
„SÍPJA RÉGI BABONÁNAK ..."

Jászkiséri babonák
(Szemelvény Csete Balázsnak a szolnoki Damjanich Múzeumban lévő gyűjtéséből)

— Mosdóvizet nem szabad kiönteni naplemente után, mert a gyermek nyug-
talanul alszik. Ha mégis muszáj kiönteni, akkor arrafelé kell, amerre a nap lement.

— A lovat a régi, használt kötőfékével veszik meg, hogy szerencse legyen
hozzá.

— Ha valaki eladja a házét, és újat vesz, akkor a kemencetévőt [pléhből ké-
szült vagy vesszőből font s besározott kemenceajtó] vagy magával viszi az új la-
kásba, vagy összetöri, hogy szerencséjét a régi házban ne hagyja.

— Az eperfa tövében döglött macskát kell elásni, hogy ízletes és bőséges eper
teremjen.

— Szomszédtól nem szabad tüzet kérni, mert a baj, a kár is vele jön.
— A mákot naplemente előtt kelh vetni, szótlanul, hogy férges- ne legyen.
— Dinnyevetés után meg kell hernperegni a dinnyeföldön, hogy nagy dinnyék

teremjenek. Különben a dinnyemagot közel a föld színéhez kell vetni, hogy a ha-
rangszót meghallja, s akkor hamarabb kikel.

— Aki azt akarja, hogy a zöldség egyszálas legyen, az keddi napon déli egy
órakor vesse. -^

— Terhes asszonynak nem szabad tököt lopni, mert kopasz lesz a gyermeke.
— Amikor a szopós borjút eladják, mielőtt az istállóból kivinnék, az álla

alól, a köldökétől és a farka hegyéből szőrt vágnak le, s ezt korpába vagy darába
keverve, az anyjával megetetik, hogy az anyja leadja a tejet, a borjú pedig ne
vigye el az anyja tejének hasznát.

— Evés közben nem szabad a kenyeret az asztalon felfelé fordítani, mert
valaki beteg lesz a háznál.

— Az asztalról lesöpört kenyérmorzsa a család halottainak nyugtalanságot
okoz.

— A szájból kifordult kenyérfalatot a tűzbe kell dobni, hogy a család halot-
tai ne nyugtalankodjanak.

— Ha jég esik, baltát vagy kenyérsütőlapátot dobnak a ház elé, hogy ne verje
el a termést.

— A baromfivész távoltartására lókoponyát kell a tyúkólba tenni.
—« Ha valaki álmában meszeli a házat, az halált jelent a családban.
—• Halált jelent az is, ha valaki álmában mos vagy mosott ruhát tereget.
—• Ajtóküszöbön nem szabad átseperni a szemetet, mert bajt hoz a házhoz.
— Ha idegen halottat visznek át a falun, elveri a termést a jég.
— Ha a gyermekágyas asszonynak ennivalót visznek, a tányért ne adja

vissza mosatlanul, mert újszülött gyermeke szeplős lesz.
— Ha valakinek álmában kiesik a zápfoga, rövidesen meghal valaki a család-

ban. Ha nagy fájdalommal esett ki a fog: közeli rokon, ha fájdalom nélkül: távoli
rokon hal meg.

— Ha Luca napján fiaskukoricát etetnek a tyúkokkal, sokat tojnak. A vem-
hes disznóval is azért etetik a fiaskukoricát, hogy sok malaca legyen.

— Aki dohánnyal álmodik, levelet kap. Levelet kap az is, aki bolhát fog a
kezefején, és aki vonattal álmodik.

— Hogy a beteg gyermeket szemverés érte-e, azt úgy lehet megtudni, hogy
9 liter vízben megfürösztik a gyermeket, és fürösztés után újra megmérik a vizet.
Ha kevesebb, akkor nincs szemverésben, ha több, abban van.

— Akinek január elsején asszony köszön először boldog újévet, annak abban
az évben nem lesz szerencséje.

— A tejbe nem jó késsel aprítani a kenyeret, mert másnap véres tejet ad a
tehén.

— 107 _


