
A nadragulya 
(Atropa belladonna L.) 
babonás felhasználása 
Máramarosban1 

Máramaros megye ma Románia legészakibb vidéke. A történelmi Magyarország Márama-
ros megyéjének északi része ma a Szovjetunió területe, a mai román Máramaros Szatmár 
megye egy részével, Nagybánya környékével bővült. A területet a Tisza, a Máramarosi-hava-
sok (Munpi Maramure$ului), a Radnai-havasok (Munfii Rodnei), a Cibles hegység (Munfii 
Tible$ului), a Gutin (Muznfii Gutíiului), az Avas (Oua$) fogják közre. A hegységek a Tisza, 
az Iza, a Róna patak, a Mára mentén helyezkednek el. 

Az állattenyésztés a történelmi Magyarország idején is jelentős volt, ma is számottevő. 
Főként szarvasmarhát, juhot, kecskét, disznót tartanak. A lótartás régen sem volt jelentős. 
Kevés bivalyt is tartottak régen. 

Nyegre László2 szerint a régi Máramaros vármegye lakossága a következőképp alakult az 
1891. évi népszámláláskor: 33 610 magyar (12,6%), 45 679 nemet (17,1%), 492 tót (0,2%), 
64 957 oláh (24,3%), 122 528 ruthén (45,8%). Felekezet szerinti megoszlás: 20 879 római 
katolikus (7,8%), 199 044 görög katolikus (74,5%), 7 763 református (2,9%), 45 073 zsidó 
(16,9%), anyanyelvük szerint részben magyarok, részben németek. 

Nyegre László tanulmányából ismeretes, hogy a megye területén lévő 158 községre 
összesen 6 községi orvos jutott. A közegészségügyi körzeti orvosi állások száma 21 volt, 
ezekből csak 8 állást sikerült betölteni. A gyenge egészségügyi ellátás kedvezett a népi 
orvoslás fennmaradásának. Ez az állapot ma is tart, természetesen a nép újabb ismereteket is 
szerez, és állandóan bővíti ismeretanyagát. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1876-ban Máramarosszigeten tartották XIX. 
naggyűlésüket. Erre az alkalomra jelent meg Szilágyi Istvánnak, a máramarosszigeti Ev. Ref. 
Lyceum igazgatójának szerkesztésében Máramaros megye egyetemes leírása című kiadványa 
(Magyar királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest, 1876.). A könyv néhány adatot közöl a 
megye népeinek hiedelemvilágáról, népi gyógyító gyakorlatáról. A „babonás szokások" 
között említi a „szenes víz" készítését, amit akkor csinálnak, amikor „valami átkozott szem" 
átnézte a porontyot, s ha nem készítik el az említett vizet, még meg is halhat a gyermek. 
Leírja, hogy a kuruzslók a tejet vérré változtatják, és beszámol néhány növény használatáról. 
Leírja, hogy a keserűlaput kelésre, az útilaput, pókhálót, fejérföldet vágásra, a nadálygyöke-
ret pedig zúzódásra használták. A nyilamlásra lenmaglisztet, tormás mézet, dohánylevelet 
tettek. A daganat gyógyítására tejfel, szurkos viaszk, sült vöröshagyma volt használatos. A 
fájós fogra tömjént, pálinkát, rumot stb. tettek. 

1938-ban közölte Mircea Eliade a nadragulya kultuszáról írt tanulmányát.3 írása elején a 
máramarosi Vad (Farkasrév) községből származó adatra hivatkozik, amelyet Grigore Vasil 
tanító gyűjtött 1937-ben. Eliade a következőket írja: „Mindazon növények közül, amelyet 
Romániában a boszorkányok, lányok, asszonyok, mágikus vagy gyógyító hatásuk miatt 
keresnek, egyiknél sem találunk a begyűjtésnél annyi szertartásos (rituális), drámai elemet, 
mint a nadragulyánál. A kiásási eljárás sokkal bonyolultabb és különösebb, mint bármelyik 
más növénynél, beleértve a vajákossághoz vagy a népi gyógymódokhoz nélkülözhetetlen 

'Az 1988-ban elhunyt szerzőnek a Dunavölgyi Ethnomedicina (Magyar Orvostör ténelmi 
Társaság Nép i Orvoslási Szakosztálya rendezvénye, 1983. május 20—21., Szentendre) tanácskozá-
son elhangzott előadása; saj tó alá rendezte dr. Szabó László Gy. 
2Máramaros megye. Megyei monográfiák. Magyarország közgazdasági és közművelődési 
állapota. Közgazdasági Szemle 1990. évi november és decemberi füzetei . 
3írása 1970-ben megjelent Párizsban a De Zalmoxis a Gengis-Khan című könyve egyik 
fejezeteként. Bukaresti kiadása 1980-ban látott napvilágot De La Zalmoxis La Genghis -Han 
címmel, román nyelven. 
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füveket is. Már maguk a nadragulya kitépésekor alkalmazott sejtelmes eljárások is minden 
bizonnyal nagyon régi rítusokat tartalmaznak." 

Ilyen ismeretek birtokában indultunk el 1976 augusztusában Máramarosba. A következő 
községeket választottuk ki: 

Aknasugatag (Ocna Sygatag): különböző eredetű magyar anyanyelvű lakosság, élnek 
románok is a helységben. 

Felsőróna (Rona de Sus): a lakosság ukrán anyanyelvű, néhányan beszélnek magyarul. 
Hosszúmező (Cimpulung la Tisa): az öt koronaváros egyike. A lakosság zöme magyar, 

református vallású, megmagyarosodott ukránok is élnek a községben, eredetileg görög rítusú 
katolikusok voltak, 1948 óta ortodoxok. 

Máramarossziget (Sighetu Marmatiei): az öt koronaváros egyike, régi magyar kulturális 
központ, magyar, román, ukrán lakossággal. 

Rónaszék (Co$tiui): magyar és ukrán lakosságú helység, kevés román lakóval. 
Az öt helységben 39 adatközlőt kerestünk fel, igyekeztünk magyarokat, ukránokat, 

románokat is megszólaltatni. 
1977 októberében újra gyűjtöttünk, az ukrán anyagokat akkor egészítettük ki Felsőrónán 

(Rona de Jos). Nagy segítségünkre volt Pavel Romaniuc parasztgazda, aki kicsit beszélt 
magyarul is. 

Nagy anyag gyűlt össze, melynek rendszerezése teljesen nem készült el, csak részleteket 
tudok bemutatni. 

A népgyógyászat két ágát, a racionális gyógyászatot, teljesen nem lehet elválasztani az 
irracionálisnak nevezett részétől. A nép ezt is racionálisnak tartja, hisz a rontó, betegséget 
okozó erőkben. Az együtt élő népek kultúrája állandóan hatott egymásra, így csak a közös 
vizsgálat hoz megfelelő eredményt. Területünk lakossága egymásra volt utalva, a bajban 
általában nem azt nézték, hogy ki milyen népcsoporthoz tartozik, hanem azt, hogy miként 
lehet a beteg emberen segíteni. A segítséget pedig elfogadta a rászoruló, ő sem nezte, hogy 
magyar, román, ukrán vagy zsidó volt-e, aki segítségére jött. 

A hiedelemvilág az évszázados együttlét alatt közössé vált. A református magyar is eljárt 
és eljár ma is a román papokhoz misét mondatni, mert a román pap könyörgése hatásosabb, 
mint az ő fohásza. A katolikus magyar vagy német is szívesen kereste fel a román 
templomokat, bár a saját felekezete papja is mondott misét, de csak - a hivatalos román 
egyház engedélye nélkül - a falusi román pap volt hajlandó - és hajlandó ma is —feketemisét 
mondani azért, hogy valakinek a haragosa halion meg. 

Isten, mint a betegség okozója, ismert. Láber Miklósné Steczka Erzsébet Hosszúmezőn 
élő római katolikus (eredetileg görög rítusú) a következőket mondta: „Isten verése a 
betegség, az úgy is van, aki hiszi." Orosz Istvánné Balázs Erzsébet szerint, aki szintén római 
katolikus, hosszúmezői lakos: „Mondták régen, mondták, hogy a Jóisten verte meg, azért 
beteg." Ezt vallja Vainer Károlyné Vizaver Vilma aknasugatagi római katolikus magyar is: 
„Isten ad betegséget, hát az Isten ad mindent, nem ? Lel let, hogy nem vagyunk jók, jók 
vagyunk? Kicsit bosszankodunk, elkáromoljuk magunkat, az elég. " 

Kosa Bálint Hosszúmezőn élő református gazda szerint: „Az Isten okozza a betegséget. 
Rosszindulatút az Isten bünteti." Pavel Romanyuk felsőrónai ukrán jehovista szerint: „Az 
Isten megengedi az ördögnek, hogy beteggé tegye az embert. Az ördög okozza azt, mint 
Jobbal is tette." 

Kósa Bálint családjának Bethlen Gábor fejedelem adta az armalist. Kósa Hosszúmező tudós 
embere, hiszen a szigeti református gimnáziumban négy osztályt végzett. Szerinte az ördög a 
rontó emberek segítségével tud rontani. Az összeérő szemöldökű emDer igézni tud. A boszor-
kányokról pedig a következő a véleménye: „Boszorkánynak farka van. A picsáján kiáll a vég-
bél. Csicsikné elment a sírok között, éjjel járt." Tehát a gimnáziumban tanult férfiú is hisz a föl-
döntúli rontó hatalmakban. A boszorkányt tartja az ördög szövetségesének Pavel Romanyuk 
felsőrónai ukrán paraszt is, aki görög katolikus vallásról tért át a jehovista hitre. A boszorkány 
szerinte zli duh, vagy lihij duh, azaz rossz szellem, akinek farka van. Láber Miklósné Steczka 
Erzsébet hosszúmezői lakos szerint: „A régi öregek mesélték, hogy van boszorkány. De 
minden esetben bebizonyosodott, és mindig mesélték az öregek, hogy átváltozik kutyának, 
macskának és libának, ilyen szellemképessége van a boszorkányoknak. ...Azt mondták régen, 
hogy a boszorkány betegséget is okozott, másnak a férjét meghurcolta, akkor házaspárokat 
széjjelválasztott, fiatal párokat összehozott, úgyhogy nagyon sok rosszat és jót is cselekedett." 

Működő boszorkányokkal nem sikerült találkoznunk, de több ismerősünk anyjáról 
állították a szomszédok azt, hogy boszorkány volt. 
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Az aknasugatagi Vainer Károlyné Vizaver Vilma a következőket mesélte az ugyancsak 
aknasugatagi Pohl József édesanyjáról: 
„Hát volt a boszorkánynak farka, persze. Úgy élt mint mi, járt a kertekbe... Itt lakott, ahol 
most volt, Józsinak az anyja, az olyan nagy boszorkány volt, hogy elvette a tehenüktől a tejet. 
Az volt az igazi. Az én apám az Isten nyugtassa - csordás volt —, hajtotta a marhákat a 
csordába, öreg ember vót. Es megy reggel három órakor, és hajtja a csordát, hát mit lát, Pohlné 
tiszta mezítelen volt a híd alatt, s láttak azt a korbácsot fonni, ezzel vész el a tej. Éppen az én 
apámnak is... voltunk hat leány, nem volt két nap múlva, nem volt tej semmi. Járt az anyám 
sírva, az én apám elment a faluba, hozott egy öreg-öreg boszorkányt, román asszont. Hát 
tetszik tudni, egy ilyen kerek fát, és azon tizenkét szál tut szúrt. És arra fejt az én anyám. És 
visszajött a teje a tehénnek. És akkor mondta az öreg asszon, hogy vigyázz, mer az az asszon 
tojást fog jönni kérni. Hát már én akkor leán voltam, tetszik gondolni, hogy én ezt tudom. Aki 
elvette a tejet, az fog jönni tojást kérni, de ne adjál neki, Erzsi, mert ágy hitták az én anyámat. 
Ne adjál, mert soha többé nincs a tehened, megdöglik. S akkor az én anyám tartotta, amit a 
román asszon mondott. 

S ki jött, Pohlné. - Hát Pohlné, lelkem, hát enni köll hat gyereknek - azt mondja - hiszen 
az én uram csak 25 lejt keres egy hónapban. Volt lelke elvenni a tejet? 

—.Hát azért ad az én tehenem nyolc fejést? Hát én nem törődök, csak egy tojást adjál Erzsi! 
- Menjen ki, mer kiverem! - aszongya. — Magának még tojás kell! 
Semmi baja a mi tehenünknek nem volt, volt aztán nekünk tej, de az ünőt el kellett adják 

vágóra, mer úgy döglött volna meg. A román asszon visszahozta babonával." 
Az öreg román asszony „babonázó" volt. Valnerné szerint: „Volt régen sok babonázó." 

Ez volt a kereseti lehetőségük. A példa arra is jó, hogy a rontás elhárítására a magyar 
anyanyelvű Vizaver nevezetű csordás román asszonyt fogad. Mindketten hisznek a 
rontásban is, az elhárításban is. A román asszony „gyeszkintált": visszafelé olvasott rá a 
tehénre. 

A tej elvétele nagy bűnnek számított, hiszen a szegény emberek eledelét vette el 
a boszorkány. Ez a bemutatott szövegből is kitűnik. Rónaszéken Coszolán Dumitru 
román nemzetiségű lakos szerint Felsőrónán élt egy híres kuruzsló asszony: „Zsidóné, 
Rónán kuruzsló volt. Öntött viaszkot, és arról a viaszkról megmondta, mi a háznál 
a baj. Felsőrónán élt az asszony. Egyszer három napig elrejtőzött, és akkor a túlvilágon 
járt. Krámárné. Sok mindent látott. Három titkot nem volt szabad elárulni. Azt mond-
ta: Aki a tehéntől elveszi a tejet, és másnak rosszat csinál, az büntetést kap a túlvilá-
gon." 

A történetben érdekes, hogy a zsidó Krámárné elrejtőzik, mint ahogy a magyar táltosok, a 
sámánhitű népek sámánjai rejtőznek el. A más kulturális körből származó zsidó asszony a 
magyar, román, ukrán hiedelemvilágban élt. 

A rónaszéki Frányi Péterné sz. Bercsa Ilona a következőket mesélte: „Például nem 
akartam mondani, ez a férfi, az úgy ismeri azt a matragunát, mint ahogy ismerem az én 
férjemet, az én gyermekeimet s az én unokámat. Csak ő nem akar mondani, védtelen 
babonás. Még él az anyja, Berszánban van, nyolcvankilenc éves az anyja, s fekszik az agyba, 
s ő adja férjhez a lányokat. Jár putrihoz... Csak bezárom az ajtót, nem tetszik haragudni, nem 
szeretném, ha hallgatóznának.. 

Ahogy van a vízimalom, tetszik tudni, éccaka tizenkét órakor... ő magyarázta, nem 
tudnám a világ kincséért sem, de itt volt tíz évig a fiánál. S nem egyezett a megyével. S 
visszament szegény Berszánba. S akkor ő magyarázott: - Nézd fiam, pénzünk nincs, 
valamiből meg kell élnünk, kell azt mondja, babonázzak úgy, ahogy tudok, azt mondja. És 
itt volt a matraguna, itt volt az ól hátába. 

Milyen mérges volt a kis unokámra, mert ment az öregasszony, már ne tessék már 
haragudni, hogy így mutatom, de így mutatta így a fenekit, minden reggel a fenekit a 
matragunának. És akkor ő megsiklott és ő elesett, az öregasszony. S akli '.or az unokám 
rákezdett paraszt módra nevetni. 

- Hú! Az ördög vigyen el! - azt mondta a gyereknek. 
Na, mondom, így van ez a matraguna. S ebből lett nagy háború. 
Ők nem jól éltek, ezek. Ez Berszánból való, ez a férfi, nem rónaszéki. Csak a felesége 

rónaszéki. Nagyon rosszul éltek. S akkor az öregasszony csinált valami babonaságot, de hogy 
mit, nem tudom. És akkor egy éjjel jön a szomszédasszony: 

- Jaj, Ilonka, jöjjön nálunk, azt mondja, mert annyi akasztott ember van nálunk, azt 
mondja, hogy nem tudok bemenni a házba, úgy üti a fejemet a lába a felakasztott 
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embereknek. De csak kombinébe volt, semmi se, se hálóing, se rajtam se semmi a teremtett ég 
alatt. Ott sírt a kiskert alatt nekem, hogy menjek. 

Mondom: Bella, maga biztos beteg, biztos lázas. 
- Nem vagyok lázas, csak jöjjön nálunk, csak jöjjön nálunk! Azt mondja, menjek nála 

be, hogy lássam. Mikor menjünk be, akkor leguggolt: Jujujujujujuj! Jujujujujuj! - és így bujt 
be az ágyba és a fejére húzta rögtön így a takarót, s többet nem beszélt semmit se. Én 
gondoltam, ez már nem jó jel, ez nem jó jel, most tiszta kacagás, de megtörtént dolog, 
megtörtént dolog. És akkor elküldtem a kisfiamat a pap után, hogy jöjjön, gyóntassa meg. S 
tetszik tudni, ahogy beszedte azt a szent áldozatot a szájába, rögtön kidobta. Látta a pap, 
hogy erőlködik. 

- Juj, adjanak egy tányért, egy tányért, egy tiszta tányért! Kapdostam tiszta tányér után, ne 
tessék haragudni, bocsánatot kérek, abba belehánt. És annyira vót, annyira vót. 

S én ilyen hülye váltam, tessék elgondolni, megnéztem, hogy miért, mit hozott az az 
öregasszony. Hát egy ekkora pici kis üveg vót, de abba mindenfele rohadt burján volt benne. 
S én láttam, mikor ő ment fel, megfogta azt az üveget, s így maga után döntötte, hogy ő ne 
lépjen bele, tetszik tudni, hogy ő ne lépjen bele. Ki lépett belel A drága menye. De a léc 
megmutatta, mikor ő ment haza, így ahogy kiment az utcából, ahol van a Kerítés, a léc hátába 
bedugta így az üveget. És én kivettem, s megmutattam Bellának, hogy mi van." 

A törtenetből látható, hogy az öregasszony hivatásos babonázó volt. A lakosság igényt 
tartott szolgálataira. A menyét is valószínűleg a matragunával babonázta meg. Az akasztott 
emberek látása a mérgezés következménye. 

A matraguna vagy nadragulya a máramarosi boszorkányok gyakran használt növénye. 
Eliade professzor leírásából ismeretes, hogy milyen szertartásosan történik a növény 
begyűjtése. 

Frányiné erről a következőket mondta: „juj, mikor az anyja pucéron, teljesen meztelen, 
éccaka tizenkét órakor ment, hogy őröl a malom, tetszik tudni, Berszánba, akkor abbúl a 
vizbül szed, akkor virágokat szed, meg tudomisén, avval adja férjhez a lányokat, tetszik 
tudni. Megkeni a lányokat, meg megmossa őket, nem tudom én, a Jóisten tudja, mondom, 
hogy énnekem magyarázta az öregasszony. ° 

A nadragulya vagy matraguna begyűjtése időhöz kötött. A két Szent György közötti 
időben kell a begyűjtést végezni: „A két Szent György a katolikus Szent György, ez van 
április 24-én, és a románoknál van május 6-án. És a két Szent György között, ugy hallottam" 
— mondta Frányi Péterné. 

Coszolán Dumitru rónaszéki román anyanyelvű adatközlőnk szerint: „A matragunát 
Szent Györgykor szedték. Voltak asszonyok Szigetről. Fiakkeren jöttek Szigetről Szent 
György előtt való nap, kimentek az erdőbe, s ott vájták a matragunát, éjjel. A gyökér helyére 
pénzt tettek, ők vittek magukkal ennivalót, magukban nem voltak, voltak ketten-hárman. 
Ittak, ettek. Fiatalember mesélte, megleste. Ellopta az ételt. Megcsinálták, megbabonázták. 
Minden éjjel ki kellett menni arra a helyre. Megbabonázták. 

Azért szedték, valakit megbabonáztak. Idősebb lányok, nem tudtak férjhez menni. 
Hódítottak vele, csak ők tudjak hogyan.. Erőszakos házasság, nem igen tartott sokáig." 

Bácsa János rónaszéki román adatközlőnk szerint: „Olyan a bogyója, mint a meggy, édes. 
Az ember megeszik kettőt, és két napig bolond tőle. Megbolondul tőle. Szaladgált, mint a 
kutya. A szomszéd lány evett, szaladgált, kiabált." 

ö r m é n y László a következőket mesélte: „Mérges, a gyökerit használják, beadják teába, 
folyadékba vagy levesbe. A fiút akarják oda bolondítam, akkor a fiú nem hagyja el a lányt, 
elveszi. Az ilyen házasság nem szokott sikerülni." Az 1956-ban született Örmény László 
rónaszéki lakos szerint az eljárás ma is használatos. 

Strébeli Gézáné rónaszéki magyar anyanyelvű adatközlőnk szerint: „A matragunát 
szokták szedni, van egy olyan idő, nékiek, mikor ők elmennek olyan helyre, olyan nagyon 
hegyes, köves helyre, es azt szedi a falusi. De azt csak úgy lehet szedni, úgy érvényes nekiek, 
mer ha babonáznak. Csak úgy érvényes nekiek, amikor ölelkeznek aféle leányok, mikor 
akarnak valakit megejteni, pucérok, és arra messzi, messzi mennek, és félve. Félve mennek, 
régen, de most már nem. 

És azt szokták, van egy olyan idő, amikor szokták ők főzni a matragunát, és annak a 
fiúnak, akit ő akarja, hogy elvegye, szoktak adni régen, most már nem. Erre nincs is olyan, 
arra messzi, messzi jártak. A matraguna ez egy olyankicsi fa, és olyan fekete, fekete, nagyobb, 
mint a cseresznye, és úgy az ágakon van, nem csüng, hanem csak úgy az ágakon van. Olyan 
fekete gömb. Bogyó. Olyan fele, mint egy ótatlan cseresznye. 
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Régen jártak a vadlányok, azt mondták. S akkor a vadlányoktól féltek, mert ha az egyet 
elkapott, azt széttépte, mert mégis csak vadlyány volt. És mélyen, barlangokba szoktak 
tanyázni. 

(Vittek-e a falusi leányok valamit a vadlányok ellen?) Vittek, azt nem tudom, mi vót, de 
vittek egy valami burjánt, valami leveleket, hogy a vadlyányoknak ne legyen erejük, hogy 
bántsák őket. Én azt tudtam régen, de most mar nem tudom, hogy mi vót. Valami levél és 
fűszál, az amit ők ismerték, hogy mi az, amitől a vadlányok félnek. Mer a vadlyány tudja 
előre, hogy járnak, hogy az mivel van, vagy az hogy, és az még fél, és elbújik. 

A gyökereit, csak azt, azt megszárítottak, és akkor azt a gyökerit szokták használni valami 
orvosságnak. A bogyót megszárították, megfőzték teának, és a pálinkába egy-egy csöppöt 
tettek. Volt itten egy leány, aki magyarázta ezt, és azt mondta, hogy érvényes volt. 

(Az a legény, akit megitattak a matragunás pálinkával, az mit csinált?) Az elvette azt a 
leányt, de csak meddig tartott, azt mondják, hogy a babona esetleg csak három évig tart. 
Három év után aztán elválnak." 

Pankovics Mihályné Mokány Erzsébet Hosszúmezőn élő ukrán anyanyelvű adatközlőnk 
szerint: „ Volt olyan asszony, aki járt érte. Kivájt a földből a gyökerit. Megétetik." 

Szent György napja gazoló nap. Kimentek a mezőre, ott levetkőztem. Fiatalok mentek 
pucéron. Pálinkát vittek magukkal. Táncoltak pucéron: »Hej, gyere Péter, Vasile, vedd el a 
lányunkat!* 

Terítettek le kendőket, pálinkát és tésztát vettek elő. Körültáncolták a natragulyát, 
pálinkát öntöttek a tövire, tésztát szórtak a natragulyára. Hazamentek, és akkor vittek a 
natragulyából. Megmosták, és beadták a fiúnak, és elvette a lányt. Pálinkába, ételbe. 
Ragaszkodott a lányhoz, nem hagyta el." 

A vadlyányokróf Vainer Károlyné Vizaver Vilma a következőket mondta: „Tetszik tudni, 
voltak vadlyányok az erdőn. Nagy duha hajuk volt, mint a nyavalya. És akkor, ha nem volt 
megkeresztelve a gyerek, az éjjel elvitte. És jártak keresni a gyerekeket, hányat elvittek. S 
azért keresztelték mindjárt, akkor már megkeresztelték a gyerekeket, úgy féltek, hogy 
ellopják a vadlyányok." 

„Mentek mogyorózni. És akkor mogyorózás közben megjelent a vadlyány. Azt mondta: 
Józsi, gyere ide! Gyere csak ide! És az menni akart. És akkor mellettük voltak idősebb 
asszonyok, és akkor a gatyamadzaggal megkötözték, s akkor nem bírt elmenni. De még ment, 
a vadlány kiabált neki. A gatyamadzagnak milyen ereje volt! Most van gombokkal és 
gumival, akkor gatyamadzag volt." (Vainer Károly) 

Dr. Kóczián Géza 

Hiedelemtörténetek 
az Ung és a Labore mentéről 

A hagyományos világképben a hiedelmeknek is megvolt a maguk szerepe. (E képzeteket 
közkeletű szóval, bár nem egészen pontosan, babonáknak is mondja a köznyelv.) A 
hiedelmek világa eredetét és népéleti szerepét tekintve nagyon összetett volt. Különböző 
korokból származó elemek rétegződtek egymásra szinte elválaszthatatlanul. Nem mind-
egyik képzetben hittek elődeink sem. Ezeket az egykor sokkal erősebb szóbeliség s 
szájhagyomány őrizte meg számunkra, mint a népi tudás egy-egy szeletét. Más részükben 
hittek, s ezek már fontosabb szerepet töltöttek be életükben is. Ezek a hiedelmek ugyanis a 
hagyomány által előírt formájú cselekvésekre késztették a benne hívőket, s esetenként 
késztetik ma is. Gondoljunk csak a vidékünkön ma is intenzíven élő szemrül esés (szemmel 
verés) hiedelmére. Ennek megelőzésére és gyógyítására a mai fiatal anyák is gyakran 
készítenek még szenes vizet. Ez és más ehhez hasonló cselekmények szervesen beépülnek 
mindennapi életünkbe. 

A hiedelmekről beszélgetve az emberek elmondják az egykor hallott eseteket, a saját 
magukkal megtörtént eseményeket, olykor pedig csupáncsak az emlékezet legmélyéről 
sikerül egy-egy halvány adatot előbányászni. A hieaelmeKnek ebből a szóbeli megrormáltsá-
gából következtethetünk a képzetek mai szerepére, intenzitására. Az emlékezetből előbá-
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