
(Viaikodá táltfri&k a nag.y.kiLftiáyi

A magyar néphit legsajátosabb alakja a táltos. A tudományos kutatás bebizo-
nyította, hogy a hozzá kapcsolódó hiedelmi képzetrendszernek nincs olyan részlete,
amely ne lenne meg keleten élő rokonnépeink sámánhitének képzetei közt, de nem
is hiányzik belőle egyetlen olyan mozzanat sem, amely sámánhitű rokonaink képzet-
körének lényeges vonását alkotja.1 Így tehát a táltosról szóló hiedelmi hagyományok
népi kultúránk legősibb rétegébe tartoznak; azok az apró babonás történetek a tál-
tosok viselt dolgairól, amelyeket főként idős pásztorok, tanyai életben öregedett em-
berek apáik, nagyapáik után vagy saját élményük gyanánt olykor-olykor elmesél-
getnek, szövedékükben népi műveltségünk legősibb emlékeit őrzik. A nagykunsági
puszták szilaj pásztorai, meg a szomszédos Nagysárrét náderdős mocsarainak elzárt
világában élelmeskedő pákászok körében mindvégig különös hűséggel hagyományo-
zódtak az ilyen históriák, hitegetvén ezekkel magukat és egymást.2

A Nagykunságon avval tartották a régi öregek, hogy a táltos természetfölötti
képességekkel rendelkezik; csendes, magábahúzódó, de hatalmas erejű, hozhat esőt,
jégverést, támaszthat vihart, de el is háríthatja ezeket, előidézhet betegséget, dög-
vészt, de gyógyíthat is, a más ember számára láthatatlan dolgokat is látja, így
az elásott kincset is a földben, tudja a múltat és a jövendőt, bikává vagy csődörré
is átváltozhat, ha úgy jön sora. Általában jóindulatú^ segítségére van az embernek.
Jobbadán tejen él, egyebet alig eszik. De táltos csak abból a gyerekből lesz, aki fog-
gal vagy tizenegy ujjal jön a világra. De az ilyen is csak úgy nyeri el a teljes ..tudo-
mányt", ha a próbát kiállja, s bikává vagy csődörré változott alakban megvív a
szintén átváltozott vén táltosokkal a határ valamelyik halmán, kis porongján. De a
viaskodásra, birkózásra ,.próbán" túl is gyakran sor kerül. Sőt a hagyományból az
tűnik ki, hogy a táltosoknak az egymással való szinte örökös viaskodás a legjellem-
zőbb vonásuk.

E rövid cikk keretében néhány példával azt mutatom be, miképpen meséli el
a nagykunsági néphagyomány ennek a táltosokra annyira jellemző szertartásszerű
viaskodásnak körülményeit és lefolyását.

Azt mondják, hogy a máig emlékezetes Takács Pista is foggal született vala-
mikor a múlt század 50-es, 60-as éveiben. Tanyán laktak a szülei, karcagi földön,
a Konta nevű határrészen. Némely cselekedeteit a régi dolgokat jól ismerő Demeter
István juhász mondta el nekem 76 esztendős korában, 1944-ben.

— A fiú már betöltötte hetedik esztendejét, amikor úgy tavaszi időben kinn
üldögélt a tanya sarkánál. Nagyon csendes gyerek volt. Nagy szemeivel elnézegette a
fellegeket. Osztán amint nézegette, nézegette a fellegeket, hát egyszer csak elaludt.
Hiába költögették, akár a halottat. Még ki is meredt, csak éppen hogy a teste nem
hűlt ki, meleg maradt. Na osztán apja, anyja sírtak-ríttak, hogy mi lesz már evvel
a szegény gyerekkel! Hát az lett vele, hogy hét nap, hét éjszaka aludt egyvégtében.
Nyolcadnap reggelén avval ébredt, hogy „idesanyám, adjék egy csupor tejet". Mikor
megitta, lekókkadt a feje. „Nagy gond szakadt az én nyakamba"! — azt mondja. Kér-
dezgették, beteg-é, mije fáj. „Fáj nékem, minden csigolyám — azt mondja —, mintha
vésővel feszegetnék". Takargatták volna a dunyhával, hogy „pihenjél, kisfiam". De
nem volt nyugta, kimászott az ágyból. „Nem érek én rá — azt mondja —, nékem
még márna birkóznom kell". Arra vélték, fére beszél. „Ugyan, kivel birkóznál, kis-
fiam?" Kimutatott az ablakon. „Menjenek ki csak, akkor meglátják, kivel!" Egy dülő-
földnyi távolságra, a tanyával szemben volt egy kis porong. Az eresz alól nézték,
hogy annak a kis porongnak a tetején hetvenkedett egy kormosnyakú bika, két nagy
bogár szarvával öklelődzött a tanya felé. Mire visszaléptek a kis tanyaházba, Pista
gyerek már nem volt sehol, elillant, mint a pára. De ekkor már délről jött felfele egy
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nagy sötét felleg. A vihar még a vedret is felrántotta a kútból, osztán az ostoron
az ágashoz verdeste. A porongon meg a nagy kavargásban ott hányta-vetette egymást
két bika, a nagy kormosnyakú, meg egy szőke. Eleinte amaz inkább győzte, már úgy
látszott, összetöri emezt, hanem egyszer osztán megfordult a kocka, a szőke a hasa
alá vetette a szarvát, osztán ágy lelökte a porongról, hogy a nyakán fordult meg.
Amint ez megtörtént, mindjárt elült a vihar. Hát amint elült a vihar, osztán kitisz-
tult, látják, hogy a gyerek amoda vánszorog előfele a dülőúton. De nagyon el volt
csigázva! A gúnyájának csak a ringye-rongya lógott rajta, még a gatyából is kimaradt
mindene, eleje, hátulja. „Nem baj — azt mondja —, visszaszorítottam őkelmét, ahon-
nan elindult, az apavári derékba. Ha leteper, sose láttak volna idesapámék, mehet-
tem volna földetlen-földdér

Viaskodó táltosbikák. (Szaru sótartó karcolt díszítése.)
(Szűcs Sándor gyűjtése.)

Demeter juhász képzeletét annyira foglalkoztatta ez a táltos-viaskodás, hogy
fiatalabb éveiben ezt karcolta rá szaru sótartója oldalára, díszítésül. De — miként
mondotta — több alkalommal is viaskodott még Takács Pista.

— Már akkor nagyobbacska siheder volt. Aratáskor történt. Kinn ettek a tanya
előtt, oda volt kitéve az asztalszék. Osztán amint ott ebédeltek az árnyékban, hát
egyszer csak megállt a kanál a Pista kezében, a szeme meg elmerült messzire, nap-
lementnek. Mint aki megneszelt valamit, egy kis ideig arrafelé figyelt. Az apja csak
megcsóválta a fejét, hogy mi van már megint evvel a fiúval. Az meg felállt, otthagyta
az ételt, megigazította a korcát, a bocskorát is szorosabbra kötötte. „Tán menni akarsz,
hékás, valahová?" — kérdi tőle az apja. „Ha nem mennék — azt mondja —, maguk
vallanak kárát. Ami élet renden van, meg azt a sok vontatót, amit már összeraktunk,
mindjárt lehordaná az idő az érbe. Ahol van ni, az öreg Pintye, az oláh táltos, ide
szeretné nyomni a vihart, ha elébe nem állanék!" Csakugyan, akkor már látszott az
ég alján a nagy fekete borulás. Pista meg elkerült a tanya mögé. Az aratók utána
oldalogtak, hogy na, mi lesz most! De már csak annyit láttak, hogy egy szép vállas
fiatal bika kanyarodott elő a tengeriből, osztán leszegett szarvval nyargalt nap-
lement irányában. Azután már csak a morgását hallották az időnek, meg, hogy mesz-
szünen bőgnek a bikák... De nem esett semmi kár. Pista jól elébe állt a csapásnak.
Olyan formán, hogy legyőzte az öreg Pintyét. De nehéz küzdés lehetett, mert csak
másnap került elő a fiú! Nem szólt semmit, egyenesen ment az ólba, osztán a széna-
tartó melletti padkára volt vetve a bunda, azon végig hasalt. Amint nyakába libbent
a kurta ing, hát habos volt a háta, összegyűlt a verejték a gerince völgyében. Ilyen-
kor magára hagyták, behúzták rá az ajtót, hadd pihenjen.

— A Kecskeri szomszédos határrész volt, nagy darab legelőföld, azidőt még
vizes, nádasos. Ott pásztorkodott az öreg Meggyesi István. Gulyás volt, zsíros hajú,
csimbókos vénember. Egyszer odament hozzá ez a Takács Pista. Mert sokat kóvály-
gott, bolyongott. „Adjék egy korty tejet, István bátyám, ha nem sajnálja tőlem".
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„Dehogy sajnálom — azt mondja Őkelvie —, nesze, ihol van ni, váljék egészségedre!"
Avval, amint seggre ült a fiú a kunyhó tövén, a térde közé állított egy fejőrocskát,
színültig friss, habos tejjel. De őkelme váltig tekintgetett körülfele. Mert a zsombé-
kosból, meg a nádas közül ijedezve szálldosott, csapongóit a rengeteg madár. Vij-
jogtak, visongtak. Látszott, hogy lesz valami idő. „Nem félti kend a jószágát?" —
kérdi a fiú. „Hát már Hogyne félteném, hé!" „Féltheti is, kend — azt mondja —, mert
Bagó Ferenc bátyám meg akarja pocsékolni a gulyát, keserves nagy kártétellel. Látja
kend, hogy milyen feketén bodrosodík, tornyosodik?" Erről is azt híresztelték, hogy
táltos. Pásztor lett volna tulajdonképpen, túri földön-e, vagy- Keviben. „Na, de bízza
rám kend — azt mondja Pista —, elébe megyek én, hiszen éppen avégett jöttem!"
Amint ezt kimondta, odébb tette az ürss rocskát, féloldalra dőlt a kunyhó tövén,-
osztán szemére húzta a magos süveget, mint aki jót akar aludni. „Van még időm
bőven" — azt mondja. Az öreg Meggyesi meg pislogott az egáljára, hogy mit csinál
egyedül a gulyával, mert a bojtár benn volt sorkosztért. A Vajas felől támadt az idő.
Nagyobbacska nádas volt ez a karcagi, meg a kisújszállási határnál, a közepében
egy kis porong domborodott. Hát egyszer csak szél kavarodott arról. Oda kapja a
szemét az öreg Meggyesi, hát látja, hogy a fekete felhő már leereszkedett a nádasra,
a porongon meg ott ökleli egymást a két bika, egyik füstös, másik szőke. De viaskod-
nak, hányják-vetik ám egymást ugyancsak! A gulya meg áll, mint a cövek, osztán
feltartott fejjel hallgatja a rettenetes nagy bikabőgést, amint viaskodtak. Ökelme
meg káromkodott, szidta a füstöst. Nem hiába, mert egyszer csak zuhé, belehajította
a szőke a nádasba! Avval el is iünl minden, se felleg, se bika tovább!... Mire az öreg
Meggyesi vissza ért a kunyhójához, Takács Pista már megint ott aludt, fnintha el
se mozdult volna onnan. Csak neki volt pirosodva az orcája, a verejték meg csörgött
róla. Látszott rajta, hogy az elébb viaskodott.

— Egyszer, rekkenő nyár volt, látják a Szarka-féle tanyából, hogy nagy forgó-
szél nyargal végesvégig a Kölesgáton. Azután lefordul a töltés tetejéről, osztán kari~
kázik egyenest a tanya iránt. De nem ért el odáig, egy nagy szénakazalnál elült a
pora. Mindjárt mentek is a nézésére, hogy nem borzolta-e meg a túlsó végét. Nézik,
hát látják, hogy a hűvösében ott fekszik hanyattvágódva egy szűk gatyás, nagy, vé-
kony fattyú, süvege a képén, bocskoros két lába széthányva. Már akkor úgy aludt,
mint a tej, szusszá se volt. „Mit kéne vele csinálni?" — így. A fiatalnak mindjárt
csinytalanságon az esze. De az öreg Ostoros Nagy János, aki ott lakott a tanyában,
megfenyegette őket: „Egy ujjal se merjétek piszintani!" — azt mondja. „Takács
Pista ez, te, a táltos! Meglássátok, hogy ennek most valami ügye van errefelé, ahhoz
készülődik". Majd napszállatkor látják, mert félszemük mindig otí volt dolguk köz-
ben is, hogy ugyancsak koporcol befelé a tanyába. Köszön. Fogadják. „Sietek — azt
mondja —, csak innék egy csupor tejet, ha adnának". Adtak neki egész köcsöggel.
„Mi járatban vagy, Pista fiam?" — kérdi tőle az öreg Ostoros. „Őrzöm a határt —
azt mondja. — Olyan ítéletidő készül amoda ni, hogy ha az feljön, elsepri kendteket
mindenestől". „Hát, Pista fiam, azt már csak ne engedd, hogy jószágostól együtt ra-
kásra vesszünk itt". „Több gondom van nékem arra, mint kendnek" — azt mondja.
Na, most már láthatják, milyen fekete felleg gomolyodik felfele, amarra ni. Abból
előugrik egy hosszuserenyes piszra csődör. De én viár ott várom, adat a Nagyhármas-
kútnál a porongon, osztán visszarúgom, ahányszor fel mer jönni, annyiszor." „Nehéz
lesz ez, Pista fiam! Ne segítsünk?" De már szaladtából kiáltotta vissza: „Ha nem fél-
nek, a vasvillát vágják a szügyibe, rám ne ugordjék!" El is mentek, az öreg Ostoros
is, hogy majd segítenek neki. De csak bámuldoztak. Olyan szél, por, felleg kavargott,
hogy látni is csak imitt-amott látták a rugdalódzó, ágaskodó két csődört,- arról meg
szó se lehetett, hogy. hozzájuk férkőzzenek! „Menjünk innen, hé, haza — azt mondja
az öreg Ostoros a legényeknek —, nincs itt mi ránk szükség!" De még csak azután
néztek nagyot: mire haza értek, Pista már az ól előtt tanyázott! „Na, most már ne
féljenek kendtek!" — 021 mondja.

Csörsz Istvánra is többfelé emlékeznek még a Nagykunságon. Táltosnak mon-
dották őt is. Foggal született. Vákánt Lőrincné Csombordi Mária 78 esztendős kar-
cagi parasztasszony személyesen ismerte, s így beszélt róla:

— Kinn laktunk a tanyán, a Tarattyó út mentén, a Cigányfertőnél. Hét éves
forma kislány lehettem, mikor ez a Csörsz István oda szegődött villásnak, nyomtatás-
hoz. Jut eszembe, hogy szép, piros, fiatal legény volt, erős, hat ember'' helyett is bírt
dolgozni. Nem volt olyan markos legény, akin ő túl nemléteit volna. Hanem egyszer
osztán az történt, hogy megállt az ágyas szélén, elébb csak nézett nyugat felé, mintha
látott volna arra valakit, azután felemelte az öklét, osztán megrázta: „Megállj csak,
te... mindjárt megyek én..., megállj csak!" Az emberek csak néztek egymásra, hogy
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mire véljék ezt. „Hát te, hé, kinek kiabálsz?" Belevágta a favillát a vontatóba. „Lát-
ják, hogy milyen felleg jön feljele az ég alján?" Ráhagyták, mert csakugyan úgy volt.
„Hát az bizony, hékás, jön!" „Ha látják, akkor1 nézzék meg jobban! Benne egy nagy
bika, látszik a két fekete szarva, meg hogy csapkod a farkával. Muszáj nékem avval
megbirkóznom, mert ha kushadok, medvét fognak kendtek!" [Elázik a szérű, a gar-
mada, nem lehet tovább nyomtatni, szórni.] De amint ezt kimondta, akkor már nem
is volt ő sehol. Csak egy nagy porfelhőt láttak a tanyaudvar végében, benne egy nyar-
galó bika hátulját. A Borsihalomra leereszkedett a nagy fekete felleg, forrt, kavargóit.
Mondták az emberek: „Gyertek, hé, segítsünk Istvánnak!" De mire odaértek volna,
szépen kitisztult az ég. Pistát se lelték sehol. Otthon találták meg a tanyában. A já-
szolban aludt. Az inge fel volt hasadva a nyaka szegeséig, bal gatyaszára egészen a
korcáig. De testén nem volt egy fikarcnyi karcolás se. Legyőzte a másik táltost. „Ráér,
hadd pihenjék!" Hanem -mikor felkelt, idesapám nagy tarisznyát tett neki. „Eredj,
fiam, uiadra. Ügy látom elég dolgod lehel neked másfele is." Mert idesanyám nagyon
félt tőle, hogy olyan habalygós volt. El is ment. „Jól van, Csombordi bácsi — azt
mondja —, éppen úgyis indulnom kell Kunhegyesre, várnak!" Ott megint birkóznia
kellett valamelyik másikkal.

Több érdekes történetet tudott Csörsz Istvánról az öreg Perge Gergely is, aki-
nek a Makkodnál volt a tanyája. Egy viaskodás históriáját így mondta el:

— Egyszer idesapámék Nádudvarra indultak, Karcagról, szekérrel. Az Üstökér
gátjánál látták, hogy Csörsz Pista fekszik a híd alatt, mintha agyonütve vetették volna
oda le. Feje az árnyékban, egyebe a napon. Nem bánta. Aludt. De mikor a Zádor
hídhoz értek, akkor már nem hittek a szemüknek, amíg le nem szálltak a szekérről,
osztán jól meg nem vizitér•ózták: Csörsz Pista aludt a híd lábánál! „Hozzá ne nyúl-
jatok!" — azt mondja az öreg Kársai, mert az is ment a szekéren. De még ez semmi!
Mikor felértek a Bengecsek hídjára, csak elámultak: a híd karján Csörsz Pista lógázta
a lábát! Intett a kezével, hogy álljanak meg. „Hová mennek, bátyám?" — azt kérdi.
„Megyünk, hé, Nádudvarra". Megcsóválta a fejét, mint aki nem helyesli a dolgot.
„Dehogy mennek!" — azt mondja. „Csak szántszándékkal nem mennek alá\ ennek a
csúnya időnek!" Váltig nézegették azt idesapámék már elébb is, amarra mennyire
be van borulva az ég, valami pocsék idő ígérkezett. Dehát úgy vették, hogy ha esik-
fú is, az utas azért mehet. Még az öreg Kársai szólt vissza, őkelme szeretett beszéli
getni az ilyen tudományosokkal. „Hát, öcsém, ha mi nem is mennénk alá ennek az
időnek, az jönne fölébünk!" Pista megrázta a fejét, nemet intett. „A Tiszáig szeretne
menni — azt mondja —, de én itt a határnál megállítom! Maguk meg a szele elöl
húzódjanak le a híd alá, ott várjanak meg engem!" Amint ezt kimondta, leugrott a
híd karjáról, két markával megkapta a szekér farát, osztán lovastól együtt könnye-
desen visszafordította. Avval ő búbjára csapta a süvegét, köszönt, elment. Idesapá-
mék meg összenéztek: mit csináljanak! Teringette-faszekere, lehajtottak csakugyan a
híd alá, levetették az istrángot, kizaboláztak, enni löktek a lovaknak, ők maguk pe-
diglen felmentek a hídra, osztán ott hallgatták messziről az idő zúgását. „Jobb is,
hogy a híd alá álltunk, hé!" Most már maguk is belátták. Elbújt a nap, besötétült az
ég, zengett, villámlott. Egyszer csak nagyot rikkant az öreg Kársai: „Oda nézzetek,
hé!" Az Ágota csárda mögött, a halom tetején két nagy bika szörnyen dulakodott.
Bömböltek, homlokkal mentek egymásnak, szarvukat összeakasztották. Messze esett
a hídhoz, de jól látták, mert villogtak a viharban. Egyszer osztán a fehér úgy felha-
jította a kormost, csak úgy sorjádzott, tán le se esett többé. De ha leesett, akkor meg
szétmállott a földön, nyoma se maradt. Míg az oda fenn handarikázott, ez megfor-
dult, elkezdett nyargalni. Amint közeledett, látszott, hogy egyenesen a hídnak tart.
„Aki megistenelte — azt mondja az öreg Kársai —, most már meneküljünk!" De alig
ugráltak a híd alá, Pista már felülről kiabált utánuk (mert ö volt az a bika): „Na,
bátyám, most már mehetnek dolgukra, ha csúnya világot akarnak látni!" Mihelyt tel-
jesen kitisztult, folytatták az útjokat. A karcagi határnál mint a> lénia, úgy állt meg
az idő, de a nádudvari földet, meg amodább porig verte a jég. A nádudvari tanyákon
mindenütt kérdezgették idesapáméktól: „Hogy menekedtek meg kendtek, ebben az
ítéletidőben?" Ök osztán elbeszélték, hogy jártak, mint jártak, milyen szerencsések
voltak. Odaát a Német-kútnál az öreg tanyás csak bólogatott: „Elhiszem, hallják, mert
magam is láttam, hogy a nagy esésben két bika rúgta a halom tetejét, ott a határok-
nál, nyomták, szarvalták egymást".

Gondolhatjuk, hogy az ilyesminek hamar híre futamodott a környéken, s mi-
ként látjuk, gyökeret is vert az emlékezetben.

Bolygó Szabó János is nevezetes táltos volt valamikor. Rokonsága ma is él Kar-
cagon. Azt mondják, hogy őt a tudománya miatt kitiltotta a városból az elöljáróság.
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Hiszen, mint juhász ember, nem is szeretett ő falak közt lakni. A rétben, meg a szellŐ-
járta mezőn töltötte el az életét. A határbeli emberek tisztelték, becsülték.

— Egyszer Karcagot, Kisújszállást, meg Túrkévét ő mentette meg a jégverés-
től. Nagyon régen történt ez, abban az időben, amikor ezekben a városokban császári
katonák voltak elkovártélyozva, mégpediglen cseh katonák. A Morgóba, Tigrisbe ők
is elmenegettek. Így esett, hogy egyszer nekiszaladtak az ónosfáknak, fokosoknak.
Nem maradtak kapatlanul a legények se, az igaz, de a kovártélyosokat takarosán
pakba tették. Mert éppen vásár volt, osztán a három város legénysége vállat vetett.
Na, de volt ám a cseh katonák közt egy táltos is, osztán ez azt mondta magában: „fiát
ez már megtörtént idáig, csakhogy végét majd én vetek!" Úgy gondolkozott, hogy
„megálljatok kunok, most jön az igazi birkózás, de ezt késő ivadékotok is megsiratja
majd". Felindult, hogy megvív a kunsági táltossal, legyőzi, mint a semmit, osztán
úgy elvereti a három város határát, hogy még a legvastagabb fának is csak a csonkja
marad. Igenám, de Bolygó Szabó idejében megálmodta, milyen veszedelem készül!
Akkoriban Apavára alatt volt a tanyahelye, nádkunyhója, karámja, osztán mikor a
cseh táltos kinn kóválygott, hogy az időt feltámassza, útját állta. Bika képében volt
mind a kettő. Mindig így találkoznak a táltosok, mert ilyen az ő törvényük. A nádas
közt éppen egy nagy szigeten találkoztak. Homlokkal összementek, szarvukat egymá-
séba akasztották, forgolóztak, azon erőlködtek, hogy melyik fordítja hátára a mási-
kat. Viaskodtak erősen. Egyszer osztán Bolygó Szabó félre ugrik, osztán hatalmas
szarvát beledöfi a másik hasába! Evvel annak már vége is volt! Elterült, oszt kimúlt.
Majd osztán másnap, mikor mennének ki gyakorlatozni, hát a nagy cseh katona ott
fekszik az ágyában, kimeredve! — Így történt, csakhogy nem mindenkinek jut már
ez eszébe. De azért a karcagi határnak azt a részét, ahol viaskodtak, még most is úgy
ismeri mindenki, hogy Cseh-sziget?

Ezek a „történetek", melyeket a hagyomány motívumaiból valóban élt embe-
rek személye köré font a népi képzelet, magukba foglalják a táltosviaskodásra vonat-
kozó nagykunsági hiedelem lényegét:''

1. A táltos a viaskodás előtt mély álomba merül. Takács Pistát is hét napon
át „hiába költögették, akár a halottat. Még ki is meredt, csak hogy éppen a teste
nem hűlt ki". Vagy másik alkalommal: „úgy aludt, mint a tej, szusszá se volt".

-Miként Nagyszalontán írta Arany János a Toldi IV. énekében:

De azért nem hal meg, csak olyaténképen,
Mint midőn az ember elrejtezik mélyen,
És mikor félébred bizonyos időre,
Csodálatos dolgot hallani felőle.

Nyilvánvaló, hogy itt nem közönséges alvásról van szó, hanem elrejtezésről.
Mondják is: „...ennek most valami ügye van errefelé, ahhoz készülődik". Néha nem
elalszik a táltos, hanem mintegy magába réved, feledve környezetét. Egyik történet
szerint: ebédeléskor „egyszer csak megállt a kanál a Pista kezében, a szeme meg
elmerült messzire, naplementnek. Mint aki megneszelt valamit, egy kis ideig arra-
felé figyelt". A másik táltos legény, Csörsz István is munka közben egyszer „megállt
az ágyas szélén, elébb csak nézett nyugat felé, mintha látott volna arra valakit, az-
után felemelte az öklét..." A táltos ilyenkor, az elrejtezés, a révület ideje alatt szerez
tudomást róla, kivel, mikor, hol és miért kell viaskodnia.

A Takács Pista próbatételkori alvásában a sámánavatás egyik fontos mozza-
natának: a feldarabolásnak párhuzamát tételezhetjük fel. A hiedelem szerint a sámán
testében több csontnak kell lenni, mint más emberében. (A táltos is foggal vagy
tizenegy ujjal születik.) A felavatandó jelöltet tehát elrejtezése alatt a sámán ősök
feldarabolják, hogy ezt a többletet megkeressék, majd nyomtalanul ismét össze-
illesztik. Az'erre való tudattalan emlékezés mondatja a táltos gyerekkel: „Fáj nékem
minden csigolyám, mintha vésővel feszegetnék".

2. Táltosaink bika, ritkább esetben csődör alakjában viaskodnak. Általában
fizikai átalakulásról szólnak a történetek. Sajátságos azonban, hogy az átváltozás mód-
ját, mikéntjét nem mondják el. Ügy tüntetik fel, hogy ez nem az emberek szeme
előtt történik, hanem éppen olyan pillanatban, amikor a jelenlevők nem figyelik a
táltost. Csörsz István is eltűnt, amíg az emberek a sötét felleget nézték, már csak
egy porfelhőben nyargaló bika hátulját látták. Takács Pista pedig úgy tett, hogy
„elkerült a tanya mögé. Az aratók utána oldalogtak, hogy na, mi lesz most! De már
csak annyit láttak, hogy... egy bika kanyarodott elő a tengeriből". De akad néhány
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olyan adat is, amely mintha azt sejtetné, hogy a táltos nem alakul át testileg, hanem
elrejtezett állapotában, a révület ideje alatt a „párája" ölti fel a viaskodó állat alak-
ját, s ha ez legyőzetik, a táltos is meghal. Mint pl. Bolygó Szabó történetében a cseh
táltos.

Az ellenfél kormos, füstös, sötét szőrözetú, emez világosabb színű. Ezáltal is
talán annak veszedelmes voltát akarják kifejezni s így megindokolni az emennek
adott vagy felajánlott emberi segítséget, vagy talán ezáltal is nagyobbnak akarják
feltüntetni a segítség nélküli győzelmet. Más feltevés szerint a viaskodó táltosok szín-
beli különbözősége azt bizonyítaná, hogy van fekete (rossz) táltos, és fehér (jó) táltos.
A nagykunsági (sem a környező területekről származó) gyűjtésekben azonban nincs
olyan adat, amely e föltevés mellett szólna, amely sejtetné azt, hogy egyik-másik
táltos csak jót vagy csak rosszat cselekszik akár a maga városával, nemzetségével,
akár idegennel. Másfelől sem került elő vitathatatlan bizonyíték.

3. A viaskodás színhelye szinte minden esetben valamelyik halom vagy ennél
alacsonyabb laponyag, porong. Az ellenfél sötét felhővel érkezik oda vagy abból
ugrik elő. Viaskodáskor nagy szél kavarodik, amit táltosszélnek hívnak.

4. Viaskodás után a táltos fáradt, kimerült. Ruhája többnyire tépett, gyakorta
a testén is látszanak sérülések. Ilyenkor nem faggatják, engedik, hogy pihenjen.

5. A történetekből kitetszően a viaskodás kizárólagos célja a kedvezőtlen idő-
járás elhárítása, illetőleg előidézése.' Gyakori, hogy a haragos táltos jéggel vereti el
a határt, el akarja áztatni a szérűt, a garmadába gyűjtött gabonát, nagy viharral
szétugrasztja a gulyát, ménest. Ez az egyhangú kép, történetről történetre ismétlődő
motívum azonban jelentékenyen módosul, ha az időjárással kapcsolatos némely ha-
gyomány figyelembevételével vizsgáljuk. Így pl. több évtizedes néprajzi gyűjtésem
során nem egyszer hallottam emlegetni elbeszélgető öreg pásztoroktól, hogy a marha-
vészt, a jószágok közt fellépő különféle nyavalyát „az idő hozza".

— Az öreg Dakli Kovács gulyás beszélte, hogy mint gyerkőc (kb. a múlt
század közepén) egy ízben a Hortobágy mellett bojtárkodott. Egyszer azt mondja
nekik a számadójok, mert többen voltak bojtárok: „Látjátok azt a nagy tarka boru-
lást? Meglássátok, hogy amerre az megöntözi a mezőt, ott elhull a jószág". Be is telt
a szaim. A Borsós-halom tájékáig jött fel az idő, nézték a vonulását. Osztán náluk
semmi kár: se esett, az angyalházi részen, a szomszédban pediglen a kösélyszegi gu-
lyások nap mint nap dögöt nyúztak. Pedig szebb volt a mezejük.

Így tehát az ..idő" nem csupán a termést pusztíthatta el, hanem dögvészt is
okozhatott. S inkább erre gondolhatunk, midőn egyik történetünk szavai szerint Bagó
táltos ,,me/ akarja pocsékolni a gulyát, keserves nagy kártétellel", és nem arra, hogy
szétszóratja a viharral, a jégveréssel, villámcsapással pusztítja.

Történeteink ilyen vonatkozásban már elszíntelenedtek, a pásztori állattartás
megszűnése után a földműves ember szempontjai érvényesültek bennük.
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