
Néphitkutatás Zagyvarékason

Zagyvarékas 4206 lélekszámú nagyközség Szolnoktól 12 kilométerre. Gazdasági
és kulturális fejlődése jó ütemben halad, termelőszövetkezete kiemelkedően jól mű-
ködik. A vasútvonal és a megyeszékhely közel van, lakóinak számottevő része jár
ipari munkára. Mindezek ellenére Zagyvarékas községre esett a választás, amikor a
megye néprajzi kutatói elhatározták, hogy egy viszonylag archaikus néprajzi anyagot
őrző faluról monográfiát készítenek. Zagyvarékas - elsősorban a szellemi néprajz
vonatkozásában - a kívánalmaknak tökéletesen megfelelt. Ennek fő oka az lehet,
hogy a községbe a török hódoltság után katolikus palócok települtek, akik egy
meglehetősen idegen környezetben (Nagykunság, Jászság, a Tisza-menti - néhány eset-
ben talán őshonos - református falvak) könnyen meg tudták őrizni eredeti sajátsá-
gaikat.

Szolnok megye néprajzi kutatásának egyik kulcsponti kérdése az etnikus problé-
mák vizsgálata. A megye etnikai csoportjainak tarkaságában rendet kell teremtenünk:
pl. pontosan meg kell határoznunk a XVIII. századtól több hullámban betelepített
csoportok származási helyét, így a palóc eredetű betelepülőkét is. Az etnikai kérdések
megoldásában fő segítség a készülő megyei néprajzi atlasz lesz, de valószínűleg fontos
adalékot nyújthatnak a monografikus kutatások is.

A készülő zagyvarékasi monográfia részeként összegyűjtöttem és rendszereztem
a falu teljes néphitanyagát, mely egy többszáz oldalas kötetet tesz ki és a közel-
jövőben fog megjelenni. A néphitanyag összegyűjtésével a fentieken túl speciális
céljaim is voltak.

A magyar néphitkutatás továbbhaladásának komoly gátja, hogy - néhány szá-
zadeleji munkát nem számítva - a néphitgyűjtés eddig meglehetősen esetlegesen
folyt; egy-egy adat előkerülése szinte csak a véletlenen múlt, legfeljebb egy-egy
szűkebb téma erejéig végeztek a kutatók teljességre törekvő, minden lehetőségre rá-
kérdező, alapos gyűjtést. Nincs egyetlen téma sem, amelynek feldolgozásához kellő-
számú és megbízható elterjedési képet (ahol a térkép fehér foltjai nem a gyűjtés
felületességét, hanem valóságos hiányt jelentenek) nyújtó adattal rendelkeznének a
kutatók. Márpedig a gyűjtés lehetőségei egyre szűkebbek. Egyre nagyobb foltok
vannak térképünkön (pl. az Alföld nagy református területe!), ahol a néphitgyűjtés
már igen-igen fáradságos utánajárást igényel és egyre soványabb eredménnyel jár.

Mi hát a teendő? Hogyan érjük el adataink teljességét és megbízhatóságát? Két
utat kell párhuzamosan követnünk. Egyik az atlasz-jellegű gyűjtési módszer: Egy
nagyobb terület több pontján kérdőív segítségével bizonyos kiemelt témák kérdéseit
egységes rendszer szerint végigkérdezzük. A másik pedig a monografikus jellegű
gyűjtés; amikor egyetlen - vagy esetleg több egymás mellett fekvő faluban a nép-
hitanyag elérhető teljességét összegyűjtjük.
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Ez utóbbi módszert választottam, mikor elkészítettem Zagyvarékas község
néphit-monográfiáját.

Az összegyűjtött anyag rendszerezése és áttanulmányozása olyan eredményeket
hozott, melyek a szakmán kívül állók számára is tanulságosak lehetnek. E tanulságok
rövid összefoglalását adom az alábbiakban, ismertetve egyben adataim rendezésének
módszerét.

Az adatok csoportosítása egyben rendszerezési kísérlet volt, mely a néphit-
anyag eddig megszokott, legegyszerűbb és ezért legkézenfekvőbbnek látszó tematikus
rendszerezésétől némiképp eltér.

Mi a néphit? A modern természettudományos világképtől eltérő világkép, ahol
a dolgokhoz, jelenségekhez és cselekményekhez irracionális elképzelések fűződnek.
Kívülről nézve könnyű elválasztani ezeket az elképzeléseket a valóság tényeitől.
Hiszen a XX. század embere pontosan tudja, hogy a lidércfény nem elkárhozott
lélek, hanem mocsárgáz, vagy ha nem tudja, a magyarázatot önkéntelenül is ter-
mészettudományos síkon keresi. De a világkép hordozóinak szemszögéből nézve, -
legalábbis egy feltételezett legarchaikusabb fokon - korántsem válik ketté ilyen
élesen a két világnézet. Fölösleges hangsúlyoznunk, hogy a magyar parasztság teljes
világképének csak kis részét alkotják ezek a racionális tapasztalaton és „fentről"
(iskola, olvasmányok stb.) készen kapott tanulságokon alapuló „természettudomá-
nyos" világképpel párhuzamosan élő, azzal szorosan összefonódva jelentkező babo-
nás képzetek. Egy feltételezett legarchaikusabb fokon a babonák hordozóinak sze-
mében a babonás képzet épp olyan valóságos tény, mint maga a valóság és semmi
lényegesben nem különbözik attól (hiszen közismert, hogy még tapasztalati alapot
is teremtenek a hithez, a véletlen esetekből önkénytelenül a számukra legmegfele-
lőbbre emlékezve); a ló egészségének fenntartásához éppoly fontos az itatás kará-
csonyi almáról, mint a szénával való ellátás. Ilyenformán nem csoda, ha a racionális
tudás és a hit egy-egy témán, sőt gyakran egy-egy adaton belül is keveredik. Es
ebből következik, hogy az elválasztás mégsem olyan könnyű, mint első látásra gon-
dolnánk. A néphit szinte minden témacsoportja tartalmazza a babonás elemeken
kívül az ún. „népi tudás! racionális elemeit is. Legkirívóbb példa erre a gyógyászat,
amely a kétféle világkép határán mozog, és ennek következtében - és mert egyben
a néphit egyik legexponáltabb területe - komoly rendszerezési nehézségeket okoz.

Térjünk vissza kiindulásunkhoz. E babonás világkép egyrészt bizonyos babonás
tudást, azaz a tárgyak, jelenségek és cselekmények tényleges gyakorlását foglalja magá-
ismeretét, bizonyos babonás célú cselekmények tényleges gyakorlását foglalja magá-
ban. E két csoport nem egészen kiegészítője egymásnak, hanem az első csoport bizo-
nyos szempontból magábazárja a másodikat: bizonyos tárgyak, jelenségek babonás
cselekményekre való felhasználhatóságába vetett hit, valamint a babonás cselekmé-
nyek hatóerejének, illetve maguknak a cselekményeknek az ismerete is a „tudás"
része. Ennek az elképzelésnek megfelelően osztottuk anyagunkat két részre: a
„világkép" és az „akciók" csoportjára.

A világkép csoportja tartalmazza a tárgyakkal, jelenségekkel kapcsolatban élő
babonás hitet, valamint utalást a témával kapcsolatos - az akciók csoportjában rész-
letesen leírt babonás célú cselekményekre, az akciók csoportja pedig maguknak a
cselekményeknek a leírását.

A világkép csoportja tematikusán tagolódik, sorra véve a természeti világot,
az ember közvetlen környezetét, használati tárgyait, munkáját, majd magát az em-
beri testet és lelket, egészséget, betegséget és az emberi életnek azt a három fontos
állomását, melyhez hiedelemjellegű elképzelések kapcsolódnak, végül pedig a külön-
böző természetfeletti erejű személyeket és természetfeletti lényeket. Az akciók cso-
portja az akciók céljának rr"zr'' 'ícn tagol kV; f <•"<•kent.es, rontás, gyógyítás, meg-
előzés, elhárítás és jósló erdekmenyek). Végül függi, 'ékként következik a babonás
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képzetekhez és a cselekmények véghezviteléhez kapcsolódó jellegzetes időpontok
(napszakok,, a hét napjai, az év jeles napjai) felsorolása.

A jeles napokkal kapcsolatban ki kell térnünk egy fontos problémára: a néphit
és népszokás elválasztásának kérdésére.

Ncpszokásanyagunk jelenlegi állapotában - az eredetkérdésektől függetlenül -
kettősséget mutat. Pl. nézzük egy nevezetes nap, a karácsony szokásait. Ide egyrészt
bizonyos, csak karácsonyra, vagy csak a téli napforduló összes ünnepére jellemző,
hiedelmet, vagy tartalmazó, vagy nem tartalmazó „üres" cselekmények tartoznak,
melyeket - némi fenntartással - „kultúrmaradványoknak" tekinthetünk. Másrészt
idetartoznak bizonyos hiedelmek és babonás cselekmények, melyek vagy előfordul-
nak jeles naphoz való kapcsolódás nélkül is, vagy egészen különböző jellegű jeles
napokhoz kapcsolódnak; vagy pedig elsősorban a napfordulós ünnepeken bukkannak
elő, de ez nem jelent feltétlenül eredeti odatartozást, hanem jelentheti azt is, hogy
az ünnep, jellegénél fogva mintegy „magához vonzotta" ezeket. (Pl. a karácsony
mint az év kezdete a jósló hiedelmeket, mint leghosszabb éjszaka a boszorkány-
hiedelmeket vonzotta magához.) Természetesen már nem tudjuk e két réteget a nép-
hit és népszokás valószínű kettős eredetének megfelelően pontosan szétválasztani.
Hiszen csak nagy általánosságban állapítható meg, hogy melyik a hol ide, hol oda
vonzódó, vagy népszokáshoz egyáltalán nem kapcsolódó, és melyek a népszokás részei-
ként létrejött, eredetileg egy kultuszt szolgáló babonás cselekmények. Mindenesetre
- mivel hiedelemgyűjtésről és rendszerezésről van szó - a népszokásoknak csak ma
is eleven hiedelemtartalommal telített elemeit vettük számításba, figyelmen kívül
hagyva az „üres gesztusokat", melyeknek lehet, hogy a magyar néphitben már soha
nem volt hiedelemtartalma - már csak tartalomnélküli vázként kerültek be.

Mi indokolja a „világkép" és „akciók" csoportjának különválasztását? Ügy
gondoljuk, hogy a tudás és a cselekvés között alapvetően fontos különbség van. E
különbség első pillantásra csak a megnyilvánulási forma különbsége: tudom, hogy a
holdban Dávid és Cicelle látható, tudom, hogy a kender töve szent Anna napján
szakad fel - illetve serkentő, rontó, gyógyító cselekményeket hajtok végre. De e lát-
szólag csak kifejezésbeli különbség mélyebb problémákra is rávilágít. Pl. két forma
előfordulási arányának vizsgálata egy sor funkcionális szempontú kérdésre feleletet
ad (melyik forma él elevenebben, és miért, a kihalás sorrendje és ennek okai, a hie-
delem hordozóinak aktív és passzív tudása stb.). Természetesen tudjuk, hogy egy
cselekmény ismerete, illetve elmondása a gyűjtés során nem jelenti feltétlenül azt,
hogy azt az adatközlő jelenleg is aktívan gyakorolja; mégis a cselekmény pontos
ismerete legalábbis azt kell, hogy jelentse, hogy néhány évtizede még gyakorolták,
tehát pl. az adatközlő szülei, nagyszülei stb. még csinálták is, amit ő már csak
elmond. Bár nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a lehetőséget sem, hogy egy babo-
nás cselekmény babonás történetté kerekedik, ahol a forma kereksége, csiszoltsága és
a műfaj szórakoztató volta még sokáig életben tarthatja a történet magvát képező
babonás cselekmény ismeretét.

Vessünk néhány pillantást ezek után a néphit életére, azaz funkciójára a XX.
századi parasztság életében. A néphit szerepe természetesen egyre szűkebb területre
szorul vissza és nem messze lehet teljes kihalásának ideje. De ma még Zagyvarékas
néphitanyaga gazdagnak és viszonylag elevenen élőnek mondható. A gazdagságot az
adatok mennyiségén és minőségén, az elevenséget az adatközlő számán és minőségén,
a „világkép" és és „akciók" csoportjának arányán, és szemmelláthatóan mai kelet-
kezésű adatváltozatokon* mérhetjük le anélkül, hogy részletes összehasonlításba bo-
csátkoznánk, elmondhatjuk, hogy a nem messzire elterülő Nagykunságban körülbelül

-> Pl Ismeretes az a hit hogy a nasynéntcken n n s o " , vasalt ruhába belecsap a villám.
Ezt ma már eevesek úgv mesélik cl. hogy valaki, villaayvasalóval vasalt nagypénteken, és

™ már a val lást abbahagyta, a kikapcsolt vasalóba belecsapott a villám.
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minden húsz ember közül egytől lehet hiedelcmanyagot gyűjteni, ezzel szemben
Zagyvarékason lényegében mindenki - a fiatalokat is beleértve - felhasználható
hiedelemadatközlőnek.

Mégis ritka az olyan adatközlő, aki a néphit minden területén egyformán tájé-
kozott. Ezek közé tartozik D. K.-né hatvanegy éves asszony. Az eredetmondákat
éppúgy tudja, mint a szerelmi rontásra alkalmas eljárásokat, a földművelési munkák
tiltott napjait éppúgy, mint a betegségek gyógymódjait. A babonás cselekmények
egyik legaktívabb gyakorlója. Nem számított híres gyógyítóasszonynak, elsősorban
csak a családja körében alkalmazta nagyanyjától örökölt gyógyító eljárásait. (Nagy-
anyja jónevű gyógyítóasszony volt, de mivel tanyán éltek, az ő körzete sem volt túl
nagy.) Legfeljebb a szomszédság, az utca jár hozzá tanácsért. Ennek egyik oka az is
lehetett, hogy csak két faluval arrébb, Jászladányban élt a megyeszerte híres gyógyító:
„Ladányi Marci", sőt a szomszédos Üjszászon és Besenyszögön is működtek gyógyí-
tók. De e viszonylag szűk körben ma is alkalmaz bizonyos gyógyító eljárásokat.
A gyógyításon kívül egyéb pozitív célzatú tevékenységeknek is aktív gyakorlója. Pl.
egy kenyérsütés sikerét előmozdító szokásról, a szakajtók leborogatásáról így beszél:
„Rég csináltam már, Bözsi, most meg fogjuk csinálni". Mikor terhes volt, férje tilta-
kozása ellenére kukoricát lopott, hogy fekete szemű gyereke legyen. Férje parancsára
vissza kellett vinnie a lopott kukoricát, és ezért: „mikor megszületett Ilona, nem is
lett fekete szeme". Öt éve épült házukba betették az építőáldozatul szolgáló pálinkát,
minden előírást betartva. Megjegyzett magának egy más faluból származó, tőlem
hallott eljárást, mivel használhatónak találta. Hozzá kell ehhez tennünk, hogy D.-né
hitének igazában, eljárásainak célravezetőségében szilárdan hisz (néhány jellemző
kivételtől eltekintve — pl. tudja, hogy vasfejű ember nincs a Zagyvában, csak „a
gyerekeket szoktuk ijesztgetni, . . .hogy féljenek, ne menjenek le a Zagyvára"). E
szilárd hite nem tudatlanságból, butaságból következik. Ellenkezőleg: D.-né kör-
nyezetéből messze kiemelkedő, rendkívül értelmes asszony. Szemtanúja voltam pl.
egy jelenetnek, amikor iskolás unokájának elmagyarázta egy számtanpélda megoldá-
sát, egy számtantanárnak is becsületére váló logikus gondolkodásmóddal és peda-
gógiai érzékkel. Mindezekből következik, hogy babonás tudását nem szégyelli, sőt,
rendkívül öntudatos. Szemem láttára ugrott fel az első gólya meglátásakor, hogy
jövőre friss legyen. Vagy egy jellemző mondása: „Sztálin agyvérzését is mikor be-
mondta a rádió, rögtön mondtam: Pióca kell rá." - Rontó eljárásokat nem alkalmaz,
öntudatosan elkülöníti magát a rontó boszorkányoktól.

A D. K.-né által képviselt fokozat tekinthető a legarchaikusabbnak: amikor
tehát a kétféle világkép teljes összhangban van, az egyikben való jártasság és értel-
messég nem kizárja, hanem feltételezi a másikban való jártasságot. Ezen a fokon az
adatközlők között feltételezhetően csak a tudásanyag mennyiségében és az intelli-
genciában volt különbség. Az már egy későbbi fok, amikor a „természettudományos"
szemlélet lassan széttördeli a babonás világképet, és aki babonában hisz, butának,
műveletlennek számít.

Tovább követhetjük a fokozatokat. A kérdezett negyvenhét adatközlő közül
D. K.-né volt a legtöbbet tudó, legaktívabb és legöntudatosabb. Aktivitásban és
öntudatban hozzá hasonló, de kevesebbet tudó, csak egy-egy részterületen tájékozott
adatközlőt már sokat lehet találni. Mint az eddigiekből következik ezek is a felté-
telezett legelső fokozathoz tartoznak.

Az adatközlők további típusain lemérhetjük a hiedelemvilág kihalásának
folyamatát: ismert a sokat tudó, de tudását, vagy legalábbis tudásának bizonyos
részeit szégyellő, vagy kinevető, gúnyos megjegyzésekkel kísérő, vagy egyenesen
letagadó adatközlő, aki titokban hiszi és gyakorolja a babonát: továbbá a sokat tudó,
de csak néhány dologban hiv^í: v'r.rrint a- cg"-c-i Vevcset tudó adatközlő, akinek
szórványos, csak alkalomszerűen fel-felbukkanó irmerchanyaga már semmilyen szere-
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pet nem játszik életében. Ha elég aktív, új világnézetet terjeszti is: oktatja, kigú-
nyolja a babonában hívőket, vagy babonás történet-paródiákat terjeszt: olyan törté-
neteket, melyek pontosan egy-egy ismert babonás történet fonalát követik, a csatta-
nónál azonban racionális magyarázatot kapnak. - Ez a típus szintén a neki megfc-
lelőeket válogatja ki a múlt eseményeiből, de neki már a negatív esetekre van szük-
sége: „Sok bele is betegedett a bűbájosok gyógyításába."

Egy-egy adatközlő természetesen nem marad meg egész élete folyamán egy-egy
fokozaton. Bizonyos véletlen esetek visszaeséseket is okozhatnak. Pl. egy-egy súlyo-
sabb betegség, amikor a patikai orvosságokon kívül ijedtükben mindenféle szert ki-
próbálnak a legfelvilágosultabbak is: „Hordtam én doktorhó, de az a tej nem ront
rajta akkor se. Ilyenkor mindent próbál az ember." Vagy például: „Mostanába nem
volt a tyukhó szerencsém, most megpróbálom babonásán, ahogy régen csináltam.
Hátha most sikerül."

Jól felismerhetők a különböző típusok ugyanannak a témának több adatközlő
szájából származó kommentálásában: i. „Nagyboldogasszonykor le szoktunk menni
a gátra, aztán ahogy kel fel a nap, rózsát hány. Olyanok mint a tulipános rózsa,
olyanok jönnek ki belőle." 2. „Kisasszony napján napfölkőttkor szoktak ezelőtt a
gáton a népek seregleni, imádkozni, mert mikor a nap fölkel, hányja a rózsákat.
Az öregebbek mai napig kimennek." 3. „Kisasszony napján napfölkőtt előtt rózsa-
huliás van. Minden furma színekben hullanak a rózsák. A vejem nem hitte, míg egy-
szer meg nem nézte. Szikrázik lefele". 4. „Valamelyik tavaszi ünnepen korán reggel
nézték a napot, mer akkor rózsát hányt a nap. De én rájöttem, hogy mi volt ez: a
nap megsokszorozódott, mert ahogy nézték a napot, pislogtatta a szemüket." „Voltak
olyan együgyűek.. ."

Az első és utolsó fokozat illusztrálására közlünk néhány babonás történetet
illetve babonás történet-paródiát.

Valódi babonás történetek:
„Tiszaburán történt, még az anyósoméknál hallottam. Volt itt egyszer egy

kovácsmester, annak volt két inasa. A két inas egy koszton volt, de az egyik csuda
hízott, a másik meg nagyon fogyott. Amelyik sovány volt, annak az asszony nagyon
kedvezett, mégse hízott. Egyszer aztán meg a sovány elkezdett panaszkodni: Nekem
egész éjjel lovagolni kell, minden este értem jön egy szürke ló, aztán nekem men-
nem kell. Ne beszélj már hülyeségeket, minden éjjel itt forgasz mellettem. Egyszer
aztán, mikor újra panaszkodott, azt mondja a másik: Na majd most én fekszem
kívülre, majd adok én annak a szürke lónak. Így is történt. Mikor jött a szürke ló,
visszakézből jól ráütött, erre meg tudta fogni. Na akkor szépen megfogta a patáját
és megpatkolta. Másnap reggel aztán orvos kellett, hogy a kovács feleségének a
lábáról le tudják venni a patkót. Erről tudták aztán meg, hogy a kovács felesége
volt a boszorkány."

„Lagziban voltunk, állapotos voltam. Cs. Örzse rámszólt, hogy ne táncoljak,
mert azért megszenvedek. Hát aztán, mikor megszületett Bözsi, ez a nagyobbik
lányom, kimentem vizelni. Naplement után, úgy hét óra lehetett. Naplement után
nem volt szabad a gyerekágyasnak lemenni az ágyról, akármit dolgozott, déli ha-
rangszókor, mikor az úrangyalát harangozzák, az ágyba kell lenni. Én meg nem
szorongattam tovább. Azt mikor lementem, szép holdvilágos idő volt, nem gyújtot-
tam lámpát. Azt ahogy úgy leülök az ágyam szélére, fekszem le, Bóstiné meg az
ablak felől jön, hajol rajtam keresztül. Azt mondja: Szerencséd, hogy bejöttél, mert
máskülönben nem láttad tovább a magzatodat. Aztán ott is tűnt el az ablak felé.
Kiabáltam a férjemnek. Mikor bejött, meggyújtotta a lámpát, már Bóstiné nem volt
sehol. Mert, ha naplement után megy ki a gyerekágyas, elviszik a gyerekét".

Paródiák:
„Kormosékhoz a cigányok odamentek, azt mondták, hogy majd ő minő hasz-



not ad a teheneinek. Aztán adtak neki sonkát, kolbászt, mindent. Becsapta őket."
„Apám ment kifelé a tanyára, oszt a temetőbe visszanézett. Oszt ahogy vissza-

néz a temetőre, őneki szól valaki: Pista, Pista. Újra visszanéz, újra szól valaki: Pista,
Pista. Hát még nekifogott szaladni is. Szaladok a gátházig - gondolta -, aztán ott
lefekszek. Annyira félek tüle, hogy mi lehet ez. Szakad a víz rólam - így meséigette
- már beleszakadok a szaladásba. De nem merek bemenni, már nagy, erős ember
vagyok, már mit mondanak, hogy bemegyek a gátházba. Csak elindulok, kimegyek
a tanyára. Ahogy megy, csak mind úgy volt. Hát mán megfog. Ha hátranézek, meg-
fog. Mikor oszt kiért a tanyához, kiabál: Édesanyám, édesanyám, gyüjjön ki! Mer
engem valami zavar, valami szellem zavar, azt mondja. Az oszt kigyün, azt mondja:
Mi vóna az, te, mi vóna, nem látok semmit. Gyere hamar befelé, kétségbeesel már.
Bement oszt a gangra. Mondja neki az anyja: Eredj csak végig a gangon itt előttem.
Ászt ahogy végigment a gangon, bársonynadrág volt rajta, az horzsolódott össze.
Eredj te vén bolond, azt mondja az anyja, ettül féltél? A nadrágod horzsolódott
össze, az mondta: Pista, Pista, Pista. Azt mondja: Nem igaz, mert ez bűbájosság
volt, ami őutána ment."

Az adatközlők típusait sorbaállítva nemcsak a hitvilág egészének kihalási
folyamatát kísérhetjük végig, hanem azt is, hogy a hiedelemanyag mely része cl leg-
tovább, legszívósabban, legelevenebben. Nem kell ehhez mást tennünk, mint meg-
nézni a különböző fokozatokon álló adatközlőtípusok anyagát. Ennek alapján meg-
állapíthatjuk, hogy a hiedelemvilág legelevenebben élő része egyrészt a boszorkányok
létezésébe, vagy legalábbis múltbeli létezésébe és rontó akcióiba vetett hit. Ezen
belül is a tehénrontás és gyógyítása, valamint a kisgyerek szemmel megverése és
ennek gyógyítása az, amiről még a leggyengébb adatközlők is tudnak néhány szót
mondani (az ember és állatgyógyászatból egyébként az utolsó fokozatban inkább
csak bizonyos racionális gyógymódok maradtak fent: pl. szemölcselkötés lószőrrel,
borogatás kamillateával, stb.). A másik legszívósabban élő réteg a visszajáró halot-
takba, valamint bizonyos álmok jelentőségébe vetett hit. A visszajáró hallottakba
vetett hit még ma is termel újabb és újabb adattípusokat, melyek többnyire
teljesen csiszolatlan, esetleges formában jelentkező babonás történetekben nyilvánul-
nak meg. Az álomjóslás városi eredetű táplálékot is kap a mai napig is: álmos-
könyvek( pl.: „lánykoromban sokat nézegettem az álmoskönyvet, abba volt beleírva,
hogy melyik álom, mit jelent") és városi kispolgár-rokonok adatai révén. Ilyen városi
hatás különben a visszajáró halottak esetében is elképzelhető, hiszen kispolgári kö-
rökben még ma is erősen tartják magukat különböző szellemidéző műveletek. Mégis
azt kell mondanunk, hogy mindegyik esetben elsősorban bizonyos pszichológiai
tényezőkre kell gondolnunk, mint e hiedelmek fenntartó erőire. Már utaltunk arra
a tényre, hogy betegség esetében ijedtükben minden régi módszert felelevenítenek.
Egy haláleset pedig még a súlyos betegségnél is nagyobb lelki megrázkódtatást okoz.

Meg kell azonban itt még valamit említenünk. Már céloztunk rá, hogy bizonyos
kötött formák is nagy mértékben segítik egy-egy hiedelemmotívum fennmaradását.
Itt elsősorban a babonás történetekre gondolunk. Pl. a halott vőlegényről szóló,
vagy az ördögszeretőről szóló történet szépen formált babonás történeteinek az
tásról, szemverésről igen bizonytalanul tudó adatközlőtől valók. Egyúttal mindkét
történet erősen a hiedelemtörténet és a mese határán mozog már. Anélkül, hogy e
történetek hiedelemmagva az adatközlő világképének eleven alkotórésze lenne, a
művészi forma tovább él ajkán - és ugyanígy továbbélhet egy feltételezett, már egész
hiedelemvilágképét elvesztett közösség ajkán - a funkcióját megváltoztatva, mint
pusztán szórakoztató műfaj. (Itt azonban vigyáznunk kell arra, hogy eleven, hiede-
lemtartalmát esetleg már régen, és nem is a vizsgált közösség használatában elvesz-
tett történetről is lehet szó - hiszen pl. az egyik említett történetben szereplő lólábú
vőlegény ma már elsősorban csak a Nyugat-Dunántúlon él a lidérchit tartozékaként



elevenen.) Nagy valószínűséggel megjósolhatjuk, hogy ma még a zagyvarckasi nép-
hit eleven tartozékaként bemutatott többi babonás történetünk némelyike is hasonló
sorsra fog jutni.

Befejezésül még szólnunk kell röviden a néphit bizonyos specialistáiról. Ezek
egy része valóban valamilyen többlethordozója a falu átlagához képest - rögtön
hozzátehetjük, hogy Rékason ilyen a közelmúltban nemigen volt, inkább a környező
falvak specialistáihoz jártak. Másik részük olyan személy, akinek természetfeletti
erőt tulajdonítottak, attól függetlenül, hogy ő maga hogyan viszonyult ehhez a kér-
déshez.

Az első csoportba a gyógyítók és halottlátók tartoznak. A község legtöbbet tudó
specialistája D. K.-né volt. Kisebb tudással ugyan, de hasonló szerepet töltött be
még vagy tíz-tizenöt asszony a községben. Így a közelebbi környezetében működő
gyógyítóasszonyként tartották számon B. M.-né ma is élő, 65 év körüli asszonyt,
valamint ördög Marit „Ágnyis nénit" és „Mán nénit". „Méreg Kati" is foglalkozott
gyógyítással, de egyúttal, vagy talán éppen ennek következtében ő volt a falu egyik
leghíresebb boszorkánya. - A község gyógyítóasszonyait nem tartották túl sokra,
csak apróbb bajok - pattanás, kelés, árpa stb. - esetén fordultak hozzájuk, ha ugyan
el nem intézték a gyógyítást házilag. Hiszen ezekre az apróbb bajokra szinte minden
család öregasszonya tudott valamilyen gyógyszert. A falubeli gyógyítókat csak így
emlegetik: „Voltak olyan asszonyok, akik rá tudtak olvasni, de ha már szemverés
volt, akkor már Ladányi Marcihoz mentek."

A gyógyítók legalacsonyabb kategóriájába tartozik a kenőasszony, aki egyet-
len gyógymódra specializálta magát. Rándulás, ficam, különböző eredetű derék- és
hátfájás esetén elhívták, vagy elmentek hozzá. Ilyen kenőasszony még ma is van
néhány a községben. Leghíresebb közülük ma Cs. V. hetven év körüli asszony. „Jár-
nak hozzá, meg ő is eljár. Nem kap nyugdíjat, ebből tartja fenn magát. Tíz-húsz
forintot adnak neki, de inkább természetben. Többet tud a derékfájásrul, hogy ha ő
azt meghúzogatja, mintha orvoshoz megy."

Mint mondtuk, a környék leghíresebb gyógyítója j^adányi Marci volt, de rajta
kívül kisebb mértékben Pomázi Illéshez is jártak Besenyszögbe, aki „nagyon sokun-
kon segített, a Jóisten ott áldja meg a csontját is ahol el van temetve". Néhány
család az elsősorban léleklátóként számontartott „újszászi asszonyhoz" is járt; és
szintén csak néhányan - elsősorban családi kapcsolatok miatt - az alattyáni Sándor
Fülöphöz. Ez utóbbi már csak azért sem jöhetett komolyan számításba, mert Alattyán
felé útbaesett Jászladány, „Marci bácsi" székhelye. E másfalubeli gyógyítók közül
elsősorban Ladányi Marcit természetfeletti képességekkel is felruházták, mégpedig
elsősorban a „tudós"-nak tulajdonított hagyományos fogalmakkal.

Az újszászi „léleklátó asszony" egyetlen volt a környéken a maga nemében (a
„körösi jósasszony"-nál is megfordultak néha, de ő túl messze lakott, a rékasiak
csak véletlenül vetődtek el arrafelé). Főleg a két világháború idején jártak hozzá a
falu asszonyai, katonahozzátartozóik felől érdeklődni. A léleklátó asszony hagyomá-
nyos tulajdonságait mind ráruházták, ő volt szemükben a típus megtestesítője.

A község két leghíresebb boszorkánya Méreg_Kati és Lékó Pista. volt. A réka-
siak szemében mindkettő tipikus megtestesítője volt a köztudatban élő boszorkány-
fogalomnak. Mindkettő tudott gyógyítani is. Lékó Pista állítólag büszkén hirdette
rontó hatalmát, alkalomadtán fenyegetődzött is vele. Mivel csordás volt, neki első-
sorban tehénrontó képességeket tulajdonítottak. Méreg Kati az emberrontásból is
kivette részét. Főleg a gyerekeket féltették tőle.

Híres személyiség volt egy Vörös (Demecs) Lajos nevű kovács is, de ő úgy él a
köztudatban, mint aki rontó hatamTaTlegfeljebb" kocsik megállítására, és különböző
trükkök bemutatására (pénz eltüntetése másnak a kezéből, bot földbeszúrása kihúz-
hatatlanul stb.) használta. Hasonló személyiség lehetett „Török Laci bácsi".



E személyeken kívül sok asszonyt tartottak boszorkánynak, vagy tudósnak. Ezek
már inkább csak olyan alkalomszülötte boszorkányok voltak. Ha pl. valakinek nem
tejelt jól a tehene, elkezdte híresztelni, hogy a szomszédja boszorkány. Főleg ha az
véletlenül csúnya, szúrósszemű, összenőtt szemöldökű, vagy cigány volt. így emle-
getik Cigány Róza, Kócó néni, Tera néni, Rozi néni, Bóstiné, Kaji Mariska, T. J.
K. M., Cs. ö . rontó hatalmát. Cs. Ö. néniről pl. azt tartják szomszédai, hogy két
tehén hasznát hordja el". Ezek közül egyesekről azt is terjesztik, hogy foggal szület-
tek - így pl. Cs. Ö., Kaji Mariska. Van közöttük, akit nem kimondottan boszor-
kánynak tartanak, de mégis gyanús: „tud valamit".

Nem tartoztak a tudósok közé, de mégis említésreméltó személyek voltak azok,
akiknek „akaratukon kívül ver a szemük." Kérte, hogy ne haragudjanak, nem tehet
róla, hogy árt a szeme, nem is akarta végignézni a gyereket. . . Aki úgy szól mindig,
hogy ver a szeme, arra nem is haragudtak."

A gyógyítók lassan átadják helyüket az orvosoknak. A fiatalok már rosszallólag
mondják a régi időkről: „Azelőtt csak a kuruzslóasszony gyógyított, nem mentek
orvoshoz, csak ha már a halál árnyékában voltak." Ilyesmivel orvoshoz nem is men-
tek, mert szegyeitek magukat." A gyógyítókhoz hasonlóan lassan elveszti szerepét a
nép többi jellegzetes figurája is: a boszorkányok, táltosok, tudósok, léleklátók stb.
- és a mindennapi életből is egyre jobban kiszorítja a babonát a modern, természet-
tudományos világkép.

Mindemellett szeretnénk egy fontos tanulságot a népművelés munkatársainak
figyelmébe ajánlani.

Hogy valaki „babonás", az elsősorban azt jelenti, hogy hagyománytisztelő, és
nehezebben szakad el szülei, nagyszülei igazától; nem hajlandó elhnni, hogy akik
gyerekkorában megismertették őt a környező világ és az emberi élet titkaival - „be-
csapták". Hogy valaki „kuruzsol", az legtöbbször egyrészt azt jelenti, hogy volt olyan
értelmes és ügyes, hogy régi gyógyítók hatalmas tudáskincsét megőrizze és volt olyan
emberséges, hogy tudását még nem is olyan régen orvos nélkül tengődő környezeté-
ben gyümölcsöztesse. Ezek az emberek legtöbbször tiszteletet és olyan felvilágosító
munkát érdemelnek, melyben nem kaphat helyet a gúny, szánakozás, lenézés.

CS. PÓCS EVA


