csak lehetett - elbújtunk mint kisgyermekek a szoba 
legrejtettebb zugába — ,,mert ilyenkor nem jó küszöb
re állni" — (Mészáros Lászlóné) — s egy-egy erősebb 
dörrenés alkalmából rémülten rebegtük a megszep
pent asszonynéppel együtt: „Uram Jézusom segíts 
még bennünket! ". 

À kisdörgicsei öregek mesélték: Szolgált valamikor 
Dörgicsén egy nagyon káromkodós őrzőgyerek. Egy
szer, mikor a többi dörgicsei gyerekkel kint őrzött a 
réten, nagy vihar közeledett. Dörgött, villámlott. A 
többiek a föld alá bújtak volna félelmükben, ez meg 
kiállt a vihar elé s fölfenyegetett az égre: „Szakállas
úristen ide üss-ё!" Abban a pillanatban irtózatos csat
tanás és az istenkáromló elfeketült szájjal, holtan ro
gyott össze. „Agyonütötte az istenharagja".3 Ugy 
képzeltük, hogy villámcsapáskor valóságos kő esik le 
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az égből.4 Formája mint a „hordóakona" (fadugó). 
A színe is hamuszürke, mintha megégett volna. Ez a 
„mennykő" 7, más verzió szerint 9 évig fúródik lefelé 
a földbe s ugyanennyi idő múlva tér vissza a felszín
re.5 Ilyenkor lehet megtalálni. Találtunk is, nem
egyszer. Csak mint gimnazista tudtam meg később, 
hogy a mi félelmetes mennykövünk bizony nem más, 
mint az újkőkori ember csiszolt kőfejszéjének furat-
magja: gyártási hulladék! Amely aztán, mint becses 
varázsszer, bekerült az istálló vakablakába. Különösen 
fontos szerepe volt akkor, amikor „megrontották" 
valakinek a tehenét, véres tejet adott. Ezzel „dörgöl
ték", gyógyították a tehén tőgyét.6 Némelyek szerint 
a mennykő balta-, vagy fejszeformájú is lehet: „Asz 
mongyák, hogy jó a tehén tőgyit megdörgyőnyi 
menküvel, ha véressét ad, attú méggyógyull. A menkü 
7 évig van a fődbe, akkor főgyün a fődre. Asz 
mongyák, hogy balaska formájú is van." (Szilvási 
Imre 74 éves, 1958.11.22.) 

Gyermekkorunk képzeletvilágát sejtelmes lények 
árnyékserege népesítette be. Rettegtünk a templom
rom üregeiben tanyázó, félelmetesen vijjogó „halál-
madár"-tól,7 az éjszaka leple alatt lopakodó, vérszo
pó „menyétasszony"-tói.8 Titokzatos gyermekijesz
tőkkel9 fenyegettek bennünket, amikor szófogadat
lanok voltunk: „Elvisz a kutusz, bákász,10 herokk, 
rézf. . .u bagó!"11 

Ilyen, legnagyobb részükben képzeletbeli mitikus 
lények mellett azonban bújtunk még az előttünk szo
katlan külsővel bíró, nálunk ritkán látott emberek 
elől is, mint a „vándolló", ,,kódisember", „teknyős-
cigány", „csöndér", kéményseprő. De különösen fél
tünk a boszorkányoktól.12 Hátborzongató története
ket tudtak róluk mesélni. 

Amikor beköszöntött a késő őszi, esős hideg idő, s 
a jószág az istállóba szorult, mi süvölvény gyerekek 
össze-össze jöttünk valamelyik pajtásunk szüleinek 
istállójában, s ott, a tehénpárás jó melegben felkuco
rodtunk a „szógagyerék" szénaágyára, aztán félelem
mel vegyes áhítattal hallgattuk, hol egyikünk, hol 
másikunk szájáról lestük a véget nem érő boszor
kány-, ludvérc, meg egyéb babonás históriákat. Rá
adásul valamennyi „igaz vót", „igazbul megtörtént"! 

Az öregek mesélő kedve azonban még rajtunk, gye
rekeken is túltett! őszi „kukoricafosztáskor", vagy 
csendes téli estéken, „rokkaszó" mellett, „tollfosztás-
kor" régi-régi babonás históriák, ,4gaz történetek" 
támadtak fel s keltek szárnyra az öregek ajkán. Szil
vási Imréné volt a kísérteties események egyik fő 
tudója. Ahol ő megjelent, már előre belebújt a félsz az 
asszony- és gyereknépbe. Nem tudni, hogy meglett 
férfiak hittek-e mindig bennük igazán, vagy többnyi
re csak mutatták, mi gyerekek azonban, aprók és 
nagyobbak, de a fehérnép is, halálos komolysággal 
vettük a hiedelemvilág „eseményeinek" igaz voltát. 
Féltünk. Egy-egy hátborzongató „történet" elhangzá
sa után fel-felsikoltott valamelyik félősebb menyecs
ke: „Júj, hogy a rospic egye meg, de én máma haza se 
merek mennyi, ha a komámuram el nem késér 
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legalább a templomig"! Vagy a másik: „De én meg 
mast má pisányi se merek kimennyi ezentúl az udvar
ba éjjel"! Hát a „nagyok" is félnek?! No, ettől még 
jobban megijedtünk. 

Édesapámat rokkantsága miatt 1927-től nyugdí
jazták, engem pedig még az év őszén felvettek a 
soproni evangélikus Liceum első osztályába. Szüleim 
a következő évben Nagyvázsonyba költöztek, így vég
leg elszakadtam szülőfalumtól. 

Édesanyám azonban tovább mesélt. Vakációim 
fő élménye mindig az ő dörgicsei visszaemlékezései
nek, babonás történeteinek hallgatása, jegyezgetése 
volt. Ő még hitt rontásban, szemmelverésben halála 
napjáig. 

1958. február 21—24-ig, négy napos babonagyűj
tést végeztem Kisdörgicsén. Kíváncsi voltam, hogy a 
falu népe mit őrzött meg régi hiedelemvilágából har
minc év múltán. Élnek-e még a jó öreg mesélgetők, 
hallgatja-e még őket a fiatalság, vagy pedig a mai, 
felvilágosult kor gyermeke már nem figyel a régi hie
delmekre, s az öregekkel végleg sírbaszáll az egykori 
babonás mesevilág. 

Nagy örömömre még életben találtam a HIRES 
MESÉLŐK közül a zánkai származású, 67 éves 
Szilvási Imréné sz. Szabó Rózát, a 74 éves Szilvási 
Imrét, a 73 éves Sokhegyi Eszter nénit, és Tabi 
Lajosnét, aki 74 esztendős volt ottjártamkor. Még 
nagyobb meglepetésemre, a már rég a kis falu temető
jében porladó mesélők fiai, leányai, menyei és unokái 
még változatos és bőséges hiedelemhagyományt, 
babonás történetet mentettek át az elődöktől. Tehát 
nem szakadt meg távozásukkal a kisdörgicsei mese
lánc. Üj adatközlőim sorában ott találjuk a 65 éves 
Szentes Lajosné Mészáros Karolint, aki Vas megyei: 
szentivánfai születésű, a tősgyökeres kisdörgicsei 67 
éves Szentes Lajost, az 58 esztendős özv. Bencze Gyu-
láné Kovács Marit, a 30-as években Akaiiból ideszár
mazott 54 éves Steixnerné Vörös Margitot, végül az 
ugyancsak 54 éves Sokhegyi Károlyt az idősebbek 
közül. Azután sorban jelentkeztek: Pálffy Károly 49 
éves (Nemesleányfalu—Nagyvázsony szül. hellyel), 
Pálffy Károlyné sz. Nagy Piroska felsődörgicsei szü
letésű 43 éves, Pálffy Kálmánné sz. Varga Veronika 
43 éves (Rákospalotáról), két helybeli pajtásom: 
Hegyi Sándor 46 éves és Németh Sándor 45, Németh 
Sándorné sz. Czupor Ilona pécselyi születésű 34 
éves, Szűcs Lászlóné sz. Bencze Ilona 34 esztendős, 
azután Kovács Erzsébet 29 éves hajadon, kisdörgicsei 
lakosok, mint legújabb adatközlőim. 

Ebben az időben kezdett a falu végre kimozdulni 
elzártságából. Már autóbuszjárat kötötte össze 
egyrészt a Balatonpart legközelebbi vasútállomásával: 
Akaiival, másrészt északi irányban Balatonfüreddel. 
Az elemi iskola végleg megszűnt ugyan 1927-től, de 
a gyermekek rendszeresen jártak a felsődörgicsei is
kolába. 

A serdült fiatalság egy része is át-átlépte már a szű
kebb szülőföld határát: asztalos, cipész, autóbuszka
lauz, fűszerkereskedő került ki a falu fiainak sorai-



ból. Lassan tágulni kezdett a látókör munkaterülete
ken, világnézetben, művelődési szinten egyaránt. 

Megmutatkozott ez a régi szájhagyományok, me
sék, babonák, hiedelmek elbeszélésének, továbbadá
sának módjában is. 

Az én gyermekkoromban még így kezdődtek, vagy 
végződtek a babonás történetek: „Ez igaz vót!" 
„Igazbul megtörtént." „XY látta." „Öregapámmal, 
öreganyámmal, édesapámmal, velem esett még." 
„Magam láttam, mast is elhiszem." Stb. 

Századunk első évtizedeiben születetteknél a ba
bonába vetett hit inkább kételkedés jegyében nyilvá
nul már meg Dörgicsén. Hiszik is, nem is: „Én ugyan 
nem hiszek a babonában, de ezt az egyet elhiszem, 
mert velem történt meg." Ilyen és ehhez hasonló 
megnyilatkozásokkal találkoztam gyűjtéseim során. 

A kisdörgicsei hiedelemvilág részben megőrzött, 
átmentett, továbbélő helyi hagyományokból, részben 
idegenből — szomszéd —, vagy távolabb fekvő község
ből, pusztáról —jött elemekből tevődik össze. Az ide
gen származású anyagot vidéken járt helybeliek, há
zasság révén a falu közösségébe került személyek s 
végül beköltözött családok hozták. 

A babonás történetek vagy személytelenek, tehát 
sem aktív, sem passzív szereplők nem nevezhetők 
meg, vagy pedig a faluban élt, esetleg még élő szemé
lyek neveihez kötődnek, akár aktív (rontó), de főleg 
kárt szenvedett értelemben. 

A születendő gyermekkel kapcsolatos babonák, 
hiedelmek 

Az új kis élet hordozására megérett, felkészült, 
felserdült leány remegő várakozásától a létezés gyer
tyájának utolsó lobbanásáig tartott az a rögös út, 
mely, a nép hite szerint, ártóktól és ártásoktól szünte
lenül körülvéve, fenyegetve és követve végigvezette a 
kisdörgicsei gyermeket. A hagyományok megidéző 
tükrében próbáljuk most ezt az utat nyomon követni, 
a várt, világra jött és felcseperedő gyermek sorsvo
nalát. 

A jövendőbelijét váró leány magatartása 

A kisdörgicsei, még fejlődésben lévő, csupa kéz-
láb leánygyermekek 12 éves korukig szinte ki voltak 
közösítve a hasonló korú fiúk játékaiból. Ha véletlen 
mégis előfordult, hogy együtt látták a még gyermek
korát élő két különböző nem képviselőjét, a lányok 
is, de főleg a fiúk, éneklő, gunyoros hangon, kórusban 
rákezdtek: ,Asszony meg az ember, asszony meg az 
ember, gyerek-lány, gyerek-lány! Szééép is ááám!" 
(Általában a Balaton mentén a „gyerek" elnevezés 
mindig fiút jelölt, illetve helyettesített). 

Amikorra azonban a leánykák elérték a 12—13. 
életévüket, szinte varázsütésre megváltozott minden. 
A velük egykorú fiúk már szívesen bevették volna 
őket a játékba, keresték volna társaságukat, de most 
fordult a kocka: a leányok a náluknál 5—6 évvel idő

sebb legénykék felé kezdtek kacsintgatni s rideg 
elutasításban részesültek a még mindig rövidnadrá
gos kortársfiúk. 

Még jóformán fel sem serdült a lány, már kíván
csi lett. Amikor katicabogarat talált, tenyerébe vette, 
vagy kezefején futtatta és magasra tartva, rákezdte 
varázsénekét: 

,,Péterke, Péterke, 
Meere visznek férhő? 
Bécs felé, 
Buda felé, 
öreganyám háza felé/"13 

Ugy képzelték, hogy abba az irányba viszik el őket, 
amerre a katicabogár száll. 

De nemcsak az a kérdés izgatta a lányok fantáziá
ját, hogy honnan jön a kérő, hanem főleg az, hogy 
kiért jön először. Ki megyén közülük elsőnek férjhez. 
Viszont hét évig pártában marad az a leány, aki el
töri a tükröt, tartja az országosan is ismert babona 
Kisdörgicsén.14 Amikor csuklott, ábrándozva szólalt 
meg az eladó lány: „Csuklóm, emleget a Cukrom!" 
A felserdült lányok életében általában ilyenkor került 
sor először babonás praktikákra:, Amikor karácsony
kor az éjféli misérül meggyünek, megrúgják a disznóól 
ajtaját. Ahányat röffen a disznó, annyi év múlva men
nek férjhez."15 (Steixnerné Vörös Margit 1958. 
III. 7. írásbeli közlés) 

Rostafordítás 

Népünk körében általánosan ismert babonás prak
tika a jövendőbeli házastárs kilétének, nevének szi
ta-, vagy rostafordítás útján történő megtudakolá-
sa.16 Ismerték ezt a babonás eljárást Kisdörgicsén 
és más közeli falvakban is. Kisdörgicsén azonban — a 
két adatközlő : Mészáros Lászlóné és Sokhegyi Károly 
szerint — az elveszett, ellopott baromfi tolvajának ki
létét igyekeztek általa megismerni. Egy alkalommal 
— a 30-as években — mégis megkísérelték a 
kisdörgicsei fiatalok — titokban, a falutól távoleső 
egyik szőlőhegyi borpincénél a szitától megtudni, 
hogy ki kinek lesz a párja. A beállott szokatlan, szá
mukra érthetetlen jelenség látása azonban elriasztot
ta őket a varázslás teljes véghezvitelétől : Itt, az álta
lánosan ismert, ollóra, vagy ujjhegyre függesztett 
rosta módszerétől eltérő formulára, az asztaltáncol-
tatás babonás előírásaira emlékeztető gyakorlatra 
bukkantam Szücsné Bencze Ilona adatszolgáltatásá
ban: „Észtet én magam láttam, még mast is elhiszem: 
Szitát ráteszik a sodródeszkára, asztán hetenn ráte
szik a szita körül a sodródészkára a kezüket, akkor 
a szita eekezd forognyi, mindig gyorsabban. Próbá-
tuk mikor lány vótam, a Halomba, pincénél, ugy for
gott csak u ppörgött. Mindenki kifutott, csak én ma
rattam egyedül. Hét percig köl-ött várnyi. Asztán 
megindút. Ászt, hogy hét percig kő várnyi, Antaafán 
hallottam." (Szücsné Bencze Ilona 1958. II. 21.) 
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(Az eltűnt baromfi tolvajának keresésével kapcso
latban Mészáros Lászlóné az alábbi rostafordító for
mulát közölte: „A rostát alsó pereménél fogva 
neveletlen ujjukon tartották, azután elkezdték: 
„Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. 
Rostám rostám mond meg nékem ki lopta el a tiko
mat?" Akkor kezdték felsorolni a gyanúsítható neve
ket. Amelyik név említésekor megbillent a rosta, az 
lopta el a tikot." (1957. XII. 19.) Sokhegyi Károly 
viszont így emlékezett az idéző varázsigére: „Szent 
Péter, szent Pál, fordítsd meg a rostát." Szerinte ezt a 
formulát azonban az ollós rostafordításnál alkalmaz
ták. (1958. II. 24.) 

Cédulaírás 

Régen szokás volt Dörgicsén, hogy Óév éjszakáján, 
12 órakor lisztből egyforma gombócokat gyúrtak s 
ezekbe egy-egy falubeli leány nevét rejtő cédulákat 
dugtak.17 Vizet forraltak, s amikor a víz Jobogni" 
kezdett, a gombócokat beledobták. „Amelyik 
gombóc először adja föl magát, annak a névtulajdo
nosa megy elsőnek férjhez." (Mészáros Lászlóné Ru
mi Karolin) „Szilveszter napján „orgyát" főztek. 
Azután cédulákat írtak. Mindegyikre egy-egy falubeli 
lány neve került. Az orgyacsontot Újévre virradóra 
darabokra szedve kitették a küszöbre. Mindegyik 
csont alatt ott volt égy eladó lány neve. Akinek a 
kutya éjjel elvitte a csontját, az a lány abban az év
ben férjhezmént." (Mészáros Lászlóné Rumi Karo
lin) 

Ruhadarab szerepe a legényfogásban 

Általános dörgicsei szólásmondás volt az álhatato-
san udvarló legényre vonatkoztatva: „Na ennek is fő
zik a kapcáját, nincs maradása."18 (Mészáros László
né Rumi Karolin) 

A haj, szőrzet babonás funkciói 

Az emberi hajszál alkalmazása mindig is nagy sze
repet játszott a magyar nép babonás szokásaiban, 
„varázslásaiban".19 így volt ez a kisdörgicseiek hie
delemvilágában is: „Azt mondták, hogy hát a fiatalok 
hónajjábul metszettek szőrt, mëg a hajábul, aztán azt 
besározták a tüszelbe, aztán akkor nem tudtak többet 
eeványi egymástul". (özv. Bencze Gyuláné Kovács 
Mari 1958.11.21.) 

Szücsné Bencze Ilona századunk első felében még 
élő ilyen babonás cselekedetről ad hírt 1958-ban: 
„Amikor a Páfi Bözsi menyasszonyi ruháját varrták, 
a Berecki Irénnek három szál haját belevarrták a ru
hába, mert azt tartották, hogy akkor az mégy utánna 
a faluba legelőbb férhő. Ugy is lett." 

Etetés 

„Dörgicsei híd alatt, Lányok sütik a halat. Zseb
kendőbe takargyák A legénnek ugy aggyák Én is 

ettem belőle Szerelmes lettem tőle" - dalolták még 
régen, édesanyám leánykorában a három Dörgicsé-
ben. 

A fiatalok „összeboronálását" elősegítő babonás 
cselekedetek között első helyen állt Kisdörgicsén az 
„etetés". Ehhez az eljáráshoz az eladó lánynak hol 
szőrzetét, hol vérét használták fel. 

„Azt mondta a Hertling Mari, hogy a Buda Káró 
oda járt „Bëccére". Vótak ott ilyen nyarallók, aztán 
azoknak vót szógálló lányuk. A lány pogácsával20 

megkínálta a Karót, amibe a szemérmésteste szőribül 
sütött bele egy darabot. Vót ott égy Ödön nevű 
egyén, aki rokona vót a lány gazdájának. Az irillette, 
mivel nem kapta még a lányt, hát elmondta Hertling 
Marinak. így tudódott ki a dolog." (Sokhegyi Károly 
54 éves, 1958.11.24.) 

„Amikor a legén nem tud elmarannyi a lánytul, 
azt mondják, hogy a lány havibajjos véribül tettek 
az ételébe."2 1 (Szücsné Bencze I. 1958. II. 21.) 

„Ha az ujját megböki a lány tűvel, aztán a legény
nyel kiszivatja a vérit, akkor a legén nëm tud többet 
eemarannyi." (Szilvási Imréné Szabó Róza 67 éves, 
1958.11.22.) 

Amikor aztán akár szerelem, akár a szülők akarata 
(vagyoni érdek), vagy éppen babonás cselszövések 
révén elkövetkezett a fiatalok egybekelésének ideje, 
most már a menyasszonyt, illetve az újasszonyt kel
lett megvédelmezni minden olyan ártástól, ami a fia
tal pár szétszakadását idézhette volna elő. 

„Mikor az új menyecske először lépett be új ott
honába, söprüt adtak a kézibe, avval egy pár hárintást 
csinált, akkor azt letette, türülgető rongyot adtak 
neki, aztán akkor néhány széket létürült, hogy meg
maradjon és dolgos asszony váljék belőle." (Mészáros 
Lászlóné Rumi Karolin) 

A varrótű babonás szerepe az új-házasok életében 

,Л menyasszonyi ruhába is szoktak varrnyi tűt" 
— emlékezik vissza 1958-ban özv. Bencze Gyuláné. 
Azt már sajnos elfelejtették, hogy mi volt a tű rendel
tetése. Feltételezhető, hogy rontás ellen szolgált vé-
delmül, mint hogy ez volt a funkciója például a Nóg
rád megyei „szülőágy" lepedőjébe tűzött tűnek, vagy 
— messzebbre visszatekintve — a honfoglalás- és Ár
pád-kor női sírjaiban talált minden ilyen szúrós-he
gyes vas eszköznek.22 

Somogyban viszont a menyasszony ruhájába tű
zött varrótűvel azt akarták biztosítani, hogy az első
szülött gyermek leány legyen.2 3 

Tilalom 

Szóbeli tilalom is védte az új-asszonyt: „Amikor 
a lány férhő mént, az uj-asszonynak egy darabig nem 
szabad elménnyi máshó, hogy mëgnyugoggyék. Ez 
a szokás még mast is megvan." (Szücsné Bencze Ilo
na). 

„Fiatal házasoknál a fiatalasszonyt két hétig nem 
engedték hazamennyi a szülői házhoz, mert akkor 
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nem marad meg." (t. i. az új otthonában). (Németh 
Sándorné 34 éves, 1958. III. 8. Levélbeli közlése.) 

A születendő gyermekre vonatkozó jóslások 

Még szorosabbá vált a babonás hiedelmek védőgyű
rűje a fiatal terhes anya: az „állapotos asszony" 
körül. 

Fiú lesz-e, vagy leány? (,gyerek, vagy lány?") 

„Azt szokták mondani, hogy fia születik annak az 
asszonynak, akinek nagyon csúcsos a hasa." 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

„Az a terhes asszony, amelyik a savanyót kivánja, 
annak fia születik." (Németh Sándorné 1958. III. 8. 
Levélbeli közlés) „Azt mondják, hogy ha az asszony 
széles hátul, lánya lesz. Ha fia lesz, akkor csúcsos a 
hasa elől."24 (Szentes Lajosné Mészáros Karolin 65 
éves, 1958. II. 21.) „A lánynak előbb mégérik a kör
me, mint a gyereknek, azért egy-két héttel előbb meg
születik." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) „Na 
aztán meg azt szokták mondani, — te is láttál már 
olyan gyümölcsöt — hogy kettő össze van nőve, szil
va, vagy alma, azt lánynak, asszonynak nem jó meg
enni, mert annak, aki megeszi, ikérgyeréke szüle
tik."25 (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) „A terhes 
asszonynak leterítetlen asztalról nem szabad enni, 
mert akkor a kisbaba feje kopasz lesz. Ha kukoricát 
lop, akkor pedig nagy haja lesz a kicsinek."26 (Né
meth Sándorné, 1958. III. 8. Levélbeli közlés) „Ha 
állapotos asszony valakire rácsodálkozott, arra formá
zott a gyereke."27 (Mészáros Lászlóné Rumi Karo
lin) 

Nyavalyatörős kisgyermek 

,,Az is mondás volt, hogy amikor baromfit ölnek, 
aztán még akkor is él, ugrál, amikor leforrázzák, az
tán a lány, vagy menyecske, olyan forrázza, akinek 
gyereke lehet, annak nyavalyatörős lèsz a gyereke."28 

(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Anyajegy: „gyei" 

1958. évi kisdörgicsei babonagyűjtésem idején is 
még mint élő hiedelemmel találkoztam az anyajegy 
keletkezésének népi magyarázatával: „Ha a terhes 
asszony valamitül megijed, a köténye kötőjét köll 
hirtelen megfogni, mer ha valamelyik testrészihez 
nyúl, ott anyajegy keletkezik." (Németh Sándorné, 
1958. III. 8. Levélbeni közlés) „Állapotos asszony 
ha tüztül, állatiul, vagy ilyesmitül megijed „félidőig", 
nehogy az arcáhó kaptyon, hogy a „gyei" ott legyen 
a gyerekin." (Szücsné Bencze Ilona, 1958. II. 21.) 
„Az állapotos asszony ha valamitől megijed, aztán 
valahová odakap, akár a nyakára, akár a térdire, 
vagy valahová, gyei lesz a gyerek testin. De ha eszibe 
jut, hogy mi van a szive alatt, akkor nincs baj." 

„Édesanyám hisz ebben?" „Hiszek benne fiam, mert 
még az orvos is elhiszi. Nahát élő példa, hogy amikor 
volt a bombázás, a vázsonyi Bertalan Gyuláné álla
potos volt éppen, aztán nagy robbanás volt, látta a 
robbanást is még a tüzet, aztán valahogyan odakapott 
az orrához. Aztán nagy, duzzadt, lángvörös orra lett 
a gyerëkinek. A múltkorokba az ember volt itt 
nálunk a gyerekkel, aztán megkérdeztem, hogy mi 
lőte az orrát, akkor mondta el az apja, hogy mi tör
tént vele. De olyan csúnya ám szegény gyerek, hogy 
rossz volt ránézni. Ha valami ilyet meglát az állapotos 
asszony, mielőtt nyúlna valahová, dugja hirtelen a 
két hüvelykujját elöl a „szoknyaléndzőbe"30, vagy 
a kötény kötőhöz, akkor nem árt az ijedelem az új
szülöttnek, amíg az anyjánál van. Hát ezt tartják. 

A felsődörgicsei Kovács tanítónak meg egész egy 
himpér volt a füle alatt az arcán, mert az anyja 
nagyon megkívánta a himpért, mikor állapotos volt 
vele.3 ! Nézte, de nem kínálták. A nép ezt tudja, azért 
ha valakihez állapotos asszony megy, mingyár kínál
ják avval, ami ennivaló éppen elöl van, aztán azt szok
ták mondani: „Tessék, végyen, nehogy méglássék a 
fiafejin!"32 

Akárhol, vagy „piharcon" meglát valamit az álla
potos asszony, aztán megkívánja, ha akármilyen sze
gény is, nincs neki pénze, köll neki adni akár gyü
mölcsből, akár virágból ingyen. 

Amikor mégy valakihez ilyen állapotos asszony, 
aztán az ablakon előre észreveszik, akkor amit éppen 
esznek az asztalnál, eldugják elüle, hogy ne kölljön 
neki adni, akkor a gyerek azt, amit az anyja elől el
dugtak, sohase eszi meg." (Mészáros Lászlóné Rumi 
Karolin) 

„Üszöggyerek"33 

A gyermek születésével kapcsolatban a legszoron-
gatóbb, a legnehezebb időszak a kicsi világrajövete
lének nagy eseménye. „Mer ki tudhassa előre, hogy 
— néaggyisten — nyomorék, vagy éppen „ÜSZÖG-
GYEREK" lesz" - ijesztgették egymást, meg a 
leendő anyát. 

Mi az üszöggyerek? Elmondja Mészárosné Rumi 
Karolin, úgy, ahogyan az ő leány- és fiatalasszony 
korában elképzelték, hitték: „Abban az időben hal
lottam, mikor lány voltam, hogy valakinek üszög-
gyereke született. Az üszöggyerek olyan, hogy mikor 
kibújik, szőrös, aztán mindjárt fut a falon mindenfe
lé.3 Végin vissza akar menni az anyjába. Azt az 
anyát, akinek ilyen gyereke született, azon nyomban 
bevitték a másik szobába, hogy az üszöggyerek rá né 
találjon, azt még a bábaasszony ütötte agyon olló
val." 

Uszöggyerekről mások is tudtak a faluban: „Fő-
sődörgicsén a Sótonyinénak lett üszöggyereke. Sző
rös vót. A kis gyerek kibujt a vánkosbul aztán 
mászott a falon." (Tabi Lajosné 74 éves, Kisdörgi-
cse, 1958. II. 21.) „Amikor az üszöggyerek megvan, 
mászik a falon. Azt agyon kő ütnyi." (özv. Bencze 
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Gyuláné Kovács M. 1958. II. 21.) ,Az üszöggyerék 
szőrösen születik mëg. Úgy tudom, a Tamás felesé
ginek is ulyan vót." (Sokhegyi Károly, 1958. II. 
24.) 

„Vátott gyerek"35 

Amikor végre, nagy szorongások és balsejtelmek 
közepette egészséges kisbaba jött világra, és elhang
zottak a bábaasszony megnyugtató szavai: „Égy ron
gyos kis gyerek"36 (azt, hogy „szép", idegennek az 
újszülöttre egyelőre nem volt szabad mondani), 
azután meg azért kellett rettegnie az édesanyának, 
hogy éjszaka a boszorkány ki ne cserélje gyermekét, 
mivel még nincs megkeresztelve.37 

Kérdeztem édesanyámat: Hallott-e valamit a 
„VÁTOTT GYEREK"-ről? Azt a választ kaptam, 
hogy ezen a vidéken általában az elhagyott, leromlott 
egészségi állapotban lévő, vagy rongyos ruhában jára
tott, jobbára „lelencházból" kivett gyerekre 
mondták: „Jaj szegény, olyan, mint égy „vátott gye
rek". Az ő fiatal korában azonban — szerinte — még 
„valóságban" is volt ilyen. 

Majdnem „VÁTOTTGYEREK" lettem! 

Édesanyám további közlése: „Gyerekágyban 
feküdtem Kisdörgicsén. Rumi öreganyátok egy pár 
napig ott hált velem. Ő aludt a kisszobában, mink 
mëg az elsőszobában. Egynapos Gyulám ott feküdt 
mellettem pólyában. Nem aludtam. Hát, egyszer csak 
látom ám, hogy a vén Kelleme gyün oda az ágyhoz. 
Kezében tart égy ronda kövér csira gyereket, aztán 
odafekteti mellém, az én Gyulámat mëg el akarja 
vinni. Elkaptam a kézit - még most is viszolyog a 
hatom, ha rágondolok, olyan puha nyirkos keze 
volt, — aztán elkiáltom magam: Édesanyám! Édes
anyám gyüjjön be hamar! Ez a rossebés vén Kellerné 
el akarja venni a gyerekemet, ezt a ronda csirát mëg 
idetészi! Édesanyám begyün, hát erre a vén boszor
kány rám néz mérgesen, aztán fölkapja a kőikét, az 
én Gyulámat meg visszadobja. Aztán csak eltűnik. 
Nëm láttam többet. Azt mondja édesanyám: „Talán 
álmodtál lányom?! Ujjél föl aztán imádkozzál. Majd 
én is imádkozom, aztán elmúlik." „Nem álmodtam 
én édesanyám — mondom —, ébren voltam. Még a ké
zit is megfogtam.38 Többet aztán nëm gyütt el a vén 
Kellerné. Boszorkány volt." 

Gyermekágyas anya kísértéséről, újszülött kicseré
lésének próbálkozásáról Németh Sándorné egyik kö
zeli községben történtekkel kapcsolatban közölte 
az alábbi adatokat: „Egy pécselyi asszonynak kisba
bája volt és azt akarta a boszorkány elvinni. És mivel 
nem tudta, az anyját csipkedte. Egész éjjel égett a 
lámpa.39 Mindig tizenegy óra tájban jelent meg nála, 
de senki más nem látta, csak az asszony. Már annyira 
el volt gyengülve, hogy jártányi ereje sem volt. Sokak
nak panaszkodott. Azt tanácsolták néki, hogy a szoba 
mind a négy sarkába tegyen szentölt vizet és gatya-

madzaggal kösse le a kilincset, meg söprüt tegyen az 
ajtóba. Ezt megcsinálta és így elmaradt a boszorkány. 
Amikor nem sikerült neki bemenni, azt kiáltotta 
be, hogy: „Szerencséd büdös kurva, hogy te nagyobb 
kurva voltál, mert elvittem volna a gyerekedet, téged 
meg megöltelek volna!"40 (N. S.-né írásbeli közlése 
1958. III. 8.) 

„Ahol gyermekágyas asszony fekszik, éjjel be köll 
kötni az ajtót gatyamadzaggal, akkor a boszorkányok 
nëm tudnak bemenni rontani. Mert van olyan, akit 
már piciny korában megrontanak." (Mészáros 
Lászlóné Rumi Karolin) 

Amikor valakinek gyermeke születik, akkor ga
tyamadzaggal le kell kötni az ajtót meg a kulcslyukat, 
hogy a boszorkány ne tudjon bemenni; mert ha be
megy, elviszi a gyereket. (Szűcs Lászlóné hallotta 
Horváth Ilonától) 

„Az újszülött kisgyereknek először imádságos 
könyvet szoktak a kézibe adni." (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin) 

Keresztelő 

Nem viheti el a boszorkány a gyermeket, ha már 
meg van keresztelve. Ezért van az, hogy a három Dör-
gicsén lehetőleg már a születés másnapján keresztvíz 
alá tartották a csecsemőt. 

Kereszteléskor legtöbbször az édesanyja is elment 
a templomba, hogy első útja is oda vezessen. Mert 
addig nem léphetett ki a kapun, amíg a templomba 
el nem ment. És akkor — hogy üresen ne maradjon 
a betegágy, — „söprűt" tettek rá, hogy a boszorká
nyok bele ne felehessenek. 

„Mikor a gyerekágyas asszony fölkelt, nëm szabad 
addig elmënnyi a faluba, míg a szentegyháztul ki nëm 
gyütt.41 Ezt még máma is tartják." (Szentes Lajos 
67 éves, 1958.11.21.) 

Ha lány volt a keresztelendő, belenézették tükör
be, hogy büszke legyen. (Egy korábbi hiedelem 
szerint viszont éppen tilos volt a kisgyermeknek tü
körbe nézni.42 Ez a tilalom azonban fiúgyermekre 
vonatkozott: „Gyereket nëm jó egyéves kora előtt 
tikerbe nézetni, mert szemtelen lesz." (Mészáros 
Lászlóné Rumi Karolin) „Mikor a kicsit vitték keresz
telni," - akárcsak a somogyiak - „a keresztmamák 
között sürüen cserélték, hogy a leány majd kapós 
legyen. Amikor aztán visszaérkeztek a templomból, 
a ház ajtajában megálltak. A bentlévők háromszor 
megkérdezték, hogy mit hoztak. A keresztanyák rá
felelték, hogy „szentelt bárányt"43 Csak ezután 
engedték be őket." (Németh Sándorné levélbeli köz
lése, 1958. III. 8.) 

Rontás 

Súlyos, sokszor keresztülvihetétlen feladat volt a 
babonás ember számára a „rontás" által előidézett 
„nehéz" betegség gyógyítása, a rontás elhárítása. 
Hiedelem szerint, ha az elhárító praktika nem veze-

600 



tett eredményre, a megrontott gyermek vagy felnőtt, 
életével is fizethetett, vagy legjobb esetben egész 
életére nyomorékká válhatott. 

„A Hertling Mari valamikor meséte, hogy ütet 
fiatal lány korában ugy rontották még. Attul lett 
örök életire sánta. De ü maga is tudott rontanyi." 
(özv. Bencze Gyuláné Kovács Mari, 1958. II. 21.) 

A rontás előidézése, de ugyanúgy elhárítása is, 
történhetett csupán szómágiával (átok és visszaát-
kozás), de babonás cselekedet által is. „Megvan ront
va!" „Meg van babonázva!" „Cselekedet van rajta!" 
- röpködtek ilyenkor a dörgicsei szállóigék. 

„A rontásnak a ráolvasás az orvossága. A ráolvasó 
szöveg megszerzése azért bajos, mert aki elmondja, 
oda lesz a tudománya." — írja Luby Margit.44 Nem is 
sikerült ráolvasó imát begyűjtenem Kisdörgicsén a 
gyermek megrontásának elhárításával kapcsolatban. 

Megelőzés: „A régiek máskor öregkést meg férfi-
kabátot tettek az újszülött feje alá, hogy a boszor
kányok meg ne rontsák a gyereket." (Steixnerné Vö
rös Margit, 1958. III. 7. írásbeli közlés.) 

A beteg kisgyermek babonás gyógyítása 
„Szem ártott neki" 

A csecsemők bizony sokat sírnak korai idejük 
alatt. Az aggódó anyai tekintet ilyenkor megint 
„rosszat" sejt. Ha a gyermek nagyon sírós, hamar rá-
mondták a szentenciát: „Megrontották!" „Szem ár
tott neki!" Különösen féltették a kicsit az olyan sze
mélyektől, akiknek középütt összeért a szemöldökük: 
„Akiknek összeér a szemük szőrük, azok tunnak 
rontanyi."45 (Szentes Lajosné Mészáros Karolin 65 
éves, 1958.11.21.) 

Ilyenkor aztán sor került a kuruzslásra, babonás 
gyógymódokra. Mert betegség esetén a legritkább 
esetben fordultak orvoshoz, akár gyermek, akár fel
nőtt betegről lett légyen is szó. A járási orvos messze 
volt, no meg költséges is az oda-visszafuvaroztatás. 
Előbb tehát végigpróbálták a hiedelmek, mágikus 
szokások által előírt regulákat és recepteket, amelyek 
pénzbe sem igen kerültek. Amikor pedig a babona 
minden javallata csődöt mondott, rendszerint már 
megkésve érkezett az orvosi segítség. 

„Ha az idegén azt mondja az újszülöttnek: „De 
szép vagy!" — gyorsan háromszor megpökdösi, ne
hogy szem ártson néki."46 (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin) 

„Kiss Sándorné, ha ölbeli gyerekivei mént az ut
cán, aztán ha gyütt valaki velük szembe, hamar be* 
felé fordította a gyereket, nehogy szem ártson neki." 
(Sokhegyi Eszter 73 éves, 1958. II. 22.) 

Védekezés 
Fonákul öltözködés 

Az alábbi dörgicsei mondás arra utal, hogy a szem-
mel-verés a felnőttet is fenyegeti: „Na nekem nem árt 
a szem, mert fordítva kötöttem föl a kötényemet!"47 

(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) „Ha valaki fordít
va veszi rá a ruháját, szerencsét jelent." (Steixnerné 
Vörös Margit, 1958. III. 7. Levélbeni közlés) 

Göcseji adatok szerint az az asszony is fordítva 
veszi fel az alsószoknyáját, aki kisbaba látogatására 
indul, hogy a szeme ne ártson a gyermeknek. (Cser-
tamellék, Kissziget)48 

Szenes víz4 9 

„Még mielőtt megszülettem, édesanyámnak még-
haat egy gyereke. Szem ártott neki. Ilyenkor szoktak 
szenes vizet csinyáni. Ha leüt a szén, szem ártott 
neki."50 (özv. Bencze Gyuláné, 58 éves, 1958. II. 
21.) 

„Ha olyan asszony, akinek a szemődöke összeér 
és ha valakire ránéz, szemivel megrontja. A kezellé-
se: egy liter vizbe tesznek három szem parazsat, 
ebbül itatnak három kortyot a gyerekkel.5 1 Aztán 
megmossák a homlokát és a boszorkánynak három 
miatyánkot és három üdvözlégyet köll imádkoznyi 
és igy gyógyul meg a kisgyerek. És mindenki óva
kodjon az ilyen boszorkánytul." (Pálffy Kálmánná 
43 éves, 1958. III. 27. Levélbeni közlés) 

„Amikor rosszak voltunk, szenes vizzel szoktak 
mosdatni bennünket, hátha szem ártott."52 (Hegyi 
Sándor 45 éves, 1958. márc. 4. Levélbeni közlés) 

„Ha a gyerek nagyon sírós, azt mondják, szem ár
tott neki. Ilyenkor szenes vizet szoktak készíteni. 
Tányérba vizet öntöttek, abba három darab tüzes 
parazsat tettek. Ha a széndarabok leszálltak a tányér 
fenekére, akkor szem ártott neki. (Ha fönn maradtak 
a víz szinén, más baja volt a gyereknek.) Azután a 
szenes vízből néhány csöppöt a gyerek szájába csöp
pen tettek, meg is mosdatták benne, napjában több
ször. Mosdatásnál a vízbe mártott tenyeret háromszor 
végig húzzák a gyerek arcán, fölülről lefelé, 
„Atyának, Fiúnak Szentlélek Istennek nevében" 
mondása közben."53 (Mészáros Lászlóné Rumi Ka
rolin) 

Ónöntés 

Ha a szenes víz nem használt: Hátha megijedt va
lamitől? Meg kell önteni az ónját!5 4 

„Ha valakinek megijedt valamitül a gyereke, aztán 
baja lett, mégöntötték az ónját. Fölolvasztották az 
ólmot „hitvány kalányba", aztán rostán keresztül 
engedték a vízbe. Akinek az ónját öntötték, annak lé 
köllött fekünni hanyatt, aztán letakarták karácsonyi 
abrosszal (avval az abrosszal, amelyik Karácsonykor 
volt használatban). A tányért az abroszra tették, 
föléje a rostát, aztán úgy öntötték. Melléje, vagy rája 
fésűt, bibliát tettek. Aztán öntés közben folyton 
imádkozott az, aki az öntést végezte. Mikor kiöntöt
ték, nézték az ónt, aztán mondták: Ni, itt a feje, 
kutya formája van, a gyerek kutyáiul ijedt még."55 

(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 
„Máskor ólmot szoktak öntenyi, ha frászt kapott 

a gyerek. Mikor a Lajcsim ölbeli vót, megijedt a gye-
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rék. A Hermánnéval ólmot öntöttünk, de továbbra 
is beteg maradt." (Szentes Lajosné, 1958. II. 21.) 

„Mikor kislány vótam, az én ónomat is megöntöt
ték. Kutya, disznó szoktak kigyünyi az ónon. Eccér 
elfutott mellettem egy malac, megijedtem. Aztán 
megöntötték az ónomat. A Hermán Sándorné meg a 
Langné értették az ónöntést. A mostanyiak nem ön
tik má meg, nincs is aki érti." (özv. Bencze Gyuláné, 
1958.11.21.) 

Egyéb babonás gyógyítások, óvintézkedések a 
kisgyermekkel kapcsolatban 

„Az eeső fürdővizbe tojást szoktak ténnyi, meg te
jet, hogy hát könnyebben kopik a gyerek."5 6 (Szen
tes Lajosné Mészáros Karolin, 1958. II. 21.) 

„Előfordult, hogy a kis újszülött pólyásnak tej 
került a mejjibe. Megpirosodik. Ilyenkor gatyamaz-
zaggal le szokták kötnyi, hogy a boszorkány még 
né szoptya." (Kovács Erzsébet 29 éves, 1958. II. 22.) 

A Somogy megyei Ságváron fokhagymával húzo
gatják meg. (Gönczi F.: Somogyi gyermek. 73. old.) 

,Дте1у1к bőcső üres, nincs benne a kisbaba, nem 
szabad ringatni, mer megfájdul a kicsi hasa.5 7 Ezt tar
tották a régi asszonyok." (Németh Sándorné levélbe
li közlése, 1958. III. 8.) 

„Amikor haza megy valahonnan útról az anya, 
nëm szabad mindjárt szoptatni, mert a fáradt tejtül 
megfájdul a kicsi hasa. Nëm is szabad mindjárt a gye
rekre nézni, mikor az anya el van fáradva, mert a fá
radtság rászáll a gyerekre." (Mészáros Lászlóné Rumi 
Karolin) 

„Amikor a kisgyerek nagyon sír, a szemit ki szok
ták nyaanyi, aztán a feje fölött háromszor átpök-
nyi."58 (Szűcs Lászlóné Bencze Ilona, 1958. II. 21.) 
Az újszülött és anyja látogatóit le kellett ültetni, 
hogy el ne vigyék az álmukat.5 9 Ez azonban általános 
szokás volt, vendégmarasztaló célzattal. 

„Nem szabad a kisgyereket átlépnyi, mer nëm nyől 
meg." (özv. Bencze Gyuláné Kovács Mari, 1958. II. 
21.) „Nem jó a gyereket átlépni, mert nëm női még. 
De ha visszalépik, nem árt."60 (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin) 

„Ha a gyermek valamit nagyon megkíván, amit a 
felnőttek esznek, adni köll neki, mert különben meg
betegszik. Ilyenkor a következő szavak kíséretében 
nyújtanak neki ëgy falatot: „Ne, hogy el ne vesd a 
„borgyudat"! Egyébként ezt szokták mondani és 
tenni ilyenkor a terhes menyecskének is, nehogy 
elvetéljen." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Torokfájás babonás gyógyítása 

Kisgyermek korunkban sokszor fájt a torkunk: 
meg kellett ízlelni a frissen hullott havat, jó volt 
titokban szopogatni az ereszen csüngő jégcsapot. 
Általános dörgicsei gyógymód volt ilyenkor: A kü
lönféle szárított virágokból (bodza, akácvirág, pipi

tér) főzött herbaté itatása mellett édesanyánk szeny-
nyes kapcával tekerte körül fájó, tüzelő torkunkat. 

Gönczi Ferenc megfigyelése szerint a torokfájós 
somogyi gyermeket így gyógyították: „ . . .Amint 
ballábáról valakinek a kapcát vagy rongyot lehúz
zák, azon melegében a torok körül csavarják (Ho
mok)." (Gönczi F.: Somogyi gyermek. Kaposvár, 
1937.216.) 

Ne játssz a tűzzel! 

Szerettünk tűzzel játszani. Száraz vesszőt tartot
tunk be a tűzhely ajtaján s a sziporkázó végű pál
cával a cikkcakkban csapkodó villámot utánoztuk. 
Természetesen csak ha édesanyánk nem látta. Külön
ben felcsattant a tiltó dorgálás: „Ne játssz a tűzzel 
mer ágybapisász! "6 1 

Ágybavizelés babonás gyógyítása 

„Hogy a kis gyerek bele ne pisáljon az ágyba, 
egérhust köll vele etetni."62 (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin) 

„Amikor a kisgyerek belepisál az ágyba, 
főzőkalánt adnak a kezébe, aztán átküldik a 
szomszédba, hogy kérjen sót. Avval aztán a szomszéd 
megveri a gyerekét. Ettől meggyógyul."63 (Mészáros 
Lászlóné Rumi Karolin) 

A kígyó 

Dörgicsei hiedelem szerint nagy, sokszor halálos 
veszedelme csecsemőnek, apró gyermeknek a kígyó, 
a fa odvában tanyázó ,,tarés kígyó", a kígyóformát 
öltött, ártó—rontó Gonosz. A kígyó-történetek nagy 
tudója: Tabi Lajosné ilyeneket mesélt: Kivitték akis
lányt szülei a mezőre. Letették a rendbe és beálltak 
kapálni. A kislány sírt, de nem figyeltek rá. Közben 
elhallgatott mégis, elaludt. És mikor hazavitték 
sokára, a kislánynak megnőtt a hasa és nagyon fáj
dította. Elvitték az orvoshoz. Az orvos megállapítot
ta, hogy a kislány hasában élő kígyók vannak. Taná
csára a gyermeket két lábánál fogva fölfogták, szája 
alá egy lavór tejet tettek. Tizenegy kígyó mászott 
ki a száján. Amikor aztán a tizenkettedik is kibújt, 
akislány meghalt.64 

Egy másik történet: Volt egy kislány. Ha evett, 
mindig kiment a fal mellé, enni. Mondta neki az édes
anyja: „Ne menj ki, egyél idebent!" A kislány azt 
mondta: Neki van egy kis madara, ő azzal eszik.65 

Az udvarban volt egy határ fa is. Onnan kijött a 
kígyó és a kislánnyal evett egy tányérból. A leányt 
meglesték és nem engedték ki többet. A leány bele 
is halt. 

Az alábbi történetet Tabinénak Horváth Ilona 
mondta el, aki tollfosztáskor hallotta: A tarlón 
voltak, arattak. Közben egy síró, pólyás kislányra 
találtak. Az egyik asszony fölvette és elkezdte szop
tatni. A kislány csak szopott, szopott, és már annyira 
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kiszopta az asszony mellét, hogy vér jött tej helyett. 
Az asszony sehogy sem tudta a mellétől elvenni a kis
lányt. Már nem tudták mit csinálni vele. Ekkor az 
egyik asszony kibontotta a pólyát és — rémületükre 
— egy kígyótestű kislányt találtak a pólyában. A kis
lány pedig csak nem engedte el az asszony mellét, 
véresre szívta és akkor elvágták a kislány nyakát. Csak 
úgy tudták elvenni az asszony mellétől. 

Az ártó kígyó azonban — a hiedelem szerint — sok
szor nem kímélte még a felnőtteket sem. Az alábbi 
„igaz történeteket" Mészáros Lászlónétól, azaz édes
anyámtól hallottam: 

„Alighanem itt történt ám, itt a dörgicsei urada
lomban. Szóval lefeküdt két lány délben pihenni, 
égy fa alá. Közben az egyik elaludt. A másik, amelyik 
ébren volt, észrevette ám, hogy egy kígyó bújt elő, 
aztán belemászott a lány szájába, ahogyan nyitott 
szájjal aludt. Nem figyelmeztette, mert azt gondolta, 
hogy majd meghal, aztán őtet vészi el a legény. Hát 
aztán bizony a lány ném halt meg, de elkezdett neki 
nőni a hasa. Aztán ő maga se tudta, hogy mi a baja. 
Kezdték aztán suttogni a faluban, hogy állapotos. 
De a lány nem fogadta el; ő nem volt senkivel, nem ál
lapotos. Hát aztán így csak maradt. Azután a másik 
lány meg azt mondta a legénynek: „Ha elvészöl, 
akkor megmondom, hogy mi baja van a lánynak!" 
Hát a legény ráállt, megígérte, hogy elveszi. Na aztán 
akkor megmondta, hogy látta, mikor a lány szájába 
a kígyó belemászott, de nem szólt, hogy a legény az 
övé legyen. Na aztán akkor a legény mindgyárt ott
hagyta ezt a lányt, elszaladt a másikhoz, akkor aztán 
az anyjának mondta, hogy né bántsa a lányát, mert 
így és úgy van, hogy kígyó mént bele. Aztán mingyárt 
mondták, hogy tejet köll forralni. Tejet forraltak, 
aztán a lányt a tej gőze fölé lógatták. Hát csak mászik 
ám ki a kígyó a lány szájából, meg az apró kígyók is, 
potyogtak bele a tejbe. Aztán a lány meggyógyult, 
a legény el is vette. Édesanyám sokszor el szokta 
mondani." 

A másik ilyen, szintén felnőttel kapcsolatos, dör
gicsei kígyós hiedelem: „Azt mondja az édesanyám: 
Gyomláltak egyszer a kertben. Édesanyám is köztük 
volt. Ez igaz történet volt, még mondta is a lány 
nevét, de már elfelejtettem. Szóval azt mondja, ta
láltak égy pici kígyót gyomlálás közben. Volt köztük 
— azt mondja — egy kihívó modorú lány, olyan ,,ki 
ha ü nem". Diferteskedétt köztük, hogy ő ném fél 
tőle, megfogta a kígyót, aztán beeresztette a keblére. 
Egy darabig viszolyogtak a többiek, ijedeztek, de az
tán közben el is felejtették, hogy betette. Aztán egy
szer csak elkezdett a lány sárgulni, aztán elkiáltja 
magát: „Jaj nekem!" Aztán elesett, elájult. Hát oda
futnak, kibontják a réklijét, hát látják, hogy a kígyó 
körül van tekeredve a lány egyik mellén. A farkát be
vette a szájába, aztán annyira összeszorította a lány 
mellit, attól ájult el. Hát ezt a Rumi öreganyátoktól: 
édesanyámtól hallottam." (Mészáros Lászlóné Rumi 
Karolin, 1958. IV. 12.) 

(A leány blúzába, keblébe csúsztatott kígyó mo
tívuma Balassa Iván karcsai gyűjtésében férfiakkal 
kapcsolatban fordul elő.)66 

Tabi Lajosné is tovább mesélt. A következőkben 
olyan „megtörtént" babonás eseményt hallunk tőle, 
amelyben a kígyó a háziállatokat sem kímélte: Egy 
tizenkét éves gyerek két darab marhát őrzött. Két 
betyár tanyázott a Dabosban.67 Megkérték a betyá
rok a tizenkét éves gyereket, hogy őrizze a birkáikat. 
A birkákból mindig veszett el. A gyerek észrevette, 
hogy a birkát egy kígyó húzta ki a kerítésből. Másnap 
nagyon jó idő volt és a kígyó kijött a barlangból a 
kölykivel, ráfeküdt egy nagy lapos kőre melegedni. 
A betyárok puskával támadták a kígyót és agyonlőt
ték. Míg a kígyó vergődött, a fának az ágai ropogva 
törtek.68 (Tabi Lajosné, 1958. III. 8. Levélbeni 
közlés) 

Fákat pusztító kígyó a karcsai mondákban is sze
repel. 

„Tarés" kígyó 

Kisdörgicsei hiedelem szerint igen veszedelmes, 
gyermekre, felnőttre egyaránt a „tarés" kígyó (tara
jos kígyó) is. Rendszerint fa odvában búvik meg. Ez 
megteszi azt, hogy ha támad, szájába veszi a farkát, 
karikába merevedik és guruló abroncsként üldözi — 
kergeti háborgatóját. Ha utoléri az előle menekülő 
embert, kivágódik és szíj ostorként csap végig a há
tán.69 

„Azt mondják, hogy a tarés kígyó sípol. Ha két
felé vágják, amíg a Nap le nem nyugszik, mozog." 
(Sokhegyi Károly, 1958. III. 24.) 

Falikígyó 

Ez az egyetlen kígyófajta a hiedelem szerint, ame
lyik nem ártalmas a gyermekre. Úgy él a dörgicsei 
nép képzeletében, mint a lakóház őrző szelleme.70 

Ismeretlen helyen rejtőzködik, de ott él, létezik a 
házban, talán a lakószoba falában.71 

„Hallottam, mikor a fali kígyó szokott szónyi. 
Majdnem mint a züszibogár (őszi bogár), csak tom
pábban még hosszabban." (Szücsné Bencze Ilona, 
1958.11.21.) 

„Minden házba van falikígyó. Kukorékónyi szo
kott. Az a ház egészséges, ahun falikígyó van a ház
ba."72 (özv. Bencze Gyuláné Kovács Mari, 1958, 
11.21.) 

„Hogyha a falikígyó megdöglik, meghal a 
gazda."73 (Szilvási Imréné Szabó Róza, 1958. II. 
22.) 

Sárkánykígyó 

Jankó János balatonmelléki gyűjtése szerint a sár
kánykígyó a garabonciással együtt a Nap elé megy.74 

Ők okozzák a napfogyatkozást. Kisdörgicse hiedelem
anyagában ez a mitikus lény ilyen funkciójában nem 
ismeretes. 
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„Tükörből" idéztünk ördögöt Kihull a tej fog 

Dömötör Tekla jegyezte fel a tükörhöz fűződő 
hiedelmekkel kapcsolatban: „Aki este tükörbe néz, 
ördögöt lát álmában."75 A tükör az alvilág szimbó
luma. Amikor a leány eltöri a tükröt, az alvilág iste
nei bosszút állnak rajta: „hét évig nem mehet férj
hez." 

Talán ősi, pogánykori ördögidézés emléke lappang 
a kisdörgicsei gyerekek alábbi játékában: Az útifű 
virágának szívós, vékony szárát leszakítottuk, s belőle 
csúcsával lefelé fordított háromszöget hajtogattunk. 
Ezt szánkba véve, nyálunkkal hártyát vontunk a 
háromszögű résbe. Az így keletkezett „tükörre" 
azután a kutyatej nevű vadnövény fehér nedvét csöp-
pentettük, a következő ördögidéző mondókát éneklő 
hangon ismételgetve : 

„Ördög ördög gyere elő, 
Ördög ördög gyere elő!" 

Erre a tükör felületén a szivárvány minden színében 
játszó, gyorsan örvénylő—kígyózó mozgás, viharfel
hők színes gomolygása bontakozott ki. 

Felsődörgicsén, édesanyám leánykorában ezt a 
megidézett ördögöt még sárkánykígyónak nevezték. 
Az idéző varázsige akkor így hangzott : 

„Sárkánykígyó gyere ki 
Kékre ződre sárgára!" 

1958-ban azután Kisdörgicsén is előbukkant en
nek a formulának egy másik régi változata: Szücsné 
Bencze Ilona a kisdörgicsei öregektől így hallotta: 

Sárkánykígyó gyere ki 
Kékre, ződre, 
Mindenféle színre!" 

Dörgicsék hiedelemvilágában tehát az ördög és a 
sárkánykígyó lénye azonos. 

A mátyusföldi, andódi gyermekek szappanbuborék 
fúvása közben idéznek ördögöt:76 A szalmaszálon 
kifújt gömböcskék szintén szivárványszínben játsza
nak, tükröződnek. Az ő ördögcsalogatójuk így hang
zik: 

„Gyere ki ördög 
Kékbe, ződbe, 
Piros cipőcskébe!" 

A növekvő gyermek életével kapcsolatos 
babonák. A köldökzsinór varázsereje 

,Amikor a kisgyerek köldökzsinórja leválik, a 
rajta lévő kis fehér pertlivel együtt el köll tenni ska
tulyába, aztán amikor a gyerek — ha fiú, ha lány — 
hét éves lesz, a kézibe adják, hogy bontsa ki, mert 
akkor jó kézimunkás lesz belőle."77 (Mészáros 
Lászlóné Rumi Karolin) 

„Ha a gyereknek kijön a tejfoga, oda köll tenni az 
egérlik szájához, aztán háromszor el köll mondani: 

„Egér egér adj vas-fogat 
Én is adok csont-fogat!" 

Akkor a gyereknek erős foga lesz."78 (Mészáros Lász
lóné Rumi Karolin) 

Gyógyítás ráolvasással. Árpa a szemen 

„Ha a gyereknek árpa női a szemin, le köll aratni. 
A régiek erre „kádenciát" is tudtak, de én már elfelej
tettem" — közölte 1958-ban édesanyám: Mészáros 
Lászlóné. Németh Sándor azonban még emlékezett 
rá: ,Amikor valamelyikünknek árpa nőtt a szemén, 
úgy gyógyították, hogy kézzel legyeztek a szem 
előtt, aztán azt mondták háromszor: „Árpát aratok, 
tűnjél!"79 

Jönnek a szeplők 

„Ha a gyereknek szeplős az arca, tavasszal az első 
föcske meglátásakor azt köll háromszor mondani: 

Föcskét látok 
Szeplőt hányok 

Akkor elmúlik a szeplő."80 (Mészáros Lászlóné Ru
mi Karolin, 1958. III. 8.) 

Nyári esőtől vártunk dús hajat 

Azt képzeltük mi dörgicsei gyerekek, a lányok is, 
hogy ha langyos nyári esőben, hajonfővel kifutunk az 
udvar közepére, szép lesz, gyorsan nő és nagyra nő a 
hajunk. Azt is láttuk, hogy a lányok szívesen mossák 
hajukat esővízben. Régi sámánok módján, behunyt 
szemmel, széttárt karokkal körben forogtunk, 
táncolva énekeltünk az esőnek mondókát. Ilyen babo
nás verses gyermekjátékban őrződött meg az ősi idő-
varázslás emléke országszerte, így Kisdörgicsén is:81 

>fEss esső ess, 
Zab szaporoggyék, 
Búza bokrosoggyék, 
Az én hajam olyan légyén 
Mind a csikó farka!" 

Mi így mondtuk. Édesanyámék azonban másképpen 
tudták: 

„Ess ess esső, 
Zab szaporoggyék, 
Búza bokrosoggyék, 
Búza között az árnyékom 
Maj megáll az esső!" 

Doroszlón és Göcsejben viszont nem a haj, hanem a 
gyermek növekedését várták az esőre történt kiál
lástól.82 
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Hangyáktól kértünk orvosságot 

Olyan érzés volt ez, mint amikor a pár éves 
gyermek a vén ház repedező mészfaláról tördeli és 
eszegeti-ropogtatja a mészlemezeket, s amely csele
kedetét ha a szülők észreveszik, kékre-zöldre verik a 
kicsi kezefejét. Pedig a gyermek nem tehet róla. Csak 
a Természet parancsának engedelmeskedett, hogy pó
tolhassa, ami még gyenge csontozatából hiányzik. 

így voltunk vele, amikor az erdő szélén hangya
bolyra bukkantunk. Összefutott szánkban a nyál, s 
ellenálhatatlan inger követelte a hangyasavat. Hamar 
falevelet szakítottunk, benyálaztuk felső sima lapját, 
aztán a bolyra helyeztük. A felbolydult rovarsereg 
pillanatok alatt körülállta a növényt, — akár a tűz
oltók a mentőponyvát — s begörbített potrohúkból 
serényen fecskendezték a levélre a kért „hangyaessen-
ciát". Még versikét is tudtunk hozzá: 

„Hangya hangya adj ecetet 
Én is adok sósperecet!" 

Perecet persze nem adtunk, de azért ilyenkor készség
gel ráztuk rá a hangyabolyra a vászontarisznyánk 
csücskeiben megszorult száraz kenyérmorzsát, szorgos 
önkéntes „véradóink" nem kis örömére. Mi pedig 
nyalogattuk a hangyasavat. Babonásan hittünk annak 
orvosságvoltában. 

A hangyáktól történt ecetkérésnek ritkább formu
láját mondta el Németh Sándorné (1958. II. 22.): 
„A hangyabolyra rá szoktak pisányi aztán azt kiabál
ták: hangya hangya adj ecetet, én is adok sóspere-
cét!" 

Só- és kenyéráldozat felajánlása hangyáknak már 
egy 17. századi czétényi (Nyitra m.) boszorkány
perben is szerepel.^3 

Göcsejben emberi vizeletben főtt tojást áldoznak 
a hangyáknak, sárgaságból történő gyógyulás remé
nyében.84 

Holdkóros 

Nyári estéken sokszor bámultuk gyermekkorunk
ban az égi vándor: ,,Istenkalácsa": a Hold sápadt
fényű nagy tányérját, kutatva az embert, aki tüskét 
vág folyton fejszéjével. „Azt mondják, hogy Kará
csony napján tüskét vágott égy ember és az Isten 
úgy büntette meg, hogy fölvitte a Holdra, hogy 
örökké tüskét kölljön néki vágni."86 (Mészáros Lász-
lóné Rumi Karolin) 

,,Ne nézz sokáig a Holdba, mert holdkóros leszel!" 
— szokta mondani édesanyám. 

Doroszlói hiedelem szerint az állapotos anyának 
sem szabad a Holdba nézni, mert a gyermeke lesz 
holdkóros.8 7 

Mi a holdkórosság? 

„Alva jár, aki holdkóros. Holdtöltekor leginkább. 
Akármilyen magas háztetőre föl tud menni alva, 

vissza is tud gyünni, de ha szólnak neki, fölébred 
és akkor leesik." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

A holdkórosság ellen sem babonás, sem egyéb 
gyógymódot nem ismertünk Kisdörgicsén. Csupán 
tiltották a gyermekeknek a Hold bámulását. 

Égre mutogatás tilalma 

Gyermeknek az égre, égitestekre, szivárványra 
ujjal mutatni nem szabad, mert elszárad a keze.88 

(Általános hiedelem Dörgicsén) 

Az Újhold szerepe a szemölcs 
babonás gyógyításában 

Az bizony nem volt ritkaság, hogy a gyermek keze
feje szinte egyik napról a másikra tele lett szemölcs
csel, itteni nyelvjárás szerint „szemőcsékkel". Vidé-
kenkint kevés szövegbeli változtatással országosan 
elterjedt népünk körében egy varázsvers, mely Kis-
és Felsődörgicsén az alábbi változatban maradt fenn: 

,,Uj Hold, új király 
Engem hittak a lakodalomba, 
De én nem mének, 
Hanem elküldöm a szé'mőcséktyeimet!"8 9 

„Ha valakinek szemőcsékje volt a kezin, akkor, 
amikor Újhold volt, kiállt az udvarra, a szemőcséket 
ujjával háromszor körülkerítette, aztán a Holdat 
nézve mondta el ezt a verset." — így emlékezett visz-
sza édesanyám: Mészáros Lászlóné. 

Vérző sebre port hintettünk 

Ha az udvarban, kocsiúton, mezítláb szaladgálás 
közben elütöttük lábunk hüvelykujját, hogy nagyon 
vérzett, akkor az út napégette forró porát hintettük 
rá. 

Korábban egy másik veszedelmes „sebfertőtlenítő" 
módszert is ismertek itt: Ha a gyermek, felnőtt elvág
ta az ujját, ,,a szék alól vettek ki pókhálót és azt tet
tek rá régen". (Steixnerné Vörös Margit írásbeli adat
szolgáltatása, 1958. III. 7.) 

„Vak-köröm" 

A falusi kisgyermek mindig nagy örömmel, 
izgalommal leste-várta a különböző háziállatok kicsi
nyeinek világrajöttét. Félelemmel vegyes kíváncsi
sággal turkáltunk bele a házinyúl puha, meleg szőr
fészkébe, hogy az anyanyúl megkölkezett-e már? 
Kiemeltük az újszülött kiskutyákat az ólból, ha sike
rült az anyát valamivel kicsalogatni, távoltartani. 
Benyúltunk volna a szénapadlásra kölkezett macska 
vackába is, de ezt édesanyánk nagyon tiltotta: „Ne 
nyúljatok a kiscicákhoz, amíg a szemük ki nem nyí
lik, mert megvakul a körmötök! " Még így is hallot
tuk: „Vakköröm nyől az ujján."90 
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„Azt szokták mondani, hogy olyan pici kutyát, 
vagy macskát, amelyik még vak, nem szabad megfog
ni, mert aki megfogja, vakkörme lesz az ujján." 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Adománykérés. Átok 

Gyermekkorunkban sokszor kinéztük egymás szá
jából a jó falatot, ha volt ilyen. Kértünk is belőle, 
amikor lehetett. Ha pedig a kérést megtagadták, ko
sárkát formáltunk két tenyerünkből és azt a falatozó 
gyermek elé tartva, rákezdtünk az átokversre: 

,Jsten küldte kis kosarát 
Tégy bele tégy, 
Ha nem teszel 
Száz kígyó száz béka 
Tekeredjen a nyakadra!" 

A kosárka ilyen ijesztésre-fenyegetésre rendszerint 
nem is maradt aztán üresen. 

Dömötör Tekla felhívja a figyelmet, hogy az ilyen 
adománykérő formulák ,,a XVII. századig követhetők 
nyomon az iskolások köszöntőiben, játékaiban."91 

„Az ajándékokat. . . gyakran . . . egy természetfe
letti lény nevében kérik."92 

„Amennyiben az ajándékozás nem történik meg, 
az áldás átokra fordul . . ." 

A kisdörgicsei mondókában igen korai rítusele
mek érezhetők. Számos kutatónk utal rá, hogy éppen 
a gyermekjátékok, népmesék őriztek meg nem egy 
olyan pogánykori kultikus szövegmaradványt, amit az 
egyház tűzzel-vassal már rég kiirtott, vagy legalábbis 
kiirtottnak vélt, s csak keveset tűrt meg.93 Az átok 
itt az alsó világ lakóinak megidézésével, támadásával 
fenyeget. A magyar nép és a sámánhitű népek hiedel
mében, a világfa alatt lévő alsó világ a hüllők (kígyók, 
gyíkok, békák) birodalma.94 

Az átok legenyhébb formája az egyszerű rosszat
kívánás: 

,,Aki fázik faggy on meg! 
Aki beteg, hajjon még!" 

„Ne legyen nyugta a sirba se!" — mondta a dörgi-
csei rosszat-kívánó. „Lőjje azt! Üsse még azt!" -
mondta az átkot elhárító kisdörgicsei varázsige. (Mé
száros Lászlóné Rumi Karolin) 

„Amikor a gyerek olyan helyre csinál, ahol tudja, 
hogy majd megszidják, akkor azt mondja: „Érje azt!" 
„Egye még azt!" Akkor majd nem éri őtet az átok, 
mert visszaátkozta." (Mészáros Lászlóné Rumi Ka
rolin) 

Rába Jóska átka 

Sajnos ezt a visszaátkozó formulát én akkor nem 
ismertem, amikor engem „megátkoztak". Meg is szen
vedtem érte lelkileg egy ideig. Tizenkét éves voltam. 
Éppen kimaradtam az elemi iskolából. Néhány pajtá
sommal teheneket legeltettünk a falu Vászolyi szélén 

emelkedő borókás domb alján. Közben — szükség 
parancsolt - le kellett kuporodnom az egyik bokor 
mögé. Rába Jóska, köztünk a legidősebb suhanc meg 
véletlenül belelépett. „Ki csinyát ide?!" Senki sem 
vállalta, én meg, a tettes, ijedtemben elhallgattam, 
hogy én voltam. „No, ha senki, akkor megbabonáz
zuk!" A közelben lemetszett egy „istenátkoztatüske" 
(vadrózsa) vesszőt, s azzal kilencszer csapott a szék
letre, az alábbi, ütemesen mondott átokritmus kí
séretében : 

„Babona babona 
Vénasszony valaga 
Annak aki ide szart 
Száj kellés nyőjjön a valagán!" 

„Se hótt, se eleven" nem voltam én napokig. Vár
tam a keléseket. Éjjel-nappal tapogattam magam. 
Ettől alkalmasint bőrfertőzés érhetett, mert egyik 
napon valami pörsenés-félét éreztem a faromon. Nem 
mertem szólni senkinek, még édesanyámnak sem. A 
„buborcsék" aztán ahogy jött, el is múlt. Nem lett 
több. De én szentül hittem akkor, hogy fogott rajtam 
Rába Jóska átka. 

Gyermekek szerepe a kelés elhárításában 

A kelések babonás elhárításának egyik módja volt 
a vesszőzés:95 „Valamikor Dörgicsékben, Újévkor 
fűzfavesszővel verték a gyerekek, legények azt, akit 
értek: „Kellésessek ne legyenek az új esztendőbe!" 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

A protestáns vallású adatközlő újévre teszi a 
vesszőzés idejét. Köztudott, hogy ez a népszokás ál
talában országosan aprószentekre esik. Bár az is igaz 
— itt Dömötör Teklát idézem —, hogy „Zala megye 
egyes vidékein a korbácsolás egészen újévig tart." 
A vesszőzést, korbácsolást kísérő rigmus sem mindig 
a kelések elleni védelemről szólt, hanem különféle 
jókívánságokat tartalmazott."97 

A viszonylag közeli Zalaistvándon aprószentek 
napi gyermekmondókákban szerepel ilyen szöveg: 
,, . . . Egészséges légy, friss légy, keléses ne légy."98 

„Bőregér" és „boszorkánypille" szerepe 
a baj elhárításban 

„A bőregeret is ki szokták szegeenyi a kapura. A 
boszorkánypillét is ki szokták szegeenyi, kifeszítve." 
(Sokhegyi Károly, 1958. II. 24.) 

Alkonyat után, amikor megjelentek a légben a falu 
hasznos kis repülő szúnyogvadászai, a denevérek, a 
nép nyelvén: bőregerek, mi gyerekek a gereblye -
vagy ahogy mi mondtuk: a grábla fogaira kalapot 
tettünk,99 várva, hogy a bőregér majd beleszáll. De 
hiába vártuk. Csak a templom padlásán, vagy más 
sötét épületzugban kapaszkodó, nappal alvó állatká
kat lehetett foglyul ejteni. Mi gyermekek azonban 
nem mertünk hozzájuk nyúlni. A felnőttek — termé
szetesen férfiak — elevenen feszítették fel a szeren
csétlen denevért a kapura, vagy kapufélfára.100 
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Mi ezt az akciót csupán iszonyodva szemléltük. A 
boszorkány pillének (halálfejes lepke és éjjeli páva
szem) azonban mi sem kegyelmeztünk: A gyermek 
kegyetlenségével szegeltük át vékony hártyaszárnyait 
s juttattuk őt is a denevér sorsára. Az öregek szerint 
az ilyen szomorú trófeák szerencsét jelentenek, 
távoltartják a háztól a rontást. Egyébként a békés
csabai szlovákok „egy nagyobbfajta lepkét" valóban 
boszorkánynak tartanak.101 A rovarvilágból csupán 
három bogárnak kegyelmeztünk: Nem bántottuk a 
szorgos méhet (talán hogy ő se bántson bennünket), 
a lányok kedvencét: az apró kis pöttyös „péterkét" 
(katicabogár), és az „istentehenét" (gyászcincér). 
Ez utóbbit nem tudom, miért kíméltük. Az öregek 
mondták mindig, hogy nem szabad bántani. Talán 
valami régi, már feledésbe merült babonás hiedelem 
vette körül, védte valamikor, mint az egyiptomiaknál 
a szkarabeuszt. 

A FELNŐTTEK ÉLETE 
A HIEDELMEK BILINCSÉBEN 

A felnőttek babonás gyógyítása 

A betegségektől nemcsak a gyermeket féltették 
Kisdörgicsén. Mindenki félt. Legszívesebben a 
pokolba küldték volna: 

„Üjság hasamba 
Betegség pokolba!"1 ° 2 

— mondja egy varázsversike. 
„Olyankor mondják, amikor valaki először eszik 

valamilyen új gyümölcsből, vagy másféle új termék
ből." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin). Általában 
az emberi testen szabad szemmel is könnyen észlel
hető, látható (nem rejtett) betegségekre vonatkozik 
a legtöbb kisdörgicsei babonás gyógymód. Az ilyen 
külső betegségeknél többnyire egyetlen mondatba 
szorították bele az „orvosi tanácsot": 

„Kutyaharapást szőrével köll gyógyítani" (orszá
gosan ismert) 

„A sömröt pipamocsokkal köll gyógyítani" (Mé
száros Lászlóné Rumi Karolin) 

Fülfájás ellen Kisdörgicsén a „kürózsa" vastag, 
húsos levelének savanykás levét csöpögtették a be
teg fülbe.103 

„Ha valakinek hálog volt a szemén, akkor pók
hálót tettek a szemére." (Szücsné Bencze Ilona írás-
bani közlése, 1958. III. 8. Öregektől hallotta.) 

„Böléndek füstjével köll füstölni a fájós fogat." 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

,..Keresetlen székérkenyővel köll bekenni a kele-
vényt." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

„Keresztúton nem jó pénzt fölvenni, mert beteg
ségét vész föl vele." (Mészáros Lászlóné Rumi Karo
lin) 

A már a gyermekbetegségek babonás gyógyítá
sával kapcsolatban leírt „Uj hold új király" kezdetű 

varázsverses eljárás mellett változatos babonás formu
láját ismerték a felnőttek a legtöbbször kézfejen 
jelentkező szemölcs: „szémőcsék", vagy „szemőcség" 
elkerülésének, vagy ha már megvolt, eltüntetésének. 

A szemölcs bevérzett zsebkendő által történő el
küldésével az alábbiakban találkoztam 1957. decem
ber 20-án a szomszédos Felsődörgicsén, az 1918-
ban született Gyarmati Vince helybeli lakos elbeszé
lésében : 

„Mind a két kezemfeje teli volt szémőcsékkel. De 
még a lábom feje is. Már úgy féltem a csizmahúzástól, 
mint a tűztől. Nagyon szegyéitem, mindig zsebbe 
dugtam a kezem, ha valakivel találkoztam. Bodor La-
josnénak köszönhetem — Isten nyugosztalja —, hogy 
mégszabadultam tőlük: Bodorné lányának udvarol
tam. Egyszer ott vagyok náluk, hát úgy rösteltem. A 
„akart lenni anyósom" észrevette. Azt mondja: „Tud
ja Vince mit csináljon? Vérezze még az egyik szémő-
csékét, aztán dörgölje rá zsebkendőre. Aztán azt a 
zsebkendőt keresztútnál Atyának Fiúnak Szentlélek 
nevében dobja hátra, de vissza ne nézzen." Hát szót 
fogadtam neki. Reggel korán az alsódörgicsei kereszt
útnál megcsináltam. Nem tellett bele égy hét, úgy el
múltak az én szemőcsékjeim, mintha elfújták volna. 
Olyanok lettek a kezeim, mint a halotté. Ahogyan a 
helyei égy darabig sárgútak. Nem hiszek a babonában. 
Hisz a rosseb. De ezt az egyet elhiszem, mert ez velem 
történt még legény kor ómban." 

Kisdörgicsén is tudtak az ilyen, zsebkendő közve
títésével küldött betegségekről, mert ott meg éppen 
óva intettek eldobott ruhadarab felvételétől: ha vala
hol keresztúton, vagy az utca porában megpillantot
tak egy elejtett, elveszített, vagy szándékosan eldo
bott zsebkendőt, rá nem léptek, fel nem vették volna, 
mert ,Jci tudja, hátha még van babonázva! " 

Ilyen, rontást, betegséget elhárító tanácsok voltak 
még: ,Akinek sok kelevénye van a kezin vagy a lábán, 
az még szokta pénzzel, krajcárral kerittenyi, aztán 
keresztúton eldobnyi. Aki fővette, aara ragadtak a 
kelevények." (Tabi Lajosné 74 éves, 1958. II. 21.) 

„Mikor mégy valaki az úton, aztán keresetlenül 
talál csontot,104 avval háromszor „megkörmözi" a 
szémőcséket, aztán eldobja és azt mondja: „Akor lé
gyén a kezemen szémőcsék, amikor újra kezembe 
vésziek!" (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

„Ha valaki kezén szemőcség van, tegyen rá égy 
tízfillérest, és a keresztútnál háta mögé dobgya el, de 
ne nézze még, hogy hová dobta, akkor a pénz mégta-
lállója kézire mégy át a szemőcség." (Szűcs Lászlóné 
Bencze Ilona, 1958.11.21.) 

„Amikor az úton megy valaki, aztán látja, hogy az 
út szélén székérkenyő van a gazon, ilyen keresetlen 
széké rkenyővel köll bekenni a szémőcséket, akkor 
elmúlik." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin). 

Jóval nehezebb, körülményesebb volt az olyan 
betegség gyógyítása, amelyet — a kisdörgicsei hiede
lem szerint — valaki céltudatosan, rontási szándékkal 
egy bizonyos személyre küldött. A megrontott be
teget — úgy tudták — nem is sikerült minden eset-
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ben kigyógyítani, az őt ért rontást elhárítani. Egész 
életében nyomorékká is válhatott. 

Rontás nyomfelszedéssel 

Többnyire a visszafizető bosszú diktálta praktika 
volt a nyomfelszedés, azaz a kártevő lábanyomának 
földdel együtt történő felvétele, s a felszedett nyom
mal végzett rontó tevékenység.1 °5 

„Ha valakinek ellopták valamijét, aztán a lábanyo
mát megtalálta, fölvette, aztán vagy a kemencében 
megégette, vagy fölakasztotta a füstre, úgy hogy 
örökre „kódis" lëtt a lábaira az illető. Azt mondják, 
hogy Kisdörgicsén a Hertling Marit is így rontották 
meg." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

„Hertling Marinak sok szép jácintusa vót a kert
jébe. Egy legény éccer lopott belüle. Hertling Mari 
főszédte a lábanyomát egy bögrébe, aztán azt besá
rozta a tüszelbe. Hát csak sorvadt a legény, aztán 
mikor főszabaditotta az edényt a túszéiból, akkor 
méggyógyút a legény." (Tabi Lajosné, 1958. II. 21.) 

„Hertling Mari fővétte a lábanyomát égy gyerek
nek, aztán besározta a tüzhelbe, úgy hogy mind kise
besedett a lába, kódis lëtt. A gyerek aptya odament 
aztán megfenyegette a Hertling Marit, hogy ha meg 
nem gyógyul a gyereke, agyonüti. így aztán méggyó
gyút a gyerek." (Szilvási Imréné Szabó Rózsa, 1958. 
II. 22.) 

„A Hertling Marinak egy szógagyerék: Jó János 
ellopta a kertyibül a jácintust. Hertling Mari fővette 
a sáros lábnyomát, aztán a tüszelbe besározta, aztán 
aara rakott tüzet. Könyörgött neki a legény, hogy 
vegye ki. Meg is szabadította." (Sokhegyi Károly, 
1958.11.24.) 

„Nagy Gyuláné Fölsődörgicsei asszony is fölvette 
— nem régen halt még — valakinek a lábanyomát, 
mert valamijüket ellopták." (Mészáros Lászlóné Ru
mi Karolin) 

A nyomfelszedéssel kapcsolatos hiedelemkör egyes 
mozzanatai csupán egyetlen személy: a századunk 
első felében Kisdörgicsén élt, fél lábára erősen bicegő, 
pártában maradt idős nő: Hertling Mari neve köré cso
portosulnak, ő volt a falu egyik szegénye. Igen nehéz 
körülmények közt nevelte három kiskorú árva roko
nát: A Buda-gyermekeket. Szúrós nézésű, „keserű" 
öregnek ismertük. A három kisdörgicsei adatközlő 
ugyanazt a rontási eljárást mondta el itt, valóságban 
élt személyekkel kapcsolatban. A három elbeszélés 
mellékeseményeiben némileg eltér ugyan egymástól, 
a fő motívumok azonban: 1. A kárt okozó lábnyo
mának felszedése, 2. a felszedett nyommal való 
rontó tevékenység, 3. a rontás okozta betegség, 4. 
végül a rontás feloldása — mindhárom közlésben azo
nosak. 

Lábvíz szerepe a rontásban 

A rontó személy nemcsak felszedett lábnyommal, 
de a kiöntött lábvízzel is tudott rontó praktikát mű

velni: „Lábvizet se szabad este kiöntenyi,1 ° 6 a ganyé-
ra még eggyáltalán nem szabad, azért mer hogy hát 
megrontyák akkor a lábat, ha ki van öntve a víz." 
(özv. Bencze Gyuláné Kovács Mari, 1958. II. 21.) 

Ártó mitikus lények a kisdörgicsei nép hiedelem
világában 

Ördög 

Az ördögbe vetett hit tulajdonképpen nem is szá
mított babonaságnak Kisdörgicsén, hiszen minden 
keresztény vallás is hirdeti annak létét. Az ördöggel 
kapcsolatos „történetek" azonban már a babona, a 
hiedelmek világába tartoznak, ősi hiedelem, hogy az 
alvilág istenei idefent a Földön csak éjszaka uralkod
hatnak. Erről árulkodik egy régi dörgicsei verses 
mondóka is: 

,Most van a Nap nyugovóba 
Gyün az ördög bugyogóba 
Elvisz téged lepődő be 
Az ördögök seregébe." 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Az ördög születése 

Az egész magyar etnikum területén ismert „mit-
mit csibe" hiedelme Kisdörgicse babonás világában 
is felbukkan. Ez a hiedelem azonban országosan in
kább a lidérc, ludverc születéséhez fűződik.107 

„A fekete tiknak a tojását a hónuk alá tették és 
úgy keltették ki. Ebből lett az ördög. Ha az illető, 
akinél van az ördög, meg akar halni, addig nem tud 
meghalni, míg csak az ördögöt át nem adja valaki
nek." (1958. III. 8. Levélbeni közlés: Szűcs László
né hallotta Kisdörgicsén Pad Józsefnétől.) 

„Ha fekete tik tojik olyan pici tojást és azt ha vala
ki kikölti a hóna alatt, akkor ördög lesz belőle." 
(Steixnerné Vörös Margit 54 éves, 1958. II. 7. Levél
beli közlés.) 

Hiedelem szerint az ördög, főleg éjjel, ott ólál
kodik az emberek közelében, otthonában. Többnyi
re állat-alakot vesz fel. „Az ünnepnapon vadászni 
indulók előtt megjelenhet." - írja Dömötör Tek
la.108 

„1907-ben, éjfél után fél egykor mikor mentem 
haza, egy ház előtt egy nagy fekete kutya űdögélt. 
Mikor elkerültem, gyütt utánam egész utón, még az 
udvarba is begyütt. Olyan kutya nem is vót a község
be. Vót nálam egy nádi buzogány, de az kevés vót, 
így bántanyi ném mertem. Réggeere eetünt. Soha
se láttuk többet, a faluba se." (Pálffy Edit hallotta 
Horváth Antaltól.) 

„A kemencéből a kenyeret ha kiszedték, valamit 
mindig dobtak be, hogy az ördögök bele ne üljenek." 
(Németh Sándorné levélbeli közlése, 1958. III. 8.) 

„Amikor a boszorkányt temetik, az ördög fekete 
kutya képibe megy a koporsó alatt, egészen a temető
ig, ott eltűnik." (Szilvási Géza, a 20-as évek közepe.) 
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A dörgicseiek átkozódásai, káromlásai szótárában 
szerepel az ördögnek, a pokol fejedelmének egy rit
kábban alkalmazott titulusa: Pokolisten. 

„Édesanyám elmegyek játszani!" 
„Mész ám a POKOLISTENBE! Nem talász dogot?" 

Boszorkány 
A rontás igazi „ördöge" azonban — dörgicsei hie

delem szerint — a boszorkány volt. 

Ki a boszorkány? 

Népmeséink szerint a boszorkány az ördög, vagy 
(pl. a felvidéki Jánoshegyen) a halál109 felesége. 
Országosan ismert mondás, amikor egyidőben esik az 
eső és süt a nap: ,,veri az ördög a feleségét". Ez a mi
tikus személy azonban a kisdörgicsei hiedelemvilág
ban nem azonos a boszorkánnyal. Nem tartják eny-
nyire rangos alvilági démonnak. Hiszen a dörgicsei
ek által boszorkánynak vélt személyek, öregasszo
nyok ott éltek állandóan közöttük, férjük volt, gyer
mekeik voltak. 

Gyűjtéseim során Kisdörgicsén nem is találkoztam 
olyan hiedelemvariánssal, amely a boszorkányt akár 
az ördög, akár a halál feleségének tartotta volna. 

Hogyan lehet valakiből boszorkány? 

Nagyon gyér adatot találtam arra vonatkozólag, 
hogy miképpen válhat egy asszonyból, helybeli, vagy 
szomszéd falubeli, közismert földi halandóból boszor
kány: „Vasvellát adnak a kezébe, aztán azt köll 
mondogatnyi: Agyonszúrom az istent! Agyonszúrom 
az istent!" így mesélte el nekünk gyerekeknek a 20-
as években Szilvásy Géza kisdörgicsei legény. A kis
dörgicsei hiedelem csak női boszorkányokról tud.110 

Miről ismerik fel a boszorkányt? 

A Lucaszék ezt is elárulta a hiedelem szerint: „A 
Lucaszék csinálását Luca napján el kell kezdeni, az
tán Karácsony napjáig minden nap kell rajta csinál
ni valamit. Aztán akkor el kell vinni az éjféli misére, 
a torony alatt ráállni, ahol mennek be a templomba. 
Az illető meglátja a nép között, hogy ki a boszor
kány. A boszorkány nem látja őtet, de ő meglátja: 
Egyiknek szarva van,111 a másiknak tőgye, harma
diknak farka. Valamikor itt is csinálták, talán száz 
éve." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin). Sajnos ez 
esetben nem megbízható az emlékezet. Sem Kis-, sem 
Felsődörgicsén nincs katolikus templom. (A legkö
zelebbi Alsódörgicsén van.) 

,,Lucaszék: tizenhárom község határából tizenhá
rom féle vízhordta fa. Tizenhárom nap kell csinálni, 
tizenhárom szeggel. Minden nap egyet szabad ráverni. 
Karácsony estére kell elkészülni, az éjféli misekor a 
torony alá kell ülni. Aki azt megcsinálta, annak kell 
ráülni, de nem szabad megmozdulni, akármit csinál
nak a boszorkányok, csipkedik, böködik. Addig ott 

kell neki ülni, míg az éjféli misekor a pap feltartja 
az Urat. A boszorkányok kivonulnak a templomból, 
az az illető meglátja, hogy kik a boszorkányok. Ha 
az illető megmozdul a széken, akkor a boszorkányok 
széttépik." (Lejegyezte és beküldte: Pálffy Edit ált. 
isk. tanuló. Elmondta: Horváth Antal 70 éves, 1958. 
III. 7. Kisdörgicse.) 

A kisdörgicsei öregek visszaemlékezéseiben nem 
akadtam olyan adatokra, amelyekben saját falujuk 
19. századi boszorkány történetei valóban élt, ismert 
személyek nevéhez kapcsolódtak volna. Legfeljebb 
egy-két kárvallott nevét őrizte meg az emlékezet. 
Ugyanakkor egyszerre három olyan felsődörgicsei, 
ismert nevű, boszorkányság hírében álló öregasszony
ról is tudtak, akik a múlt század második felében és a 
századforduló táján éltek, tevékenykedtek s akik 
alkalmasint éjjelente Kisdörgicsére is átlátogattak 
rontani, tehén hasznát elvinni. Az ilyen átjárogató 
boszorkánnyal rendszerint a két falut összekötő, 
középkori vén kőhídnál találkoztak a késő 
éjszakai székerezők, a századunk elején még élő 
dörgicsei hiedelem szerint. A szokatlan családnevű1 ï 2 

Luca Ferencné, Ravaszné és Fülei Gáborné, 
legrégebbről ismert felsődörgicsei boszorkányok nevét 
őrizte meg a szájhagyomány. Lucáné — azóta sajnos 
már dallamát vesztett — „boszorkánynótája" is fenn
maradt, amit téli rokkaszó, tollfosztás mellett szokott 
énekelni: 

„Két ujja van, hátulja van a ködmönnek 
Kerek alja kerek alja a péntőnek 
Csivèréntëm, csavaréntom, 
Még az éjjel föl is hajtom. " 

A 20. század elejének is megvoltak boszorkányság 
hírében álló öregasszonyai Felsődörgicsén: Ravasz
né leánya: „Vén Kelleme" (id. Keller Károlyné), aki 
egyébként édesanyám váltott gyerekkel kapcsolatos 
hiedelmében is szerepelt, azután Papp Jánosné. 

Kisdörgicsén ugyanebben az időben egyetlen olyan 
szerencsétlen öregasszony élt, aki boszorkány híré
ben állt s akinek sérelmeiből kifolyólag szabályos 
boszorkányper is keletkezett: Ö volt az egyébként 
általam is ismert, szúrós szemű, zsémbes természetű, 
minden felett sopánkodó ,,sepeli" Hermán Jánosné. 
Az ő személye körül évtizedeken át gyűrűzött a bo
szorkányság vádja. Mivel vádolta a két szomszéd falu 
népe az általuk boszorkánynak tartott személyeket: 
A boszorkány éjjel megfeji mások tehenét: 

a) Madzaggá változva: ,,Fülei Gáborné boszor
kány vót. Éjjelente kócmazzaggal fejte mások tehe-
nit." (id. Kovács János, 1949. Kisdörgicse) Ennek a 
madzaggal fejő boszorkány-hie delemnek eredete dör
gicsei vonatkozásban visszavezethető a 19. századkö
zepéig. Legalábbis erről tanúskodik édesanyám alábbi 
közlése (kinek elődjei Felsődörgicsén éltek): „Fülei 
öregpapa előgyei emiégették, hogy hát éjjel mindig 
megfejték a tehenüket. Réggelénkint nem lehetett 
hozzányúlni, rúgott-öklelt. Hát, öregpapának az apja 
elhatározta, hogy meglesi, ki feji még az ő tehenit. 
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Hát mént ki éjjel, hallja ám éjféltájban: Litty-lotty, 
litty-lötty! Valaki feji a tehenet! Hát aztán benyitotta 
az istállóajtót, látja, hogy égy kánná mégy ki a tehén 
alul, megy ki az istállóból, aztán még égy gombolyag 
spárga gurul ki a kannával.1 *3 Erre az öregapám előd
je égy vasvillával össze-vissza szurkálta, jól agyonver
te a gombolyagot. Aztán titokban utána mént, hogy 
hová mégy be a gombolyag. Aztán ő is bement ahhoz 
a házhoz, hát látja ám, hogy az öregasszony, akinek 
egyébként is boszorkány híre volt, feküdt az ágyban, 
csupa vér még kék folt, össze volt szurkálva. Mégkér
dezte tőle, hogy mi baja van? Azt mondta az öreg
asszony, hogy kint járt az éjjel, elesett aztán a tüske 
,,összekörmicőte". Akkor a dédöregapám elkerítet
te az anyja boszorkány istenit: „Te büdös boszor
kány, té fejted még mindén éjjel a tehenemet, én szur
káltalak meg!" Akkor a boszorkány könyörgött neki, 
ne mondja el senkinek, azután annyi tejet ad a 
tehene, hogy még sohase! Azután hagyta magát fej
ni a tehén, meg adott is eléget." (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin). 

b) Állattá változva: Éjjel mások tehenét fejő 
boszorkánynak nyomát Kisdörgicsén is megtaláltam, 
Szilvási Géza boszorkány-történetében. Ebben 
nincsen szó gombolyagról, ellenben: „Mikor a gazda 
az istállóba lépett, égy fekete macska ugrott ki a te
hén alól, aztán beugrott a jászolba.114 Akkor a gazda 
fogta a vasvéllát, odament a jászolhoz. Hát már csak 
égy fekete nagykendőt talált ott. Azt a vélla hegyére 
szúrta,1 J 5 aztán kivitte a „ganyéra". Olyan nehéz 
volt, hogy szinte elgörbültek a vasvélla ágai. Ledobta 
a kendőt össze-vissza szurkálta, beletaposta a „ga-
nyélébe", aztán otthagyta, lefeküdt. Reggelre a nagy
kendő már nem volt sehol. Másnap hallotta, hogy az 
öregasszony, akit boszorkánynak tartott az egész 
falu, ágyban fekvő beteg lett." „Szuper Jánoséknál 
(Felsődörgicsén. Saj.) megfejte a boszorkány a tehe
net. Hallották, mikor fejte, csak úgy csurgott. Mikor 
bementek az istállóba, égy macskát láttak a jászó 
alatt. Elagyusztáta Szuper a macskát, a vén boszor
kány még is haat." (Szilvási Imréné Szabó Róza, Kis-
dörgicse, 1958.11.21.) 

,,A boszorkányok át tudnak változnyi fekete, még 
szürke macskává." (özv. Bencze Gyuláné Kovács 
Mari, 1958. II. 21.) Felső- és Kisdörgicsén azok a bo
szorkányok, akik gombolyag, vagy macska képében 
fejték éjszaka mások tehenét, mindig fejőkannával 
jártak. A magyar nyelvterület észak-keleti részében a 
kannát mindig lopótök, helyi nyelvjárás szerint: 
Csiktök helyettesíti.116 Egyebütt „az állattá 
változott boszorkány általában szopni szokta a tehe
net.117 

Tehénszopó állat a kisdörgicsei hiedelem-hagyo
mányban is szerepel ugyan, de itt az elkövető kígyó 
képében jelenik meg:118 ,,A csorda-marhák közül 
egy tehén mindig elszökött. A csordás nem tudta el
gondolni, hová szökhet. Már a csordást mindig szekí
rozták, hogy nem ad tejet a tehén. A csordás 
megleste, hová megy. Hát egyszer csak odaállt ám a 

tehén egy nagy fa tövébe, egy kígyó kijött a fából, 
és megszopta a tőgyit. Este hazament a pásztor, 
elment megmondani, hogy a kígyó szopta ki a tejet. 
Az állatot többet nem hajtották ki. Hogy mi lett a 
tehénnel nem tudom, de valószínű a tehén megrom
lott." (Tabi Lajosné levélbeli közlése, 1958. III. 8.) 

Boszorkány, mint kotlóstyúk 

Kisdörgicsei, de országos népi hiedelem szerint is, 
a boszorkány kotlós-tyúkká változva ijesztgeti éjjel 
az embereket:1 *9 „Ezt is a nagypapa mesélte. Égy 
nyári hajnalon ment a nagypapa munkára és amint 
Schandliék kapujánál ment a rét felé, láttya, hogy egy 
nagy sereg csibe anyjukkal együtt a rét felül jön befe
lé és nagy csicsergéssel mennek be öreg Egyedek 
kapujukon. A nagypapa utánuk ment, hogy miféle 
csibék ezek ilyen korán, de mire odaért, nem látott 
semmit." (Németh Sándorné Czupor Ilona levélbeli 
közlése, 1958. III. 8.) 

A boszorkány fehér ló képében jelenik meg 

Szilvási Géza kisdörgicsei legény mesélte a 20-as 
években: Egyszer egy ember észrevette, hogy az udva
rukban mindig megszedik a szentivánalmát. Egyik 
éjjel aztán kiment, hogy meglesse a tolvajt. Egyszer 
csak azt látja, hogy a fa alatt egy fehér ló áll és javá
ban ropogtatja az almát. Erre bement az istállóba, 
leakasztott a szögről egy kötőféket és a fehér ló fejé
re vetette.120 Hát látja ám, hogy a ló patáin nincsen 
patkó. Elvezette a kovácshoz, felzörgette, azzal, 
hogy vett egy lovat, de nincs megpatkolva, vasalja 
meg. A kovács fölkelt, megtüzesítette a patkókat, az
tán a lónak mind a négy lábára felverte.121 A ló 
szinte asszonyi hangon vinnyogott, míg a kovács 
vasalta. Ezután az ember bekötötte a lovat és lefe
küdt. Reggelre a ló eltűnt, de híre futott, hogy a falu
ban egy öregasszony nagy beteg lett. Két lábáról meg 
a két kezéről az ura szedte le a patkókat, 

c) Saját (öregasszony) képében: 
„Mikor még a Kiss Károlyné nagynéném lány 

volt, a nyolcszázhetvenes években, az volt a híre (tőle 
hallottam), hogy Dörgicsén boszorkány van, aki még
feji a teheneket, mert nem adnak tejet. Akkoriban el 
szoktak menni a Bakonyerdőre szekérrel fáért. Egy
szer éjfélkor indultak az apjával - öregapámmal - , 
hogy időben visszaérjenek. Amint aztán elmentek egy 
olyan ház előtt, ahol szintén voltak fejőstehenek, hát 
látják ám, hogy az az asszony, akit boszorkánynak 
tartottak, éppen jött ki a kapun, kezében tejjel teli 
kannával. Aztán akkor már elbújni ném tudott, oda
szólt nekik: „Hová ménnek komám uram?" Aztán 
akkor azt mondja öregapám: „Mink az erdőre 
menünk, de maga hunnan gyün?" Erre az öregasszony 
nem tudott szólni, hanem „ellentéteit" gyorsan a 
tejjel. Boszorkány volt.122 (Mészáros Lászlóné Rumi 
Karolin.) 

„A Bereczki sógor néni meséte, hogy eccer éjjel 
öregapjáék mentek a malomba. Hát gyütt elejbük 
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egy asszony, fejőkánnával. „Hát maguk há mennek 
komámuram?" — kérdi az asszony. ,,Mink a malomba 
menünk, de maga hová megy?" — kérdi az öregapja. 
Az asszony ném szót semmit, csak elsietett." (Szentes 
Lajosné Mészáros Karolin, Kisdörgicse, 1958. II. 24.) 

Itt tulajdonképpen ugyanazon „esemény" két 
variációjával találkozunk. Ugyanis Bereczki Kálmánné 
az előbbi történetben szereplő Kiss Károlyné leánya. 
A közös forrás tehát Kiss Károlynéhoz vezet vissza. 

A boszorkány embert állattá változtathat: 

Lóvá változtatás : Kutatóink szerint a kantár nyak
ba vetésével történő lóvá változtatás: „sehol máshol 
Európában nem ismeretes" csak nálunk. 

„A szomszéd községben volt egy kovácslegény és 
azt minden éjjel lóvá változtatták és lovagolni szokták 
felkantározva,12 3 egyik községből a másikba. Panasz
kodott a gazdájának már több ízben is, hogy őt 
mindig nyergelik. Az ember is észrevette rajta, mert 
mindig soványabb volt és azt mondta neki a gazdája: 
Ha mégegyszer megjelenik a boszorkány, akkor zab-
lázás alkalmával vágja hátra a fejit és kapja el a zabla-
szárt és ő kantározza fel az illetőt. Ugy is lett. Na 
most mikor ment a boszorkány, a legény megfogadta 
a gazda tanácsát és hátravágta a fejét, elkapta a zabla-
szárt és felkantározta. Az lóvá változott és most a 
legény lovagolta a boszorkányt és a legény meg is 
patkoltatta a gazdájával. Másnap reggel egy asszony 
beteg lett és a legénynek a gazdaasszonya átment, 
megnézte a beteg asszonyt és nagy csodálkozására az 
asszony kezei-lábai meg voltak patkolva és így 
biztosra vették, hogy ő volt a boszorkány. Ezután 
elmaradt tőle." (Németh Sándorné levélbeli közlése. 
Kisdörgicse, 1958. III. 8.) 

A boszorkány seprűn lovagolhat: 

,,A boszorkányok Szentgyörgynap éjjel nyirágsöp-
rün lovagolnak a „Szentgöllér" hegyére, boszorkány
gyűlésre."124 (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin. 
1958.11.20.) 

Általános dörgicsei hiedelem, hogy a forgószélben 
is boszorkány van („boszorkányszél fúj").12 5 

Etetéssel megronthat: 

„Kelleréknél takarulás volt. Aztán édesanyám 
ment föl hozzájuk aztán a vén Ravaszné — ennek a 
lányát vette el Keller József — ném vette észre, hogy 
ment. Nyitott konyhaajtó volt aztán amint benézett, 
hát látja ám, hogy a vén Ravaszné maga alá tartott 
egy bögrét, aztán belepisált. Akkor aztán fogott egy 
merítő kalánt, éppen főtt az ebéd, aztán beleöntött 
egy kalánnal az ételbe. Édesanyám olyasmit kért tőle, 
amiért ki köllött neki menni a kertbe. Édesanyám 
akkor gyorsan bekukucskált a spájzba, hogy megnéz
ze mi van ott, ahová Ravaszné a pisás bögrét hamar 
bevitte. Hát ott volt egy nagy láda, telirakva tejes

fazekakkal. Volt vagy huszonöt—harminc, aztán 
mindenikben csak ugy sárgult a tejföl, pedig csak égy 
tehenük volt. Híre járt a faluba, hogy a vén Ravasz
né mindig olyan sok tehénhasznot árult attul az egy 
tehéntül. Akkor édesanyám megmondta édesapám
nak, hogy mit látott, aztán ném is ettek a takarulók 
azutátúl fogva náluk levest, akárhogyan kínálták." 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Ravaszné az én gyermekkoromban már régen 
halott volt, boszorkányhíre mégis még elevenen élt 
nemcsak Felsődörgicsén, hanem a mi falunkban, Kis-
dörgicsén is: „Fősődörgicsén Ravaszné vót a boszor
kány. Sok mindént tudott." Közölte özv. Bencze 
Gyuláné, 58 éves, 1958-ban. 

Elnehezíti a kocsit, szekeret: 

„A boszorkány nehéz, nem bírják el a lovak."126 

„Fülei öregapám mesélte : egyszer éjjel mentek szekér
rel örvényesre, a malomba. A dörgicsei hídnál talál
koztak egy asszonnyal. Üres fejőkánna volt nála. Mi
kor odaért hozzájuk, azt mondja: „Nem ülhetnék 
föl? Ugy elfáradtam." „Hát csak üljön föl!" Hát aztán 
fölült. Mondta ám öregapám akkoriban a nevét, de 
már elfelejtettem. Hát, amint fölül, a marhák megáll
tak, egy tapodtat se mentek, készebb összetörték 
az igát. „Szálljon le a valaga uristenit, ném mennek a 
marhák, mit csinált az ökreimmel?" — káromkodott 
öregapám. Hát az öregasszony lekászálódott, elkot
ródott onnajd. Abba a minutumba elindultak az ök
rök. Azutátúl fogva az öregasszony mindig kerülte 
öregapámat." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Kötés és oldás121 

A boszorkány varázslattal megkötheti a tehén 
tejét, hogy nem adja le fejeskor. A ház lakói gatya-
madzaggal leköthetik a kilincset, bedughatják fok
hagymával a kulcslyukat, hogy a rontó be ne mehes
sen. A megrontott tehén tulajdonosa feloldhatja a 
kötést a tej verésével, égetésével. Mindezekkel a va
rázscselekményekkel az alábbi dörgicsei boszorkány
történetekben találkozunk: 

A tehén megrontása. 
A boszorkány ártó praktikáinak elhárítása 

Mint fentebb már említettem, Kisdörgicsén száza
dunk 20-as, 30-as éveiben az akkor ott élő Hermán 
Jánosnét vádolta boszorkánysággal a falu népe. 

A tehén és tejének megrontása köpettel 

„Eccer, amikor a Kis Sándorné este gyütt ki az 
istállóbul, aztán éppen akkor fordult be hozzájuk a 
Hermán Jánosné, hát elkezd sopánkonnyi, hogy „Hőj, 
de sok teje van! Hőj, de jó fejős tehene van!" — Aztán 
bement Kis Sándornéval a szobába. Attul a napiul 
kezdve véresset adott Kis Sándorék tehene. Kisné 
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ráfogta Hermánnéra, hogy ü rontotta meg a 
tehenüket. Ebbül lett a pör. Azt tartyák, hogy ha va
laki belepök mások tejeskánnájába, akkor avval meg-
rontya annak a tehenét. Kis Sándoréknál is ez tör
tént." (Németh Sándor, 1958. II. 23.) 

A rontó boszorkány megidézése a tej verésével 

,,Nyirágsöprű" alkalmazása:128 „Kiss Sándoréknál 
keveset, véreset adott a tehén. „Megrontották!" 
— volt az általános vélemény a faluban. Ez a húszas 
évek vége felé történt: Kiss Sándorné a tehén kifejt 
tejét az udvaron vályúba öntötte, azután nyirágsöp-
rüvel veregette. Erre csak befordul a kapun Hermán 
Jánosné: „Hát maguk meg mit csinyának?" „Te 
büdös kurva, te rontottad meg a mútkor a tehenemet! 
Elhordd innej magad, mer evvel a söprüvel verlek ki 
az udvarbul!" Becsületsértési pör lett a dologból." 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

„Istenátkozta tüske" használata:129 „Itt, Kisdör-
gicsén történt meg: nem adja le a tehén a tejet, aztán 
elkezd bömbölni és fölszívja a tejet. Aztán istenátkoz
ta tüskét szegeztek az ajtófélfára és egy kis tejet 
csöppentettek a vályúba, aztán istenátkozta tüskével 
kiveifék a vályúból a tejet és akkor megjelent a 
boszorkány macskaalakban." (Szűcs Lászlóné Bencze 
Ilona levélbeli közlése, Pad József né kisdörgicsei asz-
szony elbeszélése nyomán, 1958. III. 8.) 

A rontott tej verése a boszorkány szemeit éri 

„Vörös Sándorné beszéte, hogy megrontotta a te
henüket a Hermán Jánosné. Vörösné befűtötte a ke
mencét, aztán savót pemetőt istenátkozta tüskével a 
tüzes kemencébe. Mikor odament a Hermanne, azt 
mondta neki: „Füttöm a kemencét, aztán kiverem a 
szemeit annak a büdös kurvának evvel az istenátkozta 
tüskével, aki megrontotta a tehenemet!" (Szilvási 
Imréné Szabó Róza, 1958. II. 22.) 

Hasonló adatot kaptam Felsődörgicséről, 1957. 
XII. 20-án: „Henéknél véresset adott a tehén. Valaki 
azt mondta nekik, hogy öncsenek a válluba a tejbül, 
aztán csapkoggyák meg nyirágsöprűvel. Hát a Henné 
megcsináta. Ahogyan csapkoggya a tejet, az öreg 
Keller futott oda Henékhő: „Az istenit maguknak, ne 
üssék, kiverik a feleségem szemit!" így tudták meg, 
ki rontotta meg a tehenüket." (Gyarmati Vince) 

A rontott tej verésével történő boszorkány-meg-
idézéssel már a 18. századi magyarországi boszor
kányperekben is találkozunk.130 (Ennek a boszor
kányidéző formulának érdekes változatát jegyezte fel 
Trencsény Lajos, múlt század-végi alföldi gyűjtése so
rán: A rontást elkövető személy megállapítása céljá
ból — az országosan ismert eljárással ellentétben, — a 
nyírfaseprűvel nem a kifejt tejet verték, hanem a 
megrontott tehenet. Az alföldi babona szerint a 
seprűvel verés nem a tehénnek, hanem a rontást el
követő személynek fáj.)13 l 
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A megrontott tej, savó égetése 

Régi hiedelem Dörgicsékben, hogy meglehet idéz
ni a rontó boszorkányt, ha a megrontott tehén tejé
vel, savójával kipemetelik a befűtött kemencét. Meg
döbbentő, hogy ennek a babonának a hatása alól még 
a helybeli uraság felesége Schandlné Sárffy Gizella 
sem volt mentes. „Sángliné azt mondja — ez amit itt 
elmondok ővelük történt meg, még akkor élt az any
ja - úgy volt, hogy az ő tehenüket is megrontották. 
Valaki a faluban azt tanácsolta, hogy annak a tehén
nek a tejével, savójával pemetöljék ki a tüzes 
kemencét, és akkor az illető, aki megrontotta a tehe
nüket, majd megjelenik. Hát ők úgy is tettek. Aztán 
mikor javában pemetöltek, hát megjelent ám a Her
mán Jánosné és azt mondta a Sángliné anyjának: 
„Mit csinál nemzetes asszony?" „Égetem azt, aki 
megrontotta a tehenemet!" Az öreg Hermanne még 
aznap megbetegedett, hetekig nyomta az ágyat, a 
tehén pedig megjavult. Ugyanez történt az öreg Vörö
séknél. Vörösné is így mondta el. Az övökét is ő ron
totta meg. Akkor is odament és utána nagy beteg 
lett." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin, 1957. IX. 
2.) 

„Aszonta nekem egyszer a vén Vörösné: „Hát 
tuggya az a vén okulás sepeli Hermanne meg megron
totta a tehenemet! Asztán befűtöttem a kemencét 
aszongya, majd odagyün az, aki megrontotta. Asztán 
pemetőtem ki, savóval, hát eccer csak gyün ám az a 
vén okulás kurva, asztán ászt kérezte: „Komám
asszony micsinyáll?" „Höj — aszongya - gyüjjön csak 
vén büdös - nem is tudom, minek el nem mondta — 
maga rontotta meg a tehenemet!" Jól összeszidta. 
Mer ászt monta a Vörös mama, hogy ha befüttik a 
kemencét, aztán kipemetülik, akkor oda megy a 
boszorkány." (Szentes Lajosné Mészáros Karolin, 
1958.11.24.) 

Századunk elején a közvetlen szomszéd Felsődör-
gicsén is tudták a módját a tehénrontó boszorkány 
leleplezésének. Ott is a tej égetésével zajlott le a bo
szorkányt megidéző praktika: az alábbi „történetet" 
megint csak a „babonában egyébként nem hivő" 
Gyarmati Vincétől hallottam: „Édesanyám Horváth 
Lajossal Somogyba vót tehenet venni. Hozott is 
egyet, tíz liter tejet adott, amikor megfejte. Talán 
egy hétig nem is vót semmi baja. Höj egy reggel, rug 
ám a tehén, mind a rosseb! Nem ad tejet. Azt mongya 
a Császár, a bábaasszony ura: „Szomszédasszony, 
fejjen csak ki egy csöpp tejet, öncse platnira, majd 
megy ám aki megrontotta. De be ne eressze!" Hát úgy 
is lett. Édesanyám nagy nehezen fejt egy csöppöt, 
az is véres vót. Hát, ment ám a Pap Jánosné, ment ám, 
azt mongya: „Jaj, szomszédasszony, aggyon egy kán
ná vizet!"132 „Nem érek én rá mast, mennyen más
hová!" - mongya neki édesanyám. Hát elment. Nem 
tellett bele egy hét, vissza is gyütt a tehén teje!" 
(Gyarmati Vince, Felsődörgicse, 1957. XII. 20.) 

A rontástól nem csupán a teheneket kellett félteni, 
hanem tulajdonképpen minden háziállatot. Különö-



sen féltették Kisdörgicsén legértékesebb állatukat: a 
lovat. „Azt mondja egyszer valaki a Sárffy Gézának: 
„Hőj de szép csikaid vannak!" Eere megugrottak a 
csikók, elszaladtak lé a kocsma elejbe, vágtába, kocsi
val együtt. Ott megátak. Onnajd se ide, se oda. Azt 
mongya egy öreg ember: ,,Öcsém, ezek a csikók meg 
vannak rontva! Kivel találkoztál máma?" „Mit tudom 
én! Mit csinyájjak ezekkel a csikókkal?" Micsinyájj 
öcsém? Vidd el a kötőfékeket ehhöl meg ehhöl az 
asszonyhol — má nem tudom mit mondott neki — 
azután majd az megmongya mit köll csinyányi." 
El is ment Sárffy Géza, meg is javútak a csikai." 
(Németh Sándor, 1958. II. 23.) 

Megelőző védekezés a boszorkány rontó tevékenysége 
ellen 

Az volt a közhiedelem Kisdörgicsén, hogy a 
boszorkány előtt nincs zárt ajtó. Bemegy a kulcs
lyukon, macska képében behatol a házba az ablakon, 
a kéményen, padláson keresztül. Babonás cselekmé
nyekkel azonban meg lehet akadályozni bejutását. 
Több fajta védő, elhárító varázsszert, eszközt 
ismertek. Jobbára azonosak voltak ezek az 
előzőekben már ismertetett, a szülőszobát, gyermek
ágyas anyát, újszülöttet védő szerekkel. Ilyenek vol
tak az istenátkozta tüske és a seprű mellett még a 
gatyamadzag és a fokhagyma. 

„Istenátkozta tüskével szokták bekerittenyi a zis-
tállóajtó körületét, hogy be né mennyen a boszor
kány . . ." (Szilvási Imréné Szabó Róza, 1958. II. 
22.) „Hogy a boszorkányok be ne mennyének, gatya-
mazzaggaa lekötötték a kilincset."133 (Sokhegyi 
Eszter, 1958. II. 22.) ,,Hogy a boszorkány be ne 
tuggyon mennyi a házba, be köllött kötnyi gatyamaz-
zaggal a kilincset." (özv. Bencze Gyuláné Kovács 
Mari, 1958. II. 21.) „A kulycslikat be szokták dugnyi 
fokhajmával, hogy a boszorkány be né tuggyon 
mennyi."134 (özv. Bencze Gyuláné Kovács Mari, 
1958.11.21.) 

Elhárító átkozódás 

Különös, elhárító-védekező átkot is tudott mon
dani a dörgicsei ember: „Ha két asszony összeveszett, 
szidták-átkozták egymást. A végin az, aki nem akart 
alulmaradni, hirtelen fölkapta a szoknyáját aztán a 
meztelen fenekét mutatva a pörlekedő felé, ezt 
kiabálta: 

„Letye-letye kalán nyele 
Itt a seggem beszélj vele!" 

(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Talán egy régi, gonoszelhárító babonás cselekmény 
emléke él ebben a mozdulatban, mely még elvétve 
középkori templomi ábrázolásban is előfordul (pl. a 
Kolozs megyei pillérfő).135 

Kovács Endre Doroszlón találkozott például ilyen, 
átkozódást elhárító mozdulattal az alábbi szöveg 

kíséretében: „Ijen vagy-e . . . nekem úgyse birsz ár
tani!"136 

Boszorkánytemetés 
Az volt a hiedelem régen Kisdörgicsén, hogy bo

szorkány temetésénél fekete kutya megy a koporsó 
alatt, amikor viszik a temetőbe. Amíg a kutyát lát
ják, a koporsó nagyon nehéz. Alig bírja négy ember a 
„szentmihály lovát". Amikor aztán eltűnik, vagy 
nagy nehezen elkergetik, a koporsó egyszerre olyan 
könnyű lesz, mintha üres volna.137 Boszorkány
temetéssel kapcsolatos konkrét esetekkel azonban 
már nem találkoztam Kisdörgicse hiedelemanyagá
ban gyűjtéseim során. 

Kisasszony 
Tabu nevet viselő női démon.138 

A honfoglaló magyaroknál még „bizonyára voltak női 
istenségek is: a Mária-ünnepek neve (Nagyboldog
asszony, Kisasszony) s a hozzájuk fűződő képzetek 
ezt majdnem kétségtelenné teszik. Nem kell egy go
nosz női istenség: SZÉPASSZONY honfoglaláskori 
létezésében sem kételkedünk. . ." írja Dömötör 
Tekla.139 

Ez a rendszerint fiatal leány képében, szép ruhá
ban, keresztúton, mezőn, vizek felett, vagy istállóban 
megjelenő kísértet a Balatonfelvidék hiedelemvilá
gában is felbukkan. Bár — a felsőmagyarországi és 
erdélyi adatok szerint — a kisasszonyok csoportosan 
járnak,140 a Dörgicsék környékén élő hiedelem csak 
egymagában bolyongó kisasszonyról tud s ez is álta
lában ártalmatlan szellemlény: bemegy az istállóba 
éjjel, de nem táncoltatja agyon a szolgalegényt. 
Kíséri az éjszakai úton lévő szekeret, de nem ül fel 
rá, nem nehezíti el, mint ahogy a csoportosan járó 
kisasszonyok esetében történni szokott az ismert 
mondák szerint. Pálffy Károlyné Steixner Antaltól 
hallotta az alábbi két kisasszony történetet : „Szol
gált egy bácsi, és az istállóban mindig egy kisasszony 
járt és ló-lába volt. Befonta a marhák és a lovak 
farkát.141 Ez ismétlődött több este, és azt mondták 
neki, hogy figyelje meg, hogy mikor szokott megjönni 
és káromkodjon nagyokat, meg kösse be gatyamad-
zaggal az istállóajtót. Bekötötte és többször nem 
jött meg." 

„Kocsmazárás után elmentek Pusztadörögdre és 
Nyirádra, birkákat venni. A Zánkára bevezető útnál 
egy kisasszony a mező derekában, ahogy a kocsin 
hajtottak az meg futott a kocsival egy irányban. Egész 
a Hegyestű irányáig. Ott eltűnt. Ló-lába volt." 
(Pálffyné adatközlő után lejegyezte és levélben meg-
küdlte Pálffy Edit ált. isk. tanuló, 1958. III. 7-én) 

Ilyen, messziről látható, sétáló vagy futó kis
asszonnyal a karcsai mondákban is találkozunk.142 

„Bűvös vers" 
Régi-régi varázsversikét őrzött meg Szilvási Imréné 

Szabó Róza a feledéstől. Gyermekkorát Zánkán töl
tötte, ott hallotta édesanyjától : 
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,,A kisasszon székibe 
Л kisasszon kévibe 
E ccsöpp vérem csöppenik 
Csöbör vérem csurranik 
Nem kullogtam nem ballagtam 
Mindig futást jártam, 
Cserfa-papok szekerét 
Mind főburogattam 
Nekem is vót három lányom 
Az a bizonyságom 
Hatomon a zsákom 
Eefót mindén mákom 
Azon kértem a rákot 
Szeggyé össze a mákot,x^ 3 

De a rák csak haagatta 
Égnek-Földnek zuggását, 
Fekete tiknak szóllását." 

(1958.11.22.) 

A bűvös vers az ősi pogány istennő : az idők folya
mán hol békés, hol ártó démonná degradálódott 
SZÉPASSZONY-KISASSZONY ráolvasó varázsigéit 
és a már kereszténnyé lett BOLDOGASSZONY
NYAL kapcsolatos népi imádságok elemeit őrzi a 
sorok között. 

Az Erdélyi Zsuzsanna által begyűjtött értékes rá
olvasó- és más népi imádságokban találkozunk a kis-
dörgicsei szöveg ilyen részeivel, illetve rokonvoná
saival:144 

,JVemes asszonyom, boldog anya 
Bemene szent templomába 
Leüleplék az ő áldott aranyos szent székibe." 

(393. old.) 

„Ráolvasás. 1. öntőimádság. 
Egy csöpp véribü származott nyavalyák 

Boldogasszon, . . . parancsold a nyavalyáknak . . . " 
(95. old) 
„Csurran, csurranik, 
Csöppön, csöppenik 
Az ő szent vére" (224. old.) 
Egy csöpp vére csöppenik (341. old.) 
Egy csöpp vére elcsöppenik (341. old.) 
„Hol fekete kakasszó nem hallatszik" (117. old.) 
„Tik szójáig, hajnal hasadtáig." stb. (178. old.) 
Szilvási Imréné sajnos arra már nem emlékezett, 
hogy a verset milyen alkalomkor idézték. 

Tüzesember 

Vajkai Aurél bakonyi gyűjtése szerint a tüzes em
berek . . . „ártalmatlanok, épphogy feltűnnek."145 

Gönczi Ferenc göcseji gyűjtése viszont arról ta
núskodik, hogy ezek az elkárhozott lelkek bizony 
nem mindig ilyen szelídek: „ . . . Az arra járó szekérre 
ráülnek, . . . az ember vállára is rászáll, némelyik pe
dig a szekéren ülő embereket lekergeti." Csak akkor 

távozik el, ha erősen káromkodnak.146 (Barna Gá
bor Hortobágy vidéki gyűjtése szerint viszont azt 
kell mondani: „Minden ember dicséri az Urat!")147 

Ilyen erőszakos „tüzes emberrel" volt egyszer ta
lálkozása a nagyvázsonyi postakocsisnak, Pálffy 
Károly kisdörgicsei lakos elbeszélése szerint: „A 
leányfalusi Kolontári Gábor szokta hordani a postát 
Veszprémből Nagyvázsonyba, a harmincas években. 
Azt mesélte, hogy egyszer nagyfényű világítás jött a 
postakocsi után. Kolontári a lovak közé csapott, haj
totta őket, mert félt a fénytől. Amikor a fény mégis 
elérte a kocsit, a lovak attól kezdve alig bírták húzni. 
Félt nagyon, hajtotta volna a lovakat, de azok már 
nem bírtak egyáltalán menni, ő pedig nagy kétségbe
esésében egy irgalmatlan nagyot káromkodott. Attól 
a pillanattól kezdve a fény eltűnt és megindultak a 
lovak." (Pálffy Károly írásbeli adatközlése, 1958. 
III. 7.) 

Ebben a mondában a kisasszony és a boszorkány 
vélt tulajdonságai keverednek a tüzes emberével. 

„Nagyvázsonyban vannak vizenyős helyek, ott 
szoktak járni a tüzes emberek" - írja Vajkai idézett 
munkájában.148 

Ludvérc 

Kisdörgicsei, általában Dörgicse környéki hiede
lem szerint a ludvérc olyan, mint egy tüzes nyomó-
rúd.149 Amerre vonul, végigrondítja az utat. Ha vala
ki az ürülékébe belelép, lesántul, megbetegszik. Itte
ni egyik rosszat kívánó mondás: „Fosson le a 
ludvérc!" 

Vajkai írja: „A bakonyi falvak népe közül még 
nagyon sokan találkoztak vele, főleg napnyugta után 
kinn a mezőn: „Olyan, mint a nyomó rúd, csak úgy 
hordta, szórta a tüzet az égen." Petenden a ludvérc 
„végigrondította a falat". (Ugyancsak Vajkai 
után.)150 

Kisdörgicsén is akadt élménybeszámoló a lud-
vérccel történt találkozásról: egyben vámpírhiede
lem nyoma is rejtőzik a vérszopó ludvércről szóló kis
dörgicsei mondában: „Kiss Dánielnénak vót égy 
Nagy Ferenc nevű szógája. A ludvérc éjjelente eljárt 
hozzá az istállóba. Lehetett látnyi, mikor ment, mer 
világított. Csak úgy süvített, mikor ment. Éjjelenkint 
a vérit szopta neki, úgy hogy a szóga bele is haat." 
(id. Kovács János, Kisdörgicse, 1949.) „A néprajzban 
a visszajáró halottat nevezik vámpírnak, aki kiszívja 
és megissza az élők vérét." — írja Fazekas László 
„A vámpírokról pedig, amelyek nincsenek" с dolgo
zatában.15 l 

Az eddigiekétől eltérő leírást ad a ludvércről Sok
hegyi Károly: Fényes, vörös, a vége ply an mind a 
söprű." (Kisdörgicse, 1958. II. 24.) „Eccer monták, 
hogy a Hertling János az udvarba éjjel csattogatott, 
hogy „gyün a ludvérc!" (özv. Bencze Gyuláné Kovács 
Mari, 1958.11.21.) 

Pálffy Kálmánné leírásában a „tüzes embert" 
és a „ludvércet" azonosnak tekinti: „Tüzes nyelv 
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alakban vágódott be a kéményen és mikor leért, 
füstfelhővé vált. Egy szerencsétlen lány mellére rára
kódott. Éjfél lejárt, akkor eltűnt. Hívtak hozzá 7-8 
községből orvost. Azt mondták neki, hogy meg van 
rontva. Végül elsorvadt és meghalt. Tüzesember, 
ludvérc volt. Igaz történet." (Levélbeli közlés, 1958. 
III. 7.) 

Dömötör Tekla megjegyzi, hogy a lidérc ilyen 
esetben ördögszerető is. A Pálffy Kálmánné 
által leírt monda lidérce-ludvérce áll a legközelebb 
ahhoz az általános magyar népi elképzeléshez, me
lyet Dömötör Tekla így összegez: „A lidérc szó 
legáltalánosabb magyar jelentése : megfoghatatlan im
bolygó fény, mocsári láng."15 3 

Kísértet, jótétlélek 

Ahogy országszerte élő hiedelem volt, a kisdörgi-
cseiek is a hazajáró lelket tartották „késértet"-nek, 
„jótétlélek"-nek. Gönczi Ferenc gyűjtése szerint: 
,,A kísértet bűnös lélek . . . Aki kísértetet lát, azt kell 
mondania: minden lélek az urat dicséri s a kísértet 
eltűnik."154 

Kisdörgicsén szintén így szól a kísértetek elleni 
varázsige: „Minden jótétlélek az Urat dicséri!" Dörgi-
csei hiedelem szerint kísértetekkel leginkább éjjel, 
temetőben lehet találkozni: „Édesapám a temetőbe 

1. ábra: Kisdörgicse hiedelemvilágának helye a magyar nyelvterület hiedelemkörében 
Abb. 1. Abergläubische Sitten aus Kisdörgicse in der Welt des Aberglaubens ungarischer Sprachgebiete. 

I. Őrség II. Göcsej, Hetes III. Somogy IV. Baranya V. Békéscsaba és környéke VI. Berettyóújfalu és körny. 
VII. Hortobágy és vidéke VIII. Bodrogköz és vidéke IX. Palócföld X. Ipoly-mente XI. Bakony 

őrzött marhákat. Korán, éfél után hajtott ki, mer vá
sárra akartunk mennyi. Aztán aszongya, hogy éccer 
csak, égy nagy fehérség röpködött a tehén fölött. 
Először, mikor hegyibe vágott, akkor eetünt. Akkor 
mégin visszagyütt, mëgin hegyibe vágott. Asztán ami
kor harmaccor is visszagyütt, megijedtt, hamar el
hajtott haza édesapám. Jótétlélek vót." (Szűcs 
Lászlóné Bencze Ilona, 1958. II. 21.) 

Barna Gábor Hortobágy vidéki gyűjtése: „a halott 
lelkét nevezik hazajáró léleknek, kísértetnek . . ."15S 

Megnyomás álomban 

„A megnyomó az esetek többségében a boszor
kány . . . de lehet természetfeletti lény: lidérc, szép
asszony, tüzes ember, kísértet is" — írja többek 
között Dömötör Tekla.1 s 6 

Kisdörgicsén édesanyám szokta mesélni: „Egyszer 
éjjel édesapám elkezdett kiabálni: „Jaj nekem! Jaj 
nekem!" Szalad a felriasztott család: „Mibaj, édes
apánk?!" „Ez a rossebés Szívási Szidi meg ráüt a 
mellemre!" 

Ilyenkor ártatlanok is keveredhettek boszorkány
ság gyanújába, mint ahogy nagyapám is gyanakodva 
nézett nyomásos álma óta saját unokatestvérére: a 
megnyomásban egyébként teljesen ártatlan Szüvási 
Szidónia felsődörgicsei asszonyra. 
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SEGÍTŐ TUDOMÁNYOSOK 

Tátos - garabonciás 

Kisdörgicsei, dörgicsei szájhagyomány szerint a tá
tos és a garabonciás személye azonos: a tátos tulaj
donságait átviszik a garabonciásra is. (Pl. foggal szü
letés, földbe rejtett kincs meglátása.) Néprajztudósok 
megállapításaiból idézet: Dömötör Tekla: „A táltos 
és a garabonciás alakját napjainkban már nehéz egy
mástól elválasztani . . . " l s Manga János:,,. . . több 
tekintetben a táltoséhoz hasonló tulajdonságokkal 
ruházták fel a garabonciást . . ."15 8 

A garabonciás diák képzeletével kapcsolatosan 
írja Ortutay Gyula: „A kutatók szerint az európai 
kóborló s varázslásokat tanuló deákság és a sámán 
ősi képzete keveredett alakjukban."159 „A boszor
kány gonoszságával szemben a táltos jóindulatú 
hatalom. Szívesen segít az emberen . . . Táltosmesék 
európai területen csak a magyarság körében élnek." 
(Luby Margittól idézet)160 „Táltos-babonáinkban 
igen sok vonása tükröződik a magyarság ősi, honfog
lalás előtti hitvilágának, a sámánizmus világképé
nek." - írja Ortutay Gyula.161 „Ha a gyerek foggal 
gyün a világra, tátosnak mondják" (Mészáros Lász-
lóné Rumi Karolin)162 ,,Az a gyerek, amelyik foggal 
születik, három nagypénteken keresztül szoptat
ják.163 Ebbül lesz a garabonciás." (Steixnerné Vö
rös Margit írásbani közlése, 1958. III. 7.) „A törté
neti adatok szerint a táltos meglátja a földberejtett 
kincset."164 

Kisdörgicse és környéke hiedelemanyagában tálto
sok viaskodásával, állat képében történő összecsapá
sával nem találkoztam gyűjtéseim során. Egy gara-
bonciás-tátos történet azonban fennmaradt, mely
ben felbőszült bika szerepel, azonban ez sem tátos, 
hanem az elrejtett kincset őrző démoni lény, mely a 
kincskeresőkre rontott. Idézem itt Mészáros Lászlóné 
elbeszélését: „Az én lánykoromban beszélték, idevaló 
dörgicsei emberek, hogy járt egyszer égy garabonciás 
a faluban. Bement a kocsmába, ott félrehívott három
négy embert, hogy ő egy titkot árul el nekik, de sen
kinek nem szabad beszélni róla. Aztán azt mondta, 
hogy égy vagyon birtokában van, menjenek ki éjjel a 
temetőbe. Megmondta még azt is, hogy melyik 
kérészt előtt ássanak. Míg ménnek is, né szóljanak, 
mert ménnek majd oda, akik még akarják gátolni. 
Mert ha valamelyik elszólja magát, akkor vége lesz a 
varázsnak, oda lesz a kincs, nem tudják megszerez
ni.165 Hát aztán kimentek, ástak ám, ástak, egyszer 
csak mégy ám, fut egy bőszült bika a temetőn keresz
tül, egyenest nekik.166 Hát aztán azért csak ástak, 
de az egyik nagyon félt, elkiáltotta magát: Komám 
üsd fejbe az ásóddal! Hát abban a pillanatban eltűnt 
a bika, nagy szél kerekedett, az emberek megijedtek, 
elszaladtak. A temetőn kívül ott látták a garabonciást, 
aki odaszólt nekik: „Szerencsétlenek! Nem tudjátok, 
mit vesztettetek."Avval eltűnt, sohase látták többet. 
Másnap réggel mégis kimentek arra helyre megnézni, 

hogy mit lehet látni. Hát égy nagy vasfazéknak a 
helye volt ott, körül rozsdanyomokkal, ahonnan ki 
lett emelve." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

„Ezt meg az uram nagypapája mesélte, hogy a 
nagypapájával ment egy illető, de nem jut eszébe, 
hogy ki. A Déllő felé, Leshegyére hajnal tájban ér
tek. A Déllőn egy ember tüzelt és a nagypapával 
ment illető odament a tűzhöz, köszönt az embernek, 
de az ember nem szólt, csak nézett, és akkor az illető 
fogta a pipáját és a tűznél rátett egy kanócot a pipá
jára és a nagypapával együtt elmentek. Alig mentek 
ötven-hatvan métert, az illető pipája nem égett. Nézi, 
hogy mi van vele. Hát, nagy csodálkozására, egy 
darabka arany volt rajta és mutatja a nagypapának. 
Akkor visszamentek és keresték a tüzet meg az 
embert. De eltűnt az ember is és a tűznek is nyoma 
veszett." (Németh Sándorné, 1958. III. 8. Levélbeli 
közlés) 

„Abba a régi időbe tátos vót, aki a népnek pénzt 
mutatott. Gyütt eere éccer égy tátos — mingyá gon
dótok, hogy az, mer rongyos vót — aztán bemént a 
házba, tejet kért — mer a tátos tejjel él.1 7 A népek 
panaszkodtak, hogy milyen rosszul élnek. Akkor 
aszongya a tátos: „Né szójjanak semmit, mutatok én 
maguknak annyi pénzt, hogy boldogok lesznek. El
csalta ükét a fősődörgicsei Apácskára, а Веке Dániel 
pincéje elejbe este. Aztán mutatott nekik égy helet, 
hogy ott éjfélkor ássanak, de né szóljanak egyet se, 
még egymáshó se, mer akkor elmegy a pénz, majd 
nem találják meg. Aztán elment, sohase látták többet. 
Azután ki is mentek, több éjfélbe, ástak. Eccér aztán 
— úgy mondták az emberek — elkezdtek a láncok zö-
rögnyi, csinyáták az akasztófát, beszédét hallottak. 
A tátos megmondta nekik, hogy ezeket majd látják, 
de ne féljenek, né szóljanak egyet se. Utoljára annyira 
ment a zörgetés, mindénféle, hogy az emberek elfu
tottak, összetörték magukat. Az egyiknek eltörött a 
lába is. Köztük vót az Antal Lajos is. Még az öreg 
Császár. Már régen meghaatak." (Szilvási Imre, 
74 éves, 1958.11.22.) 

Az elásott pénz megszerzése 

A földbe rejtett kincs, főleg pénz, a hiedelem 
szerint néha magától feljön, tátosok, garabonciások 
közreműködése nélkül is. Általános babona magyar 
népünk körében, hogy az elásott pénz hét,168 vagy 
kilenc évenkint felvetődik, kékes lángban tisztul, 
majd újból hét, kilenc évre visszasüllyed, ha olyankor 
nem találja meg valaki. Azonban az ilyen, magától 
felbukkanó kincs megszerzése sem megy babonás 
praktikák alkalmazása nélkül. Édesanyám az alábbi, 
„megtörtént" dörgicsei eseményt mondta el ezzel 
kapcsolatban: „öregapámék malomba voltak. Késő 
éjjel értek haza, mivel sokára került rájuk sor. Egy őr
zőgyerek volt vele. Egyszer csak a gyerek elkiáltja 
magát a szekérén: „Nézze urabácsi! Láttya milyen 
nagy tűzláng lobog ott a dombon? Hatost láttam 
benne!" Öregapám nem látott sé tüzet, se hatost. 
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Azt mondja öregpapa: „Talán álmodsz te!" A gyerek 
meg csak erősítgette, hogy ő nem álmodott, látta, 
még most is látja, sok hatost lát benne. „Na hát csak 
mutasd meg, hun láttad a tüzet!" Lekászálódtak a 
szekérrül aztán odamentek. Hát csak egy hatost ta
láltak, az volt azon a helyen, de tűznek nyoma sem 
volt. Azt mondták abban az időben, hogy a pénz föl
veti magát a földből, közben akkor ott olyan lángot 
látni. Beszélték a népek, hogy ha a szolgagyerek 
mindjárt először sok hatost mondott volna, akkor 
többet találtak volna." (Mészáros Lászlóné Rumi 
Karolin) 

Pálffy Károly levélbeli közlése: „1936-ban történt. 
Jöttünk egyszer Felsődörgicséről hazafelé, éjjel 12— 
1 óra tájban. A réten vezető gyalogúton láttunk egy 
lángoló tűz-szerű dolgot. Oda akartam menni, de a 
feleségemmel akkoriban kerültünk össze és nem enge
dett oda. Nyugtalan voltam. Reggel kimentem és meg
néztem azt a részt, ahol gondoltam, hogy égett, sehol 
sem találtam a tűz helyét." (1958. III. 7.) 

Hegyi Sándor szóbeli adatszolgáltatása: „Mikor 
gyerekek vótunk, aztán őriztünk a község réttyén, 
ott szoktak őriznyi a fölnőtt emberek is: Kiss Sándor, 
idősebbik Pintér Gyula, Sárffy Géza, az öreg. Ezek 
beszégettek, hogy a pusztatemplom törmeléke alatt 
arany van ám, csak figyeljük, hogy kékes láng csapó
dik föl. A kabátot hamarosan rá köll dobnyi, ahun 
a láng láccik, mer akkor az arany földobgya magát." 
(1958.11.23.) 

Regősök 

A hajdani táltosok, garabonciások emlékének 
késői hírmondói: a regősök — a szájhagyomány 
szerint - Dörgicsékben is jártak valamikor. „Fü
lei öregpapa mesélte, hogy valamikor régen 
„regöllők" jártak. „Láncot, csöngőt zörgetve 
mentek házrul-házra, énekőtek."169 Öregpapa még 
hosszú verset tudott, de az én lánykoromban már 
nëm volt divat. El is felejtették." (Mészáros László
né Rumi Karolin) 

A dörgicsei nyelvjárásban ma is élő tájszó: „Kaj-
neszes" = lármás még őrzi a regősök „Haj regü rejtem" 
— szövegű énekrefrénjének emlékét.1 7 0 

Javasember 

Az ősi javasember: Megyesi József híre a század
forduló körül Dörgicsékbe is eljutott. Édesanyám 
visszaemlékezése szerint egyszer három dörgicsei 
leány elhatározta, hogy felkeresik. Amikor Ősi falu 
határába értek, az egyik leány azt mondta: „Guggol
junk le egy kicsit, hogy ne féljünk!" Guggolás köz
ben az egyik elszellentette magát. „Na, én előre ki
fizettem a javasembert!" — mondta. Amikor aztán a 
javasember házánál sor került a fingós lányra is, a 
látogatás végén a lány megkérdezte, mivel tartozik. 
„Te lányom már semmivel. Kifizettél a faluvégen!" 
Erre a három dörgicsei lány rémülten elszaladt. 

Dömötör Tekla is utal a javasok ilyen képessé
geire:171 „. . . előre tudnak a páciensek érkezéséről, 
és azt is tudják, bíznak-e azok bennük, vagy sem (itt 
többnyire egy illetlen mondás következik)". 

A MINDENNAPI ÉLET A HIEDELMEK, 
BABONÁK JEG YËBEN 

Babonák a ház építésével kapcsolatban 

A lakóházat, ahol a falusi ember élete születésétől 
haláláig lezajlik, minden eszközzel védeni kellett 
tűztől, kártól, rontástól. A gonoszt, a rontást elhárí
tó, távoltartó jelek részben az épület jól látható ré
szein helyeztettek el, részben küszöb alá rejtve, vagy 
falba építve voltak hivatva a házat és lakóit minden
fajta ártástól megvédeni. 

Kisdörgicse egyik legrégibb házának oromfalán 
még épségben őrködik az emberiség egyik ősi baj-
elhárító szimbóluma, népek egykori fő istensége: a 
sugárkoronás napkorong.172 (Fő u. 9. sz., Szentes
féle, eredetileg szabadkéményes lakóház. L.: 2. 
ábra) 

A Nap jele körül, mean derekben végződő plaszti
kus léckeret szegélyezi a háromszögű csúcsfalat. 
Talán a négy meander labirintusának is az volt az ere
deti babonás rendeltetése, hogy útvesztőbe, zsákut
cába csalja a hazajáró halottat.173 Ezek a jelek Kis
dörgicse népének tudatában ma már csupán orom
díszekként élnek, mint ahogy lassan feledésbe merül 
a kapura kiszegezett denevér és éjjeli lepke eredeti 
bajelhárító feladata is. Erről a fejlődési irányról 
számol be többek között Bálint Sándor, „A hagyo
mány szolgálatában" című munkájában: „Napjaink 
építészeti ízlésváltozásával a tápai házak homlokza
táról, utcaajtókról is eltűnőben van a „napsugár", 

2. ábra: A Szentes-féle kisdörgicsei lakóház, keletéit utcai 
homlokzatán a Nap jelével (Fő utca 9. sz.) 
Abb. 2. Das Szentes-Wohnhaus in Kisdörgicse mit dem 
Sonnezeichen an der Hauptfassade (Fő utca 9.) 
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„istenszöm", amely valamikor gonoszűző célzattal 
került oda."174 

Szűcs Lászlóné Bencze Ilona elmondja a kisdör-
gicsei házépítés alapkő-letételének babonás szer
tartását: Hogy a ház biztosan álljon: „Tudom, mikor 
„culágérlány" vótam, aztán mikor letették az eeső 
fundamentumkövet, mindenki rávert a kalapáccsal, 
hogy jó erős légyen a fundamentum, szét né dűljön 
a ház." (1958. II. 21.) Hogy a rontást, gonoszt távol
tartsák: „Házépítésnél tűt is szoktak a falba raknyi." 
(özv. Bencze Gyuláné Kovács Mari, 1958. II. 21.) 
Hogy az esetleges rontást kiűzzék: „Az én időmbe, ha 
valaki új lakónak mént az üres házba, mielőtt először 
lépett volna be, fejszét dobott be az ablakon, hogy el
űzze a rontást." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

„Ha valaki elköltözött egy másik házba, mielőtt 
belépett a házba, bedobtak egy fejszét. Hogyha a fej
sze nem állt meg a nyelibe, akkor megátkozták a 
házat. Ha megállt a fejsze, akkor nem átkozták meg." 
Steixner Antalné Vörös Margit így hallotta egyszer 
édesanyjától, néhai Vörös Jánosnétól szülőfalujában: 
Akaiiban. (Levélbeli közlés, 1958. III. 7.) „Ha valaki 
új lakásba költözik, először a fejszét vagy a macskát 
dobgya be." (Szentes Lajosné Mészáros Karolin, 
1958. II. 21.) Hogy szerencsét hozzanak a házba: 
„Akasztott ember kötelibül jó egy darabot elvinni, 
mert szerencsét hoz a házhoz." (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin, 1958. II. 20.)17S 

Babonás szokások, hiedelmek 
a kisdörgicsei háztartásban 

Tejhaszon 
Köpülés: ,Amikor a tejföl nem akart összemenni, 

fésűt tettek a köpü alá." (Mészáros Lászlóné Rumi 
Karolin) Ha ez sem használt, varázsmondókához fo
lyamodtak: 

„Kej-kej tejföl, 
Ajtó mögött e hasas lány, 
írós vajat kíván!"116 

(Szentes Lajosné Mészáros Karolin, 
1958.11.21.) 

Kenyér 

Kenyérsütés: „Mikor a kenyeret bevettyük, a sü
tőlapáttal a kemence előtt keresztét vetünk. Én 
csinyállom, de nem tudom, más csinyájja-e. Azt köll 
mondanyi: „Uram Jézus segélj meg!" (özv. Bencze 
Gyuláné Kovács Mari, 1958. II. 21.) 

Kenyérszegés : „A kényérszegésnél is szoktam mon
danyi, mer amit láttam az anyámtul meg a nagy-
anyámtul, azt teszem én is. Kézzel keresztét vetünk 
a kenyérre, mielőtt megszeggyük." (özv. Bencze Gyu
láné Kovács Mari, 1958. II. 21.) „Édesanyám, amikor 
a kenyeret megszegte, jobb tenyere élével a kenyér 
fölött keresztet vetett, aztán azt mondta: „Az atyá
nak, fiúnak, szentlélek istennek nevében ámmén." 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Lángálló tépés: „A lángállót mindig tépve dara
boltuk szét. Késsel vágni nem volt szabad." (Mészá
ros Lászlóné Rumi Karolin.)17 7 

Víz 

Mielőtt valaki vizet inna, vagy valakit kínálna vö
dörből, kannából, korsóból vagy borosüvegből, előbb 
valamennyit a földre löttyent belőle. (Mészáros 
Lászlóné Rumi Karolin) „. . . A természet adomá
nyainak felhasználásakor valamit vissza kell adnunk 
— írja Szendrey Ákos —, ezért öntenek vissza a veder
ből a kútba, loccsantanak a korsóból . . . a föld
re . . ."* 7 8 A víz, ha hét kövön átfolyik, megtisztul. 

Tűz 

„Az altáji népeknél a megszemélyesített tűz ma is 
isteni tiszteletben részesül. E megszemélyesítésnek 
s tiszteletnek nyomai a göcseji s hetési népnél ma is 
megvannak." . . . A tűz „eszik, iszik, lármázik, pa
naszkodik, haragszik . . ." — írja Gönczi Ferenc.179 

„Amikor a tűz pöröl, sustorog, akkor valaki mást 
pletykál.'Akkor nincs hatása a pletykának, ha egy
másután háromszor mondjuk, hogy: „Seggembe a 
nyelved!" (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Általános dörgicsei mondás: „Amikor a tűz pöröl, 
pör lesz."180 

„Ha a lúd háztetőre száll, tűz lesz." 
„Amikor a tik kukorékol, tüzet jelént. "(Mészáros 

Lászlóné Rumi Karolin) 
Ha a kotlós este kukorékol, veszedelmet, tüzet 

jelent." (Steixnerné Vörös Margit, 1958. III. 7. 
Levélbeni közlés) 

Kés, olló, tű 

„Kést, ollót, tűt ném jó ajándékba adni, mert 
elvágja a barátságot, szétszúrja a barátságot." (Mé
száros Lászlóné Rumi Karolin) „Ollót, kést, tűt ném 
jó kőesőn adnyi, mer elböki a barátságot." (özv. 
Bencze Gyuláné Kovács Mari, 1958. II. 21.) 

Lópatkót találni jó, mert szerencsét hoz a házhoz, 
védi a rontástól (Általános hiedelem a környéken). 
A lópatkó formája növekvő félhold, anyaga vas. „Az 
a fém, amelynek ősrégi néphit szerint varázslatos ere
je van a rossz szellemek rontó mesterkedései el-
len."181 

Kötény 

„Ha valakinek magától eloldódik a köténye, azt 
szokták mondani: „Na, kikap, valaki mégveri, vagy 
összepörölnek vele, mert eloldódott a köténye!" 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Vendég 

„Mosdik a macska fülön föjül, vendég jön a ház
hoz."182 (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 
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Utraindulás 
„Ha valahová mész és asszonnyal találkozol, for

dulj vissza, mert úgysem lesz szerencséd!" (Hegyi 
Sándor, 1958. III. 4. Levélbeni közlés) 

Csótány elküldése 

„A csótánnét úgy köll elkünnyi a házbul, hogy el 
köll fognyi a „fehér királyát", aztán oda köll vinnyi, 
ahová akargyák künnyi, a többi odamegy." (özv. 
Bencze Gyuláné Kovács Mari, 1958. II. 21.) 

Jósolnak az emberi testrészek, érzékszervek 
Ha valakinek a jobb tenyere viszket, pénzt ad ki. 

Ha a bal, pénzt kap.183 Ha a jobb szeme viszket, 
sírni fog. Ha a bal szeme, öröm éri. Ha valakinek a 
bal füle csendült meg, jó hírt hall, ha a jobb, akkor 
rosszat. Amikor valaki egész nap zsörtölődik, azt 
mondják rá: bal lábbal kelt föl. Ugyanilyen magatar
tás miatt hangzik el egy másik mondás: „Talán csój-
jánra pisátál!" (Általános dörgicsei hiedelmek). 

Hiedelmek az állattartás területén 

Kutya 
„Amit a kutyának szántál, ne edd meg, mert 

„ebfing" női a nyelveden!" (Általánosan elterjedt 
balatonfelvidéki mondás)184 

Tüskéskutya 
Nem azonos a hiedelem szerint a „tüskésdisznó

val" (sündisznó). A dörgicseiek szerint a tüskéskutya 
orra olyan, mint a kutyáé. A tüskésdisznóé viszont 
peremes, mint a disznó orra. 

Macska 

A valahonnan kapott macskát háromszor tükörbe 
köll nézetni, hogy megszokjék." (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin) „Ha fekete macska keresztülszalad 
előttünk az úton, nem lesz szerencsénk." (Szűcs 
Lászlóné Bencze Ilona, 1958. II. 21.) „A macskák 
büjtbe szoktak forogni." (böjtben párosodnak) (Mé
száros Lászlóné Rumi Karolin) „Amikor a macska 
elveszik, háromszor be kell kiáltani a kéménybe: 
macskám gyere haza! Ha akkor sem kerül elő, el
pusztult." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Fecske 

A föcskefészket nem szabad leverni, mert szeren
csétlenséget hoz a házhoz.185 (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin) 

Szarvasmarha 
„Mikor marhát vettünk, kék előruhát dobtunk le 

az állat elejbe, hogy azon mennyen keresztül." (özv. 
Bencze Gyuláné Kovács Mária, 1958. II. 21.) „Falusi 

szokás, hogy meg ne roncsák, a marhák láncába a 
fejnél rongydarabot kötöttek. Dörögdön vettem egy 
pár ökröt, aztán föltűnt, hogy mindeniknek a homlo
kán rongydarab lóg a láncon. „Mér van a lánckariká
ba befűzve a rongydarab?" - kérdeztem. „Azér, 
hogy azt nézze, ne a zökreimet!" — mondta a gazda. 
Mëg is vettem az ökröket. Mer az vót a mondás, hogy 
ha nagyon megnézzük az állatot, szem árt neki." 
(Németh Sándor, 1958. II. 23.) „Ha Szentgyörgy
nap előtt piros pillét láttak, azt meg köllött fogni, 
és vásárkor az eladó állat fülébe tették. Akkor az ál
lat biztosan elkelt." (Mészáros Lászlóné Rumi Karo
lin)186 „Ha van egy tehén és a férfiakhó van szokva, 
asszony akarná mègfejnyi, akkor háromszor köll a 
kezét a hátán végighúznyi és akkor nem rúgja föl." 
(Tabi Lajosné, 1958. II. 21.) 

Halotthoz fűződő babonás praktikák a szarvasmarha
tartással kapcsolatban 

„A régiek azt tartották, hogy ahol halott van, av
val a kendővel, amivel a halott álla föl volt kötve, 
meg köll dörzsölni az eladó állatnak a hátát és akkor 
biztosan elkel." (Németh Sándorné Czupor Ilona, 
1958. III. 8-i levélbeli közlése) „A temetőbe éjfélkor 
ki kell menni, egy darab korhadt keresztdarabot kell 
hozni. Aki beteg állatját megdörzsöli, meg fog gyó
gyulni." (Pálffy Kálmánné írásbani közlése, 1958. 
III. 7.) 

Egyéb babonás állatgyógyászat 
„Rándullástul vérësset ad a tehén. Ecetbe fokhaj

mát köll főznyi, avval burogatnyi. A borit is azér 
szedik föl a marhának ilyenkor, ha elejire van rándul-
lás, igen hörög. Ha a hátujjára, akkor rá megy a tej
re." (Szűcs Lászlóné Bencze Ilona, 1958. II. 21.) 
„Ruhával nem szabad megfogni a kisborjut, amikor 
meglesz, csak szómakötéllel, mert másképp még a 
szárítórul is leszedi a ruhát, aztán megeszi." 8 7 (Mé
száros Lászlóné Rumi Karolin) „Mikor a tehén elve
tette a pokláját, öregapám mindig megkereste a pokla 
vaját, aztán két kenyérdarab közé téve megetette a 
tehénnel, mert azt tartották, hogy akkor jó fölös 
lesz a te j ." 1 8 8 (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 
„Újszülött állatokat még szoktak köpkönnyi, hogy 
szerencse legyen hozzájuk."18 9 (özv. Bencze Gyuláné 
Kovács Mari, 1958.11.21.) 

A tej és tehén babonás védése 
Föcstej itatása gyermekekkel: Minden háznál, ahol 

újborjas tehén volt, eseményszámba ment a kisgyer
mekek számára a föcstej ivása-evése. „A föcstej új-
borjas tehén teje. Mikor a tehén megborjadzik, más
nap tejet vesznek el tőle. Fölforralják, akkor megtú-
rósodik. Azután minél több gyereket hívnak össze, 
megetetik velük. Minél több gyerek eszik belüle, antul 
jobb tejelő lesz a tehén."190 (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin) „Mikor viszik be a tejet az istállóbul, 
az udvaron letakargyák, hogy a nap bele ne süssön, 
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mer az a tehénnek árt." (Szűcs Lászlóné Bencze Ilo
na, 1958. II. 21.) „Nem jó a tehén tejit kiönteni az 
útra, mert a tehénnek árt." „Nem jó a tehén tejit 
kifuttatni a platnira, mert árt azzal a tehénnek." 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) „Nem szabad ki-
futtatnyi a tejet, mer árt a tehénnek." (Szűcs 
Lászlóné Bencze Ilona, 1958. II. 21.) „A tej fölött 
nem szabad kenyeret késsel szelni, mert kisebesedik 
a tehén tőgye." (Németh Sándorné írásbani közlése, 
1958. III. 8.) „A tejbe nem szabad késsel beleszeenyi 
a kényeret, mer kisebesedik a tehén tőgye." (Szűcs 
Lászlóné Bencze Ilona, 1958. II. 21.) 

Tej, tejfel sózása 
Eladás előtt megsózták a tejet. „A só megőriz a 

romlástól."191 Egyik védekezési módja volt ez a tej
haszon elvitelének. Egy alkalommal édesanyám át
küldött a szomszédos özvegy Sárffy Lajosnéhoz egy 
„verdung" tejfölért. Már nyúltam a tele bögréért, 
amikor Sárffyné elhárította a kezem: „Várgyá szógám 
éppicint!" Ezzel odalépett a konyha falán függő só
tartóhoz, meghintette a tejfelt és a következő szavak
kal adta át végre: „Hogy ее ne vidd a hasznot!" 
„Amikor elküttek tejér, egy kis sót tettek a tejbe. 
Mondom mér tesznek bele? Hát hogy el ne vigye a 
hasznot!"192 (Sokhegyi Eszter, 1958. II. 22.) 

„Amikor téfőt adtak valakinek, megsózták, hogy 
meg ne roncsák a tehenet." (özv. Bencze Gyuláné 
Kovács Mari, 1958. II. 21.) „Napnyugta után nem jó 
a tejet kivinnyi a házbul, ha meg nem sózzák.193 

Szücsné is így tudja." (Szentes Lajos, 1958. II. 21.) 

Disznónevelés 
„Mikor malacot vettünk, kék előruhát dobtunk le 

az állat elejbe, hogy azon mennyen keresztül." (özv. 
Bencze Gyuláné, 1958. II. 21.) (Általános szokás ez a 
Bakony, Dél-Bakony vidékén) „Ha malacot vesznek, 
ahunnét vettek, a zólgyukból szómás trágyát is visz
nek, asztán bedobgyák alájuk, az új ólba, aztán 
bekijabának: ,,Mázsássak legyetek!" (Szűcs Lászlóné 
Bencze Ilona, 1958. II. 23.) „Hogy a hízó kocadisznó 
ne görögjön, új kék előruha forrázott kék levét itat
ják meg vele." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin, 
1957. III. 19.) „Ha a disznó nem eszik, „vas-szart" 
köll a vályúba tenni." (Mészáros Lászlóné Rumi 
Karolin) „Hogy a hízó ne görögjön, beretvárul lesze
dett szappanhabot kenyérbe tesznek, aztán azt ete
tik meg vele." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin, 
1957. XII. 19.) 

A baromfitartás babonái 

Baromfiról általában 

„Mikor kikeltek, csibe is, réce is, zsiba is, aztán 
először eresztik le őket a fészekről, el szokták nyírni 
azt a kis szőrt a farkánál mindeniknek, azután azt le
teszik a földre, vagy lapátra, ott meggyújtják, aztán a 
kikelt állatot szennyes gatyába teszik, azután a gatya-

szárbul rostára eresztik és a szőr füstyin megfüstö
lik, hogy szem ne ártson nekik, közben azt mondják: 
„Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében ám-
mén. Az Isten neveljen benneteket nagyra!" Édes
anyám még csinálta, én már nem." Ha idegen jön és 
megpillantja a frissen kelt baromfit, megköpdösi, 
hogy szem ne ártson nekik. Ha a baromfi nem evett, 
csak gubbogott, „vas szart" tettek az itatóvályúba, 
az használt." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin, 
1957. IV. 12.) 

Csirkenevelés 
„A megültetésre kiválogatott tiktojást meglám-

pázták, hogy „vett-e a kokas vámot?" Az így kivá
logatott tojásokat férfikalapba rakják, és úgy helye
zik a kotlós alá.194 Azért, hogy kokasok legyenek, 
mert azok nagyobbra nőnek." „Legjobb a kétasszony-
napközi csibe, mert abból jó tojó lesz."195 „Az a 
csibe jó tojó, amellyik orozva kel." „Mikor a tik nem 
tud eltojni, egy picint megsózzák a fenekit, aztán 
hanyattfektetik egy teknőbe, azután egyik kézzel 
lefogják, a másikkal meg rengetik. Akkor el tud toj
ni." „Azt a tojáshéjat, amelyikbül a csibék kikeltek, 
arra szokták elszórni, amerre akarták, hogy a csibék 
járjanak. A ganyéra nem dobták, mert akkor a kotló 
mindig ott kaparász nekik, aztán elposzkulnak a csi
bék." „Mikor a kotlós elhagyja a csibéit, az első to
jását meg szokták főzni keményre, azután apróra 
összevagdalták és azt a csibékkel megetették. Azt 
tartották, hogy akkor a csibék csomóbajárnak. (Nem 
szélednek el)." „Mindegyik pici állatnak először igen 
apróra vágott vöröshajmát köll szórni, az kipurgálja 
őket, jó étvágyat csinál nekik. A Tikok vályújába 
rozsdás vasat köll tenni, az megvédi őket a ragadós 
betegségiül." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin, 
1957. IV. 12.) „Hogy a kotlós elhagyja a kotlást, 
hideg vízbe szoktuk mártani." (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin)196 „Vett, vagy kapott csibék szokta
tása: Asztat a Sárfi Pálné csinyáta: mikor meghoztam 
a csibéket aztán ü meg éppen itt vót, hát levágott 
ollóval a kis szárnyukbul meg a farkukbul egy picint 
aztán azt bedobta a zólba. Na mast a csibét 
háromszor keresztül-körbe vette a lába között, hogy 
akkor megszoknak." (Németh Sándorné Czupor 
Ilona, 1958. II. 23.) (Göcsejben a kiscsibét rostába 
helyezve veszik át háromszor a gazdaasszony lába 
között.)197 „A tiknak vagy csibének a mellcsontját 
a lányok el szokták törni. Két lány fogja, amelyik
nek a kezében nagyobb darab marad, az megy előbb 
férjhez. A tik fejit a gazdaasszony kapja, hogy az 
vezeti a házat. A lábát meg a gyerekek, hogy jó fu
tók legyenek." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Liba, kacsa nevelése 
,A kikelt zsibák farkábul egy kis pihét le szoktak 

nyirnyi, amit aztán parázsra tettek. A kis állatokat 
ezután rostába rakták és a pihe füstye fölött megfor
gatták, azér, hogy szem ne árcson nekik, meg erősek 
legyenek." (özv. Bencze Gyuláné Kovács Mari, 1958. 
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II. 21.) ,,Egy kis lószart tesznek a kis récék meg zsi-
bák első keverőjébe, hogy olyan evők legyenek, 
mint a lovak. Amikor így etetik először őket, akkor 
a házbelieknek mindenkinek köll égy falat kenyeret 
enni, hogy az állatok olyan evők legyenek, mint a 
háznépe. Ezt a műveletet most is megcselekszik Kis-
dörgicsén." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin, 1958. 
11.23.) 

„Amikor először fogják a ludat, récét tömésre, 
akkor a gazdaasszony, vagy aki házbeli no tömi, 
fölhúzza a szoknyáját aztán a meztelen fenekével 
ül rája, kicsit megnyomkodja, aztán azt mondja: 
„Ilyen kövérre hízzatok!" Édesanyám még így szok
ta." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin, 1957. XII. 
19.) ,,Hogy a gunár el ne kószáljon a szomszédba, a 
tojó lúd farkán fölül lévő zsíros tollat kiveszik, azután 
azt beletömik a gúnár csőrébe. Ha a tojó kósza, akkor 
meg a gunárét etetik meg vele." (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin, 1957. XII. 19.) 

Naptári jegyek babonás szerepe a baromfi- és növény
ültetésben 

Az ember élete, nyájának léte, kenyerének meg-
termesztése mindig szoros összefüggésben volt az idő
járássá. A pásztorkodó és földművelő népek ősidők 
óta figyelik a csillagok állását és járását, az évszakok 
periodikus változásait és egyéb természeti jelensége
ket. Hosszú generációk tapasztalatai áapján rögzítet
tek bizonyos napokat, melyek az állatok 
kihajtásában, szaporodásában, a föld megművelésé
ben, a mag elvetésében, a termés betakarításában for
dulópontot jelentettek. Ezeket a fontos napokat egy-
egy naptári jelhez kapcsolták. „Baromfit úgy ültes
sünk, hogy kelésük kettős-, vagy mértékgyeibe essen. 
Vetemények ültetése is ezekben a gyelekben történ
jék." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

,,Rák gyei nem jó, 
Szüz-gyel nem jó, 
Vízöntő-gyei nem jó, 
Hal-gyei nem jó, a skorpió-gyei nem jó. 
Mérték-gyeibe meg kos-gyeibe szoktam 
zsibákat is, 
csibéket is ütetnyi. 
Oroszlán, bika-, kos-gyei jó." 

(özv. Bencze Gyuláné Kovács Mari, 
1958.11. 21.) 

,,Hal-gyeibe szoktunk lencsét vetnyi, hogy ne legyen 
zsizsikes." (Szentes Lajos, 1958. II. 21.) „Szűz-gyei
be nem jó vetni, meg tikot ültetni. Rák-gyeibe nem 
jó vetni, mert a növényt kirágja a féreg. Jó gyei a 
mérték meg a kettős iker." (Mészáros Lászlóné Rumi 
Karolin) 

A növénytermesztéssel kapcsolatos egyéb babonás 
szokások Kisdörgicsén 

„Mákvetés úgy történik faun, hogy vetés után az 
asszony a fenekét háromszor leveri a földhöz, miköz

ben ezt mondja: Ekkora gubák legyetek!" (Németh 
Sándor, 1958. II. 23.) (Hörnyéken ugyanezt a varázs
latot krumplivetéssel végezték.)198 „A dió „kopálá-
sát" kiszórják az utcára, hogy a jövő évi termés ne 
legyen fás. Ez most is látható a dörgicsei utcákon." 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

A Hold állása és az időjárás 
„Nagy udvara van a Holdnak, esső lesz." (Mészá

ros Lászlóné Rumi Karolin) 

A Hold állása és a növénytermesztés 

,,Szőllőt meccenyi akkor jó, mikor tellik a Hold. 
Tőttekor. Mer azér hogy hát akkor tellik a hordó. 
Ha fogy, akkor meg elfogy." (özv. Bencze Gyuláné 
Kovács Mari, 1958.11. 21.) 

„Mondom Gyarmatiéknál: akartam vetni cukor
borsót, de mondok nem vetem el, mivel fotta van. 
„Aa, — azt mondják Gyarmatiéknál — nëm adnak má 
a babonára! " (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

A Hold állása és a ház tisztántartása 

„Minden fottapénteken köll meszelni, akkor nem 
lesznek bóhák." „Minden fottapénteken éjfélkor kö-
rülsöprik a házat, ahol büdösféreg, vagy csótány van, 
aztán azt mondják: „éntülem elmënnyetek, Kovács 
Károlyékhol elmennyetek! " (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin) A Hold hajdani nagyobb tiszteletének 
emlékét őrzi népünknél az „Uj Hold, új király" 
kezdetű, betegség elűző, ráolvasó vers is (lásd: a gyer
mekbetegségeknél: az Újhold szerepe a szemölcs ba
bonás gyógyításában.)19 9 

Szentek névnapjaihoz rögzített időjárási jóslatok 
Sándor József Benedek 
Zsákba hozza a meleget. 
Ha megcsordul Vince 
Teli a pince. 

Mátyás, ha jeget táál, megtöri. Ha nem talál, 
csinál. 

„Amelyik vetésbül szentgyörgy napkor kiláccik 
a kánya, abbul ném lesz semmi.200 Ha szentgyörgy
nap előtt piros pillét láttak, azt meg köllött fogni 
aztán vásárkor az állat fülébe tenni. Az állat így bizto
san elkelt.201 Szentgyörgynaptul szemmártonig hajt 
ki a csordás."202 (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Ha Medárdkor esik, 
Negyven napig esik. 

Orbán napja fagyot hoz. „Bájos nap ez egész 
Európában. Fagyveszéllyel fenyeget" — írja Ráth-
Végh István.203 

Általános időjárási jóslatok 

Kisdörgicse és környéke időjárással kapcsolatos 
jóslatainak többsége országosan is elterjedt. Ha a tyú-
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kok nagyon fürödnek az út porában, esőt jelent.204 

Ha a föcskék alacsonyan röpülnek, eső lesz.205 Ha a 
marhát nagyon csípik a bangócsok, vihar közele
dik.206 Ha alkonyatkor vörös az ég alja, szél lesz. 
(Országosan elterjedt.) Ha a hangyák sűrű csomókban 
rakodnak ki, tojásaikat is hordják, eső lesz.207 

Amikor a vonat zörgése nagyon közelről hallatszik 
Akaiiból, esőt jelez. Halottal álmodni esőt jelent. Ha 
nagyon égetően tűz a nap, vihar készül. Ha a békák 
nagyon kérik az esőt (kórusban brekegnek), eső 
lesz.208 Ha nagyon közelről látszik a Kaphegy, jó 
időt, ha füstöl, esőt hoz. Ha a veréb ősszel nagyon 
hordja fészkébe a „tiktollat", hideg tél következik. 
Ha a macska nagyon bújja a kályhát, hideg lesz. 

Az ilyen időjárási jóslatok is sok esetben inkább 
bizonyos periodikusan ismétlődő természeti jelen
ségek folyamatos megfigyelésében, mint babonaság
ban gyökeredznek. Meg is jegyzi Dömötör Tekla 
Apáczai Csere János népi jóslatfelsorolásával kapcso
latban, hogy ezeknek gyakran „tapasztalati alapjuk 

Védekezés a rossz, veszedelmes időjárás ellen 

„Harangoznak föjhő elejbe!" — szokták mondani 
Dörgicsén. Amikor jégeső volt várható, „gyégföjhő 
gyütt," szokás volt eloszlatására harangozni. 10 

(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Jeles napok 
(Egyházi fő ünnepnapokhoz, ünnepkörökhöz kap
csolt babonák, hiedelmek) 

A protestáns Kisdörgicsén nem sok ilyent talál
tam. A búcsú napja is csupán évenkint ismétlődő fix 
táncmulatsági napot jelent számukra, a lakodalom 
napját kivéve a legnagyobb vendégjárással, leggazda
gabb asztal terítéssel. Egyházi eredetének tudata itt 
is, az ugyancsak evangélikus Felsődörgicsén is kive
szett, annak ellenére, hogy a búcsú napja rendszerint 
valamelyik szent névnapjával, a település „szentegy
házának" védőszentje névünnepével esik egybe. A 
népi imádságok, amelyek népünk katolikus vallású 
csoportjainál annyira jellemzőek, különösen a Boldog
asszony nevéhez kapcsolódók, itt szintén hiányoznak. 
Egyetlen népi imádságra akadtam, amelyet annak 
idején szüleink velünk, gyermekekkel esténkint, le
fekvéskor mondattak el. Ez az ima sem kapcsolódik 
valamilyen ünnepnaphoz: 

„Én lefekszem én ágyamba 
Mint Jézus a koporsóba 
Három angyal fejem fölött 
Egyik őriz, másik vigyáz, 
A harmadik lelkemet várja." 

A nap jó órája 
Jó órában legyen mondva. S alulról háromszor 

megkopogtatják az asztallapot.21 * 

Újév 
Az Aprószentek napjáról Újévre átkerült vessző-

zés bajelhárító rítusáról — a gyermekkor babonáinak 
ismertetésénél — már szó esett. Az Újévvel kapcsola
tos további kisdörgicsei hiedelmek: „Újév naptyán 
nem jó máshá elménnyi, mer akkor egész évbe kujtor-
gó lesz az illető." (Szűcs Lászlóné Bencze Ilona, 
1958. II. 21.)212 „Ha valaki Újévkor ruhát mos, ne 
terítse föl száradni, mert bőrt szárogat. Annak valami 
nagy állatja elpusztul abban az évben." (Mészáros 
Lászlóné Rumi Karolin) 

Böjt („Bujt") 
„Aki megtartotta a hitit, egész Húsvétig nem ette 

meg a húst, csak tejhaszonnal főztek. Ezt csak a nagy 
katolikusság csinálta. Túrópogácsát is szoktak ilyenkor 
csinálni, amit füstre tettek, úgy szárították, hogy 
sokáig elálljon." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin, 
1958.11.20.) 

Nagypéntek 
Él egy tréfás mondóka Kisdörgicsén, melynek az 

az értelme, hogy sohanapján: 

„Holnapután kis kedden 
Borjúvágó pénteken." 
Barna Gábor egy ehhez hasonló kunmadarasi gyer
mekverssel kapcsolatosan megemlíti, hogy „nagy
pénteknek ez a neve egykor elterjedtebb lehetett." 
A kisdörgicsei példa igazolni látszik feltételezését. 
A versike ott így hangzik: 

Holnapután kiskedden 
Borjúnyúzó pénteken. 
„A borjúnyúzó péntek nevet a fentivel szó szerint 
megegyező szólásban és értékelésben használják a 
Szamosháton. (Csüry В., 1935. I. kötet 106.), Szege
den (Bálint S., 1957. I. kötet 176.) és máa vidéken 
is."2 l3 ,Akinél Nagypénteken először látnak füstöt, 
a büdösférgek oda mennek. Ezért Nagypénteken nem 
mertek a faluban addig tüzet rakni, amíg valakinek 
nem kezdett füstölni a kéménye. így sokszor még 
délig sem kezdték el a főzést. Mindenki a másikat 
leste." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin). „Nagypén
teken mindenki vár a tűzrakással, mer akinek a ké
ménye először füstöl, a büdösférgek, csótánnék oda 
mennek."214 (Sokhegyi Károly, 1958. II. 24.) 
„Nagypénteken általában az asszonynép nem evett 
húst, dudogót ettek.2 ' s Ezt szokták főzni télen toll-
fosztáskor is." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Húsvét 
Tojásfestés, csoportos gyermekjátékok voltak szo

kásban. 

Május 1. 
Május elsejéhez, májusfa állításához semmiféle 

hiedelem, babona, vagy különösebb szokás nem fű-
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ződik Kisdörgicsén. Szokás volt, ma is szokás, hogy 
május elsejére májusfát állítanak a korcsma előtt, 
semleges helyen, azaz a falu senkiföldje pontján.216 

„Május elsejére virradó éjjel májusfát állítanak a 
legények. A fát úgy lopják uradalmi erdőről. Szala
gokat, sört, bort, virágot szoktak rá kötni, még pere
cét. A májusfát még május hónapban kiveszik, aztán 
aki megvásárolja, tíz-tizenöt liter bort szokott adni a 
legényeknek, akik aztán abból mulatságot rendez
nek." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 

Süvölvény fiúkat, rendszerint „őrzőgyerekeket" 
verseny mászásra vettek rá a legények: aki lehoz egy 
üveg sört, vagy bort, azé lehet. Mindig akadt vállal
kozó. 

Az én gyermekkoromban előfordult, hogy vala
melyik módosabb lány, vagy a tanítócsalád is kapott 
az udvarában felállított májusfát. (Bálint Sándor fel
jegyezte, hogy „Somogy több falujában a májusfát a 
templom előtt állítják föl.") Dömötör Tekla szerint 
a „májusfának alig van kapcsolata a nyár allegorizált 
behozatalával." 

Mindszentek napja 
„Halottak napján" este - felekezeti hovatartozásra 

való tekintet nélkül, szokás volt a még gondozott sí
rokon a gyertyagyújtás. Ezzel a nappal kapcsolatban 
egyetlen babonás szokással találkoztam Kisdörgicsén: 
„Halottak hetibe nem szabad meszelni." (Mészáros 
Lászlóné Rumi Karolin, 1957. XII. 19.) 

Luca-nap 
Luca a katolikus szent Luciából vált idők 

folyamán boszorkányos tulajdonságokkal felruhá
zott nőalakká. Luca tulajdonképpen a baromfiak vé
delmezője, tehát nemcsak büntet, hanem mint segítő 
szellem is szerepel népünk hiedelmeiben.2 J 7 

A Luca nappal kapcsolatos hiedelmek közül a 
lucaszék készítésére már fentebb utaltam. Kisdörgi
csén a Luca naphoz egyéb szokások és babonák is 
fűződnek: „Luca napkor nem szabad varrni, mert be
varrják a tikok fenekit, aztán nem tojnak egész esz
tendőbe."218 (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 
„Lucanapkor nem szabad varrnyi, mer bevarrnyák a 
tikok valagát. Ezt mast is be szoktyák tartanyi." 
(Szűcs Lászlóné Bencze Ilona, 1958. II. 21.) „Luca 
naptyán pörköllő fával szokták mégkurkányi a tiko
kat a zólba, hogy jobban tojjanak." (Szentes Lajos, 
1958. IL 21.)219 „Luca napkor a tyúkok ólukba be 
kell kurkálni a disznópörkölő fával: Tojjatok kotojja-
tok - háromszor el kell mondani, akkor jó tojók 
lesznek." (Közölte: Pálffy Károly, lejegyezte és meg
küldte: Pálffy Edit ált. isk. tanuló, 1958. III. 7.) 
„Ászt a piszkafát, amivel disznópörköléskor a tüzet 
piszkálják, azt használták megpiszkálni a tikokat az 
ólban aztán azt mondták: „Tojjatok, kotojjatok!" 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) „Luca napján nagy 
botokkal jártak régen, amivel a gerendát verték, aztán 
verset is mondtak a legények, őrzőgyerekek: 

Luca Luca kitty-kotty 
Ha nem adnak litty-lotty 
Ha nem adnak szalunnát, főverém a gerendát!"2 2 ° 

(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) 
Idős Bodor Lajos kisdörgicsei lakos még ilyen vál

tozatát tudta a luca napi kotyoló versnek: 

„Luca-Luca kity, koty, 
Tojjanak a tikok 
Ha nem tojnak a tikok, 
Tojjanak az asszonyok!" 

Ez a versike is töredék. Az én gyermekkoromban már 
nem volt ismeretes sem a szokás, sem a vers. Utoljára 
a század elején próbálkoztak még kisdörgicsei legé
nyek, ezek is póruljártak: „Éccër az öreg Egyédhöl 
odamentek a szógalegények Luca naptyán, hogy még-
kurkájják a tikokat a disznópörköllő fával. ,JMit 
keresték itt?!" — förmed rájuk az öreg. „Lucáznyi 
gyüttünk!" „Mit akartok tik itt? Ide gyüttök 
cucányi? Talán a menyemet akargyátok! Kotróggya-
tok innejd!" Elkergette ükét." (Sokhegyi Károly, 
1958. II. 24.) „Luca napján nem jó semmit kölcsön
adni, mert elviszik a szerencsét." (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin, 1957. XII. 19.) „Lucanapkor nem jó 
kiannyi, de bevënnyi jó. Mer ha kiannak valamit, 
elmegy a szerencse2 2 1 Az a szerencse Luca napkor, 
ha férfi megy először a házhó." (özv. Bencze Gyuláné 
Kovács Mari, 1958.11.21.) 

Horváth Béla, aki vászolyi származású, az alábbi 
luca napi szokás hírét hozta át Kisdörgicsére : „Fog
nak az emberek egy furkósbotot és bemennek a szom
széd tikjaihoz és megkurkálják. Luca napi reggel a 
szomszédok egy csutak szalmát tesznek az ajtóba." 
Ez a szokás a szalmára térdelve előadott luca napi 
varázsmondókák emlékének maradványa.2 2 2 

Miklós-Mikulás 
Mi protestáns falubeliek egyáltalán nem vettük 

figyelembe. Nem is kötődött a naphoz semmiféle 
népszokás, mindössze néhány módosabb családnál 
történt ajándékozás, virgács a kis gyermekeknek. 

Karácsony 
„A karácsony ünneplése római eredetű. A legyőz

hetetlen Napisten tiszteletére rendelt napfordulati 
ünnep ez. Maga a karácsonyfa és karácsonyi 
ajándékok északi germán eredetűek."223 Karácsony
fa állítása itt is általános szokás. Katolikus templom 
nem lévén, így éjféli mise sem volt, következéskép
pen nem is készülhetett lucaszék, bár a vele kapcso
latos hiedelem a faluban nem volt ismeretlen. „Ka
rácsony este a kanász durrogatnyi még kürtőnyi szo
kott uccahosszat" — emlékezik vissza Szentes Lajos 
(1958. IL 21.)224 

Karácsony megszemélyesítőjét egyedül Kiss Sán-
dorék fiának, a 6 éves Kiss Bélának szálából hallot
tam, az erdélyi tréfás magyar gyermekköszöntővel 
azonos szöveggel, a 920-as évek közepén, amikor 
nálunk járt köszönteni: 
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„Elgyütt a Karácsony 
Borzas szakállával 
Uzött-füzött bocskorával 
Tarisznyaszijjával!"2 2 5 

Csak ennél az egy családnál őrződött meg a faluban 
ez a karácsonyi rigmus. Hogy honnét, mikor került 
hozzájuk, 1958-ban sajnos már kideríteni nem állt 
módomban. (Kiss Béla eltűnt a második világhábo
rúban, szülei pedig elhaltak már ekkor.) A kará
csonyi abroszt - babonás célokra - külön őrizték 
régen Kisdörgicsén. 

A vadászt karácsonykor megfenyegető nyúl hiedelme 
Ez az országosan elterjedt hiedelem az ünnepnapi 

munkatilalom megszegésével kapcsolatban 
keletkezett: tilos karácsonykor, éjféli mise alatt va
dászni.226 A kisdörgicsei változat szerint ez a tilalom 
nem ünnepnapi vadászatra vonatkozott, hanem csu
pán a keresztúton történő nyúlvadászatot tiltotta: 
„Egy vadásznak volt egy fia és az kérte az apját, 
hogy hadd menjen el vadászni. Adja neki a puskát, 
most ő is hoz egy nyulat. Azt mondja neki az apja: 
„Ha a liniakereszteződésnél látsz nyulat, rá ne 
lőjj!" Hát elment a fia. Mikor odaér, csakugyan a 
liniánál lát ám egy nyulat, de arra nem lőtt rá. Elment 
beljebb az erdőbe és rákiált a nyúlra: „Megállj, te!" 
Erre a nyúl fölállt kétlábra, megfenyegette a vadászt 
és azt mondta neki: „Rám ne merj lüni!" A vadász 
úgy megijedt, hogy eldobta a puskát és hazáig sza
ladt." (Németh Sándorné Czukor Ilona, levélbeli 
közlés, 1958. III. 8.) 

Az Óév (Szilveszter) 
Óév napján Kisdörgicsén szokásban volt babonás 

cselekményekkel a férjhezmenő lányok életének 
hiedelemvilágában találkoztunk. Az alábbi szilveszte
ri hiedelem már halálesettel kapcsolatos: „Szil
veszterkor annyi pogácsát kell gyúrni, ahányan van
nak a családban. Minden pogácsába bele kell bököd
ni a nevet és egy tollat. Amelyiknek a tolla elég, az 
nem éri meg a jövő Szilvesztert." (Steixnerné Vörös 
Margit, 1958. III. 7. Levélbeli közlés). Ez a halált 
jósló pogácsasütés hazánk más vidékén Luca napjára 
esik.227 

Halál 
A halál előjelével, halálesettel, a halottól való 

felessel kapcsolatos hiedelmekben bővelkedik Kisdör-
gicse: „Kukukkmadár hány évig élek?" Szinte minden 
egyes erdei kakukk-kiáltás után elhangzott ez a félénk 
kérdés a dörgicsei nép ajkán. Egy alkalommal az alsó-
dörgicsei uradalmi intéző: Zwikker „tekintetes úr" 
a kisdörgicsei határba nyúló uradalmi erdőt járta, 
puskával a vállán. Egyszer csak megszólal a feje fölött 
a lombos erdők „jövendőmondója", a kakukk. Dörgi
csei szokás szerint, az intéző odakiáltott a madárnak: 
„Kukukkmadár hány évig élek?"228 „Amíg a fene 
meg nem ész!" —jött a fáról a válasz, emberi hangon. 

Az intézőnek földbe gyökeredzett a lába a rémület
től. „No így még sohase jártam" — újságolta másnap 
a faluban. Talán holta napjáig sem tudta meg, hogy a 
felsődörgicsei, tréfás kedvű Tóth Károly volt a huncut 
jósmadár. (Mészáros Lászlóné után dr. Mészáros 
Gyula, 1958.11.20.) 

A tükör babonás szerepe a halálesetekkel kapcsolat
ban 

„Törött tükröt nem jó a házban tartani, mert 
szerencsétlenségét, halált hoz a házhoz." (Mészáros 
Lászlóné Rumi Karolin, 1958. II. 20.) „Ha leejti a 
legény a tükröt, nem nősül meg és hamarosan meg
hal." (Pálffy Károly közlése, leírta Pálffy Edit 
ált. isk. tanuló) „Amikor valaki meghal a háznál, a 
tükröt mingyá lé köll takarnyi."229 (özv. Bencze 
Gyuláné, 1958. II. 21.) „Amikor halott van, a tükröt 
lé szoktyák takarnyi feketével, mer nem jó belenéz-
nyi olyankor." (Szűcs Lászlóné Bencze Ilona, 1958. 
11.21.) 

A halál más előjelei 
Amikor egy csillag leszalad az égen, meghal vala

ki. (Általános hiedelem) „Mikor a nagyapám meg-
haat, a bagoly ott hujjogatott a kerbe." (Szűcs 
Lászlóné Bencze Ilona, 1958. II. 21.) „Hujikkol a 
halálmadár, meghal valaki!"230 (Sokhegyi Károly, 
1958. II. 24.) „Amikor a házban valamilyen bútor 
vagy más holmi magáiul elmozdul, leesik, vagy föl
dül, méghal valaki a családba." (Mészáros Lászlóné 
Rumi Karolin, 1958. II. 20.) „Ha valakinél a vakond 
föltúrja a ház elejét, akkor abba a házba meghal vala
ki." (Steixnerné Vörös Margit, 1958. III. 7. Levélbeli 
közlés) „Ha valaki bemegy egy házba, aztán besü-
lyed a sarka, abban az évben meghal." (Steixnerné 
Vörös Margit, 1958. III. 7. Levélbeli közlés)231 

„Ha elválik a kenyér a héjátul, meghal valaki.232 

(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) „Dióval álmodni 
halált jelent. (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) „Aki 
tavasszal sárga pillét lát először, még abban az évben 
méghal." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) „Ahol 
egész nap tutol a kutya, ott meghal valaki."232 

(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) „Tizenhármán 
nem jó egy asztalnál ülni, mert akkor egy közülök 
rövidesen meghal." (Mészáros Lászlóné Rumi Karo
lin) 

Halálra ijeszt és 
„A mencshelyi temetőnél egyszer lovakat őrzött 

egy ember a gyepű mellett. Késő este ment két legény 
és beszélgettek: „Mit csinálhatnak ilyenkor a halot
tak?" Az öreg meg a gyepű mögül ijesztő hangon meg
szólal: „Ki aluszik, ki pipál, ki a sír szélén áldogál." 
A legények megijedtek, hazáig futottak és holtan 
estek be az ajtón." (Németh Sándorné Czupor Ilona; 
írásbani közlés, 1958. III. 8.) 
Lehúzta a halott! 

Még ma is hallani elvétve az alábbi „történetet": 
„Egyszer kocsmai iszogatás közben égy legény avval 
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kérkedett, hogy ő fogadásból éjfélkor haza hoz a te
metőből egy fej fát, meg vissza is viszi. A többiek rá
álltak. A legény valóban megmutatta a keresztet, új
ból el is vitte, de nem tért vissza többé. Mikor aztán 
utána mentek, hogy mi történt vele, ott találták hol
tan a temetőben, a fejfára borulva. A fejfa karójával 
odaszögezte köténye sarkát a földhöz és rémületé
ben szörnyethalt." (Mészáros Lászlóné Rumi Kam
iin) 

Hóttetén 
„Ahun halott van, ott az ablakon nem jó benéz-

nyi, mer hóttetént kap a fején." (özv. Bencze Gyulá-
né Kovács Mari, 1958.11.21.) 

Temetés 
„Koporsóba azelőtt zsebkendőt, imakönyvet tet

tek." (özv. Bencze Gyuláné Kovács Mari, 1958. II. 
21.) „A halottat mindig lábbal vitték kifelé a házból, 
hogy vissza ne járjon."234 (Mészáros Lászlóné Rumi 
Karolin) „Mikor temetés van aztán ha férfi gyün ki 
utoljára a temetőbül, akkor a legközelebbi halott 
férfi lesz. Ha asszony gyün ki, asszony hal meg." 
(Mészáros Lászlóné Rumi Karolin) „Halott után ki-
meszeenek, a szoba négy sarkába kénport égetnek." 
(özv. Bencze Gyuláné Kovács Mari, 1958. II. 21.) 
„Ha koporsószöget ajtó-küszöbbe vernek, kihal a 
ház." (Szentes Lajosné Mészáros Karolin, 1958. 
II. 21.) Nemcsak az ember, hanem a növény „halálát" 
is okozhatja a koporsószög: „Ha valakinek haragosa 
van, aztán meg akarja bosszulni, koporsószeget ver 
annak termő gyümölcsfájába. Akkor az a fa elszá
rad." (Mészáros Lászlóné Rumi Karolin, 1958. II. 
20.) 

Hazajáró halott2 3 5 

A hazajáró halottra vonatkozólag talán a legsze
gényesebb Kisdörgicse hiedelemvilága. Vajkai Aurél 
is felfigyelt bakonyvidéki gyűjtései során arra a tény
re, hogy „a visszajáró halott ritkán szerepel az elbe
szélésekben »2 3 6 Magam is csupán egyetlen adat
hoz juthattam Kisdörgicsén : „A zöreg Egyed mikor 
mëghaat, ott laktunk a régi Egyed-házban. Eccer 
kiment a zuram éjjel a dógát végeznyi, hát aztán 

ëccër csak ott áll ám a zöreg Egyed, fekete ruhába, 
kalaposán. Addig ott át, míg az uram pisát, asztán 
eltűnt ëccërre." (Tabi Lajosné, 1958. II. 21.) A ha
lott tehát abban a ruhában jelent meg, amiben elte
mették.2 3 7 

A kisdörgicsei nép tud olyan esetről is, mikor a 
halott a sírban felébredt. Mire a föld alatti jajgatást 
a csősz meghallotta és a koporsót kihantolták, addigra 
a „halott" már végleg meghalt, de koporsójában meg
fordulva találták és kezefejéről a hús mind le volt 
rágva. Közmondás: „Megfordulna a sírjában." 

Világ vége 
Egyszer egy dörgicsei ember elhatározta, hogy 

addig nem nyugszik, míg el nem ér a világ végire. El 
is indult. Addig ment, míg egyszerre csak olyan hely
re ért, ahol már nem nőtt még fű sem. Az a fű olyan 
volt, mint a disznószőr, aztán állat is csak csupa 
disznó volt. Ott volt a világ vége, annál tovább nem 
tudott menni és visszafordult. (Szilvási Géza 16 éves 
legény mesélte a 20-as évek közepén Mészáros Gyu
lának) 

UTÓSZÓ 

Ennyit őrzött meg a halványuló emlékezet Kisdör
gicse népe 60—100 évvel ezelőtti mátkaságának, 
anyaságának, csecsemő-, gyermek- és felnőttkorának 
babonától, hiedelmektől, betegségektől és varázslá
soktól terhes világából. 

Ez a világ a Kárpát-medence magyar etnikumának, 
részben az itt élő más ajkú népeknek közös monda
talajából sarjadt és élt, s elvétve él még ma is, a Dör-
gicséhez közel, vagy tőle legtávolabb eső, sajátos 
néprajzi tájegységekben egyaránt. Idős adatközlőim 
javarésze már rég nincs közöttünk. Hulladozik a rend
ből az én falumbeli korosztályom adatközlő gárdája 
is. 

Mégegyszer megköszönöm holtaknak és élőknek, 
hogy segítségemre voltak szájhagyományaink, hiedel
meink emlékének megőrzésében, hogy elmúlásukkal 
egykori mesélő kedvük és szavuk nem foszlik szerte 
a semmibe, a feledésbe. 

SZÓMAGYARÁZAT 

balaska balta 
bangócs légy, bagócs 
bákász mumus, gyermekijesztő 
becce gyermeknyelvben : kisborjú 

Itt: szőlőhegy neve: Becce 
boszorkánypille 1. halálfejes lepke 

2. éjjeli pávaszem 
bőregér denevér 

buborcsék pörsenés 
büdösféreg agyi poloska 
csira szeplős 
csójján, csójjány csalán 
csótánné csótány 
csöndér csendőr 
difertëskëdik fölényeskedik, különcködik 
dió kopálása dió külső zöld burka 
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dudogó főtt aszalt gyümölcs linia 
elagyusztál megver 
ellentét elsiet ludvérc 
ganyé trágya; itt: trágyadomb ményétasszony 
ganyélé trágyáié péntő 
gubbog gubbaszt pétérke 
gyei jel, naptári jegy piharc 
halálmadár kuvik pihe 
hárintás kanyarintás pipitér 
herbaié gyógytea ragadós betegség 
hérokk mumus, gyermekijesztő regöllő 
himpér málna rékli 
istenátkozta tüske vadrózsa bokor vesszeje rospic 
istenharagja villámcsapás sepeli 
istenkalácsa Hold 
istentehene gyászcincér 
kajneszes lármás szemőcsék 
kádéncia rigmus, pár soros versike Szengöllér 
kellés kelés: furunkulus Szent Mihály lova 
kódis 1. beteg, sánta tarés kígyó 

2. koldus tüszel 
kódisembér kéregető koldus 
körmicől karmol urabácsi 
kutusz mumus, gyermekijesztő 
lángálló lángos üszibogár 
léndző lénző : ingujj végén szegély 

Itt: a szoknya korca 
vas-szar 

üresen hagyott, be nem ültetett, 
egyenes erdei sáv, lénia 
lidérc 
menyét, hölgy menyét 
pendely 
katicabogár 
piac 
pehely 
kamilla 
ragályos betegség 
regős 
elöl-gombolós női blúz 
rosseb, rossz seb: káromló szó 
sopánkodó, siránkozó: sepelgő 
(sepeleg: siránkozik. Lásd: 
Ómagyar Mária-siralom) 
szemölcs 
Szent Gellért 
hordozható ravatal 
tarajos kígyó 
tűzhely, a kemenceszáj elé 
épített falipolc 
urambátyám (a szolgalegény 
szólította így gazdáját) 
őszi bogár 
vas salak 

JEGYZETEK 

Rövidítések - Abkürzungen 

I. m. = Idézett mű 
Ethn. = Ethnographia 
Arch. Ért. - Archaeologiaí Értesítő 
MTA = Magyar Tudományos Akadémia 
OL = Országos Levéltár 

1. Erdei, Leshegy, Fénye, Becce, Agyaglik: Dörgicse kör
nyéki, jó bort termő' szőlőhegyek. 

2. GÖNCZI Ferenc: Göcsej. Kaposvár, 1914. 195. d) 
Villámlás, mennydörgés. 198. ,,Nem tanácsos küszö
bön állani, mert a villám odacsap (Csertamellék)" 

3. GÖNCZI Ferenc: I. m. 196. „A villámlást Isten tüzé
nek, Isten haragja nyilvánításának tekintették s tekin
tik ma is." 

4. GÖNCZI Ferenc: I. m. 199. ,, . . . A mennykő a nép 
hite szerint, tehát valóságos kő, mely rendesen véső, 
kalapács, kaszakő, szekerce, fejsze s három - v. négy
szögletesen ékalakú." 

5. GÖNCZI Ferenc: L m . 203. ,, . . . A lecsapott menny
kő a földbe fúródik. A legtöbb helyen azt hiszik, hogy 
7 ölre fut le s csak 7 év múlva kerül föl . . . " 

6. GÖNCZI Ferenc: I. m. 205. „A mennykövet különö
sen orvosláshoz használják . . . Ha a tehén tőgye vagy a 
ló csöcse, különösen fiadzáskor „becsomusodik", 
mennykővel kenik, húzogatják meg." 

9. 

RÓHEIM Géza: A halálmadár. (A bűvös tükör. Válo
gatás Róheim Géza tanulmányaiból. Budapest, 1984.) 
93. ,A halált jósló bagoly hitét először a törökséggel 
való érintkezés korszakában ismerhette meg a magyar
ság, de ez a hit teljesen egyező volt a mai Magyaror
szág területén talált indogermán népek hitével. Ez 
segítette elterjedését, biztosította fennmaradását." 
SZENDREY Ákos: A magyar néphit kutatása. Buda
pest, 1948. (Klny. a Magyar Népkutatás Kéziköny
véből). 16. „RÓHEIM Géza: . . . A halálmadárról ér
tekezve megállapítja, hogy a magyarság már a magyar
török érintkezés korában megismerhette a halált jósló 
bagoly fogalmát." KOVÁCS Endre: Doroszló hiede
lemvilága. 1981. 1024. „A kuvikot a legtöbb adat
közlő halálmadárnak tartja . . ." 
GÖNCZI Ferenc: I. m. 214 e) Hiedelmek a különbö
ző állatokról. ,A néphit azt hiszi, hogy a menyétnek 
fullánkja van . . . Az állatot meg is szopja. Ez okból 
különösen tartottak tőle." DÖMÖTÖR Tekla: A ma
gyar nép hiedelemvilága. Budapest, 1981. 110. Más 
mitikus állatok és növények. ,, . . . A magyar néphit
ben a boszorkány és a szépasszony is megjelenhetett 
menyét formájában." 
DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 102. Gyermekijesztők. 
,Tizek olyan mitikus lények, akikben a felnőttek nem 
hisznek, csak a gyermekeknek emlegetik őket . . ." 
„Általában nem többek egy névnél, s gyakran a gyer
meki fantáziára bízzák, hogy találják ki, milyen is 
lehet az említett mumus." 

626 



10. Magyar Nyelvőr, 75. évf. január-február 1. sz. „Levél
szekrény": a 75. oldalon többek között ez olvasható: 

1. Elhallgass, mert elvisz a bákász!" 76. „Felelet: 
1. Bákász a M. Tájszótár szerint Felső-Somogyban, a 
Balaton mellett azt jelenti: mumus, ijesztő." Érdekes 
jelenség, hogy a bákász egy zimányi gyermekaltató
ban is szerepel: GÖNCZI Ferenc: Somogyi gyermek. 
Kaposvár, 1937. 107. „A gyermek altatása . . ." 108. 
„Gyün a fehér bákász 
Alugyá, bum, búmba, 
Csicsisba." (Zimány) 

11. KOVÁCS Endre: I. m. 153. 1141. „Ha nem lesző jó, 
elvisznek a rézf . . .u bagók!" 

12. BORNEMISSZA Péter: Ördögi kísértetek. Semptén, 
1578. 39. „Éjjel járó asszonyokról is sokat mondhat
nék, kik éjjel macska képébe szökdécselők . . . " 
KÁLMANY Lajos: Gyermekijesztők és rablók nyelv
hagyományainkban. Ethn. 1893 (4. évf.) „. . . Bosur-
kan - török - bosszantó - boszorkány. A boszor
kány embert, állatot, növényt ront . . . a boszorkány 
elsajátítja a bübájosságot . . ." DÖMÖTÖR Tekla: 1. 
m. 34. „ . . .Biztosan török eredetű szó a boszorkány, 
általában a néphit egész területén a törökös nyelvi 
kapcsolat jobban kimutatható, mint a finnugor. Török 
eredetű pl. bűbájos, sárkány szavunk is." 124. „A 
boszorkányperek megszűnése nem jelentette a falusi 
boszorkányhit megszűnését." SZABÓ Lajos: Takta-
szadai mondák. Budapest, 1975. 21. „Boszorkányok" 
„A boszorkányokat valóságos élőlényeknek tartják a 
hiedelmek, a legtöbbet közülük név szerint és lakóhely 
szerint is megnevezik . . . A boszorkányok többnyire 
nők, de akadnak köztük férfiak is." LUBY Margit: 
Bábalelte babona. Budapest, 1983. 15. „Néhány szó 
a boszorkányhitről." „ . . .Keresztény felfogás szerint 
boszorkány az, aki az ördöggel szerződést kötött, 
hogy tőle varázslást és bűbájosságot tanulhasson." 

13. GÖNCZI Ferenc: I. m. 206. Különböző babonás szo
kások, hiedelmek. 216. „A katicabogár, vagy böde. 
A leányok tányérjukra teszik és kérdezik: „Böde, 
böde, mere vüszöd ládámat? Amerre elrepül, onnan 
remélhetik a kérőt." BERZE NAGY János: Baranyai 
magyar néphagyományok. Pécs, 1940. III. 83. 2. Le
gény és leány. 84. 7. „Ha a lány katicabogarat talál, 
megkérdezi tüle: Mere visznek férhöl? - Amère a 
bogár röpül, ara felé visszék." (Diósviszló, 1934. H. 
Pap Mária gy.) KOVÁCS Endre: I. m. 281. Jósló 
tevékenység. Szerelem házasság. 2441.: „A szerelmes 
lányok a tenyerükbe katicabogarat tettek, jobbra
balra himbáták a kezüket és kérdezték: - Katicabo
gár, mondd meg nekem, merre visző férjhő. Amellik 
irányba röpűt, akkó abbu az iránybu várták a kérőt." 
GÖNCZI Ferenc: Somogyi gyermek. Kaposvár, 1937. 
145. Állatcsalogató, riasztó, gúnyolódó s egyéb gyer
mekmondókák. 
„Katicabogár, merre viszel férjhez? 
Bécs felé, Buda felé, 
Tarka kutya háza felé." 

14. RÓHEIM Géza: A törött tükör (A bűvös tükör. Válo
gatás Róheim Géza tanulmányaiból. Budapest, 1984.) 
25 3-283 . 254. ,.. . . Ha egy leány tükröt tör, Siklós 
és Oláhlapád néphite szerint hét, Bács megyei néphit 
szerint kilenc évig nem tud férjhez menni . . . " 

15. GÖNCZI Ferenc: Göcsej. Kaposvár, 1914. 270. ,A 
karácsonyi éjféli miséről hazatérő leány . . . a disznó
ólhoz megy s megrúgja a disznóólat, miközben három
szor ezt mondja: „Ugy gyüjjenek hozzám a kiérük, 
mint ere a vállura a disznuk!" (Bánokszentgyörgy) 

16. KRUPA András: Az emberrel kapcsolatos szlovák népi 
hiedelmek Békéscsabán, Tótkomlóson és Csanádalber-
tin. (ORTUTAY Gyula: Népi kultúra népi társadalom. 
A MTA Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve VII. 
Budapest, 1973.) 189. j) Szerelmi jóslatok. Szerelmi 

jóslás rostával. „ . . . A szitával történő jóslás egész 
Európában elterjedt szokás, a rosta forgatása északi, 
nyugati és déli szomszédainknál is él." DIÓSZEGI 
Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi művelt
ségben. Budapest, 1958. 

17. BERZE NAGY János: I. m. 2. „Legény és Leány" 
84. 22. . . A sámodi lányok nem Óév éjszakáján, 
hanem „Karácsony éjfélkor" gyúrnak férfinevekkel 
megjelölt gombócokat. 

18. GÖNCZI Ferenc: I. m. 211. „A szerelmesek, házas
párok egymáshoz kötésére vonatkozó teemények." 
213. ,,Egy bánokszentgyörgyi öregasszony . . . a le
gény csizmakapcájából . . . egy darabot lemetszett, 
. . . kis pohárba tette és vízzel leöntve, befödte, az
után a tűzhelyre helyezve, besározta. Tüzelés alatt 
ez főtt. A legény csaknem az eszét elvesztette, de 
az öregasszonytól szabadulni nem tudott." 

19. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 161. Szerelmi varázslat 
,,. . . E mágikus cselekményekhez többnyire a va
rázslást folytató személy saját haját, körmét, váladé
kát stb. használja . . . " GÖNCZI Ferenc: I. m. 212. 
„Ha a fiatalok egymás hajából metszenek s ezt 
pogácsában megeszik, egymásba fognak szeretni." 

20. GÖNCZI Ferenc: I. m. 210-211 . d) Szerelmi varázs
lások. „. . . A szerelem gerjesztésére . . . a szerelme
sek egymáshoz való kötésére . . . vonatkozó teemé
nyek jórésze . . . szeméremsértő, undort keltő tettek
ből áll. A teeményéknél használt tárgyak egy részét a 
kiszemelt egyén ételében, italában adják be . . . Étel
nél legtöbb esetben pogácsában adnak be . . ." KRUPA 
András: I. m. 185. b) „Etetés pogácsával" „A lányok
nál a leggyakoribb szokás az volt, hogy valamit tettek 
a pogácsába, hogy szeresse őt ." BALASSA Iván-OR-
TUTAY Gyula: Magyar Néprajz. Budapest, 1979-
1980. 632. A magyar népi hiedelemvilág. 649. „ . . . A 
rontás másik áldozatcsoportja a szerelmesek közül 
kerül ki. Ha valaki szerelmét meg akarták szerezni, 
akkor haját, vagy más szőrszálát, vagy esetleg annak 
hamuját pogácsába sütötték . . . " 

21. SZABÓ Lajos: Taktaszadai mondák. Budapest, 1975. 
35. Szerelmi varázslás. Serkentés. 1. „A leány, hogy 
a legény szerelmét elnyerje, a havi véréből (az úgyne
vezett „ünnepély"-bői) italba kever néhány cseppet, 
s megitatja a mit sem sejtő legénnyel." 

22. KAPROS Márta: A gyermekre vonatkozó preventív és 
produktív mágikus szokások az Ipoly menti néphagyo
mányban. Nógrád megyei Múzeumi Közlemények, 
1974/20. 85. A kicserélés veszélyének „a keresztelőig 
van kitéve a gyermek, tehát az óvintézkedésekre ez idő 
alatt van szükség. Ezt a célt szolgálta egyrészt a sáto
ros ágy, . . . ugyanezt a célt szolgálta a lepedőbe tű
zött tű. (Örhalom)". Tettamanti Sarolta a Zalavár 
községi I. temető tűmellékletének ismertetésénél utal 
a sírba helyezett tűnek rontás elleni védő, babonás 
szerepére. TETTAMANTI S.: Arch. Ért. 98.(1971)2. 
216-244. 1., 81. sz. női sír. RÁTH-VÉGH István: 
Két évezred babonái. Budapest, 1955. 12. „ . . . vas, 
az a fém, amelynek ősrégi néphit szerint varázslatos 
ereje van a rossz szellemek rontó mesterkedései el
len." 

23. GÖNCZI Ferenc: Somogyi gyermek. Kaposvár, 1937. 
38-39 . „Ha esküvőkor . . . a menyasszony . . . övébe, 
vagy blúzába varrótűt szúr, leányuk születik." (Víz
vár, Nagykorpád) 

24. KRUPA András: I. m. 192. „Ha a terhes nőnek nagy a 
hasa felfele nő, . . . fia lesz. Gönczi Ferenc: i. m. 38. 
,A születendő gyermek neme" 40. „Ha a viselős 
asszony hasa csúcsos, . . . fiút . . . várnak". ,,. . . Ame
lyik savanyufélét kíván, fia lesz . . ." 

25. KOVÁCS Endre: I. m. 253. Gyermeknevelés. Terhes 
anya. 2166: „A terhes anya né' égyën páros meggyet, 
cseresnyét vagy más ijesmit, mer akkó ikrei lesznek." 
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GÖNCZI Ferenc: I. m. 42. A terhes nő táplálkozása. 
„ . . . a kettős gyümölcsöt evő terhes asszonynak ket
tős gyermeke születik." KAPROS Márta: I. m. 8 2 - 8 3 . 
„Legáltalánosabb az a hiedelem, hogy ha az anya -
nem feltétlenül a terhesség alatt, már lánykorában is 
- összenőtt gyümölcsöt (kettős szilvát, kettős gyü
mölcsöt) evett, azért születtek ikrei." (Csesztve, 
Hugyag, Ipolyfödémes, Litke, Ludányhalászi, Örha-
lom). 

26. KRUPA András: I. m. 192. „ . . . Ha (az állapotos 
asszony) azt akarja, hogy gyereke szép hosszú hajjal 
szülessék, azt ajánlották neki az öregasszonyok: 
„Menj, lopj hajas kukoricát." GÖNCZI Ferenc: I. m. 
42. A terhes nő táplálkozása. 43. „A terhes nő . . . 
kukoricacsövet azért lop, hogy születendő gyermeke, 
különösen ha leányt vár, nagyhajú legyen." KAPROS 
Márta: I. m. 81. „. . . A hosszú haj előidézésére az ál
lapotos asszony kukoricát lopott." 

27. MANGA János: Palócföld. Budapest, 1979. 148. 
,, . . . A másállapotos asszonynak . . . senkit, semmit 
sem volt szabad megbámulnia, mert a gyermeke olyan 
lesz, mint akit vagy amit megbámult." KRUPA And
rás: I. m. 191. Terhesség, szülés, gyerekágyas asszony, 
csecsemő, keresztelő. 192. old.: ,,Az állapotos 
asszonyt különösen az első félidőig védik. Amíg a 
magzat nem mozdul meg, a félidőig nem szabad, hogy 
rácsodálkozzon valakire, mert az jelt hagy a gyere
ken . . . Ha az arcára gyümölcs hull, akkor is jel ma
rad rajta . . ." 

28. Betegség babonás gyógyításának kapcsolata leölt ba
romfival: GÖNCZI Ferenc: Göcsej. Kaposvár, 1914. 
304. Nyavalyatörés: „ . . . A leölt tyúknak vérét a 
vergődő beteg mellére folyatják, s ettől „mingyár 
észre gyün". (Kisdörgicsei gyermekfenyítésben szere
pel: „Vigyázz mer mingyá eszrehozlak!") 

29. KOVÁCS Endre: I. m. 654. Anyajegy. 663. ,, . . . Itt 
egy esetbe begyulladt a ház, és az asszony idekapott 
az arcáhó: - Jaj Istenem . . . és ijen stráfok lettek a 
gyerek arcán . . . " 

30. „LÉNZÖ - ingujjnak a kézfejnél lévő szegélye" 
(Balaton mell. Horváth Zsigmond 1899. Vas m. Ke
menesalja. Magyar Tájszótár I. Budapest, 1893-96.) 
KAPROS Márta: I. m. 82. „A rendellenességekkel kap
csolatban a rácsodálkozást emlegetik. Ha valami 
szokatlant látott . . . az állapotos asszony . . . gyorsan 
kapja el róla a szemét, vagy a neveletlen ujját dugja be 
szoknya korcába. (Litke)". 

31. KOVÁCS Endre: I. m. 654. Anyajegy. 661. „Megkí
vántam a fődiepret, éppen akkó meg a halántékomhó 
nyútam . . . Amikó a világra gyütt a kislányom, akkó 
egy valódi fődieper vót a halántékán . . . " 

32. KOVÁCS Endre: I. m. 253. Gyermeknevelés. Terhes 
anya. 2164. ,Amit az állapotos megkíván, azt meg köll 
neki adni." MANGA János: I. m. 148. ,, . . . Bárhol 
járt a terhes asszony, ha az asztalon étel volt, azzal 
megkínálták . . ." V. Szathmáry Ibolya: Szokások és 
hiedelmek a szerelmi élettől a keresztelőig a berettyó-
újfalusi néphagyományban. Klny. a Bihari Múzeum 
Évkönyvéből. Berettyóújfalu, 1980. 224. ,, . . . a 
terhes nőre vonatkozó hiedelmek . . ." 226. „На a 
terhes asszony megkíván valamit, adni kell neki, 
nehogy meghaljon a gyereke." 

33. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 101. „A magyar nyelvterület 
jelentős részén ismerik viszont a kísérteties ÜSZÖGÖS 
gyermeket. Az üszögös gyermek koraszülött méhmag
zat . . ." 

34. GÖNCZI Ferenc: I. m. 316. „ . . . még a falra is föl 
tud futni . . . Ha agyon nem ütik, visszafut az anyába 
s megöli . . . " 

35. GÖNCZI Ferenc: I. m. 318. „A váltott gyermekre 
vonatkozó hiedelmek Göcsejben és Hetesben általá
nosak. A váltott gyermektől különösen a fiatal anyák 

féltek. A kicserélés, kiváltás főleg a születés után való 
napokban történik, amidőn az újszülött még nincs 
megkeresztelve . . . " GÖNCZI Ferenc: Somogyi gyer
mek. Kaposvár, 1937. 73. b) A foggal született gyer
mek és a váltott gyermek. 74. „A váltott gyermeket a 
. . . szépasszony cseréli ki . . ." KAPROS Márta: I. 
m. 85. ,A váltott gyermek kifejezést minden község
ben ismerik . . . Az olyan angolkóros gyerekre mond
ták azt, hogy váltott." BARNA Gábor: Néphit és nép
szokások a Hortobágy vidékén. Budapest, 1979. Bar
na ' Gábor megfigyelése szerint a váltott gyerek 
,, . . . nem általánosan ismert alakja a hiedelemnek . . . 
csak katolikus településeken . . ." „A gyerek kicseré
lését táltosnak, . . . boszorkánynak, más ártó szellem
nek tulajdonítják . . . " A z evangélikus Kisdörgicsén 
ugyanakkor még a század első felében is általános, 
élő hiedelem volt. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 105. 
„Váltott gyermek" Az ország egészében ismert az a 
képzet, hogy a magával tehetetlen kisgyermeket 
elcserélhetik, „elváltják" a rosszak: boszorkányok, 
szépasszonyok vagy más gonosz lények". 

36. DÖMÖTÖR Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. 
Budapest, 1981. 174. ,Д varázserejű szó" „ . . . A 
szómágia egyik ismert formája az óvónevek vagyis 
tabunevek használata. Az újszülöttet, aki megkeresz
telése előtt a gonosz rontásának különösen ki volt té
ve, csúnyácskának, pogánynak nevezték, vagy más, 
értéktelenségre utaló névvel illették, hogy ilyen 
módon félrevezessék az ártó hatalmakat." DÖMÖ
TÖR Tekla: Magyar népszokások. Magyar Népmű
vészet 6. 1972. 49. „Születés, keresztelő, befogadó 
rítusok." 51 . „ . . . Amíg a keresztelő nem történt 
meg, Csúnyácskának nevezték, . . . hogy a rosszakat 
félrevezessék." ,A beteges gyermekről azt tartották, 
hogy váltott gyermek, a gonoszok kicserélték." 

37. KRUPA András: I. m. 193. „ . . . A táj szlovák lakosai
nál általános hiedelem volt, hogy amíg nem kereszte
lik meg a gyereket, tilos volt eloltani a lámpát, . . . 
nehogy elvigyék az ördögök, a rossz szellem, vagy a 
boszorkány . . ." KRUPA András: Hiedelmek-varázs
latok-boszorkányok. Békéscsaba, 1974. 91. „ . . . A 
boszorkák, a rossz szellemek a néphit szerint néha 
valóban megvalósították gonosz tettüket. Kicserélték 
az egészséges csecsemőt saját nyomorék, csúnya gyere
kükkel." Kovács Endre: I. m. 255. „Újszülött kisgye
rek." 2188. „Az anyának körösztülőig nem szabad 
magára hanni a gyerekit, nehogy êcseréjjék a boszor
kányok." 

38. KRUPA András: Az emberrel kapcsolatos szlovák népi 
hiedelmek Békéscsabán, Tótkomlóson és Csanádalber-
tin. Ortutay Gy.: Népi kultúra, népi társadalom. A 
MTA Népr. Kut. Csop. Évk. VII., 1973. Budapest. 
91. „ . . . A tótkomlósi Vargáné nagy kezet látott, 
amely minden bizonnyal a gyereket akarta elrabolni." 

39. V. SZATHMÁRY Ibolya: I. m. 230. „Gyermekágy." 
231. 10. „A gyermekágyas asszony házában régen 
mécses égett egész éjszaka. Most sem oltják el a lám
pát, nehogy bemenjen a boszorkány." 

40. Göcsejben ismert a póruljárt lidérc, lucftr, ludvérc 
ilyen átkozódása: „Köszönheted, hogy nagyobb ördög 
vuótá, mind én, különben, ha ezer lölköd lett vuóna 
is, sziélleszaggattalak vuóna!" GÖNCZI Ferenc: Gö
csej. Kaposvár, 1914. 169. e) Lidérc (Luczfir, Lud-
vircz)" 170. GÖNCZI Ferenc: Somogyi gyermek. 
Kaposvár, 1937. 66. A gyermekágy. 67. „ . . . a szo
ba kilincsét lekötik a férj gatyamadzagjával . . ." 
68. „A férjnek gatyamadzagját az ajtósarokra csavar
ják, . . . hogy a boszorkány be ne juthasson a gyer
mekágyashoz." (Osztopán, Döröcske) 

41. GÖNCZI Ferenc: Göcsej. Kaposvár, 1914. 142. b) 
„A gyermek nevelése" 143. „Ha a betegségből fölkelt 
anya először nem a templomba megy, hanem másho-
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vá, gyermeke kójtorgó lesz." (Nagylengyel) V. Szath-
máry Ibolya: I. m. 231. „Avatás" „ . . . a gyermek
ágyas . . . amíg a templomban nem volt, nem mehe
tett sehová, mert megrontották volna." 

42. GÖNCZI Ferenc: I. m. 142. b) „A gyermeknevelése." 
„ . . . nem szabad a gyermeket egy éves koráig a tükör
be nézetni, mert nehézkóros lesz." (Csertamellék) 
V. SZATHMÁRY Ibolya: I. m. 236. 1. „A gyermek ar
ca elé nem szabad tükröt tenni, mert nem indul el." 
6. „A kisgyereket nem szabad tükörbe nézetni, mert 
nem nő ki a foga s a fogzásba belehal." 7. „Nem 
szabad tükörbe nézetni, mert nem tanul meg beszél
ni, néma marad." 

43. DÖMÖTÖR Sándor: Őrség. Budapest, 1960. Dömötör 
Sándor a kisdörgicsei keresztelőnél szokásos párbeszéd 
rokon szövegtípusát mutatja be őrségi gyűjtéséből: 
109. „Amikor a komaasszonyok a keresztelőről haza
értek, mindig zárt ajtóra találtak. Kopogniuk kellett, 
mire belülről megkérdezték, hogy mit hoztak. A 
komaasszonyok azt válaszolták: . . . „Nappali bárányt, 
éjszakai nyugodalmat." „Háromszor kérdezték, . . . 
a komaasszonyok háromszor feleltek rá." GÖNCZI 
Ferenc: Somogyi gyermek. Kaposvár, 1937. 83. Visz-
szatérés a keresztelőről: ,, . . . a keresztanyákhoz . . . 
háromszor a következő kérdést intézi a bábaasszony, 
vagy valamelyik házbeli: „Mit hoztak?" A felelet: 
„Báránt" . . . „Körösztöüt báránt". „Isten bárányát". 
KRUPA András: I. m. 193. „ . . . Megérkezéskor - be
lépve a szobába — a keresztanya a gyereket a földre 
tette: „Pogányt vittünk, keresztényt hoztunk - mond
ta." 

44. LUBY Margit: Bábalelte babona. Budapest, 1983. 35. 
old.: „ . . . Hudákné szerint maga kára nélkül átadható 
a ráolvasó szöveg, ha leírja, ha bal kézzel a bal válla 
felett hátrahajítja." 

45. BERZE NAGY János: I. m. 259. 18. „összenőtt szem
öldökű emberektől óvakodni kell, mert ezek veszedel
mesek . . ." (Mecsekszabolcs, 1934. Pavlicsek János 
gy.) GÖNCZI Ferenc: Göcsej. Kaposvár, 1914. 284. 
,A betegségek leírása." ,igézés vagy szemverés." ,A 
göcseji nép a gyermekek zsibbadtságát, gyöngeségét, 
lázát, apróbb rosszulléteit rendesen szemverésnek 
tudja be. Főleg azon egyéneket tartja igézőknek, . . . 
akiknek szemöldökük összeér . . ." MANGA János: 
I. m. 154-155. ,A síró, betegnek látszó gyermekről 
csakhamar megállapították, hogy . . . szemmel verték : 
Azt tartották, hogy vannak olyan emberek, akik ha 
erősen ránéznek valakire, azt akaratlanul is megigézik 
. . . a szemöldökük össze van nőve . . . Gyakori, elter
jedt gyógymód volt a szenes vízben való mosda
tás . . ." „Örhalomban . . . a megmaradt szenes vi
zet . . . a szoba négy sarkába öntötték." 

46. GÖNCZI Ferenc: Somogyi gyermek. Kaposvár, 1937. 
69. A gyermekágyas nőt meglátogatók viselkedése. 
,A gyermekre, mihelyt megpillantják, aprón ráköp
dösnek, különböző mondások kíséretében: „Jaj, de 
csúnya vagy!" stb. GÖNCZI Ferenc: Göcsej. Kaposvár, 
1914. 315. ,Aki az újszülöttet először látja, ráköp, 
hogy szeme ne ártson neki, vagyis meg ne igézze." 
V. SZATHMÁRY Ibolya: I. m. 235. 1. „A szép kis
gyermeket és az apró állatokat megköpdöstek, meg
szorongatták, hogy ne verjék meg szemmel." 

47. DÖMÖTÖR Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. 
Budapest, 1981. 146. ,Az igézés (szemmel verés)" 
147. „Aki szemveréstől tart, fordítva veszi fel az al
sóruhát, inget." 

48. GÖNCZI Ferenc: I. m. 284. ,A betegségek leírása." 
,A házhoz látogató asszony alsószoknyáját megfor
dítva vegye föl, hogy a szeme ne ártson." (Cserta
mellék) ,, . . . Az asszonyok pedig alsószoknyájukat 
visszájáról veszik föl, hogy szemük meg ne ártson." 
(Kissziget) 

49. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 146. ,Az igézés (szemmel ve
rés)" „Egész Európában ismert irracionális rontásel
járás. A rontás többi formájától abban különbözik a 
szemmel verés, hogy nem mindig szándékos." 149. ,A 
leggyakoribb gyógymód a . . . szenes víz készíté
se . . ." 

50. BARNA Gábor: I. m. 25. „ . . . a szemmelveréstől kell 
óvni a kisgyereket . . . a szemmelverés hiedelme álta
lánosan ismert. A szemmel vert gyerek mindig sír, 
nyugtalan és lassú szenvedéssel hal meg." 20. Szenes 
víz. 27. ,, . . . A szemmel verés tényét úgy vélik ponto
san megállapítani, hogy szenesvizet öntenek . . . " 

51. BERZE NAGY János: I. m. 256. ,,e) Varázslók, va
rázslatok." „3. Akit szemmel rontottak meg, annak a 
hozzáértővel szenesvizet csináltatnak . . ." (Boda, 
1935. aug. Elm. özv. Kovács Jánosné)" V. SZATH
MÁRY Ibolya: I. m. 234. „Az újszülött megóvása 
érdekében végzett rituális cselekedetek." 235. 2. „Ki
lenc darab kis faszenet kell oltani pohárban, kilenc 
cseppet itatni belőle, a többit beletenni a fürösztovíz-
be." 5. „Hogy szemmelveréstől beteg-e a gyerek, azt 
úgy lehet megtudni, hogy egy csupor vízbe három 
darab faszenet dobunk. Ha feljön a szén a víz tetejé
re, biztos, hogy megrontották szemmel. Ilyenkor a 
homlokára ezzel a szenes vízzel három keresztet raj
zoltak és három kortyot itattak belőle. (S. M.)" Ko
vács Endre: I. m. 232. Rontás. 1931. „Ha valaki 
benne vót, akkó szenes vizet itattak vele, attu meg-
gyógyut." 

52. KRUPA András: I. m. 195. „Szemmelverés, ólomön
tés" „Szemmelverés érhette leggyakrabban a csecse
mőkorú gyereket." 196. „Ha szemmel van verve, fapa-
rázst kell a tűzhelyről vagy sparheltről venni, vízbe 
tenni, azzal a vízzel visszakézből lemossák a gyereket. 
Ezt a vizet az ajtó sarokvasára öntik." KOVÁCS End
re: I. m. 208. „Mosdatás, szenes víz." 209. 1618. 
„Szemverésrü szenes vizet csinátak . . . még most is 
vannak, akik csinájják a szenes vizet." 1624. „Még az 
is vót, hogy szenes vizet csinátak. Az jó is vót! Vót 
aki tudta az imádságot . . . A parazsat beletették a 
vizbe, és awá mosdatták meg a kisbabát szemverés 
fellen." 

53. KAPROS Márta: I. m. 88. „. . . bizalmatlanul kezelik 
az összenőtt szemöldökű embereket . . ." , A leggya
koribb gyógyító eljárás a szenes vízzel történik. Miu
tán megállapították belőle, hogy kitől eredhet a 
rontás, az asszony bal kezét belemártotta a vízbe és 
visszakézbül (a kézfej hátával) megmosta a gyermek 
arcát, fejét . . ." 

54. MANGÁ János: I. m. 155. Bélapátfalván ha a gyermek 
megijedt, felriadt, ólmot öntöttek." 

55. KRUPA András: I. m. 202. 1. bek.. „Az ólomöntést 
felsősorban a gyerek és a jószág baja okozójának megál
lapítása céljából végezték . . . Az ólom annak a formá
ját (kutya, ember stb.) vette fel." DÖMÖTÖR Tekla: 
I. m. 139. „Ha feltételezték, hogy a betegség oka az, 
hogy a beteg megijedt, szintén irracionális gyógymó
dokat alkalmaztak . . ." ,,. . . az ólmot ollóval a tűzbe 
tették, majd amikor megolvadt, egy tányért a beteg 
fölé tartottak, a tányérba beleöntötték az ólmot és 
akkor „kijött vagy kutyának a színe, vagy a lónak, 
vagy tehénnek, vagy bornyunak . . . a mintája . . ." 

56. GÖNCZI Ferenc: Somogyi gyermek. Kaposvár, 1937. 
60. A csecsemő fürdetése, b l . ,, . . . Az első fürdővíz
be bizonyos okokból többféle tárgyat is tesznek: 
. . . tojást, hogy a gyermek bőre fehér legyen . . ." 
V. SZATHMÁRY Ibolya: I. m. 232. „Gyermekgyó
gyítás, rendellenes csecsemők" 2. „Tojásos, korpás 
vízben fürösztenek, hogy a gyerek ne legyen ótva
ros." 

57. VERS ÉN YI György: Adalékok a gyermekekről való 
magyar néphithez. Ethn. V. 1894. 110-117. 1. 113.: 
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„Az üres bölcsőt nem jó ringatni, mert akkor nem tud 
jól aludni a gyerek." (Hont megyei gyűjtés) GÖNCZI 
Ferenc: Göcsej. Kaposvár, 1914. 142. b) A gyermek 
nevelése. 144. „Üres bölcsőt nem szabad ringatni, 
mert a gyermek hasfájós lesz." BAKOS József: 
Mátyusföldi gyermekjátékok. 1953. Új Magyar Nép
költési Gyűjtemény. VII. A) Babaaltatók, ringató-
versek. 1. „ . . . Az üres bölcsőt nem szabad ringatni, 
mert a gyerek sokat fog sírni." (Bagota) KAPROS 
Márta: I. m. 59. jegyzet: „Hont megyei adat szerint az 
üres bölcsőt nem szabad ringatni, mert akkor nem tud 
jól aludni a gyerek." 

58. GÖNCZI Ferenc: I. m. 226. A nyál. „. . . Szemveréses 
egyén szeme héját megnyalják." GÖNCZI Ferenc: I. 
m. 285. „. . . A megigézett gyermek . . . szemhéját 
háromszor végignyalják . . . félre köpnek." KOVÁCS 
Endre: I. m. 212. Kinyalás 1647. „Szemverés" „Szem
verés ellen, mikó elment a látogató, akkó a kisbaba 
édesanyja a kisbaba mindkét szemit kinyata és leköpte 
a fődre." DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 146. „Az igézés 
(szemmel verés)" 149. „A gyermek szemét a gondos 
anya vagy valamely más női családtag lenyalja, és min
den nyalás után köp egyet." 

59. GÖNCZI Ferenc: Somogyi gyermek. Kaposvár, 1937. 
69. A gyermekágyas nőt meglátogatók viselkedése. 
70. „. . . A látogatónak, akármilyen rövid időre, le 
kell ülnie, nehogy a kicsike álmát elvigye." V. 
SZATHMÁRY Ibolya: I. m. 230. „Gyermekágy" 
4. „A látogatók, hogy el ne vigyék a gyermek álmát, 
egy rövid ideig mindenkor leülnek." KOVÁCS Endre: 
I. m. 253. Gyermeknevelés 2213. „Minden látogató
nak le muszáj űni a kisbabáná, mer másképp elviszi a 
kisbaba álmát." 

60. GÖNCZI Ferenc: Göcsej. Kaposvár, 1914. 142. b) 
A gyermek nevelése. „. . . A gyermeket . . . ülés köz
ben nem szabad átlépni, mert . . . nem nő. Ha pedig 
már valaki átlépte, lépje vissza, hogy hatástalanná 
tegye. (Csertamellék)" KAPROS Márta: I. m. 85. 
„. . . a kisgyermeket nem jó átlépni, mert akkor nem 
nő tovább. (Bernecebaráti)" MANGA János: I. m. 150. 
„. . . sem a csecsemőn, sem pedig a növésben lévő gyer
meken nem jó keresztüllépni, mert akkor nem nő." 

61. KOVÁCS Endre: I. m. 2223. „Tűzze ne játsszon a gye
rek, mer az ágyba pisál." 

62. GÖNCZI Ferenc: I. m. 142. b) A gyermek nevelése 
143. „Ha a gyermek maga alá vizel, részére meztelen 
vak egérfiókát sütnek s megetetik vele." (Bánokszent
györgy) GÖNCZI Ferenc: Somogyi gyermek. Kapos
vár, 1937. 226. A gyermek ágyba vizelése. „Meztelen 
egeret zsírban megsütnek a gyermekkel megete
tik. . ." (Háromfa) 

63. GÖNCZI Ferenc: Göcsej. Kaposvár, 1914. 143. 
„. . . Ha a gyermek maga alá vizel, alfelét tüzes fűsöp-
rüvel, izzó pemettel háromszor megütik, azután főző-
kanállal a szomszédhoz küldik sóért. A szomszédban e 
küldetést elértik s a gyermek alfelét a kanállal meglas-
polják." (Bánokszentgyörgy) 

64. GÖNCZI Ferenc: I. m. 142. b) A gyermek nevelése 
146. „. . . Ha a k^gyó a gyermek szájába bujt, . . . te
jet forralnak, azt sajtárba öntik s a gyermeket a gőze 
fölé tartják, hogy a kígyó kibújjék belőle." 

65. BALASSA Iván: Karcsai mondák. Budapest, 1963. 
16. monda. ,Дг egész magyar nyelvterületen előfor
duló mondatéma: a gyerek játszik, de még gyakrabban: 
együtt eszi a tejet a kígyóval." 

66. BALASSA Iván: I. m. 19. monda. „. . . A Bodrogköz
ben voltak olyan emberek, akik a keblükbe tették a 
kígyót és azzal hűtötték magukat." 

67. Dobos vagy Dabas a Balatonfelvidék legmagasabb 
csúcsa. Az Agártető (513 m) aljában elterülő hatalmas 
erdőség, Kapolcs és Dörögd községektől délnyugati 
irányban. TATAY Sándor: Szülőföldem, a Bakony, 

Budapest, é. n. 105. „Csak kálvária." 111. „Láttuk a 
Bakony legnyugatibb nyúlványát. Ott végződik vala
hol a Dobosnál a Bakony . . . Jó búvóhelye volt -
mondják - egykor a bakonyi betyároknak . . ." 

68. BALASSA Iván: I. m. 504. 393. „. . . Olyan méreggel 
ment a kígyó, hogy amerre elment, hát a fákat töves
től csavarta ki." 

69. BALASSA Iván: I. m. 131. „öreg Ricu bácsit tarajos 
kígyó verte hátba, amikor bikát vásárolni ment." 
VAJKAI Aurél: A Bakony néprajza. Budapest, 1959. 
5. Patkányűzés, kígyó „. . . Mondják, hogy egy gyere
ket úgy üldözött a kígyó, hogy farkát szájába véve 
mint karika forgott utána." DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 
108. A kígyó 109. „A tarajos kígyó, ha eléri az 
embert, agyonüti." 

70. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 108. A kígyó. „. . . Népünk 
is ismerte a házikígyó fogalmát, mely a háznak és 
lakóinak szinte védőszelleme. Megölni nem szabad." 

71. BALASSA Iván: 1. m. A 132. monda arról tájékoztat, 
hogy házi kígyót találtak a lebontott ház fundamentu
mában. 

72. VAJKAI Aurél: I. m. 5. Patkányűzés, kígyó. „Min
den rendes házban van kígyó." 

73. KOVÁCS Endre: I. m. 266. Villámcsapás, házat érő 
baj, szerencsétlenség. 2341. „A házi kígyót nem jó 
agyonütni, mer akkó - úgy tartották - hogy akkó 
hamarosan meghal valaki abba a házba." 

74. JANKÓ János: A balatonmelléki lakosság néprajza. 
VIII. Babonák. 406. „Napfogyatkozás" címszó alatt 
említi, hogy a sárkánykígyó a garabonciással együtt 
a Nap elé megy, ők okozzák a napfogyatkozást. 
BÁLINT Sándor: A hagyomány szolgálatában, (ösz-
szegyújtött dolgozatok) Budapest, 1981. 7. A népi 
hitvilág. 29. ,Дгтког . . . égzengéssel járó nyári felhő
szakadások jöttek . . . sárkány is volt bennük. A Nagy
fán is volt üyen sárkánykígyó, elvitte a táltos." 

75. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 166. Varászláshoz felhasznált 
tárgyak. „Aki este tükörbe néz, ördögöt lát álmában." 

76. BAKOS József: Mátyusföldi gyermekjátékok. 1953. 
Új Magyar Népköltési Gyűjtemény. VII. E) Szóra
koztató játszadozás . . . 2. Szappanbuborék-fújás „A 
gyerekek egy tálacskában szappanhabot csinálnak és 
csodálatos színezetű buborékokat küldenek szét a 
levegőbe. Gömböcskék szállnak szerteszét s a gyere
kek mondogatják: 
„Gyere ki ördög 
Kékbe, ződbe, 
Piros cipőcskébe!" (Andód) 

77. GÖNCZI Ferenc: Somogyi gyermek. Kaposvár, 1937. 
57. A szülő nő lepénye és az újszülött köldökzsinór
ja. 58. ,,. . . A gyermek köldökét, mikor a gyermekről 
már leszárad, . . . elteszik." KOVÁCS Endre: I. m. 
125. Élet. Az emberi életről. 889. „Mikó a kisbaba 
kődöke magátu leesett, etették. . . . Hétéves korába a 
kézibe adták, és ha ügyesen kibogozta a rongybu, 
amibe belecsavarták akkó nagy jövőt, szöröncsét jó-
sutak neki az életbe!" KAPROS Márta: I. m. 83. 
„Egyesek szerint azért kell eltenni az újszülött köl
dökzsinórját, hogy ha három vagy hat éves korában 
ki tudja bontani, akkor biztosak lehetnek benne: 
„híres munkás lesz" (Örhalom)." KRUPA András: I. 
m. 192-193. „A szülés után elvágták a köldökzsinórt, 
szépen bekötötték egy ruhadarabba, eltették s amikor 
először ment iskolába, oda adták neki, hogy oldja ki, 
ezáltal kinyílik az esze is." MANGA János: I. m. 149. 
,,. . . Többfelé a kisgyermek köldökzsinórját eltették, 
és amikor a csecsemő nagyra nőtt, megmutatták neki, 
hogy szerencsés legyen." 

78. Az „Egér-egér adj vasfogat. . ." varázsversike egyik 
verziója. JAKAB József: Szatmármegyei babonák. 
Ethn. VI. 1895.11.415. 
„Cin, cin, cin egér: 
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Adjál nekem vasfogat, 
Adok neked csontfogat!" 
„Ekkor a fogat a szögletbe dobja . . ." GÖNCZI Fe
renc: Göcsej. Kaposvár, 1914. 226. A fog „A gyermek 
kiesett fogát a kemence hátára vagy katlanba dobják 
ezen háromszoros mondással: 
„Cica, cicic egir, 
aggy nekem vasfogat, 
ién neked adok csontfogat" 
GÖNCZI Ferenc: A somogyi gyermek. Kaposvár, 
1937.151. 
„Egér egér adok neked csontfogat, 
adj nekem vasfogat!" 
KOVÁCS Endre: I. m. 1334. „A gyerek első kihullott 
fogát a kuckóba kó' dobni, és ezt mondani: 
„Egér, egér, adj énnekem vas fogat, 
én meg adok csontfogat." 
GÖNCZI Ferenc: Göcsej. Kaposvár, 1914. 291. „A 
szemről az árpát olyan egyén távolíthatja el, aki azt az 
illető személy szemén még nem látta. Fogjon három
szor kést s ugyanannyiszor mondja: ,,Vigyázz árpa, 
learatlak!" (Nagylengyel) BERZE NAGY János: I. 
m. e) Varázslók, varázslatok. 259. „Ha valakinek árpa 
van a szemén, . . . az aratás utánzójának a következő
ket kell mondani s kezével feje felett háromszor hátra
lódítani a két karját: „Árpát aratok." Ezt háromszor. 
Negyedszer pedig ezt: „Ha mégegyszer ett érlek, le
aratlak." (Sámod, 1934.) BALASSA Iván-ORTUTAY 
Gyula: Magyar Néprajz. Budapest, 1979-1980. 651. 
„Szinte alig van olyan betegség, melyhez valamilyen 
ráolvasás ne kapcsolódott volna. Ha valakinek árpa 
nőtt a szemén, akkor azt ilyen mondással riasztották 
el: 
„Szaladj árpa, learatlak, 
kicsépellek, megőröllek, 
megsütlek, megeszlek! " 
DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 182. „Gyakori formula, hogy 
a betegség okozóját . . . megfenyegetik . . . A fenyege
tés jó példája az országosan ismert ráolvasás, amelynek 
segítségével a szemen keletkezett árpát próbálják 
gyógyítani. A varázsigéhez többnyire cselekmény is 
járul, amely a sarlóval való vágást, kaszálást imitálja." 
BERZE NAGY János: I. m. e) Varázslók, varázslatok. 
259. 24. „Első fecske láttára azt mondogatják, hogy: 
„Fecskét látok, 
Szeplőt hányok" és hátrafelé dobnak két kezükkel." 
(Sámod, 1934.) GÖNCZI Ferenc: Somogyi Gyermek. 
Kaposvár, 1937. 211. „. . . Fecskét látok, szeplőt há
nyok" azután kezükkel gombolyítást mutatva: „Fo
nalat gombolyítok." BAKOS József: I. m. 21. ,A gyer
meki játszás kezdetei." „Az állatvilágra: madarakra, 
bogarakra." 27. 
„Fecskét látok 
Szeplőt hányok 
Pü, pü, pü. . ." (Ógyalla) KOVÁCS Endre: I. m. 201. 
Közvetett gyógyítás. Ráolvasás. 1611. Szeplő. „Ta
vasszá, ha elősző láttunk föcskét, akkó szaladtunk a 
kútra mosakonni és kiabátuk: 
Fecskét látok, szeplőt hányok 
Fecskét látok, szeplőt hányok 
Sejmet gombojittok." 
BAKOS József: I. m. с) A 6 - 8 éves gyermekek közös
ségben, együtt vagy külön-külön mozgással járó játé
kai" (Elsősorban tavaszi időszakban). 1. „A 
szemerkélő esőben le-fel szaladgálnak az udvaron és 
oldalt kinyújtott kézzel forognak sebesen, s közben 
éneklik: ,,a) 
Ess eső ess, 
Hónap délig ess, 
Zab szaporodjék, 
Búza bokrosodjék, 
Az én hajam olyan legyen 

Mint a csikó farka 
Még annál is hosszabb, 
Mint a Duna hossza. (Karva) 6. V. ö. a regős-ének e 
részével : 
„Belé pöndörgesse 
Mint a cica farkát 
Még annál is jobban 
Mint a róka farkát." 
„Kultikus, esőt kérő ősi szertartás versmaradványai 
ezek a gyermekmondókák." DÖMÖTÖR Tekla: I. 
m. 199. ,A régi idővarázsoló igék egy része gyermek
mondókaként maradt ránk: 
,J£ss eső ess, 
Holnap délig ess, 
Búza bokrosodjon, 
Zab szaporodjon!" 

82. KOVÁCS Endre: I. m. ,Akciók. Serkentés." 167. 
„Egészség, szépség biztosítása." 1310. ,,A gyerek 
álljon ki az essőre, hogy nagyra nyőjjön!" GÖNCZI 
Ferenc: Göcsej. Kaposvár, 1914. 142. ,,b) A gyermek 
nevelése" „Hogy a gyerek jobban nőjjön, hajadon fejé
vel esőre viszik." (Csertamellék, Hetes) 

83. Magyarországi boszorkányperek 1529-1768. I. 450. 
„Nyitra megye" 181. „(Az uradalmi prefectus paran
csára a czetényi elöljáróság vizsgálatot tart a helység
ben)" „PRIMÁSI L. Missilis gyűjtemény. X.Nr. 196." 
„Anno 1654. die 3. Junii Mi czeteni Birak es esküi
tek ugy mint . . ." (stb.) 452. 4. „22 Tanú Nagy 
Dauidne Eörzsebet Aszón 39 eztendős megh esküt 
hiti után azt vallya egykor megh mikor Czetent lakot 
Babi Janosne mentem vele Tardoskedre es azt szemvei 
láttam hogi egy Darab sot és egy szelet kenieret az 
Tardoskedj határban az hangia fészekben tet es hogi 
haza jüttünk ismegh ki vette mind a so mind penigh 
a kenieret a hangia fiszekből es kérdettem tőle mire 
való azt mondotta hogi a teheninek el vettik az teiet, 
s azt javalottak hogy azt adhiam meg enni az 
Tehenemnek es megh iün az hazna, de ez a Babi Ja
nosne most Tardoskeden lakik." 

84. GÖNCZI Ferenc: I. m. 307. „A beteg cserépbe vizel, 
abban főzi meg a tojást, amit a cseréppel együtt han
gyatöltésbe visz. A hangyák a tojást megeszik. Ez 
alatt az illető baja elmúlik." (Kissziget) 

85. GÖNCZI Ferenc: I. m. A Hold a göcseji gyermekszó
tárban is „Istenkalácso" néven szerepel. (186-187 
„Az égitestek.") 

86. KÁLMÁNY Lajos: Mythologiai nyomok a magyar nép 
nyelvében és szokásaiban. A Hold nyelvhagyomá
nyainkban. Budapest, 1887. 16. „Érdekesek a hold 
foltjainak személyesítései vagy magyarázatai. Egyik 
személy büntetésül van a holdban, a másik jutalmul." 

87. KOVÁCS Endre: I. m. 2172. „Az állapotos ne nézzen 
a Holdba, mer akkó holdkóros lessz a gyereke." 

88. BERZE NAGY János: I. m. 14. ,Az ég és a levegőég" 
,,e) Szél, zivatar, szivárvány." 12. „Aki rámutat a szi
várványra, annak elszárad az ujja." KOVÁCS Endre: 
I. m. 97. 643. „. . . Ujja ne mutogass szivárványra, mer 
lerohad az ujjad." 

89. KÁLMÁNY Lajos: I. m, 9. ,A holdat raolvasoinkban 
istennek tudjuk, kitől függ az egészség, és betegség, 
és így hozzá fordulunk egészségadásért, hozzá a beteg
ség elvételért . . . " 13. 
„Szömőrcsőről való." 
„Uj Hód: uj Kiráj 
Házasiti a fiját 
Hínak lakodalomba, 
De én nem mék, 
Elküldöm a fijamat: 
Mujon el a szömőcsőm!" (Klárafa va) KOVÁCS Endre: 
I. m. 201. „Közvetett gyógyítás," 203. 1594. „Sze
mölcs" 
„Mikó együtt az újhold, kimentem az ég alá, főnéztem 
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a Holdra és azt mondtam: 
Újhold, uj kiráj, 
Engem hinnak vendégségbe 
De én nem megyek, hanem 
Elküdöm a kelevényémet, 
Azér, hogy elmúljon. 
(Kezemrű vagy lábomrú 
Ez a kellemetlen betegség mennyén.) 
Az Atyaisten nevibe, 
Fiuisten nevibe 
Szentlélek Isten nevibe . . . 
És el is múlt, elmúlt akkó." 
A dörgicsei változathoz a Somogy megyei Somogytú-
ron gyűjtött szöveg áll a legközelebb: „Uj Huód, uj 
király, hijj el engem a lakodalomra. lén nem mének e, 
eküdöm a szemüőcsömet." (GÖNCZI Ferenc: 
Somogyi gyermek. Kaposvár, 1937. 213.) DÖMÖTÖR 
Tekla: I. m. 182. „Elküldhetik a betegséget Boldog
asszonynak, az új hold új királynak" stb. 

90. GÖNCZI Ferenc: Göcsej. 225. ,j) Rongy, köröm, 
haj, fog és nyál." ,,. . . Meztelen kézzel a vak macska-
kölykékhez nem szabad nyúlni, mert a köröm „meg
vakul", azaz fekete lesz." KOVÁCS Endre: I. m. 97. 
645. „Lepotyognak a körmei annak, aki megfog vagy 
érint vak kiskutyát, vagy kismacskát." 

91. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 29. „. . . a gyermekek sok to
jásokat koldulnak egybe s' azokkal mulatják mago
kat." (BOD Péter 1757. 76.) „. . . A beköszöntő és 
adománykérő . . . formulákat a XVII. századig követ
hetjük nyomon az iskolások köszöntó'iben, játékai
ban. Adománykérő formulák: 
.Adjatok Tojáskát, 
Tartunk neki Kosárkát." (SCHRÄM Ferenc, 1959. 
294.) 

92. DÖMÖTÖR Tekla: A népszokások költészete. Buda
pest, 1983. 91. „. . . Az ajándékokat az előadók gyak
ran nem saját nevükben, hanem egy természetfeletti 
lény nevében kérik." 

93. DÖMÖTÖR Tekla: Naptári ünnepek. Népi színját
szás. Budapest, 1979. 15. Európa és a magyarság. 21. 
„. . . Az egykori pogány rítusok . . . tiltott, vagy 
éppen csak megtűrt, vagy a keresztény egyházak ál
tal is helyeselt „népszokássá" lesznek, de élnek to
vább. . ." 

94. DIÓSZEGI Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. 
Budapest, 1978. 15. „A föld alatti világ." „. . . A 
keresztény „alvilág" (pokol, purgatórium) mellett 
igen sajátságos a békák, gyíkok és kígyók képzete." 

95. KOVÁCS Endre: I. m. 1328. „Aprószentek nap-
jánn . . . Nyóc ágra font virgáccsá jártak a gyerekek 
meg legények . . . Leginkább csak a lányokat, asszo
nyokat virgácsúták és akkó mondták: „Kellésés ne 
légyen az új esztendőbe . . . " 

96. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 163. ,Aprószentek-napi 
korbácsolás." 164. 2. „Az aprószentek-napi korbá-
csolás (suprikálás, csapulás, mustározás stb.) ma is az 
egész országban ismert. Utalnak a mondókák arra is, 
hogy a vesszőzés elűzi a keléseket, betegségeket . . . " 
,y . . Zala megye egyes vidékein a korbácsolás egész 
Újévig tart . . . " 

97. GÖNCZI Ferenc: I. m. 279. „Aprószentek s szent
jánosnapján 10-13 éves fiúk járnak, kettesével, kor
bácsolni . . . Minden előzetes engedelemkérés nélkül 
lépnek a szobába s elkezdik mondókájukat: „Hála Is
ten, hom megírtuk észt a máji szent napot, ummind 
apruszenteknaptyát. Aggyá Isten, hot többeket is 
iérhessünk, de ne illen buve-bánatte: jobb, örvendetes 
napokke!" Lásd még: Gönczi Ferenc: Somogyi gyer
mek. Kaposvár, 1937. 295. 

98. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 221. Példatár. 250. „6. 
csoport" „Varázsló, szerencsekivánó mondókák" 
Az aprószenteki korbácsolással a zalaistvándi mondóka 

befejező sora: „Egészséges légy, friss légy, keléses ne 
légy!" 

99. Emlékül hagyom. Önéletleírások. Szerk.: HOPPAL 
Mihály-MANGA János-KÜLLÖS Imola. Budapest, 
1974. 7. GYOVAI Pál: Önéletrajzom „Agyermekkori 
élet emlékei." 8. „. . . a sapkát kezdtem az utcán ma
gasra dobálni, hogy belerepüljön a bőregér. . ." 

100. KOVÁCS Endre: I. m. 268. 2340. „Denevért ha fog
tunk, kiszegetük az ajtóra, mer távol tartsa a gonoszt, 
meg szöröncsét hoz a házhó." 

101. KRUPA András: Hiedelmek-varázslatok-boszorká
nyok. Békéscsaba, 1974. 220. „. . . Márkus Mihály 
. . . megállapítja, hogy a békéscsabai szlovákok strigá-
nak egy nagyobbfajta lepkét neveznek, amelyet 
boszorkánynak is tekintenek." 

102. BERZE NAGY János: Baranyai magyar néphagyo
mányok. Pécs, 1940. III. 259. 16. „Ha valaki először 
eszik az azévi első termésből, azt kell mondania az 
első falat lény élése után: 
Újság hasamba 
Fájdalom a bokorba. 
(Kémes, 1934. Szabó József gy.) ORTUTAY Gyula-
BALASSA Iván: Magyar Néprajzában ilyen variáció
val találkozunk: 
„Újság hasamba, 
Hideglelés urakba!" 
(ORTUTAY Gy.-BALASSA L: Magyar néprajz 1979. 
652.) JAKAB József: Szatmármegyei babonák Ethn. 
VI. évf. 1895. 4. sz. 309-312. 310. 
„Újság hasamba 
Betegség pokolba" 

103. GÖNCZI Ferenc: Göcsej. 1914. Kaposvár 294. Fülfá
jás „. . . a zsuppos ház tetején növő kőrózsa („fül 
füjj) levét kifacsarják s a fájós fülbe eresztik." (Bu-
csuta) 

104. GÖNCZI Ferenc: I. m. 310. Szemölcs „Keresetlenül 
talált csontnak földön fekvő oldalával meghúzogat
ják. . ." (Salomvár) DÖMÖTÖR Tekla: A magyar nép 
hiedelemvilága. Budapest, 1981. 134. Gyógyítók és 
gyógyítások 137. „. . . Lehet segíteni a szemölcsön 
keresetlen csonttal is." 

105. GÖNCZI Ferenc: I. m. 206. a) Lopás 208. „. . . Ha 
valakitől valamit lopnak s a kárvallott sejti, vagy tudja, 
ki volt a tolvaj, az illetőnek csapáját (nyomát) fölve
szi és belesározza a tűzhelybe." BERZE NAGY Já
nos: I. m. 259. 17. „A haragosnak a nyomát a sárbul 
fel kell venni, s a füstre felkötni." (Martonfa, 1935. 
Baranyai György gy.) 

106. GÖNCZI Ferenc: I. m. 280. f) Vegyes babonák 
„Mosdóvizet este nem szabad kiönteni, mert az embert 
a rosszak megkísértik." 

107. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 81. „. . . A lidérc pl. fekete 
jérce első tojásából költhető ki úgy, hogy valaki a 
hóna alá fogja, s ott kiköltheti." Lásd még: SZABÓ 
Lajos: Taktaszadai mondák. Budapest, 1975. 31. Li
dérc. BARNA Gábor: Néphit és népszokások a Horto
bágy vidékén. Budapest, 1979. 69. Természetfeletti 
lények. „Lidérc" MANGA János: Palócföld, Buda
pest, 1979. 143. LUBY Margit: Bábalelte babona. Bu
dapest, 1983.81. „Alidérc" 

108. GÖNCZI Ferenc: I. m. 162. b) Ördög DÖMÖTÖR 
Tekla: I. m. 97. ,Az ördög és cimborái" 98. ,,. . . Az 
ünnapnapon vadászni indulók előtt is megjelenhet sze
mélyesen az ördög . . . " 

109. DR. VERSÉNYI György : Felvidéki népmondák. Ethn. 
VI. 1895. 123-132. 53. A halál. 

110. GÖNCZI Ferenc: I. m. 158. Babonás hiedelmeik alak
jai a) Boszorkány ,,. . . Férfi, nő egyaránt lehet boszor
kány." 

111. BALASSA Iván: Karcsai mondák. Budapest, 1963. 
(Új Magyar Népköltési Gyűjtemény Sí.) 44, 54. és 
122. mondák. Magyarországi boszorkányperek 1 5 2 9 -
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1768. I. 272. Egy 1744. januárjában kelt vásárhelyi 
perirat szerint Szabó László többek között ezt vallot
ta: „Pillangónénak pedigh . . . egy ölnyi szarvát látta 
mindenféle fényességgel megh rakva . . . " Magyaror
szági boszorkányperek 1529-1768.1 . 291.: Az Eszter
gom megyei Nana közsegbeli Linka Mária boszor
kányperében vallotta egy tanú, hogy ,,. . . Linka Mária 
pedigh felette nagy szarvakkal jött bé hozzája. . ." 

112. BÁLINT Sándor: A hagyomány szolgálatában (ösz-
szegyűjtött dolgozatok) Budapest, 1981. 9. „. . . Tá
pén nincs Luca nevű fehérnép . . . Még születésnapnak 
sem akarják vállalni." 

113. Rontani küldött gombolyag szerepel Linka Mária hód
mezővásárhelyi asszony ellen 1750. augusztus 11-én 
lezajlott boszorkányperben. (Magyarországi boszor
kányperek. I. 1529-1768. 283. és 292.) 

114. BORNEMISSZA Péter: Ördögi kísértetek. Semptén, 
1578. 39. „Éjjel járó asszonyokról is sokat mondhat
nék, kik éjjel macska képébe szökdécselők." BALAS
SA Iván: I. m. 367. monda: „. . . Ennek az öreg pász
tornak a felesége a szomszédba átment macska képibe, 
és a tehenet akarta megrontani. . ." VARGA János: 
I. m. 144. „. . . a boszorka a néphit szerint hol macs
kává, hol kutyává vagy lóvá változik." 

115. BALASSA Iván: I. m. 115. monda: A gazda a macska 
képében tehenét fejó' boszorkányt vasvillával elkapta. 

116. BALASSA Iván: L m . 117. sz. jegyzet 
117. BALASSA Iván: I. m. 117. sz. jegyzet: ,№ állattá 

változott boszorkány általában szopni szokta a tehe
net." 

118. BALASSA Iván: I. m. 17. monda: „. . . A kígyók te-
hénszopása elég gyakori motívum a hiedelemmondák
ban." KOVÁCS Endre: Doroszló hiedelemvilága. 
1981. 44. Kígyó 339. „. . . A hasig éró' fűbe (a legelőn) 
sok vót a kígyó. Éccaka mikó a tehenek lefeküdtek, a 
kígyók megszopták ükét." 195. Megszopás állat képé
ben. 1555. „Kinn aludtak a fiai a jószággá. Ecce csak 
szalad ám az egyik gyerek, hogy gyüjjön az apja, mer 
az egyik tehénnek a csöcsire rátekeredett egy kígyó, 
oszt szopja . . ." 

119. VAJKAI Aurél: A Bakony néprajza. Budapest, 1959. 
135. XII. Boszorkányos történetek. 136. 1. Boszor
kány 137. „. . . A Fó'szegen volt, ahol a Varga kocsma 
van, egy kotlós tik járt mindig, a csibéket hitta, ijeszt
gette a legényeket." BALASSA Iván: I. m. 388. 
monda: „Kotlós tyúk, amit nem tud megfogni." KO
VÁCS Endre: I. m. 143. Emberfeletti erejű lények. 
Boszorkány. 1060. „. . . Hát azeló'tt kotlós kísérte 
haza a legényt a kocsmábu . . . boszorkány vót. . ." 

120. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 154. Meglovaglás. „. . . A 
népi epikában gyakori motívum, hogy a nyakba ve
tett kantár segítségével bárkit lóvá lehet varázsol
ni!" BALASSA Iván: I. m. 124. „. . . Solymossy sze
rint (Magy. Népr. 4:377) a kantár nyakba vetésével 
lóvá való varázsolás sehol máshol Európában nem is
meretes. . ." 

121. BALASSA Iván: I. m. 124. monda: „Megpatkolt bo
szorkány. . . Az egész nyelvterületünkön ismert." 
352. „Elment egy asszony, lú képibe. U rálökte a kan
tárt, osztán behozta, osztán megvasaltatta. . ." 

122. NAGY Olga: Hó'sök, csalókák, ördögök. Bukarest, 
1974. 107. „Dömötör Sándor mutat rá arra, hogy a 
boszorkány éppen úgy lehet természetfölötti démon, 
mint földi asszony . . . " 

123. GÖNCZI Ferenc: I. m. 159. „A boszorkányok. . . 
Akinek a nyakába kötőfékjüket beledobhatják, az ha
talmukban van, azon nyargalásznak." 

124. GÖNCZI Ferenc: I. m. 159. ,,A boszorkányok nyári 
időben söprún . . . járnak!" BARNA Gábor: I. m. 20. 
Természetfeletti erejű személyek. Boszorkány. 21. 
„. . . Tiszafüredi, nagyiváni és tiszaőrsi hiedelem sze
rint a boszorkányok seprűnyélen lovagolnak." 

125. GÖNCZI Ferenc: I. m. 158. Babonás hiedelmeik alak
jai a) Boszorkány „. . . A forgószelet ők csinálják." 
KRUPA András: Hiedelmek-varázslatok-boszorká
nyok. Békéscsaba, 1974. 242. „A boszorkányok hoz
zák létre a néphit szerint a boszorkányszelet, azon 
közlekednek." KOVÁCS Endre: I. m. 15. 44. „A for
gószélbe boszorkány van." 

126. KOVÁCS Endre: I. m. 1084. „A boszorkány nehéz, 
nem bírják el a lovak, ha főkéredzkedik a kocsira." 

127. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 151. „Kötés és oldás." „A 
kötés és oldás a magyarországi boszorkányperek állan
dóan visszatérő vádja . . . A boszorkány megköti a 
férfierőt, a szoptatós anya vagy a tehén tejét." 

128. KÖNYVES Károly: Babonák. Magyar Nyelvőr X. I. 
füz. 1881. 525. Ekecs, Csallóköz BARNA Gábor: 
I. m. 29. „Hajdúböszörményben megfejték a tehenet, 
a tejet beöntötték a vályúba. Ezután egy seprűvel ad
dig verték, amíg egy csepp tej volt a vályúban. Akkor 
megjelent a rontó boszorkány, akinek az arca csupa 
vér volt. Öt érte a sok tejre mért ütés." 

129. GÖNCZI Ferenc: I. m. 617. „. . . Ha a tehén véres te
jet ád, . . . egy csészényit a disznóvályuba öntenek s 
istenátkozta tüske vesszőjével addig csapkodják, míg 
csak egy csöpp nem lesz s a baj megszűnik." (Lendva-
vásárhely) BERZE NAGY János: I. m. 198. 16. „Ha 
a tehén véres tejet ad, . . . a véres tejet vályúba kell 
önteni. Ha valaki jön, nem szabad addig hozzá szóla
ni, míg a csipkebokorral a véres tejet ki nem vágja a 
vályúból. A tehén hamarosan meggyógyul." LUBY 
Margit: I. m. 1 9 - 4 1 . A rontó, a rontás. 34. „. . . A 
csekei Mandiné tövissel kezdte felverni a megrontott 
tehene tejét. Oda is ment a rontó asszony mindjárt." 

130. Magyarországi boszorkányperek 1529-1768. II. 85. 
182-187. (Budapest, 1970.) Egy 1742. szeptember 
30-án Csornán lezajlott boszorkányperben Haszonicz 
Ambrus tanú vallotta, hogy „mégh Gyermek korában 
arra tanították némellyek az édes Annyát, hogy az 
szürü közzepére tölcsön tejet, és az Gyermekekkel 
Isten Átkozta Tüskével veresse megh, megh beteg
szik, a ki az Teheneinek hasznát el vette. . ." 7 2 7 -
733. PROCESSUS CRIMINALIS CONTRA CAT-
HARINAM IVÂNKOVICS CRIMINIS MAGIE ACCU-
SATAM OL Batthiány Cs. L. Körmendi Központi 
Igazgatóság, Úriszéki iratok 1647-1751. 731. Quin-
tus fatens nobilis Ladislaus Hertelendi . . . , , . . . Item 
egy asszon arrais tanította a Fatenst, hogy uj hold 
vasárnap regvei a minémő tejet válóban töltvén Isten 
átkozta tüskének uj haitásával verjék megh, s a megh 
vesztő akar hol lesz oda fogh menni . . . " 

131. TRENCSÉNY Lajos: Babonák az Alföldről. Ethn. Első 
évf. 1890. 345-350. A rontást elkövető személy 
megállapítása céljából nyirágsöprűvel a tehenet ver
ték. 

132. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 143. A rontás. „. . . a rontó 
. . . Néha saját személyében jön (pl. valamit kölcsön 
kérni) és akkor tudják, hogy ő akarta a rontást." 

133. BARNA Gábor: I. m. 26. „Tiszaörsön gatyamadzag-
gal kell bekötni az ajtót és akkor a boszorkány nem 
tud bemenni a házba." DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 145. 
,,. . . A rontás megelőzése céljából gatyamadzaggal 
kötik be a szobát, az istállót. . ." 

134. BERZE NAGY János: I. m. 256. e) „Varázslók, va
rázslatok" 21. „Hogy a lakásba a boszorkányjárást 
megszüntessék, a kulcslyukba fokhagymát kell dugni, 
akkor oda nem mer bemenni." (Sámod, 1934.) 

135. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 45. „Világosabb példa a 
Kolozs megyei pillérkő, amelyről László Gyula ír s 
mely alfelét meztelenül mutogató asszonyt ábrázol. 
Ez a mozdulat a rontás elhárítását szolgálja, néhány 
régies magyar falu még a XIX. században is használta 
e mozdulatot a vihar elhárítására." László Gyula: A 
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varázscsomókról és a rontást elhárító mozdulatokról. 
Régészeti tanulmányok. Budapest, 1977. 186. kk. 

136. KOVÁCS Endre: I. m. 189. 1553. „A parasztszok
nyát könnyű vót fó'csapni . . . Ha összevesztek, főcsap-
ta és ezt mondta: ,Jjen vagy e*. . . nekem úgyse birsz 
ártani . . ." és megmutatta a seggit." 

137. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 97. „Az ördög és cimborái" 
„Gyakran a tudományosnál csak halála után derül ki, 
hogy szövetségese volt az ördögnek, mert koporsója 
túl könnyű. A már koporsóba tett holttestet, még a 
sírbatétel eló'tt elviszi a pokolba az ördög . . ." 

138. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 28. „. . . A kisasszonyok a 
szépasszonyokkal néha azonos funkcióban jelentkez
nek. . ." 

139. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 21. Előzmények. A magyar 
ősvallás kérdése. 34. „Bizonyára voltak női istensé
gek is." 

140. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 88. „. . . A szépasszonyok, 
tündérek általában csoportosan, többes számban je
lentkeznek. Ugyanezt mondhatjuk a kisasszonyokról 
is." 

141. A bukovinai andrásfalvi székelyek hiedelmében a 
szépasszonyok „a lovak sörényén a hajrészt összeso
dorják, vagy három ágban összefonják". SEBESTYÉN 
Ádám: A bukovinai andrásfalvi székhelyek élete és 
története . . . Szekszárd, 1972. 188. 2. A szépasszo
nyok. 

142. BALASSA Iván: I. m. 61. III. Természetfeletti lények 
,,. . . A kisasszony a karcsai mondák kedvelt alakja. 
Messziről látják sétálni, esetleg felül a szekérre. . ." 
SZABÓ Lajos: 30. „Kisasszonyok" „A bodrogközi 
Karcsán a kisasszonyt bolygó léleknek tartjak, aki a 
határban kószál, mert valami miatt nem tud megnyu
godni." 

143. DÖMÖTÖR Tekla: Magyar Népszokások. Magyar Nép
művészet 6. 1972. 45. A lucaszék készítője „. . . Leg
jobb, ha mákot szór el az utón, mert a boszorkányok 
kötelesek a mákot felszedni . . ." (Lásd még: BERZE 
NAGY János: I. m. 251. c) Boszorkányok) A 39.-től: 
4. A „tarcsapusztai betlehemjárás" rigmusában: 
„. . . százéves öregasszony Fején vitte a zsákját, Zsák
jába a mákját, Arra kérte a rákját, Szeggye össze mák
ját. . ." 

144. ERDÉLYI ZSUZSANNA: Hegyet hágék, lőtőt lépek. 
Archaikus népi imádságok. Budapest, 1976. KÁL
MÁN Y Lajos: Boldogasszony, ősvallásunk istenasz-
szonya. Budapest, 1885. 

145. VAJKAI Aurél: A Bakony néprajza. Budapest, 1959. 
167. „Ritkábban bukkannak fel a tüzes emberek . . . 
Különben ártalmatlanok, épp hogy feltűnnek." 

146. GÖNCZI Ferenc: I. m. 172. g) Gyertyások (Tüzes
emberek) 

147. BARNA Gábor: I. m. 69. „Természetfeletti lények" 
„Tiszafüreden azt tartja a hiedelem, ha valami tüzes 
emberrel találkozik, azt kell mondani: Minden ember 
dicséri az urat." 

148. VAJKAI Aurél: I. m. 167. BARNA Gábor: I. m. 69. 
„Természetfeletti lények" „. . . Számtalan történet 
kapcsolódik a határban itt-ott, ingoványos helyeken 
fellobbanó tűzhöz, lánghoz. . .Tüzesembernek nevezik." 

149. DÖMÖTÖR Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Bu
dapest, 1981. 81. „. . . a ludvérc. Ilyen nyomórudsze-
rü alakba. És akkor ilyen tüzet fosott." (Eperjessy 
Ernő gyűjtése. Zselicség) GÖNCZI Ferenc: I. m. e) 
Ludvérc (Luczfir, ludvircz) „. . . A levegőben rende
sen alkonyat körül jár, olyan hosszúnak látszik, mint 
a nyomórud s ott tiszta vörös, tűz színű. . ." VAJKAI 
Aurél: I. m. 160. „Táltos, garabonciás, ludvérc" 164. 
„Ludvércet láttam vagy tíz évvel ezelőtt: nagy fényes
ség, mintegy tizenöt méteres nyomórud. . ." 

150. VAJKAI Aurél: I. m. 164. 

151. FAZEKAS László: „A vámpírokról pedig, amelyek 
nincsenek" Galaktika 51 . 1983. 122-126. 
DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 101. „Rémalakok, vérszo-
pók" 102. „. . . A holttetemből létrejövő, az élők 
vérét szívó vámpírt nem ismeri a magyar néphit." 
„. . . Hazánk mai területén nem ismeretes ez a vér
szopó hiedelemalak." 

152. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 77. „Lidérc" (ludvérc, mit-
mitke) 78. „. . . A lidérc továbbá ördögszerető is. . . 
láng alakjában behatol a kéményen, és a szó szoros 
értelmében „halálra szereti" az elhagyottat, aki el
fonnyad, és a sírba hanyatlik." 

153. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 78. 2. 
154. GÖNCZI Ferenc: I. m. 171. 0 Kísértet DÖMÖTÖR 

Tekla: I. m. 89. „Hazajáró halottak, kísértetek" 
„A kísértetek ellen jó védelem a „Minden jó lélek az 
Urat dicséri, hát te mért nem dicséred? Erre a kísér
tet eltűnik." 

155. BARNA Gábor: I .m. 74. „Kísértet" 
156. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 153. ,A megnyomó az ese

tek többségében a boszorkány." ,,. . . Az alvó s így 
védtelen embert álmában megnyomják a gonoszok." 

157. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 114. „A táltos és a garabon
ciás" „A táltos és a garabonciás alakját napjainkban 
már elég nehéz egymástól elválasztani . . ." 115. 
„. . . Régebben . . . a táltos nemcsak az időjárást 
tudta szabályozni, hanem meglátta a földbe ásott 
kincset, . . . gyógyított stb." ,A garabonciás tudomá
nyát iskolában tanulja." 

158. MANGA János: I. m. 140. „5. Hiedelmek, szokások 
a családi életben" 141. ,,. . . Több tekintetben a tálto
séhoz hasonló tulajdonságokkal ruházták fel a gara
bonciást . . . " 

159. ORTUTAY Gyula: Kis magyar néprajz. 1966. 107. 
,,. . . a garabonciás diák . . . a kutatók szerint az eu
rópai kóborló s varázslásokat tanuló deákság és a 
sámán ősi képzete keveredett alakjukban." 

160. LUBY Margit: I. m. 84. „A boszorkány gonoszságával 
szemben a táltos jóindulatú hatalom. Szívesen segít 
az emberen." „Táltosmesék európai területen csak a 
magyarság körében élnek." ,,. . . Táltos az, aki foggal 
születik." 

161. ORTUTAY Gyula: I. m. 107. „. . . táltos-baboná
inkban igen sok vonása tükröződik a magyarság ősi, 
honfoglalás előtti hitvilágának, a sámánizmus világ
képének." 

162. GÖNCZI Ferenc: I. m. 175. k) Táltos (tátos) „Szintén 
olyan fiúgyermekből lesz, aki foggal (némelyek sze
rint 7 foggal) születik . . ." 174. j) Garabonciás „Ez 
is oly gyermekből lesz, ki foggal és pedig 3—4 rend 
foggal születik . . ." Manga János: I. m. 140. „5. 
Hiedelmek, szokások a családi életben" 141. ,,. . . A 
táltos váltott gyerek volt, foggal született . . . " Bar
na Gábor: I. m. 31. „Táltos" „Általánosan ismert hie
delem, hogy foggal született gyerekből táltos lesz." 

163. GÖNCZI Ferenc: gyűjtése szerint 7 évig szopik a 
garabonciás. GÖNCZI Ferenc: I. m. 174. j) Garabon
ciás (gabroncziás, garbonczás) ,,. . . Az ilyen gyermek 
7 esztendüt átszopik" 

164. DÖMÖTÖR Tekla: A magyar néphit és népszokások 
- Kelet és Nyugat között Ethn. 1964. 2. 189-197. 
DÖMÖTÖR Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. 
Budapest, 1981. 114. A táltos és a garabonciás. 
GÖNCZI Ferenc: I. m. 175. k) Táltos (Tátos) „. . . 
,,. . . Tudja, hogy van-e a falu határában kincs, pénz, 
mert a föld belsejébe jó mélyen lelát." LUBY Margit: 
I. m. 84. „A táltos" 85. „Szűcs Ferencné Matolcson 
elmondja, hogy. . . a táltos gyerek meglátja a pénzt a 
földbe." NAGY Olga: I. m. 64. „. . . a táltosnak, aki 
az Isten embere. . . rendszerint ellenségével, a sár
kánnyal kell küzdenie, aki zivatar és felhő alakjában 
érkezik meg." 72. „A táltos tisztán lát olyan dolgo-
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kat, amelyeket más nem láthat meg. Kincset a föld
ben, kincset a házban." 

165. BALASSA Iván: I. m. 59. „A kincs ásása közben 
nem szabad szólni, mert akkor eltűnik a mélyben." 

166. GÖNCZI Ferenc: I. m. 226. ,,cc) Kincsásás, pénz-
landulás" „. . . Ha egyesek elrejtett pénzre akadnak s 
fel akarják ásni. . . mindig elijeszti őket valami állat, 
pl. dühös bika. . ." 

167. GÖNCZI Ferenc: I. m. 174. j) Garaboncziás. . . 
,,. . . aludtejet kér. . ." KAPROS Márta: A gyermekre 
vonatkozó preventív és produktív mágikus szokások 
az Ipoly menti néphagyományban. Nógrád megye, 
Múzeumi Közlemények 1974/20. 84. „Arról lehe
tett megismerni, hogy tejet és tojást kért. . ." (Cseszt-
ve, Hugyag, Ipolyfödémes, Örhalom) BARNA Gábor: 
I. m. 31. Táltos. A táltosok . . . „ha be-betértek vala
hová, tejet vagy tojást kértek." Dömötör Tekla: 1. 
m. 114. „A táltos és a garabonciás" „. . . Fó' táplá
léka a tej ." 

168. GÖNCZI Ferenc: I. m. 226. k) Kincsásás, pénzlandu-
lás 227. „. . . Az ezüst-pénz minden 7-ik esztendó'ben 
tisztítja magát. . ." „Aki ilyen pénzt ki akar venni, 
megjelennek a kísértetek s meggátolják a munkát." 
BALASSA Iván: I. m. 59. „A kincsnek hét éven
ként . . . való tisztulása kincsmondáink szinte elmarad
hatatlan eleme" BARNA Gábor: I. m. 101. „. . . a 
földben lévó' pénz, kincs minden hetedik évben Szent 
György nap éjszakáján . . . fellángol. Ilyenkor tisztul." 
KOVÁCS Endre: I. m. 60. „Arany, kincs" 472. „A 
fó'dbe ásott arany minden hetedik évbe tisztul. Ojankó 
kékes lánga világít." SZABÓ Lajos: I. m. 29. „. . . Éj
szaka láng csap ki a földből, ilyenkor „tisztul" a kincs. 
Rendesen minden hetedik évben jelzi a kincs he
lyét " 

169. DÖMÖTÖR Tekla: Magyar népszokások. Magyar Nép
művészet 6. 1972. 20. ,,. . . a regölés név éppúgy, mint 
a regösének „Hej regö rejtem"-je, finnugor erede
tű. . ." ,,A Dunántúlon a legények jártak láncos bottal 
és köcsögdudával felszerelve olyan házakhoz, ahol 
eladó leány volt és elénekelték varázséneküket." 

170. DIÓSZEGI Vilmos: Sámánizmus. Budapest, 1962. 
„A regölő dallamok visszatérő refrénje: ,,Haj regö rej
tem" ,,. . . Legközelebbi rokonaink a „Haj" indulat
szót úgy mondják, hogy „Kaj". DIÓSZEGI Vilmos: 
A pogány magyarok hitvilága. Budapest, 1978. 2. kiad. 
132. „. . . A magyar történeti adatok azt mutatják, 
hogy a HAJ típusú indulatszó a pogány magyarság 
valamiféle istenhívó kiáltószava volt." 

171. BÁLINT Sándor: I. m. 36-52 . „Orosz István világa" 
44. „Szintén imádsággal gyógyított a nagy hírű ősi 
orvosember, Megyesi József." VAJKAI Aurél: Az ősi 
javasember. Ethn. 1938. DÖMÖTÖR Tekla: A magyar 
nép hiedelemvilága. 135. „. . . A javasok előre tudnak 
a páciensek érkezéséről . . . " 

172. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 187. „Az égitestekhez fűződő 
hiedelmek." 188. „. . . A Szeged környéki falusi há
zak . . . homlokzatára, kapujára napábrázolás került. 
Ezt a napmotívumot hazánk más vidékein is megtalál
hatjuk régi házakon." 

173. SANTARCANGELI, Paolo: A labirintusok könyve. 
Budapest, 1970. 151. „. . . tilos út, . . . a küszöb őrző
jének alakja." 157. „A halottól . . . félünk . . . azt 
akarjuk, hogy ne térjen vissza többé . . .!" 

174. BÁLINT Sándor: I. m. 27. „Napjaink építészeti íz
lésváltozásával a tápai házak homlokzatáról, az utca
ajtókról is eltűnőben van a „napsugár", „istenszöm", 
amely valamikor gonoszűző célzattal került oda." 

175. BÁLINT Sándor: I. m. 23. „. . . A ház küszöbe alá 
akasztott ember kötelét rejtették, hogy úgy pusztul
jon, aki rontó szándékkal akar a hajlékba belépni. . ." 

176. BALASSA Iván-ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz. 
1979. 648. „Az ösztönző mondóka szövege többek 

között felfedezhető egy zagyvarékási (Szónok m.) 
rigmusban is." 

177. KOVÁCS Endre: I. m. 528. „A lángost (lepényt) 
sose szoktuk késsé vágni, csak tépni vagy törni." 

178. GÖNCZI Ferenc: I. m. 194. „Mielőtt valakinek a kor
sóból vizet adnak, abból kiloccsantanak; ezzel elő
ször az ördögnek adnak. (Böde)" Szendrey Ákos: A 
magyar néphit kutatása, b) Kopulativ állandósuláshoz 
tartoznak a szerencse és haszon megtartásának külön
böző módjai is . . . A természet adományainak felhasz
nálásakor valamit vissza kell adnunk , . . " „ . . . Ezért 
öntenek vissza a vederből a kútba, loccsantanak a kor
sóból a földre." 

179. GÖNCZI Ferenc: I. m. 192. a) Tűz ,A tűz a perleke
dést megjósolja pattogása által . . . A néphit szelle
meknek tekintette itt is a tűzet." 

180. BERZE NAGY János: I. m. 321. a) A tűz „Ha a tüz 
lobogva ég, pör lesz. Sót vetnek beléje." (Gödreszent
márton, 1934. Moravecz Mária gy.) 

181. RÁTH-VÉGH István: Két évezred babonái. Budapest, 
1955. 12. old. 

182. GÖNCZI Ferenc: I. m. 214. e) Hiedelmek a különböző 
állatokról. „. . . A mosakodó macska vendég jöttét 
jelzi." BERZE NAGY János: I. m. 353. 8. „Macska 
mosdik, fülön felül, vendég jön." (Megyefa, 1934. 
Máté Miklós gy.) KOVÁCS Endre: I. m. 1233. „Mos
dik a macska, lesz vendég." 

183. GÖNCZI Ferenc: I. m. 281. „Ha valakinek a jobb te
nyere viszket, pénzt kap, ha a baltenyere viszket, 
pénzkiadása lesz." BERZE NAGY János: I. m. 16. 
Jelek. 3 5 3 . 3 - 4 . 

184. KOVÁCS Endre: L m . Kovács Endre doroszlói gyűj
tésében az „ebfing" gyógyítása is szerepel. Ez a beteg
ség fájdalmas hólyag a nyelven. (203. 1595) 

185. BÁLINT Sándor: I. m. 26. „. . . A fecskék . . . Isten 
madarai. Fészküket nem szabad leverni, mert szeren
csétlenség szakad a házra." 

186. GÖNCZI Ferenc: I. m. 602. „. . . Tavaszkor először 
látott pillangót tesznek a tehén fülébe vagy fonnak 
kötelékébe, hogy jól megvegyék." (Csertamellék) 

187. GÖNCZI Ferenc: I. m. 604. „. . . Elléskor akisborjút 
. . . ruhával nem szabad megfogni, . . . mert ruhaevő 
lesz." (Páka) 

188. BARNA Gábor: I. m. 213. „Elletés" 215. „. . . Tisza
szőlősön . . . a tehén poklájáról levették a vajcsimbó-
kot, amit korpával összekeverve megetettek a tehén
nel." 

189. LUBY Margit: I. m. 117. „. . . a megköpdösés ősi jel
legű, oltalmat és szerencsét jelentő cselekedet minden 
ártó szellem ellen." BARNA Gábor: I. m. 216. „. . . A 
fiatal állatokat, így a kisborjut is . . . Ha valaki . . . 
megnézi, meg kell köpdösni." BERZE NAGY János: 
I. m. 193. 5. ,A jószágot megköpik, hogy ne ártson 
a szem neki . . ."(Gödreszentmárton, 1934. Moravecz 
Mária gy.) GÖNCZI Ferenc: I. m. 226. „A nyál" 
,,. . . Az emberek az állatokra ráköpködnek, hogy meg 
ne igézzék." 

190. KOVÁCS Endre: I. m. 1415. „Régen, amikó még gye
rekek vótunk, behívtak bennünket föcstejet enni . . . 
az asszony meg örüt, hogy majd jó tejel a tehene." 

191. RÁTH-VÉGH István: I. m. 38. Só „. . . tehéntartó 
gazdák egy csipetnyi sót tesznek a tejbe. Versenytársa 
a vasnak a só. Ez a halhatatlanság jelképe . . ." 

192. BERZE NAGY János: I. m. 196. e) 4 „Ha a házbu 
tejet annak ki, mögsózik a tejet." (Becefa, Sziács 
Sándor gy.) GÖNCZI Ferenc: I. m. 61 . „. . . Ha tejet 
adnak el, . . . a tej közé sót tesznek." 

193. LUBY Margit: I. m. 32. „Naplemente után gondos 
asszony nem ád ki tejet a házból. Ha nem kerülheti 
el, egy csipet sót tesz bele." BARNA Gábor: I. m. 
27. „Nagyivánban. . . ismert az a hiedelem, hogy a 
naplemente után eladott, kiadott tejjel is elvihetik a 
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hasznot . . . A tejbe egy csipet sót tesznek." SZEND-
REY Ákos: I. m. c) ,A félrevezetéssel rokon az el
zárás . . . általában a betakarás, pl. ha tejet, tojást, 
kovászt vagy szitát adnak ki naplemente után." 
BERZE NAGY János: I. m. 197. Naplement után nem 
szabad tejet kiadni a háztól . . ." (Drávacsehi, 1934. 
Szalay Antal gy.) GÖNCZI Ferenc: I. m. 615. „Nap
kelte s napnyugta után, valamint pénteki napon nem 
szeretnek tejet kölcsönözni, vagy eladni. Ha mégis 
eladnak, sót vesznek kezükbe s azzal a tejen keresz
tet vetnek." 

194. GÖNCZI Ferenc: I. m. 599. „. . . A kotlóstyúk alá egy 
házbeli férfi kalapjában kell a tojásokat a fészekbe 
vinni, akkor nem romlanak el." BARNA Gábor: 
I. m. 124. „. . . a kotló alá a tojásokat férfi sapkájából 
vagy kalapjából rakták, ha sok kakast akartak." 
KOVÁCS Endre: I. m. 55. 425. „Kalapba kő a tyúk 
alá vinni a tojásokat, azé, hogy fiassak légyenek meg 
sok légyen közöttük a kokas." 

195. BERZE NAGY János: I. m. 289. „Kétasszonynapja. 
Kétasszonynapja között keltetett tyúkok a jobb to
jók." (Baranyahidvég, 1934. Török Lajos gy.) 
GÖNCZI Ferenc: I. m. 256. BERZE NAGY János: 
I. m. 290. 2. BARNA Gábor: I. m. 113. KOVÁCS 
Endre: I. m. 79. „Tojás" 5449. 

196. KOVÁCS Endre: I. m. 172. „Állattenyésztés." 1367. 
„A kotlósokat hideg vízbe fürdettük, mikó már nem 
vót rájuk szükség tovább." 

197. GÖNCZI Ferenc: I. m. 599. „A háziállatok meg
óvása s hasznosítása körül való babonás szokások." 
600. „. . . Némelyek a kiscsibéket . . . rostába teszik 
s a rostát a gazdaasszony lába között háromszor át
vetve borítja ki, hogy kujtorgók ne legyenek." (Za
latárnok) 

198. BERZE NAGY János: I. m. 177. 11. „Ültetés" 14. 
„Krumplivetés bevégzésekor a legnagyobb fenekű 
asszony a legutolsó „kumpra" (bokorhely) ráveri az 
alsóját és mondja: „Ilyen nagy krumplik legyenek, 
ilyen nagy krumplik legyenek!" (Hörnyék, 1934. 
Bodó László gy.) SZABÓ Lajos: I. m. 29. „Kincs
mondák" „Egy . . . taktaszadai vénasszony az elásott 
kincs földjéhez a saját fenekét verte oda ezzel a védő
mondással: „Innen ezt a pénzt akkor vegyék ki majd, 
ha az én fenekemet újra ide fogják verni." 

199. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 187. „Az égitestekhez fűződő 
hiedelmek." „Újhold vasárnapjának tisztelete is fenn
maradt a néphitben, különböző hiedelmek, munka
tilalmak fűződnek hozzá . . ." 

200. BERZE NAGY János: 284. „Szent György" 8. „Szent 
György napján ha a rozsvetésben a varjú elbújhat, -
akkor telt csűrt hoz az aratás." (Hosszúhetény, 1934. 
nov. Nemes János gy.) 

201. Lásd: 84. sz. jegyzet. 
202. DÖMÖTÖR Tekla: Magyar népszokások. Magyar 

Népművészet. 6. Budapest, 1972. 35. György-nap 
(április 24.) 36. „György napja volt a magyarságnál 
az állatok első kihajtásának legfontosabb időpontja 
is." 

203. RÁTH-VÉGH István: Két évezred babonái. Budapest, 
1955. 53. Orbán napja. 

204. GÖNCZI Ferenc: I. m. d) Időjóslások 612. 
205. DÖMÖTÖR Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. 

Budapest, 1981. 167. Jóslás. 169. Eső lesz: „Ha a 
fecske a tó körül repül és szárnyai végével a vizet csap
kodja." (Apáczai Csere János után) 

206. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 167. Jóslás. Eső lesz, „ha a 
legyek és darázsok a lovakat igen csípik." (Apáczai 
Csere János után) 

207. KOVÁCS Endre: I. m. 107. ,A hangyátok ha előgyün-
nek oszt iparkonnak, esső lesz." 

208. KOVÁCS Endre: I. m. 109. „A leveli béka ha bre
keg, lesz esső, mer kéri az essőt." 

209. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 167. Jóslás. „Felsorolja Apá
czai mindazokat az előjeleket is, amelyekből esős, 
száraz, szeles időre, vagy bőtermésű esztendőre jósol
nak a parasztok." 

210. GÖNCZI Ferenc: I. m. d) Időjóslások. 612. „Jégeső 
ellen harangoznak." Berze Nagy János: I. m. 14. Jég
verés. 20. „Ha jégeső közeledett, harangoztak." 
KOVÁCS Endre: I. m. 2403. „Felhő elé mindig szo
kás vót harangozni." 

211. KOVÁCS Endre: I. m. 158. ,Jilőjelek, álmok" Szeren
cse, szerencsétlenség. 1215. „. . . Hát hogy jó órába 
mondjam". Luby Margit: I. m. 115. Zárószó. „. . . Jó 
órában legyen mondva! - felkiáltással megkopogtatod 
alul az asztal lapját . . . Áldoztál pogány módon . . . " 

212. GÖNCZI Ferenc: I. m. 229. a) „. . . Aki újév napján 
pénzt ad ki, annak egész éven át kell kiadni." BERZE 
NAGY János: I. m. 11. Jeles napok, Újesztendő 275. 
6. „Újév napján nem jó pénzt kiadni . . ." Luby Mar
git: I. m. 95. „. . . Újév napján semmit sem szabad a 
háztól kölcsönadni, mert akkor abban az évben min
dig kiadás lesz." 

213. BARNA Gábor: I. m. 87. „Nagypéntek, Nagyszom
bat" 

214. BERZE NAGY János: I. m. 281. Nagypéntek. 9. 
„Nagypéntökön még másná nem füstöt a kémény, 
nem raktak tüzet, hogy a csótányok, iluszbogarak ne 
szaporodjanak." (Sellye, 1934. dec. Elm.: Göndör 
Ádám, Katona József gy.) 

215. BARNA Gábor: I. m. 88. ,.Nagyivánban . . . nagypén
teken délre szilvalevest főztek aszalt szilvából . . . " 

216. BÁLINT Sándor: Ünnepi kalendárium. I. Budapest, 
1977. 329. „Május 1" ,,. . . A föld termékenységének 
istennője MAIA volt. A május hónapot róla nevezték 
el, és neki szentelték." Dömötör Sándor: Őrség. Buda
pest, 1960. Dömötör Sándor kutatásainak eredménye 
szerint az őrségi legények titokban vették ki és szállí
tották a májusfát. Üveg bor náluk is szerepel a fán. 
(135.) BERZE NAGY János: I. m. 285. „Május 1-е" 
286. 3.: ,,Május elsején a legények az éjjeli órákban 
kimennek az erdőre vékony szálfákért. A legnagyob
bat a kocsmához viszik, ott a korcsmáros feldíszíti, 
felállítják s utána áldomást kapnak . . ." (Hörnyék, 
1934. Bodó László gy.) DÖMÖTÖR Tekla: Naptári 
ünnepek - népi színjátszás. Budapest, 1979. 23. 
,,. . . A májusfának alig van kapcsolata a nyár allego
rizált behozatalával." 133. „. . . A májusfa állítás 
hazánk egész területén ismert . . ." 

217. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 201. „E megszemélyesí
tett Luca nálunk is néha büntet vagy ajándékoz." 
Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. 99. 
Luca. 100. Luca . . . a baromfiak védője is, az ő nap
ján szokták a baromfiakat megpiszkálni, hogy jól 
tojjanak." 

218. KOVÁCS Endre: I. m. 1324. „Luca napján nem szaba
dott varrnyi, se kötnyi." BERZE NAGY János: I. m. 
294. „Luca" 11. „Luca napján nem szabad varrni. 
(Nem tojnak a baromfiak . . . )" (Drávacsehi, 1934. 
Szalay Antal gy.) BARNA Gábor: I. m. 120. „Luca 
napja" 124. „Luca napján nem szabad varrni, mert 
bevarrják a tyúkok üllepit." 

219. GÖNCZI Ferenc: Somogyi gyermek. Kaposvár, 1937. 
285. „. . . Luca napján hajnalban a gyermekek kampós 
bottal vagy disznópörkölésnél használt bottal, de leg
inkább tányérbél szárral megkurkálják a tyúkokat az 
ólban, miközben ezeket mondják: „Tojjatok, tiktyaim, 
tojjatok!" BERZE NAGY János: I. m. 294. 3. BARNA 
Gábor: I. m. 122., 123. 

220. DÖMÖTÖR Tekla: Naptári ünnepek - népi színját
szás. Budapest, 1979. 250-251 . „Varázsló, szerencse
kívánó mondókák." „Luca-napi kotyolásnál: „Luca, 
Luca kity koty . . . Ha nem adnak pálinkát, leverem a 
gerendát." (Zalaistvánd) 
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221. BARNA Gábor: I. m. 120. „Luca napja" (december 
13.) 125. ,A család gazdagságát, szerencséjét azzal 
vélték biztosítani, hogy Luca napján nem adnak ki 
semmit a háztól." 

222. DÖMÖTÖR Tekla: A népszokások költészete. Buda
pest, 1983. 125. „Luca-napi köszöntők." 126. 
„. . . szalmát vagy fát visznek magukkal, s arra térdelve 
mondják el a varázsszavakat." 

223. LUBY Margit: I. m. 119. A Karácsony ünneplése ró
mai eredetű. A légyó'zhetétlen Napisten tiszteletére 
rendelt napfordulati ünnep ez. Maga a karácsonyfa és 
karácsonyi ajándékok északi germán eredetűek." 
Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Magyar Nép
művészet. 6. 1972. 16. „Karácsony" „. . . A kará
csonyfa-állítás szokása a XIX. század negyvenes-ötve
nes éveiben városon jelentkezett először, ma azonban 
országosan elterjedt." 

224. BERZE NAGY János: I. m. 298. Karácsony este. 301. 
18.: „A pásztorok Karácsony estéjén ostoraikkal csat
togtatnak, tülkeikkel fújnak. Éktelen lármát csapnak, 
ami eltart éjfélig is." (Helesfa, 1934. Mied Ágoston 
gy.) DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 16. „Az Óévtől hatalmas 
lárma, zaj, kolompolás közepette búcsúznak." 
MANGA János: I. m. 209. Karácsony éjjelén az éjféli 
„mise előtt a templom körül kürtölt a kondás, osto
rát pattogtatta a csordás." 

225. DÖMÖTÖR Tekla: Népszokások költészete. Budapest, 
1983. 121. III. „A magyar rítusénekek motívumkin
cse. A téli ünnepkör. 123. „Az erdélyi magyar kará
csonyi énekekben csak a tréfás gyermeki köszöntés
ben fordul elő ez a megszemélyesítés: „Eljött a kará
csony borzas szakállával." 

226. DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 72. „Munkatilalom olyan 
ünnepeken, amikor alakoskodás nincs." „Ezek a 
munkatilalmak főként egyházi ünnepeken végzett 
különféle munkákra vonatkoznak . . . Tilos éjféli 
mise alatt vadászni." 73. „Régön történt. Mondták 
egy embörnek, ne mönjön el Karácsonykor vadászni, 
de elmönt. Látott egy nyulat, oszt rálütt a nyúlra. 
Amikor rálütt, a nyúl felállt, kétlábra. Akkor megfe
nyegette a nyúl a két lábával az embört . . . " BALAS
SA Iván. I. m. 61. III. „Természetfeletti lények." 
„. . . A nyúl, mégpedig a mezei nyúl gyakori alakja a 
karcsai kísértetmondáknak. Nem szabad, nem is lehet 
őket lelőni. Az embert megfenyegetik." VAJKAI 
Aurél: A Bakony néprajza. Budapest, 1959. 160. 

227. 

228. 

229. 

230. 

231. 

232. 

233. 

234. 

235. 

236. 
237. 

„. . . Urkúton laktunk . . . Egyszer nyulat lestem a te
mető mellett az apámmal, amikor egy nyúl felállt 
két lábra, megfenyegetett, ahogy ráfogta a puskát az 
apám" 
DÖMÖTÖR Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. 
Budapest, 1981. 171. 
GÖNCZI Ferenc: Göcsej, 1914. Kaposvár. 280. f) 
Vegyes babonák.281. 
DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 215. ,Az élők és a holtak." 
216. ,,. . . A halál beálltakor a fényes felületeket, 
tükröt betakarják." Manga János: I. m. 184. „Halál
eset beálltakor . . . letakarták a tükröt." 
GÖNCZI Ferenc: I. m, 356. „Halál, temetés, a) Halál 
„. . . ha a halálmadár estelenkint a házhoz közel 
huhog . . ." MANGA János: I. m. 183. „. . . a néphit 
azt tartotta, hogy a halálnak is megvannak a jelei, ha a 
halálmadár vagy (184.) a „kuvikmadár a házra 
száll . . . " ORTUTAY Gyula: Népi kultúra - népi tár
sadalom A MTA Néprajzi Kutató Csoportjának Év
könyve. VII. Budapest, 1973. 181. KRUPA András: 
Az emberekkel kapcsolatos szlovák népi hiedelmek Bé
késcsabán, Tótkomlóson és Csanádalbertin. 203. 
„Ugyanezt jelzi éjjel a kuvik is." 
GÖNCZI Ferenc: I. m. 356. „Halál, temetés" ,,a) 
Halál. „. . . ha . . . a szoba földje vagy tűzhely behor
pad, közeli halál lesz a házban." 
GÖNCZI Ferenc: I. m. 356. „. . . ha sütés közben a 
kenyér kereszt alakban reped meg, . . . közeli halál 
lesz a házban." 
ORTUTAY Gyula-KRUPA András: I. m. 202. „Ha
lál, halott" 203. „A kutya, ha nagyon vonított . . . 
a közelben meghalt valaki." 
DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 215. „Az élők és a halottak. 
217. A halottat . . . „mindig lábbal vitték kifelé a 
házból, hogy ne találjon haza." 
DÖMÖTÖR Tekla: I. m. 202. „. . . a mai napig hiszik, 
hogy a holtak hazajárnak." 
VAJKAI Aurél: I. m. 168. 1. 
MANGA János: I. m. 189. „A . . . képzelet arról is 
tud, hogy . . . a halottak abban ruhában járnak közöt
tünk, amelyben koporsóba kerültek." BALASSA 
Iván: I. m. 63. monda: „. . . Azt ott a Karcsa szélen 
ment az asszony. Abba a ruhába, amelyikbe fel vout 
öütözve. - Te, hát ez az asszony meghout mán!" 
BARNA Gábor: I. m. 74. „Kísértet" „. . . minden 
kutatóponton ismeretes az a hiedelem, hogy a temetés 
utáni éjszaka a halott lelke hazamegy." 

GYULA MÉSZÁROS 

WIR BESCHWÖRTEN DES TEUFELS AUS DEM „SPIEGEL" 
(ABERGLAUBEN IN KISDÖRGICSE) 

Kisdörgicse ist eines der kleinsten Gemeinden des Balato
ner Oberlandes. Dieses kleine Dörfchen war noch am Anfang 
unseres Jahrhundert weit von den Hauptlandstrassen ent
fernt. Es hatte weder zu einer Landstrasse Verbindung, noch 
Autobusverkehr, die nächste Eisenbahnstation war auch 6 
Km vom Dorf entfernt, in Akali am Balatonufer. Der einzige 
Geistesführer des Dorfes war Jahrhunderte hindurch der 
evangelische Lehrer. 

Diese allgemeine Abgeschlossenheit prägte lange Zeit 
hindurch die geistige Welt, das geistige Leben der Dorfsein
wohner. 

Den Menschen aus Kisdörgicse haben die Regeln des 
Aberglaubens von der Geburt bis zum Tode begleitet, bee-
influsst und gelenkt. Auch im Falle ungewohnten Naturer
scheinungen glaubten sie, dass dabei überirdische Kräfte 
walten. 

Eine Reihe von abergläubischen Sitten beeinflusste die 
Jugendlichen bei der Wahl ihres Lebenspartners, die Mütter 
bei der Erziehung ihrer Kinder, die Erwachsenen beim über
winden der Schwierigkeiten des Altags 

Abergläubische Verbindlichkeiten regulierten auch den 
Haushalt, die Vienhaltung und den Pflanzenbau. 

637 



Der Mensch aus Kisdörgicse glaubte an die Hexe, die das 
neugeborene Kind vertauschen, den Nutzen der Kuh weg
schaffen kann. In dieser Welt des Aberglaubens spielte das 
Behexen und die Teufelspraktiken zur Auflösung dieser 
Behexungen eine wichtige Rolle. Man glaubte an den BÖSEN 
in Gestalt der Schlange, an den Feuermann, der sowohl den 
Menschen, als auch den Tieren viel Böses antun und schaden 
kann. Man glaubte aber auch an die Wahrsager, Magier, übe
rirdischen Wesen, die - ihrem Glauben nach - dem Men
schen behiflich sein können sowohl bei dem Verhindern der 
Behexungen als auch beim Suchen nach Schatz und Geld. 

Auch im Zusammenhang mit den Kalenderzeichen und 
Jahresfeiertagen gab es viele abergläubische Sitten, die wahr
scheinlich noch aus der Zeit des Heidentums, bzw. aus der 
Zeit vor der Aufnahme des Christentums stammen und sich 
auch später an die christlichen Feiertage knüpften. 

Die Menschen aus Kisdörgicse beschützten mit aber
gläubischen Handlungen ihre Familienangehörigen, ihr Hab 
und Gut, ihre Tiere, den Ertrag ihrer Felder. Sie hatten Angst 
vor dem Tod, sie glaubten die Zeichen des nahen Todesfal
les erkennen zu können und versuchten durch abergläubi
schen Manipulationen diese zu verhindern, bzw. zu verschie
ben. Sie fürchteten sich ebenso auch vor dem Gespenstern 
des Toten. 

Die Befreiung unser Landes brachte eine grosse Verän
derung im Leben von Kisdörgicse mit sich. Das Dorf wurde 
an das Verkehrsnetz des Landes angeschlossen, die Jugend
lichen wandern oft über seine Grenze hinaus, lernen Hand
werke, wodurch sich auch ihr Gesichtskreis in jeder Hin
sicht erweitert. Der jahrhundertalte Aberglauben, die ganze 
abergläubische Welt wird mit dem Versterben der alten Gene
ration nach und nach verschwinden. 
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