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A bevezető leírása után közlöm azt a 237 szöveget, amit 1961 és 1965 között vettem fel a burgenlandi 
magyar anyanyelvű parasztfalvak lakóitól hangszalagra. Ez a szöveggyűjtemény nemcsak meseanyag- 
ból tevődik össze, hanem olyan elbeszélésekből is, amelyeket az itt élők közös szórakozásaik során, 
ugyan az én jelenlétemben, de többségükben nem az én kérésemre, egymásnak mondtak el. Ezeknek az 
elbeszéléseknek a száma nagyobb, mint a meséké és döntő többségük a falvak lakóinak élő vagy már 
mondává alakult hiedelemvilágával függ össze. Mégegyszer figyelmeztetem az olvasót, hogy itt ne esz- 
tétikai élményt keressen. A nyelv sokszor akadozó, német szavakkal kevert, tele van germanizmussal 
és nem elégítheti ki a „szép mesék” élvezőinek igényeit. Célom az volt, hogy egy kihaló nyelvcsoport 
elbeszélőkultúráját úgy mutassam be, ahogyan ez az itteni közösségekben még élt. 


A szövegeket képességem szerint írtam le a hangfelvételekről és nem elégíthetik ki a nyelvjárás- 
kutatók igényeit. Amennyiben valamelyik nyelvésznek az anyag ilyenirányú feldolgozására kedve tá- 
madna, eredeti felvételeimet szívesen rendelkezésére bocsátom. Többször előfordul, hogy ugyanaz az 
elbeszélő egyik darabjában a falu dialektusában szólal meg és a következőben viszont igyekszik az iro- 
dalmi nyelvet megközelíteni. Ez azoknál fordul elő, akik a szóbeli hagyomány mellett magyar nyelvű 
könyveket is forgattak. Ez arra adhat bizonyságot, hogy ugyanaz a személy anyanyelvén belül is 
„többnyelvű” lehet. 


A szövegeket abban a sorrendben adom közre, ahogyan elhangzottak. Ezt azért teszem, hogy vilá- 
gossá váljék, milyen sokrétegű az elbeszélésanyag, belső szükségesség alapján hogyan alakul az elbe- 
szélés rendje és annak tartalma. Éppen ezért a közreadott anyagot nem műfajonként (mese, trufa, 
hiedelemmonda és hitt hiedelem) csoportosítottam, hanem az egyes elbeszélők szerint. Ezen keresztül 
azt is megláthatjuk, hogy az elbeszélésanyagon belül minden műfajnak meg vannak a sajátos, a közös- 
ségben elismert „művészei”. A klasszikus értelemben vett mesemondónak, Ribarics Jánosnak, éppen- 
úgy meg voltak az állandó hallgatói, mint azoknak az asszonyoknak is, akik kizárólag csak hiedelem- 
anyagot adtak tovább. Erre legjobb példát Kálmán Mária őriszigeti hajdani paraszti bábánál láthatjuk. 
Az eredeti felvételek az én birtokomban vannak. Mindenegyes adatot beleltároztam az Osztrák 
Tudományos Akadémia Phonogrammarchívjában, ahol a címszavak az intézet hivatalos katalógusában 
leltári számmal és az adatközlők névvel ellátva nyomtatásban megjelentek. A munkám végén álló jegy- 
zetekben ezeket a leltáriszámokat az Ausztriában szokásos formában közlöm (Phon. Arch. Nr. B...) 
Több adatnál ez a leltáriszám nem fordul elő. Ez azt jelenti, hogy ezek a felvételek még nincsenek leltá- 
rozva. Ebben az esetben közlöm viszont az adatközlő nevét és lakóhelyét, életkorát. Többször előfor- 
dul, hogy nem adom meg a teljes nevet. Így pl. csak Smodits nénit említek, vagy Leitnernét. Ezek 
ugyan az én mulasztásomból fakadnak, de a közösségeken belül mindenki számára világosak. 


Az itt közölt szövegek jelentős része német nyelvre fordítva már két könyvemben megjelent. A 
hiedelemanyagot az „Angaben zu den abergläubischen Erzählungen aus dem südlichen Burgenland” 
(Adatok a babonás elbeszélésekről Dél-Burgenlandból) c. munkámban közöltem, amelyben két német, 
két horvát és két magyar község ilyenirányú anyagát hasonlítottam össze. A „Jegyzetek”-ben erre a 
Gaál Angaben címszóval hivatkozok. A mesék javarészét az Ortutay Gyula 60. születésnapjára megje- 
lent németnyelvű könyvemben, amelynek címe: „Die Volksmärchen der Magyaren im südlichen Bur- 
genland” (A dél-burgenlandi magyarok népmeséi.) Ezek közlésére a Gaál, Märchen címszót haszná- 
lom. Felkutatott elbeszélésanyagom magyar nyelven, illetve az elbeszélők magyar nyelvén most jelenik 
meg először és válik a magyar néprajztudomány számára használhatóvá. 


Az elbeszélők általában nem adtak történeteiknek címeket, hanem úgy mondták, ahogyan az ép- 
pen a helyzetbe beleillett. A kezelhetőség érdekében mindenegyes történetet én láttam el címmel, 
amely gyakran nem más, mint a tartalom címszava. Ezeket használom a „Jegyzetek”-ben is, ahol 
ezekhez az adatközlők nevét, az elbeszélés idején betöltött életkorát, lakóhelyét és a felvétel idejét 
igyekszem pontosan megadni. Itt közlöm a hiedelemmonda szerű szövegeknél azt is, hogy azok kutatá- 
som idején még az élő hiedelemanyaghoz tartoztak-e, vagy már átmentek az elbeszélésanyagba és 
hiedelemmondává váltak. 
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1. AZ ÖRDÖG ÉS A HUSZÁR 


Hát hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt, de még azon is túl volt, de még az operenciás 
tengeren is túl volt, volt ëccer egy szegény favágó. Nyóc gyermekes apa volt. De kenyér nëm volt. Hát 
az asszony főszólitotta, aszongya: „Aptyuk, nézz munka után, merha nem, éhen pusztulunk.” 


Hát az öreg összeszette a sátorfát és utnakindút. Kive talákozott? Az ördögge. De vadászruhába 
vót őtözködve. 


„Jónapot, pajtás!” 
„Jónapot,” aszongya. 
„Hová lesz az út?” 
„Munka után megyek,” aszongya, mer a családom éhenveszik. 
„Sehol nincs munka,” aszongya. 
„Na,” aszongya, „pajtás, ha jaz én szavamat betartod,” aszongya, „adok neked kilenc kövér disz- 


nót, amillent kivállasztasz. De aszt köllesz fogadnyi, amit nem tucc a házná, hogy az az enyém és ki- 
lenc nap mulva” aszongya, „értejövök.” 


„Hát mit nem tudok én,” gondúkodott, „hát úgy a házná? Nincs az a darab fa vagy szerszám vagy 
mi,” hogyhát ű ne tunná. Csak arra nem gondút, hogy a felesége kilenc napon gyereket szül. Hogy a 
gyereket aggya az ördögnek. Hát beleegyezett. Saját vérive aláirt, hogy efogatta. 


De aszt az ördög aszmongya: „Hogyha kilenc kérdésemre megtucc feleni”, aszongya, „akkor azt 
is otthagyom.” 


Hát osztán elmentek. Hát ott vót egy sereg disznó az ólba. Hát kilencet kiválasztott. Aszt hazahaj- 
totta. Hát akkor megvót. Pénz is, mer tudott csinyáni magának, hát tudott műkönni. 


Hát hetedik nap megszületett a kis csecsemő. Akkor ütött szöget a fejibe, hogy ű miccsinát, hogy a 
gyereket az ördögnek atta. Na, hát itt nincs mencség. 


De nyócadik nap huszárok kerűtek hát a faluba. Minthát régente mentek a huszárok kösségrű 
kösségre. Hát űhozzá is egy huszár kerűt. Látta, hogy az asszon igen szomorú, meghát a gazduram is 
igen szomorú volt. 


„Hát mi baj van itt?” 
Aszongya a gazduram, aszongya: „Nem merem megmondani.” 
„Csak mongya meg” aszongya, „gazduram, talán tudok segiteni.” 
Hát osztán emonta a mondókáját, hogy hogyan lett. 
„Ó, gazduram,” aszongya, „nyugottan fekügyék le, majd én fönnmaradok, majd én megfelelek,” 


aszongya, neki. 
Hát ejött a kilencedik este. Megvacsorásztak. A huszár fogott egy széket, az ablakhoz űt. A család 


meg hát nyugovóra tért. Hát tizenegy óra után kocogatott az ördög az ablakon. 
„Jóestét,” aszongya. 
„Jóestét.” 
„Egy?” 
„Az az út, amelliken jöttél,” aszongya a huszár neki. Választ adott. 
„Kettő?” 
„Amelliken visszamész.” 
„Három?” 
„Három ökör nem jár járomba,” aszongya. 
„Négy?” 
„Négy kerék fut a kocsiba.” 
„Öt?” 
„Ötkerekü kocsit még nem láttam,” aszongya. 
„Hat?” 
„Hat paripa,” aszongya, „az egy kocsiba finom fogat.” 
„Hét?” 
„Akinek hét kaszás fija van,” aszongya, „ott van pénz, minden ölég a házná.” 
„Nyóc?” 
Aszongya a huszár: „Akinek nyóc lánya van, az nem megy a szomszédhó gondot keresni, annak 


ölég gongya van odahaza.” 
„Kilenc?” 
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„Akinek kilenc kövér disznója van,” aszongya, „annak van mindennye a házná.” 
„Van, a hasad Istenit, mer attam!” Ugy felet az ördög. Avva el is ment. 
Nem vitte el a gyereket se. 
 


2. RABLÓK A HULLAHÁZBAN 


Hát valamikor vót egy szegény suszter. Pénze sose volt. Ement a zsidóhó, egy pakli dohant kért. De 
hitelbe. Akkoriba három krajcár vót egy pakli dohány. 
Aszongya neki a zsidó: „Nem adok.” 


De, hát könyörgött: „Aggyá,” aszongya. „Hónap estére ejössz velem, mekkapod a pénzedet,” 
aszongya, „meg azonföllű jó pénszt keresünk.” 
„Hová megyünk?” 


Aszongya: „Hónap kimegyünk a temetőbe. Este,” aszongya, „jönnek a zsiványok, asztán maj 
megugrasszok, mikor a pénzen osztozkonnak. A pénz ottmarad.” 
„Hát hogy, hogy?” 


Hát mint minden kápolnába meg van a szokás, az oltárná van az a dobogó, amire térdepűnek igye. 
Hát a zsidót aláfektette. Ű meg kint lefekütt. Aszongya: „Majd ha én kijabálok: Halottak 
segiccsetek, akkor te rompujj jó benn. Oszt,” aszongya, „akkor efutnak a zsiványok.” 


Hát ugyis lett. Ű tette magát, mintha ű halott vóna. Egy fijatal fickó vót kösztök. Aszongya: „Én 
még emberszivet nem láttam, ezéjét megnézem,” aszongya. Fogta a bicskát, keszte gombónyi a ruhá- 
ját, hogy főmecci. Avva ekijátotta magát a suszter, aszongya: 
„Halottak segíccsetek!” 
A zsidó ekezdett rompónyi. De akkor a pénz az oltáron vót. Otthatták a pénszt, meg efutottak. 


Hát a zsidó kibujt. De egy volt, egy bátor a zsiványok között, az futtába megát, meg hallgatózott. 
A zsidónak az volt az izéje, először aszongya: „Add meg a három krajcárt.” 


„Hó,” aszongya a zsivány, „meneküjjetek. Mer ezek annyan vannak, hogy csak három krajcár 
kerül egynek.” 
Megszöktek. 


3. KRISZTUS ÉS PÉTER VÁNDORÚTON 


a) Hát az régen volt, talán igaz sem volt, asztmongyuk. Mikor Jézus Krisztus a földön járt, szent Pé- 
terre mentek. Eccercsak találkoznak hát egy szabaccságos huszárra. A huszár jónapot köszönt. 
„Uraim,” aszongya. „lennéjék szivesek, egy kis alamizsnát.” 
Jézus felete rája, aszongya: „Fijam, sajnálom, de nincs. Jere velünk, majd a faluba kapunk.” 


Hát mind a hárman hát elmentek be a faluba. Kerestek maguknak hát lakást. Megvót. A Pétert a 
Jézus ekütte. Aszongya: 
„Ereggy, végy valahun egy disznót.” 
Hát a Péter hozott is disznót. 


Aszongya huszárnak a Jézus: „Itt mast öld meg. Süss, főzz. Ehecc, amennyi kedvedreteccik, de a 
szivit,” aszongya, „aszt hadd meg.” 


Ők meg elmentek. A Péter meg a Jézus mikor visszaérnek, minden vót ölég, csakhát a sziv nem 
vót meg. Jézus aszongya: 
„Hol a szive?” 
Aszt felete: „Uram, ennek nem vót.” 


Hát többet nem szót aszt a Jézus. Másnap továbbmentek. A huszár velük. Igen. Elértek megin 
egy kösségbe. Ott vettek egy kecskét. Hát oszt akkor is kiatta a parancsot: 
„No, hát mindenbű ehecc, csak a szivit hadd meg.” 
Ott is megette a huszár a szivit. 
Kérdi a Jézus: „Hun a szive?” 
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Aszongya: „Uram, ennek nem vót.” 
Harmadik nap továbbmentek. Ott vettek egy ludat. Aszt késziccse el, hát a lábakat haggya meg, a 


többit mindent megehet. Hát a huszár az egyik combot megette. Kérdi a Jézus: „Hol van?” 
„Uram, ennek nem vuot.” 
Hát rendbe van. Negyedik nap mennek tovább. Egy sereg lud vót kint hát az uccán. Az mind egy- 


lábon állt, minthát szokás, a ludak csinállák. A Péter egyet egyet aszongya: „huss!” A ludaknak mind 
két lábok lett. Hat talpraugrottak. 


„Nézd,” aszongya, „pajtás, ennek mindnek két lába van.” Egyet hunyoritott, asztán mentek to- 
vább. 


Mentek egészen egy városba. A várost elérték. Nem volt ház, amelliken nem lobogott a fekete ász- 
ló. Hát nagy gyász volt. Hát találkosztak egy középkoru emberrel. Kérdik, mi ujság van itt a város- 
ban? Az illető aszt feleli: 


„Uram, a kirájunknak egyetlen fija volt. Az a ravatalon fekszik, meghalt. Hát aszt gyászolluk.” 
„Tuggya-e mit?” aszongya, „fordujjon meg, fusson a királhó, és mongya meg neki, hogy itt van a 


világ orvossa. Egy zsák aranyér föltámassza.” Jézus monta. 
Hát az illető elfutott. Jelentette a királnak, hogy itt van a világ orvossa. 
Szivesen ád egy zsák aranyat, csak támassza föl a fiját. 
Hát el is mentek. Aszongya: „Fönséges királom, aggyon nekem egy bögre vizet, három hasáb 


fát.” 
És aszt a bögre vizet fogta, bevitte hát a halotthó és három hasábot letette a padlózatra. Meggyuj- 


totta és a poharat rátette, vagy a bögrét. A magyar bögrének monggya. Fogta a bicskáját, e ekeszte a 
holttestet darabúnyi. Rátartotta arra vizre, a húst lehúszta, ujra visszarakta, asztán ekezdett hát ke- 
reszteket csinyáni. 


A halott főket. Sokkal szebb ember lett belüle, mint valaha volt. A Péter, meg a huszár, Jézust 
meg a kúcsjukon mindig lesték, hogy miccsinál. A Péter, meg a huszár. Hun egyik, hun a másik lesett. 


„Na, mast mink is tudunk valamit.” Aszongya a huszár. 
Hát jól van. Mekkapták a zsák aranyat. Hát a huszár köllötte cipenyi. Kiértek a városbú. Szép 


térség volt, gyöp. Aszongya a Jézus a Péternek: 
„Te, Péter,” aszongya, „mér haggyuk eszt a szegény embert itt kinlódni? Elosszuk, vigye mind- 


egyik a magájét, ami hát jár.” Letette a zsákot. 
„Boricsd ki,” aszongya. 
Hát az kiburitotta a zsákbú. Jézus nekitérdet, ekeszte hát osztani. Három kupacot csinyált. Mi- 


kor a négy kupac egyenlő volt, hát az egyik, hát amit kiburitott, és hármat féretett. Mikor egyenlő volt, 
aszongya, hát aszongya: „Mast válasszatok.” a Jézus. 


Aszongya a huszár: „Uram, hát a negyedik kijé?” 
Aszongya: „A negyedik kupac azé,” aszongya, „aki a két állatnak megette a szivét, meg a ludnak 


a lábát.” 
Akkor egyet ugrott: „Uram, én ettem meg,” aszongya. Megverte a mellit. 
„No, ha te etted meg,” aszongya, „akkor a tijéd.” Mer az szivbű monta, megbánta a bünejit. Hát 


ű két kupacot kapott. Hát asztán rakta bele a zsákba, mindegyik a magájét keszte. Hát a Jézus meg- 
szóllant. Aszongya: „Te, Péter, én az én részemet neki adom. Add te is neki, had legyen boldog,” 
aszongya, „asztán had mennyen haza.” 


Hát neki is atták. 
 


b) Hat mast mentek, mendegétek. A Jézus, meg a Péter. A huszár más iránt vett, hazafelé. Elért 
hát egy nagy kösségbe. Gyászba van a kösség. Ott is gyászba, mint a városba. 


„Mi ujsag van hát itt?” Hát egy bizonyosat mekkérdeszte. Aszongya: „Ennek és ennek a grófnak 
a lánya halt meg. Az van ravatalon.” 


„Mennyen, jelencse, hogy itt van a világ orvossa,” aszongya, „Egy zsák aranyér.” A huszár 
monta. 


A Jézus, meg a Péter követték, de úgy, hogy nem látta a huszár üket. 
Hát jó van. A zsák arannya be is állitott a grófhó. Egy zsák aranyér, hát az is úgy csinyát, mint a 


Jézus. Egy bögre vizet kért, három hasáb fát. Ekeszte szegény lánt ott darabuni. Hát a grófnak 
má soká tartott az üdő. Benyissa az ajtót. Hát mit lát? Hogy a lánya darabokra van apritva. 


Elfogatta mingyá. „Vigyétek az akasztófára. Hát a szegény huszár az akasztófáhó kerűt. 
De ott má a Jézus és a Péter ugye előbb ott vótak. Hát előbb, mint föhúszták. Hát a Jézus fejér







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


222 


kendőt lobogtatott, hogy kegyelem. Aszongya: „Haggyák eszt, mer amit az Úr csinál, aszt ember nem 
tuggya. Majd én föltámasztom” aszongya Jézus, „engeggyék szabadon.” 


Hát asztán ementek. Szabadonengették. Erre a Jézus fötámasztotta a leánt is. Und visszakapta a 
zsák aranyát és egy zsákka még kapott hát a gróftú. Hát két zsák arany. De a zsákok mekkorák vótak, 
aszt nem tudom. És akkor a Jézus monta: 


„Most elmehecc, de amit az Úr csinál, aszt ne csinyád utána, mert hijába. Aszt nem tuggya em- 
ber.” 


Hát avva a huszár belenyugodott, asztán elment. 


c) Hát a Péter, meg a Jézus asztán mentek tovább. Elértek egy kösségbe. Az első hászhoz betér- 
tek, éjjeliszállást kérni. Nem volt más senki a háznál, mint egy asszony. 


„Uraim,” aszongya, „nekem nincs helem.” Hát az ura meg hatpár ökröt hajtott vásárra. Hát a 
hatpár ökörnek a helin az istállóba csak lett volna annyi hely, hogy két ember megfért volna. Nem 
adott nekijek. 


Elmentek a szomszédba. Ugyan ott is az asszon vót. A férfi ott is evót a vásárra. Az az istállóba 
csinyát nekik szép helet. Bement, meg kinyitotta a sifonyért, kivett egy vég vásznat, mint hát régente 
szokás volt. Odament az asztalhó, ekeszte aszt mérni, hogy mennyit vett ki, hogy nehogy talán az éjje 
loptyanak, hogy tuggya, mennyi hijányzik. 


Ekészitette a dunyhát, vánkost. Mindent adott nekik. Hát íjje a Jézus megszóllant: 
„Te, Péter,” aszongya, „mivel hálálluk meg ennek az asszonnak, hogy illen jó ágyat adott?” 
Péter aszt feleli rá: „Uram,” aszongya, „én legjobbnak tartanám, amit ekezd regge dógoznyi,” 


aszongya, „aszt végezze egész nap.” 
Hát a Jézus beleegyezett. Hát főketek időbe, hogy továbbmennek. Az asszony meghallotta, hogy 


ezek má kimennek a follosón. Föugrott az ágybú, ki, meg a vásznot fogta, be a szobába, meg az asztal- 
hó, meg méri hát. Hát az egész nap mérte aszt a vásznat. Ollan hosszu lett, annyira megnyőtt. 


Hát igen boldognak éreszte az asszony magát mer az ucca, minden teli volt vászonnya. 
Hát ejött a másik este. Elmentek a harmadik házba. Ott a faluba jártak. Persze, az má tutta, hogy 


ez miccsinál. Hát ű is úgy csinát, mint a szomszédasszony. Jó ágyat készitett. Ais ám a vászonnya izé- 
te. Hát ott is a Pétert kérdi: „Mive hálálluk meg ennek?” 


„Amit ekezd, végezze hát ez is egész nap.” 
De ott hát mekkésett az asszony. Ehamarkotta. A tojáskereskedő kijabált a faluba. Az kinyitotta 


az ablakot. Egy zsombor tojást meg az ablakon. Az meg egész nap a tojást olvasta a kereskedőnek. 
Annyira eszaporodott a tojás. Hát az nem vászon lett, hanem tojás. 


Hát jó van. Eszt az eső asszony, ahun bennvótak, irigylette. Elment ezekhö a házakhó, meg meg- 
kértte, hogyhát ha vissza talának térni, hogy űhozzá kűggyék. 


Hát úgy is lett. Ahhó az asszonyhó tértek, aki a tojást olvasta. Harmadik este. Hát az megmond- 
ta, hogyhát ez itt vót, ha lennéjek szivesek, öhozzámenni, alunni. Hogy van hel. 


Ais a vásznat készitette el. Hát éjje kérdi a Jézus Pétert: 
„Hát ennek mast mive hát?” 
„Amit ekezd, hát aszt végezze egész nap.” 
Hát az asszonra meg az éjje rékerűt az apró. Kiszalatt a klozetra, hogyhát evégzi hamar, hogyha  


mérni kő a vásznat, ne köllön. Az egész nap a klozeton űt, hogy az egész falu má teli vót fossa. Annyit 
fosott. Megjárta. 


d) Asztán továbbmentek. Elértek hát egy másik kösségbe megint. Mennek. Hát a kovácsmühel, 
minthát szokják mondani, a kovács ott vasalt. A táblára ki van irva: „Mesterek mestere.” Aszongya a 
Péternek a Jézus: „Gyere,” aszongya, „talán főfogad bennünköt. Jelentkezzünk kovácssegédnek.” 


Hát odamentek. Aszongya a mester: „Uraim,” aszongya. „nem tudok segédet tartani, kevés a 
munka.” 


Hát hatták. Elmentek. Aszt a lovat az illető evezette. Gyün egy másik, a lovát hogy megvasanyi. 
Hát a Jézus, meg a Péter odamentek. „Hát, mester úr,” aszongya Jézus, „hadd vasallam meg eszt a 
lovat én. Nem kérek fizetést,” aszongya, „csak szeretném eszt a lovat megvasanyi.” 


„Rendbe van,” aszongya, „hát csak tessék. 
Rászót a Péterre, aszongya: „Vedd fő a lábát.” Jézus fogta a bicskát, térdbe lemeccette a ló lábát. 


Bevitte a mühelbe, meg a satuba tette. Lefaragta a satuba egymásután, aszt föszegezte a vasat. Kivitte, 
odaragasztotta a lábat. Vette a másikat. Mire a mester megvasata vóna, ű talán tizet is megvasat volna,
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a Jézus. Ollan gyorsan ment. Akkor nézett a mester. 
Aszongya: „Mester úr, tuggya-e mit? Aszt a táblát unnat vegye le,” aszongya, „mer maga nem a 


mesterek mestere, hanem én vagyok a mesterek mestere.” 
Ja, de hát avva nem elégedett meg. Egy szegény cigány vezette pár napra rá a lovát vasatatni. De 


ezek figyeték a kovácsot. Foggya hát a mester a kést, lemecci a ló lábát. Hát a ló ekezd vérezni. Hijába 
ragasztotta, míg megvasata. De nem tutta ám visszatenni a ló lábát. 


Asztán Jézus odament a Péterre. Fogta a lábat, vissza. Aszongya: 
„Többet eszt meg ne csinájja.” Letiltotta. „Mer,” aszongya, „én vagyok az Úr, én megtudom 


csinálni, de maga sose aszt, amit én csinálok.” 
Oszt belenyugodott. 


e) Hát asztán megint továbbmentek. Elérkesztek megin egy faluba. Ahogyan hát tanakottak, egy 
házná hát lakodalom lett. A Pétert meghítták, a Jézust nem. Hát Péter ement, jóllakott. Arrú megfe- 
ledkezett, hogy a Jézusnak is vitt volna valamit. Hát mikor hazament Péter, kérdi a Jézus: 


„No, nekem nem hosztá semmit ?” 
„Nem, Uram,” aszonta, „igen jó ment a mulaccság, ki gondút másra.” 
Hát hamarosan megin meghítták egy másik lakodalomba a Pétert. Jézust ott se. Hát az edényeket 


az asztalon má ekészitették. Sürgött, forgott a vendígség ott. Eccecsak semmise lett. Minden etünt. 
Akkor a nép ekeszte a kezejit összefoglani, meg hát jajgatott: „Istenem, segiccs!” Így, meg úgy. „Il- 
len gyalázatot.” Hát a Péter hazaszalatt, mongya hát az Úrnak, hogy mi, hogy. „Ja,” aszongya, „hát 
tik az Urat csak akkor ismeritek, mikor nincs, ha jó sorotok van, akkor nem igazútok e hozzá az embe- 
rek.” 


f) Hát asztán akkor megin mentek hát tovább. Elérkesztek egy faluba megin. Kvártélt kértek, 
szállást. A paraszt aszongya: „Itt van szép hel,” aszongya, „ketten megfértek.” Mint hát valamikor 
voltak a szobákban azok a nagy cserépkálhák. Osztán volt egy köz, aszt szurdiknak hítták. „Hát ott 
van hel a melegen, itt mast pihenhettek.” De mekkérte üket, ű ád szállást, ha regge csípűnyi segitenek 
neki. Csépűni. 


Hát a Jézus megigérte. Hát a Jézus fekütt szóva jobban bellű a falná, a Péter szérrű. Ja, a paraszt 
akármiccsinál, ezek nem kenek fő. Fogott egy jó suhánkát a paraszt, Pétert jó erámúta. Avvót szérrű. 
Hát annak jó odamosott. 


A paraszt kiment. 
Aszongya Jézus: „Te, Péter, most feküggy te oda,” aszongya, „én fekszek oda, hagy kaptyak én 


is.” 
Begyütt a paraszt. „Hát nem ketek fő? Megájj, te kutya,” aszongya, „hát ennek előbb attam.” 


Mast megin a Péterre kerűt a sor. Hát az duplán kapott. A Jézus megszabadút. 
No, osztán Jézus aszongya: „Na, hát kellünk fő.” Ott vót reggeli, megreggelisztek. Ementek a 


pajtába. Körünézett. Aszongya: 
„Tuggya-e mit, gazduram? Van gyertyája?” 
„Van.” 
„Na,” aszongya, „akkor hozzon egy szál gyertyát a pajtába.” Hát akkor az szótfogadott neki. Hát 


a pajta közepin állitotta eszt a gyertyatartót, a gyertyát bele. Meggyujtotta. Aszongya: 
„Mast csak szórgyák a kévéket!” A Jézus rátartotta, meg tovább. A szem kiesett. 
A Péter fe. „Mast tanútam valamit, hogyan kö csépűnyi. Maj keresek pénszt.” 
Hát mikor megtutta a nép, hogyhát mi ujság, hogy ezekné a cséplés ojjan gyorsan megy, a Pétert 


meghítták csépűnyi. Ammeg mindent lángbaboritott. Szegény embernek mindennye elégett. Hát onnaj 
lógni köllöttek. De a Jézus nem avatkozott bele. 


g) Na, hát mennek, mendegének. Fekütt a fődön egy krajcár. „Péter,” aszongya Jézus, „vedd fő, 
itt egy krajcár hever.” Péter intett a kezive egyet. „Mi az a krajcár?” 


Továbbmentek. Jézus meghát közbe valahogyan ecsipte a krajcárt, fővette. Hát asztán mentek. 
Egy asszony cseresnyét árút. Jézus odament. „Mennyit ad egy krajcárér?” 


„Tíz szemet,” aszongya. 
Hát vett tíz szem cseresnyét. Hát ahogy megy a Jézus elő, a Péter utána. Jézus mindig egy szemet 


leengedett a fődre. A Péter meg lenyút, meg fővette, meg szemenkint megette. Mikor a tizedik szemet 
fővette, aszongya neki a Jézus: 
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„Na, Péter, egy krajcárér,” aszongya, „lusta vótál lehajúni, most egy krajcárér tisszer lehajútá” 
aszongya. Megjárta a Péter. 


h) Na, hát a Péter nem zugolódott. Hát mentek tovább. Elérkesztek megin hát egy másik kösség- 
be. Jézus aszongya: „Itt nem hálunk meg,” aszongya, „elmegyünk a következő kösségbe.” 


Hát azok mentek. Utközbe egy csárda vót. Szót benn a zene. (Nem a zene, tévettem.) Rikogattak, 
danótak, vertek. Az üvegeket szórták. 


„Ereggy be,” aszongya a Jézus a Péternek, „nézd meg, mi van itt.” 
Az ácsok mulattak. Hát a cimbalom meg a hátára termett a Péternek. Hát az ácsok ekapták ott a 


Pétert. Ráncigáták: „Huzd rá cigány!” Szekáták jó, mer a Péter nem tudott semmit róla. Jó agyonver- 
ték a Pétert. Jó agyonverték. Hát az úgy mászott ki a csárdábú. 


„Uram,” aszongya, „büntezsd meg ezeket, engem csaknem agyonütöttek.” 
„Hát micsoda büntetést szabná ki az ácsoknak?” 
Aszongya: „Uram,” aszongya, „aggyá vascsomót a fába, hogy a szerszámuk kicsorbullon, ne 


tuggyanak faragni,” aszongya. „Ó,” aszongya, „Péter, te igen sokat kivánsz, aszt nem lehet. De meg- 
büntetem üket,” aszongya, „facsomót adunk bele nekik.” Hát azelőtt a fába csomó nem volt. Hát a Pé- 
ter miatt a Jézus megbüntette. Azúta vannak az ágakná azok a kemén csomók a fába. Az hát az ácsok- 
nak a büntetése. 


Oszt akkor abbamaratt. Vége lett. 


4. AZ ARANYMADÁR SZIVE 


Hát volt valamikor két fiutezsvér. Az egyik aranymíves vólt, a másik meg szegény favágó. 
A favágónak volt hét gyermeke, az aranymívesnek egyse. Hát a gyerekek mindig az ángyukon lógtak, 
hogy egy kis harapnivalót kaptyanak. Ami maratt ugyebár, azok elfogyasztották. 


Hát a favágó kinn vót az erdőn és látott egy aranymadarat. Aranytollú madarat szólva. Annyira 
hajszúta aszt a madarat, de hát megcsipni nem birta. Hanem egy szál tollat elcsipett. Aszt elvitte hát az 
öccsinek, az aranmívesnek. Kapott érte abba az üdőbe ezer forintot. Azér a szál tollér. 


Aszongya az aranymíves a báttyának, aszongya: 
„Te, Jóska, ha aszt a madarat nekem meg tudod fogni, feli vagyonomat átadom,” aszongya. 
Hát jó van. Megy egy-két napra ki az erdőre. Mindaddig hajszóta azt a madarat, míg elcsipte. Át 


is atta az öccsinek. Meg is kapta a jutalmat. De annak a madárnak az volt a tulajdona, aki annak a szi- 
vit megeszi, annak mindennap a fejje alatt, ha fölébred reggel, egy arany van a feje alatt. 


Hát eszt a favágó meg nem tutta. Hát a két idősebbik fickó, ezek rettenetes jártassak vóltak hát a 
nagybácsijukhó, az ángyukná vótak a konyhába. Belekukucskátak hát a fazékba, hogy mi van benn. És 
éppen aszt az aranymadarat főszte az urának. 


Ezek belenyútak. Hát a két gyerek megette a madárnak a májját vagy a szivit, akarom mondani. A 
favágónak a két fija. Hát, rendbe van. Most az asszony nem tutta, mitévő legyen. Ement hátúl a szom- 
szédokhóz. Vót egy kanárimadarok, aszt megvette és annak a szivit tette bele. Meg is ette az aranymü- 
ves, de arany nem termett. 


De a favágónak a két fijának, mikor az annyok az ágyukat bevetette, mingyeniknek a feje alatt ott 
vólt az arany. Hát eszt igen nagy izébe vette. Nem? 


Ement a favágó, meg besugta hát az öccsinek. Akkor észregyütt. Aszongya az aranymives a 
báttyának, aszonta: 


„Jóska, rámúd e a két fijadat, mer ezek má az ördögge jáccanak össze.” 
Hát mitévő legyen? Aszonta a fijainak: 
„Pakullatok össze. Itt van puska, kard, valami tőr, puskaport, egysmást, eljöttök velem az erdőre, 


vadásztok.” 
Hát ollan helre vitte őket, ahol a gyerekek nem ismerték ki magukat. Otthatta őket. Ő meglógott. 
Hát a gyerekek nem talának vissza. Hát a két gyerek gondúkodott, gondúkodott. Egy irányt fog- 


tak, meghát menekűtek. De akárhol feküttek, főketek, mindegyiknél az arany megvót. Hát pénzre 
azoknak szükségek nem volt, mer aranyér kapott mindent. 


Nahát, már hónapokhosszat mentek. Elérkesztek egy erdőbe. Megy ott elejbek egy nyul. Kaptyák
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ezek a puskát, hogy lelövik a nyulat. A nyul föáll két lábra, megszóllant, aszongya: „Kegyelem? Ne 
lőjjetek agyon. Van két kis fiam, aszt nektek adom.” 


Hát bele is egyesztek. Tarisznyájok van. A kis nyulfijat mindegyik fogta, meg a tarisznyájába 
tette. 


Mentek tovább. Mennek egy jódarabig. Megin gyün a róka. Arra is puskát ragannak. Ais kegye- 
lemér könyörgött: 


„Van két kisfijam, odaadom. Kegyelmezzetek meg.” 
Elfogatták a két kis rókafijat. 
Mennek tovább. Gyön ám a medve. Elöször meghökkent a két fickó. Rákapták a puskát. Megállt, 


kegyelmet kért: 
„Van két kisfijam, nektek adom.” 
Hát így lett mindegyiknek három állattya. 
Most hát mentek, mentek. Az erdőbű kiértek. Hosszi utakon mentek. Eccecsak az út kétfelé vál- 


lott. Egyik ment jobbra, egyik balra. Megállt az idősebbik. Aszongya: 
„Te öcsém, most elvállunk egymástul. Amerre kivánsz, menny. Meg én is.” 
A fijatalabbik aszongya: 
„Tudod-e mit, bátyám? Neked is van bicskád, nekem is. Enné a fáná,” aszongya, „leszurjuk a 


bicskát. Mához egy évre ide visszatérünk. Amellik előbb ideér,” aszongya, „az húzza ki a bicskákat. 
Ha egyik rozsdás, az az illető elpusztút. Ha tiszták, akkor életbe van. Akkor mindaddig várjon, még 
asztán összejönnek.” 


Evve az idősebbik elment balra, a fijatalabbik jobbra. Hát a fijatal beérkezett egy városba. Be- 
ment a belvárosba. De gyászba vót a város. A kávéstú kérdi, mit gyászúnak hát itt a városba. 


Hát mongya, hogy a kirájnak van egy lánya, aszt egy hétfejü sárkánynak kölli adni. Ezen és ezen 
a napon. És magyarászta, aki a lányát megmenti, az feleségül kaptya. 


Hát a gyerek spekulát, spekulát. Ottmaratt. Kért szállást. Mikor elgyött az idő, fogta magát és 
ment e, kiment a sárkány elejbe. 


Kieresztette a medvét a táskábú. „Tépd széjje!” aszongya. Szét is tépte. A tönkretette a sárkányt. 
„Vissza a tarisznyába!” 


De, hát kileste az alkalmat az udvarkapitány. Ugye hát a várba volt a parancsuló. A kiráj, mikor 
látta, hogy a lányát valaki megszabaditotta, intett. A menet visszament, a fijatalokat otthatta. Utközbe 
egy kápolna vólt. Hát a fijatalpár a kápolnába leült, ott egyet pihennek. 


Hát, észrevette, hogy a menyasszonya szunnyadozik. Hatta. Kiszólitotta a nyulat a tarisznyábú: 
„Strázsájj! Hogy ide senki ne férgyen.” 


Ő is elalutt. A nyul hát természetes megunta. Szót a rókának, hogy „vigyázz!” Ais megunta. Ki- 
szólitotta a medvét. A medve is vigyázott: elalutt. 


Az udvarkapitány odasurrant, evágta a legénynek a nyakát. Egy sikitás volt, mikor hát a menyasz- 
szony meghallotta. A medve megébrett. 


„Mi baj van itt?” 
Hát törűgette a menyasszony a vért a zsebkendőjivel. Hát most ekesztek, mind a három állat ec- 


cerre összegyütt. Hát a nyulat váduták, hogy mér atta át a szolgálatot. A nyul megin fölát két lábra, el- 
kezdett könyörögni. – De a menyasszonyt elvitte az udvarkapitány, a legény meghát ottmaratt. – A 
nyul kegyelemér könyörgött a medvének, mer halálraitélték a róka, meg a medve. Aszongya a nyul: 


„Ne báncsatok. Talán még lesz segiccség,” aszongya, „én emegyek, hozok hamar varázsfüvet és 
mekkennyek, talán jó lesz.” 


Sikerűt is. Megmentette a legént. 
Avva hát a legény főket, foltatta az uttyát. 
Itt meg hát hogy ki vót téve, azé a felesége hát, aki megmentette. De a lánnak az udvarkapitány 


nem köllött. Hát az aptya mindig kinoszta. 
„Apám,” aszongya, „egy éven belül, akármiccsinász, nem esküdök meg.” 
Hát kitüszték aszt a napot, hogy egy évre rá lesz az esküvőjük. 
Hát jó van. A legény meg hát ment, ment. Pénze mindig vót, mer mindennap egy arany odakerűt. 


Mikor kiszámitotta, halt!, ennyi idő köllött ide, most ennyi idő köll vissza, megfordult. Vissza! 
Bement ugyanabba a kávéházba, ahol legelőször vót. Akkor örömre vót a város kiizéve, lobogósz- 


tatva. Hogy hónap esküszik a kiráj lánya. 
Hát a kávés megmagyarászta. Aszongya neki az a fickó: 
„Uram,” aszongya, „fogaggyunk fő, hogy én is eszek abbú a levesbű, amit holnap a kiráj elejbe 


tesztnek.” 
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„Hát az lehetetlen.” 
Hát fogattak. Kiszólitotta a nyulat a tarisznyábú. 
„Menny ide és ide és kérd meg a menyasszonyt, hogy nekem kűggyön levest. Abbú a levesbű, 


amit a kiráj elejbe tesznek.” Hát a nyul ugrott. Sütkérezett. Észrevette a menyasszonyt. 
Szót neki. Mekkűttö. 
Aszt a kávéssa együtt elfogyasztották. 
Hát osztán megin szó lett, hogy abbú a husbú, amit a kiráj elejbe tesznek, ahogy abbú is eszik ű. 
Ekűtte a rókát. A róka meghoszta a pecsenyét. Együtt efalatoszták a kávéssa. 
„Na,” aszongya, „kávés úr, fogaggyunk hát, most egy kicsit többe, hogy abbú a borbú is iszunk, 


amit hónap a kiráj elejbe tesznek.” 
„No, aszt méges hiszem,” aszmongya. 
Kiszólitotta medvét. Nekiadott egy kulacsot: 
„Ereggy. Hozz abbú a borbú, amit a királ holnap iszik.” 
Hát a medve elment. Rászót a pincemesterre: 
„Mennyen, meg aggyon abbú a hordóbú, amit holnap a királ elejbe tesznek.” 
Ja, de a pincemester okoskodott. Akart bort anni neki, de nem abbú, amit a királnak visznek. De 


ráförmett a medve: 
„Ha nem acc abbu,” aszongya, „itt röktön szétszellek!” 
Hát erre a lány, hogy már az állattyait látta, erre osztán fölizét, hogy az ő megmentője íletbe van. 


Másnak az állattyai nem lehetnek, mint az övé. Hát asztán csak húszta, húszta. 
Hát asztán a leány másnap, mikor hát az esküvőre kellett vóna kerűni a sor, megtagatta az eskü- 


vőt. Aszongya: 
„Apám, sehogyse! Mer az én megmentőm,” aszongya, „itt van a városba. Akárhol, de itt van. De, 


hát ki tuggya, hogy hol?” Hát gyorsan asztán küldöncöket izét ki a királ, hogyhát kitudakollák a vár 
rosba, hogyhát ki az. Hát véletlen a kávéshó is kerűt. 


A jelentette, hogy: „Igen, itt vagyok.” 
Hogy a királ hivassa, hogy jelentkezzen. 
De ő mit izent. Aszt izente a királnak: 
„Ide annyi az út, mint énnekem oda. Ha engem látni akar, akkor gyüjjön ide.” 
Nahát osztán a királ befogatott hatos fogatba és behajtatott a kávés elejbe. 
Ott meghajút előtte: „Igen, én mentettem meg,” aszongya. 
„No, majd kitudódik.” 
Bevitte hát a várba. Egy szobába székek vótek. Egyik felű elő ült hát a menyasszony, meg a királ. 


Másik felire hát a suhanc. 
„De,” aszongya, „ha engem meghazuttósz vagy megcsalsz, itt a fejedet veszted.” 
„Hát,” aszongya, „fölséges királom, én be tudom bizonyítani. Itt vannak az állattyaim,” aszon- 


gya, „esz tette tönkre.” Kiszólitotta a medvét. „Esz tette tönkre a sárkányt.” 
„Rendbe van, az nem elégséges,” aszt felete. 
„Na,” aszongya, „akkor hát adok más bizonyitékot.” Belenyút a zsebgyibe, – ëvót rejtve a béllés 


között a királné, királlány zsebkendeje, ja, amive törűte hát a vért. Aszongya: 
„Abba a pillanatba még szerencséje vót a lányának, mikor éntőlem,” aszongya, „elkapta, hogy 


emeccette a nyakamat, ibrett fő a medve, hát a zsebkendőt a zsebembe nyuszkóta. De nemcsak az izét 
a zsebkendőt, de itt van,” aszongya, „a menyasszonynak a gyürüje is. Nézze meg eszt a gyürüt, ha a 
családhó tartozik-e vagy nem.” 


Hát a királszin, vagy mi a fene jel, az benn vót a gyürübe. Akkor elhitte. Asztán megnyomta a 
csöngőt. Beugrott az inas. „Parancs fönség!” 


„Szólicsd be a trónörököst, hát az udvarkapitányt!” 
„Tessék heletfoglalni.” Odaűtette a menyasszonyáhó. Hát űk hárman űtek. 
Aszongya neki: „Te trónörökös vagy. Miccsinyáná,” aszongya, „egy ollan gazemberre, mint az 


ott?” És rámutatott. „Mint trónörökös léttedre vagy mint fönség léttedre téged megcsalna, meghazut- 
tóna? Micsoda büntetést szabná neki?” aszongya. 


Aszongya; „Fönségem, én aszt,” aszongya, „négy lóva szabatnám szét.” 
„Na, akkor magadra szabtad ki az itéletet. Mert te csaltá meg.” Így meg úgy. 
Meg kint hát persze az inas úgyis várt, de az inasnak szót. Egykettőre gyüttek, megmá vitték le az 


udvarra, meg ott négy lóva szétszabatták. 
Hát ő kapta meg a királlányt. 
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Hát jó van. Mast három nap tartott a lakodalom. Lakodalom után az urak összeszótak egy kirán- 
dulásra. „Emennyünk vadászni.” Hát kimentek valahová az erdőbe vadászni. Hát a fiatal királnak egy 
aranszőrü őzike jelent meg. De akármiccsinát, nem tutta lelűni. Mindig úgy mászkát, hogy a fa mindig 
akadék vót. Nem tudott rálőni. Hát addig csalta, csalta, míg besötétedett. 


Hát jó van. Ezek hazamentek a fiatal királ nékű. 
A fiatal királ meghát leűt és tüzetrakott, hogy kicsit falatozzon, mer egész nap nem evett semmit. 


Hát a tarisznyába vót. Kiszólitotta a három állattyát. Azok lekupolottak, kesztek falatozni. Eccecsak 
egy hang, egy vénasszonyhang, fönn vót egy a fán, kezdett ott pityeregni: 


„Ja, jaj! De izélek, fázok!”1 
„Na,” aszongya neki a királ, „ha fázol, gyere le, melegeggy!” 
„Nem merek, az állataid szétszabnak.” 
„Nem bántanak az én állataim senkit,” aszongya, „nyugottan legyühecc.” 
„Nem merek,” aszongya. Letörött egy darab ágat és aszt ledobta. Aszongya: „Fönség, tegye aszt 


az ágat az állatok elejbe, akkor megvagyok védve.” 
Szótfogadott. Odatette aszt az ágat. Az állatok fölátak, kűvéváltak. Őtet meg fogta a boszorkány, 


meg vitte. 
Hát nincs királ! Most hát ez megtörtént, a királné hát gyászháborút. Jászút. 
Megérkezett hát a báttya a célpontra. Ahol ki volt tűzve, hogy találkoznak. 
Nem gyütt. A kések tiszták. Hát íletbe van. Fogta magát, hát emegy elejbe. Maj talákszik. 
Bekerűt a városba. Bement abba a kávéházba, ahova az öccse szokott menni. 
„Mi ulság van itt, hogy illen nagy gyászba van a város?” 
Hát a kávés emeséte az egész dógot, hogyhát mi történt itt, hogy a fiatal királ eltűnt. Hogyhát 


ugyanillen ember, mint ű. Hogy a két tezsvért ekkülömbösztetni nem lehetett. Lova egyforma, tarisz- 
nyájok, fegyvergyök, minden, állatok. Hát ott beszét. 


Fogta magát szépen, bement hát a várba. A királné úgy fogatta, mint saját urát. Nem ismerte meg. 
Hát ott ettek is, ittak is. Kerűt sor a lefekvésre. Le is feküttek. De az illető a kargyát aszt leoldotta és 
az ágy közepibe fektette. – Az annyit jelent, mintha a lovak között, strájfának mondgyák, hogyhát az a 
védő. Hát ez úgy. Nem szót semmit az asszony. „Csak mér teszi ezt a kardot ide?” 


Hát ű mindent a kávésná hallott. Regge, mikor főketek, aszongya a királnénak: 
„Jelencsd be az uraknak, emegyünk vadászni.” 
Hát rá is szette. Az urak megin arra a helre mentek, ahun hát az öccse vót, hogy kinn vótak. 


Éppúgy megjelent az aranyőzike, mint az öccsinek. Őtet is arra helre csalta az őzike, mint az öccsit. 
Ugyanarra a pontre. 


Ott leült. Ais kiszólitotta az állattyait. Megrakta a tüzet. Adott nekik harapnivalót. Megjelent a 
vén boszorkány. Annak is ott jajgatott, hogyhát fázik. 


„Ha fázol, gyere le. Itt melegedhecc.” 
Ja, de az asszony csak kukoricázott, kukoricázott. Megin odadobta az ágat. 
„Majd adok én neked ágat!” Visszadobta. Ragatta a puskát, – mert tanút valamit útközbe, – a bo- 


szorkánnak! „Ha nekem,” aszongya, „öt percen bellű nem lesz itt az én öcsém, meg az állattyai nem 
ának úgy előttem, mint az enyimek,” aszongya, „mingyá véged van.” 


Abba a pillanatba egyszerre, mert ott mind tüskeerdő vót, hogy ott még egy egér is bajosan tudott 
menni, mikor a fegyvert rászegezte, hogyhát esüti, abbú a tüskébű a világon a legszebbik virágkert lett, 
éshát az öccse szépen sompolgott. 


Az odament. 
Mikor ecce az öccse megvót, akkor a két medvét nekiengette: 
„Mast aszt a piszkot szeggyétek szét.” 
Aszt tönkretették. 
Hát osztán hazamentek mind a ketten. 
Akkor is üressen mentek haza a vadászokkal. Megin nem vót hát királ. Hát kéccségbe vuotak. 
Hát eccecsak betoppant. 
Csak nészte a két tezsvért. Nem tutta, mellik az ura, a felesige. Nem ismerte szét üket. Úgy köl- 


lött kérdezni: „Hát most melliké vagyok.” 
Hát osztán jelentkezett. 
Akkor mekkértte osztán hát a sógorát, hát a magyarember úgy mongya, hogy mér tette aszt a kar- 


dot. 
Aszongya: „Mert tilos az érintkezés! Azér tettem oda. Az aszt jelentette.” 
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Na, hát asztán így rendbegyüttek. Ujra tartottak lakodalmat. Asztán hát az öregebbiknek hát a 
királ monta: „Itt mast vannak kitönő nők, itt mast válassz magadnak, amellik hát teccik. Ne sokat ku- 
koricázz,” aszongya, „ahhó lépty és csólkold meg. Ha szive van, visszaaggya.” 


Úgy is lett. Hát egy fehérnépet kivállasztott. Osztán tartottak, egy hétig a lakodalom mindig fótt. 
Hát az egyikbű királ lett, a másiknak adott foglalkozást. Hát azok igazán boldogok lettek. Ha 


meg nem haltak, máma is élnek. 
De ott vót itt a szomszédom a lakodalmon. Meg én is. Ez főhordott, kiszolgált. Ollan ügyetlen egy 


ember volt, hogy magam rösteltem. Má minden fogytán vólt, de még egy sonka ott készen volt. Aszt le- 
akasztottam. Mondom: „Itt van Ferenc, legalább ebbű egyé”. Akkor még ott kukoricázott, a kutya ki- 
kapta a kezibű. Fut a kutya a sonkáva. Ő meg a söprüt ekapta, utána. Mikor körösztű ugrott a kerité- 
sen, az utánacsapott. A kutya efosta magát. Aszongya a szomszédom: „Jó van kutya, má a csontot el- 
vihedd, csakhogy a velőt itthattad!” 


Még ma is a szájaszéllét nyajja. 


5. AZ ARANYSZŐRŰ BIRKA 


Hát volt valamikor Magyarországon egy kirájfi és Törökországba is egy kirájfi. 
A magyar királ meghivta hát a török királt, hogy látogassa meg. A török királ ehoszta hát a lányát és 
hárman hát szépen együtt beszégettek, tanácskosztak. A magyar királ etaláta hát neki mondani, hogy 
üneki van egy embere, egy juhássza, ollan talán a földkerekén sincs, ollan igaz ember. Hogy az soha 
még az illetbe nem hazudott. 


A török királ aszongya, aszt nem hiszi. 
Hát nagy fogadást csinátak, hogy hazudik. Pedig tévedett. Elmegy hát a következőnap az aransző- 


rü birkáva. A lány megszökött, ement a juhászhó. Aranyat, gyémántot, az a világon mindent igért a ju- 
hásznak: aggya neki a birkát. 


Hát sehogyse. Ü nem aggya oda. 
Hát odakerűt a sor, kérdi a lány: „Hát atyafi,” aszongya, „mongya meg nekem, hát mijér adná 


oda nekem aszt a birkát? 
„Semmi kincsér se, de eggyér,” aszongya, „ecserélem.” 
„Mijér?” aszongya. 
„A feketéjér, ami a lábaközött van.” 
Beleegyezet. Jó bevert neki. 
„Hát itt a birka.” A lány fogta a birkát és vezette. 
„Üjjaj, de most bajba vagyok. Hogyan aggyam, hogyha a királ, hogy hijánzik a birka, hogy hova 


lett? Most próbát csinájjak.” Leszurta a csörgősbottyát, rátette a kalaptyát. Odament, összehuszta 
magát, meghajút: 


„Fenséges kirájom, ellopták.” 
Visszalépett, megin odaát: 
„Fenséges kirájom, a farkas megette.” 
Megin félrelépett. Harmaccor is odalép: 
„Fönséges királom,” aszongya, „bocsánatot kérek,” aszongya, „ecserétem feketéér.” 
„Eszt ehiszem,” aszongya. 
Abba belenyugodott. Mikor hát az ideje megvót, hazahajtotta hát a báránnyajit. A kiráj, meg a tö- 


rök kiráj a lánnyal ép gyütt. Lesték az ablakon. Megérkezett. 
A királ fogtamagát és lesétát az udvarba. 
„Fijam, gyere ide.” 
Odament. Hát összekapta magát, mint a katona. Meghajút. 
„Hol az én aranyszőrü birkám? Aszongya. 
„Bocsánat, fönségem,” aszongya, „ecserétem egy feketére.” 
Aszt ehitte neki. 
A török királ elvesztette a fogadást. Ki is fizette. 
„Na,” aszongya, „fijam, tudom, hogy idájig nem hazuttál. Nekem ez a kincs nem köll. Ez a tijed,” 


aszongya. Nekiatta. „Megérdemled,” aszongya. 
Evve asztán vége lett. 
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6. AMIKOR A CIGÁNY ÜGYVÉD LETT 


Hát volt valamikor egy pap és egy tanitó egy kösségbe. Szép gyönyörü idő vót, kint tanácskosztak az 
uccán. Ecce csak a pap aszongya a tanítónak: 


„E,” aszongya, „emennyünk egy picinyt sétányi,” aszongya. Sétátak, sétátak, elérkesztek hát a 
szomszéd kösségbe. Aszongya a pap: „Gyere, bemegyünk, igyunk egy pohár bort, ekkicsit uzsonnáz- 
zunk.” 


Hát be is tértek. Mikor fizetésre kerűt a sor, se a papnak egy garasa, se a tanitónak. Hát a pap 
mekkérte a kocsmárost, hogy számolla össze: „Maj valamellikünk jön, osztán megfizeti. De a nevün- 
ket ne irja föl.” 


Hát amikor elmentek, a kocsmáros fogta magát, fölirta az ajtóra: „A dominusvabiszkum megivott 
háromdeci bort, megevett három főttojást, két süteményt. A tanitó, az etkumszpiritituji megivott két 
pohár bort, megevett egy szafaládét két süteménnye.” 


Hát eltelt egy-két nap. A tanitónak adott pénszt a pap, hogy ű könnyebben megy, féjatalabb ember 
vót, mennyen, fizesse meg hát az adósságot. 


Hát a tanitó az hama észretért, a föliratot mikor megpillantotta, hogy mit jelent. „Hát fizetek, 
kocsmáros úr!” 


„Mit fizet?” 
„Pohár bort, szafaládét, két süteményt.” Kiszámitotta, megfüzette. „Hát a plébános úr?” 
„Megevett három tojást.” 
„A három tojásbú három tyúk lett vóna. A három tyúk egy évbe ennyit tojott vóna. Abbú meg 


ennyi, meg ennyi tojás lett vóna. A tojásokbu ennyi tyúk lett vóna. „Aszt összeszámitotta a kocsmáros 
neki, hogyhát ember talán a földön nincs is, aki aszt kitutta vóna számitani, hogy az mibe kerül. 


„Hát ez lehetetlen. Én aszt nem tudom, megfizetni.” 
„Nem fizeti meg, bepörölöm.” 
Ement a birósághó, bepörőte. 
Hát egy szép napon mekkaptya az idézést a biróságtu a plébános. A tanitó mint tanu. 
Na, dehát mit tud segiteni a tanitó? Törte a fejit, buslakodott. 
Arrament a cigány. Lássa, hogy a plébános igen szomorú. 
„Jónapot, tisztelendő úr. Mit buslakodik ?” 
„Ej, cigány,” aszongya, „nagy bajba vagyok.” 
„Mi baj? Tessék hát elmondani, talánnya tudok segiteni,” aszongya. 
„De, hát hijába,” aszongya, „tanúttabb emberek is vannak a világon,” de aszongya, „bajja hi- 


szem, hogy segiteni tudnának rajtam.” 
„Hát csak mongya e. Talán?” 
Hát emonta neki. 
„Tisztelendő úr,” aszongya, „eppercet se késsen, mennyen a birósághó és aggyon be engemet 


mint ügyvédnek. Én heltállok,” aszongya. „Én magán fogok segiteni.” 
De a biróság meg ugyan az ű kösségbe vót, mint például itt, Fölsőpuján, nem? Hát az idézés erre 


és erre az órára szól. 
A tanitó, a plébános hát megjelentek. A cigány nem. Nem tunnak tárgyani. Küttek egy küldöncöt 


a cigánnak. 
Hát akkor a cigán is előjött. Hát akkor a biró mingyá előkapta, jólehorta, hogy őmijatta késleke- 


dik itt a tárgyalás, egysmás. 
„Hol vótá?” 
„Na,” aszongya, „igentisztet biróuram,” aszongya, „vöttem öt kiló kukoricát. Aszt megfősztem, 


most eküttem a feleségemet, hogy ütessejel.” 
„Te bolond cigány,” aszongya a biró neki, hogy kel ki az a kukorica, ha megfőszted?” 
„Ó, tisztelt biróuram,” aszmongya „a kocsmáros úr is megfőszte a tojást. Hát akkor hogy kene 


abbú ki?” aszmongya. 
Hát a cigány megnyerte, a kocsmáros bukott. 
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7. A CIGÁNY ÉS AZ ISKOLA 


Hát vót egy pap. Szeretett vadászni. A cigány meg lakott a kertye végibe a pap lakásáná. Foggya a pus- 
kát a pap, kimegy a kertbe. Odakiját a cigánynak. Aszongya; „Gyere velem hajtani,” aszongya. 
„Emennyünk vadászni.” 


Hát egy jó suhánkát fogott a cigány, meg hát mentek hát az erdőn. Föugrik egy nyul. Pap rákaptya 
a puskát: „Hupp!” A cigány a botot: „Hupp!” 


Hát a cigány fogta a nyulat. „Plébánosúr, eszt én lőttem, ez az enyim.” 
Aszt felete: „Hű, már cigány. Hogy tuttad vóna” aszongya, „te lűnni, hiszen csak bot van a kezed- 


be.” 
„Lűttem! Téved, plébánosúr,” aszongya, „én lűttem. Az Isten akarta, esűtt,” aszongya. 
Hát meg ment a vadászat tovább, míg be nem estölöttek. Aszongya a pap: „Jó van cigány, na hát 


mast evisszük hát a nyulat hozzám. Amellik elöbb jóregget tud köszönni, azé lesz a nyul. De a nyul 
egyellőre nálam marad.” 


Hát a cigány hát okos vót. Paplakás előtt nagy fák vótak. Pap nem számitotta, de a cigány fömá- 
szott az egyik fára, meghát ott leskődött. 


Már este tíz óra. Ütött a toronyóra. Ecce csak a cigány halla: 
„Mi ez?” 
„Iskola.” Mikor a pap megfogta a mismist a szakácsnéná. 
A szakácsné megfogja a pap micsodáját: „Mi ez?” 
„Tanár.” 
„Hagy mennyen hát a tanár az iskolába.” 
A cigány szép lassan lecsuszott a fáról, odament az ablakhó, jó megzörgette. 
„Ki az?” 
„Én vagyok, a cigány. Jóreggelt kivánok.” 
„Mit akarsz cigány, hiszen,” aszongya, még csak tiz óra este.” 
„Plébánosúr,” aszongya, „nagyon téved, mer a tanár nyócórakkor iskolábamegy,” aszongya. 
Akkor efutotta a méreg a plébánost. 
„Itt a nyul, meg pucull,” aszongya, „de elne árud senkinek.” 


8. AKI SZEBBET ÁLMODIK 


Vót egy másik plébános. Nettó a cigánt hítta vadászni. Ott is illen formán történt. 
A pap lűtt nyulat, a cigány meg a kapanyelet fogta rá. Hát ezek is így kerűtek rá. Hát ott is kicsi- 


nyáták, amellik szebbet tud álmodni az éccaka, azé lesz a nyul. 
„Ittmaracc cigány, nálam alszó.” 
Hát a cigány furtonfurt a kulcslukon lesekedett, hogy hogyan késziti el a szakácsné a nyulat. Hát 


el is készitette. Cigány aszt is meglátta, hovatette. 
Mikor nyugovóratért a pap is, a szakácsné is, a cigány főket. Neki a nyulnak. Bevágta, megette. 
Regge gyün a plébános: „Na, cigány, mit álmottá?” 
„Ej, tisztelendő úr,” aszongya, én igen szípet álmottam. Deja tisztelendő úr mit álmodott?” 
„Én szépet,” aszongya. „Két angyal gyütt,” aszongya, „a mennyekbű létrán. Megfogtak, vezettek 


a létrán fö ja menyországba,” aszongya. 
„Igen, igen, plébános úr,” aszongya, „én is láttam. Aszittem má ugyse gyön többé vissza, hát én 


megettem a nyulat.” 
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9. STEJNBERG 


Volt valamikor egy halász. Az a tengerparton lakott, de közel valami királi városhó. Igen jó ment neki 
az üzlet. Öt kislánya vót neki. Azok má mind iskolába jártak. 


Hát ecce kimegy. Lerakja a huszonöt hálót. Mikor végigért, emegy vissza. Főszedi. Egy halat se 
tudott fogni. Másnap ujra kiment. Lerakta üket. Megin nem fogott semmit. Hát így ment hónapok 
hosszat, hogy semmit nem tudott. Sok adósságot csinát má az üzletekbe. Arra kerűt utollára a sor, 
hogy nem kapott hitelt. 


Hát egy szép napon kijelentette a feleséginek, aszongya: 
„Annyuk, én emegyek. Ha tizenkét órára nem leszek idehaza, akkor ne várgyatok,” aszongya, 


„nem akarom látni, hogyan pusztútok éhen. Én a tengerbe vetem magamat.” 
Hát lerakta a hálóit. Visszatért. Főhúszta mind a huszonötöt. Egy sincs! Letérdet a csónakjába, 


imádkozott, hogy a Jóisten nevibe ű a másvilágra megy. Abba a pillanatba meg hallott valami kiáltást. 
„Pajtás, nem szégyellenéd magadat öngyilkosnak lenni?” Akkor körünézett. Sehol semmiccse lát. 
Megin próbákozott, hogy nekiveti magát a tengernek. Ujra megszóllant: Akkorse lát semmit. 


Megszóllant harmaccor. Hát akkor főtekintett az ég felé. Lássa, hogy hát egy óriás sas lebeg fönt 
a levegőbe. 


„Pajtás,” aszongya, „terád még szerencse vár.” 
Savva a sas ement, etünt. Utánanézett. Hát mint sok helen a tengerbe vannak sziklák, ollan kis 


szigetfajták. Hát átrepűt egy ollan csucsra és ottan leszát. 
Meg lekapcsúta a csónakját, meg utánaevezett. Hát főmászott a sziklára. Mit lát? Egy nagy, irtó- 


zatos nagy fészek vót ott. Kilenc tojás vót bent. Ej, akkor a szive egyet dobbant: 
„Hála Isten, valamit viszek haza. Nem pusztúnak éhen.” De a sas megszóllant: „Pajtás,” aszon- 


gya, „evihedd a tojásokat, de mond meg a feleségednek, hogy jól, ne báncsa üket, hanem meleg helre 
tegye üket.” 


Hát hazament. Mongya a feleséginek, mi ujság van. Fölát, főrakta a tojásokat, mint régente vótak 
a régi cserépkálhák a szobákba, a kálha vállára. 


Másnap kiment, lerakta a hálókat, megin átevezett a fészekhez. Ujra kilenc tojás van benn. Azo- 
kat is magához vette. Főszedi a hálókat. Nincs hal semmi. Hát bizony igen szomoruak vótak. 


Harmadik nap kimegy. Az első az volt, mikor a hálóit lerakta, hogy megnézi a fészket. Har- 
maccor is kilenc tojás bent. Magáhozvette a tojásokat. Visszament. Az eső hálót főcsigázza. Csaknem 
beleszakatt, annyi hal vót bent. De mire az összes halakat kiszette az egy hálóbu, a csónak megtellett. 


Hazament, a feleséginek átatta a tojásokat. Meglett az öröm, hogy van pecsenye. Hát az huszonöt 
napig tartott, mire kiszette hát a hálóit. A huszonötöt. Mindennap csak egy hálót tudott fővenni, 
annyira meg vót telve neki. Hát akkor má vót pénz, elanni is eleget tuttak, meg készlet is maratt. 


Hát asztán csak vótak. Egy szép napon, igen csunya, ködös idő volt, aszongya: 
„Annyuk, én máma idehaza maradok,” aszongya, „sok dógom van. A hálókat egy kicsit kiköll re- 


peráni.” 
„Hát jó van. Mast van. Nyugoggy egy kicsit.” 
Hát nekikezdett a hálókat reperáni a szobába. A gyerekek az iskolába vótak. Megtartották az ebí- 


det is. Ebíd után ujra nekifogott. Eccecsak arra lett figyelmes, egy nagy durranás törtínt. Főkaptya fe- 
jit, körűnéz, hát lássa, hogy egy tojás fekszik a fődön. Leesett. 


Odamegy. Megnézi. Hát mi van? Ekkis fiju. Ahogyan aszt nézegette, nézegette: hupp, hupp, 
hupp, mind a huszonhét tojás leugrott. Mind a huszonhétbű fiju lett. De nem mozdút egycse. Csak az 
utolsó, a legfijatallabbik, az egyet fordút magán, fölát, meg odasétált hát az öreghez: 


„Édesapám,” aszongya, „hogy érzed magadat, mikor huszonhét gyereket lácc elötted?” aszongya. 
„Istenem,” aszongya, „miccsinájjak? Ha a Jóisten atta, elköllek fogyannyi benneteket,” aszonta. 
Eszóta magát: „Fiuk talpra!” A huszonhat fölát, mind deli legények lettek abba a pillanatba. 
Hát aszongya a legfijatallabbik: „Tudod-e mit, apánk? Nagyon jól tuggyok, ruhánk nincs. Ereggy 


el a királhó, kérj tüle a huszonhét fijadnak tejjes rüsztungot. Mint egy katonának.” Hát a királhoz be 
is ment az öreg. Meg is kapta. Kocsin vitette ki. Másnap a huszonhét fiju elbucsuzott a halásztul és be- 
mentek a királhoz, hogyhát ük katonák akarnak lenni. 


„Fijaim,” aszongya, „sajnos, nem fogadhatlak el benneteket. Nincsen ollan törvény a világon,” 
aszongya, „hogy egy évbe, agy apának huszonhét fiját,” aszongya, „elvehettyük.” 


Mekköszönték a ruhát. Hát űk itt maradnak. Csak avva át elő. De mindig a legfijatallabbik. 
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„Na, hát,” aszongya, „fijaim, ha má annyira vagyunk, egy szolgálatot teljesíthettek. Hajaszt meg- 
tuggyátok csinyáni, mindenik kap tülem egy zsák aranyat. Nem sok munkábul áll,” aszongya. „Öt 
hold rétem van. Aszt leköllitek kaszálni és aszt tisztábatenni. De vigyázzatok jó. Szerszámot majd én 
adok.” 


Hát elfogatták. Hát huszonhét kaszásra az öt hold nem soká tart. Az egykettőre megtörténik. Le- 
kaszáták. Mire este lett, má boglába is vót a széna. 


Szép napok vótak. Megszáratt. Este megvacsorásztak. Akkor eszóta magát. Aszongya: „Gyüleke- 
ző!” Fölátak. Tizenhármat kiolvasott. „Tik máma strázsátok!” aszongya, „de jó vigyázzatok minden- 
re.” 


Ük odaállottak. Regge, mikor a legfijatallabbik megébred, körűnéz. Egyik bagla a másik után 
csaknem mind, fővan burogatva. 


„Itt valami történt.” Akkor leszitta üket. „Talpra,” aszongya, „minden szálat, ahun egy szálat ta- 
látok, asztat tisztábatenni, hogy ujra rendbelegyen.” 


Egész nap munkátak. Minden szálat összeszettek, amit oda betiportak. 
Este kiállította a másik tizenhármat. Hát azok nettó csak úgy vigyásztak, mint az elsők. Megin a 


boglák fővótak forditva. Ujra neki a munkának. Rendbetették. Este vacsora után: 
„Na,” aszongya: „Tezsvérek, ti tizenhárman vótatok szolgálatba. Nem vigyásztátok meg. Én 


máma magam leszek. Ha jénis úgy vigyázom meg, minti, akkor regge lűjjetek agyon,” aszt felete. 
Hát vót egy folás azon a réten. A lekközelebbi boglát kiválasztotta magának, forrás mellett. Oda 


ledűt. Meghát ott figyet. Hát mit vett észre? Eccecsak egy gyönge szellő jött és csaknem a szemei le- 
zárkóttak. De ő gyors vot. Odamászott ahhó a forráshó, meg keszte a szemeit mosni. Az nem vót elég, 
a mellét kigombúta, mosta a mellit, hogy ű fölfrissüllön. 


Hát ecce halla ám, egy nagy robaj. Persze köze volt egy nagy erdő. Az erdő, aszitte, mind egybe- 
dül. Ropogás, csattogás. Hát mit vesz észre? Huszonhét paripa jelent meg a rét széllére. Ott megátak. 
Hát egy szegény szürke vót, sovány, kösztök. Az kilípett a többi közű. Esz hát elejbement. Megszólli- 
totta a szürkét. Aszongya: „Szerbusz, Stejnberg,” aszongya. 


„Hét évig itt szenvedek,” aszongya, „valahára elgyöttél, megszabaditasz,” aszongya. 
Hát azok a lovak tették minden éven a szénát tönkre. Aszongya: 
„Szójj,” aszongya, „a tezsvéreidnek, kejjenek fő. Mindenik válassza magának egy lovat. Engem 


ugysem választ,” aszongya, „egyiksem. De te engem válassz. A többiek had válasszanak, amillen tec- 
cik.” 


Hát meg is történt. Fölűtek a lóra, belovagútak hát a királ elejbe. Jelentette, hogy a rét rendbe- 
van, mehetnek hát a kocsisok a szénájér. 


A királ maga föis kelt, kiváncsi vót, igaz-e. Hát igaz vót. Ki is atta nekik a zsák aranyat, meg min- 
den lóra adott egy zsák zabot és szénát. Avva emehettek haza. 


Hát a halászapánk is igen megörűt, hogy viszontláthassa a fijait. 
„Na,” aszongya a Stejnberg a halászapókának, „apánk,” aszongya, „ereggy be a városba, hozz 


bort, pálinkát, mindent, amit lehet, mert,” aszongya, „most mulatunk.” 
Hát három nap, három éjje mullattak. De a huszonhat má kicsináta, (nem is,) hanem a Stejnberg 


kijelentette, hogy a harmadik reggerre utnakindulunk. Ez a huszonhat teszvér meg összebeszét, hogy 
cserbenhaggyák, megszöknek. Hát ugyan, ha eccer három éjje mulat valaki, három nap, hát bizony 
már akkor álmos is. Nem? Kihasznáták az alkalmat, mikor a Stejnberg elalutt, ezek kimentek, fogták 
a lovajikat, eszöktek. 


Hát kivót jelentve, hogy ötórakor indulás. Hát jól van. Ü meg pont háromnegyedkor ébrett meg. 
Körünéz. Hát nincsennek tezsvérek. Kimegy. Se lú, se ember, mind meglógtak. Visszament, aszongya 
az öreg halásznak: „Apám, ezek megszöktek, utánuk megyek.” 


Azok nem akarták hát elengedni sehogyse. „Hátha elmentek, legalább te maraggy itt.” 
De űse maratt. Hát a lováhó szót: „A tisztesség, becsület megvót,” aszongya, „bennük, zabot hat- 


tak.” 
„De gazdám,” aszongya, „ereggy, hozz ekkis pálinkát, egy falat kenyeret, mer én nem eszem aszt, 


amit a többi eszik.” 
Hát bement, vitt neki hát pálinkát, kenyeret. Aszt efogyasztotta. Aszongya: „Mast tarcsá!” Föug- 


rott a lovára. Kérggye a lova tölle: „Gazdám, hogy mennyek mast? Mint a gondolat vagy mint a szél?” 
„Ahogy neked teccik,” aszt felete. 
Hát valahol a messze távolba ütött ötöt az óra. A huszonhat tezsvér meg levót lágerozva. Má az 


egyik megszóllant a huszonhat közül. „Mast öt óra,” aszongya, „ha mast az indul, egy hét ugyis kő ne- 
ki, mire ideér.” 
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Emmeg, topp! ottermett. Meghökkentek. Bocsánatotkértek. Ezután hű szolgáji lesznek. Na, hát 
asztán összeszették magukat, utnakindútak. Elérkesztek egy erdőbe. Hogy lovagúnak, eccecsak hal- 
lák, hogyhát kutyasivitás van. Hát mennek a kutyáhon. Erős láncca fához van kötve egy nagy melák 
kutya. 


Megát. „Mennyetek,” aszongya, „szabadiccsátok meg aszt az ebet.” Egyse fogadott szót. Leszát 
ü maga a lovárú, odament, szabadraengette a kutyát. 


A kutya kétlábra állott, mekköszöntö. Aszongya: „Ha maholnap valahol bajbakerűsz, gondujj 
rám, én is mentőd leszek.” 


Avval föugrott a lovára. A kutya is ement. Ük lovagútak tovább. Mennek megin jóidejig. 
Észrevette, hogy egy sziklán egy sas van megláncúva. Ais ott jajgatott. Ujra szót a huszonhat tezs- 


vérnek, mennyen valamellik, szabadiccsa meg. Nem ment egyikse. Aszt is megszabaditotta a Stejn- 
berg. Ais mekköszönte neki. Monta: 


„Ha bajbakerűsz valamikor, gondujj rám, szabaditód leszek.” 
Hát osztán mentek tovább. Mikor az erdő végire értek, egy kis viz volt, egy kis foló. Egy szegény 


csuka kinn a porba vergődött. „Szállon le egyik, ”aszongya, „tegyétek vizbe aszt a szegény állatot, ne 
szenveggyen.” 


De, hát egyse szállott. Leugrott, beledobta a vizbe. Egyet pördült. Mekköszönte Stejnbergnek. 
Aszongya: 


„Ha bajbakerűsz valamikor, gondull rám.” 
Avva ementek. Elírkesztek egy városhon. Hát annyit láttak, hogy a város nagy gyászba van. Hát 


belovagútak a városba. Egy öregemberre talákosztak. Intett: Halt! Megátak. Rászót: 
„Öregapám, mi ujság van itt a városba, hogy illen nagy gyászba van?” 
„Ej, uraim,” aszongya, „nagy baj van itt az országba. „Hogy mellik ország, azt nem tudom má. 


„Egy nagy ország hadatüzent. Hát előre gyászolluk a hazánkat, mert evesz,” aszongya, „a hazánk. 
Meg igenjó királlunk. Aszt sajnálluk.” 


„Na, öregapám,” aszongya Stejnberg, „vezessen a királ elejbe minket.” 
Hát elis vezette őket. Jelentkeznek a királnak, hogy „a huszonhét tesvérek vagyunk, ejöttünk se- 


giccségre.” Aszongya, „fönséges királlunk, fogaggyon bennünket. Nyugott lehet,” aszongya, „hogy a 
háborut mink nyerjük meg.” 


„Hát jó, ha annyira vattok.” 
„Mikor lesz az indulás?” 
„Negyedik nap hajnaba.” 
Aszongya: „Fönséges királlunk, aggya ki a parancsot az egész országba, ahány zenész van az or- 


szágba, az mind kezgyen zenézni és az összes harangok,” aszongya, „mind kondullanak meg. Öröm- 
hirre,” aszongya. 


Hát mulattak. Ejött hát a pont nap. Indulás! Hát a királ ment legelöl. Stejnberg a hátamögött. 
Úgy gyüttek hát a királnak hát a mellékurai. Nem? Utánuk asztán huszonhat tezsvér. Ugy gyütt hát a 
többi. Elírkesztek a harctérre. Aszongya a Stejnberg a királnak: 


„Fönséges királlom,” aszongya, „kardodat ki ne huzd a hüvelbű. Hadd benn nyugonni.” Akkor 
kijátott a huszonhat tezsvirnek: „Tezsvérek előre! Kardot ráncs!” Akkor kirántották a kardot. „Hur- 
rá!” aszonta. Hát azok nekimentek. Az első vonalat keresztűtörték. „Utánam!” Ementek. A másik 
vonalat is keresztűzuzták. Mentek a harmadik vonalra. Aszt is áttörték. Betörtek hát a királhó. A ki- 
rált efogták. Pedig, ha eccer a királ a sorrakerűt, vége a háborunak. 


Hát a királ megveregette a vállát a Stejnbergnek. „Mátú fogva,” aszongya, „te vagy a trónörökös. 
Ti meg huszonhatan,” aszongya, „tábornokok lesztek.” Kineveszte őket. 


Avva megfordútak. Vissza miatyánk! Elhatták az országot. Mentek vissza arra. Akkor mekkon- 
dútak a harangok. Huszonnégy óráig szünetnékű konogtak a harangok, ollan nagy öröm lett. 


Hát természetes, be is őtöszköttek mind. Stejnberg is, mint trónörökös. Asztán el, a királ vezette 
egyik szobábul a másikba, mindent megmutatott, hogy hogyan néz ki hát. Hát egy szobába bekerűtek. 
Ott a plafon teli, az egész szoba, az másbú nem vót, mind csupa fényképekbű. Hát ü nézegette fönt is, 
lent is, mindenfelöl. Egy nőbe megakatt a szeme. Aszongya a királnak: 


„Fönséges királlom,” aszongya, „mit szól hozzá, életbe van ez a nő?” aszongya, „vagy halott?” 
Megfogta a trónörököst: „Fijam,” aszongya, „nem tudom.” És sirvafakatt. „Ez vót valamikor,” 


aszongya, „az én jegyesem. Etünt, esküvő naptyán, amellen hát esküttünk, erabúták. Azúta,” aszon- 
gya, „én rengeteg sok katonaságot áldosztam, kuttatására, keresésére, de hírit se tuggya senki,” 
aszongya.” 
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No, abba belenyugodott. Az mindent körülnézett, amit látott. Elment hát a huszonhat tezsvér- 
höz. Mongya nekik, hogy mi ujság. Azok is megnészték. 


Hát a huszonhat közül volt valami besugó. Elment a királhoz és besugta, hogy a Stejnberg a po- 
kolnak a legméllebb fenekin is van, az előteremti. Ha élve, ha halva. Hát persze a királ meghivatta a 
Stejnberget, hogy mit mondott ez és ez. 


„Ha kivánod,” aszongya, „fönségem, készen vagyok.” 
Elfogatta. Aszongya: „Pénzre, amire szükséged van, rendelkezésedre áll,” aszongya. „Amennyit 


birsz, fogj, csak nekem a mátkámat szerezd vissza.” 
Avva lement a lováhó. Vitt neki hát egy kis harapnivalót. Mongya neki, mit vállat. 
„Gazdám,” aszongya, „nem lehet. Majd én megmondom, mikor indulunk. Legelső, jegyezd jó 


magadnak fö,” aszongya, „ereggy be a városba. Emész a cipészhez. Megmondod neki, hogy ijjen es ij- 
jen cipőket csinállon. Ennyi őttés, ennyi szegnek szabad benn lenni. Pontosan se több, se kevesebb. 
Ha kész,” aszongya, „akkor elviszed az aranymüveshez és” aszongya, „bearanyosztatod.” 


Hát ez tartott három nap, mire ez mekkészűt. Elvitte a cipőket, a lovának megmutatta. „Rendbe 
van,” aszongya. „Mast ereggy és kérj akárkitű,” aszongya, „egy abroszt. Aszt is vedd magadhoz. El- 
érünk,” aszongya, „egy erdőbe. Én ottan megállok és,” aszongya, „leszász. Amit lácc, ott szeggy össze 
mindenfélli gajjat, amit az abroszba beletucc kötni. Meg a cipőket is. Azután fölűsz rám,” aszongya. 
„Ha másoccor megállok, akkor nyugottan száll re rúlam, száz lípést menny az erdőbe, akkor fordujj el 
és száz lipést előre.” Aszongya, „egy tóhoz kerűsz. A tó partyán űjj le és mindaddig várj,” aszongya, 
„mig a nő csolnakon nem csónakáz. Mikor közelledik tehozzád, mer az irán arra lesz,” aszongya, „ak- 
kor hirtelen ugroggy föl és ásitozz. Észrevesz téged. Rádszól, hogy ki vagy, mi vagy? Csak aszt feled 
neki, hogy párizsi zsidó vagy. Mit árusz? Mindenféllit, párizsi divatot. Odaállasz,” aszongya, „a part- 
hoz. Kiszáll. Legelőször a cipőket mutazsd meg neki. Az mingyá kész,” aszongya, „föhuzni, próbáni. 
Jobb lábra,” aszongya, „engedd meg, hogy huzza föl, de a ballábát,” aszongya, „ha beleilleszti, aszt 
ne várd meg, hogy a sarka is belecsusszon, hanem kapd el,” aszongya, „én abba a pillanatba ottleszek 
és hozom. Merha mind a két lába belecsuszik,” aszongya, „akkor evagyunk veszve.” 


Hát ű kihasznáta az alkalmat. Sikerűt is. Ekapta a lánt. A lova ottermett. Fölűtek. Meg, hát visz- 
szafelé. Ja, de mit látott, Uram, Istenem? Az erdő az mind előtte egybeborul, a hegyek elejbefutnak, a 
nagy árvizek mutatkoznak neki. De ű annak odase, csak hát ment. 


Kiértek az erdőbű. Ott letette a gyöpre és melléje űt. A lán eszméletlen lett a sebes levegőtű. Hát 
ott ekeszte cirókáni, ott simogatta a lánt. Hát szó sincs rúla, mán fijatalembernek a nadrágba is meg- 
mozdút, de meggondúta a dolgot: nem szabad. Tehát nem bántotta. Közbe üis elszunnyadt. A lova meg- 
hát ott sétálgatott. 


Fölébrett a lány. A lány nem röstete. Az ekeszte cirókányi, simogatta. Egyet, egyet oda is nyomott 
az ajkára. Csókúgatta. Hát a sok csókulózás után megébrett. De a lova is át, mer ejött az üdő, hogy 
menni köll. 


Avva hát fölűtek a lóra, meg továbbmentek. 
Ecce csak halla a hangot: „Megáll, te átkozott, visszajössz te még hozzám.” 
Odase hederitett. Ment. Hát a királ is úgy tett, mikor megérkezett. Elejbeborut hát, hogy ü bocsá- 


natot kért. 
„Nem lehet,” aszt felete rá az neki, „nincs itt a menyasszonyi ruhám.” 
„Hát, hol hagytad?” 
„Itt és itt. Aszt is evitte a boszorkány.” 
Hát nincs más hátra, érte kő menni. Ki megy érte? A szegény Steinberg. Megmondta megin a lo- 


vának, hogyhát micsoda föladat van. 
„Na,” aszongya, „rendbe van, mehetünk.” Aszongya, „ha jén az erdőbe megállok, ne szóll egy 


szót se. Szálj le, ereggy száz lípést balra be az erdőbe, száz lípést előre, a kapuná lész,” aszongya. 
Kapu nyitva van. Hát ez is rendebe van. Bement. Szól a boszorkánnak, hogy mér jött. Oda is atta 


neki. De sokat üdőzött. A ló má akkor a kapuba át. Má a boszorkány egy fekete pácáva gyütt utánna, 
hogy lesujcsa. Le is sujtotta vóna, hanem a lova ügyes vót, elkapta, a kezibü kivette. Avva fölugrott a 
lóra a kufferra együtt. 


Ementek haza. Otthon atta át a lova a pálcat csak neki. Addig vitte. „Eszta pálcát,” aszongya, „jó 
tarcsd meg magadnak. Mer erre nagy szükség lesz.” 


Hát, jó van. Itt van a kuffer. Hát a királ igen megörűt, hogy meghoszta. 
„Uram,” aszongya a nő, „nem lehet, mer nincs ollan kulcs a világon, aki eszt a kuffert fölzár- 


gya.” A kulcs meg ottmaratt, mast ujra visszakő neki menni. 
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Megin mongy a lovának, hogy micsoda föladatot kapott. 
„Na,” aszongya, „jól van, de a pálcádat elne felejcsd. Elmegyünk! Ugyanúgy, ha megállok, emész 


száz lipést balra, száz lípést előre, kapuhoz érsz. Ott huszonnégy oroszlány áll.” Aszongya, „leugrasz 
és vesszőve végigsimitasz. Azok,” aszongya, „küvévának. Nyugottan bemehecc.” 


Hát az minden sikerüt. De hol a kulcs? 
Aszongya neki a boszorkány: „Mekkapod a kulcsot, ha a három lovamat lelovagulod.” Három lo- 


va vót neki. Azok szabadon vótak az istállóba. 
Odamegy. Az egyiket ekapta, fölugrott rá. Ki az udvaron! Hát a ló meg mindenféllit próbát, csak 


jót nem. El is dobta magát, de a nyeregbű kidobni nem tutta a Stejnberget. Avva fölemekedett az épüle- 
ten keresztű. Csak aszt vette észre magán, hogy a fődön van. A lóbú meg egy nyul lett. Megpörgött. 
Eszibejutott: „Csak mast gyünne hát az én kutyám, aki elkapná.” 


Még kise monta, má a kutya elis kapta, meg hoszta neki a nyulat. 
„Itt van,” aszongya, „Stejnberg, mond, hogy itt az egyik lányod.” Hát ez sikerüt. 
Fogta a másik lovat. Lelovagúta. Asse birta kidobni. Abbú lett egy galamb. Aszt a sas kapta e. 
Hoszta neki: „Itt a másik lányod.” 
Hát a harmadik is. Ammég lekkutyább volt. Deját hijába vót. A nyeregbű kitenni, nem tutta. Eis 


fölemelkedett. Keresztű. De, mikor talpon éreszte magát, semmiccse lát. Eccecsak lássa, hogy egy kis  
forrás van. Meghat a csuka ott bent uszkál. 


„Ej, csukám,” aszongya, „megigérted, hogy visszaszolgálod, amit tettem.” 
Csuka elbukott, hozott egy másik kis halacskát. „Itt van,” aszongya, „vágd a fejihez. Itt a harma- 


dik lánya.” 
Hát jó van. Ez megtörtént. Hol a kulcs? 
Egy elefánt volt bent az udvaron. Annak a nyelvin volt keresztüfüzve a kulcs. De kőbül vót válva 


az is, mer mikor a vesszőve az oroszlányokat megérintette, eis velök ment. 
Ja, a kulcsér szeretne nyulni, de magassan van. Mast létrát keresett. Fömászott. Hát a kulcsot 


ecsipte. Abba a pillanatba ecsuszott a létra. Lezuhant. Hát baja nem történt, de a létra nagy zörgést. 
Avva a boszorkány megin kirohant. Utána! De nem csipte e. Aszongya: 


„Átkozott légy a földön,” aszongya, „elrabutál hatalmamat, országomat, mindenemet,” aszongya, 
„de mégeccer fogunk talákozni.” 


No, hát avva asztán hazament. Hát a huszonhat tezsvér már nehezen várták a királlal együtt, meg 
a többi főurak is. Megérkezett. Akkor a lány aszongya: 


„Uraim, nekem két vőlegényem van. Az első,” aszongya, „a fönséges királlunk, a második,” 
aszongya, „az én megmentőm. De azé leszek, amelliknek erősebb a vére,” aszongya. 


A kulcsot átatta egy főnek. 
„Nyissa ki a kofferomat!” 
Kipakúta a ruhákat A fenekin vót egy kard. Aszongya: 
„Fogja aszt a kardot és huzza ki a hüvelgyibü. Olvassák e mindnyájan, mi van ráirva.” 
Hát a kardra az vót irva, hogy azé lesz, amelliknek erősebb a vére. 
Hát most hát az urak ott tanácskosztak, hogy hogyan tuggyák meg, hogy melliknek erősebb a vé- 


re. Aszongya a nő: 
„Az udvarra egy tuskót! És a legerősebb, aki érzi magát közöttük, az fejezze le a trónörököst, ki- 


rállal együtt.” 
Hát a tuskót elkészitették. Egyikse mer a kardhoz nyúni. Aszongya a nő: „Gyáva fickók vattok,” 


aszongya, „nem mertek kardot fogni a kezetekbe.” Egyre rámutatott, amellik hát a legerősebbnek né- 
zett ki: „Idejöjjön,” aszongya, „fogja eszt a kardot. Vágja le a királlunknak” aszongya, „a fejit. Utá- 
na a trónörököséjét,” aszongya. 


Hát persze, parancs, parancs. Illető fogta a kardot két kézbe. Mint a fejek a tuskón vótak, a királ- 
nak odavágott. A királ feje elröpüt. Asztán a trónörököshű odavágott. A kard kétfelé törött. 


Avva visszavonútak, osztán ekesztek tanácskozni. Ehatároszták, mikor lesz hát a lakodalom. 
Megesküttek. Három napig tartott hát a mulaccság. Negyedik nap az urak kiatták a parancsot, hogy 
emennek vadászni. 


De aszt megbeszéték, hogy legszebb lovon mennyen ki, nem a szürkén. Avvót a királnak a veszte. 
A boszorkán a fijatal királt elvitte. 


Hazatértek királ nélkü. Hát meg a szegény királné gyászbaborút. Hát meglett a nagy gyász. Fut- 
kozott ide-oda. Nem tutta, hogy mitévő legyen. Eccecsak észreveszi, hogyhát az udvarba a szürkét egy 
szolga nagy suhánggal üti, veri. Odarohant. 
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„Miccsinál maga?” 
„Parancsot kaptam, hogy eszt a lovat üssem agyon.” 
„Eszt a lovat,” aszongya, „rögtön vissza az istállóba! Ki parancsúta magának?” 
Aszongya, „a huszonhat tezsvér.” Hát a lovat visszavezette, bekötötte a helire. 
Asztán bement űis az istállóba. Odament, végigsimitotta a lovat, hogyhát, hol veszi észre, hogy a 


lovat ütötték. Végigsimittt a lovon. A ló megszóllant: 
„Kedves királném,” aszongya, „megfogsz-e engem hallgatni?” 
Arra bizony a királné meghökkent. „Ki van itt az istállóba?” Az körünézett mindent, de semmics- 


cse látott. Ujra a lóhoz ért, ujra megsimogatta. Akkor a fejit a ló féreforditotta, aszongya: 
„Kedves királném, én akarok hozzád szónni,” aszongya, „a szürke.” 
„Mi kivánságod van?” 
„Amillen gyorsan tucc,” aszongya, „vetkőzz le és tiszta gyászba,” aszongya, „jelentkezz.” 
Hát evve a királné beszalatt. Leszórt mindent magárú. Inget is feketét vett magára. És avva ro- 


hant ujra az istállóba. 
„Ó, kedves királném,” aszongya, „nálad még sok van, ami nem a gyászhoz való. Karperec, nyak- 


lánc, fülbevalók,” aszongya, „viritanak rajtad. Azokat mind töntesd el.” 
Hát avva nem is kukoricázott. Leszette, meg mind az istállóablakra szórta. „Hát mitkivánsz tül- 


lem, szegény szürkém?” aszongya. 
„Ereggy, hozz,” aszongya, „nekem egy falat kenyeret. Ehes vagyok. Meg egy kis pálinkát.” 
Hát az nem kenyeret vitt neki, hanem a legjobbakat vitte neki. 
Hát, amint falatozott, aszongya: 
„Mast fölűhecc rám. Mink emegyünk,” aszongya, „most. Elérkezünk egy erdőbe. Ott megállok. 


Ott te lácc,” aszongya, „amicsak létezik a világon, mindenféle virágot, madarakat.” aszongya, „min- 
dent lácc. Amit gondulod, hogy lekkedvesebb, aszt fogd magadhoz.” 


Hát meg is tette. 
„Most,” aszongya, „ha megállok, leszász. De egy szót, többet ne,” aszongya. „Akkor leszász és 


százlépést bemész jobbkézrü,” aszongya, „az erdőbe. Akkor válcs és százlépést előre.” Aszongya, 
„egy forráshoz érsz. Aszt a tárgyat,” aszongya, „háromszor gyorsan, amillen gyorsan tudod, dugd a 
vizbe.” 


Hát, mikor először beledugta a kezit, mikor kihuszta, ott a világon mindenféli állatok megjelen- 
tek. Hüttözött, de ottan meggondúta, a dolgot beletaszitotta. „Ha az egyik kezemet elvesztem, csak az 
uramat lássam viszont. Beledugta. Az ura fölbukott, kiugrott. Szóni akart, de a leány, hát az asszon, 
gyorsan az ujját a szájáhótette, hogy szó ne legyen, a királ ne szóllon, nehogy a boszorkány halla. Ők 
meg fölugrottak a lóra, meg vissza miatyánk! Haza. 


Hát szerencsésen megtörtént. Akkor összehivatta az urakat. Mast ujra lakodalmazunk. Hát neki 
is láttak. Ettek, ittak. Eccercsak eszibejutott a szürkéje. Hogy mióta nem kapott az ü lova ennivalót. 
Bocsánatotkért, meg fölfogott egy tál ennivalót, meg innivalót, le az istállóba. 


„Kedves szürkém,” aszongya, „nem tudom, mióta koplatá. Most egyé, igyá,” aszongya. 
„Kedves gazdám,” aszongya, „nem köll. Huszd ki a kardod a hüvelbül,” aszongya, „vágd le a 


nyakamat.” 
Aszongya a királ: „Aszt nem teszem meg. A legdrágábbik, a legszebbik szobámat,” aszongya, 


„berendezem dunyhákkal, vánkosokkal,” aszongya. „Odaviszlek és utolsó napodig ott a dunyhákon 
fogsz pihenni.” 


„Fenséges királlom,” aszongya, „királ vagy. Nem vagy ember előttem,” aszongya. 
„Miért?” 
„Nem vagy te katonás ember,” aszongya, „mer megtagadod a szolgálatot, a parancsot. Huszd ki a 


kardodat, vágd le a nyakamat.” Arra se! 
„Na,” aszongya, „fönséges királlom, ha a harmadik parancsomat nem tejjesitetted, akkor egy 


gyáva ember vagy,” aszongya. 
Hát röstete magát. Kihúszta a karggyát, de nem vágott, hanem odaejtette a nyakára a kardot. A 


bürt fövágta. Egy huszonegyéves deli legény bujt ki belőle. Aszongya: 
„Fönség, most együtt főmegyünk. Te bemész az urak közé, én kintmaradok, Kérdezd meg,” 


aszongya, „a felesígedet, kit szeretett a legjobban ezen a világon. Az vagyok én,” aszongya. 
Hát beállitott. Ő kintmaratt a gangon. Hát szégyellette a felesége királné léttire, hogy a szerelem- 


me vádulla. 
„Uram,” aszongya, „én a világon nem szerettem senkit, mint az öreg királt,” aszongya, „most 


meg téged.” 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


237 


„Hazucc!” Aszt felete a királ. 
„Nem hazudom,” aszongya. „Hát szerettem valakit ezen a földön. Igaz, hogy szerettem. De kit? 


Az én édes öcsémet,” aszongya. 
„Na, hát,” aszongya, „akkor jere velem.” És kivezette a gangra. Egymásbaborutak. Az vót az 


öccse. 
Hát avva visszamentek, hát osztán foltatták a mulaccságot. Ott lejáccódott minden. Aszongya ec- 


cercsak az inas: 
„Megszöktek a tezsvérek, a huszonhat tezsvér.” 
Kiváncsi vót, lement az istállóba. Nincsenek lovak. Odament meginthát a sógorához: 
„Mitévő legyek?” 
„Visszabujok.” Elment, visszabujt megint a lúbőrbe. „Ugorgy fö rám, de a fekete pálcát,” aszon- 


gya, „ne felejcsd el.” 
Fogta a pálcát a kezibe, fölugrott a lovára. 
„Hogy mennyek mast? Mint a szél vagy mint a gondolat?” 
„Ahogy te kivánod.” 
Avva utnakindútak. Hát elérkesztek egy helre. Ott tüzetek. Ott leugrott a lováru és keresztethasi- 


tott, vágott a tüzön. A huszonhat tezsvér küvévált. Ott egy hidláb, négy láb szóva, minthát hidakat csi- 
nának, egy ollan hid lett és a huszonhat tezsvér azokon a hidlábakon mind figurákká lettek. Azok etün- 
tek. 


Akkor egyet fordút, visszalépett a lováhó. Aszongya: 
„Sógor, mostmá mindegy. Szeretnék az én halászapámhó menni.” 
„Üjj fő rám, mingyá ottleszünk.” Topp! Megmá ott is vótak. Szerencsére mind odahaza vótak. A 


gyermekek, hát a lányok, elég az hozzá, meg a szülők is. 
Ott kiatta a parancsot, most mind, amit kivánnak, aszt fogjanak és mind kapaszkoggyanak a lová- 


nak a farkához. Ő meg föugrott. 
„Most légy otthon sógor,” aszt felete neki. 
Hát otthontermett. Elvitte hát az öreg szülőket. Nekikesztek hát ujra mulatni. Eccercsak odalé- 


pett a szürke mellije. A kibujt hát szóva a bűrbü, odalépett az egyik lányhoz és ott a vendégek előtt 
mekkértte: „Akarsz-e a feleségem lenni?” 


A leány nem merte mondani: nem. Igent mondott. 
Hát ű a halásznak az egyik lányát fogta feleségül. 
Mast ujra lakodalmat tartottak. 
Hát osztán lassan végelett a ceremóniának. Étek, hatak, tökbe is szartak. Egyeseknek a fejihö 


csapták. Azok mind kopaszok marattak. 
Itt a vége! 


10. A KIRÁLYFI MENYASSZONYKÉRŐBEN 


Valamikor régesrégen hát vót egy magyar királ. A nevét ugyan nem tudom, de három fija vót. Mind a 
három derék legények vótak. De nűsűni egyik sem gondót. Akkor az édesaptyok aszongya: 


„Fijaim, mi lesz hát veletek? Nem akartok nősűni? Én visellem a gondot,” aszongya, „mindig? 
Vegyétek át hát a gondot, az országot.” 


Egyik sem mozdút. 
Egyik napon aszongya a legfijatalabbik fija: 


„Édesapám,” aszongya, „aggyál nekem pénszt, elmegyek menyasszony után.” 
„Ott van fijam,” aszongya, „ami teccik, fogd magadnak.” 


És elindult. Ment, mendegélt napokhosszat. Elérkezett egy erdőbe. Csattogott, ropogott az erdő. 
Megát, hallgatózott, hogy mi van itt. Hát eccercsak lássa, hogy egy öregember a fákat tépte az erdőbe 
és a hóna alá rakta a fát. Odamegy hozzá: 


„Öregapám, jónapot.” 
„Hozott Isten, fijam.” 
„Miccsinál maga?” 
Aszongya: „A feleségem kenyeret akar sütni, nincs odahaza fánk,” aszongya, „hát egy kis fát vi-
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szek haza neki.” Pedig már akkor Isten tuggya, hányezer köbméter a hónnya alatt vót. 
Rászta a fejit. „Na, öregapám, aszt mégse hiszem el, hogy maga könyeret akar süttetni, ennyi fát 


összeszenni.” Aszongya: 
„Tuggya mit, öregapám, én adok magának, ha velemjön, minden napra öt forintot.” 
„Heles fijam,” aszongya, „de először a fát hazaviszem.” Avva az öreg etünt, de hamarosan vissza 


is ért. 
Hát mentek ketten. Mentek, mendegétek. Kiértek az erdő széllire. Ott meg egy vadász a puskát 


rájoktarcsa. A királfi elszólta magát, aszongya: „Bocsánat, vitéz,” aszongya, „nem vagyunk mi rossz- 
emberek, ne lűjjön.” 


„Ó,” aszongya, „bocsánat urajim, eszembe sincs, hogy magokra én lűjjek,” aszongya. „Ezeröt- 
száz lipést kiléptem,” aszongya, „a bokron ül egy lepke, annak a jobb szemit szeretném,” aszongya, 
„kilűnni.” 


„Ejnye,” gondúta magába a királfi, „e megint jó lenne.” Aszongya neki: „Hát vitéz uram,” 
aszongya, „ha elfogaggya a kirésemet, öt forintot ajánlok minden napra, amig énnálam lesz.” 


„Hejes,” aszongya. „Emegyek.” 
Hát lettek hárman. Mentek, mentek, mendegétek, elérkesztek a tengerpartra. Elég az hozzá a Fe- 


ketetengerhöz. Ott meghát neki vót iramodva egy ember, hogy beleugrik a tengerbe. Rászólt a királfi: 
„Mit akar uram, csak nem akar öngyilkos lenni?” 


„Ó,” aszongya, „dehogy akarok. Átakarok ugrani a tulsó partra,” aszongya. 
„Ejnye, ejnye,” aszonta, „ez mégiscsak valami. Ha elfogaggya a kirésemet, fizetek öt forintot 


minden napra, ha velemjön.” Eis beleegyezett. Lettek má négyen. Hát asztán mentek, mentek tovább. 
Tengeren átjutni nem lehet. Hát eccercsak egy szakadék lett a tengerbü. Mennek a tengerparton hát 
tovább. Ott egy férfi áll kint. Gondúkodott: „Miccsinál ez?” 
Hát eccercsak megpillancsák, hogy egy malom áll. Hát közelebb érkeztek. Aszongya: 
„Miccsinál maga?” 


Aszongya: „Uram,” annyit látott, hogy a két orraluktyába dugó vót. Aszt feleli hát a molnár, 
aszongya, „egykicsit a dugót meghuzom,” aszongya, „akkor fujom, avva hajtom a malmot.” Vizima- 
lom vót, de ű atta az erőt. 


„Na,” aszongya, „aszt mégse hiszem,” aszongya. Hát ott hevertek azok a régi malomkövek, mint 
valamikor hát vótak. Nem? „Na,” aszongya, „próbálla meg ezeket a köveket, hogy birna-e,” aszon- 
gya, „velök fujni.” 


Az meghuszta az orraliktyábú az egyik dugót, eggyit fujt. Azok a kövek eltüntek, hogy még mái- 
nap se esett vissza egyse, úgy eltüntek. 


„Ej, uram,” aszongya, „de jó szolgálatot tenne maga nekem, ha velem jönne, öt forintot ajállok 
minden napra.” 


Ais elfogatta. Igy lettek öten. Mentek, mendegétek. Eccercsak elértek hát egy királli városhoz. A 
királli város gyászba vót. Betértek hát a városba. Első dolguk az volt, hogy betértek egy kávéházba. 
Kérdik a kávést: 


„Mi ujság hát a városba?” 
„Ej, urajim,” aszongya, „nagy baj, nagy ujság van. Itt a királlunk,” aszongya, „gyászútassa a szá- 


zadik vőlegénnyét. Már kilencvenkilencet karóbahuzatott, már a századikat gyászútattya.” 
„Hát hogyhogy?” 
„Hát egyikse vót képes,” aszongya, „amit a királ föladott, végrehajtani és karóbahuzatta.” 
Hát ott osztán megvótak. Ittak, ettek. Eccercsak a királfi aszongya: „Gyerünk!” 
Elindútak. A vadászt főkütte a toronyba, ha valami baj lesz, ü ott célbatuggya fogni üket ugyebár. 


Lelövöldözi üket. A másik hármat magávavitte. Betértek hát a királli palotába. A királlán fogatta üket. 
Köszönt jónapot és mongya hát a mondókáját, hogy mér jött. Hogy a királleánt szeretné mekkérni. 
Aszt feleli a királleány, aszongya: 


„Uram, meneküllenek. Nézzenek oda,” aszongya, „kilencvenkilenc kérőm volt,” aszongya, 
„apám mind karóbahuzatta üket. Nem volt képes egyikse a kivánságát teljesitteni. Hát jobb, ha előbb 
menekűnek, minthogy hát a királfi odakerüllön.” 


„Ó,” aszongya a királfi, „előbb szeretnék az édesaptyával beszélni.” 
Hát száz szobája vót a királnak. A századik szobába tartószkodott. Csengetett az édesaptyának. 


Az édesaptya megjelent. Fogatta üket tisztességesen. Kijelentette, aszongya: 
„Fijam, te vagy a századik. De, ha a kivánságomat nem tudod tejjesiteni, te is odajucc, ahol azok 


vannak,” aszongya. Rámutatott a kilencvenkilenc fejre. 
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„Na,” aszongya, „talán nem is úgy lesz, mint ahogy maga gondulla. Hát mit kiván tüllem?” 
Fogott két vizeskancsót. Egyiket a királfi kezibeatta, a másikat a lánynak a kezibe atta. „Elmen- 


tek,” aszongya, „nekem hosztok innejt és innejt, ebbű a forrásbú vizet. Ha előbb ideérkessz, mint a 
lányom,” aszongya, „akkor megnyerted, ha pedig a lányom előbb idejér,” aszongya, „akkor a fejedet 
elvesztetted.” Aszongya neki: „Fönséges királlom, bocsánatot kérek. Nagy utat csinyátam,” aszon- 
gya, „de vannak itt nekem embereim, ha egyet elküldhetnék,” aszongya, „helettem?” 


„Nekem,” aszongya a királ, „az mindegy.” Sőt inkább örül is, hogy nem a királfi megy. 
Átatta hát a kancsót, aki a tengeren keresztű akart ugorni. 
„Na, pajtás,” aszongya, „ereggy te vizér helettem.” 
Hát el is mentek. Hamarosan meg is érekezett. Az első lépcsőn, ahogy hát bejárat vót, oda letette 


a kancsóját, ott férehajút, meg úgytett, mintha szundikálna. 
Megérkezett a lány. Lássa, hogyhát miccsinál. Erugta a korsót. Korso föborút. Kifolt a viz. Ekap- 


ta a kancsót gyorsan, ement mégeccer. Még akkor is ötperccel előbb megérkezett, mint a királlány a 
királ előtt a századik szobába. 


Hát megnyerte a királleánt. 
Mikor hát ez megtörtént: „Fijam,” aszongya, „legyősztél!” 
Itt a lányát átakarta anni, de a királleány kikötött: „Nem köllesz, nem megyek hozzád.” 
Aszongya a királ: „Bocsánat fijam. Mit kivánsz tüllem, hogy a lányom nemet mondott?” 
„Nem kivánok én sokat fönség,” aszongya, „csak egy zsák aranyat. De a zsákot majd én fogom 


hozni,” aszongya. Avva a királfi fogta magát, ement a városba. Hát háromszázkilencvenkilencezer- 
kilencvenkilenc szabó volt a városba. Az összes szabókat összeizéte. Azok három nap várták a zsákot. 
Avva zsákka tért vissza a királhoz. „Hát tessék, itt a zsák, most tőccse meg arannya.” 


Hát, Uram, Istenem. Egyik országbú a másikba vonatok érkesztek, horták az aranyat, a vago- 
nyokbú csak szórták a zsákokba az aranyat, de a zsák mégse tellett meg. 


Eccercsak aszongya: „Édes, kedves fijam, én má sok zsákot láttam a világon,” aszongya, „hogy 
nem vót tele. Hát légyszives kösd meg a zsákodat,” aszongya. 


Hát szót is fogadott, bekötte a zsákot. A fanyüvő a hónnya alá kapta a zsákot, meghát ment. De a 
királnak is vót ám esze. Az összes katonaságát a város széllire állitotta, ha ott kimennek a városbul, 
hogy ott fülellék le. 


Mikor hát a molnár meglátta, hogy mi ujság, akkor kihuszta a két orraliktyábu a dugót és egyet 
fujt. Az összes katonaság eltünt, hogy máma se tért vissza egyse közüllük. 


Hát így szabad uttyok volt. Hát mentek, mendegétek. Ahogyan fogatta, azon a helen ki is fizette 
üket. De, hát az utolsó vót a fanyüvő. Aszt nem hagyhatta ott. Akkor a zsákot ki vitte volna haza. 
Aszongya neki, aszongya: „Pajtás, te,” aszongya, „külön jó borravalót kapsz, a zsákot hoszd haza az 
apámhoz.” 


Hát hazavitte. Hát bizony az apa hát nagyot nézett, hogy mennyi kincset hozott hát az országba. 
De menyasszony nincs. 


„Na,” aszongya, „apám, ne busújj. Pénz ölég, majd valahon lesz asszony is,” aszongya. 
Pár napot pihent. Egyik nap megin mongya az aptyának, aszongya: 
„Édesapám, most utrakelek.” 
„Ereggy fijam,” aszongya, „sok szerencsét.” 
Főpakót magának sajtot, egysmást az útra, elindút. Ment, mendegét. Elérkezett egy erdőbe. 


Megéhezett. Leűt, hogy falatozik. Hát a sajt nyáron ugye nagy szagot csinál. Ahogyan ott falatozott, 
ugye hát egy kis morzsalék a térdire kerűt. Hát a bogarak ott rettenetesen meglepték. Mikor látta, 
hogy a bogarak miccsinának, eccercsak „csatt.” odavágott. Ekeszte olvasni. Százhét darabot ütött 
agyon. Levetette a kabáttyát és hátára ráirta: „Százhét ecscsapásra.” 


Avva hát ment tovább. Hát hová érkezett? Az óriás országba. Ott ugyan megin letelepedett, hogy 
falatozik. Eccercsak megjelent az óriás. „Na, te féreg” aszongya, „hogy merté te az én országomba be- 
lépni?” 


„Na, na,” aszongya, „annyira még nem vagyunk, hogy „féreg vagyok,” aszongya, „mer ember va- 
gyok a talpamon. Nézz ide,” aszongya, Odafordút, mutassa, hogy százhetet egycsapásra agyonütött. 
„Nem akarok veled birkózni, hanem,” aszongya, „egész könnyen megolgyuk a dolgot.” 


„Hát hogy, hogy?” 
Lenyút a földre, fővett két követ a királfi. Az óriás kezibe atta egyiket, oszt maga tartotta. „Ha  


képes vagy,” aszongya, „utánam csinálni, amit én csinálok, akkor kiállok birkózni. Ha nem,” aszon- 
gya, „akkor birkózás szükségtelen.” 
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Hát persze az óriás zúzta, morzsúta a követ, de az nem ment. A királfi ahogy zúzta, ott a nedv hát 
csöpögött belőllö, mer teli vót a marka sajttal, mive abbúl a nedvességet kizuzta. Hát eszt az óriás nem 
volt képes. 


Kihuszta a karggyát: Zsuppsz! levágta az óriást. 
Avval foltatta az uttyát tovább. Beestéledett. Hárman vótak az óriások. Hát az óriás nem tért haza 


este. Másik kettő gondukodott: „Itt baj van, itt valami történt.” Hát ementek keresni. 
A királfi meghát a zsebjeit, tarisznyáját telirakta kövekke és főmászott hát egy hatalmas fára és 


onnajd lesekedett. Hát gyütt a két óriás. Szimatútak, zabogaztak: „Itt van a közelibe, akárhol van. Itt 
idegen van.” Na, hát sötét lett. Nem láttak az óriások semmit. Mit tegyenek? Lefeküttek ugyan az alá 
a fa alá, ahol a királfi volt fönnt. 


Ez mikor látta, hogy kezdenek szunnyadozni kicsit, fogott egy követ, „zsuppsz!” az egyiknek az 
orrahegyire eresztett egyet. Az főket, a másikat jó szájondörgűte. „Mit piszkálod az orromat,” aszon- 
gya, „itt? Haggy nyugodni.” 


Hát megin egy tovább „zsuppsz!” Má a kő megin az orrán vót. Fölugrott mérgibe az óriás, ekeszte 
ütni a tezsvérgyit vagy ki vót. Agyonütötte. Ő tovább elalutt. 


Észrevette, hogy már szunnyadozik. Ő szép lassan a fáru lefelé. Kihuszta a karggyát, „zsuppsz,” 
levágta az óriást. Hát az órijás megszünt. 


Azután kipihente magát. Hajnalba főket, asztán szépen foltatta az uttyát tovább. Hát ahogy megy, 
mendegél, csak hall hangot: 


„Édes Istenem, segiccs meg, könyörüjj rajtam Uram, segiccs ki a bajbu.” 
Hát iparkodott a hang után. Hova érkezett? Egy irtózatos nagy várhoz. Kétésfélméter magas kő- 


fallal körül vót keritve. Vaskapu bezárva. Nem tud bejutni a várba. Hát mi lesz itt? Csak: „Segiccség, 
Uram segiccség, segiccs!” Csak aszt hallotta. Látni, nem látott semmit, mer a nagykapu alatt a zár vót. 
És ott fönn volt a rács. 


Hát miccsinállot? Lehuszta a cipöjit és ahogy azok a gombok vannak hát a kapun, amivé összevan 
szorítva, valahogyan a lába ujjaival kapaszkodott és fölizéte magát, hogy a falat elérje. Hát, mikor föl- 
kerűt a falra, letekint. Mit lát? Méternyé magasabban a kigyók uszkának az udvarba. Lefekütt a kő- 
falra, kihuszta a karggyát és ekezdett hát vagdani, ahogy birt. Mikor má annyi hel vót, leugrott, két- 
kézberagatta hát a kardot és ekezdett apritani. A bejárat felé utat csinát. 


Bejutott hát a lakásba. Hát ki van bent? Egy gyönyörü szép nő. A gerendába kapaszkodott két 
kézze, mer a kigyók minden oldalrú már támatták. Hát hozzájutott: 


„Kedvesem,” aszongya a leány, „gyorsan, amillen gyorsan tucc,” aszongya, „ugorgy át ebbe a kö- 
vetkező szobába,” aszongya, „ott a falon lóg egy kard. Gyorsan huzd ki a hüvellibü a kardot és dugd a 
tijedbe.” 


Hát a királfi megtette a kötelességit. Kihuszta a kardot és az övébe dugta. Avva visszatért. 
Aszongya: „Kedvesem, itt az üdeje. Ha szabadúni akarunk, parancsojj a kardodnak: Kardom ap- 


riccs!” 
A kard ekezdett apritani. Utat csinátak és kimentek. Mentek tovább. „Má menyasszonyom van.” 


De, hát nem nyugodott. Ő továbbment. Talán sikerül, hogy ő a két báttyának is tud asszont vinni. 
Hát mentek, mentek együtt. Megin hát egy napon hajják megin ujra, hogy „segiccség, segiccség!” 


Elérkesztek megin egy várhoz. Ott két legény vót. Éppen úgy, mint itt, a kigyókka vót az egész kör- 
nyék tele. 


A kigyókat leapritotta. A két suhancot megszabaditotta. Akkor törte a fejit: „Van két szolgám” 
gondúta magába, „mire hasznájjam én fö őket?” 


De, hát nem vót semmi alkalom, hogyhát a két suhancot főtutta vóna használni valamire. Hát evve 
asztán továbbindútak mindannyian. Kiérkesztek az erdőből és fojtatták az uttyukat tovább. 


Elérkesztek egy országba. Ahogy mennek, mendegének, eccercsak egy nagy porfelhő keletkezett. 
Megállnak, ekezdenek hát gyanakodni, mi lehet ez. Ollan porförgeteg gyött, hogy csaknem megfullat- 
tak. Természetes, a szél a port szemközt fujta. 


Eccercsak az egyik suhanc megiramodott, előszalatt. Hát mit látott? Valami szőr fílét vett észre. 
„Hupp, hupp, hupp!” Jó neki! De az a szőrfelhő csak uszott az uton és port rettenetesen fökavarta. 


Eccercsak lenyút, aszt a szőrfílít fogta, meg egy irtózatos nagy fán körücsavargatta, körütekerte. 
Eccercsak a fa megíndút, gyökerestü kiszabta a fát és a fa uszott tovább. De követte. Eccecsak lesett, 
hogy állott egy méj luk bele a földbe. 


Megérkezett a királfi. Mongya neki, hogyhát mi ujság. „Akkor gyorsan neki,” aszongya, „oszt 
megnézzük.” Nekimentek, a gyökereket metéték. Csinátak hát egy kosárfilét belöllö. Mellé kötelet, 
hogy leeresszék a királfit. 
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Sikerűt. Gyönyörű épületek voltak lent, de senkit a világon nem látott. Csönd vót teljesen. Hát be- 
tért egy hászhoz. Ahogy belípett a lakáshoz, egy szép nő volt ott. 


„Jónapot kivánok.” 
„Hoszta Isten, uram,” aszongya, „de gyorsan meneküllön, mer a gazdám,” aszongya, „rögtön 


szíttépi.” 
„A,” aszongya, „kedves kisasszony, én nem fílek a sárkántú. Hogy kerül maga ide?” 
„Én,” aszongya, „elvagyok babonázva. Én ennek és ennek a királnak a lánya vagyok. Itt köllök 


sinylődni.” 
„Hol van hát a sárkány?” 
„Itt és itt, ebbe a szobába.” 
Avva rányút a kilincsre, benyitott. Hát a sárkány ott űt. Köszönt a sárkánnak. 
„Mit akarsz?” 
„Hát teveled leszámúni jöttem.” 
Avva a sárkány föakart ugrani. „Suppsz!” A kard má leis fejeszte. 
Kiment. „Gyere drágám,” aszongya, „szabad vagy.” Avva kimentek a lakásbú. 
Kint a lány igyekezett, hogy elejbejusson. Megelőszte a királfit. Térdrebborút előtte: „Kedves 


szabaditóm,” aszongya, „ha má ollan nagy legény vagy,” aszongya, „szabadicsd meg a nővéremet. 
De,” aszongya, „ott bajjal fog sikerűni, mert tizenkétfejü sárkány a gazdája.” 


„Az nem jáccik szerepet,” aszongya, „csak gyere, meg mutazsd meg.” 
Hát elmentek másik épületbe. A lán kintmaratt, ű bement. Ugyanúgy taláta a leánt magán. Kö- 


szönt neki. 
„Mit keres itt?” aszongya. 
„Megakarlak szabadittani.” 
„Ó, uram,” aszongya, „meneküjj, mer a gazdám tizenkétfejü sárkány. Ha észrevesz, rögtön sziét- 


tiép tiéged.” 
„Nem tiép az engem szét. Majd én sziéttípem.” Aszongya, „Azér jöttem. Hol van?” aszongya. 
„Itt és itt, ebbe a lakásba.” 
Beállitott a királfi. Köszönt neki szóva, jónapot. 
„Mit kereső te itt, te féreg?” aszongya. 
„Én ejöttem tehozzád,” aszongya, „hogy leszámojjak veled. Hogy merted te,” aszongya, „eszt a 


drágalátos szép királlányt erabúni?” 
Avva ëszóta magát a sárkány, aszongya: 
„Eljött az üdő, térdejj le,” aszongya, „meg imádkozz, hogy szép halállal kerűsz másvilágra.” 
Hát keresztvetés vagy ima helett: „Kardom apriccs! 
A kard leapritotta. Vége volt a sárkánnak. 
Most fogta a két lánt, meghát vissza ahhoz a jukhoz, ahun ütet leengették. Az egyik lány a kosár- 


ba beleát, jelzett. Aszt föhúszták. Leengették a kosarat. Beleát a másik lány. Aszt is főhuszták. 
Még az megtörtént, addig ű egy nagy követ készített magának. Beletette a követ. Egy darabig fö- 


húszták. Eccercsak: zsuppsz! A kosár lezuhant a kőve. 
„Ehe! Többet éssze, mint erővel.” Ha most ő lett volna benn, végzett vóna a királfi. „Hát illen 


szolgákat kaptam én. Ez a köszönet, hogy megszabaditottam üket?” 
Hát férement, asztán körűnézett egy kicsinyt. Egy rettenetes nagy zápor keletkezett. Hát szalad- 


gát, szaladgát. Egy irtózatos nagy fa volt az uttyába. Annak egy nagy ága úgy férehajút. Gyorsan oda 
az ág alá át, hogy ne ázzon annyira. 


Ahogy ott áll, eccecsak halla, hogy valami mozog fönt, meg sirdogál. Fetekint. Egy nagy fészek 
vót a fán. Két kis fi vót benne. Két óriássasfiju. Gyorsan ekapott egy ágat, meg főhúszta magát. Leve- 
tette a kabáttyát, meg a két fira rátette a kabáttyát. Meg gyorsan vissza. Meghát ott át. 


Engedett egy kicsit az esső. Gyütt az óriás sas. Lássa, hogyhát a fijai levannak takarva. 
„Mi történt itt, fijaim?” aszongya. 
„Egy ember vót itt, megsajnát bennünket, meg letakart,” aszongya. 
„Hova jutott?” 
„Itt vagyok,” aszongya a királfi. 
„Na,” aszongya, „ember, mit kivánsz jót, hogy a fijaimat megmentetted a vihar elöl?” 
„Na,” aszongya a királfi, „én nem kivánok egyebet,” aszongya, „ha má akarsz szivességet tenni, 


vigyé fő,” aszongya, „a másik földre.” 
„Na, akkor csak gyere,” aszongya, „üjj föl a hátamra.” 
Oszt fővitte. 
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Akkor asztán keszte a port vizsgáni, kutatni, merre lássa a lábnyomokat. Hát megtaláta. Avva ut- 
nakindút, ment. Eccercsak egy hászhoz irkezett. „Ebbe a házba betérek, megnézem, mi van itt a ház- 
ba.” 


Hát, mikor bemegy a házba, láttya két nőt, akit ű megszabaditott. 
„Hol vannak hát ezek a pribékek?” aszongya. 
„Vadászni vannak ott. Gyerünk,” aszongyák a lányok, „meneküllünk, hogy ne is lássuk őket.” 
„Ó, nem,” aszongya a királfi, „én ezekke leakarok számúni. Ezek mekkellenek bünhődni a tette- 


kér.” 
Hát meg is érkesztek. Mindegyik hozott egy őzikét. Meglátták a királfit, az őzeket ledobták, elej- 


beborutak, meg pityeregtek bocsánatér. 
„Eccer,” aszongya, „megbocsájtok, de ha lekkevesebbet mégeccer elkövettek,” aszongya, „akkor 


halálfijai lesztek.” 
Avva fogták magukat, utnakindútak. Otthattak mindent. Tehát visszafelé. Örűt, hogy három lányt 


vihet most haza, hogy megtuggya mutatni a két báttyának, ha má ollan gyávák vótak, nem tuttak 
asszontszerezni, hát én vüszek nekik. És egy ellenkező uton szépen ballagtak, ballagtak, még hát haza 
nem érkesztek. 


Megérkesztek. 
A szülők nagy örömmel fogatták őket. 
„Hát ezek,” aszongya az édesaptyok, az öreg királ, „ezek mik?” aszongya. 
„Ezek,” aszongya, „a szolgájim.” Asztán emonta a mondókáját. 
„Micsoda büntetést kivánsz,” aszongya, „nekik?” 
„Egyellőre,” aszongya, „a tornyot.” Hát valami torony volt, az valami nagy börtön. Oda zárassa 


be üket. 
Hát az meg is történt. 
Aszongya: „Nézz ide,” a két báttyának, – meghítta üket, – „itt hosztam három nőt. Tehát minde- 


gyiknek,” aszongya, „joga van egyet vállasztani. De az első,” aszongya, „én vagyok. Aszt hát egyik ne 
kivánnya, amit én kivánok.” Ugyebár. De nem volt üdeje vállasztani, hanem akit legelőször a kigyók 
közül kimentett, az átölete és megcsókúta a királfit. 


„Hát, te lész az enyim,” aszongya. 
Hát úgy a másik kettő aszt a két tezsvért választhatta magának. 
Hát együtt tartották mind a hárman a lakodalmat. 
Boldogok lettek. Azok étek, hatak. Igen boldogok. 
Ha meg nem hatak, ma is élnek. 


11. A TÜNDÉRKAPITÁNY 


Hát valamikor régesrégen volt egy gabonakereskedő. Egy kösségbü horta a gabonát mindig a városba. 
A város meg valami mélségbe volt lenn. Szóval lapon. Háthogy erösen fékeszni köllött, ha lement a vá- 
rosba. De mindig korahajnalba érkezett a városba. 


Egy szép napon, ahogy megy, ahogy a lovaji mentek, ő a kocsin űt, a lovaji megátak. „Mi történt 
itt?” Leszát a kocsirú. Körűnézi a kocsiját, mi baj történt, hogy a lovaji megátak. Hát semmiccse lá- 
tott. Lovajit megtapogatta, kocsit körülvizsgáta. Semmi baj nincs. 


Fogta a lámpát, meggyujtotta és elmegy. Mit lát? Egy kis csecsemő fekszik az uton, póllába. Fő- 
vette hát a gyereket. Ekezdett kijabáni: „Ki van itt? Kijé a gyerek?” Senki nem jelentkezett. Fogta 
aszta kis szegény kis gyereket, főtette a kocsijára. Bement a városba és a gyereket bevitte hát a város- 
házára. „Itt talátam,” aszongya, „egy gyereket. Fogaggyák kegyelembe. Ha az annyát nem talájják 
meg mához egy hétre,” aszongya, „én a kőccséget megfizetem és a gyermeket eviszem.” 


Hát ük magtalanok voltak. Hát anyára nem talátak. Következő pénteken elvitte a gyereket. Hát a  
világon aszt senki nem tutta, hogy a gyermek meg van-e keresztűve, nincs-e. Semmiféle irat nem volt. 
Tehat Péntekre keresztűtette. Péntek lett a neve. 


Az, amikor a gyereket meghoszta, a felesége: 
„Te kutya kurafi, egyik, másik.” Hát az urát lehorta. 
Nagynehezen hát letutta csillapitani a feleségit. Elfogatta hát a gyereket. Ápúta. Gyerek nőtt,
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nőtt. Egész tizenkilencéves korájig. Addig az apa nem vütte a gyereket hát sehová. Tanitatta és csak 
odahaza volt. Mikor tizenkilenc éves volt a gyerek, regge fölőtöszködött, beállitott hát a nevelőaptyá- 
hoz: 


„Kedves édesapám,” aszongya, „én máma valamit álmottam. Egy királlány jelent meg nekem és 
csalogatott.” 


„Na,” aszongya, „az semmi. Nyugoggy bele.” 
Második écceka megjelent a királlány ujra. 
„Álmodod te csak,” aszongya, „fantáziász.” 
„Nem,” aszongya, „édesapám, az éccaka valóba láttam. És csalogatott, hogy mennyek vele. De 


nem mentem.” 
Harmadik éccaka megint megjelent a királlány. Regge, mikor főket, odament az édesaptyához: 
„Kedves édesapám,” aszongya, „ne haraguggyá, nincs türelmem. Menni köllök,” aszongya. Hijá- 


ba. 
„Keress magadnak egy szolgát,” aszongya, „hogy magadat mekkiméd, hogy a szolga dolgozzon.” 
„Én utnakindulok.” 
Hát szerencsére, sikerűt neki hát egy szolgát fogadni. Hát, hogy a szolga megvót: „Gyere,” 


aszongya a szolgának, „máma édesapám idehaza marad, mink ketten megyünk a városba.” 
El is indútak. 
Hát a városon kivű, a dombon volt egy nagy templom. Mikor odaérkesznek, hát a templom körű 


mit látnak? Százáva, meg százáva tódúnak ki a városbu a templomba. De minden személnek egy 
vessző vót a kezibe. A vesszőve mentek. 


Mi ez? Összecsapta a kezit. Megátak. Odament hát a Péntek a templomhoz az ostorjával. Ottál- 
lott egy őr. „Mi van itt?” aszongya, hogy ezreket látok, hogy betérnek vesszőve és vessző nékű jönnek 
ki?” 


Aszongya neki az illető: „Itt fekszik egy holtest. Az valami Tündérkapitány vót. De az rettenetes 
nagy adósságot csinyát a városnak. Hát meghat, pénszt nem követelhettyük tüle, tehát aszt mind leve- 
rik rulla. Hát ahányat ütnek, annyi pénzze kevesebb lesz az adósság.” 


„Bemehetek-e én?” 
,Nyugottan,” aszongya, „mer van ostorgya. Maga is rásujthat”, aszongya. 
Bement, megnészte a holtestet és kiment. „Uram,” aszongya az őrnek, „csukja be az ajtót. Sen- 


kit, egy lölköt ne engeggyen be. Ami adósság van,” aszongya, „én holnap vagy holnapután én megfize- 
tem. De aszt a szegény holtestet haggyák nyugodni.” 


Meg is történt. De ő a nevelőaptyának nem szólt. 
Belenyút hát a kasszába és pénszt fogott. Elment a városházára és kifizette. 
Eljött hát a nap, el is temetette szépen. Minden kőccséget szóva ű kiát, A temető meg a városon 


kivű uttyába vót. Ha ment hát a gabonáva a városba, mit látott? A sirjára három vessző volt letűzve. 
Azon törte a fejit, hogy mér tették hát ezek a vesszőt a sirjára. De nem gyött annyira, hogy kitutta vol- 
na asztat magának izéni, hogy mit jelent. Semmiccse tudott. 


Hát eljött hát az a nap, mikor a szolgáva a városbament. Odahaza elbucsuzott, hogy ű elmegy a 
királlányér. Mikor a temetőhöz érkesztek, megát. Aszongya a szógának: 


„Ereggy és két vesszőt húzz ki. Egyiket fogd, a másikat én fogom. A harmadikat,” aszongya, 
„hadd rajta. De becsűjjük meg eszt a vesszőt. Ha maholnap,” aszongya, „visszatérek, tebellőled bol- 
dog ember lesz. De apámnak fogaggy szót.” 


Hát avva beértek a városba. A piacon, ahol hát szokott megállni a gabonáva, aszongya a szolgá- 
nak: 


„Végezd a munkát.” Kezetnyujtott, „Isten veled.” És elment. 
Egy utat vállasztott magának, azon ment. Kiért a városbú. 
Lássa, az országut jobbramegy, egy gyalogut meg balramegy. „Emegyek a gyaloguton, itt egy jó- 


darabot levágok.” 
Úgy volt. Eccercsak mit hall? 
„Pajtás, áll meg! Én is elmegyek veled.” 
Körűnézett, de senkiccse látott. Foltassa az uttyát. Jobbkezit a fejire emete: „Uram, világos van 


és álmodozom?” 
Megszóllant másoccor: „Pajtás, áll meg. Én is elmegyek veled.” 
Megin körülnéz, jobbra, balra, mindenfele. De nem lát senkit. 
„Ó, te buta tökfej,” aszongya, „még világos nappa is álmodozó, hiszen nem alszó.” 
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Megszóllant harmaccor. 
Megin tekintett hát. Ki, mi jött ? Ümegbe, gatyába gyütt egy férfi. 
„Szerbusz pajtás,” aszongya, „elmehetek veled?” 
„Ahogy kedved teccik,” aszonta. 
Hát együtt mentek. Elérkesztek egy királli városba. Egyenest a királipalotába tartottak. Az őr a 


palota előtt át. 
„Nyiss ajtót,” aszongya. 
„Az idegennek nem lehet.” 
„Ha én parancsolom,” aszongya, „nyiss kaput. Merha nem, elsöpröm az egész országot.” 
Meghökkent. Aszongya: „Bejelentem, ha szabad-e?” 
„Ha fölség,” aszongya, „kérdi, ki akar vele izíni, csak mond a Tündérkapitány.” 
Hát beengették. Bementek. A királ fogatta üket a nagy szalonba. Megvendégűte üket. De a Tün- 


dérkapitánynak a szemei mindig jártak erre is, arra is. A királ észrevette. 
Aszongya: „Mit vizsgál itt?” 
Aszongya: „Fönséges királom, ott lóg,” aszongya, „egy rongyos köppeny. Legyen szives, aggya 


nekem.” 
Aszongya: „Szivesen, de csak illen rongyot nem adok, akkor má fogaggy magadnak egy rendes 


köppenyt.” 
„Nem uram,” aszongya, „nekem csak az köll.” Hát ő aszt a köppenyt fővette. Akarta, látta vala- 


ki, ha nem akarta, nem látta senki. Annak az a tulajdonsága volt. 
De kapta a köppenyt. Elbucsusztak. Mentek tovább. Hogyhát időbe kerüt, arról szó sincs. 
Elérkesztek egy másik királli városba. Ott is a királli palotához tértek. Ottse akarta az őr be- 


engenni üket. De, mikor monta, hogy ü kicsoda, akkor beengette az őr. Ott is hát úgy történt, mint itt. 
Nézegetett, gusztát erre-arra. A királ észrevette. Aszmongya: „Ott van egy bőrtáska. Legyen szives, 
aszt aggya nekem,” aszongya. 


Annak a börtáskának meg az vót a tulajdonsága, asz teli vót arannya. Abbú akármennyit kivett, az 
mindig tele vót. Az sose fogyott ki. 


De eszt a Péntek mind nem tutta. 
Hát mekkapta a táskát. Avva megin ementek. Elérkesztek a harmadik királli városba. A királli 


város gyászba vót. Bementek egy kávéházba. Érdeklőttek, mi ujság. Hát a kávés kijelentette, aszon- 
gya. 


„Ezerkilencszázkilencvenkilenc vőlegénye vót a királ lányának, mind tönkretette üket. Tehát az 
utódot gyászullák.” 


Aszongya a királfi: „Uram, az lehetetlen.” 
„Igenis,” aszongya a kávés, „az úgy van.” 
„Hát erre a királlányra,” aszongya, „kiváncsi vagyok. De én magáva,” aszongya, „mernék fogan- 


ni, én mekkérem a kezit, de engem nem tud tönkretenni.” 
Hát kilencóra lett. Aszongya neki a pajtása, a Tündérkapitány: 
„Péntek pajtás,” aszongya, „ereggy be és jelentkezz. De aszt az egyet megmondom, egy perc nem 


sok, de tizenegy órakor,” aszongya, „hagyd el a palotát.” 
El is ment. A királlány fogatta. Meg is vendégűtö. 
Leste az órát. Öt perc hijányzott az órából. „Bocsánat,” aszongya, „királkisasszony, nekem ütött 


az óra, menni köll. Majd ekkor és ekkor viszontláttyuk egymást.” Avva kezetnyujtott és eltünt. Visz- 
szament. 


„Hogy fogadott?” 
„Elég tisztességesen,” aszongya. 
„Hát nem bántott?” 
„Engem nem, idáig,” aszongya. 
„Na,” aszongya, „este kilencórakor ujra elmész hozzá, de ugyanúgy, mint most,” aszongya, „úgy 


térj vissza.” 
Meg is történt. Este elment kilenckor. Tizenegyóra lett, otthagyta. Mikor hazatér, meginhát a ká- 


véházba nyugvóra, aszongya neki a Tündérkapitány: 
„Pajtás,” aszongya, „jól vigyázz, amit álmocc, aszt figyed meg.” 
De, hát nem úgy vót, mer a Péntek nem ért rá álmodni, mer a Tündérkapitány mél álmot hozott rá 


és ű ment a királlányhoz. Körülnészte, hogy miccsinál. 
Hát a királlány pont féltizenkettőkor kiröpűt. Elment. Ü követte. Ha vesszőve sujtott, az annyit
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jelentett, mintha villám csapott volna be a királleányra. Verette, esső szakatt. 
Elment egy erdőbe. Három férfi ott várta. Azokka táncút. Az egyik pár lábbelije eszakatt. Aszt fé- 


redobta. A Tündérkapitány hát meg magának. Hát hárompár lábbelit szakasztott az egy óra alatt. 
Hát, mikor osztán visszatért a leány, Tündérkapitány három lábbelit magávavitte. Hazatért. 


A Pénteket főketette. 
„Mit ámottá pajtás?” 
„Én pajtás, semmit,” aszongya. 
„Te,” aszongya, „én álmottam valamit. Hogy a királlány itt meg itt vót táncóni és hárompár cipőt 


szaggatott el. Meg, hogy cipők itt is vannak,” aszongya. „Kell fö, nézd meg, hátha itt van!” 
Hát a Péntek föket. Lámpátgyujt. Ténleg ott a hárompár lábbeli. 
„Na,” aszongya, „látod, má ez annyit jelent, hogy meggyőzöd, lefegyverzed,” aszongya. Most ki- 


lencórakor elindúsz,” aszongya, „kardotfogsz és pisztojt. Téged tönkreakar tenni. De,” aszongya, 
„dobd a három lábbelit elejbe, akkor le van fegyverezve.” 


Hát úgy is lett. 
Mikor a leány föllépett a kardda, fegyverre: „Mit akarsz,” aszongya, „leváglak, összeapritalak.” 
„Tedd le a fegyvert,” aszongya, „mert itt a tanusága.” Elejbedobta a három lábbelit. 
Hát egyiktű megmentette. Másnap csak kettő lett. De, hát a Tündérkapitány naprúnapra hát kö- 


vette. Második éccaka kétpár lábbelive ment haza. Elvitte. 
Harmadik este, mikor ment, megjelent a királleány előtt egy vén anyóka. Má ollan öreg lehetett, 


mint itt a szomszédasszony. (Az egyik mesehallgató öregasszonyra mutat.) Aszongya neki a vén anyó- 
ka: „Kislányom, ha legyőzöd, nem kivánok egyebet,” aszongya, „csak a fejit hozd el nekem.” 


Hát jól van. Megérkezett hát az üdő. Mikor hazamentek, Tündérkapitány főketette. Persze a Tün- 
dérkapitány a vén anyókának a fejit vitte haza. Nem? A Péntek hogy le legyen fegyverezve. „Te paj- 
tás,” aszongya, „én eszt és eszt álmottam. Kejj föl, nézd meg, hátha igaz,” aszongya. 


Hát fökel. Bizony az egypár lábbeli ott volt, meg a vén anyóka feje is ott vót. 
Aszongya: „Eszt most csomagód szépen be. Ha kérdi tüled a lány,” aszongya, „hogy mit hosztá, 


dobbd a fejihez, vagyhát elejbe és mond meg, kalácsot hosztam lakodalomra.” 
Harmadik este nem kardot fogott, hanem két pisztojt fogott a kezibe. Ha az egyik keze ehibázza, 


hogy a másik kézzel lelövi. 
De, hát hijába vót. Mikor elejbedobta a csomagot, a két fegyver kiesett a kezibü. Megszabadút a 


királlány. „Nem győszté,” aszongya a királleány. „Ettű a perctű a tijed vagyok.” 
De, hát a Péntek nem is ment haza többet a baráttyához. Megfeledkezett. 
Hát valamikor nem kukoricásztak, mint máma, hogyhát hetek köllenek, míg egybetunnak kelni, 


minden iratok köllöttek. Akkoriba az nem vót. A jelszó csak annyi volt, hogy fölállitották üket, hogy 
kapa-ásó választ el egymástul. Az vót az esküvöjük nekik. Hát megesküttek. Szépen vót a lakodalom. 
Eccercsak a Péntek magáhosztért. Főkérte hát a vendégeket, hogy ű megfeledkezett a legjobb ba- 
ráttyárú. Ha elmehetne-e ü hát a baráttyáér? 


Hát a királ mingyá kiatta a parancsot, hogy egy hintóba fogjanak be és hozza be hát a baráttyát. 
Hát meghoszták a Tündérkapitányt. Beállitott, körünézett. Aszongya: „Igön tisztet vendégeim,” 


aszongya, „bocsássanak meg, de köszönöm.” Mindenféli jóbaráccságot, mulaccságot kivánt. „Nem 
szabad ennem,” aszongya, „sem innom.” Odalépett a Péntek elejbe. Aszongya neki: 


„Kedves barátom, pajtásom,” aszongya, „te soktú engem megmentettél. Hát én is igyekesztem, 
hogy rajtad segiccselek.” 


És kezetnyujtott. Puff! Eltünt. Vége lett. 


12. ÁRGIRUS KIRÁLYFI 


Volt valamikor rígesrígen egy királl, akit Árgirus királnak hivtak. Annak vót három fija. De má jó idő- 
be vótak a fijai, de nősüni egyse szándékozott. 
Hát egy szép napon kint a kertbe sétátak, a királi család. Eccecsak a királné meg esikíccsa magát: 
„Gyermekek, apjok, jertek ide, má illen csudát tik nem láttatok.” 
Hát egy almafa virágzott. Gyönyörü szép fa vót. 


Avva a királ meg aszmongya: 
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„Hivjátok ide a kertészeket.” A kertészek megjelentek. „Mellik plántáta,” aszongya, „eszt a 
fát?” 


Mongyák, hát ük egyikse. 
„Hogyan kerűt ide ez az almafa?” 
Hát beleköllöttek nyugodni. Délután kimennek ujra a kertbe. Szép pirosalmák vannak a fán. 


Hatták az almát, hogyhát had éreggyen, majd osztán leszedik. 
Másnap regge kimennek. Ugyan az almafa virágzik, de alma egyse volt a fán. 
„Hát hogy? Hogy létezik ez? Hová tüntek az almák?” 
Oszt a királné mongya otthon a dadának, amit mondunk, hogyhát micsoda csoda van hát itt a kert- 


be. 
Aszongya: „Itt van egy jóslóasszony a városba, talán az megtuggya mondani, hogyhát ki plántáta 


eszt.” 
Ementek a jóslóér. Behoszták. Az főverte a könyvet, megmonta neki, hogyhát esztet Tündér Ilona 


plántáta, az egyik fijadnak a számára. 
Hát az első éjje kikülte hát a legidősebb fiját a királ. Ágyat tettek ki neki, hogy vigyázzon az al- 


mára. De nem tutta megvigyázni, mer elalutt. 
Második nap kiment hát a középső fiju. Ais elalutt. Asse vigyászta meg. 
A harmadik este kiment a legfijatallabbik. Álmos kezdett lenni. Főket az ágybú, meg köröskörü 


járta az almafát. A puska a kezibe. Eccecsak hét fejér hattyú jelent meg. A hat a fát kerűte, rázgatta, a 
hetedik meg hát a királfinak a vállára szállt. Ekeszte simogatni. Megszóllant. Aszongya: 


„Feküggy le!” 
A királfi lefekütt, ammeg melléje. Hát egy szép lán lett bellőllö. Tiszta aran haja, de ollan dús ha- 


ja volt, hogy takaró nem is köllött nekik. 
Eszt meg az a kutya boszorkán leste. Ő is kiváncsi vót, hogyhát mellik fijának a számára plántá- 


ták a fát. Hát az öreg királ kiváncsi vót regge. Maga utnakindút, megnézi mi ujság, mi van a fijáva. 
A boszorkány meg a kertajtóba át. Köszönt: 


„Jóreggelt fönség.” 
„Hát, te mit keresel itt?” 
Aszongya: „Kiváncsi vótam, mejjik fijadnak a számára lett plántáva. Hát most tudom: a legfijata- 


labbik fijadnak. Itt is van,” aszongya, „jelen Tündér Ilona. Ha nem hiszi el fönséged,” aszongya, 
„mingyá hozok bizonyitékot.” Meg odaszalatt és három szál haját kivágott Tündér Ilonának. Aszt vitte 
bizonyitékul. 


A tündérlány meg fősikitott: „Megrabútak, menekűni köllök!” 
Hát az almák megmarattak és arra visszakiáltott neki a Tündér Ilonka, aszongya: „Drágám, ha 


ujra velem akarsz beszéni, akkor indújj keletnek, fekete városba.” 
Annyit mondott és avva eltünt. 
Hát az almákat naprúnapra mindennap estefelé leszedhették. Mindennap megérettek. De hát a fi- 


junak nem volt nyugta. Mindig a fejit törte, mindig azon törte, hovátünt az ű drágája. Aszongya az ap- 
tyának, aszongya: 


„Édesapám, se éjjelem, se nappalom mennem köll.” 
„Ott, fogj magadnak egy ezred katonaságot és indujj utnak.” 
„Senkit,” aszongya, „nekem nem köll.” 
„Hátha mást nem, vidd el az inasodat,” aszongya. 
Hát az inasát elvitte, de az is vesztire. 
Hát mentek, mendegéltek, de hát az út hijába volt. Sehul senki hirt nem tudott, akármerre men- 


tek. Hát eccer csak egy erdőbe érkesztek. Ott megpillantottak egy irtózatos nagy várt. Hát odamegy a 
királfi. Hát a toronba egy ember állt. Annak volt állitva. Másképp nem tudott létezni. Köszönt neki: 


„Mit keres,” aszongya, „itt?” 
„Nem tudnál-e hírt adni fekete városrú.” 
„Én,” aszongya, „ugyan nem, hanem vannak szolgájim. Talán maj lesz kösztük,” aszongya, „aki 


tud valami hirt adni.” 
Fogta a sipot. Belefujt. Hát ott gyüttek egértü, ami csak állat létezett, minden. Egyse tudott. Hát 


utollára a sánta róka jelent meg. 
„Hát te kutya suszter,” aszongya, „hon voltá illen sokájig?” 
„Gazdám,” aszongya, „igen fáj a lábom. Nem tuttam.” 
„Na, hát talán tucc te valami hirt mondani feketeváros felü.” 
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„Tudok ám,” aszongya, „én tudom, hol van a fekete város. Ott ütötték el a lábomat,” aszongya. 
„Na, hát” aszongya, „akkor szedd össze a sátorfádat, eszt a két embert kisérd oda.” 
Összecsapta a kezeit: „Csak aszt ne, csak aszt ne,” könyörgött, „merha ű odakerül, elütik a má- 


sik lábomat is,” aszongya. 
„Na,” aszongya, „nem köllesz a városba bemenni, csak a közellibe és mutasd meg, hogy hol fek- 


szik.” 
Hát avva osztán mekköszönte. Elmentek. De bizony a rókakoma megmutatta, de el is tünt. 
Hát ezek asz első hászhoz, mint amint a városhoz érkesztek, betértek. Egy szép, friss épület volt. 


Hová mentek? 
Egy vén boszorkányhoz. Az elmonta neki a mondókáját, hogy hogyan vannak itt a tündérlányok. 


De üneki is egy igen szép leánya volt. Erőve aszt akarta, hogy aszt vegye el a királfi. Mutatott neki 
kádakszám az aranyat, gyémántot, ezüstöt, mindent, hogy eszt mind a lánya kaptya meg, ha elveszi. 


De sehogyse. 
Látta, hogyhát semmirese megy, a vén boszorkány. A lánt otthatta, az inassa meg kiment. Az 


inast föbisztatta, hogyhát tegye meg a kárt, hogy többet sohase talájja a Tündér Ilonkát. Adott neki, 
minthát valamikor gyerekek csinátak, ollan kis tollpuskát és avva lődösztek, hát ollan kis puskát adott 
neki, meg egy doboszkát, kenőcsöt. 


Hát a tündérlányok nem lesznek tovább itt, mint három nap. Azután eltünnek. Itt és itt van egy 
kert. Ott csupa arany volt minden. Egy kis tó volt. Odajönnek mindennap fürödni. Hát igyekezzen hát 
az inas, hogy mikor figyel, hogy avval a tollpuskával szemeközé spriccőljön. Elaluszik. Azután kennye 
meg a szemeit kenőccse, akkor fölébred. 


Hát az inas eszt követte. Mind a három nap. Hát nem beszéhetett vele, mert az idő lejárt. Hijába 
volt. 


„De harmadik nap,” az inasnak annyit mondott, „Ha fölébred, húzza ki a kardot a hüvelbü. Ott 
rá lesz irva, hogy ki volt ennek az oka, hogy ű nem beszélhetett.” 


Az elóvasta, meg mingyá egyet suhintott, meg az inasnak a fejit levágta. 
Hát visszamegy a boszorkányhoz. Ott nem volt hatalma. Annyit mondott neki a boszorkány, 


aszongya: 
„Távozz, mer még leckét is adok.” Aszt felete. 
Avva a királfi elment maga. Ment, mendegélt hónapokhosszat. De semmi eredményre nem jutott. 


Hát megunta az ilettyit. Ahogy ment az országuton, fogta a kardot, ásott egy kis lukat és abba a kard- 
nak a foggantyúját, hát hüvejjit vagy hogy mongyuk, beleillesztette. Meg a szivit nekitette a kardnak, 
hogy keresztűszurja magát. 


Mikor aszt cselekenni akarta, egy hangot hallott: 
„Királfi létedre öngyilkosságot akarsz elkövetni?” 
Körünézett, de senkitse látott. Fővette a kardot, ujra bedugta a hüvellibe. Ment tovább. Nagy he- 


gyek közé kerűt. Hát, mint a hegyek között mászkál, eccercsak mit látott? Volt egy nagy luk a sziklá- 
ba. Benézett. Mit lát benne? Egy oroszlánt, egy sárkányt. Azok ott marakottak. 


Megállt. Figyelte üket. De azok csak birkósztak. Eccercsak rájokszólt: 
„Mit birkósztok itt? Nincs ölég heletek, hogy bíkíbe is megmaradhatnátok?” 
Akkor abbahagyták a birkózást. Az oroszlán megszóllant. 
„Tik is ollanok vagytok,” aszongya, „nemhogy főfalnátok, hogy ecce vége lenne az életnek.” 
Aszongya: „Hohó,” aszongya az oroszlán, „mink is emberek vótunk, de mast nem azok va- 


gyunk.” 
„Hát mér birkósztatok?” 
Aszongya neki az oroszlán, aszongya: „Én előbb idekerűtem hát, mint a sárkány és ü akarja az el- 


süséget. Mast má,” aszongya, „hét éve, hogy itt birkózunk éjje, nappa. Nyugtunk nincs. Csináll kösz- 
tünk igasságot,” aszongya, „akkor mink is eljuthatunk, ahova akarsz jutni.” 


„Na,” aszongya, „akkor tessék kisétálni a barlangbú.” Mutatott egy hegyet. Aszongya: „Most 
mennyetek arra a hegytetőre, majha én harmaccor intek a kendőmmel, akkor indujjatok meg. Amellik 
előbb ideérkezik, azé lesz az elsőség.” 


Hát ugye hétévig birkósztak. A sárkány igen ki volt fáradva, pedig hát röpűni tudott vóna. Beszo- 
rút két ág közé egy fán. De az ott kinlódott, kinlódott mire kiszabadút, az oroszlán elfoglata a helet. 
Hát ü kapta meg az elsőséget. 


„Na,” aszongya, „gyere”. Bevezette a barlangba tovább. Két rongyos bocskor hevert ott. Aszon- 
gya: „Eszt kapod ajándéknak,” aszongya, „ezekbe lépj bele és mond neki: Hipp, hopp, legyek ott! Ab- 
ba a pillanatba,” aszongya, „otteremsz.” 
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Hát gondóta magába: „Hát mast kipróbálluk!” Föhuszta a bocskorokat. Rászót: „Legyek azon a 
hegyen!” Hát ott is termett. 


Ott osztán letérdelt, meg három miatyánkot elmondott, hogy a Jóisten szabadiccsa meg aszt a két 
egyént. De ujra megszóllant: 


„Hipp, hopp, most legyek a tündérkertbe!” 
Ott is termett. Hát ü a tündérkertbe mégis ement. Körűnézett. Amit lát, az mind arany, meg mind 


gyémánt vót, hogy sajnáta a füvet, hogy ráléptyen. De azalatt az idő alatt igye jó lerongyulódott a ruhá- 
zattya. 


Ez a kertbe megy, megy. Előre fölfedeszte, merre van hát a lakás. A cselédlány észrevette. Beug- 
rott és jelenti. Aszongya: 


„Ilona kisasszony, itt az Árgyilus királfi.” 
Az meg: flakk! Pofonvágta. 
A leán kiugrott, de megfordút. Megin aszonta: 
„Hát gyűjjön, merhát itt lesz,” aszongya „mingyá a küszöbön.” 
Mégeccer pofonütötte. 
Hát harmadikra nem kerűt sor, mer az Árgyilus királfi ott is termett. 
Hama hát szépen fogatta. Leűtette. 
„Most parancsuhacc,” aszongya, „most a tijed vagyok.” 
Hát osztán ottan beszégettek. Meghítta hát a kisérőlányt. „Hát jutalomul, mivel kéccer pofon- 


ütötte.” Aszongya, „most teneked adok mindent. Ez a jutalmad.” 
Ő meg föhuszta a bocskorokat, meg a lányokat es összefogta. 
„Hipp, hopp, legyek a szülővárosomba?” 
Hát ott is termett. De nem ment haza, hanem elment egy ismerőshöz, elment a lányokkal egy is- 


merős szállodába. A szállodásnak kijelentette, amit szemek-szájok kiván, aszt aggyon nekik. 
„Mi,” aszongya, „sürgősen elköllünk menni valahová.” 
És hát a menyasszonyáva elmentek egy ruhaüzletbe. Ott fölőtöszködött, ruhát vett. Azonföllü 


mindenik egy böröndöt vett, amibe hát egyes tárgyakat szinte vásátak. És avva mentek hát a királli pa- 
lota elejbe. 


Az őr a kapuba át. Köszönt tisztességesen. Aszongya a királfi, menyasszonya is, engeggye be 
üket. 


„Nem lehet, mer a királné halálos beteg. Ide senkinek nem szabad bejutni.” 
Aszongya a királfi, aszongya: 
„Mennyen, meg jelencse meg, hogy itt van a világon a legelső orvosa, hogy gyógyitani gyütt.” 
Hát jelentette. Be is bocsátották. 
Odament az édesannya ágyához. „Hát ha megengedné-e magát megvizsgálni?” 
Nem szólt, csak intett, hogy igen. 
Megtapogatta a szivit, egysmást, hagatózott. Eccercsak megszóllant: 
„Kedves édesanyám,” aszongya, „Kejj fő. Itt a fijad.” 
Oszt a szót meghallotta a királné. Kiugrott az ágybú. Mintha sose lett volna baja, eccerre meggyó- 


gyult. 
Hát a szive fájt a fija után, az gyötörte. 
„Mingyá, csak gyorsan elmegyünk hát most apádhó.” 
Hát bizony az öreg királ is megörűt, hogy visszatért a fija. 
Megnészte a lánt. 
„Hát,” aszongya, „fijam, büszke lehecc, hogy illen menyasszonyt hosztál a hászhoz.” 
„Apám,” aszongya, „légyszives, fogass be egy hatos hintóba és jössz velünk”. 
„Hova?” 
„Majd én az utat megmutatom,” aszongya. 
Hát befogatott az öreg királ nagy hintóba. Királ is beült, a fijatal is, meghát a kocsis, menyasz- 


szony is. Ehajtottak a szállodához. Ott leszátak. 
„Most csak gyere be apám,” aszongya. 
Bementek. A szállodást mekkérte, aggyon számlát, hogy mit fogyasztottak a lányok. Aszt megfi- 


zette. Fölűtette a lányokat és awa utnakindútak haza. 
A két báttya a hat leánbú kivállasztott mindenik egyet és hármas lakodalmat tartottak. 
A másik négy lány megmaratt. Hát mindeniknek egyet adott, akik mint ápolók lesznek ott. 
És úgy osztán boldogok lettek. 
Ha meg nem hatak, ma is ének. 
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„No, akkor kezgyük el!”
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„Volt valamikor rígesrígen egy királl,...”
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„Oszt a királné mongya otthon a dadának...”
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„Második nap kiment hát a középső fiju.”
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„Eccecsak hét fejér hattyú jelent meg...”
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„A királfi lefekütt, ammeg melléje...”
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„Hát egy szép lán lett bellöllö...”
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„M
indig a fejit törte…


” 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


257 


 
 


Én nem hallgatom a mesemondót! 
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„Látta, hogyhát semmirese megy, a vén boszorkány...”
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„Hát megunta az illettyit...”
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„Meg a szivit nekitette a kardnak...”
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„Megállt. Figyelte üket...”
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„Hohó, aszongya az oroszlán ...”
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„Az őr a kapuba át…”
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„Mennyen, meg jelencse meg...”
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„Kedves édesanyám, kejj fö! Itt a fijad!”
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„Ha meg nem hatak, ma is ének.”
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13. A TIZENHÁROM KIRÁLYFI 


Hát valahol volt egy királ. Annak volt tizenhárom fija. A tizennegyedik meg utbavót. Szép napon a ki- 
rál a fijait magáhó szóllitotta: 


„Fijaim,” aszongya, „készülletek útra. Válasszatok magatoknak paripákat, legyetek készellétbe, 
mertha este a kék lámpa gyullad ebbe a szobába, akkor tünnyetek el, mer akkor leány született. A 
fiuknak nincs keresni valójuk.” 


Hát föl is készűtek. Várták az estét. 
Hát csakugyan kék lámpa gyullatt. Az a legöregebbik parancsot adott: „Indulás!” És elindútak. 
Lovagútak messze és messze területekre. Eccer csak egy nagy tóhoz érkesztek. Nem megy tovább 


az út. Dehát neki! Keresztüusztattak a tón. 
A legfijatallabbiknak a lova a tó közepin megát. Többiek etüntek gyorsan. Ekezdett könyörögni 


neki: 
„Segiccsetek ki, segiccsetek ki!” De egybe se vót becsület, hogy az öccsükön segitettek volna. 
Hát azok otthagyták és továbblovagútak. Mikor eccer messzetávol voltak, aszongya a fijatal királ- 


finak, aszongya: 
„Gazdám, mink sokkal előbbre leszünk, mint azok,” aszongya. „Most jó tarcsd magadat, majd 


egy másik tónak a közepin,” aszongya, „megállok.” 
Felettük keresztürepült és a második tónak a közepin megát. Hát, mikor odaérkezett a csapat, bá- 


múnak, hogy az öccsük ott van hát a tóba. Ekesztek tanácskozni. De az öregek nem hittek. Fijatalok 
mind abba vótak, hogy mink azon az uton vagyunk, ahunnajt indútunk, mink csak eszt a tavat ke- 
rüjjük. De, hát hijába vót. 


Továbbmentek. Otthatták. 
Megin egy váratra aszongya ló: 
„Gazdám, jó kapaszkoggy, mer ujra indulok. Emegyünk a harmadik tóba.” 
Hát úgy is lett. A tó közepin megin megállt. Hát mikor elértek a másikak. „Na lássátok,” aszon- 


gyák, „nekünk van igazunk, a fejataloknak, nem az öregeknek. Segiccsük ki hát az öcsénket.” 
Hát akkor egyesek megfogták a kantárszijjakat és noszogatták a lovat. Hát nagynehezen keresz- 


tüment. 
Ott együtt mind a tizenhárman lovagútak. Elérkesztek egy erdőhöz. Nagy kastél állot ott. A kapu 


nyitva. 
„Ide betérünk, itt meghálunk az éccaka.” 
Körünésztek. Istállók vótak. A lovakat bekötötték. De má előre elvót készitve széna is a jászolba, 


az abrak is. Hát ez rendbe van. 
Körülkeresték az épületet. Egy öregasszonyt találtak. 


„Hátha megengedné nekik, hogy ük itt alhatnájok az éccaka?” 
„Szivesen.” Aszonta az öregasszony. „Honnan jöttök?” 
„Innen és innend, apánk ekergetett.” 
„Na,” aszonta, „jóhelre kerűtetek. Nekem,” aszongya, „pont tizenkét lányom van. Tehát,” aszon- 


gya, „mindeniknek kerül egy. De külön ágyat,” aszongya, „nem tudok nektek anni. 
Mindegyik hát egy lánnyal kő alunni,” aszongya. 
Hát abba is beleegyesztek. 
Kaptak tiszteséges vacsorát. Bort is. Lefeküttek. Hát a férfiak voltak a széllin, a nők belül. Persze 


előbb, mint lefeküttek, a fijatal királfi lennvót az istállóba és mongya, hogy mi van itt. A lova meg fi- 
gyelmesztette; aszongya: 


„Cseréllétek ki magatokat,” aszongya. „Tik fekügyetek a falhoz és meghát a lányokat zuzzák a 
széllire.” 


Hát így is csinálták. 
Gyütt a vén boszorkány. Mind a tizenhárom leánnyának evágta a nyakát. Ha nem cserének helet, 


akkor ürájok kerűt vóna a sor. Hát így megmenekütek. 
Hát regge korán főketek. Ementek az istállóba. Nem törőttek semmive. Fogták hát a lovajikat, 


megpucútak. Emenekűtek. De a fijatal királfi ellopta a vakarót és a kefét, ami az istállóba vót. 
Ahogy a kapun kiugrasztott, visszakijátott: 
„Én vagyok a tizenharmadik, aki a tizenhárom lányt tönkretette, meg a vakarót, kefét meg ellop- 


ta.”
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Boszorkány kiröppent. Aszt kijátotta: 
„Tönkretetted a lányaimat, de mi majd talákszunk!” 
Avva osztán továbbmentek. 
Ahogy sétátak, eccer csak a lova megszóllan: 
„Gazdám, most ollan helre érkezünk, ahol teneked nem szabad a földre tekintened. Fejet föl! 


A földet ne nézd.” 
De, hát a királfi nem tutta aszt megtenni. Letekintett a földre. 
Mit látott? 
Egy arany patkószeget. 
Szól a lovának. 
„Jól van,” aszongya, „gazdám, má eccer a vén boszorkányhoz visszamész.” 
Mennek tovább. Megint letekint a fődre. Mit lát? Egy aran bokrétát. 
Szólt a lovának. Megát, fölvette. 
Mennek megin hát egy darabig tovább. Ujra letekintett. Ott az aranypatkó volt. 
Hát eis rendbe va. Aszt is fölvette. 
Avva mentek tovább. Elérkesztek hát egy királli városba. Itt elmentek a királ elejbe, hogy nem 


kaphatnának-e ük szolgálatot? 
„Nekünk szolgára,” aszongya, „ugyan szükségünk nincs, de má ha úgy van, hogy itt akartok ma- 


ranni, adok nektek munkát. Mindenik kap harminc darab lovat. Azokat ápulni.” 
Hát rendbe van. 
Fizetésrű nem vót szó. Mindennap, – nem tudom, – félliter-e vagy liter petróleumot kaptak, ami 


hát köll az istállóba a világitásra. 
A fijatal királfi az istálló ajtójába beleszoritotta hát a szeget a saráglába. A jobban világitott, mint 


a lámpa. Amit faszút, aszt az olajat, asztat elatta másoknak. Hát valamellik báttya főnézett. Elárúta a 
királnak. Királ felelőségrevette, hol vette, onnan neki bizonyitékot hozzon. 


Hát hova kő neki menni? Vissza a boszorkányhoz. 
Hát visszament. Aszongya neki a vén boszorkány: 
„Eriggy, ott a kertbe van,” aszongya, „egy rózsabokor. Azon van,” aszongya, „egy szép fakadó 


bimbó. Asztat elvihedd.” 
Lemeccette aszt a szép rózsabimbót és elvitte a királhoz. 
Teccet neki. 
De megszünt a világitás, a fény. 
Kidugta a bokrétát, az még sokkal szebben világitott neki. 
Ujra elárúták. 
Ujra vissza köllött menni. 
Előkapta a vén boszorkányt: „Aggyá nekem valami bizonyitékot, hogy teáltad kerütem ehhez és 


ehhez.” 
„Eriggy,” aszongya, „ott vannak a galambok. Fogj két galambot.” 
Megfogta a galambokat. Visszavitte. A királ annak mégjobban megörűt. Hogy ollan szép galam- 


bokat kapott. 
Megszünt a bokréta világossága. 
Fölakasztotta a patkót. Ammeg borzasztóan tündökőt. 
Ujra elárúták. Hát a királ megin megtutta. Ujra visszazavarta. 
Mongya a lovának megin, hogyhát hova kő menni. 
Aszongya: „Szedd le a lovaidrú a összes kantárokat és hozd magaddal. A kapu előtt,” aszongya, 


„áll egy nagy fa. Oda engem mekköcc,” aszongya, „osztán bemehecc. De jó vigyázz,” aszongya, „mer 
a fejealatt van három tyuktojás. Boszorkány alszik. Aszt a három tojást szörözd meg magadnak. Ha,” 
aszongya, „észrevesz, akkor a kantárokat, mikor fölugrasz rám, dobád szét. Akkor hurokba kerül. 
Nem tud utánad jönni.” 


Hát sikerűt neki szépen a tojásokat kiemeni. 
Örömibe asztán ugrott egy nagyot, a boszorkány fölébrett. 
Hát utána! 
De, hát el nem csipte, hanem kint osztán kijabált. Aszongya: 
„Elvitted minden hatalmamat, országomat,” aszongya, „legyősztél.” 
Hát avva osztán elment. De még annyi időt se vett, hogy a tojásokat táskába tette volna. Csak a 


kezibe tartotta. Ahogy tartott, egy tojás föpattant. 
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Mi volt a tartalma? 
Egy kis üvegecske. Valami kis foladékkal volt. 
Míg asztat gusztálla, vizsgálla, fölpattanik a másik. Abba egy kis doboz volt kenőccse. 
Fölpattanik a harmadik tojás. 
Egy szép kislány bujt ki belüle. 
Fogta aszt az üveget és kinyitotta, megitatta. Fogta a kenőcsöt, osztán szépen bedörgűte. Hát egy 


pillanat lett, egy derék, egy gyönyörü lány lett belüle. 
Hát aszt vitte a királnak. Királ meg is örült, hogy üneki illen szép menyasszonya lett. Megvót ölé- 


gedve. 
„Jaj,” aszongya, meghivta a tizenhármat, „igen szépen köszönöm,” aszongya, „a szolgálatodat. 


Mit kivántok tőlem? Amit kivántok,” aszongya, „megadatik.” 
No, hát a legidősebbik kijelentette, aszongya: 
„Szeretnék,” aszongya, „az istállóbú kijutni, legszivesebben vadászni.” 
„Amit kivánsz, az megadatik.” 
Hát egyhangulag mind aszt kivánta, hogy az istállót elhanni. 
Aszongya nekik a királ: 
„Rendbe van. Itt, meg itt van,” aszongya, „vadászkastélom. Odaköltöszhettek.” 
Hát elhagyták a királi palotát. Elmentek a vadászházba. Hát naprú napra csak vadászni jártak. 


A lovaik azok otthonmarattak. Amit hosztak vadat, aszt lerakták. És az eltünt. De mindennap, reggel, 
délbe, este, az asztal teritve volt. Hogy ki készitett ott, aszt senki nem tutta. Aszt sose tutták meg. 


Hát ott évekhosszat jóéreszték magukat. De mindennap egy odahaza maratt, aki őrt állt. De soha 
egyik nem tutta föfödözni, hogy mi jáccódik itt le ebbe a kastélba. 


Hát egy szép napon a legfijatalabbikra került a sor ujra. Ü meg abba a szobába tartószkodott. Hát 
a fijatal volt odahaza. Eccer csak annyit vett észre, hogy az asztal teritve van. De senkit nem látott. 


Körűnézett, kisétát, keresgét. Mire visszatért a szobába, egy edény üres vót. Már csak tizenkét 
porció volt ott. Vakarta a füleit, nézelődött, hogy ő nem tutta megvigyázni, hogy ű alutt. 


Hazagyüttek a tezsvérek. Jó tezsvérek vótak egymás iránt. Hát eis egy kanálla, a másik is egy 
kanálla hát elosztották, hogy mind a tizenháromnak kerűt. 


Másnap regge a reggeli detto úgy van. Megincsak tizenkettő van, az egyik üres. 
„Na,” aszongya a fijatal királfi, „elmehettek, én addig őrködök, míg főnem födözöm, hogy itt mi 


jáccódik le ebbe a kastélba.” 
Hát harmadik nap teritődik az asztal. Csörögnek az edények. De senkicse látott. 
Ki lett tálava. Eccercsak egy fijatal kislány megjelent a szobába. Nekiűt az asztalhoz és edényt 


fogta magához és evett. Akkor a királfi előrelépett. Rászögeszte a fegyvert: 
„Hogy kerülsz te ide?” 
Aszt felete a kislány: „Ekkor és ekkor odahaza,” aszongya, „mosónék vótak nálunk. Én is ott sü- 


rögtem, forogtam,” aszongya, „láttam férfiingeket. Kisebbet, nagyobbat. Kértem a mamámat, ha vó- 
tak énnekem tezsvérejim? Anyám aszt felete: Igen, tizenhárom bátyád volt. Mikor te a világragyüttél, 
mind ekergette üket.” 


„De, hát,” aszongya, „énnekem nem volt odahaza nyugtom. Megszöktem, hogy én a báttyajimat 
fölkeresem.” Avval odalépett a fijatal királfi, átölete a lányt, és megcsolkolta. 


„Én vagyok az egyik báttyád. Majd jönnek,” aszongya, „a többiek is.” 
Hát megtaláta üket. Igen örűtek. 
„Hát mit hallottál otthon?” Kérdeszte a tezsvégyét. 
„Anyám is mindig aszt emlegette, ha visszajönnétek.” 
„Visszamegyünk.” 
Hát oszt a kislány megmagyarászta. Aszongya: 
„Itt van egy öreg mama, aki tünektek főzött. Aszt köszönnyétek meg neki és ha tuttok, aggyatok 


neki jutalmat.” 
Hát a kislányt ekütték az öreg mamáér. Meg is jelentkezett. 
Kérdi hát az a fijatal királfi, hogyhát hogy tutta ü illen titkontartani mindent, hogyhát soha sem- 


mit láttak. 
„Mer,” aszongya, „én ollan nő vagyok, ha akarom, lát valaki, ha nem akarom, akkor senki,” 


aszongya. „Mer én egy ebabonázott nő vagyok. De, ha akartok rajtam segiteni, tuttok segiteni raj- 
tam.” 


„De hogyan?” 
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„Én innejt csak teáltalatok tudok szabadúni, ha könyörűtök rajtam.” 
„Hát hogyan?” 
Az az asszony aszt feleli: „Mennyetek le az udvarba és ahányan vattok, annyi kavicsot fogjon 


mindenik a tenyeribe. És aszt elhaggyátok itt, mikor az utolsó lépcsőt átlépitek, akkor a kavicsokat 
szórjátok vissza. Akkor én megleszek szabadulva.” 


Hát meg is tették. Az az asszony megszabadút. Egy fess lán lett belüle. El is akarták magukka 
vinni. „De, nem,” köszönte a lány. „Ti csak mennyetek a magatok uttyán.” 


Nohát mast szépen megindútak. Elmentek haza. 
A szülők nagy örömme fogatták üket. Hálálkottak. Elfoglalhassa mindenik a helit, ami vót neki. 
Regge hát főkelnek. A legfijatalabbik, a középső és a legidősebb életbe vótak, a többi tiz fiju ha- 


lott vót. Hogy mi történt velük, aszt nem tudom. 
Azokat szépen eltemették. Temetés után megjelent a kislány a legfijatallabbiknál. „Hogy a papa 


igen beteg, látogassátok meg.” 
Hát a legidősebbik: „Majd én bemegyek apánkhoz,” aszongya. 
Ahogy az ágyba fekütt, egy kis asztalka vót mellette, egy hosszú kés, valami innivaló. Talán harap- 


nivaló is vót. 
Mikor meglátta az aptyát, aszt kérdi: „Apám, hogyan segithetek rajtad?” 
Nem kapott választ. Az öreg odanyút a késér és a fijának dobta. A fija megriatt, kiszalatt. Mon- 


gya másik kettőnek, mi ujság. 
„Na, ha te ollan gyáva vagy,” aszongya a középső, „még apádtú is efucc.” Vett bátorságot. Be- 


ment ü is. Éppúgy járt, mint a báttya. Ais eszalatt. 
„Na, majd bemegyek én,” aszongya a lekkisebbik. 
Úgy tett az öreg, mintha aludna. Rászót többször. Eccecsak fő! Lássa, hogy az aptyának az egyik 


arcfele mosolgott, a másik sirt. Az volt a betegsége. 
„Hogyan segithetnék édesapám rajtad ?” 
Aszongya neki; „látod, az egyik felem mosolog, a másik felem meg sir.” Fogta a kést, nekivágta a 


fijának. Bele is ment a lábába. 
A fiju megát, fogta a kést, lábábú kivette. „Itt van apám,” aszongya. „Belémdobhadd mégeccer.” 
„Nem bántalak fijam,” aszongya, „Bocsáss meg, hogy illesmit elkövettem, de neked most meg- 


mondom,” aszongya. „Elmész nekünk a sárkányországba. Ott lesz egy nagy vár. Annak kilencvenki- 
lenc szobája va,” aszongya. „Tehát a középső szobába, ha bemész, ott van két kút. Az egyikbe élővíz, a 
másikba halott víz. Tehátt abbú hozz nekem,” aszongya. „Megmosakszok, akkor meggyógyulok.” 


„Elmenek apám,” aszongya. 
Elment. Hát az édesaptyát otthatta. Elmonta a két báttyának. 
„Én megyek el!” az öregebbik. 
Hát egy hét köll, mire visszatér. Elment a hét, nem tért vissza. Elérkezett hát egy házikóhoz. Ott 


szállást kért első este. Hova került? Boszorkányhoz. 
Ott ráfogták, hogy lopni akart. Hát letartósztatták. A hét elmult. Nem tért vissza. 
Elment a másik. Ais oda került. Éppúgy járt, mint a báttya. Elmult megin egy hét, esse tért vissza. 
Utnakindút a fijatal. De a saját lován, a tátoson. Ahogy ott lovagút, lovagút eccercsak egy öregem- 


ber megszóliccsa: 
„Fijatalúr, legyen szives, aggyon nekem pipatüzet.” 
Megát a királfi, adott neki tüzet. Gyufaskatulábú egy darabkát letört. „Itt van, még pár szálat 


adok,” aszongya, „hogy később is rátuggyon gyujtani.” 
„De egyre,” aszongya, „figyelmesztetlek. Ha visszajössz, élő húst ne vegyél.” 
Avval elváltak egymástul. Elment. Hát elérkezett szintén ahhó a hászhó, ahon a két báttya volt. 
Beköszönt, kaphatna-e szállást? 
„Szivesen,” aszmonta az asszon. „Hova indulsz?” 
„Ide és ide.” 
„Hozná nekem is,” aszongya, „azokbú a vizekbű?” 
„Szivesen.” 
Kapott két kis üveget. Azután hozott egy sipot. Aszonta: 
„Fijatalúr, ha veszélbekerüsz, fordujj vissza és fujd a sipot. De mindaddig,” aszongya, „míg ide 


nem térsz. Ha idetérsz,” aszongya, „abbahagyhatod. Itt már ellenséged nincs. Ha a kakas kukoritt, in- 
dujj útnak.” 


Hát ez meg is történt. Hallotta, hogy a kakas kukorékolt reggel, főkelt, fogta a lovát, elindult. Es- 
te elérkezett egy másikhoz. 
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Ott is szivesen fogatták. Ott is kapott két üveget, meg kapott egy bögrét. „Ha veszélbekerüsz, ak- 
kor dobd hátra a bögrét. Akkor idájig eljucc. Itt már nincs hatalmuk.” 


Eljött a harmadik nap. Elérkezett a harmadikhoz. Ais szivesen fogatta. Ais mekkérte, hogy hoz- 
zon neki vizet. Az adott neki egy fésüt. Ha veszélbe talál kerülni, akkor dobja el a fésüt. 


Negyedik nap regge elindúlt. Félnyolckor elérkezett a városba. De aszt a vén boszorkány meg- 
monta neki, hogy féltizenkettőre haggya el a kaput. Mert ha tizenkét órakkor bentreked, onnaj többet 
szabadulása nincs. 


Hát megérkezett. A kapu előtt volt egy szederfa. A lovát oda nekiakasztotta. Besétát. Végigsétát, 
megtalálta hát a két kutat. Oda is volt irva: „Élő víz, halott víz.” 


Ott az üvegeket megtőtte és sorba elheleszte. Azután végigment hát az összes szobákon. A kilenc- 
venkilencedik szobába kerűt. Egy gyönyörű nő volt az ágyon féligmeddig letakarva. De alutt. 


Ott hát ekeszte. Gondúkodott, hogyan tudná ü eszt a nőt most elvinni innejt. De, hát akármennyit 
beszét, nem íbrett meg. Természetes, a fijatalurnak mekkeményedett a micsodája. Előkapta a lánt. 
Nem ébrett föl, csak közbe levegőt szivott. 


Nézi az órát. Tizenegy óra. Nincs más hátra, üneki menekűni köll. Fogta magát, szépen végigsé- 
tát. Ki a kapun. A lovát leengette, meg fölugrott rá. „Mönnyünk vissza!” Megfeledkezett, ahogy 
röpűt, hogy a kardot ekkicsit megemete vóna. Igen lelógott a kargya. Elért egy épületet. Aszt a kargya 
széthasitotta. Ezrive, meg ezrive gyüttek a sárkányok utána. Eszibejutott: „Hopp! Ez az asszon mit 
adott neki!” Fogta a fésüt, hátradobta. Ott ollan sűrü tüskés erdő termett, hogy akin egy egér se tudott 
volna keresztübujni, hát még ott utat nem csinának, nem tudnak keresztüjönni utána. 


Hát szerencsére elérte a házikót. Ujra szépen meghát. Partíkát szépen átatta. Az asszon mekkö- 
szönte és kijelentette, ha halla, hogy a kakas kukorítt, akkor meneküllön. De bizony, nem messze 
ment a hásztú, má gyüttek a sárkányok utána nagyon. Elővette a bögrét, visszavágta. Akkor meg ollan 
nagy árviz lett, hogy nem tuttak utánamenni. Míg az el nem tünik, addig ü megin mehet tovább. 


Hát sikerűt. Elérkezett a másik hászhó. Ott is leatta a vizeket. Ais mekköszönte. Regge, ha a ka- 
kas kukorint, meneküllön! 


Attú se ment messze, má megin gyüttek a sárkányok. Akkor fogta a sipot, hátrafelé forditotta a fe- 
jét, meg fujta mindaddig, míg hát enem érkezett a harmadik hászhoz. Hát ott má nem vót hatalmuk 
utánamenni többet. Ott szabad lett. Ott má nem köllött tartani semmitű. Tehát tovább időzött is, to- 
vább alutt. 


Eccecsak halla, hogyhát kint sürgés-forgás, kiabálás. „Mi a manó lehet itt?” gondúta magába. 
Hát főket. Kimegy. Rengeteg nép volt összegyülekezve. Kérdi hát: 


„Mi ujság itt?” 
„Két rabló lesz fölakasztva.” Hát a két királfi lesz kivégezve. 
Hát ő maga is kiváncsi volt, hogy mi az. Mer nem tutta, hogy kirü van szó. Hát eccercsak hoszták 


a két báttyát az akasztófa alá. 
Ott tévedett, amit az öreg mondott neki, hogy élő húst ne vegyen. 
Mi volt az élő hús? A két báttya. Azokat kiváltotta. Asztán együtt mind a hárman mentek. Elér- 


kesztek egy tóhoz. De mind a három lovon üt. 
Az egyik rászót a fijatalra: 
„Ájj meg,” aszongya, „igen szomjas vagyok. Had igyak egy kis vizet.” 
Leszátak. Megragatta a lábát a fijatal királfinak, lerántotta a lovárú. „Zsupp!” Belevágta a tóba. 


Hamar a táskáját kinyitották. Az üvegeket kivették, a lovát meg utánataszitották. Bele a tóba. 
Ügyes lett, feléuszott hát a királfi felé. A királfi elkapta hát a lófarkát és partrahuszta. Ott ki- 


másztak. Fölugrott megin a lovára. 
„Ereggy lovam most, amillen gyorsan tucc, hogy hamar hazaérkezzünk.” 
A lova fölkapta a fejit és hazaugratott. Ott beállitotta a lovát, hogy senki nem vette észre. Ü meg 


meghuszta valahol magát. 
Hát meggyütt a két pribék. Hoszták a vizet. Beviszik hát az aptyuknak. 
„Mellik a másik?” 
Nem tuggyák. Mer ahogy mentették, nem is tuggyák, mellik. 
Egy papagáj lógott a kalitkába a szobába. Eccercsak elszólla magát: 
„Kedves királlom,” aszongya, „ne nyull hozzá, majd a Pista megmongya.” 
Avva az öreg nézett egyet. Csöngetett. Belépett az inas. 
„Parancs!” 
„Hivd be a Pistát” 
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Hát megjelent a fijatal királfi. 
„Fijam, te hosztad a vizet?” 
„Igen apám.” 


„Mellik üvegbe van a halott víz, mellik üvegbe az élővíz?” 
Fogta a két üveget, megnészte: 
„Apám, ez az élővíz, ez a halottvíz.” 
„Hogy kerűtek ezek az üvegek ezekhez?” 
Megmonta. 


„Mit kivánsz büntetést nekik?” 
„Zárasd üket a toronba, apám.” 
Hát a börtönbe jutottak. 


Az apa megmosakodott mind a két vízbü. Makkegésséges ember lett belülle. 
Hát osztán csak vótak, vótak, teltek a napok, hónapok. Egy szép napon érkezik sürgöny. Hon- 


naj? Ahonnan a vizet hoszta. A leány sürgönyzött neki, hogy itt és itt várja. Hogy jelennyen meg. 
Ja, hát elmonta a két báttyának. Idősebbik elment. De vissza is jött. Elment a másik. Ais vissza- 


tért. De asszony nékű. 
Elment ő. 
Hát ő má annyit észrevett, ahogy lovagút, hogy valami csapat mozog. Hát mikor közeledett, eccer- 


csak a kis fickó: 
„Mast jön az én apám,” aszongya. Megismerte az apját. 
Hát ott szépen továbbket. Fogta a nőt a gyerekkel együtt és hazavitte. Harmadnapra rá megesküt- 


tek. Este le is feküttek. Az éccaka a fijatal királfi főkel, hogy kikő neki menni hát a vizelettyit evégez- 
ni. Nem talál ki sehogyse. Ott nem lát mást, mint ajtót, meg ajtót, meg ajtót, meg ajtót. És minden 
csak úgy ragyogott. Hát nem tudott kikeverennyi az épületbű. Vissza köllött menni. 
A felesége asztán mongya neki, hogyhát mi történt itt. Ő nem ismeri ki magát, hogy ő hol van. 
„Má nem birom,” aszongya, „a hólagom szétszakad. Segiccs rajtam,” aszongya. 
Na, asztán a felesége főket, mutatta neki. Fögyujtotta a lámpákat. 


Hát úgy át lett izéve az az épület, hogyhát bámúni köllött, aki ollant nem látott. Egy éjje a sárká- 
nyok átépűték. Az mind aranybú, meg aranybú állott. Az egész város. 


Ha nincs ott a felesége, nem talát vóna ki abbú. 
Akkor aszongya az aptyának: 


„Apám,” aszongya, „engedd szabadon a báttyájimat.” A két báttyát. „Aggy nekik kegyelmet.” 
„A többi,” aszongya, „a te gondod. Én kegyelmet adok!” Aszonta. 


Ugy asztán az öreg intészkedett. Ugy asztán boldogok lettek. Ha meg nem haltak, máma is élnek. 


14. MÁTYÁS KIRÁLY VÁNDORÚTON 


a) Hát valamikor Mátyáskirál szeretett kószláni az országba. Bement egy kösségbe. Egy öregem- 
ber kinn ült a lócán. Sirt. Odamegy Mátyáskirál: „Öregapám, mongya csak, mér sir maga?” 


„Ej, fijatal úr,” aszongya, „apám jó agyonvert. Azér sirok,” aszongya. 
„Hát hány éves maga?” 


„Na,” aszongya, „százhúsz körű vagyok már,” aszonta. 
„Hát az édesaptya?” 
„Aszt nem tudom,” aszonta. 


„Na, legyen szives,” aszongya neki, „mutassa meg az édesaptyát.” 
„Dehogy mutatom. Mer ha bemegyek, meg mégeccer kikapok.” Aszt felete. 
„Ne féjjen,” aszongya, „ha énvelem jön be, nem bántya. Legyen szives kellen föl.” 
Hát az öregember főkelt. S bementek. Mátyáskirál jónapot köszönt: „Öregapám,” aszongya, 


„mennyi üdős maga?” 
„Nem kevesebb, mint százötvenkilenc.” 


„Ejnye, ejnye,” aszongya, „mive élt hát maga, hogy illen hosszú időt megért?” 
„Hát fijataluram, én étem hárommal, hattal, meg kilenccé.” 


„Nem értem öregapám.”
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„Hát akkor megmagyarázom. Még háromnapos nem volt a kenyér, addig nem ettem, mer egés- 
ségtelen. Még hatéves nem volt a borom, addig nem ittam belülle.” Abbahatta. 


„Hát a kilenc?” 
„Na, hát ha akarja tudni, hát aszt is megmondom. Minden kilencedik évbe vettem eccer elő a fele- 


ségemet. Mer az, aki sokat használla a felesigét, annak az inai tágúnak, töke lágyul,” aszongya, „úgy 
mullik ki a világbú.” 


Hát evve osztán hazament Mátyáskirál. Emonta hát a szakácsnéjának. 
„Ó, fönségesuram, ehet maga,” aszongya, „egy hetes kenyeret, ihat még üdössebbet is. Igaz, még 


hat éves nem volt, nem ivott belöllö, ihat fönséged ötven-hatvan éves borokat, mert van.” 
„De az minden kilencedik évbe eccer vette elő a feleségét, mer az ina tágul, töke lágyul.” 
„De bolond volt.” Aszt felete a szakácsné. 


b) Kocsin, hát hintón, ment az uton. De két vándorló eszt megtutta. Összebeszétek, ahogy kiérnek 
az országút széllére, oszt ott tetvészni fognak. Maj a Mátyáskirál ád borravalót, hogy tisztaruhát tugy- 
gyanak venni. 


Hát, mikor az első vándorlóhoz ért, megállt Mátyáskirál: 
„Miccsinál maga, apám?” Aszongya. 
„Ezek az átkozott tetük megesznek, eszórom üket,” aszongya. 
„Jöjjön ide!” Adott neki jó borravalót. Osztán továbbhajtott. 
Elérkezett a másik vándorlóhó. Megát. „Jónapot!” aszongya. 
„Apám, miccsinál?” 
„Tetüt keresek,” aszongya. 
„Ejnye de bolond ember maga apám, hogy keresi üket. Mennyen oda,” aszongya, „hátra, ott egy 


eszórja üket. Ott eleget összeszedhet,” aszt felete neki. 
Az nem kapott borravalót, mer kereste üket. Emmeg eszórta. 


c) Hát osztán ment Mátyáskirál megin máshová. Elérkezett hát egy kösségbe. Nagy kanyart fo- 
gott hát az út. Egy nagy kő vót a ház előtt. Nekiment, a tengöl elhajult a hintóba. 


Elment a biróhoz és birónak kijelentette, hogy három napon belül, annak a kőnek a bűrit nem 
húzzák le, fölakasztattya. 


Tehát a biró összehijta az ellőjárókat. Tanácskosztak éjje-nappal, szünet nékün, de egyikse találta 
ki aszt, hogyan kell a bűrit lefejteni. 


Birónak meg vót a lánya. Mindig odaugrott. „Maj én megfelelek, apám.” Lehorták: „Te tak- 
nyos.” Mindennek. „Te akarsz valamit tunni, mikor mink nem tudunk itélkezni?” 


Hát ugyan a három nap lejárt. Mátyáskirál megjelent. 
„Mér nincs ennek a kőnek a bűre lefejtve?” 
A leán odaugrott: „Fönséges királlom,” aszongya, „nálunk a szokás úgy van, előbb aszt megöl- 


lük, úgy huzzok le a bűrit. Hát, ha fönséged előbb megöli, maj mink a bűrit lefejcsök.” Aszt felete. 
Hát így kegyelmet kaptak. 
Hát Mátyáskirál megin hát irt neki levelet a lánynak. „Jöjjön el Budapestre, vagy Budára, de ne 


jöjjön. Hozzon két fejér galambot, de ne hozzon. Köszönnyön jónapot, de ne köszönnyön.” 
Hát a lány ekezdett gondúkonnyi. Fogott valami kisebb tarisznyát. Kiment. Megfogott két fejér- 


galambot. Beletette a tarisznyába. Föakasztotta a szamárnak a nyakára. Ő meghát föűt a szamárra, el- 
lovagút hát Budára a királ elejbe. Az udvaron megát. Jelentkezett a Mátyásná. 


Ott meghajút. Ez annyit jelent: „Jónapot! Hosztam két galambot, de nem hosztam. Eljöttem, de 
nem jöttem, mer a szamár hozott.” 


„Hát a galambok?” 
„Szintén a szamár hoszta.” 
Megin letrumfóta Mátyáskirált. Jutalmat kapott, elmehetett. Egy váratra reá megint irt neki leve- 


let: „Jöjjön Budára. A palláson van két százéves korsó. Jukas. Aszt fótozza be.” 
Akkor nem ment Budára, hanem levelet irt. „Hát fönség, nálunk a szokás úgy van, mi kifordics- 


csuk és úgy foltozunk. Ha fölség kifordiccsa a korsót, akkor én befoltozom.” 
Megin lefőszte. 


d) Azután hát csavargott Mátyáskirál megin. Beírt egy kösségbe. Látta, hogy igen nagy sürgés- 
forgás van itt. Mi van itt? Horták a fuvarosok a bíróhoz a méterfát. 
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Hát elment a bíróhoz. Jóreggelt kivánt. „Bíróúr, ha lenne szives, egy kis reggelit kérnék.” 
Ránézett. „Ereggy oda dolgozni. Előbb szolgád meg, amit megesző.” 
Egész nap az ölfát rakatta össze vele, semmi ennit nem adott neki. De Mátyáskirál persze az kü- 


lön vót, mindig a billegzőt rá-rácsapta egy ölfára. 
Hát nem szót. Este osztán mégis kapott egy kis harapnivalót. 
Egypár napra rá megjelent ujonnan Mátyáskirál hintón. A bíró háza előtt megát. Bement. 


„Jóreggelt, bíróúr.” 
„Aggyék Isten.” 
„Igen nagy panasz van,” aszongya Mátyáskirál, „magára. Hogy a népeket maga agyon kinozza, 


agyondolgoztassa, meg fizetni, nem füzet semmit.” 
„Ó, kérem fönséged, ez hazugság,” aszongya a bíró, „az nem igaz. Én inkább igen is jól megfize- 


tek mindenkit.” 
„Hát bíró uram,” aszongya, „van itt csendőrség a faluba?” 
„Igen.” 
„Híjjon ide két csöndört.” Hát megjelent két zsaru. „Fogják meg a bíróurat. Vezesék ide.” 


A csöndérök ekapták a bírót. Odavezették a méterfáhó. „Rakja szét eszt a fát,” aszongya. Hát a bíró 
dobálla a töllfákat ide-oda. Ő látta jól, mi van itt rajta. „Mátyáskirál, Mátyáskirál.” Hát több fát ott 
megmutatott neki. „Maga aszt álliccsa, hogy jó füzet. Énvelem rakatott,” aszongya, „maga reggetű es- 
télig, minekután ekkis reggelit kértem. Itt egész nap dolgosztam. Semmiccsem adott, mint este ekkis 
levest. Hát akkor csak fogjátok a bíróurat, ki az akasztófára!” 


Bíróuramat fölakasztatta. Avva asztán ment tovább. 


e) Elérkezett megin egy kösségbe. Ott meg igen nagy panaszt emetek, hogy a papok annyira ki- 
nozzák a népeket. Regge napkelettű napnyugtáig dolgosztatnak velük. Hát sokan vótak ott, akik pa- 
nasztemetek. 


Ement hát a papokhoz. De karhatalommal. Kihajtotta a papokat egy nagy hegyre, szöllőhegyre. 
Kapát mindeniknek a kezibe és a hegyrü lefele kapáltatott velük napkelettű napnyugodig, hogy sokszor 
csaknem orronbuktak a papok. 


„Had izzaggyanak, maj legalább megtuggyák, hogyan keresi a szegényember a kenyeret.” 
Azokat is mekkinoszta. 


15. AZ ELKERGETETT KIRÁLYNÉ 


Hát valamikor volt egy angol királfi. Magyarországon tanult. Ott megismerkedett valami hercegnőve. 
Meg is kérte, el is vette. Elvütte hát Angliába és ott tartószkodott. 


Kitört a háború. Valamikor a királok voltak a csapat élén. Azok köllöttek menni előre. Hát a ki- 
rálfi elment, az asszony odahaza maratt. 


Ha igen unatkozott, akkor fogta a nászajándéktyait és azokat rakosgatta, azokban gyönyörködött. 
Az udvarmester meg szömötkapott a királnéra. Mindig hajcurászta. De, hát a királné le nem atta ma- 
gát. Sehogysem. De volt a vár mellett egy nagy foló. Ammosta a falat. A tulsó parton meghát egerfák 
álltak sürüjen. Ott egy szarka költött. Hát a szarka az meg hamis, ami fénylik, ha lehet, aszt elloptya. 
Hát a királné hogy gyönyörködött hát a kincseibe, valahogyan a szarka odaröpűt és csakugyan a királ- 
né jegygyűrüjit lopta el. És azzal elvütte a fészekbe. Az udvarmester meg tutta, hogy fijai vannak. Az 
készűt, hogy a fijakat majd leveszi és főneveli. Mit talát a fészekbe? A királné gyűrüjit. 


„Hát mast megvagy!” Nekifogott, írt egy levelet a királnak, hogyhát a felesége evvel és evve a ko- 
csissal, hogyhát mit visznek végbe. Itt a gyűrü, szemtanu rá, hogy a gyűrüt a kocsisnak atta. 


Evve a királ visszairt levelet, hogyhát puszticcsa el, hogy ü többé nem akargya látni a feleségit. 
Ujra hát fölment a királnénak a szobájába. Éppen véletlen az ablakon űt és ott gyönyörködött. Uj- 


ra előkapta, hátha leaggya-e magát vagy nem. Királné nemet mondott. Ekapta a lábait fölfele és az ab- 
lakon kiforditotta. Beleesett hát a folóba. De szerencsére nem fullatt bele. Sebes víz volt, a víz hát vitte 
tovább. De, hát nem volt neki alkalom, hogy partot érhetett volna. Hát mindig, mindig csak vitte a víz, 
meg vitte. Hát valami nagy kanyarba kerűt, ott a víz parthószoritotta. Ott valami gajjat ecsipett és ki- 
tudott mászni hát a vízbű. 
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Törte a fejit, hova mennyen ü? Erdőség vót. Belement hát az erdőbe és ott mászkát, meghát gon- 
dúkodott. Hát eccercsak egy kunyhóhoz ért. Próbálla kinyitni a kunyhót. Nyitva van. Lefoglata aszt a 
kunyhót. 


Jaj, de Uram, Isten, mibű élek itt én meg? Ekezdett kutatni ott az erdőbe. Hát mire akatt? Kó- 
kuszra. Hát a kókussza éldegélt. Éveken keresztü. Sehova nem ment. Imádkozott rendesen minden- 
nap. (De itt kimaratt valami.) Egy szarvastehén jelent meg. És a szarvastehén szépen ledűt és aszt meg- 
fejte. Kókussza és szarvastejje édegét. 


Hát ü affelé nem tudott semmit, hogy a háborúnak vége van. 
Hát a királ hazaérkezett. Sokszor a királ is elővette ugye az asszonyának a kincsejit, meg ott törte 


a fejit. De a kocsist, aszt etette lába alul az udvarmester. Hát osztán így vótak. 
Hát eljött eccer az üdő, mikor a vadászatok megindútak. „Elmennyünk!” Hát az urak összeszet- 


ték magukat vadászni. A szarvastehén megjelent a királnak. De lövésrevenni nem tutta. Mindig mesz- 
sze vót, meg a fák között csalogatta. Hát a tehén evezette a kunyhóhoz. A kunyhó előtt letérdet és jelet- 
adott az asszonnak. Az asszony kinyissa az ajtót. Mit pillantott meg? Hogy a királ közeledik. 


De a szarvast nem bántotta. A szarvas nyugottan fekvemaratt. 
Beszól a kunyhóba: „Ha van-e itt valaki itt benn ?” 
„Nyujcsd be a kabátodat!” 
A királ levette a kabáttyát és hát a résen benyujtotta neki. Mer levót rongyolódva, má megmond- 


va, a királné. Mezételen nem akarta magát mutatni. Kabátta etakarta magát. „Mast bejöhecc.” Aszon- 
gya. 


„Előbb,” aszongya, „aszt kérdem, ki van benn?” 
„Hátha tudni akarod, a te feleséged. Ez és ez.” 
Avva kinyitotta az ajtót, belípett. „Hogy kerűsz te ide?” 
Elmonta, hogyhát így és így történt a dolog. 
„Mit?” aszongya a királ. „Igen, jössz velem.” 
„Én sehogyse,” aszongya. „Először mond meg az igazat. Él-e még az udvarmester?” 
„Igen. Él.” 
Aszongya: „Én aszt nem akarom látni. Hát,” aszongya, „előbb aszt puszticsd el a napvilágrú. 


Azután hoszhacc ruhát nekem, meg kocsit. De avval a föltételle,” aszongya, „nekem ide és ide egy 
templomot épitesz. Hogy én minden éven, ezen a napon, amin” aszongya, „fölfödösztél engem, akkor 
itt szentmise legyen tartva.” 


Hát a királ beleegyezett. El is ment haza, meg hozott neki ruhát. 
Fölőtöszködött. Elvitte haza. De mire a királ hazaérkezett a feleségge, az udvarmesternek hűtthele 


vót. Aszt etette lábalul. Minekutánna ütet úgy megahazuttúta. „Hát neked itt nincs keresni valód.” 
Meg is épitette neki a templomot. De a szarvastehén nem maratt el tőle. Az követte a várba is. Oj- 


jan vót a szarvastehén, mint a leghűbb kutya a házná. Ammindig mellette volt. 
De, hát nem soká tartott, a királné megbetegűt. Meg is halt. Meg volt a királnak a kriptája, ahová 


hát a feleségit letettík. A szarvastehén odament és hát a kriptára ráfekütt. És ott is pusztút el szegény 
szarvastehén éhen. A királnét nem hagyta el. 


Igy osztán vége lett. 


16.GOLÓ 


De fojtassuk. 
Vót szinten egy királ. Annak a felesége, nem tudom, hovavaló vót. Aszt efelejtettem. 


Ais harcbakerűt, a felesége otthonmaratt. Éppúgy, mint hát enné, hogy mindig a kincsekbe gyö- 
nyörködött. Ott is hát az udvarkapitány. Annak a nevit nem felejtettem e, aszt Golónak hitták. Az ud- 
varmestert. 


Hát ais mindig a királnét kinoszta, kinoszta, de nem ment semmire. Esszép napon hát megirta, 
hogy evve és evve a katonatisztte van összeköttetésbe. 


A királ visszairt neki: „Vezezsd ki és szurd ki mind a két szemit. És a két szemit vidd haza. Ha 
visszajövök, azokat akarom látni, a szemeit.” 


Na, hát rendbe van. Fogta is a nőt, kivezette. Megjelent egy kutya. Aszongya a Golónak: 
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„Kegyelmezz! Szurd ki ennek a kutyának a szemejit, ezeket vidd haza. Engemet engeggy szaba- 
don.” 


Meg is tette. Kutyát lelűtte és küvette a szemejit a kutyának. Azokat hazavütte. A királnét el- 
engette. 


Hát az ement. Ais egy nádfödeles kunyhóhó talát. Annak megjelent az őzike. Avva táplátatta 
magát, meg gyökerekke ét. Az máshoz nem kerűt. Az tizenhét évig vót az erdőbe. 


Akkor födöszte föl vadászat alkalmával a királ. Ais etetette a Golót lábalul. Meg a feleségit haza- 
vitte. 


Azok hosszú idejig étek. Szintén a királné hat meg előbb. Ott is az őzike követte a temetőbe. Ais 
úgy pusztút el, mint itt a szarvas. 


Ennek is vége. Csak rövid vót. 


17. A ZSUGORI KIRÁLYNÉ BŰNHŐDÉSE 


Volt egy harmadik királ. Annak meg hát igen, igen uzsorás felesége volt. Az senkinek nem adott, nem 
könyörült senkin. 


Háta királ meg elvolt a harctéren. A feleségét otthonhatta másállapotba. Mert fijatalok voltak. 
Egy szegény árvalány jelent meg hát a királné előtt a csecsemőjéve. Könyörgött segiccsen rajta. 


Aszt felete a királné neki: 
„Akitü összeszetted a porontyodat, ahhoz menny kérni, ne énhozzám.” 
A leán aszt felete: „Tuggya, mit, kedves királné? Nekem csak egy gyerekem van, de magának le- 


gyen hét. Verje meg az Isten magát, hogy sujtás senkit ne érjen, mint magát.” 
Avva a leány ement. Megy a városba, lát egy auszlagot. Mészáros. Gyönyörü husok ott lógtak. 


Betért a mészároshoz: 
„Kedves mészáros úr,” aszongya, „lássa, szegény árvalány vagyok. Becsapóttam. Itt a kis csecse- 


mőm,” aszongya, meg semmim sincs a világon. Csak egy falatka húst aggyon,” aszongya, „hogy egy 
kis levest tuggyak magamnak csinyáni.” 


Mészáros fogta a kést, levágott neki egy jódarab húst, de meg nem mérte. Becsomagúta. „Itt 
van,” aszongya. 


„Jóisten fizesse meg magának eszt, mészáros uram.” 
Hát a mészáros tanakodott, gondúkodott, létezik-e, hogy az Isten megfizetné eszt neki. Fogta a 


mázsát, odaállitotta. Keszte a husát mérni. De, még háromszorosan is több husa lett neki, mint ami 
volt. Hát igen örűt a mészáros. 


Hát így osztán múttak a napok, hónapok. Megbabázott a királné. Hét fija született. Kéccségbe vót 
esve. Merhát hogy a királokná van, nem úgy, mint minálunk. Mind a hét fijunak egy dalizsmát akasz- 
tott a nyakába, ekkis ruhaacskót, vagy hogy mongyuk és aszt fölakasztotta. Minden gyerekre. Föő- 
tösztette, hítta az udvarkapitányt. Kiatta neki a parancsot: 


„Itt van hat fijú. Ezeket gondosan,” aszongya, „tedd egy hordóba” és vigye ki a tengerre és en- 
geggye a tengeren útnak őket. Egyet megtartott. „De titokba tarcsa, hát szó sincs! A tengerhullámok 
horták a hordót, dobáták, de messze fődre. 


Kint volt egy halász, észrevett egy pontot. „Mi uszkál ott?” Kapta gyorsan a csónakját, lebocsá- 
totta és odaevezett. Mit látott? Hat gyerek a póllába a hordóba. 


Fogta szépen a hordót, a csónaktyába bocsátotta. Elvitte haza. Öt gyereke ugyis volt a halásznak, 
most hat csecsemőt hoz hát ide az asszony nyakára. Aszongyahát a halász a feleséginek: 


„Visedd jó gongyukat,” aszongya, „annyi teheccségünk van, hogy főtuggyuk üket neveni. Majd a 
Jóisten megsegit bennünket.” 


Hát az asszony könnyes szemekkel elfogatta. 
Először, mikor a gyerekeket kézrevette, észrevette, hogy mindeniknek egy kis lánc, egy kis acskó 


a nyakukba. Azokat leszette és gondosan eltette hát a sifonérba. Meg se nészte, hogy mi van bent. 
Fölnevelte a fijukat húsz éves korukig. Tanitatta őket, ahogyan hát tellett neki. Hát eltelt húsz év. 


A halász bent van a városba a partékával, lássa a plakátokat, hogy minden fijú, aki ebbe, meg ebbe az 
országba van, aki ezen a napon betölti a húsz évit, azok mind jelennyenek meg őnála a lakodalomra, a 
királná. Mert a fija akkor nősűt, amellik odahazamaratt. Mer minden huszéves fijut meghí a lakodal- 
mára. 
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Elkezdett gondúkodni a halász. Erre és erre az időre lesz a lakodalom. Magáhószólitotta a hat fi- 
jut: 


„Fijaim,” aszongya, „valami csoda fog történni. De jól hallgassatok meg.” Hát mind a hat fijunak 
egy versbe betanitotta. „Ha a lakodalomba lesztek, én is ott leszek,” aszongya, „én is velük megyek, 
de nem kösztetek fogok lenni. De ott leszek a városba, aszongya. „Tehát ha az első ételt az asztalra te- 
szik, akkor mongy egy verset. Ha a második étel gyün, akkor te mondasz.” Hát így mind a hatra kerül 
a sor. 


Hát úgy is lett. Mikor a hatodik fijú fölát, hogy főmongya a verset a királnak, a királné szivgör- 
csöt kapott, összeesett és meghalt. Mert az a királnénak a fejire ment. 


Hát ű sejtette, azér próbát csinyát. És úgyis teljesűt. 
Hát a holtestet fogták, aszt elizéték. „Uram, a lakodalom tovább kő menni!” Az folt tovább. Ak- 


kor a királ odalépett, az öreg királ, ejö a hatodik fijuhó, aki aszt a fidélis verset monta: 
„Fijam,” aszmongya, „ki tanított téged erre?” 
„Apám.” 
„Kija te apád?” 
„Ez és ez.” 
„Hol van?” 
„Itt és itt van,” aszongya, „a városba, ebbe és ebbe a vendéglőbe.” 
Rögtön befogatott, elment hát a halászért. 
„Mongya csak,” aszongya, „uram, hol, hogyan gyüttek ezek a fijuk magának egybül a világra?” 
„Az én feleségem nem hoszta világra,” aszongya, „őket, hanem én tengeren kinn halásztam és a 


hat fijut,” aszongya, „egy hordóba találtam. És én fölis neveltem üket,” aszongya. 
„Mive tudná maga ezeket bizonyitani, hogyhát ez így jáccódott le?” 
„Én,” aszongya, „külömbet nem tudok, de így történt. Ha csak a felesígem nem tud valamit,” 


aszongya, „de én nem.” 
„Hol lakik?” 
„Itt és itt.” 
Lakodalom folt, a királ befogatott és maga ment a halásznak a feleségéhő. Hát a királ az asszont 


elővette. Kértte tőle, ha nem volt-e valami jelvény a gyerekeken. 
„De,” aszongya, „igen.” 
„Mi?” 
„Nem tudom, mer ahogy én,” aszongya, „a gyerekeket átvettem az uramtú, én rögtön hozzáfog- 


tam és tisztáztam a gyerekeket. De, hogy fürösztöttem,” aszongya, „a gyerekeket, mindeneggyinek a 
nyakán voltak,” aszongya, „egy kis lánc és egy kis tarisznya. Én aszt levettem, hogy az ne legyen aka- 
déknak mosás közbe. Azokat eltettem. Itt vannak a sifonéromba,” aszonta. Elővette. 


A királ kiboncsa üket. Hát mind az ü izejibü vannak. Hát így tutta meg a királ, hogyhát azok az ü 
gyermekeji. De vissza se engette többet üket. 


„Ittmarattok fijaim,” aszongya. De a halászt se engette ám többet halászni. Ais beköllötte fejezni. 
„Ittmarattok és az én közelembe lesztek,” aszongya, „többet nektek dolgoznod nem szabad.” 


Hát így asztán étek, haltak. Ha nem haltak meg, máma is vannak. 


18. A KIRÁLYLÁNY JEGYEI 


Hát volt valamikor egy szegény árva fijú. Szabónak tanult egy mesternél. De ügyes és jó gyerek vót. 
Igen szerette hát a mestergye. Három évig köllött tanúni. 


Szép napon aszongya a mester: 
„Fijam, mátú fogva nem vagy inas, hanem segéd. Mátú fogva pénszt keress. Ha akarsz, nálam 


maradhacc, ha nem,” aszongya, „mehecc tovább, világot próbáni.” 
A gyerek meg gondúta magát. Aszmongya: 
„Mester uram, maradok.” 
Hát osztán maratt. Mekkapta a heti fizetésit, meghát ott étkezett, ott ruhászták. Az a mesternek 


a gongya vót. Hát egy napon aszmongya az a fijú: 
„Mesteruram, bocsásson meg. Ölegem van, szeretnék továbbmenni, hogy mást is tanujjak, csak
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ne mindig az egyformát, mert má a divatok ugye, mindenfille előfordúnak.” 
„Jól van fijam,” aszongya, „majd a felesígem elkészit mindent,” aszongya „emehecc.” 
Mikor hát rendbe vót, aszongya a mester a fijunak: 
„Gyere ide fijam!” („Mast én megfeledkesztem hogy én előbb rágyujtottam.” A mesemondó meg- 


jegyzése, amikor elvesztette a fonalat.) 
Kihivta. Adott neki két nyulat. Két arannyulat. „Elmehecc,” aszongya, „de ezekre vigyázz, mint a 


saját szemeidre. Gondozd őket.” 
Na, hát jó van. Mennek, mendegélt hát a segéd. Kivel találkozott? Egy grófkisasszonnyal. Hát a 


nyulak meghát a karján. 
A grófkisasszony meglátta a nyulakat. 
„Aggya el. Amit kér, megfizetek érte.” 
De ő sehogyse. Hát mér adná oda. „Hát,” aszongya, „Isten nevibe, ha eccer megengedi, akkor 


odaadom.” 
Hát a lány abba is beleegyezett. 
Hát, hogy a lány szépen volt öltöszködve, aszongya: 
„Kisasszony, ne feküggyön le, mer piszkos lesz a ruhája,” aszongya, „maj én fekszek le, oszt” 


aszongya, „tisztánmarad a ruhája.” 
Hát a segéd lefekütt, a leány meg hegyibe. Hát úgy végeszték a dolgot. Végzett. 
„Hát aggya oda a nyulat!” 
„Dehogyis adom,” aszongya, nem én tettem meg magának, hanem maga tette meg nekem.” Aszt 


felete. 
„Hát akkor mégeccer. Mast én fekszek le.” 
Hát a leány először meg a hegyibe maratt. A szabólegény megtette másoccor. 
„Na, hát mast add!” 
Aszongya: „Mast kvittek vagyunk. Eccer maga tette meg, eccer én.” 
Avva fogta magát a szabósegéd, ment tovább. Ment, mendegét. Kivel találkozik? A királlánnya. 
Annak is igen megteccettek a nyulak. Igért a világon ais mindent neki. Sehogyse atta. Egyszer 


csak megszóllant a szabósegéd: 
,,Királkisasszony,” aszongya, „ha három kérésemnek ölögettesz, akkor odaadom,” aszongya. 
„Mit kiván?” 
„Ne restejje,” aszongya, „mutassa meg a térdeit.” 
Hát a lány nem sokat gondúkodott. Föhúszta a szoknyát. „Tessék!” 
Minden térdire rá vót sütve a nap. 
„Mi a második?” 
„Gombúkoggyon ki, mutassa meg a melleit.” 
A lány aszt is megtette. 
„Hát a harmadik?” 
„Mutassa meg a micsodáját?” 
A leány abba is. Főhuszta, megmutatta. 
Ott meg hát a két féhód volt. 
Átatta a nyulakat. Ment tovább. Beérkezett hát a nagy városba. A táblák kivannak téve legtöbb- 


nyire ugyebár, miféle mester. 
Hát betért egy szabómesterhez, kaphatna-e munkát. 
El is fogatta: „Kapsz munkát.” 
Hát ott dolgozott. Hosszú üdejig ott volt mint hát segéd. 
Valami portékát szállitott egy napon haza egy hászhoz. Lássa a plagátokat, hogy ki van irva: hogy 


a királ minden férfit tizennyóctú harmincig meghiv. Legyen az szegény, gazdag, az mellékes. Aki meg- 
tuggya mondani, hogy a lányának micsoda jelei vannak, annak aggya feleségül. Három nap lehet je- 
lentkezni. 


Hát két nap a szabósegéd egy szót sem emlitett. Harmadik nap aszongya a mesternek: 
„Mesterúr,” aszongya, „engeggyen nekem máma szabad időt, elmegyek ide és ide.” 
„Hát ostoba,” aszongya. 
És fogta magát, meghát elindút a királi palotába. 
A sok nép ott hát egybe vót. Egyenkint köllöttek ott hát bemenni. Ott az urak fogatták meghát a 


királlal. Hát valahára űrá is kerűt a sor. 
Elöttö egy zsidó volt benn. Mikor hát az a szabósegéd bement, a zsidó meg az ajtóba: „Mit tud hát 


ez?” gondúta magába. 
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Hát egy vitéz: „Na, fijam,” aszongya, „megtudnád-e mondani, micsoda jelek vannak a kirájleá- 
nyon?” 


„Igenis, urajim,” aszongya, „én megtudom mondani.” 
„Hát, ha megtudod mondani, feleségül kapod.” 
Aszongya: „Urajim, nézzék meg. A térdejin a nap van rásütve.” 
„Stimmt!” 
„Második?” 
„A mellein a királi cimer.” 
„Harmadik?” 
„A lábaközött a félholdak vannak.” 
Megnyerte a királleánt. 
Igy a szabósegédbű királ lett, ami nem sokszor történt meg a világba. Ritkán. 
Hát így osztán a fickó a két nyul által nyerte meg az igazi jövőjét és a boldogságát. 
 
 


19. A HÁROM LUSTA 


Hát a Mátyáskirálnak vót három lustája állitólag. 
Hát Mátyáskirál fogott valami csekél pénszt. Mer valami fészerbe, mongya a magyarember, ott 
tanyásztak. Kipróbálla, hogy mellik a leglustább. 


Hát, mikor a Mátyáskirál megérkezett, mind a három hát a fekvőheliröl fölkelt: 
„Parancs, fönség!” 
„Itt van pénz,” aszongya, „amellik leglustábbnak tuggya tenni magát, hát” aszongya, „az kaptya 


meg.” 
Ja, hát egyik is, a másik lehevert. Ott ekesztek nyujtószkodni. A harmadik nem mozdul meg. 
„Hát,” aszongya Mátyáskirál, „te mérnem feksző?” 
„Uram,” aszongya, „mer lusta vagyok lefekünni.” 
Hát avvót a leglustább. Hát az kapta meg a pénszt. 
Hát osztán próbát tett, nos hát ezek igazán lusták? 
„Hát kipróbállom.” 
Elment, meg főgyujtotta aszt a fészert Mátyáskirál. Hogy mejjik lesz mast leglustább. 
De ott mind a három bennégett. Egyikse kelt fö. Hát úgy a fene megette őket. 
Azóta nincsennek ollan lusta emberek. 
 
 


20. RUDOLF TRÓNÖRÖKÖS 


Hát a Rudolfrú annyit tudok mondani, hogy én ott dolgosztam. Ott volt a császárnak a vadászkastéjja. 
Ott jöttek össze ezek a grófok, hercegek vadászatra. 


Na, mi is vót a neve a fejérnépnek? Hogy aszt szerette volna ott meg hát a Rudolf. És egy magyar 
gróf eszt látta volna, hogyhát miccsinál a trónörökös. Tőrt rántott és leszurta a Rudolfot. 


Pedig hát nem igaz, monták a népek. Hanem az egész másként történt a Rudolffa. Csak evve a 
sméve akarták elintézni. 


De, hát a Rudolf úgy szünt meg. 
A Roccsild család az zsidó volt. Annak volt három lánya. Egy macskafejü, egy hódfejü és egy igen 


gyönyörü lánya volt neki. Hát Ferencjóska a Róccsild családdal igenjóba volt. Asztán kint sétáltak va- 
lahun a Sönbrunnba. Hogyhát a Rudolf igen haragudott a zsidókra, kirántotta a kargyát és annak a 
szíp lánnak levágta a fejit. 


Tehát az aptya megbüntette, számkivetette. 
Hát a Rudolf eltünt. 
És mindaddig, még hát a Rudolf létezett, polgáriházasság nem létezett. Minekutána hát űt szám- 


űszte, hogy a felesége ujra férhezmennyen, az hoszta föl a polgári házasságot, a Ferencjóska. 
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A Rudolfot, ahogy állitották a népek, hogy a grófnak az izejit, ahogy leszurta, aszt ravatalra gipsz- 
bü csináltak embert és aszt fölhuszták a ravatalra. Hogy aszt senkise látta. Még egy középpulai is, 
nem él má az illető, ott át a ravatal mellett, mint strázsa vagy őr. Ais aszt állitotta, hogy gipszbű vót a 
ravatalon. 


De a Rudolf azér haragudott meg a zsidókra, mer Magyarországon csavargott. Talán tuggya maga 
is, hol van Dunaszerdahely? Nahát, hát ott szát be egy zsidóhoz szállásra. A zsidó fijának meg hát a 
ruhája a szék hátára volt rákasztva. A kabáttya, mellénye, nadrágja hát a széken. Mikor Rudolf lefek- 
vőre ment a szobába, ü kifizetett este mindent, hogy regge útnak kel, hogy üneki osztán ne legyen sem- 
mi izéje ott. Rudolf aszt a ruhát fogta és fíretette. És az ő ruháját tette oda. 


Hát a Rudolf elment ki a kompra, mert ott folt a Kisduna, hogy átmegy a Nagydunára. De ütet 
kocsi várja túl, a szigeten. Mikor a kompos vitte hát keresztü a vizen, a zsidófijú meg utánament. Rá- 
szót a komposra, hozza vissza eszt a rablót. Rá is szót a komposra, hogycsak fordiccsa vissza. 


Rászót: „Midet rabútam el?” 
„Az aranyórámat,” aszongya, „láncostúl együtt,” aszongya, „elvitted gazember, meg slau.” 
Ü nem tutta, hogy ez a Rudolf. Nem? Hát, pofonvágta a zsidó. Rudolf odatartotta a másikfelit. 


„Ide is üssön!” A zsidó nem mert. 
„Hát szóva én kirabútalak?” Rudolf nekikezdett. Leszórta a göncöt magárú. „Itt van,” aszongya, 


„mindenem, odaadom, kerezsd az órádat. Vagy ha kiváncsi vagy,” aszongya, „letolom a gatyámat, ta- 
lán a valagomba dugtam. Megnészheted azt is.” És avva odaugrott a komposhó: 


„Vigyen át!” 
Mikor eccer a tulsó parton volt: „Várgyon,” aszongya, „a kocsisom mingyá itt lesz, megfizetek.” 
Azután odaát a zsidó felé, az ingjit kigombóta: 
„Nézz ide,” aszongya, „hogy kive vót dolgod. Eszt megkeserülitek!” 
Hát ü kiakarta végezni Magyarországon, Osztrákba az összes zsidókat. De, hát az aptya által nem 


tutta. Ezér át bosszút a zsidólányon. 
És akkor számüzette. 
És állitólag, itt orosz tisztek beszíték az én szobámba, hogy ki volt a Hitler? Rudolfnak a fija. 


Törvényes fija. Csak más néven szerepelt. 
Törvéntelen vót? De, hát aszt bisztosan nem tudom. Mer a feleségivel nem kerűt össze többet. 


Hogy ü asztán Németországba megnűsüt-e, hogyan vót, aszt nem tudom. De ennyit tudok, hogy ez így 
történt volna. 


21. AMIT AZ ÖRDÖG SEM TUD 


Hát a cimbora, amit mondunk, hát az ördögöknek a főjök ekűdött egy ördögöt, mennyen ehhez és eh- 
hez a paraszthoz: 


„És hozd el. De annyit mongy neki, hogy három kivánságát nem tudod teljesiteni, akkor nem vü- 
szöd el.” 


Hát elment az ördög a paraszthoz. Beköszönt: 
„Jóestét, gazduram!” 
„Jóestét!” 
A cimborám idekűdött, hogy magát vigyem el. De nem akarom elvinni. Ha három föladatot tud 


föladni, amit nem tudok elvégezni, akkor ittmarad. Ha nem, akkor elviszem.” 
Hát jól van. 
Aszongya neki a paraszt: Regge nyócorakkor legyé itt. Minden kivánságomnak huszonnégy órát 


adok.” Avva elköllött intézni. 
Hát az ördög regge nyócorakkor megjelent. „Mi a parancs?” „Gyere velem,” aszongya, „nézz 


körül. Ahol itt fát lácc, ameddig csak lácc, az a fa nekem huszonnégy órán belül,” aszongya, „mind itt 
ezen a lapon legyen összerakva, meg ölbe. Mind mekkölli vágni.” 


Az ördög megcsináta. 
Akkor má a paraszt hükkőzött. „Elvisz,” aszongya a feleséginek. 
Na, hát ez megtörtént. „Hát a második feladat?” 
„Néz ide,” aszongya neki, „amit itt hegyeket lácc,” aszongya, „mind tünnyenek el, itt minden le- 


gyen szobaegyenes.” 
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Az ördög aszt is megcsinyáta. Elfaragott mindent. 
Gyütt a harmadik nap. Jóreggelt köszön az ördög: 
„Mi lesz a harmadik?” 
A felesége odaugrott. Aszongya: „Te, a harmadikat én adom fö.” 
„Nem,” aszongya a paraszt, „mit tucc te?” 
„Na, majd én elintézem.” 
„Hát csak tégy, amit akarsz,” aszongya. 
Belenyút, kihuzott egy szál szőrt. „Nézz ide,” aszongya, „ördög, ez girbe-görbe, de nemcsak aszt, 


hanem eszt mind,” aszongya, „holnap reggelre ollan egyenes legyen, mint a gyertya.” 
Hát az ördög huzigáta, huzigáta. Aszt az egy szálat se tutta egyenesrehuzni, mer menné többet 


babráta, annájobban összehúzott. 
Hát így a parasztnak meg lett a kegyelem. 
Visszament az ördög. Emonta hát a cimborának. 
„Gyáva fickó vagy,” aszongya. „Eriggy vissza. Most kezdődik az aratás. Mast csapd be.” 
Hát az ördög ement a paraszthó. „Visszajöttem,” aszongya. 
„Idekűdött aratni.” 
„Hát jó van,” aszongya a gazda, „hát hogyan egyezzünk meg az aratásra? Mer pénzem,” aszon- 


gya, „nincsen. Hát más formába.” 
Jól van. 
„Rozsná,” aszongya, „a nagy garmada az enyém,” aszongya a paraszt, „a kicsi a tijéd.” 
Az ördög beleegyezett. 
„A buzáná a kisgarmada lesz az enyém, a tijed a nagy. Az árpáná a kisgarmada az enyém, nagy 


megén a tijed,” az ördögnek. „A zabná is a nagy.” 
Hát az ördög learatott, kicsépűte. Hát mikor az izére kerűt a sor, az ördög átlag csak a pelvát kap- 


ta, mer a szem mind a paraszt izéte magának. Mer a buzáná is nagy vot az a sok pelva, mer az árpáná 
is az a sok klumpert, meg a zabná is a sok pelva. A rozsná meg kevés volt a pelva. 


Hát így az ördög becsapódott. Pelváér learatta. 
Hát az ördög ement. Többet nem kűtte a cimbora érte. 
Így a paraszt megmenekűt. 


22. A KÁRTYÁZÓ JUHÁSZ 


Hát utána. 
Vót egy juhász. Kint legeltetett. Arrament az ördög. Aszongya neki: 


„Pajtás, aggy egy kis alamizsnát.” Az ördög kért a juhásztú. „Tessik heletfoglalni,” aszongya. Ki- 
nyitotta hát a tarisznyáját, kipakút. Szalonnát, kenyeret. „Más nincs.” Meg egy kulacsot, egy kis 
italt. 


„Na,” aszongya, „tezstvér, látom, hogy szomorkocc a juhaid körü,” aszongya. „de böcsületes em- 
ber vagy. Megsajnátá, attá ebédet. Hát én rajtad akarok segiteni, hogy megszünnyön a juhászat,” 
aszongya. „Ha elfogadod, amit én föladok?” 


„Ha lehet, el.” 
Az ördög kinyitotta a tarisznyáját, kivett egy pakli kártyát. 
„Na,” aszongya, „eszt neked adom. A világba akárhova mész, az akive te jáccasz, annak a pénzit 


te elnyered.” 
Adott neki egy pálcát, meg egy tarisznyát: 
„Ha valakire haragszó, csak mond a tarisznyának: Mars hinein! Osztán a botta üzsd.” 
Eis meg van. 
„Hát a harmadik,” aszongya, „hét évig neked nem szabad az orrodat megtörűni. Akárhogyan fo- 


lik, Hét évig nem szabad hajatvágatni és hét évig nem szabad megborotválkozni, sem mosakodni.” 
A juhász beleegyezett az ördögnek az izéjibe. 
„Hadd itt a juhaidat, meg menny,” aszongya. „Kerűd a szerencsédet.” 
Hát a juhait otthatta a juhász. Ement. Elérkezett hát egy hászhoz. Betér. Üres. Senki sincs, egy 


lélök sincs. De se ágy, semmi nem vót. Ott szalmazsák a konyhán. Lefekütt. Kabáttyát odadobta ván- 
kosnak, asztán etelepűt. 
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Hát ecce csak halla: Hupp! Kéménbe leesett egy láb, emberláb. Fogta szépen, meg letette. 
Visszafekütt. 
Egy váratra rá leesik egy másik láb. Melleje illesztette. Harmaccor leesik a test. Hozzápasszútat- 


ta. Hát leesett egy ember, de darabonként. 
Eccercsak az illető főtekint: 
„Na,” aszongya, „pajtás, nem fész?” 
„Még ezer ördögtű se,” aszongya. 
„Akkor jószerencsét.” Aszt kivánta, s avva elment. 
Hát a juhász reggel fölkelt, foltatta tovább. Betért egy kocsmába. Pár gombja volt, kért hát egy 


kis ennivalót, innavalót. 
Többen űdögetek bent, iddogátak. Odament, kivette az új kártyákat, nem vóna-e kedvök valaki- 


nek kártyázni? Hát bizony kerűt. A pénz az ü zsebgyibe ment. 
Hát így asztán csak foltatta az uttyát, foltatta. Kártyázott. Az egyik városbú ki, a másikba be. Hát 


utollára egy királi városba kerűt. Nagy urakka jáccott ott. De minden pénz ühozzá folt. 
Hát ott az urak látták, evve nem lehet kifognyi. Aszongya egy uriember: 
„Na, én tudok egy embert. Ollan kártyás nincs, mint az,” aszongya, „kiváncsiak volnánk, ha avva 


is kitud-e babráni.” 
Hát hová küdik? 
A királhoz. Ement a királ elejbe. Bejelentette, hogyhát kártyázni gyütt. Hogy hallotta hát, hogy 


fölség ollan jó tud kártyázni. 
Bele is egyezett. 
Améje csak a királnak volt, mindenét elvesztette. 
Akkor osztán könyörgött a királ, hogy legalább valamit aggyon neki vissza. Hogy ü micsoda szé- 


gyenbe maratt most. Aszongya: 
„Van három lányom. Amelliket akarod,” aszongya, „neked adom.” De, hát akkor ám igen szur- 


kos, piszkos volt ám a gyerek. 
Hát az idősebbik lányt hát hivatta. 
„Mit, apám?” Aszongya. „Inkább kötelet a nyakamra, mintsem ijjen emberhez menni.” Megta- 


gatta. Elmehet. 
Gyün a másik, a középső. 
Ugyanaszt feleletet atta, mint a legidősebb. 
Hát egyikse. 
Gyütt a legfiatalabbik. Elmonta hát a mondókáját, hogy hogyan járt. „Hát terajtad a sor, könyö- 


rűjj rajtunk, mer másként végesztünk.” 
„Parancsodra!” Aszt felete neki a lány. 
Odalépett a lánya elejbe, odavezette hát a juhászhoz: 
„Itt a lányom keze,” aszonta. 
A lány kezet is fogott vele. 
Aszongya: „Fönséges királom, momentán nem fogadom el. Visszaadom mindenedet,” aszongya, 


„csak a lányra jóvigyázz.” 
Visszaatta a pénzit, vagyonát, mindent leszórt. „Majd eljön az üdő,” aszongya, „maj akkor én ér- 


tejüök a lányér.” 
Avva eköszönt. 
Hát megvárta azokat a napokat. Ő úgy intészte, hogy mire a hét év lejár, hogy ü ugyan megint itt 


legyen ebbe a városba. 
Hát az üdeje lejárt. Ement a fodrászhoz. Tisztábatetette magát. Elment egy üzletbe, fölőtöszkö- 


dött. Stramm egy gyerek lett belöllő. Akkor osztán beállitott a királ elejbe. El is vette a lányát. 
Hát mikor a lakodalom volt, a két lány nincs. Nem jelenik meg a lakodalomra. Hát hun vannak a 


lányok? Keresik őket, keresik. Mind a kettő fölakasztotta magát. 
De gyütt az ördög is, megjelent. Odament hát a juhászhoz: 
„Na, juhász pajtás,” aszongya, „van kincsed, feleséged?” 
„Van.” 
Aszongya: „Nekem kettő van.” 
Mert a két királlányt az ördög vitte el, mert fölakasztották magokat. 
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23. A VADÁSZ FIA 


Hát valamikor, régesrégen valami hercegnek vót egy fővadássza. Vót neki három fija és három lánya. 
A szegődés úgy volt, hogy holta után, ha véletlen elhal a fővadász, egy évig a fizetés úgy jár, mintha 
szolgálatot teljesitene. És mind a három fiját levizsgásztatta erdésznek. Hát egy szép napon az öreg 
hivassa a fijait: 


„Fijaim,” aszongya, „én meghalok. Tehát úgy intézkeggyetek, hogy állást szerezzetek, mert itt 
nem maradhattok. Mert ti ketten,” aszongya a két idősebbiknek, „tik gyávák vagytok. Ez a fickó itt, 
ez meg tul bátor. Tehát a szolgálatot egyikse tudja teljesiteni.” És kijelentette: „Ha engem etemettek, 
három éjje,” aszongya, „siromat strázsállátok. Mindennap más.” 


Fijait elkűttö, beszólitotta lányait. 
„Ti, lányaim,” aszongya, „akármi, akárki ha vőlegény jön, mekkérni a kezeteket, egyik nemet ne 


mongyon. Mert ti együtt nem maradhattok örökké,” aszongya. 
Hát megvót a parancs. Az öreg lehunta a szemeit, meghalt. Szépen eltemették. 
A temetés után este, vacsora után, a fiatal az asztaltú fölkelt, aszongya a bátyának: 
„Szedd össze a sátorfádat, menny ki a temetőbe apánk sirgyához.” Hát el is ment. Tizenegyet 


ütött a toronyóra, íbren vót. De csak elalutt. 
Megébrett. Mit lát? Egy nagy fekete kutya az aptya sirgyát kapargya. Először tőrt rántott. A ku- 


tya észrevette, féreugrott. Puskájáér nyul. Mekkésett. 
A kutya eltünt. Elment be a vadászlakra, mekkérte az egyik lányt. Elis vütte. 
Ki vót? Az ördög. 
Szépen az aptya sirgyát készre becsinálta. Regge hazament. Egy árva szót senkinek nem szólt a 


dologrú. Aszt vette észre, hogy az egyik nővére hiányzik. Hát aszt az ördög elvitte. 
Második este kiment hát a középső. Éppenúgy járt. Megjelent a fekete kutya, mekkaparta az ap- 


tya sirgyát. Aszt is ezavarta. Evitte a másik nővérgyit. 
Harmadik este kiment hát a fijatal. Lefekütt. Éppugy elalutt, mint a másik kettő. 
Megébrett. Halla, hogy má a koporsó zörög, má a kutya annyira ledógozott. Az nem nézett sem- 


mit, kést kirántotta, beleugrott. De a kutya észrevette, mellette kisurrant. Eltünt. Evitte a harmadik 
tezsvérgyét. 


Visszament az aptyához. Aszongya az aptyának: 
„Édesapám, ha te tudnád, mi vót itt, mi jáccódott itt le.” 
Koporsó kinyilott, az apa fölűt: 
„Tuttam fijam,” aszongya, „hogy bátor gyerek vagy, de eszt nem hittem volna.” Belenyút az egyik 


ódalához: „Itt van fijam egy pakli puskapor. Ha evvel a porral megtöltöd a puskádat, hét óra járásnyi- 
ra,” aszongya, „pontosan, amit célbavész, aszt eltalálod.” 


Avva megin egy másik ódalra nyút, kivett egy gyürüt: „Itt van fijam,” aszongya, „eszt a gyürüt 
húzd az ujjadra. Mond neki háromszor: hipp, hopp, legyek ott! Azon a helszinen teremsz.” 


Avva az öreg visszahanyatlott. Koporsó lezáródott. Ü kimászott. Nekikezdett, becsinyáta hát az 
aptya sirgyát. Asztán ekezdett köröskörül lesikélni a sötétbe. 


Hát rettenetes messze világosságot látott. Gondút, megcsavarta a gyürüt: „Hipp-hopp, legyek ott 
anná a világosságná.” 


Hát hol kerűt? 
Egy erdő széllén volt nagy tüz rakva. Egy ökröt sütöttek nyárson. Tizenkét betyár meg ott fekütt a 


tűz körül. Az odament. A betyárokat jó valogbarugdóta. Hát azok álmukbú fölugrottak, megcsak nész- 
tek. Hát a vezérgyök: 


„Hogy mersz te idegyönni,” aszongya neki, „ahol még madár se mer maradni, nem emberi lény?” 
„Én,” aszongya, „ollan embereket keresek, akik jól értik a rablást, gyilkolást.” 
„Bravó,” aszongya a vezérőjük. „Tessék heletfoglalni.” Kettőt-hármat ekűdött: „Hajcsátok ide 


hát a boroshordót.” Odahosztak hát egy hordó bort. Ekesztek mulatni. Le-lehasitottak az ökörbű. 
Zabátak, ittak. 


Eccer hát a vezér mesélli neki, aszongya: 
„Hét éve elmútt, hogy itt tanyázunk. Itt, meg itt van egy királlány. Aszt szeretnénk erabulni, de 


nem birgyuk.” 
„Hát hogy, hogy ?” aszongya. 
„Mer,” aszongya, „ha én innen a tűsztű huszat kilípek, akkor már a kutya a vár tetejin má jelez. 


Má megébrül.” 
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„Na, arra kiváncsi vónék,” aszongya. 
„Na, hát gyere pajtás,” aszongya, „meg is mutatom.” Mutatott egy iránt. „Csak jó füledd ebbe az 


irányba, megfogod látni.” És tényleg, a kutya má a tetőn ideoda mozgott. De fővótak állitva, – nem tu- 
dom-hány, hányse őr. Aki hát megtuggya vigyázni a zsiványokat, annak aggya feleségül a lányát. 


Hát asztán visszamentek. Kivette a táskájábú a puskaport. Csinyát egy töltént, beletette hát a cső- 
be. „Na,” aszongya, „most gyertek!” Má akkor az iránt tutta, hogy hol van. Megpillantotta a kutyát, 
főkapta a puskát: bumm! Kutya meghalt, vége volt. 


„Nahát, ha a királlányt akargyátok,” aszongya, „most kapaszkoggyatok belém.” Hát minden 
karjára hat hat. 


Megcsavarta a gyürüt: „Legyünk a vár előtt!” Ottermettek. De magas kőfal kerités volt. Csönd!” 
aszongya, „segiccsetek föl, majd én körűnézek, hogyan áll itt minden.” 


Hát fősegitették. A túsófelin az udvarra leugrott, meg körűjárta az egész várt. Itt hever egy őr, ott 
hever egy őr, mindenfelé szanaszét voltak. 


Visszament hát a helre, ahon fősegitették. Ott is hát egy hevert. Lenyút, kihuszta a kardot, meg- 
vizsgáta. „Jó éles,” gondúta magába. Akkor osztán odament hát a kőfalhoz: 


„Eggyenkint,” aszongya, „segiccsétek föl egymást. De lazán,” monta, „nehogy az őrök meghaj- 
ják.” 


Ahogyan főfekütt a betyár, az ekapta, hogy segít. A másik kézze meg „krekk!”, a fejit levágta. 
Testet lehuszta, a kőfalhosz támasztotta, a fejit meg a lábaihosz illesztette. Hát így a tizenkét zsiványt 
legyilkúta. A mindeniket a falhosz állitotta és a fejüket a lábáhótette. 


Hát őr nem mozdút egyse. A kardot szépen visszaillesztette az őrnek a toktyába. Hát mast ő ki- 
váncsi volna a királlányra. Megcsavarta a gyürüt: „Legyek a királleánynak a szobájába!” Hát otter- 
mett. Királleány szépen alutt. 


Körűnézett mindent. A varróeszköz a királleánnak az asztalon volt. Gyürü, karperec, minden ott 
az asztalon. Zsebkendeje. Fogta az ollót, kabáttya belsejét föhasitotta, beledugta a gyürüt, kesztyüt, 
zsebkendőt, karperecet, aszt és fogta megin a cérnát meg visszavarta a belsejét. 


Ement hát a királlányhoz az ágyra. Jó bedobát neki. Jól is esett neki, meg a vadásznak is. 
De gondúkodott, miccsinájjon. Vissza le a halottakhó. Elővette a vadászbicskáját és sorrament, 


mind a tizenkettőnek kimeccette a nyelvit. Aszt is valamibe betakarta, meg belegyürte a tarisznyájá- 
ba. Avva megcsavarta a gyürüt: 


„Legyek apám sirjáná!” 
Ottermett! 
Hát semmiccse vett észre. Ahogy otthatta, az úgy vót. Akkor fogta a puskáját, mindent összesze- 


dett ujra. Elment haza. Lefekütt. 
Regge megébred, főkel. Még a másikak aluttak. Főzavarta őket. „Mi ujság?” kérdi az öregebbet. 


„Nincs semmi különös,” aszongya. Elmegy. Hát a legfiatalabb lánytezsvérgyit akargya főketteni. 
Nincs! Mer mind a hármat az ördög evitte. Egy szót se az annyának, senkinek nem szólt. 


Hát letellett az egy év. Őnekik tovább itt maradások nincs. 
De, hát a királná mi fordút elő? Az őr megébred, körűnéz. Lássa a tizenkét holtestet. Lássa, hogy 


a kardnak a kosara véres. Kihuszta. Hát a kard csuppa vér. Elment a királhó, bejelentette, hogy ő le- 
vagdata a zsiványok fejeit. 


Királ kiváncsi vót. Kiment, körünészte. Hát richtig! Itt vannak. Azonna trónörökössé izéte, nevez- 
te ki. De a tizenkét fejet, aszt valami üvegszekrénybe, belettek balzsamozva és odatették. A másik tes- 
teket eltemetette. 


Hát így a napok multak, hetek, hónapok. Hát a királkisasszony mindennap domborul, domborul. 
Megnyőtt a hasa, mer nekiugrott a kocsirudnak. Hát meglett a gyerek. 


A királleány mindig tagatta az aptyának, hogy ü nem ismeri el az őrt. „Várgyuk az üdőt,” mindig 
aszongya, „majd eljön az idő.” 


Hát a leány egy szép napon az aptyához fordút. A lányát szerette. „Egy kérésem vóna,” aszon- 
gya, „apám. Ha igazán szerecc, teljesited kivánságomat.” 


„Mit kivánsz?” 
„Ide és ide,” aszongya, „épitess nekem egy kocsmát. Én leszek bent a kocsmárosné.” 
Hát a kocsma meg is épűt. Be is lett rendezve. Inni, enni, minden ölég. Szóva a királleány nem  


foglalkozott, hanem jelen vót a kocsmába. Nagy bötükkel, irtózatos nagy táblára föliratta: 
„Mindenki betérhet, minden utas, ha szegény, ha gazdag, ingyen innyi, enni, amit kivánhat.” De 


mesélni köllött. 
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Sok pénzbe kerűt a királnak, de a leány mindig vigasztata. Hát a vadászcsalád, meg hát ment. Ho- 
va érkeznek a három fiju, meg az asszonyok? Mint a kocsmához. Az öregasszonyoknak meghát szok- 
ássok, valamit ollasmit észrevesznek, hogy ingyen ennyi, innyi kapunk. „Gyertek fijaim, bemegyünk. 
Itt a kocsmába itt inni kapunk, amit kivánunk.” 


Hát betértek. 
A királlány hát ott mingyá: „Amit teccik, parancsollanak.” De mesélni köllöt neki. Na, de mit? 


Hát az öregebbik fijú elkeszte az aptyának hát az izéjit, hogy mi történt a temetőbe. 
Az annya fölugrott: „Te szemtelen, te piszok!” Ott mindennek lecsufúta, hogy illesmit mer az 


édesaptyára mondani. A fijatal: „Hadd anyám,” aszongya, „had mongya.” De az tovább nem is mon- 
ta, csak ami hát ott történt. 


Következett a második fijú. Ais elmonta, mi történt az aptyáva. De az annyok igen izgatott volt. 
Nem tudott a széken maradni. Mérges volt a fijaira. De az annyát mindig tartotta egy kezive, hogy 
csak maraggyon. 


Következett hát a fijatalúr. Elkeszte úgy, mint a báttyai, hogy mi történt az aptyával. Akkor leűt. 
Az annyok: 


„Mérnem montátok eszt fijaim?” 
„Ez titok.” Aszt felete. Hát oszt a fijatalúr elmonta végig, hogy az aptyáva hogyan történt, s a 


zsiványokka miccsinyát. Mindent elmondott. Akkor abbahagyta. 
Akkor a királleány odalépett: 
„Ezér vagyok itt,” aszongya. „Eszt akargyok megtudni, hogy kik gyilkóták le a zsiványokat. Ma- 


ga,” aszongya, „ha igaz, nagy jutalmat fog maga kapni. Hát mongya tovább, hogyan történt.” 
Hát nem volt neki más hátra, hát akkor megmagyarászta, hogy ő az őröket körünészte, aluttak. 


Ez volt hát lekközelebb, kihúszta a kargyát s megvizsgáta, hogy jó ki volt fenve, élesitve. „Hát egyen- 
kint,” aszongya, „a zsiványokat beszólitottam. Ahogy jöttek, úgy a fejöket le is vágtam. És mindenik- 
nek oda is tettem a fejit, ahová tartozott.” 


Megin abbahatta. 
„Hát tovább mi történt?” 
„Hát nincs más hátra, mekkő mondani az igazat. Megcsavartam a gyürümet: legyek a királleány 


szobájába! Ott is termettem.” 
„Miccsinát?” 
„Első dolgom,” aszongya, „az volt, gyürüt, karperecet, kesztyüt, zsebkendőt,” aszongya, „össze- 


csomagútam. Főbontottam az ollóva kabátom belsejit s ide belevartam. Itt van e!” aszongya. 
„Hát tovább?” 
„Hát hozzáfeküttem a királkisasszonyhoz, meg meg is tettem neki.” 
Akkor a lány fölugrott a heliről, átfogta a nyakát: 
„Eszt akartam tunni.” 
Savva főszót, mingyá a csöngőhő ment, meg csöngetett hát be a várba. Ugyis tutták, hogy itt vala- 


mi van. Az édesaptya, hát a királ, mingyá befogatott, meg kihajtatott. 
Hát ott a három fickó, az öregasszony, lánya, hát a pincérek, akik voltak. „Zárgyátok be a ven- 


déglőt. Slussz!” Esztet összepakúta, hintóra és hát bevitte őket. 
Most egy terembe odaültette üket. Aszongya a fijatal vadásznak: 
„Hát fijam, mive tudod te bizonyitani a tettedet?” 
„Én tudom bizonyitani, fölség,” aszongya, „Hány mészáros van a városba?” 
Hát mennyi vót, mennyise, má nem emlékszem, de egy jó csomag. 
„Mennyi hentes?” 
Abba is vót. 
„Azokat mind hivassa ide.” 
Hát megjelentek a mészárosok. Vadászfi hát fölát: 
„Urajim,” aszongya, mer fijatal, öreg, mindenféle fajta volt kösztek, „vágtatok-e sok marhát az 


életbe?” 
„Igen, igen. Igensokat vágtunk.” 
„Vót-e hát egy állat is úgy, amit vágtatok, hogy nem volt nyelve?” 
„Az nem fordút elő,” aszongyák. Akkor elmentek. 
Jöttek a hentesek. 
„Őtek-e hát sok disznót, egy s mást?” 
„Igen.” 
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„Vót-e kösztük, amelliknek nem volt nyelve?” 
Aszongyák: „Nem volt.” 
Elmentek. 
Ott: „Fölséges királlom,” aszongya, „van tudomásom, hogy a tizenkét zsivánnak a fejit maga bal- 


zsamba tetette. Vizsgáltassa meg, ha van-e egynek is nyelve?” 
Hát természetes, arra senkise gondút. Elment. Megvizsgállák a tizenkét betyárt. Egynek sincs 


nyelve. 
„Hát hol vannak a nyelvek?” 
„Itt a tarisznyámba.” Akkor osztán kipakúta, megmutatta. 
A második: „Kérek egy ollót.” 
Föfejtette a kabátbelsejit, kiszette hát a tárgyakat. 
„Itt van fönséged,” aszongya, „ez a bizonyiték, hogy én vótam az.” 
Meghajót a királ: „Köszönöm fijam,” aszongya, „de legyetek nyugottak.” Királlány is ott vót. 


„Hivd be a trónörököst.” 
Hát megérkezett a trónörökös. Lán, meg a királ szömköszt ültek hát a vadászokkal. 
„Na,” aszongya, „fijam, micsoda büntetést szabná te illen gazemberekre,” aszongya, „akik té- 


ged, mint trónörökös vagy mint fölség,” aszongya, „téged rettenetesen meghazuttonájok, megcsalná- 
jok?” 


„Ah, uram, fölségem,” aszongya, „rögtön négy lóva szabatnám az illetőket szét.” 
Jő aszitte, azokra mongya az ütőlet, pedig saját fejire monta ki az élleteket. Összefogták, meg vit- 


ték ki az udvarra, meg szétszabatták. 
Nahát, mast má egykettőre hát meg is történt a lakodalom. 
Lakodalom után hát szó sincs, kivánkozott a királ ekkis levegőre. Fogta hát a fijatal feleségit, le- 


sétátak. Befogatott hát egy hintóba, emmennek egyet sétáni. 
Hát ahogy hajtott, hajtott a kocsis az országuton, eccercsak halla a királ, hogyhát: „Segiccség! 


Segiccség! 
Nézeget. Lássa, hogyhát egy ember a posványba má hónáig, má kezeit így emegette, má annyira le 


vót sülledve. 
„Áll meg kocsis,” aszongya, „ereggy, segicsd ki aszt az embert onnajt.” 
Hát odament, de nem birt vele. Csupa sáros, piszkosan visszagyütt. 
„Nahát, látom, gyönge fijú vagy,” aszongya a kocsisnak. Kiugrott a hintóbú, meg oda. Az öreget 


fősegitette, kiszabaditotta. Az öreg meg a fiatal királt belezúzta, meg odaszalatt a hintóhó, királnét ki- 
kapta. Etünt! 


A kocsis, az ottmaratt. A kocsis vissza, meg segitett hát a gazdájának. Kisegitette. Hát igen pisz- 
kos lett a királ. 


„Vetkőzz le,” aszongya. „Itt, húzd fel az én gunyámat, add oda a tijedet.” 
Fölötözött hát a kocsis ruhájába. 
„Csak eriggy haza, mond meg nekik, legyenek türelemmel, ha jövök, akkor negyedmagammal jö- 


vök vagy ötödmagammal.” Jobbanmondva. 
Megcsavarta a gyürüt: „Legyek a legidősebbik nővéremné!” 
Egy irtózatos magas épülethez kerűt. Megát, meg körűnézett. Hát a nő észrevette, a tezsvérgye, az 


ablakon. De csak akkora volt az ablakná a nő, mint egy kis veréb. De megismerte. Rászót, hogycsak 
gyere öcsém, aszongya. 


Hát bement. 
Hát az ördög nincs idehaza. Pár szót vátottak. 
„Hogy megy a sorod?” 
„Elég jó, csak egy hijányzik.” – amit a nők igen szeretnek. 
Eccercsak hát, mint ott tanácskoznak: 
„Öcsém, meneküll!” Aszongya. „Gyün az uram, mert szétszed téged.” 
„Dehogy fílek tülle,” aszongya. Hát bebujt az ágyalá. 
Jön hát az ördög. Belép. Ekezd szagliznya, szimatúni. 
„Annyuk,” aszongya, „itt idegen van a házná.” 
„Na, kedves uram,” aszongya, „miccsináná, ha szegény öcsém meglátogatna?” 
„No, haja öcséd van itt, aszt nem bánom. Jere elő,” aszonta. Kezetfogtak: „Szerbusz sógor! 


Attá-e már neki valami harapnivalót?” 
„Nem.” 
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„Hát akkor késziccs neki.” 
Hát készitett, hát az a fijatal királnak jót készitett. Ő meg vazsgombócokat evett. Azokat rágta. 
„Hát mi ujság?” 
Ez és ez. 
„Hej, sógor,” aszongya, „lehetetlen.” 
„Hát ki vitte el a kirájnét?” 
A cimborája. „Avva nem lehet birkózni,” aszongya, „Nekem is van háromszáz ember erőm, de az 


öregnek meg háromezer,” aszongya. 
„Hát, ha odadnám is az erőt, akkor se vagy segitve.” 
„Csak add nekem,” aszongya. 
Hát nekiatta. 
Megcsavarta a gyürüt. Ement a másik lányhoz. Éppúgy járt, mint itt. Ott is az ágyalá bujt, Gyött 


az ördög haza. Szimatút, megéreszte, hogy idegen van a házba. 
Ott is kibújt: „Szerbusz sógor!” 
Megegyesztek. Az adott neki hétszáz ember erőt. 
Hát má ezer van. 
Megcsavarta a gyürüt. Ottermett a harmadik ördögné vagy tezsvérgyéné. Hát ott soká povedátak. 


Eccercsak megéreszte az asszony, hogy gyön. 
Belépett. Nem bújt el. Má akkor nem fét. „Má én is vagyok valaki, ezer ember erőm már van, ne- 


ked se lehet több.” 
Hát lekezetek, falatosztak. Hát aszongya: „Most elmegyek.” 
Hát elment a cimborához. Asse vót odahaza. A felesége fogatta. A harmadiktú, attú kapott ezeröt- 


százat. De még mindig keves. „Hát hol az urad?” 
Itt és itt, el van. 
Joga lett vóna neki, meghát meg is tutta volna tenni, csak a gyürüt megfordittani, a feleségit ekap- 


ni, meg erepűni. De nem tette. Megvárta, míg hazagyön. 
Csak az volt az előnnye neki, hogy a cimbora nem éreszte meg. Merhát háromnak az izéjirű eltünt 


az embernek hát az izéje, a szaga ugye. Elbujtatta a fehérnép hát ott a szobába. Hazajött az öreg cim- 
bora. Leült az asztalhó. „Nagyon éhes vagyok,” aszongya, „aggy valamit.” 


Hát asztán tálat neki, falatozott. 
Osztán úgy meg ő gondúkodott. 
A királné meghát odament, ekeszte cirókáni, simogatta. Mosolgott az öreg cimbora. Eccercsak 


megszóllant: 
„Te, kedves uram,” aszongya, „ennyi, meg ennyi idejig má veled vagyok,” aszongya, „de még 


nem montad meg, mitű van neked az a nagy erőd.” 
„Ha, te ostoba. Az ajtóba ádigál a söprü, abba,” aszongya. Az asszon fölugrott, meg a söprüt az 


ajtótú evitte. Aszongya: „Mégis látom, hogy szerecc. Hát,” aszongya, „megmondom. Nem abba van, 
hanem nézz ide,” aszongya, „itt a fejemen van háromszál haj. Ezek különös hajak. Ebbe van.” 


Osztán melleje ült. Beszégettek, beszígettek. Eccecsak a cimbora elalutt. Ekkapta hamar az ollót, 
meg kimeccette aszt a három szál haját. Meg odavitte hát a királnak. 


Eccer a kezibe volt, talpraállt. Oda, elejbe: 
„Hej, komám,” aszongya, „ne alugyék itt!” 
Az fölűt, osztán: „Ki vagy te?” 
„Leszámúni jöttem hozzád.” 
„Mit akarsz?” 
„Te piszok,” ott a világon mindennek lehorta, „te voltál az a csúf alak, akit” aszongya. „megakar- 


tam menteni, s engem tiportál ott a pocsártba? A feleségemet elrabútad?” 
Megfogta. „Zsuppsz!” A falnak vágta, hogy eccerre az ördög szétfröccsent. Feleségit meg fogta, 


megcsavarta a gyürüt: 
„Hipp, hopp, legyek hát itt a nővéremné.” 
Ott is megfogta az ördögöt, nekikente. 
Hát mind a négy ördögöt tönkretette. A három tezsvérgyéve meg összefogta magát, hazarepűt a 


királiudvarba. 
Ott kijelentette: „Megmontam, ha én jövök, akkor az összeset hozom. Hát itt is vannak.” 
Hát most a nagy örömre ujra elkesztek lakodalmazni. 
Hát asztán étek, hatak, boldogok vótak. 
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Ez a szegény Feribácsi (egy jelen levő férfi hallgató) jelen vót, dehát igen ügyetlen volt. Sürgött- 
forgott, horta ott az ételeket, italokat. De magára nem gondút semmit. Hát ott volt egy sonka a tálon. 
Főkaptam: itt van Ferkó bácsi, valamit egyék kend is. De a kutya kikapta a kezibű. Akkó má ügye- 
sebb lett. Ekapta a söprüt. Utána! Amikor a kutya a keritésen körösztű akart ugorni, „zsupp!”, a ku- 
tyán végighuzott egyet. A kutya efosta magát. Végigfosta a száját neki. Aszongya: Jó van kutyám, má 
a csontot elvihedd, csakhogy a velőt itthattad. 


Azóta is a szájaszéllit nyalla. 
Itt a vége, essék a vizbe. 


24. A FEHÉR TOLL 


Hát vót eccer egy szegény harangozó. Annak vót egy fija. Ott a szokás vót abba a kösségbe, hogy a le- 
gény a lányhó ment elösször, akkor a subáját magávavütte. Kitért a házhó, akkor a subáját kapura 
akasztotta, oszt otthatta. Ha másnap a legény ment, a suba kint vót, akkor tilos volt a bejövet. Ha pe- 
nig a subát bevütték, akkor jogosan a házba mehetett. 


Tehát a legént efogatták. Hat évig járt a bíró lányáhó. Hat év után megy eccer este a lányhó. A 
subája kinn vót a kapuba. Hát az aszt jelentette; mátú fogva nincs itt keresnivalója. 


Hát fájdalmas szivve a legény hazatért. Leűt a tornácra és ott törte a fejit. Eccecsak megjelent ne- 
ki egy agastyán. Aszongya neki: „Fijam, ne habozz, hanem fogd a sátorfádat és indujj keletnek. 
Mindaddig keletnek menny, míg el nem érsz egy kiszáratt fojót. Ha a fojót megtalátad, akkor térgy a 
folón barra és mindaddig míg egy jó nagy sziklához nem érsz. A sziklába üjj le és várd meg az első esti 
csillagot. Ha a csillagot megpillantottad, akkor kopogtazsd meg a sziklát.” 


Hogy kopogtassa meg. 
Hát a legény elis érkezett, meg is taláta a sziklát. De ü csak a csillagokat leste. Hogy mikor jele- 


nik meg hát az első csillag. De közbe egy fejér madárka száldogát mindig feléje. Hijába kapkodott a 
madárér, nem tutta megfogni. De ahogy kapott, a madarat elérte és egy tollat kihullatott. Aszt fogta, 
meg ott simogatta, aszt a tollat nézegette. 


Eccecsak a tollbú egy kulcs lett. Vizsgáta a kulcsot. Főnéz az ég felé. Hát megjelent az esti csillag. 
Ahogy a kulcs a kezibe vót, avva mekkopogtatta hát a sziklát. Eccecsak kinyilott az ajtó. Betekintett. 
A kulcsot a kezibe vittö. 


Eccercsak hát egy follósóra érkezett. Ennéhány tucat kutya át ott előtte. Kutyák vicsorogtak, de ü 
a kulccsa csak ment. A kutyák visszahuszták magukat. Egyse bántotta. Az ajtóhó ért. Beledugta a 
kulcslukba a kulcsot, fözárta az ajtót. Belép. Gyün a másik ajtó. Kinyillik. Ujra egy follósó. Ott orosz- 
lánok vótak nagy számba. A kulccsa csak ment. Oroszlányok visszahuszták magukat. 


Elérkezett megin egy ajtóra. Kinyitotta. Hol terem? Egy szobába. De abbú többet kimenő nem 
vót. Külön bejárattya vót. Hát abba a szobába csak nézeget, nézeget. Eccercsak megerett az aranyesső. 
Esett a szobába. 


Hát ü gyorsan szette az aranyakat. Ahogy a tarisznyája volt, dugdozsta a tarisznyába az aranya- 
kat. A zsebgyejit megrakta. Ja, de az esső csak hult mindaddig, má be vót arannya temetve, má kezejit 
emekette főfelé, hát ütet etemeti az aranyesső. Akkor eszibejutott a kulcs. Fogta a kulcsot, meg egy- 
párszor erre-arra izét. Megát az aranyesső. 


Kinyilik az ajtó. Közeledik három lány. Az egyik a három közü megszóllant: „Mér jöttél? Enér- 
tem jöttél?” 


„Nem,” aszongya, kincsér jöttem.” 
„Hát,” aszongya, „kincset kapsz, amennyit kivánsz, csak szeress engemet.” 
Annak aszt a választ atta: „Nekem nem kő senki a világon, mer nekem úgyis van egy, akive má 


hat évig járok, de nincs kincsem. Hát így a szüleji,” aszongya „elakargyák tülem venni.” 
„Hát,” aszongya, „nem szerecc?” 
„Nem.” 
Avva a lányok etüntek. De ü nem tud szabadúni a kincsek közű. Vergődött ott a szobába. Megje- 


lent ujra az a nő, aki szót neki. 
„Hát,” aszongya, „mond, igazán nem szerecc?” 
„Nem.” Megin aszt a választ atta. 
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„Hát,” aszongya, „én téged megajándékozlak. Amennyi kincset kivánsz, adok. Hát legalább ta- 
níccs meg valakit szeretni, mer,” aszongya, „nézd, ittvannak ezek az oroszlányok, ott azok a sok ku- 
tya,” aszongya, „az mind engem megakart kérni, de egyetse szerettem.” Aszongya, „azokat én mind 
állatokká váltosztattam. Ha megtanicc szeretni valakit,” aszongya, „három kocsi aranyat adok rögtön. 
Ha szükséged lesz,” aszongya, „mindenkor jöhecc hozzám, mindenkor fogsz kapni tüllem.” 


A lány nem tudott szeretni senkit. Nem tudott szeretni. Eszt meg szerette vóna. 
„Na, hát,” aszongya, „akkor gyere ki a szabadba.” 
Hát kimentek a szabadég alá. „Változtazsd vissza,” aszongya, „az állataidat mind emberekké.” 
Meg is történt. Hát az a sok fijatalember ott át. Rájok szót, aszongya: „Most ájjatok fő sorba.” 


Asztán megfogta a nőnek a kezét, meg ahogy sorba átak, végigvezetgette. 
„Amelliket most gondolod, hogy képes vóná szeretni,” aszongya, „annak fogd át a nyakát és csó- 


kúd meg. Ha kűbű van a szive,” aszongya, „annak a férfinek, akkor is meglágyul és a csókodat vissza- 
aggya.” 


Hát ahogy ott sétát, eccecsak egynek ekapta a nyakát, meg megcsókuta. Hát a férfi viszonoszta. 
Hát allett a vőlegénye. 


Mingyá röndűt kocsikat. Három kocsit megrakatott arannya. 
„Ez az eső jutalmad,” aszongya. „Ha szükséged lesz, bármikor jöhecc hozzám, fogsz ujra kapni.” 
Nahát osztán a kocsikka ebucsusztak. Kocsik megindútak. Ementek haza. Ahogy az udvarába be- 


tért, hát az aptya házához, mekkondútak a harangok. Éccaka vót. 
Mi történt itt? Hát mit lát? Hogy tüz van a faluba. 
Nem törődött a kocsikka vagy valamive. Mindent otthagyott, meg futott, mer látta, hogy azon a 


tájon van a tüz, ahol az ü kedvesse volt. És csakugyan mi égett, mint a bíró háza. 
Hát ott a népek osztán izétek. A bíró maga is kiabát: 
„A lányomat, a lányomat!” 
A lány betegen fekütt a szobába. És nemsokat kukoricázott. Nekirohant az ablaknak, az ablakot 


kitaszitotta vagy betaszitotta és beugrott. A lánt az ablakon kinyujtotta. Aszt evették tülle, oszt utána 
kiugrott ű. Hát a bíró viletlen íppen jelen vót, mikor a lányát kiatta. Akkor rászót, aszongya: 


„Fijam, ha má a lányomat,” aszongya, „megmentetted, mencsd meg a kincsejit is,” aszongya. 
„Arra már nincs szükség.” Aszt felete. „Ha neked szükséged van, mencsd meg magad.” 
Hát akkor ekezdett kijabáni: „Segiccsetek, segiccsetek! Mencsetek meg!” 
Aszongya: „Ne sirj apám,” aszongya neki a legény, „ha akarod,” aszongya, „egy hét mulva ollan 


házat állitok neked ide,” aszongya, „hogy arankerekeken fog forogni.” 
Hát az öreg osztán belenyugodott. 
Hát eis vette a lányát. Hát ühozzájuk vitte, az édesaptyához. 
„Hát kincsem ölég van,” gondúta magába, „de próbát teszek.” 
Ement vissza, ahol a kincset kapta és mekkérte hát aszt a nőt, ha lenne hát ollan szives és őneki 


egy házat fölállitatna, ami arankerekeken fog forogni. Aszongya neki a nő: 
„Csak ereggy nyugottan haza. Mire te hazaérkezz, má ház ott lesz.” 
És meg is történt. Az a nő épitetett neki házat, ami arankerekeken forgott. 
Úgy asztán boldogok lettek. Ha meg nem haltak, ma is ének. 


25. A SZABÓLEGÉNY ÉS A TÜZES BIKA 


Hát valamikor hát itt volt az Ensz fojó partya körü valami grófi kastél. Annak a grófnak vót egy fija és 
három lánya. De gazdag gróf vót. 


Ahogy a lányajit férjnekatta, mindenik nagy kastélba kerűt. A fija is megnősűt. Szépen édegétek. 
Az öregek kihatak, a fijatalok maguk marattak. Attú a perctű fogva, hogy az öregeket etemették, a fi- 
jatal grófcsaládnak nem vót békessége a kastélba. Azokat minden éccaka zavarták. Annyira ment a do- 
log, hogy elköllötte hagyni a kastélt. 


Ement hát egy másik területre. Volt valami birtokjok, hát ott tartószkodott. De kiadott, nem tu- 
dom má, mennyi pénszt, aki fölfödözi, mi rejlik a kastélba, az hát nagy jutalmat kap szóva. Hát vélet- 
len arrament egy szabósegéd. Betért a kocsmába. Kért szállást. 


„Szívesen,” aszongya a kocsmáros, „de én annék egy tanácsot,” aszongya. „Itt van egy kastél.
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Mind nyitva van minden ajtaja. Be van butorozva kitünőjen. Hogy ott kényelmesebb éccakát tölthetne, 
mint itt, de valami rejlik a kastélba,” aszongya. „Ha fölfödözöd neki a titkot,” aszongya, „ennyi, meg 
ennyi pénszt is kapná.” 


Arra hát gondúkodott a szabósegéd. Aszongya a kocsmárosnak: 
„Kocsmáros úr,” aszongya, „aggyon nekem egy jó fegyvert, töltént, enni-innivalót. Én fölfödö- 


zöm aszt. A fele pénszt a jutalomnak,” aszongya, „magának adom.” 
Hát bizony a kocsmáros is megizéte magát. Gondúta: 
„Ennyi pénznek a felit mekkapom, az jó üzlet.” 
Hát itt az osztrák parasztokná egysmás fegyver minden házba szokott lenni. Hát a kocsmárosnak 


is vót. Átatta neki a fegyvert, töltényt eleget, enni-innyavalót, színyavalót, mindent. Meghát a szabóse- 
géd ement hát ki a kastélba. 


Körűnészte az összes szobákat, mindent. Hát eccer egy szobához érkezett. „Ez lesz a legjobb.” 
De nem az ágyba fekütt, hanem például mongyuk, négy sarka van egy szobának, az egyik sarokba 
húszta meg magát és oda hát leűt. De előbb, mint leűt, kinyitotta az ablakokat, az ajtót, ha ugorni kő, 
valamerre tuggyon menekűni, ü bisztositva legyen. De háturrú senki nem bir hozzá, mer a falon nem 
tud átizéni. 


Hát ű ott gubbaszkodott, gubbaszkodott. Eccercsak rompulást hallott. Zörög, zörög. De soká tar- 
tott. De ü a fegyverre kész van a lövísre. Hát eccercsak mi jelent meg neki? Egy tüzes bika. Hát bika- 
bűrbe vót egy ember fölőtözve. 


És a lámpákka fővót szereve. Azok világitottak. Hát amikor betért hát a szobába, az a fegyvert fö- 
emete, meg rászót: 


„Ájj! Ki vagy?” 
Nem szót az, csak lassan mozgott. Nem? 
Rászót másoccor. Akkor se át meg. Harmaccor eszóta magát, de a puska is esűt. Meg jó talát is. 


A bika főfordút. A lámpák kialuttak. Akkor a fegyvert a hónaalá kapta, meg futás, be a kocsmába. 
Má a kocsmáros alutt. Zörgetetett. „Kejjen fő!” 
„Mi baj?” 
„Gyorsan, gyorsan,” aszongya, „csöndőrökér! Meg lesz a titok.” 
Hát a faluba csöndőrség nem vót, hát a szomszéd kösségbe köllött. Befogta a lovajit a kocsmáros, 


meg ement a csöndőrlaktanyára. Hat csöndért kapott mingyá magáva. Hát a csöndérek szintén fegyve- 
resen, készenlétbe. Valami van, biztositva legyenek. Ekezdik hát a bikát bontogatni. Ki van benn? 
Megismerték. A saját kösségekbű a bíróúr vót a bikabűrbe. 


Otthatták. A legény a csöndőrökke együtt, kocsmáros is kesztek kutatni. A csöndőrök rafináltab- 
bak, mint unserejne. Nem? Ajtórú, ajtóra. Bekerűtek a pincébe. Pincét átkutatták. Nincs semmi. Me- 
gin egy ajtóra kerűnek, ami megin egy másik pincébe ment le. Ott sincs semmi. 


Ujra ajtóra. Fönyissák az ajtót. A harmadik pince. Hát, mikor lemennek a pincébe, világosság. 
Ott tizenkét ember foglalkozott, verték a pénszt. Pénszt csinyátak. 


Hát a hat csöndör, meghát a fijatalúr is fegyveresen, hát ott ugyehát mozdúni nem lehet. Hát azo- 
kat ecsipték, mekkötöszték őket. Mekkihajtották. Hát így kerűt napvilágra a titok, hogy mi rejlik a 
kastélba, hogy nincs maradása a grófnak. Mingyá sürgönyösztek. A gróf megjelent a kocsmán. 
Fijatalurat végignészte. 


„A rejtélt,” aszongya, „fölfödöszted. Sikerűt. Hát itt a pénz.” 
Ott a kocsmába ki is fizette, amit ajállott. Ott mingyá a gróf előtt meg is feleszte a kocsmárossa. 
Mikor eszt megcsinyáta, aszmongya neki a gróf. Aszongya: 
„Fijatalúr, tuggya mit? Tudomásom szerint,” aszongya, „szabó a mestersége.” 
„Igen.” 
„Hát,” aszongya, „egy lípést se tesz maga innen. Maga elgyün a kastéllomba és maga lesz,” 


aszongya, „a házszabó”. Hát a csalággyának a részire. „Hát minden partéka, amire szükség van, majd 
én állitok. Gépet, mindent. Örökös szobát kap. De ha nekünk szükségünk van, aszt hát úgy kő csinyá- 
ni.” 


Hát így örökös lakást is kapott még hozzá. Hát berendeszte gépekke, minden. Hát ü dógozott má- 
soknak is. Oszt hát kereste a kenyerét. 


Hát így gyütt létre a titok. 
De ezze osztán vége vót. 
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26. A KÖZÉPPULYAI TÁLTOS 


Hát itt valamikor volt egy ember. A bárónak a kertyibe vót a háza, a fősö felin. Még a fundamentumbú 
tunnék még máma is mutatni, hacsak ez a fijatal gazda nem fejtette e onnaj. A fundamentumot meg le- 
hetne taláni. Itt vót hát egy ember, az tizenhat évet szógát a huszárokná. 


Hát ez az ember tátos vót. De a lova is tátos vót neki. Egy szép napon hát egy huszár hozzáment, 
könyörgött, sürgős jelentést köllene vinni valahová, aggya oda neki a lovát. Aszongya: 


„Jóbarátom vagy,” aszongya, „odaadom, de egy föltételle. Hogy az én lovamrú le nem szász. Mer 
ha leszász,” aszongya, „akkor baj van. Csak a helszinen, ahova a jelentést viszed, ott leszáhacc, de 
máshol sehol.” 


Az illető meg leszát, mert szükségre köllött menni. A lova meg etünt. Otthagyta a lova. Többet a 
lovát visszase kapta az a szegény huszár. Így azután bosszankodott. 


Hát így a lova etünt, beatta a leszerelissit is. Le is szeret a katonaságtú. Kapott szíp vékkielégitést 
és ideköltözött hát Pulára. De nem nősüt meg. Úgy maratt mindig. 


Hát valamikor mitőllünk is, meg hát itt a környékrü is tyukászok vótak, disznóhajcsárok. Ott 
Szerbijába lementek, Horvátországba, asztán egy naccsorda disznót hajtottak, itt meg elatták. Avva 
kereskettek. Hát aki itt vót, mert eszt a birtokot Smiráknak hifták, annak vót egy gazdája. Középpu- 
lai. Hát ezek ketten ementek Szerbijába és disznókat hajtottak. Ezek, mint segédek. Nem vállalkozó, 
hanem mint segédek, hajcsárok. Hát fő is hajtották. 


Itt Szombathel környékin vót egy csárda. Mer a csárdák azok szabadok vótak mindég. Hát oda 
behajtották a disznókat éccakára. Vacsorásztak és csak a padlóra a vendégszobába feküttek le. Eccer- 
csak beállitott tizenkét betyár. Valamikor a betyároknak baltájok vót, nem fegyverök, s azokat 
„zsuppsz!” csak a mestergerendába belevagdaták. A betyárok közü egy mepgillantotta, hogy ott a sa- 
rokba feküsznek emberek. Kocsmárost kérdik: 


„Mifélék feküsznek ott?” 
Kocsmáros aszongya: „Két szegény disznóhajcsár.” 
„Keccse fő őket.” Odakellett a két ember menni, meghát velök mulatni. 
Hát az öreg tátos ammindig a baltákat vizsgáta. Eccecsak főket a székjirű, odament, kijemet hát 


egy baltát, oszt ott vizsgáta. 
„Na,” aszongya „kitünőjen ki van fenve. Élessek, mint a borotva. De,” aszongya, „én csinánék 


fogadást, hogy nincs közöllök ollan ember, aki az ű kezit keresztü tunná egy csapásra vágni.” 
Hát bizony ezek az betyárok nészték az öreget. Egyikse vállalkozott, hogy az ü kezit levágja. 
„Ej,” aszongya az öreg, „gyáva emberek. Magok illen finom baltáva nem merik,” aszongya, „a 


kezemet levágni.” Aszongya, „nézzenek ide.” Odatette a kezit az asztarra, föjemete a baltát, tejjes erő- 
ve keresztűvágott. 


Csak annyit láttak meg, hogy gyönge fonalszál történt vóna, hogy megismerte. Mikor eszt meglát- 
ták a betyárok: 


„Fizetünk!” Megfizették, ami bor ottmaratt. „Maguk csak mulassanak tovább.” A betyárok 
meglógtak. Megijettek az öregtű. 


Hát, amit tátosnak mondunk, aszt úgy irják, hogyha az a csecsemő megszületik, ha hat órát kö- 
rösztü él, aszt nem tuggyák elemészteni. Mer annak a teste ollan lesz, mint a gumi. Hát a gumit meg- 
vághassa az ember, aszt nem viszi e. Aszongyák, hogy annak megvannak az összes fogaji és a hátge- 
rince az szőrös. De, hát máma ki van adva orvosoknak, bábáknak, ha illen rendkivüli a világragyün, 
aszt rögtön fujcsák meg, hogy az ne terjeggyen. 


Hát az megy. Nincs neki nyugta. Az mindig a fődet mássza, csússza. 


27. A FRANCIÁK ÉS A MOLNÁRLEGÉNY 


Hát valamikor itt Magyarországon vót egy malom. Vizimalom, hát mint mongyok. Abba malomba vót 
egy molnársegéd. Az abba az időszakbú vót, mikor a magyar a francijáva harcút, hogy a franciják be- 
jöttek Magyarországra. 


Hát abba malomba hét tiszt kerűt éccakára. De akkor má a franciják előbbre vótak. Ezek a tisz- 
tek ott meghátak. 
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Hát az a mónárlegény, ahogy a malomszobába vacsorásztak, csupa aranyedénybű étkesztek. Ez 
szeget ütött a mónárlegénnek, hogy ennyi aranyat itt. Millen jóvóna az üneki. Hát ais táltos vót, a 
mónárlegén. Accsak leste üket, mer egész éccaka örlött, ment a malom, törgött. De a tisztek szundiká- 
tak. Az fogott valamit, szekerceféllinek mongyák, ollan baltát és belépett a malomszobába. Sorba, 
mind a hét tisztnek levágta a fejit. 


Az edényeket összeszette, meg evitte. A malom allán vót nagy homokkupac. Oda a homokba ete- 
mette. Megeresztette a vizet, hogy a homokot is etakarja, hogy ne vegyenek észre semmit. 


Hát regge gyünnek hát a tisztek miatt mások, ugye csapatok. 
Hát nincsennek tisztek. Meg vannak gyilkúva. Hát kit fogtak elő? a molnárcsaládot. Meg mingyá 


ki is akarták végezni üket. Mer ott rögtöni itélet van. Hát a legént nem bántotta senki, csakhát a mol- 
nárcsaládot izéte. 


Hát ü valamit észrevett. Hát valamit, feszitővasnak mongyák, ekapta a feszitővasat. Ott neki. A 
francijákat Magyarországbu mind kihajtotta. Ehajtotta Párizsba üket. Magánossan. És ott beállitott a 
királ elejbe. Hát a királ nagy könyörgésse. Hogy mekkegyelmezett a királnak. De jó jutalmat kapott. 


Hát így Magyarország megszabadút a francija uralom alul. Hogyhát nem a franciját illeti meg. 
Egy, egyedül egy ember hajtotta ki a francijákat. 


28. A VARÁZSHEGEDŰ 


Hát volt valamikor egy muzsikus. Hegedüs, nem sipos.* Az ment a nagyvilágba mindenfelé. Hát meg- 
tutta a muzsikus, hogy egy igen gazdag zsidó sok pénzze megy. Ement hát ki az erdőbe és megleste a 
zsidót. Agyonüti a zsidót szóva, hogy a pénzit mekkaparinthassa. Hát annyira ment a dolog kösztük, 
hogy a zsidó könyörgött, ü odaggya a pénzit, csak engeggye ütet szabadon. 


Hát mekkegyelmezett neki. Zsidó ement haza és föjelentette a muzsikust. A csöndérek értemen- 
tek, efogták. Bedobták a börtönbe. A hegedűt evették tülle. Hát többet nem jáchatott. Hogyhát gyilkú- 
ni akart, meghogy hát a pénszt erabúta, a muzsikust halálraitéték. De a zsidó aszt kérte a bíróságtú, 
hogy azon a szinhelen, ahol ütet megakarta gyilkúni, hogy ott huzzák fő egy fára. 


Na, má hát el is kisértík. Nagy tömeg kisérte ki hát abbú a falubú vagy városbú. Hát előbb, mint 
föhuszták, aszt kivánta a muzsikus, mikor kértték, mi az utolsó kivánsága, aszongya: 


„Nincs egyébb kivánságom, csak eccer aggyák kezibe még a hegedüjít, hogy ü egyet jáchasson.” 
Hát addig nem huszhattyák föl, elköllöttek menni. A hegedüt a kezibeatták. Hát mikor eccer a ke- 


zibe vót, a zsidó má tutta, hogy mast ü kerül a bajba, mer mutatott stikliket a muzsikus má ott abba a 
kösségbe vagy városba. Mer a muzsikájának, ha rászót, hogy: „Huzd eszt a nótát,” aki ott a környé- 
ken vót, az mind táncóni köllött. Akkor a zsidó ekijátotta magát: 


„Kössenek a fáhó engem!” Mer a zsidó táncóni köllött vóna. Hát mekkötöszték a zsidót hát egy 
fáhó. Ü meg hát ott át, meg a hegedű szót. 


Hát a zsidó ekeszte ott hát, [mutatja a mesemondó, hogyan rángatózott ide-oda.] Ugyhogyhát ke- 
resztüdörgűte a hátát a fán. A többijek mind táncútak. A bíróva együtt az egész közönség. De hát azok 
szabadon vótak, de a zsidó megvót a fáhó kötve. Az keresztüdörgűte az egész hátát a fátul. Kijabátak, 
hogy „kegyelem, kegyelem!” a népek. Hát így kegyelmet kapott asztán a muzsikus. 


Akkor a bíró osztán odalépett. Aszongya: 
„A kegyelmet mekkapta, de minekután, hát üvelük eszt az izét csináta, hogy mind táncút.” 
„Ja,” aszongya, „urajim, ha én a hegedümet a kezembefogom, nemcsak magukat, hanem az egísz 


világot táncútatom,” aszongya. 
„Na,” aszongya a bíró, „aszt mégse hiszem. Mink nem sokan vagyunk. Hát,” aszongya, „csinál- 


lunk egy próbát.” 
Hát az egész falut vagy várost, má nem emlékszem, az egész népet mind hát egy térre kiizéte, ha 


létezik-e az? 
Hát csakugyan, beledöntött a hegedübe, hogy az egész mind táncúni köllött. Ott nem vót kegye- 


lem. 
Hát igy kibabrát. De a kincs, a zsidó kincse az nála maratt. Aszt nem vették e tülle, aszt vissza- 


kapta a bíróságná. 
 
* A veje, aki a cigányzenekarban klarinétos, jelen volt és rámutatott. 
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29. A CSODAKOCSI 


Hát vót eccer valahol egy királ, akinek egy huszonegyéves lánya vót, de soha az életébe nem nevetett. 
Hát a királ kiatta az országnak, hogy minden fijatalember megjelenhet. Hajaz ü lányát képes 
megnevettetni, feleségül kaptya. Királságot is. 


Hát vót egy szegény család, annak vót három fija. Ezek is pockot kaptak. Monták az aptyoknak: 
„Mijis emegyünk, talán lesz szerencsénk.” 
Hát a két üdősebbik fiju utnakindút. A lekkisebbik, a fijatalabbik: „Én ráérek,” aszongya. 


Accsinát egy szánkót. Kerekeket rá. Hajaz uton megy, hajcsa. Ha hóba kerül, kerekeket leveszi, akkor 
szán lesz. 


Mikor mekkészűt a szánkó, ebucsuzott a szülejitű. Aszongya: 
„Megyek most hát a világba szerencsét próbáni.” 
Hát ment, ment, hajtotta a szánkóját. Elérkezett egy kösségbe. Ott fövirágoszta hát a szánkóját. 


Mindenfille virágokat lopott. Igen szépen kiizéte a szánkóját és úgy hajtotta. Elérkezett egy másik 
kösségbe, ami lekközelebb vót má a városhó, ahol a királ lakott. Természetes, valaki valamit észre- 
vesz, arra a nép kiváncsi. Vótak lányok, hogy kinnvótak az uccán. Azok utánamentek, hogy virágot 
lopnak. Aki erre a virágra nyút, az ottragatt a virágná. A szoknya meg föment egészen a nyakába. Ott 
mezitelen. 


A másik akar segiteni, ais odaragatt. Egy asszony meg kenyeret sütött. Hát avva pemette vagy mi- 
nek is mongyák, ahogy a tüzet kupucúta, ammeg kiugrott, hogyhát pemette jó a valagukracsap a lá- 
nyoknak. Ais ottragatt a pemette. 


Ezeket csak vitte a fickó. Hát elérkezett a királlivárosba. A népeket szette össze százáva. Odara- 
gattak. És mind mezételen, hogyhát lenn az alsótest mezételen. A ruha, minden fönn vót. 


A királ meg a lányáva épp az ablakná kinésztek. Mikor a királlány eszt meglátta, hogyhát micso- 
da jáccódik le, enevette magát. A királ mingyá kijabát: 


„Hej, fijatalúr, jöjjön vissza.” 
Akkapta meg a királlányt, mer megnevetette. Igy osztán mekkapta a királlányt, meg a királságot 


is átatta neki. Allett a királ abba az országba. 
Boldog ember lett. 


30. A BESZÉLŐ ÁLLATOK 


Valahol Magyarországon volt egy fijatal házaspár. Született nekik egy fijok, De a fiju csak egypár na- 
pos volt, a szüleji elhatak. 


Hát ki veszi gondba hát a gyereket? A kösség. A kösségre kerűt. 
Hát a kösség kihirdette, hogy aki efogaggya hát a gyereket nevelésre, ennyit, meg ennyit kap. 
Hát vót egy paraszt, az jelentkezett. El is vütte a gyereket. A parasztnak meg vót egy kislánya. „Má 


mindegy, gondúta magába, egyet nevel az asszony vagy kettőt.” Hát a két gyerek úgy lett neveve, mint 
tezsvérek. A gyerek nem tutta hát, hogy ű nem idetartozik, ugyebár. Hogy nem azok a szülőji. 


Hát főcseperedett a gyerek. Hát mi lett a foglalkozása? Birkapásztor lett. Igensok birkája vót a 
parasztnak. Nagy legelőjök volt neki kint. Hát mindig csak ott legetetett. 


Eccercsak hát talákozott ollan emberre, aki fővilágositotta a fijut, hogyhát ű csak fogadottgyerek. 
Hogy próbájjameg, kérjemeg a lánnyát, hogy nehogy ingyen szolgállon ott a parasztná. Hogyhát üneki 
is legyen. 


Hát egy szép napon meg is kérte a lány kezét. Megfogta hát a paraszt a fijut, meg evezette egy 
szobába. Hát ott vót egy nagy tulipánosláda. Aszt kinyitotta. Aszongya: 


„Nézd fijam, ha ennyi kincsed lesz, mint a lányomnak van készétve, akkor mekkapod. Máskép 
nem.” 


Hát erre osztán törte a fejit a fiju. Kihajtotta hát a juhait. De valami erdő volt közelibe. Igen forró 
nap sütött, osztán odahuzókodott az erdőszéllire, meg ott a hűsre letelepedett. El is alutt. Megébrett. 
Az a csunya recsegés, pattogás ott létezett. Föugrik. Hát mit lát? Az erdő lángba vót. Hát az állatok 
mind futottak. Az a csattogás, pattogás, minden. Menekűtek az állatok. 
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Eccercsak hall, hogy sir valami. Beleugrott a csörgősbottyáva. Mit látott? A tüzbe hát egy kígyó 
fetrengett. Fogta a bottyát, a kígyónak föizéte, meg kidobta a tüzbű. Megszabaditotta. Arra a kígyó ott 
egypárszor ide-oda forgatta magát, eccercsak megszóllant. Aszongya neki: 


„Te mentőm, jere el apámhoz. Amit te kivánsz, abbu ne is engeggy, mer az megaggya.” 
Hát jó van. Kígyó kuszott, kuszott, emmeg ment utánna. Hát elérkesztek hát az öreg kígyóhoz. 


Mongya a kiskígyó az aptyának, hogyhát mi történt. „Amit kiván ez az ember, aszt add meg neki.” 
„Hát mit kivánsz?” 
„Én,” aszongya, „nem kivánok semmi mást, csak minden állatnak a nyelvire taniccs meg.” 
„A, te buta”. Ekeszte hát az öregkígyó. „Gyere, mutatok valamit.” Mutatta. Azok a nagy kád 


aranyakat neki, mindent. Hogyhát mennyit kiván, annyit kap. 
„Köszönöm,” aszt felete, „nekem az nem köll. Nekem add meg, amit én kivánok.” 
„Na, jól van. Hátha nem köll kincs,” aszongya, „minden állatnak a nyelvit fogod tudni. De aszt 


soha az életedbe elne árúd. Mertha elárulod, abba a pillanatba,” aszongya, „meg is halsz.” Hát mek- 
kapta. 


Ement vissza hát a juhaihó. Leűt, meghát ott gondúkodott. 
Eccercsak egy sereg varju jelent meg, meghát ott károgtak, minthát a varjuknak szokássa. Le- 


szátak egy nagy tölgyfára. Az egyik varju mongya. Aszongya: 
„Lehetetlen! Mermá tele van. Máshova köllök vinni.” Azok horták a kincset. Hát a töllfa üres 


volt, az megtellett. Hát most tovább köllik vinni. 
Hej, mikor ü eszt meghallotta: „Talán lesz szerencse?” Másnap regge fogott egy szekercét, vésőt, 


fürészt, kihajtotta hát a helszinre a birkájit. Odament. Alatta befüriszűte a fát egy kicsit. Fogta a vé- 
sőt, oszt ekeszte vésni, hogyhát könnyebben kiforgácsulla, ha be van fürészölve. Eccercsak alant kez- 
dett fónni belöllö. Hát ő győzött pakóni, meg hazahordani. 


Hát a parasztnak vót egy főszerje. Abba valami óriási nagy láda volt. Abba tartották az almot, ab- 
ba a fészerbe. Hát ü az arannyát abba a nagy ládába csak horta be. Ugyhogy a láda megtellett arannya. 
Eccer tele vót, akkor megin megszólitotta hát a nevelőaptyát: 


„Ujra mekkérem a lánya kezit. Aggya feleségül.” 
Aszongya: „Má megmontam, majd ha annyi kincsed lesz, mint a lányomnak, akkor.” 
„Ó, apám,” aszongya, „nekem hiszen sokka több van.” 
„Hogy, hogy?” 
„No, csak gyere, majd megmutatom.” Hát kivezette. Kinyitotta a ládát. Hát akkor csaknem 


összeesett a paraszt. 
„Hol szereszted?” 
„Az titok.” Aszt felete. 
Nekiatta lányát feleségül. Hát osztán boldogok vótak. De ü a juhaiva járt mindig. Eccecsak a fele- 


sége aszongya: 
„Te, máma maraggy idehaza, emegyünk vásárra. Eis köll, ais köll,” aszongya, „vásállunk.” 
Hát a parasztnak szamaraji vótak. Az asszon is egy szamárra űt, a férfi is. Hát úgy mennek sza- 


márhátán vásárra. Hát mennek, mennek. Az asszonynak a szamara mindig emaratt. Hát a gazda hát 
mekköllött áni, hogy a feleségivel együttmennyen. Ahányszor összeértek hát a szamarak, hogyhát 
megát, akkor a szamarak mindig hát nyeritettek, meg mindig mosolgott a fijatal gazda. Észrevette az 
asszony, hogyhát mindig röhög, mikor a szamarak nyerittenek. Rászót, hogy „mit röhögsz?” 


„Miközöd neked ahhó, hogy én mit röhögök?” Aszt felete. 
Hát az asszon méregbegyütt, haragba. Annyira összevesztek, hogyhát megfordútak, ementek visz- 


sza. Nem mentek vásárra, minekután nem monta meg, mit nevet. 
Hát otthon szinte hát az öregeknek mongya. Ott kijelentette: 
„Ha én megmondom, hogy mit nevettem, én abba a pillanatba,” aszongya, „meghalok. A titko- 


mat nem szabad elárúni.” 
De az asszony csak nem engedett. Ő kiváncsi, hogy mit röhögött. Fogta hát a fijatal gazda, ement 


az asztaloshoz. Megcsinátatta a koporsóját. Az asztalos meg is hoszta. Megcsináta a ravatalt. Beleüt 
hát a koporsóba, asztán kiszót a feleséginek: „Gyere be, mast megmondom.” 


Kutyája meg az asztalalatt fekütt. Eccercsak a kutya ekezdett sivitani. A kutyasivitásra a kakas 
fölugrott az ablakra. Ott kukoríkút. A kutya megszóllant: 


„Elíg buta ember, ha nemtud a feleséginek parancsúni.” 
Nem is. A kakasra szót, ha nem szégyelli-e magát, hogyhát a gazdája ott a koporsóba má ül, hogy 


kész a meghalásra, te meg ott röhögsz.” 
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Aszongya neki a kakas, aszongya: „Elég bolond ember, buta ember az, aki,” aszongya, „egy 
asszonnak nem tud parancsúni. Nekem,” aszongya, „százszám van az udvaron, mindnek tudok pa- 
rancsúni, ez meg ennek az egynek se.” 


Akkor föugrott a koporsóba. Elő a bottyát. Jó agyonhupáta a feleségit. Többet nem lett kiváncsi, 
hogyhát mit röhög. 


Úgy lett ösztán békesség. 
Merha megmongya, meghalt vóna. 
Igy a kutya, meg a kakas megmentette a haláltú. 


31. AZ ÜGYETLEN FIÚ SZERENCSÉJE 


Volt eccer valahol egy szegény család. Sokat éhesztek a gyerekek. Osztán a nagyobbik fijú meggondúta 
a dolgot. Aszongya: 


„Édesanyám, aggyá ekkis ruhát, én elmegyek valahová szolgálni, vagy valami munkára.” 
Hát el is ment. Ment, mendegét. Estefelé elérkezett hát egy faluhoz. Betért az első házba, ott szál- 


lást kért. Hová kerűt? Hát a kösségi kanászhoz, disznópásztorhoz. 
Kérdi a kanász tülle: „Hova mész fijam vagy honnan jössz?” 
Hát ü mongya, igen szegények, hát ü kénytelen elmenni, mer éhenpusztulnak, valami szolgálatra, 


vagy valami munkára. 
„Na,” aszongya, „jó hogy jötté, akkor nálam maradhacc, disznókat őrizni segithecc.” 
Hát a gyerek bele is egyezett. Attak neki jó vacsorát. Regge főket, kapott reggelit. A kanász 


megetette a bikákat, aszt asztmongya: „Mast elmegyünk, kihajcsuk az állatokat.” 
Hát ki is hajtották szépen. Egy taknyos kis malac volt kösztük, az sokat garázdálkodott. Délfelé 


aszongya a kanász a fijunak, akkor a fektetőre hajtották az állatokat, „itt” aszongya, „könnyen vi- 
gyássz rájok. Én hazamegyek, megetetem a bikákat, asztán hozok ebédet.” 


Hát osztán a malac mindig garázdálkodott. Megharagudott a gyerek. Fogott egy követ, a malac 
után dobott. Fejbetaláta. A malac megdöglött. Most miccsinál? Ő hiszen annyi fizetést se kap egy év- 
be, hogyhát ü a malacot megtunná fizetni. Egyet gondút. Otthatta a csordát. Lokec! Meglógott. 


Hát valami hegyre kerűt fő. Főment. De a tulsó oldalon igen haránték vót, lassan, alig birt menni. 
Hát osztán nekiiramodott, lefutott tulsóldalon. Hát a lapon szőlőt kapáltak. Az asszony odakijátott: 
„Fiju, hova fucc?” 


„Hát,” aszongya, „igen hörtelen volt itt a domb, lassan nem birtam, hát megiramottam.” 
„Hát hova készüsz, vagy hova mész?” 
„Szolgálat után. Szeretnék valami pénszt keresni.” 
„Na, gyere fiju, nekünk ugyis szükségünk van illen fijura.” 
Ott meghát egy kis csecsemő volt, mint a régi szokás szerint főkötöttek valami abroszt vagy pony- 


vát, osztán hucsliszták a gyereket. A gyerek jó alutt. Az asszony aszongya: 
„Fiju, te maraggy itt a gyerek mellett, maj mink ebédet hozunk neked jót. Vigyázz a gyerekre.” 
A gyerek megébrett, sirt. Akármiccsinát, de csak kijabát, kijabát. Fogott egy szőlőkarót, odacsa- 


pott. Agyonütötte a gyereket. 
Most megin megiramodott. Futás. Elérkezett egy városba. Hát ű ollasmit nem látott, hogy emele- 


tes épületek voltak ugye a városba. Ugy leste a házakat. Egy nő kiszót az ablakon: 
„Fiju, mit leső?” 
A fijú aszongya: „Aszt a lukat, amin leestem.” 
„Hát nem az égbű esté le?” 
„De bizony onnan,” aszongya a gyerek. 
„No, gyere be hozzánk,” aszongya, „egy kicsit.” „Hát,” aszongya, „nem ismered az édesapámat? 


Ekkor és ekkor halt meg.” 
„Dehogynem,” aszongya a fijú, „igenis jól ismerem. Napokba fótoszta meg a cipőjimet,” aszon- 


gya. „Rongyos cipőket kell ott neki varogatni, foltozgatni.” 
„Ejnye,” aszongya, „hát mér nem jön ü is haza?” 
„Na,” aszongya a fijú, „mindenkinek nem szabad ám ehagyni a menyországot. Nekem,” aszon- 


gya, „véletlen szerencsém volt.” 
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„Hát mikor mész vissza?” 
„Hát egy párnapmulva visszamegyek.” 
Adott neki pénszt, hogyhát vigye az aptyának. Adott egy üveget, hogyhát vegyen itt, meg itt bort, 


aszt is vigye neki. „Meg, ha szükség van neki valamire, akkor csak jöjjön, kűggyön valakit, münk szi- 
vesen segitünk.” 


Hát persze a gyerek a pénznek igen megörűt, hogy kapott. Sijetett, hogycsak menekűhessen men- 
né messzebb. Megcsuszott a gyerek, etörött az üveg. Hát most borosüveg nincs. 


Hát osztán foltatta az uttyát. Szállás mindig keveredett. Megin egy kösségbe érkezett. Estefelé 
lett az idő. Betért egy hászhoz, kaphatna-e szállást. Az asszony aszongya: 


„Ha teccik,” aszongya, „itt van, elfekhecc. De ágyat nem tudok anni részedre.” 
„Akárhol,” aszongya, „csak ne köllek az ég alatt lenni.” A gyerek fáratt vót. Aszongya: „le is 


fekszem mingyá.” Le is fekütt. De a gyerek nem alutt. 
Eccercsak halla, hogy valaki kocogat. Hát ki lépett be? A pap. Jóestét köszönt. Az asszony aszon- 


gya: „Tessék heletfoglani, tisztelendőúr, mingyá hozom.” 
Hát hoszta a tőtöttmalacot. Elejbetette a kugelhuffot az asztarra, meg a literes üvegbe bort. 
Hát elakarja a pap kezdeni a vacsorát, zörgetik az ablakot. 
Az asszon kiszól: „Ki az?” 
„Én vagyok, annyok.” Gyütt a gazda, vásárrú ökröket hajtott. 
„Te illen korán gyüssz máma?” aszongya. 
„Ja,” aszongya, „üdőbe sikerűt vennem. Nem is vettem üdőt még ebédre sem. Iparkottam, hogy 


hazaérkezzek.” 
Hát most miccsinál az asszony? Gyorsan az üveget a pad alá állitotta, ami az asztalokná szokott 


lenni. Kugelhuffot az az asztalfijokba, malacot fő a kálhatetejire. Papot meg egy ládába zárta. Osztán 
kiment hát az urának kaputnyittani. 


Adott valami kis szénafélit az ökröknek. „Gyere Mari, igen éhes vagyok. Acca valamit enni.” 
Hát nyujtott gombócot, ha ismeri, aszt vitt neki tejbe. A gazdának. A gazda meg is keszte a fala- 


tozást. Eccercsak a gyerek eköhintette magát. Hát a gazda főnéz. „Mi van itt?” Aszongya. 
„Micsoda köhögést hallok?” 
„A,” aszongya, „egy fijut fogtam szállásra. Ott a szurdíkba nyugszik.” 
„Attá neki vacsorát?” 
Aszongya: „Nem.” 
„Nahát akkor kecsd fő, ais éhes lehet.” 
Hát főket a gyerek. De a nyujtott gombóc nemigen izlett neki. Nem teccett. Annak a foga má csi- 


korgott a malacpecsenyére. Hát szokásszerint, ha valakit fogadok, érdeklődök. Kérdi hát a gazda: 
„Honnan jössz ?” 


„Innejd és innejd. Szegények vótunk,” aszongya, „hát ementem szolgálatra. Beszegőttem a ka- 
nászhoz, agyondobtam a malacot. Megszöktem. 


„Mekkora volt?” 
„Na, gazduram,” aszongya, „valamive nagyobb vót, mint ami ott a kálhán van.” 
Hát a gazda főket. Nézi. Ott a pecsenye, a tőtöttmalac. 
Nyujtottgombócot féretóták, neki a jó pecsenyének. Falatosztak hátcsak tovább. 
„Hát így, meg így történt. Megfogattak gyerekre vigyázni. Igen sirt. Megharaguttam, fogtam a 


szőlőkarót, rácsaptam a gyerekre. Agyonütöttem.” 
„Mekkora vót?” 
„No, gazduram, a sokka kisebb vót, mint ami ott a ládába van.” aszongya. 
Hej, akkor a gazda már észregyütt. Itt valami kutyaság van. Fogta a bikacsekjét, kinyitotta a 


ládát. Hát ki van benn? 
Szegény pap. Jó enadrágóta a bikacsékke. 
Visszaűtek. Megint tovább falatosztak. De a gyerek csak mesét. Megy a városba, nézegette a há- 


zokat, egy nő, aszongya, kikijátott. „Hogy mit nézek? Hát aszt a lukat, ahol lejestem. Hát föhítt, 
hogyha nem ismerem-e hát az édesaptyát? »De én.« Kaptam egy kis pínszt, üveget, hogy vigyek neki 
bort.” 


Hát, mikor mongya, hogyhát mekkora vót az üveg, „Na,” aszongya a fickó, „körübellü illenfor- 
ma, mint itt a padalatt áll.” 


Hát szépen a gazda lenyul. Ott a literes üvegbe a bor. Fővették. Mast nemcsak ettek, hanem ittak 
is. 
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És ezáltal tutta meg a gazda, hogy az ü felesége a pappa jáccott össze. 
Lefeküttek, nyugottak, aluttak. A feleségit nem bántotta a paraszt. Ement a gyerekke hátra az is- 


tállóba, a lovakat, állatokat, ökröket ellátták, mindent. Bementek reggelizni. Aszongya a gazda az 
asszonnak: „Add ki a ruhámat.” Ünnepiruhát szóva. Az asszon ekészitette a ruhát. Föőtöszködött, 
fogta a gyereket. Ement a városházára. Az egész vagyonát, mindent, a gyerekre iratott és efogatta a 
gyereket örökbe. Ráiratta, hogy az asszony ne tuggyon semmiccse pazanyi. 


Na, oszt a pap ugyse mert többet odamenni. 
Asztán így végzett. 


32. A HAJÓSKAPITÁNY 


Volt valamikor régesrégen egy hajóskapitány. De angol volt. Hát az évrü, évre mindig csak a tengeren 
vót a hajóva. De gazdag ember vót. Egy fija vót neki és egy lánya. 


De közbe, hát hogy utazgatott erre, arra hát a hajón, eccer véletlen hazakerűt. Szegény felesége 
már a sírba vót. Meghalt az annyuk szóva. De már a lánya is jó nagy volt, meg a fija is. A fija, az fija- 
talabb vót, mint a lánya. Hát a gyerekeitű ebucsuzott. Őneki okvetlen ekő menni, nem maradhat ide- 
haza. 


„Hát csak vigyázzatok mindenre.” És utnakindut. Hajótörést szenvedett. Az egész legénységit 
mind elvesztette, őneki az volt a szerencséje, hogy valami roncsot ecsipett és avva tudott partrakeni. 


Hova kerűt? A vadak közé, benszülöttek közé. De nem az igazi vad, amit sokszor az ember 
hallott. Ezek ha európaji fejérembert eltuttak fogni, az őnekik annyit jelentett, hogy az Isten jelent meg 
nekik. Ők igen nagy becsbe fogták hát az öreget. Nem volt tulöreg, de jó középkoru. És a világon an- 
nak mindent amit csak tuttak azok a bennszülöttek, meghortak. 


De, hát sok törzs azon a területen, asztán ezek a törzsek is maguk között mindig verekettek, hábo- 
rusztak, minthát itt minálunk. A szegény hajóskapitányt egy mérges toll ecsipte. Mer akkor mind csak 
ezekke a nyilakka lődösztek. Hát tutta, hogy ővele vége van. 


Hát ott kiatta ezeknek a bennszülötteknek a parancsot, hogy a kincset ide és ide rejcsék el. Talán 
lesz szerencse, hogy a gyermekejinek tuggyák juttatni. Most parancsút dugókat, amit hát mi dugasz- 


nak mondunk. Nem? Abbú csinyátatott, hogy mennyit, mennyitse? És aszt a tengerbe dobatta. De a 
dugasz kétféle volt. Egyik hamis, a másik hát jó. Hogy valaki majd a dugaszokat megtalálla és avva ér- 
tesitik a gyermekejiket. 


Szintén arrú a környékrű volt egy másik hajóskapitány, aki ténleg elcsipte, de a hamis dugaszt, 
nem az igazit. Savva próbákozott a kincset főkeresni. Ennek a két tezsvérnek meg egy hajóslegény vit- 
te a dugaszt. Az megtaláta a másikat. 


Hát a gyerekek tudomástvettek az egész dologrú, hogyhát az aptyuk eveszett, de ebbe értesíti. 
Azon hát rajta vót, azon a dugaszon, az igazi talizsma, amit hát régente montak, valami nyakérem. 
Mast hát a leány is gondúkodott, a fiju is, mitévő legyenek? 


Megpróbállák, talán sikerül. Kimentek a tengerpartra. Véletlen voltak ott. Több. Kikötve. Hát 
egy fijatal hajóskapitányt mekkérdeszték, ha nem vinné el őket ide és ide, a kék hegyekhöz. Ölég az 
hozzá, ők nemhogy elvigyék, hanem egy üdőre főbérelték aszt a hajót, hogy üket hát vigye oda. Hogy 
legénységge együtt, ők mindent megfizetnek. 


De itt is megtörtént a baj. Csak az vót a szerencséjök, hogy má közelettek ugyis a kék hegyekhöz, 
hajótörést kaptak. De hogyan? Mer az a hamis kapitány egy fijatalabb fickót, hogy erre a hajóra 
aggya ki magát hajóslegénnek. És ez a gépezetekbe mindenféle kutyaságokat csinyát. Azáltal szen- 
vettek hajótörést. 


Hát roncsok kerűtek ugyebár, hogy partraszátak. Nem az egész. Pusztút e közülük is elég, de hát 
ük partot tuttak érni. Az első a fegyver, amit menteni lehet a hajókon, merha fegyver nincs, akkor te- 
hetetlen az ember, akkor se ílelem, se semmi. De, ha fegyverök van, tölténnyök, akkor tud magának 
éllelmet szerezni. 


Hát abbú sikerűt neki egy mennyiséget hát kivinni. 
Hát osztán a szárazon mászkátak. Eccercsak hát a hajóskapitány kijelentette, aszongya: 
„Más mód nincs, körükő kutatni mindent.” 
Csinátak egy tutajt és a tutajja mentek. De bekövetkezett az éhség. Semmijök se vót. Hát az öreg
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matrózok, akik vótak, hát azok mindig a tengeren vótak, azok ismerték, ahogyan a halak húznak. Az 
időszaktyok megvan, mikor a halak vándunnak, hol ide, hol oda. De, hát semmi. 


Még hálójuk is vót. Hát eccecsak egy hajós, egy matróz kijelenti: 
„Gyorsan hálót, jönnek a halak!” 
Hát kifeszitették hama a hálót. Sikerűt is sok halat fogniok. Hogy mekkorák, aszt nem tudom, va- 


lami kisebbfajta halat kaptak. De örűtek neki. És ha a kapitány nincs velök, az egész elpusztul. Mer 
azok a legmérgesebb halak vótak, ami létezik. Az ott annyit ér, hogyha egy ember belekerül a vízbe, 
ahon az a halak, egy-két perc, ott más nincs, mint csont. Azok ollan gyorsan leizelik az embert, mer 
azok milijószám mennek. Nem kicsibe. 


Hát akkor kitört a mánija vagy pánik, ahogy mongyuk. Még verekettek is. Nagynehezen tutták 
üket lefékezni, mer az ésség már igen nagy vólt. 


Nahát osztán a kapitány kijelentette. Partraszátak. Akiné fegyver vót, ki hát talán sikerül valami. 
Hát egy öreg matróz, mint mászkát, ollan magányossan mászkát, valami üresedést vett észre, hogy az 
erdő megszünik. Hát huzódik ki. Hát mit lát? Hogy millen az a buza, aszt nem ismerem, de valami bu- 
zafélle, amit hát azon a tájon ezek a galambok, tengerigalambok és tőrök voltak kirakva a buzára. Ott 
lógtak több galamb. Hát az a matróz körünéz. „Hála Isten, csakhogy van itt valami. Má ekkis harap- 
nivalónk lesz.” Szerette hát a galambokat, hát jósereget összeszedett. 


Asztán visszafelé akart menni, evétette az utat, az irányt. Ő vissza akart menni, de másirányba- 
ment, avva, hogy ű valahová hun ideugrott, hon oda, levesz galambokat. Hát eccercsak mit lát? Hogy 
ott egy bennszülött fekszik. Galambokat letette, fogta a fegyverit, rászót, hogy „ki vagy?” Annem 
szót, hanem ekeszte a cigánykerekeket izeni. Azoknak az az örömök. Annyit jelent, hogyhát ü meg- 
aggya magát. Azokná ollan szokás van. De a matróz nem tutta. 


Hát, osztán fele lépett. Az annájobban táncut, meg ugrát előtte. 
Hát valamit a nyelvükön tudott a matróz. Hát rászót: „Mér csinálla ezeket az ézéket?” 
Hát osztán megmagyarászta neki, hát megértette. Aszongya: 
„Gyere velem.” 
Aszongya: „Nem szabad, mert itt még az öcsém is itt lesz.” 
Hát osztán vártak. Megérkezett az öccse is a bennszülöttnek. 
Hát ezek örömme osztán mentek is a matrózza. Lementek hát a tengerpartra. Már akkor sűtt 


nyárson a hus. Az a leány, aki hát vót. Hát ott sűt, aszt tengeri szörnyetegnek hivták. És annak ollan 
igen kitünő husa van neki. Hát abbú falatosztak. Az a két bennszülött. 


De az előkapta üket, oszt elmonták, hogy hogyan kerűtek űk ide. Hogy ük abbú a törzsbű valók  
vótak, ahon a leánnak, meg a fijunak az aptya tönkrement. Hogyhát a törzsfőjök tartozott ennek, meg 
ennek a törzsnek valamive és őket küttö avva az összeg pénzze, hát ami vagy kinccsel oda a törzshöz. 
És egy másik törzs ecsipte üket, és elvették tőlük a kincseket. Ők meg hát idekeverettek. És ők hát a 
galambokbu édegétek. 


Hát osztán így szóru szórakerűt, hát osztán ü megmonta, hogy ü ismeri eszt a helet. Van tudomá- 
sa. Az üdőssebbik. Hát osztán főkapták magukat: „Akkor velünk jössz!” 


Kaptak fegyvert úgy mint őnekik vót. Ha valami van, hogy tuggyák védeni magukat. Örűt a két 
bennszülött, hogy micsoda fegyver kerűt az ü kezükbe. 


Hát osztán mentek a tutajon. Valami vihar keletkezett. De csak mindig a tengerpart körű, mer av- 
va nem mehetett be a tenger méllibe a tutajáva. Megin kikötöttek. Kimentek, tüzetraktak. Megin ott 
hát valamit készitettek maguknak. De se sójuk, se ez, semmi nincs. Csak hát a nyársonsűtt húst ették. 
Ez az öreg matróz, meg az az öreg bennszülött együtt ementek vadászni. Hogy kimennek valamit lűnni.  
Eccercsak a bennszülött megfogta a matrószt. Aszongya: 


„Te, én valamit látok.” 
„Mit?” aszongya. 
„Gyerejde, csak nézd meg.” 
Hát kivót kötve egy hajó. Az a tolvaj kapitánynak a hajója vót. Mer ott vótak ollan mocsarak, 


ahol a hajókka beletuttak uszni, hogy aszt a tengerrű nem lehetett látni. Tuggya Isten, mive vót benőve, 
mindenfille gazza. 


„Ej,” aszongya a matróz, „eszt jóvóna megnézni. Tucc uszni?” Aszongya a bennszülött: „Tudok.” 
„Na,” aszongya, készüllünk fö,” aszongya, „emegyünk, a hajót megvizsgálluk.” 
Hát el is mentek. A hajót elérték. Nem tunnak főmászni. Most hát zörgettek. Hát kigyütt egy a 


hajórú. Hát az kötelességek, ha valaki menedékér dolgozik, aszt fököllik venni. 
„Hát, hogy ük hajótöröttek, hogy vegyék fö üket.” Hát fö is vette üket. 
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De bent a hajóba vótak egypáran. Mer a kapitány az kinn vót a népjive. Csakhát a hajóná őrség, 
egysmás visszamaratt. Hát sok itókájok vót egysmás. Benn mulattak, részegek vótak. Hát osztán ők is 
hát oda. Benn itatták üket. De, hát ük nem ittak úgy, mint azok. Má részegek vótak. 


Emmeg osztán megsugta a bennszülöttnek, hogyhát mast mit kő csináni. Eccercsak fővették a 
harcot. A bennszülött, meg hát az a matróz. Lecsapdoszták üket. Az őrt is. A matróz meg hát értette, a 
hajót vezetni. Az kivót má tanúva mindenféllire. Ammeg a hajót meginditotta, ki avvva, a vacakbú, 
meg odahajtott az ü embereihön. 


A tutajt ehatták, oszt az egészen a hajóbaszáttak. Meg elis ment oda, há köllött a hajóva. Ezek 
meg hát gyalog keresték és a kincset föl is födöszte a rabló. El is vitte. De ezek üldözőbevették őket. 
Mer azon a hajón volt fönn egy kis ágyu, ami csak két keréken futott valamikor. Hát máma mon- 
gyuk, egy géppuska. Hát avvót igen jó segiccsékükre. Azok a törzsnépet úgy pusztitották, mint nyáron 
a körtét, ha megrázzák a fákat, úgy hullottak a bennszülöttek és ez a ganaj megtudott menekűni. De 
csak egypár emberre. 


De közbe ez a pasi, akit montam, hogyhát a gépezetbe károkat tett, hogy a kincset megossza 
velök, emmá innejd eszökött és odament ahhó, má ottharcót ezek ellen megin. De észretért ám az az 
ipse, hogy hát ez csak a kinccse menekül, szóba se veszi hogyhát itt mast eggyezni köllene, hogy a kin- 
cset megosszák. Hát ez meg ekezdett asztán, ahogy menekütek, – hogy micsoda jeleket csinyának, én 
aszt nem tudom, – de valami jeleket csinát, hogyhát errementek. Ezek meg aszt ismerték, osztán va- 
lami sziklás területre szoritották. Nem tudott menekűni. De ott az ipse velevót. Ott má csak ketten vó- 
tak. Má többit mind kiirtották a környékrű. Ott éppenhogy nekiakarta a szuronnyát vágni a kapi- 
tánnak. Mind a kettőt ecsipték. 


Hát igy se a kapitánnak nem lett semmi, se az ipsének, mer ezek a kincset oszt magukhóragatták. 
Osztán vissza is mentek a hajóva haza. 


Kikötöttek. Hát a kincset aszt a két gyerek kapta. Azok semmit enem vettek. Ahogyan elett hoz- 
va, az a két gyereknek át is lett adva. Ők mást nem kötelessek fizetni, mint a bért a hajóru, hogyhát 
kivátották. 


Hát a hajójuk tönkrement, de van egy másik hajó helette. Eszt a két gyerek, eszt a hajót átfestette 
és öneki izéték, ajállották. De a kapitány nem fogatta el, mer beleszeretett a lányba. Hogy mindent, 
csak ő mongyon igent. 


A leány, az meg szüvesen mondott. Ais beleszeretett. Hát így asztán megosztosztak, hát a két tezs- 
vér. A fiju az a házbamaratt, az aptyok izéjibe. Őneki meg úgyis vót a kapitánynak otthona. A fehérné- 
pet meg odavitte. 
 
 


33. MIÉRT NINCS HUSZÁR A MENYORSZÁBAN? 


Hát az ördög elment az Istenhö. Könyörgött, hogy aggyon neki egy huszárt. Őneki má mindenféle em- 
bereji vannak, de huszárgya még nincs. 


Aszongya az Isten neki: „Jó van. Ereggy ide, meg ide a huszárkaszárnyába. Ekkor és ekkor,” ki- 
tüszte az üdőt neki, „amellik huszár imádkozik, az a tijed.” Aszonta neki az Isten. 


Hát ement. Hát az ördög hijába ment. Mert imádkozni egyse imádkozott, hanem káromkodni 
egyik jobban tudott, mint a másik. Hát hijába. 


Visszament az Istennek panaszkonni, hogyhát ezek káromkonnak, nem imádkoznak. 
„Azér kültelek oda,” aszongya, „hogy ne kapty huszárt.” 
Nincs! Huszár nem kerül a pokolba. 


34. MIÉRT DÖRÖG AZ ÉG? 


Mer a Péter lóhermagot vetett. Oszt igen csoportos vót a föld. Nem? Hogyhát most lehengöröli vagy 
legurgattya. Mink úgy mongyuk itt. Osztán mikor az úgy zökkenik hát a henger, akkor szikrázik. Mi- 
kor zörög, akkor meghát csattanik, aszongya. Hát azér izelik, hogyhát úgy van hát fönt a menyország- 
ba. 
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35. MAJD A FORGÓSZÉL ELÁRUL 


Forgószélbe boszorkányok vannak. Azok lovagúnak. Hát tuggy’ Isten, csak aszonták, hogy boszorká- 
nyok. 


Hát itt lenn a határon tul, itt Olmódnak hijják a kösséget, ott volt valamikor hát egy paraszt. És 
minden éven gyütt hát egy zsidó Olmódra. Ez a paraszt vitte mindig be Kűszegbe szekéren aszt a zsi- 
dót. 


Hát tutta a paraszt, hogy igensok pénz van a zsidóná. Valahun hát ott az erdő között megát a ko- 
csijáva. Leszát. A zsidó nem tutta, mit akar. Levette a szekérrű a lőcsöt. Neki a zsidónak. 


„Mast megdöglesz, agyonütlek a pénzér.” 
A zsidó könyörgött, hogyhát ne üsse agyon. A pénzét odaggya. 
„Akkó,” aszongya, „elárúsz. Mekköllesz dögleni.” Nekiment, a lőccse agyonverte a zsidót, oszt 


kidobta a szekérbű az árokpartra, meg otthatta. 
De közbe, hogyhát ez történt, egy nagy forgószél támatt. Aszt felete neki a zsidó: „Ez a forgószél 


téged majd elárul, ha én nem tuttam.” 
És meg is történt. Sok évek ementek, hogy nem gyüttek rá, hogy a zsidót ki ütötte agyon. A felesé- 


ge elárúta. 
Magtalan család volt. Minthát sokhelen a falukba padokat vagy fát raknak le az uccán a ház előtt, 


meg nyáron ott űdögének kint, hát ünekik is paggyok vót az uccán kint. Egy vasárnap délután kint 
űtek. Valahogyan összekeverettek hát a feleségive. Eccercsak az asszony eszójja magát, aszongya: 
„Énvelem is úgy akarsz tenni, mint a zsidóva?” 


Hát persze ott a forgószél támatta és abba ekijátotta magát. A szomszédok meghallották. 
Másnap má vitték is. 


36. HÜVELYKMATYI 


Hát vót eccer valamikor régesrégen egy favágó. Sok gyermeke vót. Hát egy fija vót, aszt odahaza min- 
dig Babszem Jankónak hítták. Hát csak egy kicsi vót. Akármiccsinyátak a gyerekke, hát az nem fejlő- 
dött. Hát má főnyött a gyerek, hogy má egy tizennyóc éves, de accsak egy picike vót. 


Az ement az országházba, hagatózott, minden. Meghuszta magát essarokba, hogy senkise látta. 
Tanútt gyerek lett belőllö szóva. 


Hát eccer az annyok aszongya az aptyoknak: 
„Aptyok,” aszongya, „puszticsd el a gyerekeket, mert éhenpusztulunk.” 
Most fogta a gyerekeket, kivezette hát az erdőbe. De a Hüvejk Matyinak több esze vót am. Min- 


deniknek egy jó furkó kenyeret adott az annyok, hogyhát kedvök legyen. Az aptyok evezette ollan hel- 
re őket, hogy sehogycse talállanak vissza. Otthaggya üket, hogy ne lássák, hogyan pusztúnak ugye a 
gyerekek. De a Matyinak hát több esze vót. Ahogy mentek, az arra nem gondút, hogy utána a madarak 
majd föszedik, az nemhogy a kenyeret ette vóna, hanem mindig egy-egy falatot ledobott az útra, hogy 
avva majd ü visszatér. Mer ü sejtette már, hogy itt valami lesz vagy má kihallgatta üket. 


Hát úgy is lett. Az aptyuk eccercsak aszongya: „Fijaim, maraggyatok itt, én ide, meg ide megyek. 
Mingyá visszagyüvök.” 


De az aptyok sose tért vissza. Hát otthatta üket, meg megszökött. 
Hát eccecsak hát a Matyi megunta. „Gyertek,” aszongya, „emegyünk haza, mert apánk nem gyün 


értünk.” 
Hát a Matyi ment elő. Accsak leste mindig a fődet, ahogy lépkedett. Itt egy morzsa, ott egy mor- 


zsát hát megtalát. Igy szerencsésen haza is kerűtek a gyerekek. 
Megin az annyok örűt, hogyhát bekövetkezett valami jó munka, hogy megin az aptyok keres egy 


kicsit, hát örűt, hogy megin a gyerekeit viszontlátta. 
Hát a Matyi mindenfelé mászkát. Eccercsak olvas egy föliratot, hogy a királ keres hát egy futárt. 


Aszongya az annyának, aszongya: 
„Idesanyám, én megyek a királ elejbe. Beállok futárnak, maj akkor lesz pénz.” 
Hát el is ment. A királ föl is fogatta. De micsoda föltétellel? 
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Aszongya: „Nézd fijam, itt van egy levél. A lányom itt és itt van. Eszt a levelet te ennyi üdő alatt 
átköllöd adni és onnajd ennyi üdő alatt visszaköllesz térni.” 


De adott neki pénszt is. Hát az útra köll. 
Hát a gyerek el is indút. Szerencsésen a lánt meg is taláta. A lán körünészte: „Hm, a kis fickó, 


hogyan tudott ez idegyünni? Apámtú ekkor és ekkor van dátumozva az üdő és má a levélle a gyerek itt 
van.” 


Mekköszönte a levelet. Mingyá választ irt. Addott is neki egy kis aprópénszt borravalónak. 
Hát mikor megy visszafelé, halla ám egy csárdába, hogyhát igen zömbűnek bent a csárdába. „Hát 


én is bemegyek,” gondúta magába. „Iszok én is egy kicsit.” Hát elment. Hát mik voltak bent? Zsivá- 
nyok a csárdába. Hát azok vették is, nem is a gyereket, tőröttek a zsiványok. Azok csak povidátak, 
povidátak, hogyhát ide és a királhó szeretnéjök menni, betörni. Ott van egy kincseskamra, aszt a kin- 
cseskamrát kiüriteni. 


Hát eccercsak odaállott: 
„Mit akarnak magok?” aszongya. „Ha jól megfizetnek, én segiccségökre leszek. Engem,” aszon- 


gya, „az ablakon föemenek és majd én azon a lukon bebujok, meg a tárgyakat kiadom.” Arantárgyak, 
meg mindefélle voltak benne. Hát a zsiványok erre igen főkaptak: „Ez igaz, jó segiccség lesz.” Hát el 
is vitték. Ementek a királi palota elejbe, véletlen azon a tájon, ahol hát a kincsek, merhát magas fal 
volt, ott ugyse tud bemenni senki, eszt fősegitették. Az be. Bent meg jelentist csinát, hogy mi jáccódik 
itt le. 


Még akkor a választ ű nem atta át a királnak a lányátu. Hát persze, hogy a gyerek esztet magya- 
rázza, a királ mingyá belső őrséget, ami hát vót, azokat mingyá izéte: Talpra! Meg ki! A zsiványokat 
efogták, ekkapták üket. Hát a királ megjutalmasztatta jó, meghát el is fogatta. 


Hát, hogyhát dolga nem vót, többször asztán ement ki, sétáni. Le, leüt az árokparton, az utszéllin. 
Ott egy legetetett. A tehén a szegény Matyit bekapta, megette. Hát oszt a gyomorba bent kijabát. Hát 
mindig hallanak, hogy a tehénbe van valami. 


Hát ebbe az ördög van, lekő a tehenet vágni. Nekiatták a mészárosnak. Mészáros levágta. Tehén- 
bű kalbászt csinát. A Matyi megin elevennyen a kalbászba kerűt. 


Hát avvót szegénnek, a Matyinak a szerencséje, begyütt valami vándorember hát a mészároshó, 
kért kalbászt. Ahogyan fönt lógott a póznákon vagy botokon a kalbász, hát a mészáros leakargya a ka- 
rikát onnajd emenyi, valahogyan má a Matyi bent dolgozott a kalbászba. Eszakatt a kalbász. A Matyi 
meg leesett. Meg mingyá futás, hogy ü menekühessen. 


Visszament hát a a királipalotába. Hát a királ oszt előkapta: 
„Hol csavarogsz? Szükség lett volna rád, meg mik. Mindig csavarogsz, nem vagy itt.” 
„Nahát,” asztán mongya, „urak, bocsássanak! Kint lefeküttem,” aszongya, „itt az árokparton. 


Megevett a tehén. Tehény gyomrába kerűtem. Annem vót elíg,” aszongya, „a mészáros levágta a tehe- 
net. Beledugtak a kalbászba. Hát így az üdő,” aszongya, „ement.” De akkor má a válasz átvót adva a 
lányának. 


„Na, jó van fijam,” aszongya. Megint adott egy levelet. „Vidd gyorsan a lányomhó.” Aszongya, 
„má ugyis késő, hogy röktön gyüjjön haza.” Hivatta a lányát. 


Avva ü fogta a levelet. „Kipp-kopp! Etérűt a gyerek, egykettőre ott vót a lányná. Hát a lánnak 
átatta a levelet, hogy röktön térgyen haza. 


„Na,” aszongya a lány, „választ nem köllök adni. Elmehecc,” aszongya, „én a vonatta jövök.” 
Az meg kiment. „Kipp-kopp!” Má odahaza is vót. 
Hát a királnak nem imponát rendesen, hogy létezik az, hogy ez a kis fickó illen gyors fordulatot 


tud csinyáni. A leány sokka később gyütt a vonatta, mint ü hát gyalog. Hát oszt a királ előkapta, hogy- 
hát mi történt, hogyhát őneki mije van. 


Aszongya: „Nekem van egy csizmám, amit, hát eszt a titkomat még sose árutam el,” aszongya, 
„én aszt a csizmát főhuzom, kípp-kopp, meg má ott is vagyok, ahun akarok lennyi.” A kis Matyi. „De 
a második csizma,” aszongya, „az hijányzik. Bár ais vóna meg, akkor talán még jobb vóna.” 


„Hát hol szereszted te a csizmát?” 
Aszongya: „Kinn vótam apámná valamikor az erdőn,” aszongya, „egy odu fába talátam a csiz- 


mát.” Aszongya, „hijába kerestem, kerestem, de nem talátam a párját. És a csizmának az a tulajdon- 
sága vót, ha kicsi huszta fő, ha nagy, az mindenkihöz passzút. 


Hát a királ aszongya: „Adok üdőt. Vigyé magadda embereket és vágazsd ki aszt a fát, ahol a csiz- 
mát talátad. Talán meglesz a párgya is.” 


Hát evitt embereket. A fát kidöntötték. Meglett a másik csizma, a párgya is. Ahogy fönt az illető
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beledugta, az egyik lecsuszott, a másik meghát benn valamibe elakatt, hát nem esett le. Hát meglett a 
csizma. Főhuszta. Hej! Passzút a csizma. 


Ja, a csizmát nem tuggya hasznáni, mert két favágó van vele, két ember. Hát szép komótosan sétá- 
tak haza. Ement a királ elejbe. Aszongya: 


„Felséges királlom,” aszongya, „parancsodat tejjesitettem. Meg is hosztam,” aszongya, „a csiz- 
mának a párgyát. Mit kivánsz mast tüllem?” 


„Semmit.” Aszt felete a királ. „Maraggy szépen a heleden, nyugoggyá. Majd ha szükség lesz rád, 
majd akkor szóllok.” 


Hát ement. Kint osztán csavargott mindenfelé. Hát eccercsak gyün a királlány elejbe. Előkapta 
hát a lány. Kipruhacsúta, micsoda családbú származik, egysmás, mindent. Hát a kis Matyi mindent el- 
mondott. Hogy micsoda szegénységbe szenvedett ü valamikor, mast meg millen jó sora van itt neki. 


„Hát,” aszongya, „a szülejiden nem segitesz?” 
„Van is eszembe?” Aszt felete. 
„Hát ha má eddig főnevetek a szülejid, meg ollan szorongatott helzetbe vannak, hát kűggy nekik 


valamit, vagy vigy nekik valamit, hogy azok is jobb életsorba kerüllenek.” 
„Maj arra is kerül a sor,” aszt felete. „Kisasszony,” aszongya, „most nekem csak haggyon béké- 


met. Majd elgyön,” aszongya, „a nap, amikor én kérdek valamit magátu, de nemet ne mongyon,” 
aszongya. 


„Én,” aszongya a királlány, „akin segiteni tuttam, idájig is segitettem, meg ezután is fogok,” 
aszongya. 


„Rendbe van!” aszongya. Ement a Matyi. Föhuszta a két csizmát: 
„Kipp-kopp! Legyek otthon.” 
Odahaza vót a szülejinél. Körűnézett mindent. De, csak bekopogtatott: „Jónapot kivánok, szüle- 


jim,” aszongya, „hol vannak a tezsvérjeim?” 
„Egyik itt csavarog, egyik ott csavarog,” aszongya neki az aptya. 
„Hát te hogyan kerüsz ide?” 
„Ej, apám,” aszongya, „én boldog ember vagyok. De még csak ezután leszek boldog,” aszonta. 
„Hát hogy-hogy? Hát hosztá-e valamit?” 
„De hosztam ám,” aszongya. „Amillen kicsi vagyok, de ullan sokat hosztam.” 
Hát osztán kezdett kipakóni. Hát az öreg bácsika bizony nézett egyet, hogy mire képes az ü fija, a 


kis Hüvelk Matyija. 
De kérdi az aptya: „De hogyan birtad te el eszt a kincset, mikor illen csöpség vagy?” 
„Van nekem erőm,” aszongya, „apám. De még sokka több, mint neked.” 
„Hát hogyhogy?” 
„Majd aszt is megfogod tunni!” 
Hát gyöttek a tezsvérgyeji. Azoknak is adott. Nem atta mind az öregeknek, a tezsvéreknek is. 


„Nektek is legyen valamitek.” 
Hát osztán az annyok kináta, ha köll-e valami enni. 
„Illesmit csak nem eszek,” aszongya, „ehetek én mást.” 
„De éhes lész.” 
„Dehogy leszek éhes,” aszongya, „az a párperc, mi nekem kő,” aszongya, „addig nem éhezek.” 


Ebucsuzott. „Kípp, kopp,” aszongya, megmá a királlipalotába is vót. 
Hát másnap megin ement csavarogni a parkba. Mindenhun hát mászkát. Megin gyön a királlé- 


ány. Megin szóbakeverettek. Aszongya a királleánnak, aszongya: „Kedves királkiasasszony,” aszon- 
gya, „maga aszt igérte nekem, hogyhát mindenkin segitett, meghát ezután is segitek,” aszongya, „vagy 
segit. Hát segiccsen rajtam.” 


„Na,” aszongya, „hát mit kivánsz tülem?” 
„Aszt, hogy legyen a feleségem.” 
Megnészte a Matyit. „Ha kivánod,” aszongya, „a tijed leszek.” 
„Na, hát,” aszongya, „egy pillanatra. Emegyek a csizmákér.” 
Mer akkor a csizmák nem vótak rajta. Kihoszta a csizmákat. 
Aszongya: „Legyenszives, mast húzza maga föl ezeket a csizmákat.” 
A királleány szótfogadott. 
Aszongya: „Most ölejjen meg, ahogyan bír, szoriccson meg.” 
A leány aszt is megtette. Ahogyan megölete, megszoritotta, egy derék legény állott előtte a Matyi- 


bu. Akkor bámút a királkisasszony, hogy micsoda fess egy vőlegénye van mast őneki. Bekarút asztán a 
legénybe, meg az aptyaelejbe vezette. Aszongya: 
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„Nézd apám, itt a vőlegényem,” aszongya a királnak. „Itt a Matyikánkbú,” aszongya, „micsoda 
ember lett.” 


Hát az is bámút, mer megse ismerte. „Hát hogy, hogy?” 
Aszongya: „Ezek a csizmák,” aszonta. „Ezek, amit én kivánok, én ezekke,” aszongya, „mindent 


megtudok csinyáni.” 
Másnap má trónörökös lett. Nekiatta a királ a lányát. 
Esküvő után magáhó hivta. „Ha, te má,” aszongya, „ollan izébe képes vagy, minden,” aszongya, 


„vedd át az országot. Ezután te vezesd az országot.” 
Királ lett belöllö, a Matyikábú. 
Akkor osztán a feleségive együtt, az egyik csizmát a fejirníp húszta, egyiket ü. „Kipp, kopp! Most 


legyünk a szülejimné.” 
Otthontermett. 
Összefogta az egész családot, meg mind a királlipalotába vitte. 
Igy asztán szegényekbű gazdagok lettek. 
Ha meg nem hatak, ma is élnek. 


37. KÜRTÖS JÁNOS 


Hát valamikor régesrégen vót egy János. Kürtös volt a katonaságnál. Az oroszokka harcótak. Nem- 
csak ü, hanem az egész ezrede. És valamikor minden ezrednek vót ászlaja. Aszt az ászlót a harctérre 
kivitték. Az egész ezred katonaság mind epusztút, csak az egyetlen kürtös, a János, ammaratt meg az 
ászlóva. Minekután hogy ü az ászlót megmentette, a királ az nevezte hát a Jánost vitéznek. És adott 
neki hát egy nagy birtokot, egy nagy kastélt, hogy ott letelepedhet. 


Főkereste a szakácsnét és rendűt, hogyhát az összes cselédeknek jelencse ki, hogy máma itt mind 
vacsorát kapnak. Hát meg is készűt. 


Akkor a szakácsné kijelentette, hogy: 
„Uram, itt a kastélon kivü van egy kápolna. Oda vagyok kötelezve minden débe tizenkét órakor az 


ebédet odavinni.” Egy személnek. De sose látta senki, hogy ki eszi meg, hát amit odavisznek. 
„De, hátha idájig úgy vót,” aszongya, „hát az tovább is úgy köll maradni.” 
Hát, természetes, ő kutatott, vizsgát. Lekerűt hát a kriptába. Nézegette, ki, mikor hat meg, mi 


vót? Minden ki vót irva. Az egész kriptát körűnészte. Mikor visszafelé jön, egy koporsónak az ajtaja 
kinyillott és egy férfi fölemekedett. Ő odase nézett a dolognak. Nem, mint másember, megijett vóna, ő 
át, mint egy darab fa. 


Aszongya: „Látom fijam, nem vagy gyávagyerek. Nem riacc vissza semmitü.” 
„Még idájig uram,” aszongya, „nem. Nem is fogok.” 
„Na, minekután ollan bátor gyerek vagy,” aszongya, „itt van egy pálca. Eszt vedd magadhoz. Bár- 


hova mész,” aszongya, „evve sujthacc.” 
Avva az öreg bezárta magát megin. Visszafekütt. Koporsó lecsapódott. 
Savva kiment. Ekezdett odahaza a lakássába gondúkodni. „Micsoda jel ez!” Törte a fejit. Nem 


tutta, mitévő legyen. Nagynehezen elszunnyatt. Ekezdett álmodni. Álmotta, hogy itt van egy királ, an- 
nak van egy lánya, akit má igensokan mekkértek, de a királ senkinekse atta. Gondúkodott. 


„Van nekem egy pálcám. Talán az majd segit.” 
Kiatta a rendeletet a gazdának, hogy minden rendbe mennyen. Ü elköll menni. 
Hát kivállasztott egy paripát magának, főnyergete és fölugrott a ló hátára. A pálcáját a csizma- 


szárjába dugta. Savva hát ment, mendegélt, messzeföldre. Eccercsak elérkezett egy nagy folóhoz. Innej 
mast netovább! 


Jobbra, balra tekingetett, ha nincs-e valahol hid. Ja, dehát seholse látott. Végül gondúta magát, 
jobb lesz jobbra fordúni, mint balra. Hát a foló partyán ment tovább. 


Eccecsak mit látott? Egy kis kunyhót. Odalovagút a kunyhóhoz. Leugrott a lovára és betekintett. 
Hát egy öreg aggastyán űdöget bent. 


„Jónapot, öregapám!” 
„Hozott Isten, fijam” aszongya. 
„Hát valamire kérném, öregapám,” aszongya, „nincs-e valahol egy hid, hogy én a folón átkelhet- 


nék?” 
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„Nincs fijam,” aszongya, „de ha nekem egy kosár aranyat acc,” aszongya, „akkor én átjuttat- 
lak.” 


Rendbe van. Kezetnyujtottak egymásnak. Kész volt az alku. Az öreg, mint az ágya vót, lehajót és  
kivett egypár papucsot. 


,,Itt van fijjam,” aszongya, „lépj bele. Üjj fő a lovadra. Mond a papucsnak; Hipp, hopp, legyek 
ott!” aszongya, „tul lész a tulsó parton. De jóvigyázz magadra.” aszt felete. 


Hát rendbe van. Hol termett? Egy kertbe. Ollan szép vót az a kert, hogy sajnáta, hogy a ló letipor- 
ja a füvet. Amit látott, az mind aranybú állott. Hát eccercsak egy körtefához kerűt. Aranykörte rajta. 
Fenyút, meg leszakajtott egy körtét és aszt zsebrevágta. 


Avva indul hát előre a kerten. Elérkezett hát előre az udvarba. Kive talákozott legelőször? Mint a 
királlal. Jónapot köszönt. 


„Jóhelen járok én?” 
Aszongya a királ: „Fijam, nem tudom, mijáratba vagy.” 
„Ekkor és ekkor megálmottam, hogy ennek a királnak van egy lánya. Hogy igensok kérője vót 


má, de egynek se akatt szerencséje,” aszongya. „Hát ha ön e az a királ?” 
„Lehetséges.” Aszongya a királ. „Hogy hivnak?” 
„Jánosvitéz a nevem.” 
„Honnan?” 
„Innen és innen.” 
„Nahát, ha tudni akarod, hát én vagyok az a királ. Hát az én lányomat akarnád?” Hanem a királ 


a lánnyát odahivta. Aszongya: 
„Fijam tévecc, mer az én lányomat te nemtudod megszerezni.” 
„Hát mér nem?” 
„Mer,” aszongya, „az ördögökke játszik össze. Az mindennap tizenegyórakor éjje elmegy, egy- 


órakor jön haza. S mindennap három pár lábbelit elszaggat. Te aszt nem birod.” 
„Na, mutassa hát meg a lányát.” 
Királ karonfogta a fijut és a lánya elejbé vezette. És bemutatta, hogy uj vőlegényt hosztam. 
Lekezet vele. „Elfogaggya-e hát a kérésemet, hogy mekkérem a kezit?” 
„Ha nem ijecc meg, akkor feleséged leszek. Ha megijecc,” aszongya, „akkor nem.” 
„Még sose ijettem meg, nem fogok sose megijedni.” 
„Na, jó van,” aszongya, „akkor ittmaradhacc.” Kapott szobát, elfoglata. A lovát átvették termé- 


szetes a szolgák. Aszt ellátták. Neki arra nem volt gongya. 
A leány hozott neki vacsorát. Együtt vacsorásztak, osztán beszégettek hát tovább egyes dolgokrú. 


Eccercsak a lejány aszongya: 
„János, ütött az óra, nekem menni köll. De te is fogd magadat,” aszongya, „össze és eriggy ide és 


ide ebben a templomba. Menny fő a kórusra és ott várj, hogy ott mi történik.” 
Hát a János szótfogadott. Elért a templomba s főment hát a kórusra. Heletfoglat. Eccercsak mit 


lát? Hogy az egész templom ördögökke van tele. Hosszu farkokat veregették ide-oda. Eccercsak egyik 
oldalágon, mint szoknak ollan fülkék lenni, kigyütt a lán. Ott egy ekapta, oszt táncút vele. Ahogyan 
abbahagyta az ördögge a táncot, a cipőket levette, meg féredobta. Főhuszta a másik párt. Táncút a má- 
sodik ördögge. Cipők ronggyá lettek. Levetette. Aszt is edobta a sarokba. Gyütt a harmadik. Ais ha- 
mar végzett. 


A hárompár cipőt egy kupacba hát összehajitotta, s avva a lány megin eltünt. Emmeg fogta a pál- 
cát, meg keresztet csinát rajta. Az ördögök etüntek. De ü jó megfigyete, hogy mellik pár cipőbe táncút 
elősször, másoccor, harmaccor. Jö a cipőket összeszette és hazavitte. Nem is soká vót odahaza. Koco- 
gattak. Főket: „Szabad!” Ki lépett be? A lány. 


Hát János kérdi tüle: „Hol jártá?” 
„Itt és itt voltam táncúni.” 
„Tudom,” aszmongya János, „eszt azér nemhittem volna,” aszongya, a János, „hogy illen ügyet- 


len vótá a tánculásba.” 
„Én ügyetlen?” 
„Igen,” aszongya, „itt a bizonyiték.” Férenyút, elővette a hárompár lábbelit. „Ha ügyes letté vó- 


na,” aszongya, „a három, pár cipő nem jutott vóna a kezembe,” aszongya. „De minekután ügyetlen 
vótá, hát én ehosztam.” 


Attú a perctű fogva az egyiktű megszabadút. Másnap mácsak kétpár cipő köllött. Azokat is meg- 
szerezte. 
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Hát így az ördögöktű megmentette. A hárompár cipő azontul megmaratt. Hát az ördögtű megsza- 
badút. 


Aszongya lány: „A tijed leszek, de egyellőre nem. Emehecc szépen haza. Majd én irok levelet, 
hogy mikor jöjj hozzám.” 


Arra ü nem gondút, hogy az arankörte a zsebgyibe van. Akkor jutott eszibe, mikor monta, hogy 
elmehet haza. Akkor hogyhát egy körte van a zsebgyibe, valahogyan észretért. Kivette a körtét és a 
lánnak átnyujtotta. A leány szivesen fogatta. Aszongya: „Minekután hát megmentetté, most eriggy 
apámhoz. Kérj tülle jóvátételt.” 


Hát akkor osztán ement. Ment be az öreg királhó. Beköszöntött. 
„Eljöttem apám,” aszongya, „jóvátételér. Minekután a lánya egyellőre nemet mondott, hát kér- 


nék jóvátételt.” 
„Na,” aszongya, „számodra ugyis el van készitve. Ott van,” aszongya, „egy véka arany. Az a ti- 


jed. De,” aszongya, „egyre kérlek. Kinn a kertbe,” aszongya, „van egy körtefa. Azon a körtefán,” 
aszongya, „van egy kalitka. Aszt a kalitkát hozd be nekem.” 


Hát a János szótfogadott. Bement. Ugyanaz a körtefa vót, ahonnat a körtét leszakajtotta. Főmá- 
szott, a kalitkát szépen fővette, meg bevitte a királnak. 


„Na,” aszongya, „látom fijam, bátor gyerek vagy, amire,” aszongya, „nem is számitottam.” 
Na, asztán hát a véka arany. „Hát hogyan vigyem el az aranyat?” aszonta. „Legyenszives, aggyon 


egy zsákot.” 
Na, hát a királ osztán teremtett neki zsákot. Beletőtötték az aranyat. A vállárakapta, meg lement 


hát az istállóba a lovához. Az aranyat főkötötte a nyeregre. Kiment hát az udvarra a lováva és bucsutin- 
tett. 


„Hipp, hopp! Legyek az öregné.” Ottermett a kunyhóná. 
„Jónapot, öregapám!” 
„Hozott Isten, fijam. Na, mi ujság van a tulvilágba?” 
„Talán lesz szerencse,” aszongya. „De amit kérté tüllem, aszt meghosztam.” Aszongya, „jöjjön ki 


öregapám, itt az aranya.” 
Levette hát a zsákot, az öregnek átnyujtotta. 
„Hát a te részed hol van?” 
„Majd az én részemet mekkapom, öregapám. Ez a magájé.” 
Akkor megfogta a fiju kézit. Aszongya: „Köszönöm. Ha valamikor errejössz,” aszongya, „keress 


fő.” 
Hát asztán szépen hazament. 
Elment egypár hét. A Jánosvitéz kap egy levelet. Három viaszpecsétte vót lepecsételve. Föbontot- 


ta a levelet. Olvassa, hogyhát menyasszonya, mit ir neki. Olvassa, hogy „gyere hozzám! De ne a kas- 
télba, hanem itt és itt. Enné, meg enné a folóná, a hidná talákszunk.” 


Minekután hát ü senkitü nem ijett meg még a világon, hát most próbát csinát. Hát a leány csinyát 
papirbú egy kigyót és aszt egy katulába beletette, beleillesztette. Hát, mikor a Jánosvitéz megy, a ki- 
rállány már várta, má jelent. Leugrott a lóru. Kezetakar nyujtani a lánnak, skatujábu kiugrott a kígyó. 
Megrászkódott a János. 


„Na, na,” aszongya a leány, „mindig ollan büszke vótá, hogy te sose ijetté meg, mast meg még 
egy papirtú is megijecc.” 


„Hát,” aszongya, „nézd drágám, sokszor előfordul, hogy az ember aszongya, hogy semmitűse ijed 
meg, pedig,” aszongya, „csak egy kis levélke zörgése sokszor az embert megijeszti, mert ez hörteleny- 
nyébü jött,” aszongya. „Amire nem gondul az ember ugyebár. Máskülömben,” aszongya, „én még so- 
se ijettem meg, meg nem is fogok megijedni.” 


„Na, jó van,” aszongya, „ezentul ne mond senkinek, hogy te nem ijecc meg.” 
Hát megfogatta, hogy többet sohase mongya. Avva asztán föugrott a lovára. Megfogta a lány ke- 


zit, meg fösegitette. Hát ketten űtek a lovon. Enyargatak hát a palotába. Hát oszt ott megis tartották 
az esküvőt. Esküvő után a királ aszongya: 


„Na, fijam, most választhacc. Visszamész-e a te hazádba vagy ittmaracc.” 
„Nézze,” aszongya, „fönség apám,” aszonta „ki, hol jött a világra, az a szentkoronája. Tehát,” 


aszongya, „én a nemzetemet nem gyülöltem, nem is fogom,” aszongya, „tehát ha megengeded, a lányo 
dat most elviszem.” 


„Neked attam, a tijed,” aszongya. „De valamire kérlek. Most má üdőbe vagyok. Ha valami elő- 
talána fordúni, képes vóná-e,” aszongya, nekem segiccségemrejönni?” 
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„Bármellik pillanat. Kötelességem, hogy másikon segiccsek.” 
Nem tudom, hány kocsiva, hát mindenféle ékszert, aranyat, gyémántot, ruhát, mindenfélit hát a 


világon föpakótak és asztán mentek hazafelé. 
Hát hazaérkesztek. Szolgák nagy örömme fogatták. Mekkondút a kisharang a kastélba. Örömhir- 


nek. Kijelentette osztán a szolgáknak, hogy „Mint holnap, mindenki lássa el az állattyát, ahogyan 
dukál. Azután,” aszongya, „emegyünk ki a kápolnába, szentmisét tartunk. Ünnep lesz. A napot hát 
megünnepöllük.” 


Hozatott a Jánosvitéz egy papot és ott szentmisét szolgáltatott. Mikor a szentmisének vége lett, 
mikor a pap kifordút, meg mongya hát a mondókáját, az utolsót, előlépett egy öregember. Kápolna alú 
kibujt. Jelenti, hogy: 


„Mától fogva a mi vitéz Jánosunknak hálás köszönetet mondok elöször. Mátulfogva nekem nem 
köll többé ebéd,” aszongya. És avva az öreg eltünt. 


Hát a Jánosvitéz mindig törte a fejit, hogy mi lehet hát az, hogy ez mindig itt hát megétkezett. El- 
ment ujjra le a kriptába. De a feleségit aszt nem vitte magáva. Végigszámláta, hogy hány halott van, 
mellik, mikor halt meg. Mindent pontosan föjegyzett magának és aszt naponta vizsgágatta, aszt a fö- 
jegyzést. Hogy mikor vannak a névnapok. És minden halottnak a névnaptyára egy gyönyörü csokrot 
vitt a kriptába. 


Hát a legelső vót az öreg, aki a fekete pálcát atta neki. Mikor a csokrot elheleszte, a koporsó ujra 
megnyilott. Az öreg ujjra megjelent előtte. Aszongya: 


„Fijam, hálás köszönetet mondok, hogy így cseleketté. Ezentúl,” aszongya, „felejcsd e. Ami vót, 
aszt az én segiccségem átal jutottál ahhoz, amit kaptál. De a többit felejcsd e. Mert te mátufogva,” 
aszongya, „igazi ura ennek a területnek. De eszt tiszted is, becsüdd is, még a szemed le nem zárkózik.” 


38. HAMUPIPŐKE 


Hát a Hamupipőke állitólag magyar kislán vót. Egy nagy kereskedőnek a lánya. De nem a városba la- 
kott, hanem a városon kivül. Az édesannya korán ehagyta. De az urának asztat kikötötte, hogy csak 
ojjan nőt, ha ő meghal, mint ő, vegyen el. És ojjan nem vót, mint a lánya. Mer valamikor apa lányát 
evehette, fiju az annyát evehette, a lány a tezsvérét. Hát valamikor azok az idők vótak. Ahogy teccet, 
hát ott úgy összementek. 


De, hát az apa a lányáva nemsokat törődött. Elejinte igen. Megismerkedett a városba hát egy öz- 
vegyasszonnyal. Két lánya vót neki. El is vette. Attú a perctű fogva a saját lányának megszünt a böcsü- 
lettye a házba. Mostohája mindig kinoszta, meg kinoszta. Az apa meg nem törődött. Hát egy szép na- 
pon aszongya az apa: 


„Én bemegyek a városba,” aszongya, „lányaim, mit hozzak nektek?” 
Hát a mostohalánnyaji, egyik eszt kérte, egyik aszt. „Hát apuka, eszt hozz, aszt hozz.” Saját lá- 


nya aszongya: „Apukám, nekem ne hozz semmit, csak egy mogyoróvesszőt.” 
Hogy hol szerezte a mogyoróvesszőt, aszt nem tudom, de meghoszta neki. A kivánságát teljesitet- 


te. 
A leánka fogta aszt a mogyoróvesszőt, kiment az annya sirjára és oda letüszte. A mogyoróvessző 


megnyőtt. Attú a perctű fogva, hogyhát ü látta, hogyhát fakad, mindennap tette szerit és az annya sirját 
meglátogatta. 


Hát a napok multak, hetek, holnapok. Eccercsak hát mindenfelé hirdetve lett, hogy a királfi mu- 
laccságot tart. Hogy minden nő, fijatalember jelentkeszhet mulaccságra. 


Hát a mostohalányok kitünőjen kihuzakottak, hogy elmennek. De a szegény Hamupipőke otthon- 
maratt. Mostohaannya kiadott neki egy véka árpát. Hogy még a mulaccságon lesznek, addig válogassa 
meg az árpát, asztán megpörkölik kávénak. Az volt a munkája. 


Hát a lány bizony szomorú lett. Az egész család elköltözött, ő otthonmaratt. Fogtamagát, kiszalatt 
a temetőbe. Kértte az édesannyát, hogy segiccsen rajta. Hát a mogyoróbokron űt egy hófejér madárka. 
Aszongya neki: 


„Lányom menny haza. Majd a galambok megválogassák. Egy hintó áll az udvaron. Abba van egy 
öltöny ruha, lábbeli. Öltöszköggy föl és ereggy mulaccságra.” 


El is ment. 
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Ahogy a királfi meglátta őtet, fogatta. És egész éjje Hamupipőkéve mulatott. 
Ez hát a mostoháknak igen nehezekre esett. Pedig hát azok voltak az elsők. De, hogyhát kivótak 


öltöszködve, egysmás, és a Hamupipőke föllümulta üket. De senki nem ismerte. Senki. 
Hát hallotta a Hamupipőke, hogy ekkor és ekkor megszünik a mulaccság. Fogta magát, megló- 


gott. Otthatta a királfit. Mer a kocsi az udvaron várta. Beugrott a kocsiba és hazament. 
Levetkőzött. Megincsak hát a piszkos, szurkos ruhájába. És ott a véka mellett üldögélt, ott a tüsz- 


hel mellett. 
Gyüttek a mostohák. Hát az árpa tiszta vót. Örűtek, hogy evégeszte a munkát. 
A ruháját meg a szekrénybe eltüntette. 
Másnap ujra elmentek a mostohák be a városba. A legelőkelőbb öltönyöket vették meg, hogyhát 


most ők lesznek hát. Megin nekiadott hát a mostohaannya egy véka babot. Eszt tisztogassa meg. Azok 
eltüntek. 


Ujra kiment a temetőbe. Panaszkodott. A fejér madárka ujra megjelent. „Ne sirj. Menny haza. A 
kocsi ujra vár téged az udvaron. Bent van a ruha, lábbeli, minden. Öltöszköggy föl és ereggy. Majd a 
galambok rendbeteszik.” 


Rendbe is tették. Fölőtöszködött. Elment a mulaccságra. 
Királfi ujra fogatta. De aszt nem kértte tölle, hogy kicsoda. Csakhát jóéreszték magukat. Jóment 


a mulaccság. Hát bizony a mostohák megin cserbemarattak. 
Előbb, mint végelett a mulaccságnak, megin megszökött, cserbenhagyta a királt. Átöltözött. Me- 


gincsak hát a hamu mellett, a piszok mellett müködött. 
Megjöttek azok, csak bámútak. Persze a ruhákat, azokat erejtette ujra. 
Ejött hát a harmadik nap. Lányok bementek a városba. Aptyokat kizsarúták. A legdrágább ruhá- 


kat vették meg. Avva őtöszköttek. 
Ujra kiment a temetőbe. Akkor buzát adott neki egy vékáva, hogy aszt tisztogassa meg. A madár- 


ka ujra megjelent: 
„Ereggy kislányom, a hintó terád ujra vár az udvaron. Benn az öltönyöd.” 
Hát el is ment. Királfi fogatta. 
Most a királfi miccsinát? Előbb, mint hát a szünet megtörténik, forró szurokkal öntette végig a 


lépcsőket, hogy ne tuggyon menekűni. Hogy megtuggya, ki hát az ű menyasszonya, vagy ahogy mon- 
gyuk. 


De bizony a lány megszökött. Hát az egyik cipője a forró szurokba bentragatt. Kicsuszott a lábá- 
bú, aszt ottmaratt. 


Hazavitte, kiszát a hintóbu. Levetkőzött. A ruhájit rendbetette. Átöltöszködött. Megintcsak elűt a 
tüszhel mellé a piszokba. Hazajöttek. Minden röndbevót, de sirtak a lányok. Hát az apa nem szót 
közbe. Az evütte üket. 


Hát a királfinak nem ment az a fejibe, hogy létezik az, hogy ü nem tuggya, hogy ki az ü menyasz- 
szonya, akive ü ollan szépen mulatott. Kiatta hát a parancsot, hogy minden lány, aki hát mulaccságon 
vót, az maraggyon odahaza. Ő minden lányt megfog látogatni. Ő mind tutta, hogy kik vótak jelen, mert 
az bevót iktatva. Csak a Hamupipőke nem. Aszt nem tutták, kicsoda. 


Hát a kocsijáva járt-kelt, egyik hásztul a másikhoz. 
Hát eccercsak egy szép napon megjelent a kocsi a kereskedőné. „Vannak-e lányaji ?” 
„Igen.” 
A cipőt aszt velevitte. Hát az idősebbik mostohalánya jelent meg először. „Húzd föl a cipőt!” 
Nem passzul, de a lábán tartotta, de nem vót a lába benn. 
Az uttya meg a temetőné köllött közlekennyi. Mikor a temetőhöz ért a királfi, a madár elszólta 


magát: 
„Kedves királfi, ez a lány nem az igazi, nézd meg a lábát, vérzik neki.” 
Vérzett a lába. Visszavitte. Kérdi a kereskedőt, van-e még lánya? 
„Igen.” 
Másik mostoháját atta oda. Annak meg az egyik lábujja nem stimmőt. Fogta a kést, lemeccette, 


hogy a cipő passzujjon. 
Mikor a temetőné elhajtat, a madár ujra megszóllant: 
„Vidd vissza a lánt, mert ez nem az igazi, nézd meg a lábát, hogy vérzik neki.” 
Megfordút, visszavütte. 
Kérdi meginhát a kereskedőt, van-e neki még lánya? 
Aszongya: „Igen, van, egy szurkos, piszkos,” hát szóva mindennek lehorta. 
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„Nekem az mindeggy. Álliccsa elő hát a lányt.” 
Hát a lány megjelent. Hát ott a szülők előtt főhuszta a cipőt. A cipő passzút. Az nem csinát sem- 


mit. 
Hát ott figyete a királfi, mer a másikakná nem figyet, hogy azok miccsinának. De itt pontosan 


mast figyet. A lán fogta a cipőt, förántotta. Stimmöl! 
„Há,” aszongya, „kedves kisasszony, hol ennek a cipőnek a párgya?” 
Aszongya, „Ha fönséged látnyi akarja, akkor tessék velemjönni.” 
Kivezette a konyhába. Ott vót neki a szekrénnye. Kinyitotta a szekrényt és bekacsintott. Ott vót a 


három kitünő öltöny, ruhája, amive evót mulaccságon, meg a cipőji. Ledobta. Hát a másik cipőt fő- 
huszta. Fogta a ruhát. 


Fölűt a kocsira. Elvitte. Mikor a temetőné mentek, az a madár megszóllant: 
„Fenséges uram,” aszongya, „megtalátad az igazi párodat.” 
Aszongya, „légy boldog vele mindörökké. Mast megtaláltad.” 
Avval a királfi asztán elment haza. 
Hát így a mostohák gyalázatba marattak. Meghát a lábajikat is megcsonkitották. De a mostohá- 


kat a lakodalomra megse hítta. Csak az édesaptyát. 
Hát ott a lakodalomközbe hát kijelenti: 
„Hát,” aszongya, „kedves édesapám, aszt a nőt, amit anyám neked ajánlott, aszt nem ismerted. 


Pedig az én voltam. Etaszitottá,” aszongya, „magattú. A piszokba, a hamuba, mindenbe turkátam, de 
a Jóisten,” aszongya, „arravitt, hogy megtalátam páromat. De,” aszongya, „most légy boldog ezentul 
mostohájiddal. Én többé nem vagyok lányod.” 


Savva befejeszte a mondókáját. Vége lett. 
Hát elég az hozzá, kijelentette, hogy mit pazarolt hát a mostoháira, aszt a rengeteg kincset az öltö- 


nyökre, mindenre. Aszmongya hát a Hamupipőke, aszongya: „Nekem az nem számít, nekem megvan, 
amire nekem szükségem van. Van aranyam, gyémántom, mindenem a világon. Meg,” aszongya, „tisz- 
teséges uram is van.” 


39. KÉT LELKEN KERESZTÜL 


Hát valamikor a huszárok legtöbbnyire a falukon tartószkottak, nem laktanyákba. Sazok egyik kös- 
ségrü a másikra lettek izéve. 
Hát egy napon egy faluba érkeznek a huszárok. Bekvártélosztak. 


Hát a gazduram bizon hát szép helet adott a lovának a huszárnak. Meghát beszégettek. 
De a gazduram katona nem vót az életbe. Mikor parancskiadás szok lenni ötórakor, aszongya a 


huszár: 
„Gazduram;” aszongya, „vigyázzon a lovamra, én elmegyek parancskiadásra, meg hozok a lo- 


vamnak zabot, szénát.” 
Avva a huszár elment. Mikor visszatér hát a parancsru: 
„Na, vitézúr,” aszongya, „hát mi vót a parancs?” 
„Ej, gazduram,” aszongya, „igen rossz parancskiadás van.” 
„Hát mi?” 
„Megse merem mondani.” 
„Hát mi a baj?” 
„Az a parancs lett kiadva,” aszongya, „hogy minden huszár, ahun be van kvártélozva,” aszongya, 


„a gazdáját mekkölik baszni, hát, ha nem, akkor akasztófát kap.” 
Hát a menyecske meghát hallotta a dolgot. Odament az uráhó, aszongya: „Te, mond neki, hogy ne 


téged, hanem engem. Hát megcsinálom.” 
Valamikor vótak a szalmaágyak. Hallotta hirét? Nem vas, vagy valami vót, az izéje allulrú szal- 


makötésekke. 
„Te,” aszongya, majd az udvaron kiálliccsuk az ágyat, te aláfeksző, én meg,” aszongya, „hegyi- 


béd, osztán had turkállon engem. Ha éppen gyün valaki, hát” aszongya, „akkor majd esimiccsuk.” 
Hát jó van. Meg is történt. Este vacsoraután az ágyat ekészitette. Gazda belefekütt, felesége hegyi- 


be, a huszár azonhegyibe. Az anyósa meg hátu vóta favágítón. Hát egy ollan hasábfájér, hogy tüzeni 
tuggyon. 
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Persze, hogy a huszár működött, a gazdának a bottya is fölát. Ammeg keresztűcsuszott a szalmán. 
Kibujott. Hát egy darab kiállott. 


Hü, az Öregasszony aszt meglátta. Összecsapta a kezeit: 
„Jézus, Mária! Mast má két lölkön keresztüment, még egy darab kijáll,” aszongya, „az nekem 


untig elég vóna.” 
Avva hát megtörtént a parancs. 


40. A FERTŐ KELETKEZÉSE 


Hát én úgy olvastam valamikor esztet a Fertőrü. Valami hercegség létezett ottan. Hét kösségbü állot a 
Fertő. 


Hát annak a hercegnek vót egy öccse. Hogyhát a szülők szétosszák hát a birtokot, az öccse hát 
idekerűt. Nahát, a nevinek a csillagát, hát Fraknóra. Aszt a birtokot kapta, hát amell hát Fraknó kör- 
nyékén vót. 


De a két tezsvér mindég haragba vót, minekután az üdőssebik többet kapott, mint a fétallabbik. 
Meg szebb helet. 


Hát az üdőssebbiknek vót egy juhássza. Az azon a részen, ahon máma a Fertő van, ott legetetett. 
Vót neki egy kossa. Irtózatos csúf állat vót. Az összes juhajiva birt, de avva a kossa nem. Az a csörgős- 
botot, amit a magyar mond, nem? Avva mindig dobáta, ütötte a kost. De, hát az sohase tette aszt amit. 
Hát a csörgősbottyát má edobta. Megpillantott egy követ. Értekap a kőjér, hogy főkaptya és avva dob 
a kos után. De, hát a követ nem tutta kivenni ollan könnyen, mint ü gondúta. Nekimegy, meg kétkézze 
feszegette. 


Ahogy a követ kivette, a víz ekezdett bugyborékozni utánna. Másnap kiakar hajtani a birkájit, 
nem birta betereni. Evót boritva vizze és a víz mindig több, meg mindig több. Ugyhogy hét kösséget 
tejjessen elpusztitott. De a herceg maga is eveszett. Ais bennpusztut. 


Hát igy osztán, akik hát ott közelibe vótak kösségek, azok is kesztek hát kihurcúkodnyi. Kik az 
erdőbe, ki erre, ki arra, mer attútartottak, hogy még továbbterjed. 


Hát ez éveken keresztü így keresztüment. Az öccse véletlen hát kiváncsi vót, hát ő is megnészte a 
területet, hogy mi történt. Mit látott? Egy emberalakot ott a tóba. Kiatta a parancsot, hogyhát csóna- 
kot! „Őneki aszt az embert fogják meg.” 


Meg is fogták. Mi vót? Halember. A fölsőteste ember vót, az alsóteste hal. Az bezáratta. Hát an- 
nak ennit akármit attak, az semmiccse evett, accsak nyers husfélét evett. De észrevette, hogyhát az ál- 
lat mindig kevesebb lesz, mindig kevesebb lesz és az kiatta a parancsot: 


„Vigyék vissza, engeggyék e.” 
Elengették. Hát többé asztat, akárki figyete, többet sose látták. Meg azúta se. 
Hát, hogy hogyhát így évek mútak, mútak, bérbejártak hát ezek a szénahordók, parasztok innejt a 


Fertő részirű hortak be szénát a piacra, szalmát, Hát Bécsbe. Hát, hogy miúta áll a Reichsbrükke, 
amit mondunk, aszt nem tudom. De ott hid volt valamikor. Azon jöttek keresztü szóva ezek a fuvaro- 
sok. Egy fijatalember meghát a karzatná, a hátizsáktya levót téve és egyes szerszámokat dobát a Duná- 
ba. 


Paraszt megát. Kérdezi, hogy mér szórja el a szerszámjat. Aszongya: „Uram, nehéz hordozni. 
Munkát nem kapok sehol.” Aszongya: „elviszem.” „Kap maga munkát.” Föűtette a szekerire. Emen- 
tek hát a városba. El is atta a szénáját. Evitte hát, amit máma Rusztnak hinnak, abba kösségbe. Ott 
átatta egy kádármesternek, hogy hozott neki egy segédet. Hát ott évekhosszat munkás vót. 


Hát nyáron, háthogy megszokta ott a környéket, ő is kiváncsi vót, hogy kimegy a Fertőre. Nem 
halászni, hanem hát kicsit csónakázni, szórakozni. De, hogyhát az illető, aki a csónakot vezette, eccer- 
csak rászól: 


„Ott én valami pontot látok,” aszongya, „irányiccsa a csónakot annak az iránnyába.” 
Hát mekközelitette. A saját szerszámját taláta ott, amit Bécsbe a Dunába dobott. 
Hát, hogy ez hogy kerűt oda, hát ezen sokszor má mink vitatkosztunk. Ha már a Fertő keletke- 


zett, az a Dunáva összeköttetőbe kő lenni. Másképp nem létezik. Hogy valahol van neki egy ere és az a 
szerszám abba az érbe kerűt és ott kifogta. Másképp nem létezhet az én fölfogásom szerint. 


Hát igen megörűt. És asztat a kalapács hát, ami vót a szerszámgya, az máma a muzeumba köll fe- 
künni. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


310 


 
41. AZ ESZTERHÁZI 


De asse tudom most, Ferenc Jóska létezett-e akkor vagy mellik királ vót a császár, aszt én nem tudom. 
Hát az Eszterházi, azután a Nádasdy, a harmadik nevit bisztosan nem tudom, ezek összeesküttek, 
hogy a császárt eteszik lábalul. 


Valamikor csak lóháton jártak ugyebár. Hát Bécsulhelbe vót kitüzve nekik a pont, ott találkoz- 
nak. Talákosztak is valami szállodába. Hát ott megbeszéték a dógot. 


De az Eszerházi egy hamis fráter vót, mekkő adni. Az valahun fönt Báden, meg mi között, egy lo- 
vat má előre odaállitott, hogy ő innejt odájig lovagul, ott akkor lovatcserél, hogy ü előbb bekerüllön 
Bécsbe, minthát ezek ugyebár. Mer ezeknek csak egy lovak van, őneki meg kettő ló, hogy tuggyon vát- 
tani. 


De hogy csináta? Ahogy egy asztalná űtek, a kalapját, a kabáttyát aszt a fogason hatta. hogy ne 
vegyen gyanut, hogy ü lóg. Úgytett, mintha kiköllene menni hát a klozetre. Avva meghát a lova készen- 
át. Evót készitve. Fölugrott és ellovagut. 


Hát ezek azután észrevették, utána! Ü lovat vátott is, de a várkapuba, ahogyan a kapu kinyilott, 
má a kettő utána meg is jelent. Ha a kaput az őr nem tuggya betaszitani gyorsan, ott má le is vágták vó- 
na a fejit, ez a kettő. 


Hát így, hogyhát az árulást megcsináta, mekkapta az Eszterházi a Nádasdy birtokot és mekkapta 
a másikat is. Igy kerűt hát a vagyonhó. 


És akkor a királ kijelentette, má kilencvenkilenc dominima van. Hogy egy dominumba mennyi 
van, én nem tudom. A századikat nem fogatta el. Mertha efogatta vóna, nem tudom, mennyi katonasá- 
got köllött vóna etartani neki. Másképp sokka többet kapott vóna. 


Bécsulhelhbe, ahol a kettő lelett fejezve, annak ott van máma is a jele. 


42. A HUSZÁR ÉS A SZENTEK 


Hát valamikor a huszárok mentek falurú falura és ott kvártélosztak éccakára. 
Hát egy huszár egy paraszthóz kerűt. Beinvitáta vacsorára a huszárt. Hát a huszár, ahogyan a konyhán 
vacsorásztak, accsak körűlesegetett. Látta, hogyhát a nyitott kémények valamikor voltak, teli 
van hussa aggatva. Kérdi a parasztot. Aszongya: 


„Gazduram, mik azok ott fönt a kéménbe?” 
Aszongya: „Nézd meg pajtás,” aszongya, „az a nagy az Isten. A másikak körülötte, azok a szen- 


tek. Azok vannak vele.” 
Hát jó van. 
A huszár kikompenáta a dolgot. De keskeny ablak vót a konyhán. Aszt kinyitotta, hogy a paraszt 


nem vette észre. Nem tárta ki, csakhát megnyitotta. Mikor eccer látta, hogyhát a paraszt alszik, ő meg 
oda, meghát kinyitotta az ablakot, meg beugrott a konyhába. Az összes szenteket mind leszette, meg 
összerámúta. 


Regge utnak kenek. Odaállott hát. „Gazduram,” aszongya, „Isten vele gazduram,” kezetnyujtott, 
„a szentek,” aszongya, „velem.” 


Mert a szenteket mind evette. Az Isten a kéménbemaratt. 


43. AMIKOR A HUSZÁR LOVÁT ELLOPTÁK 


Egy másik huszár szinte hát a parasztná vót. Ais meghítta vacsorára a huszárt. Vacsora után kiment az 
istállóba, fogta a lovát, meg evezette, edugta a lovát. 


Visszatér a gazdához. Aszongya: 
Gazduram, nézzen utána, hogy a lovamat mekkericcse. Ellopták a lovamat. Merha a lovam nem 


lesz meg,” aszongya, „regge az egész család az akasztófára kerül.” 
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Hát bizony a gazduram megijett. „Gyere asszony, emennyünk keresni.” 
A lánya meg, hát az ágyba fekütt má. 
De, hát eszt a másikak elmonták, a szomszédok neki, hogyhát hogyan ének, hogy a lány az aptyá- 


va alszik és a kezit mindig rajta tarcsa, hogy, jaj, senki hozzá ne férjen a lányhó. 
A huszár: „Maj én ekapom.” Hát evve a sméve csináta, a lovát etüntette. 
Hát az asszon, meg a gazda emennek keresni. Emmeg hát más utat vállasztott. Eccsak fogta a 


lovát, visszavezette, de előbb, mint a lovát visszavezette, becsuszott a lánnyhó, meg jó megtette neki. 
Oszt úgy a lovát visszavezette. Osztán megin ment keresni. 


Hát talákozott a gazduramma. „Hála Isten, gazduram,” aszongya, „megvan a lovam. Megtalá- 
tam. Szerencséjük,” aszongya, „máskép regge mind föllettek vóna akasztva.” 


Asztán hazamentek. Adott neki még egy pohár bort a huszárnak, hogyhát örömibe, hogy meglett a 
lova. 


Hát aszt a huszár ement alunni, paraszt is lefekütt, az asszony is. Hát odanyul a lányhó: 
„Ej lányom,” aszongya, „mi van teveled, hogy máma ollan nedves,” aszongya, „a micsoda?” 
„Édesapám,” aszongya, „sok könnyet hullatott ez máma,” aszongya, „mer sajnáta magukat, hogy 


az akasztófára kerűnek. Oszt hullatta a könnyejit.” 
 


44. A HÁROM JÓTANÁCS 


Hát valamikor, még Nagymagyarország létezett, vót egy igen szegény fijatalember Magyarországon. 
Akármit próbát, hát seholse tudott munkáhójutni. 


A fijatalasszont otthatta a házába. Saját háza vót az illetőnek. Ü meg ement ki Lengyelországba. 
De az a táj, ami akkoriba lengyel vót, az a magyaré vót. Ott beszegődött egy gazdához szolgáni. És hu- 
szonhét évet töltött anná a gazdáná annékü, hogy ecceris a feleségire gondút vóna. Egyáltalán nem. Le- 
tellett a huszonhét év, akkor a fejihesz kapott: „Uram, miccselekettem én? Ennyi idejig a feleségem- 
nek se nem izentem, se semmi.” 


Rögtön a gazdájáhó fordút: 
„Uram,” aszongya, „engem fizessen ki. Én hazamegyek, mer a feleségemet odahazahattam. Ki- 


váncsi vagyok, hogy mi van vele.” Aszongya neki: „Máma nem. Maj holnap vagy holnapután.” 
„Mijér?” 
„Mer,” aszongya, „először is a ruhádat kölli az asszon rendbetenni, meg az útra is valamit készi- 


teni köll.” 
Mer előbb vonaton nem jártak, csak gyalogosan mentek. 
Na, hát ki is füzette. „De,” aszongya, „fijam, három tanácsot annék neked,” aszongya. „Ha nem 


sokallod a pínszt érte,” aszongya, „egy tanács tisz forint.” 
Hát egy szép összeget kapott. Odadobott neki hát tisz forintot. Aszongya: „Fijam, az öreg utrú az 


ujra ne térgy.” 
Ez vót az egísz. 
„Na, csak ennyi az egísz? Ebbizony nem sok,” aszongya. „Na, hát a második?” Odadobja a má- 


sodik tízest. 
„Ami hideg, aszt ne fujd meg.” 
Ejis csak. „Harmadik?” Kifizette. 
„Minden haragodra alugyá egyet,” aszt felete. 
Ez vót a három izéje, tanáccsa. Az öreg a pénszt fogta és a feleséginek atta, hogyha kenyeret süt, 


jó jegyezze meg aszt a kenyeret, amit süt és aszt a harminc ezüstforintot tegye abba a kenyérbe. Hogy 
abba, ha má a többit epazulla is utközbe, ha hazaér, hogy legalább valamit tuggyon mutatni a feleségi- 
nek, hogy mégis hozott valamit. De nemcsak aszt a kenyeret atta neki, hanem adott neki más kenyeret 
is. Kijelentette, hogy „eszt a kenyeret addig ne szegd meg, míg a feleségedde nem űsz az asztalná.” 


Hát el is indút haza. Utközbe talákozik két kollégáva. Hát együtt mentek, mendegétek. Eccecsak 
a kollégák közü az egyik megszólal: 


„Csak nem megyek erre, mikor itt a szép uj út. Mink ezen megyünk.” 
Hát ez meg hát nem. „Én az öregen maradok.” Aszt felete. „Így sokka közelebb lesz.” 
„Hát jó van, ha közelebb.” 
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De kicsináták, ebbe és ebbe a kocsmába fognak talákozni. Akármellik hát odakerül, az a három- 
nak a részire vacsorát készitessen és a háromnak ágyat. 


Ja, hát, hát az öreg pajtás hát odakerűt. Megrendűte a vacsorát háromnak a részire. Három ágyat. 
De a kollégák nem gyünnek. Hát eccer csak a kocsmáros aszongya: „Itt a vacsora, itt az ágyok, tes- 
sék,” aszongya. 


„Mit tett elejbe?” 
Hát egy emberfejet. Az hideg, nem nyút hozzá. Nem is kö megfújni, annem meleg. Nem érintette 


meg a vacsorát, nem érintette az ágyat se. Űt egy széken egész reggelig. Pajtások nem jöttek. 
„Kocsmáros úr, mit fizetek?” 
„Semmit. Nem vacsorásztá, se az ágyat nem érintetted.” 
A két pajtást az utonállók agyonütötték, kirabúták üket. Ha arrament vóna, ü is úgy járt vóna. 
Megy hát tovább, mendegét. Törte a fejit. De ü effelű nem tudott semmit, hogy ezeket meggyilkú- 


ták. Hát ment, mendegét. Valahára szépen hát hazaért. 
Ránéz hát a házára. A háza rendbe van. Ement a konyhaajtóhó. Tárva, nyitva. A konyhán senki 


sincs. Ement a szobaajtóhó. Kocogtatott. 
„Szabad!” 
Belép a szobába. Jóestét köszönt. De meghökkent. A felesége és egy pap űtek asz asztalná. De a 


felesége szépen fogatta, ahogy illett. Elővette a tarisznyáját, kipakúta a kenyeret. 
„Mást”, aszongya, „nem hosztam. Ekkis pénszt, meg egy kenyeret. Meccd meg,” aszongya a fe- 


leséginek,” had egyen a plébánosúr is belüle. Jó házikenyér,” aszongya. 
Hát együtt vacsorásztak. Az asszon szépen leboncsa az ágyakat. Az egyikbe a pap fekütt, a másik- 


ba ük ketten. Nem szót se a feleséginek, se senkinekse árva szót se. 
Regge az asszon leszát. Megrakta a tüzet, melegitett vizet. Eccecsak bemegy, aszongya: „Fijam, 


kell fő,” aszongya, „készen a víz. Mosakoggy, mer má harangoznak.” 
Hát ki vót a pap? 
A saját fija. 
Ha most például, mongyuk, aszt a tanácsot nem kapta vóna, hogy minden haragodra alugyá egyet, 


talán mérgibe le is szurta vóna vagy valamit ekövetett vóna, saját fiját. De mive a tanácsot megtartotta, 
szépen emút minden. 


Mikor az asszon a kenyeret megmecci, az ezüstpénz fótt ki belüle. A harminc ezüstpénz. Hát örűt. 
Igy asztán boldogan étek, mer a saját kösségibe kerüt a plébános, hát jobbanmondva a fáráspap. 


45. A SZEGÉNY TEHÉNPÁSZTOR KIRÁLY LETT 


Hát volt valamikor egy szegény család. Egyetlenegy fijok volt. Apa és a fiju bejártak egy városba mun- 
kára. Ők kinnlaktak a városon kivű. Saját házikójuk, körü hát egy kis fölgyük. 


Egy szép napon meghat az édesannyok. Ketten marattak. 
Hát a temetés után a két férfi rendszeressen munkábament. Az apa, meg a fija. Megérkesztek es- 


te, akkor a fiju nekifogott főzni. Az készitette mindennapra az ételt, ami hát mindennapra köllött. Este 
főzött, osztán másiknap megvótak vele, amit csinyát. 


Hát egy szép napon a gyerek főket, aszongya: 
„Papa, kell fő, má ugyis mekkéstünk.” 
„Fijam,” aszongya, „én nem. Én,” aszongya, „beteg vagyok. Eriggy fijam munkára, engem haggy 


nyugodtan. Nem kérek mást,” aszongya, „ekkis vizet késziccs ide.” 
Hát, jól van. A fiju elment, este hazagyütt. Nekikezdett főzni, készitett. Aptyának adott. Fogta a 


széket és az aptya ágyához űt. Egész éjje az édesaptyát virrasztotta. Regge ement munkába. Este haza- 
gyött. Megfőszte megin hát a vacsorát. Megin ettek. Megin a széket fogta és az aptyához űt. Az öreg 
aszongya: 


„Fijam, ne virassz. Eljön az üdő, maj én megmondom, mikor halok meg. Nyugoggy,” aszongya, 
„mer máskép nemtucc dógozni.” 


Hát a fiju szótfogadott. Lefekütt. Regge főket. Melegitett valamit, az aptyának odatette. 
„Fijam, ittmaracc. Nem mész munkába máma, mer én kilencóratiszperckor,” aszongya, „megha- 


lok.” 
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Be is következett. 
Hát miccsinállon? Tisztességesen az édesaptyát etemetette. De mindennap, ha munkábament, a 


temető mellett ekellett menni. A fejibevette, hogy nem birja, nem birja, hogy ő mindennap az ő drága 
szüleji sirját nézze. Bement hát a kösségházra és főkérte az urakat, ha van valaki szegényember a kös- 
ségbe vagy hát a városba, akinek lakáshiánya van, ő a lakássát szivesen átaggya. Fizetést semmiccse 
kér érte. 


„De, ha én maholnap visszatérek, az én házam legyen úgy, mint ahogy átattam neki. Hogy az 
rendbe legyen.” 


No, hát asztán a kösségi bíró hát intészkedett. 
A gyerek összeszedett egy kis holmit, megolvasta a pénzit. Nem vót több pénze neki, mint három 


garassa. És avva útnakindút. És ment hát és ha éhezett, akkor betért egy-egy hászhoz alamizsnáér. 
Elérkezett egy erdőbe. Ott délig semmiccse látott. Délbe észrevett egy kunyhót. Hát elmegy odájig 


és ott hát elérkezett a célhó. Az utszélin űt egy öregember. Odaköszönt: 
„Jónapot, öregapám!” 
„Hozott Isten fijam. Légyszives, aggy egy kis alamizsnát,” kért az öreg. 
„Öregapám,” aszongya, „szivesen, de nincs semmiese.” Belenyút a zsebgyibe, kivett egy hatost. 


„Itt van. Ha tuggya hasznáni,” aszongya, „eszt szivesen átadom.” 
Az öreg szivesen fogatta. 
Egy lába vót az öregnek. Kezetfogtak. A fiju avva továbbment. Este meghát az erdőbü ki nem ér- 


kezett. Mindenfélli gajjat összeszedett az utszéllin ott az erdőbe és lefekütt. Regge fojtatta az uttyát 
tovább. 


Délbe megin egy kunyhóhó kerűt. Azelőtt ott egy öregasszony űdögét. Egy lába, egy keze hijány- 
zott. Kért alamizsnát. Kivette a második hatosát, nekiatta, ebucsuzott. Avva ebucsuzott, ment megin 
tovább. Este megin az erdőbe rekedett. 


Harmadik nap megy. Megin dél lett, mire valakihez ért. Megin a harmadik kunyhót érte e. Megin 
egy öregember űt. Egy lába sincs, egy keze is hijányzik. Hát hogyne sajnáta vóna meg. 


„Mást nem tudok anni, öregapám,” aszongya, „az utolsó hatosomat odaadom.” 
Nekiatta hát a harmadik hatost. Bucsuzni akart tüle. 
„Fijam, ne menny e,” aszongya. Az öreg főket. Megvótak a lábai, megvót a keze. Bementek hát a 


kunyhóba. Aszongya: 
„Fijam, emed fel,” aszongya, „a vánkosomat, ott talász egy gyürüt. Aszt huzd az ujjadra.” 
A gyerek megemete a vánkost, ténleg ottvót a gyürü. Fehuszta az ujjára. 
Aszongya: „Fijam, ennek a gyürünek az a tulajdonsága, ha a gombgyát tenyérbeforditod, kérhecc, 


amit kivánsz a világon, az előkerül. Ha kiforditod a gombot, akkor csak mond neki: 
Hipp, hopp, legyek ott! Ahol kivánsz lenni, ott teremsz.” 
Hát rendbe van. A gyürüt főhuszta. 
Aszongya: „Fijam, emed meg a szalmazsákot. Van benn egy rozsdás kard. Aszt tedd az ódaladra. 


De mindaddig el ne hagyd, míg magátul elnem. Annak csak aszt kell mondani: Kardom apriccs! 
Az evve mindent fölaprit.” 
Ez vót az eleven kard. Eszt is fekötte. 
Mast aszongya, nézzé a másik sarkán a szamazsák alá. Aszongya: 
„Lesz ott egy furula.” 
Meg is taláta a furullát. 
Aszongya: „Ennek te csak parancsóni köllesz. Amillen nótát kivánsz, aszt ehuzza. De a szádhó 


tedd, hogy a nép ne vegyen gyanut. Ez magátú szól.” 
Hát a gyerek evve hállás köszönetet mondott és bucsutvett. 
„Fijam, várgy még.” Belenyút a zsebgyibe, kivett egy marék aranyat az öreg. „Ne,” aszongya, 


„ez a jutalom.” Másoccor belenyút a másik zsebgyibe. Aszongya: „Fijam, itt van a három hatosod. 
Mer én vótam az eső kunyhóná, akinek az egy hatost odaattad. Én vótam az a lázár asszony, akinek at- 
tá. Meghát itt mast lácc, ahogyan hát én vagyok,” aszongya. Mive ollan jó szived vót,” aszongya, „Is- 
ten továbbra is segiccsen. Hát mast emehecc.” 


Hát a gyerek elindút. Este lett, mire az erdő széllire ért. Körünéz. Sehol, semmiccse lát. Valami 
messzetávolba látott egy kis világosságot. „Hát odaérni nem tudok máma se így, se úgy.” Hát vissza- 
ment az erdőbe. Csinyát magának ekkis szállást. Akkor eszibejutott, hogy ü mit kapott. Megcsavarta a 
gyürüt. Aszongya: 


„Édes jó Istenem,” aszongya, „aggy nekem egy teritett asztalt, mindenfille jó ételle, italla.” 
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Az asztal előtte át, teritve. Először imádkozott, azután nekikezdett falatozni. Evett. Evés után ujra 
emonta az imáját. Akkor fogta a furullát. „Mast fujd e nekem eszt a nótát!” A furulla elegettett neki. 
Hát a kardra nincs alkalom, hogy kihasználla. Lefekütt nyugottan ottan. 


Regge főket. Nekiűt az asztalhó, falatozott. Ami maratt, összepakúta, utnakindút. Kiért az erdő- 
széllire. Körünézett, hogy merre is vót az a világosság. Mire kiizéte, megcsavarta a gyürüt: „Hipp, 
hopp, legyek ott, ahol az a világosság vót!” 


Hát ottermett egy városná. Bement hát a városba. Járókelő nem igen vót. Hát egy középkoru fija- 
talemberre talákozott. Köszönt neki: 


„Jóregget, öregapám!” 
„Hozott Isten, fijam!” aszongya. 
„Apám,” aszongya, „nem tunna maga énrajtam segiteni? Szegény árvagyerek vagyok, nincs sen- 


kim a fődön. Valami jó szolgálatot vagy munkát ha tunna szerezni.” 
Gondúkodott. „Fijam,” aszongya, „ekkicsit későn jötté. Minden szolgahel,” aszongya, „má tele 


van. Holt!” Aszongya. „Még egy nyitva van, ha nem ijecc meg. A királunknak köllene egy tehénpász- 
tor.” 


Jó! Kapta a gyereket, evezette a királi várhó a gyereket. A királnak a gyereket bemutatta. Körü- 
nészte. „Mit kivánsz fizetést?” 


„Felséges királlom,” aszongya, „nem sokat. Naponta egy hatost. Azonfellü tisztességes ellátást 
ruházatta, mindenne.” 


Meg vót az alku. Rendbevót. 
Akkor efogatta, belenyút a zsebgyibe, és kivett három aranyat. Az apának atta, aki odakisérte. 
Erre a királ nagy szemet kapott. „Micsoda ember lehet ez? Három aranyat ád neki? Hiszen egy 


évbe nem kap annyi fizetést, mint a három arany kitesz. Hát szégyenfejje miccsinállon? Királl léttire 
szégyenbe ne maraggyon, mekköllötte duplázni. Most hát kapott kilenc darab aranyat a helszerző. Va- 
lamikor így monták. Avva ement. 


Csöngetett a királ. Megjelent az istállómester. Aszongya: 
„Fogtam,” aszongya, „egy jó fickót, vezezsd az istállóba és add át neki a teheneket.” 
Hát hat darab tehenet kapott. De ü vót a negyedik szolga. 
Három ott vót. De mindenik más legelőn köllött legetetni. Azok együtt nem érkesztek, csak este 


vacsoráná. 
Hát avva ü átvette a szolgálattyát. Este mennek vacsorára. A személzet sok vót, lányok, fickók, 


minden vót. Látta, hogy jókedvek van, belenyút a zsebgyibe, elővette a furullát. Táncótak, rikogattak, 
megvót a nagy öröm. 


Ez naprú napra ment. 
A királ az özvegyember vót. De egy gyönyörü szép lánya vót neki. Egyetlen lánya. Megtutta, 


hogyhát itt mi ujság. Ais ement hát. De titokba csinyáta. 
Hát etet az üdő, má hat hét. Hát hat hét után az istállómester aszongya: „Ejött az üdő, kikő menni 


a legellőre. Majd én kikisérlek.” 
Hát a legellőre keresztüment a városon át egy uccán. Kikisérte a legellőre. Aszongya: „Fijam, ez 


a terület a tijed. De egyre figyelmesztetlek. Nézd meg az erdőt. Se te, se állatod,” aszongya, „oda ne 
jusson, mer akkor végesztél.” 


Hát a gyerek törte a fejit. Az istállómester ement. Ő meg csak aszt leste, hogy még visszalát-e ide 
a legelőre. Mikor etünt, fogta hát a tehenejit, az erdőhő hajtotta. Hát az ü kerülettyin a fű bizony még 
igen rövid vót, az erdőbe meg má méter hosszú fű is állott. „Az én állataim itt legellenek, mikor 
nincs?” Belehajtotta az erdőbe őket. „Itt mast zabáhattok.” Ő meg kikeresett egy óriás fát. Arra fő- 
mászott. Asztán lesett. 


Hát gyütt egy órijás. Odamegy a fáhó, főszót neki: 
„Te féreg, hogy mersz te,” aszongya, „az én országomba garázdákonni? Gyere le szép szóva,” 


aszongya, „könnyebb halálod lesz.” A gyerek meg hát aszongya: „Na, kis férgecske vagyok, de” 
aszongya, „de a te százezerliteres hordós fejedbe mégsincs annyi ész, mint nekem.” 


A kardnak szót. „Suppsz!” Az egyik vállábú lecsapta a kezit az órijásnak. Hirtelen akar kapni a 
másik kezive, hogy fönyul. „Suppsz!” A másik karja is leesett. Az órijás edűt, evérzett. 


Lemászott a fáru, átkutatta a zsebgyejit. Nem talát nála mást, egy félmázsás kulcsot. Saszt a vál- 
lára kapta és ment. Asztán elért egy órijás nagy kastélhó. Beledugta a kulcsot a kulcslukba, a kaput 
főzárta. Hát mit látott ott? Ablakok nyíttak, a népek meg rohantak ki rá. Ahol a gyerekek érték, ott 
csókuták, hogy megjött az ü megmentőjük, az Isten kütte ütet. 
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Aszongya nekik: „Hátha fogságba vótatok, itt a lekközelebbi út, itt csak mennyetek, szabadok 
vagytok.” 


Ü meg osztán kuttatott. Mindenfélli fegyvereket, kardokat, minden szerszámot. Elérkezett egy 
szobába. Ottan kádak átak. Egyikbe arany, a másikba ezüst, a harmadikba más. Szóva hát ott renge- 
teg vagyon vót. Átkutatott mindent. Fogta a kulcsot, megin a vállára. Bezárta. Evütte. 


Este, mikor hazahajtott a legelőrü, a kulcsot hazavütte. Nem látta senki, hogy ü kulcsot hozott. 
Aszt bedobta a kerékjászolba. Van egy kis ollan kis vacak épüve benn, amibe az etetést ekiszítik. Aszt 
hítták valamikor kerékjászolnak. Ott az etetés alá a kulcsot aládobta. 


Ej, jönnek a cselédlányok fejni. Aláűnek a lányok. Egyik a másikának kijabál: „Hozz edényt, 
nem fér az edényembe a tej.” Hát ünálla egy tehén többet adott, mint a másikná hat darab. 


Ezen a királ is ekezdett tünődni. „Hogy létezik ez?” Hát ott a tej csak folt. 
Másnap kihajtott. Megin be az erdőbe. Megin főmászott egy fára. Gyütt a másik órijás. Aszt is 


levágta. Megint aszt a kastélt taláta, amit az egyikná. Mindhárman vótak, mindeniknek kastélla vót. 
Hát mind a három órijást legyőszte szóva. Egyforma kulcsot, körübellü egyforma pénz, meg minden. 
Mindenikbe egy csomó fogoj is. Azokat szabadonengette. 


Hát aszt akkor eis meglett. 
Ü nyugottan az órijásországba legetetett. Megin hat hét etet. 
Eccecsak hazahajt. Mer üneki szokása vót, ha hazahajtott, akkor a városon furullaszóva ment. 


Hát, mikor hazahajt, a város gyászba van. De ü azér a furulláját csak fujta. Futottak a cselédlányok, 
szolgák elejbe: 


„Hadd abba, hadd abba!” 
Odase hederitett semminek. Míg az istállóhoz nem ért, nem hatta abba. 
Hát asztán vacsoráná előfogták a gyereket: 
„Mikor látod, hogyhát illen nagy gyász van a házba, te meg itt furullázó?” 
„Hát mi ujság?” 
Oszt akkor emeséték. Mikor az édesaptya, hát a királ, megnősűt, egy hétfejü sárkánt fogadott e, 


vót az országba. És annak megigérte a királ, minden évbe egy tizennyócéves szüzlánt áldozik. Hát, 
hogy millen üdős vót a lány, aszt nem tudom, de arra a napra, mikor kérte, köllött tizennyóc éves lenni. 
Hát az egész országba nem vót más lány, mint a királlány, aki arra a napra tizennyócéves lett. Hát aszt 
gyászullák. 


E gondúkodott. „Itt valamit csinyáni kő.” Egy óráva előbb főket, hát mint szokott. Ellátta az ál- 
lattyait, reggelizett, leengette az állattyajit, lehajtotta a legelőre. Betért egy cukrászhó és vett valamit. 
Ennivalót, innyavalót is valami üvegbe. Avva kihajtott. Behajtotta az állattyait az erdőbe. Ü meg az er- 
dő széllin megát. Megcsavarta a gyürüt: „Uram, édes Istenem,” aszongya, „aggy nekem egy koromfe- 
kete paripát és acélpáncél ruhát.” 


Mint kimonta, előtte termett. Feőtöszködött, föugrott a lóra és hajtott hát a sziklabarlanghoz. 
Katonaság, sok nép hát szóva kisérte a királlánt a barlang elejbe. De a nép az lennmaratt a hegyoldal- 
ba, csak a királ kisérte fel a lánnyát. De ü férehuszta magát, hogy ne lássa ütet senki. Amikor a királ 
ebucsuzott a lányátu, a leánnyát megfogta, összeburitotta. Eszméletlen lett, éjeccségébe szóva. 


Odaugratott elejbe. Előkapta aszt az italt, aszt a fojadékot és a lánnak a szájábaöntötte. Elévette a 
sütemént, a szájába dugott. A leány megébrett. 


„Ne féjj drágám,” aszongya, „megmentelek”. 
Hát eccercsak aszt látta, hogy a barlangajtón a sárkány okátta a tüzet. Akkor föugrott a lovára, 


elejbeugratott: 
„Gyere ki, ha mersz! Itt vagyok.” 
A kardra rászót. Négy feje leröpűt. Avva visszahuzódott a sárkány. Mer három nap követete. 


Mindennap négy fejje. Tizenkétfejü sárkány vót. 
Odament a lányhó. Egypár szót. „Máma szabad vagy.” 
Hát igen örűt a kiráj. Lenn meg osztán paccsógattak hozzá. (Itt tapsol a kezével a mesemondó.) 


„Éljen a rozsdáskardú vitéz!” 
Nem tutta, ki legyen. 
Hát másnap kihajtott a gyerek ujra. A lovát, aszt efelejtettem, aszt a szénapajtába tette. Ami a 


kirájjé vót. Az öltönnyit szinte a három kulcs melli tette, kerékjászolba. 
Második nap kihajtott. Megcsavarta a gyűrűt. „Uram, édes Istenem,” aszongya: „Aggy nekem 


egy szürke paripát és ezüst ruhát.” Meg lett. 
Föőtöszködött, odaugratott. A királ ujra kisérte a lánnyát a hegyre. Ott ebucsuzott. Akkor a lány 
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má nem esett össze, akkor má bizott, hogy van segiccség. Pár szót vátottak egymássa. Megin okátta a 
tüzet a sárkány. 


Odaugratott. „Zsuppsz!” Má négy feje megin leröpűt. Akkor osztán visszament a lányhoz. Mel- 
leje űt, meg beszégettek. Ecce csak aszongya neki: 


„Nincs maradásom!” 
Megin megtapsúták. A legény etünt. A második lovat is bevütte megin abba a szénapajtába. A ru- 


hát hazavütte. 
Ejött a harmadik nap. Akkor má bővebben vását be, hogy együtt falatozzanak. Kihajtott. Marhájit 


behajtotta az erdőbe. Megin megszóllant, a gyürüt beforditotta: „Uram, édes Istenem, aggy nekem egy 
tiszta fejér paripát és aranyruhát.” 


Megtermett. 
Behuszta magát az öltönybe, föugrott a lovára. Hupp! Má ott is vót. Leste. Akkor nem ment a 


lányhó, hanem a barlangajtóba ugratott először. 
„Gyere ki,” aszongya, „máma jókedvem van. Birkózzunk.” 
Még a tüzet nem okátta akkor, de mikor leszót, akkor osztán mutatta magát. „Supp!” Hát esö- 


pörte. A sárkány végzett. 
Odament a lányhó. Kipakút neki. Ü nem vette észre, mer valamikor a férfijak hosszú fürthajat vi- 


setek, a férfi nem vette észre, hogy ujjárú lehuszta a gyürüjit, és hát ott cirógatott, jáccott vele, belecsa- 
varta a gyürüt a hajába. Férfi hajába. Szónyi nem szót felülle semmit. Hát persze nem is fésűködött 
úgy, mint máma. Az a szép fürt hajokat hát horták. 


Ki vót adva az országba, aki az ü lánnyát megmenti, annak aggya. Ja, de hát vőlegény nem jelent- 
kezett senki. „Miccsinájjon mast?” 


Hát a királnak az vót hát a gondulattya, hogy az egész országba a vitézeket fölhivja egy kardvivás- 
ra. Talán az illető is megjelenik. Meg is jelent. 


Hát hetvennyóc személ jelent meg. Ü vót a hetvenkilencedik. Megin fekete paripán acélruhába. 
Hát egy fő van kösztük mindenhul, minthát a katonaságná, aki vezényőt. Jelenti, mikor megérkezett: 
„Hetvenkilenc ember!” Jelentkezett. 


Aszongya, ossza fő huszasra. 
Hát osztán husz embert kijelőt. Hát az egyikbe csak tizenkilenc kerűt. Ü beleugratott a közepibe, 


megforgatta a kardot, az egiszet s fődre pakuta. Mind kiszórta a nyeregbű. 
Hát akkor asztán megin paccsogattak. (Tapsol): „Éjjen a rozsdáskardú vitéz!” 
Avva megpördüt, etünt. 
Megin nem tuggyák, ki az. 
Másik nap megjelent a szürke paripán ezüst ruhába. Akkor negyvenre osztotta fő. Leverte üket. 
Harmadik nap aranyruhába, hófehér paripán. Hát az urak ottevótak készűve. Királlány is ott vót. 


Hát akkor megatta a böcsületet és leugrott a lórú. Legelősször a lánnak adott kezet, oszt a királnak. 
Hát úgy lekezezett, de a nevit nem árúta e. A királ meg az egész katonaságát a város körű körüizéte, 
hogy még egy egér se tuggyon kimenni a városbú vagy bejönni, hogy ne lássák. Hát ü meg mégis 
ement. 


Hát ü visszatért megin hát az állattyaihó. Visszatette a ruhájit és azután foltatta hát a munkáját. 
Megin hat hét eltellett, nem jelentkezik a vőlegény. Hát osztán a királlány, aki a dadája vót, 


tuggya, mi az a dada? Annak szót, hogy itt valamit köllene csinyáni. Hát a dada aszongya, hogy: „Én 
ismerek itt egy kártyavetőasszonyt a városba, jó vóna behinnya, talán főtuggya verni, hogy megtuggya 
mondani, ki az illető.” Hát aszongya a lány: „Ha az apám aszt megtuggya, hogy kártya által tuttam 
meg, hogy ki a vőlegény, az szégyenfejje,” aszongya, „az kiirtana bennünket.” 


„Ó,” aszongya a dada, „nem kő rulla kéccségbeesni. Én,” aszongya, „tudom, mellik őr lesz a ka- 
puba. Én magam kimegyek az asszonyhó és mekkérem. Ha csaló, akkor kivégesztessük, mer akkor ne 
garázdákoggyon az országba. Ha pedig igazat mondana, akkor jó jutalmat kap. Meg az őrt is megdug- 
gyok.” 


Hát evve a dada elintészte a dolgot. Hát a jósasszony bejütt. Tisztességesen meghajult, köszönt: 
„Jóestét!” Kicsomagúta a pakli kártyáját, az asztarra tette. Aszongya: 


„Kedves királkisasszony, emejje eszt a pakli kártyát,” aszongya, „három csomóra.” 
Hát a királlány odanyút, három paklira megtette neki. Az első kártyát az asszony föforditotta, le- 


húszta, letette. Megnészte a királlányt. „Itt valami,” aszongya, „nincs rendbe.” 
„Mi?” 
„Ez a kártya má annyit mutat, hogy magának két kedvesse van, két vőlegénnye van,” aszongya. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


317 


„Az lehetetlen.” 
„Na,” aszongya, „maj mingyá kitudódik.” Az asszon hát aszt a csomó kártyát kirakta. Aszon- 


gya: „A többire má nincs szükség. Itt a kártya megmutassa,” aszongya, „magának két vőlegénnye 
van. De a kettő csak egy.” 


„Hát hogy ércsem?” Aszongya a királleány. 
Aszongya: „Maga szerelmes a tehénpásztorba. Másoccor,” aszongya, „a megmentőjébe is. Pedig 


a kettő,” aszongya, „csak egy. Merhát a tehénpásztor a megmentője is.” Hát asztán lemagyarászta ne- 
ki. Aszongya: „Ha az én szavaimnak nem hisznek, tessék,” aszongya, „lesétányi az istállóba. Ott van 
három óriásnak a kulcsa, ahogy az órijásokat legyőszte. Ott a három ruha, amibe megjelent magaelőtt 
a sziklabarlang előtt, meg a kardvivásná is. A három paripa meg,” aszongya, „kinn van ebbe, meg eb- 
be a szénapajtába.” 


Hát akkor a leány nem tutta örömibe, hogy miccsinájjon mast. Hát fogták magukat mind a hár- 
man, le az istállóba. A szénát megemeték. Ott hát a három öltöny ruha, ott a kulcsok. A lovakra má 
nem vót kiváncsi a királleány. Ha ez igaz, akkor az is igaz. 


Visszatért. Jól megjutalmaszta a kártyavetőasszont, meg az őrt is jól megdugta. De, hát hogyan 
hozzák eszt mast az édesaptyának, elő, a királnak? Hogy ők hogyan tutták eszt meg. Hát asztán mégis 
a királlány kitaláta, hogy őtet az édesaptya ugye rettenetesen szereti, hogy ü főketti az édesaptyát és 
aszongya neki, hogy ü álmodott valamit, hogy jöjjön e, megnézik, hogy igaz-e. 


No, hát még az éccaka, még azon hajnalba az édesaptyát főketette. Az aptya szót is fogadott. 
Kettesbe lementek az istállóba. Hát a szegény legén éppen mosakodott. Meghajút, köszönt. 


„Bocsánat, fenséges királlom,” aszongya, „szégyellem magamat, hogy így találom magamat.” 
„Ó,” aszongya, „fijam.” Az öreg így a fejin végigsimitott. (Ekkor hozzám lépett a mesemondó és 


az én fejemen végigsimitott.) A gyürübe megakatt az ujja. Kiveszi a gyürüt. „Hát fijam,” aszongya „te 
a gyürüt nem az ujjadon hordod, a hajadba?” 


Akkor letérdet, összetette a kezit. „Fölséges királlom, elvagyok árulva.” 
De az öreg nem bántotta. Odament a kerékjászolhó, fogta a vazsvillát és a szénát megemete vele. 


Hát látta, hogy ott vannak a drága öltönyök. Megfordút, odament a gyerekhe: 
„Fijam, itt a lányom keze. Neked adom. Nemcsak azér, hogy a lányomat megmentetted, máskü- 


lömben is.” Aszongya. 
Ott köllött hagyni az istállót. 
Na, ez megvót. Hát aszongya: „Mast intészkeggyünk, hogy menné gyorsabban összekerülletek.” 
Hát valamikor nem úgy vót, hogy mindenfille iratok köllöttek háromhétig kifüggeszteni. Azokná 


egy-két nap alatt megtörtént. 
Hát ott osztán elmonta az összes vendégek között. Aszongya: 
„Trónörökös lettem, de,” aszongya, „nekem, szegény árvagyerek vagyok, voltam,” aszongya, „de 


több kincsem van, mint az országnak. Persze aszt nem monta, hogy üneki még van. Se a lánnak, senki- 
nek. Akkor asztán megmonta, hogy ü kicsoda, hogy ü mit vitt végbe. Ott emonta az urak előtt, hogy az 
öreg királ sirvafakatt a népek előtt, hogy ü kit fogadott az országjába. Hogy micsoda vitészt. 


No, hát osztán ott mulattak, ittak, ettek. Aszongyuk, étek, haltak is. Aki megmaratt, az máma is 
él. 


Evve vége lett. Meg ott mikor leatta az izéjit, etünt a kard, etünt a furulla, etünt a gyürü. 
Akkor lett vége. 


46. A HÁLÁS ÁLLATOK 


Hát vót valamikor egy szegény özvegyasszony. Annak vót három fija. De igen szegények vótak. A leg- 
fijatallabbikat, aszt hülének tartották. 


Hát az üdőssebbiket annyira zavarta má az annya, hogy mennyen má valahova és valami munkát 
vagy ugye hát valamit, pár garast hozzon a hászhó. Hát hamubú sütött neki pogácsát. Avva utnakindút. 
Elérkezett egy erdőbe. Megehüt. Leűt. Odasompolgott egy sánta róka. Kért tülle alamizsnát. Aszt 
felete: 


„Magamnak sincs. Keress magadnak!” 
A róka otthatta, ement. 
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Hát az erdőbü kiért. Valami nagy uradalom vót ott. Hát beállitott munkájér. Attak neki. Ha hu- 
szonnégy óra alatt eszt megtuggya csinyáni, kap egy zsák aranyat. Ha nem, akkor lefejezik. 


Hát a gyereket nem fejeszték le, hanem féhóttig agyonverték. Négykézláb mászott haza. Üresen. 
A második kiröhögte. Ement az is. Éppen úgy járt, mint ez. No, hát osztán a fijatal megszóllant: 
„Két okos evót. Fédöglötten jöttek haza,” aszongya, „üresen. Majd a buta, a bolond emegy. Az 


majd hoz.” 
Az annya sütött neki pogácsát hamuból. Ement. Ugyanazon az erdőn keresztű, ahon a két báttya 


vót. Leüt, hogy ebédül. Megjelent a róka. Három lábon, negyediket huszta. Odamegy hozzá. 
„Pajtás, aggy egy kis alamizsnát.” 
„Csücsüjj le,” aszongya, „falatozz.” 
Együtt ebídűtek. Megvót az ebéd. Lehuszta a lábbelit a gyerek, leszabott egy darab rongyot. Itt 


hát aszongyák, kapcarongy. Nem? Bekötötte a rókának a lábát. 
A róka mekköszönte. Aszongya neki: 
„Pajtás, köszönöm,” aszongya, „az ebédet és a szivességet, amit csinyátá velem.” 
Hát hátranyút a róka és kihuzott háromszál szőrt a hátábul. 
„Itt van pajtás,” aszongya, „eszt jó becsűd meg. Ha valamikor,” aszongya, „bajbakerüsz, fogj 


egy szál gyufát,” aszongya, „égezsd el eszt a háromszál szőrt. Ott leszek segiccségedre.” Aszonta. 
Hát avva ebucsusztak. 
Hová kerüt a gyerek? Ugyanabba az uradalomba, ahol a báttyaji vótak. Kivezették, megmutattak 


neki egy irtózatos nagy tábla buzát. Eszt huszonnégy óra alatt leköllött aratni, berámúni, kicsépűni. A 
másik tezsvérek valami más munkát kaptak igye. Nem tutták végrehajtani. 


„Ennire ne legyen gondod, az innivalóra se. Aszt állitunk. De huszonnégy óra alatt rendbe kő 
lenni, ha nem, fejedet veszted.” 


Szerszámot attak neki. Hát kiment a gyerek kaszáni. Este lett, de aszt se látta ám azon a táblán, 
hogy ekeszte-e már aratni vagy se. Akkora vót a tábla. Reggere meg hát legyen kész. Hát bizony a gye- 
reket efutotta a bubánat. Mitévő legyen ő? 


Eccercsak eszibejutott: „Hopp! Talán rókakoma tud rajtam segiteni.” 
Fogta aszt a háromszál szőrt, elővette, meggyujtotta. Egyet lobbant, a róka meg ott át. „Mi baj 


van pajtás ?” 
Aszongya: „Nézz körű,” aszongya, „itt ez a nagy tábla buza, reggere, meg erre az üdőre eszt le is 


kölleném aratni, haza is hordani, mekki is csépűnyi.” 
„Hukk!” Aszongya a róka. Egyet mokkant. „Feküggy le, alugyá jó,” aszongya, „maj én megcsi- 


nálom.” 
A róka egyet sippantott. Ami a világon létezett egér, az mind ottermett. Azok leharapták a buzát. 


Egykettőre levót harapva. Hát ez meg van, fekszik. Az egereket ekergette. Sippantott egy másikat. 
Megérkesztek a hörcsögök, akik jó tunnak hordani. Azok hazarámúták a buzát. 


Harmaccor megfujja a sipot. Akkor megjelentek a galambok. Azok tisztázták a buzát. 
Mekkapta a zsák aranyat. Vigan, énekszóva ment haza. „Itt a bolond,” aszongya, „de nem jött 


üresen, meg dájdalomma. Jókedvve, sok pénzze.” 


47. A MÁSVILÁGBA VEZETŐ HÍD 


Szintén vót hát egy szegény özvegyasszony. Annak is három fija vót. Ais ekergette a fijait, hogy meny- 
nyenek. 


Hát az üdősebbik utat vállasztott, elindút. Utközbe talákozott egy jó öregemberre. Jónapot kö- 
szöntek. 


„Hová mész?” 
„Szolgálatba.” Felete neki. „Szegény anyám, két öcsém otthon,” aszongya, „sinlődik az inség- 


be.” 
„Na jól van,” aszongya, „fijam, akkor ejöhecc énvelem. De nálam az esztendő csak három nap. 


Te ha megteszed, kapsz egy láda aranyat.” 
Hát jól van. Elmentek. 
Szép épülettye vót az öregnek. Megvacsorásztak, lefeküttek. Regge a gyereket az öreg főketette.
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„Kell fö fijam,” aszongya, „itt vannak a birkák, hajcsd ki a legelőre üket.” Adott neki egy kis do- 
boszt, ekkis üveget. Aszongya: „Fijam, ebbe a dobozba aszt tész, amit a juhaid legenek. Az üvegbe 
meg,” aszongya, „abbú a vizbű hozz, amit isznak.” 


Hát a gyerek bizony kihajtotta a juhait. Ü meg ment utánnok. Elérkesztek egy nagy folóhó. Nem 
vót hid, csak egy közönséges fa vót keresztű. Hát a birkák egyenkint szépen keresztüsétátak. De a gye- 
rek nem mert. Pedig volt kösztük egy kos, az mindig dörgülődött mellette. Csak aszt nem mondta: „üjj 
fő a hátomra, aszongya, „én átviszlek.” De annyi esze a gyereknek nem vót. 


Hát a juhai ementek, vissza is jöttek. Se nem látta, mit esznek vagy isznak. Hát, mikor az összes 
birkáji mind benn vótak a hidon, leszalatt hama a vizhe, ekkis gaszt összeszedett. Belegyürte abba a 
skatulába, dobozba, meg a vizbű meritett az üvegbe. Avva szépen hazament. 


„Na, fijam,” aszongya, „megérkeszté?” 
„Meg uram,” aszongya. 
„Na, hosztá-e, amit ettek, ittak?” 
„Igen.” 
„Fijam,” aszongya, „ó, nem az. Téged nem tudlak hasznáni.” De a zsák aranyat nekiatta. Minda- 


mellett evihette. 
Megy hazafelé. Egy csárdába szót a zene, hangosodott. Betért. Ott evették a pénzét. Üresen ment 


haza. 
Ement a második fickó is. Nettó ugyjárt, mint ez. 
Ement a harmadik. Szintén mind a három gyerek egy gazdához kerüt. Má az öreg fogatta ütet ut- 


közbe. Hát osztán meséte az öreg, hogy kettő má itt vót, de egyikse tutta tejjesiteni a szolgálatot. „Hát 
még teveled megpróbálom,” aszongya. 


„Én uram, mindent megteszek.” 
Regge osztán ki is hajtott. Mekkapta ü is a doboszt, az üveget is. Hát, mikor a hidhoz ért, az öreg 


kos ekeszte hát gyuródni. „A,” gundúta magába, „te megbirsz engem.” Fölűt a kosra. Szépen át is vit- 
te. 


Hát asztán továbbmentek. Hát az útszéllén állott egy kápolna. Hát a birkák mind a kápolnáhó hu- 
zóttak. Ott letérdetek. Egy vót kösztök, az megrászkódott és pap lett belüle. Kinyitotta a kápolnát és 
minden juhat megáldozott. A gyerek is szépen odatérdepüt. Aszt is megáldoszta. Azután fogott valami 
kehelt és sorba a juhait a gyerekke együtt megitatta. 


Mikor kész vót, akkor főszót, hogy legyen szives abbú az ennibű, amit a juhok kaptak, ebbe a do- 
bozba tegyen. Amit ittak, az üvegbe. 


Hát meg is kapta. 
A pap megin, mikor befejeszte, kigyütt, megrászkódott, megin csak juh lett. Megfordútak, szépen 


sétátak haza. 
Hazaért. Az öreg má leste, hogy mive tér az vissza. Fogatta. 
„Na, fijam, hosztá-e, amit ettek a juhaim, meg hosztá-e, amit ittak?” 
„Igen uram, hosztam. Tessék.” 
„Ez igen.” Megveregette a gyereknek a vállát. Aszongya: „Tisztességes ember vagy. Nem köllesz 


háromnapot szolgánni,” aszongya. „Mit kivánsz most? Három tál aranyat?” Tál vót, nem zsák. 
„Három tál aranyat, vagy a lelked üdvösségit?” 
A gyerek gondúta, aszongya: „Uram, mind a kettőrü gondoskoggyá.” 
„Hátha mind a kettőre akarod,” aszongya, „mekkapod. De egyre,” aszongya, „figyelmesztetlek, 


ha hazamész,” aszongya, „egy csárdát talász utközbe. Szól a zene, a more, kerűd ki, ne térj be, mer 
ugyjársz, mint a báttyaid, hogy üresen mész haza.” 


Akkor kikerűte a csárdát. Hazavitte a három tál aranyat. 
Úgy hát asztán végezett. 


48. AKI HAMARABB MEGHARAGSZIK 


Szintén egy szegény özvegyasszony volt. Annak is három fija volt. Ais ekűtte szolgálni üket. 
Hát az első etért hát egy gazdához. Megfogatta. 


„Ha a kakukk kiját, ki van az esztendő. Kapsz egy tál aranyat, ha elvégzed. De, ha valami nem
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teccik akár teneked, akár énnekem,” aszongya, „jogod lesz, az orromat lemecceni, vagy én a tijedet,” 
aszongya. 


Hát hogyan járt szegény fiju? 
Nem tutta megtenni a kötelességit, mer nem kapott enni. Koplat. Föütötte az orrát. 
Szólt: „Nem teccik?” 
„De nem ám,” aszongya, a fiju. 
Fogta a kést, lemeccette az orrát. „Elmehecc!” 
Csufon ment haza. 
„Majd én kibabrálok,” aszongya másik, „ha én is odakerülök.” 
Ais úgy járt, mint a báttya, ais orr nélkü ment haza. 
Elment a harmadik. Megmagyarászták, hogy hol és hogy van. 
„Majd én,” aszongya, „elbánok vele.” 
Hát elment. Meg is fogatta. Vacsorásztak este. 
„Mi lesz holnap a munka?” 
A gazda aszt feleli: „Amit az alsó szomszédod dolgozik, te is aszt csinádd.” 
Hát a szomszédná meg mi volt? Szalmás háza volt. Keszte a zsuppokat leszennyi, hogy frissen tö- 


mi. Az övé meg cserepes volt. Föl és szórta a cserepeket le. 
Nem mert szóni a gazda. Ez szombati nap vót. Szombaton este kiatta a parancsot. Aszongya: 
„Fijam, hátul van egy kis foló a kertembe. Nekem,” aszongya, „csináll egy hidat. Ha egyik lá- 


bomma lípek, legyen a hid kemény, másik lábba lípek, legyen puha.” 
Hát a gyerek spekulát. „Aj, ez hiszen má meg van. Hama kész lesz a hid.” 
Bement a birkaólba, sorba egypárszázat lemetét. Osztán horta ki. Egyik felin a fejeket rakta. Az 


jó kemény. A másik felin meghát a gyomrokat rakta le. Ott puha. Hát megcsinyáta a hidat, kész vót. 
Mikor ement hát az asszony, az asszony aszongya: 
„Fijam, az étel,” aszongya, „ott van a tüszhelen, rakj a tüzre, meg tégy bele petrezselumot,” 


aszongya. 
Hát a kutyát meg petrezselumnak hítták. Fogta a kutyát, a fazékba dugta. A lábaji fönn kiátak ne- 


ki. 
Hazagyönnek. Összecsaptya a kezit az asszony: 
„Hát,” aszongya, „montam neki, hogy petrezselumot tegyen bele.” 
Hát beletette. Ujra köllött főzni. 
Hát harmadik nap az asszony kiment a kertbe, főmászott egy fára. Betakarta magát és ekezdett 


kiabáni: „Kukukk, kukukk!” 
„Ej,” aszongya a gyerek, „gazduram, én még kukukkot sohase láttam, de eszt mast mégis megné- 


zem.” 
Ement a kertbe. Látta, hogy ott fönn ül. „Hát gyere le!” aszongya. De hát az nem mozdút. Fogta a 


fát, jó megrászta. Leesett a fárú, kitörött a nyaka az asszonnak. Meghat. 
A paraszt eszt látta. Efutotta a méreg. „Gyere,” aszongya, „ki van az esztendő.” 
Odatette neki. Hát, aszongya, meggyilkúta a feleségit. 
„Tán nem teccik?” aszongya. 
„De nem ám!” 
Fogta a kést, Egybű lemeccette a gazdának az orrát. Aszongya: 
„Mast fizess ki.” Kiköllötte fizetni. „De,” aszongya, „követelem ám a két báttyámnak az orrát 


is.” 
Az hazavütte a két báttyának az orrát is. Jó kibabrát a gazdáva. 
Ezek gyerekmesék. 
 
 


49. A HÁROM TESTVÉR ÉS AZ ÖRDÖG 


Hát volt valamikor három tezsvér. Fijuk. De árvagyerekek voltak. A szülejik ehaltak, magukramarat- 
tak. A kösség népe meghát mindig hajtotta üket, minekután hát nem szerettek dógozni. Egy szép na- 
pon az idősebbik aszongya a tezsvérgyejinek: 


„Tuggyátok-e mit? Most összeszeggyük magunkat, emegyünk hát a nagyvilágnak.” 
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El is indútak. Egyik napru a másikra csak abbú étek, amit koldutak. Dógozni nem akartak. Elfog- 
ták a csöndérek üket, bezárták. Hát rossz vacsorát is kaptak. Az üdősebbik aszongya: 


„Hát, tuggyátok-e mit, tezsvérek? Megszöktyünk!” 
Nekimentek, a vasrácsot kiszabták. Meglógtak. 
Hát csak mendegétek, mendegétek. Elértek egy erdőbe. Az erdőbe az üdősebbik mindig csak a fá- 


kat vizsgáta. Egy fáná megáll. Aszongya: „Gyertek ide tezsvérek. Nekünk már a világ ugyse ér sem- 
mit, mibelőllünk csak börtöntöltelék lesz, itt van három szép ág, arra fára fölakasszuk magunkat.” 


Bele is egyesztek. „Hát jól van.” 
Aszongya az üdősebbik: „Térdepeljetek le és imádkozzunk, hogy az Isten nevibe a másvilágra me- 


gyünk.” 
Letérdepütek, meg imádkosztak, Mikor keresztetvetettek, megjelent nekik az ördög. Jágerruhá- 


ba! Minthát a vadász. Aszongya nekik: 
„Tezsvérek, ha az én szavamat megtarcsátok, ti örökké boldog emberek lesztek.” 
„Hát mit fogaggyunk el?” aszongya az üdősebbik. 
„Csak egy szót. Mást nektek nem szabad mondani: Mink hárman tezsvérek a pénzér és ez úgy 


lesz jó.” 
Elfogaggyuk!” 
Hát az ördög adott mindegyiknek egy tarisznyát. Az tele vót arannya. „Ebbű sose fog kifogyni, 


míg tik éni fogtok. Ammindig telelesz. Azonföllű, ha nincsen ennivalótok, itt van sonka, szalonna, 
minden a világon. Itt, ami köll, foghattok.” 


Oszt elindútak. De attú a perctű fogva ük mást nem tuttak kiejteni, csak mindig aszmonták: 
„Mink hárman tezsvérek a pénzér és az úgy lesz jó.” 


Hát, asztán mentek, mendegéltek. Elérkesztek egy csárdához. Estefelé vót az üdő, oda betértek. 
De beszéni nem tuttak, csak mutogatták, hogyhát alunnyi szeretnének, hogyhát aggyon helet nekik. 


A kocsmáros aszongya: „Mennyetek föl a pallásra, ott a szénán alhattok.” 
Hát fölis mentek a pallásra. Se inni nem köllött, se enni nekik vacsorára. 
Hát, mikor eccer má sötét vót, mit látnak? Hogyhát világosság lesz. Gyütt a kocsmáros a lámpá- 


va, meg a cseléggye, meg a felesége. Nagy fejsze van a kezökbe. 
Hát ezek huszták magukat az esztergya felé, hogyhát ne vegye észre. De nem öhozzájok mentek, 


hanem ellenkező irányba. Ott vót egy gazdag kereskedő. Aszt meggyilkúták, meg kirabúták. 
Hát ez a három tezsvír csak maratt, maratt. Regge, mikor főkenek, az udvaron átak a csendőrök. 


Már a kocsmáros jelentést csinyát, hogy ezek gyilkosságot követtek el. 
Hát a három tezsvért bizony letartósztatták. Evütték hát erős börtönbe. Hát ott hijába faggatta a 


biróság, ezek mást nem montak, hogy csak mindig aszt: 
„Hárman tezsvérek a pénzér és az úgy lesz jó.” Mást nem tuttak kiejteni. 
Hát ellettek itélve akasztófára. Mind a három. Pap jött hozzájok, püspök is megjelent, hogy 


gyónnyanak meg előbb, mint kivégzik. De ük mást nem montak. Hát oszt a biró átatta a hóhérnak, 
hogyhát hajcsa végbe. Hát mind a háromnak a sámedlit odaállitották. Fölátak. A kötelet is a nyakára- 
tették, csakhát meg nem huszták a kötelet még. 


Egyet villámlott és az ördög megjelent. Aszongya: „Tezsvérek, ettű a perctű fogva szabadok vagy- 
tok. Beszéjjetek,” aszongya. 


Hát a három fijunak a szája megnyillott. A kocsmáros is jelen vót, a kocsmárosné, meg a cselégy- 
gye is. Hát osztán kimonták: 


„Hogyhát mink büntelenek vagyunk. Mink senkinek sose ártottunk az íletbe, meg nem is aka- 
runk. De a tettesek itt vannak jelen.” 


Hát persze a csendőrség, minden, jelen van ollankor, karhatalom, mingyá aszt a hármat előkap- 
ták. Ezek helett aszt a hármat fölakasztották. 


Akkor az ördög aszongya: „Titeket sose kaptalak vóna meg. De helettetek itt van a másik há- 
rom.” 


Hát aszt a hármat az ördög kapta meg. Így hát a három tezsvér szabaddá ment. Szabad nyelvük 
lett és a táskájuk mindig teli vót arannya. 


Ha ki nem ürűt, most is tele van. Én is efogannám. 
Evve vége vót. 
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50. VIGYEN EL AZ ÖRDÖG 


Hát volt valamikor egy igen uzsorás zsidó. Hozzáment egy szegény suszter kőccsönkérni. Adott is neki 
a zsidó. 


„Erre, meg erre az üdőre,” aszongya, „visszafüzeted.” 
De a szegény suszter sohase tutta visszaadni neki. Mindig a nyakára mászkát. Csak várjon, csak 


várjon, majd meglesz. 
Arra kerűt a sor, az uzsorás dobraverette a suszter házát. Hát rendbe van. Segiccség nincs. Eljött 


a nap, hogyhát licitállák. 
Hogy a zsidót ecsipte asztán az ördög utközbe, hát együtt mentek a zsidóva, az uzsorássa. Ott egy 


ember szántott a lovakka. Mindig aszt kijabáta: „Az ördög vigyen e benneteket, az ördög bujjon belé- 
tek.” Mindig átkoszta a lovajit. 


A zsidó megtaszitotta az ördögöt. 
„Hallod, mit mond ez?” 
„Ó,” aszongya, „pajtás, ez nem mongya aszt szivbü. Csak hagy morogjon.” 
Mentek tovább. Megin egy ember szánt szarvasmarháva. Ammég csúnyábbá szitta a marhájit. 


„Hogy az ördög vinne má e benneteket.” 
Megin meglökte a zsidó: „Nem hallod, mit mond ez is?” 
„Esse mongya szivbű,” aszongya. 
Hát osztán mentek, mendegéltek. Elértek hát a helszinére. Sok nép együtt vót. Má lesték, mi lesz 


itt. Szegény suszter letérdet elejbe, a zsidó elejbe, könyörgött összetett kézze, könyörüllön rajta, mi 
lesz a csalággyáva, hovamennek? „Majcsak kerülök pénszhez, hogy megtudom fizetni.” 


„Nincs kegyelem, ölöget vártam.” 
Na, akkor a suszter föugrott, aszongya: 
„Hátha nincs mencség,” aszongya, „vigyen el az ördög!” 
Ej, az ördög ekapta. „Ez most szivbő monta,” aszongya, Meg fogta, meg az uzsorást elvitte. 
Itt a vége, essék a vizbe. 


51. RABLÓK A HORDÓBAN 


Hát valamikor régesrégen volt egy igen szegény suszter. Az a város szélin lakott. A szomszéggya meg 
kádár vót. Mind a kettő igen szegény vót. De magtalanok. 


Hát a suszter eszánta magát. Aszongya a feleséginek: 
„Anyukám, nem birom,” aszongya, „emegyek, fölakasztom magamat.” 
El is ment. Ement hát egy erdőbe. Ott nézegetett, nézegetett. Föis mászott egy fára. Ahogy a fán 


föntt űdögét, eccecsak hangokat hallott. Kik gyüttek? A zsiványok! Meg véletlen épp aszt beszéték, 
hogy senkise maratt odahaza, ha máma a tanyájukra kerűne valaki, az mindent ehordhatna, rabúhatna. 


De hát üt nem vettik észre, a betyárt. Csak hallgatózott. Ementek a zsiványok. Leja fáru és ke- 
reste hát a csapát, a nyomokat. Meg ement. A nyomon ráakatt hát a betyártanyára. Ott fogott egy le- 
pedőt, aszt telirakta arannya. És ballagott szépen haza. 


Másnap regge ement a kádárhó és ekérte a fertált. 
Abba mérte az aranyat. Aszt ekkicsit nedves volt a feneki, pár bennragatt, mikor az asszon vissza- 


vütte. 
„Na, ezeknek sok pénzük kő lennyi most, fertálba mérik a pénszt.” De annak is jólesett. Hát asz- 


tán elis meséte a suszter a szomszéggyának. 
„Én is emegyek, hozok.” Elis ment. De a szegény ember beleharapott a gyöpbe. Ecsipték, meg- 


gyilkúták. Jaj, de a szegény kádár nem jön haza. Az asszon sirt, sirt. 
„Na,” aszongya a suszter, „majd én emegyek, én hazahozom.” Haza is hoszta. De még egy sereg 


aranyat is. Megint kerűt hát. A holtat is ehoszta, meghát pénszt is hozott még magának. 
Há, mikor a zsiványok hazamennek, se halott, a pénzbű is sok hijányzik. Hát kikő deriteni, hogy- 


hát ki tört minálunk be. 
Hát küldött ki kémeket kuttatnyi. Mindenféle csapatokat. Marhakereskedőnek, disznókereske- 


dőnek, mindenfélinek ki atta, hogy födözzék föl. És fölfödöszték. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


323 


Eszt a suszter nem vette észre, hanem a kádárné, hogyhát ezek a házon kivül átak és ott rajzútak. 
Hogy lerajzúták a házat. Hát a suszter aszongya: „Asszonyom,” aszongya, „innej valahová meneküni 
köllünk, mer ezek éjje megjelennek,” aszongya, „minket tönkretesznek.” 


Hát ugy is tettek. Ementek rokonyokhó valahová. A házuk üresen maratt. 
Hát gyüttek a zsiványok. Üres, semmi sincs. A vezérök aszongya: 
„Ti, semmirevalók,” aszongya, „engem férevezettetek.” Lelövette őket. „Majd én emegyek,” 


aszongya, „mekki is derittem.” 
Hát a pajtások: hát hogyan és miképp? Aszongya: „Késziccsétek el a szekereket, lovakat. Hordó- 


kat rakunk fö,” aszongya. „Emegyünk borkereskedőnek.” 
Hát oda is kerűtek abba a városba, ahun a suszter lakott, meg a kádárné. Hát ott vót egy nagy 


kocsma, oda bejártak éjjeli szállásra. De a hordókba nem bor volt, hanem emberek. 
Hát ott szállást kértek. A kocsik az udvaron átak. De ki vót velök csinyáva, hogyhát ük majd jelt 


adnak, hogy mikor gyüjjenek ki hát a hordókbu. És emeleten kaptak szállást. De, hát akik szabadon 
vótak, azok a kocsmába mulattak. 


A cselédlán meg kint mászkát későn vizér a kuton, meghallotta üket, hogyhát ük beszének a hor- 
dóba. Az asszonnak besugta. Az asszon bement a vendégszobába, mongya az urának: „Gyere ki ekki- 
csit!” Megsugta. 


Na, hát a kocsmáros ement mingyá a csöndőrségre, jelentett. 
Hát a házat körüfogták. Mekkiatta a parancsot a cselédlánnak hát a rendőrtiszt, hogy a keszliket 


raktya, meg horgya tele vizze és forrallon vizet. Hát az megis történt. 
Hát mikor a viz má forrott, a rendőrség fogták, hát horták a vizet, meg a hordókat tőtötték forró- 


vizze. Leforrászták üket. 
Ezek azokfelü nem tuttak semmit, a másikak, a fők, meg a kocsisok. Hát, eccecsak kezdik ám a 


kavicsokat dobáni a hordókra az ablakon le. No, osztán előkapták azokat, ott mind lemészáróták üket. 
Csak a főjüket nem, a vezért. 


„Te mekköllöd mutatni, hol a tanyád.” 
Nahát osztán másnap kitudódott. 
A suszter meghallotta, hogy mi történt hát itt a városba, hogy a rablókat leforrászták, kocsisokat, 


egysmást, mindent lemészárutak. A suszter odament hát a kocsmába. Hát a sok csöndőrség, rendőr- 
ség, bennvót. Mulattak. De, hát a rablóvezér is ott vót. Asztán férrehítta a csöndőrtisztet, annak meg- 
súgta, aszonta: „Ez magukat férevezeti. De én tudom, hogy hol van a tanyájuk,” aszongya. „Ha részes 
leszek a holmibu,” aszongya, „én magukat elkisérem.” 


Tuggya Isten, hány szekérre holmit hortak el a tanyájukbu. Nagy földalatti tanyájok volt. Még hát 
a suszter ott is kapott egy sereg borravalót. Meg élelmet is. Minden volt ott. 


Igy asztán két felesége lett neki. Na, hát szegény ördögnek nem vót kije. Őneki meg ölég van 
mast. Hát együtt élünk. 


Még ha meg nem haltak, még most is élnek. 
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BALLA JÓZSEF 
52–66.







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


325 


52. FERKÓ BÁCSI A POKOLBAN 


Vándorút a Ferkó bácsi. Ement a városba. Kivót téve a fekete ászló. Kérdeszte, hogy mér van kitéve a 
fekete ászló. A kocsmáros aszmongya, hogy evütték a királnak a leányát s nem talállák, hogy hol van. 
Má sokan ementek keresni, de vissza egyse gyütt. 


Ferkó bácsi: „Én is emegyek. Mekkeresem hát én. Hát má a többi nem gyött vissza, maj én mégis 
visszagyüvök.” 


Hát osztán a királ kérdi, hogy mi a kivánsága vagy mit akar. Aszmongya: Két rossz sárga ló kő 
neki. Asztán, aszongya, maj ü azokka emegy. 


Meg lett. Vettek neki deszkát, lovat kettőt. 
Asztán utraket pokol felé. Asztán útba szalatt ekkis nyul. Aszt fővette. „Jó lesz valamikor nekem 


még.” Beletette a zaboszsákba, asztán bennhatta. 
A nyul csak nyőtt, nyőtt, zabot ette. 
Megint csak ment, mendegét. Ecce csak odaér asztán a pokolnak a tornáccára. Bejárt a két rossz 


sárgáva. 
Hát asztán lerakta a deszkát az udvaron. Fürészt, fejszét leszedett a szekérrű. Nekiment fürészű- 


ni. Akkor asztán nekiment igye, ceruzáva kimérte. 
Eccecsak meglátta az ördögnek a fija. Odament, kérdi tüle: 
„Bácsi, maga micsinál itt?” 
Aszmongya: „Mit kérdezed?” 
De ű nem vót neki megelégedve. „Hát mongya meg mégis, miccsinál itt?” 
„Ne kérdezd,” aszongya, „ollan sokat. Most ide csinyállok menyországot, asztán a pokol ellesz 


törűve, nem lesz itt.” 
Megijett ám az ördög fija. Futott az aptyáhó mondani, hogy „Nem ke ide hagyni menyországot 


épűnyi, mer hová leszünk mi.” 
„No, menny vissza, kérdd meg, mi a kivánsága, osztán ki kő vele egyezni, hogy takaroggyon in- 


nejt.” 
No, hát hallgat a kis ördögfi. „Bácsi,” aszongya, „mit kiván? Hozzunk magának pénszt?” 
„Nem kő nekem. Pénzem több van, mint nektek. Nekem a királleán köll.” 
Aszmonta: „A,” aszmongya, „aszt nem aggyuk oda.” 
„No, hát akkor tovább dolgozom, épülöm tovább a menyországot.” 
„Ne csinyájja aszt!” 
Nem bánnya, aszongya. Csak csinyájja, csinyájja. 
Megin gyütt a másik gyerek. 
„Ne csinyájja,” aszongya, „a poklot ide, menyországot, inkább odaggyuk a királleánt.” 
Főrakta. 
Müre viszi egy darabig ott, mégis csak aszongya, hogy abba nem mennek bele, hogy a királleánt 


eviszi ojjan könnyen. 
„Akkor,” aszongya, „azé lesz a királleán, aki nagyobbat tud kiáltni.” 
Na, hát aszongya neki az öreg, hogy kiáccson az. 
Ja, ollant egyet kiátott, hogy Ferkó bácsinak mingyá evállott neki a fülö, letörött a fülö neki. 
Asztán aszongya: „Most kiáccs te!” 
„De”, aszongya, „ha én kiátok, akkó te megsüketűsz.” 
Ráteszi az agykarikát a fejére. Verte, kucigáta. 
Hogy haggya e. Má jó van! 
„Nem, nem, Nézd,” aszongya, „az én fülem leesett, teneked a fejed fakad szét.” 
Nem birta ki. Inkább ne tegye rá. Vigye a királleánt. 
Ja, az aptyának mégse teccett. 
„Most ereggy mégecce utána. Aki jobban tud futnyi, azé lesz a királleány.” 
Ja, mit vót tenni. Aszmongya: „Hogyan fussak?” 
Gondúta, üneki van ekkis nyul a zaboszsákba. Aszongya: 
„Hát fussunk, de énvelem ne fuss,” aszongya, „mer ha én futok, akkor kimenek a világbú. Én ol- 


lan jó tudok. Van egy kis ötéves fijam,” aszongya, „fuss avva.” 
Na, jó. Hát levette a nyulat, bevágott az üllepinek. Dehát akkor a nyul már jó ment ám. Utána 


mutat: 
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„Ott szalad a fijam!” 
He, hát az ördög nem érte el a nyulat. 
Mast is szalannak még, ha meg nem állottak. 
Hát akkor asztán kiért a pokolnak a tornáccábú. Akkor má hát hazahoszta a királlánt. 
Lett osztán egy nagy lakodalom. Az öregek előléptették istállómesternek. Még, ha meg nem hal- 


tak, most is ének. 


53. ERŐS JÁNOS 


Volt ecce egy erös János. Az nem dógozott. Egész nap csak alutt. Vót neki egy öreg édesannya, az tar- 
togatta. 


Ecce mégis, a szomszédba épületfát húsztak föl, kiváncsi vót, hogy mit kiátóznak, hogy „Hóbauf, 
hóbauf!” Kiváncsi vót arra a szóra, megnézi. 


Hát sokan tóták fő asztat a kis fát, az épületfát a házra. Aszmonta: „Ti, nyomorútak, ha odame- 
gyek, mingyá főszórom az egészet, nem is kellettek.” 


„Ó, te falukódussa, te akarsz itt dóguznyi?” 
Odament, főszórta nekik. 
Megteccett az épitőmesternek. Aszongya, ez jó lesz üneki. 
Mennyi pénszt ü megspórul. 
Szombaton adott neki sok pénszt. Vitte haza az öreg annyának. És csak örűt az annya neki, hogy 


ennyi pénszt keresett az ü fija. Örűt neki minden szombaton. 
Vót egy okos bíró. Aszmongya, ez jó lesz üneki szógának. Mingyá ki is csinyáták. Csinyátak szer- 


ződést. Vérre irták alá a nevöket, hogy aki megbánnya a dógát vagy kinek nem teccik a szegődés, ami- 
re szegőttek, annak szijjat húznak a hátábú. 


Hát a bíró belement. Hát, jó van. Másnap aszongya: 
„Emész az erdőre. Ott van énnekem,” aszongya, „egy kanászom. Már kilenc esztendő úta nem 


vót itthon. Ott lehet ám má sok malac, meg disznó. Menny utánok. De vigyé veled,” aszongya, „tiszta 
fehérnemüt, mer má kilenc év úta nem váltosztatott ruhát. Emmá szennyes lehet, meg piszkos. Húzza 
fö aszt a tiszta fehér gatyát, meg az inget is vegye rá.” 


Hát ment. Hát láttya ám, hogy ott jár egy fekete. Vaddisznók vótak az erdőbe. Asztán vót egy sán- 
ta. A medve mindig megakarta fogni aszt a sánta vaddisznófiut. No, osztán meglátta a János. No, osz- 
tán nagyot kiátott: 


„Miklós! Gyere ide. Hosztam tiszta fehérnemüt, üngöt, gatyát. Kütte a bíró úr.” 
„Hm!” morgott a medve neki. „Mhm, mhm, mhm,” hogy még nem, majd, majd... 
„Ne majdogass,” aszongya, „csak gyere ide.” Mingyá megmérgedett. Kirántott egy tölgyfakarót, 


asztán fejbevágta a medvét. Akkor megértette a medve. Persze hát kicsit el is szédűt. Odament, megra- 
gatta a fejit és fehúszta a medvének. Mekkötte, a fejér ünget rá, meg beütött neki: 


„Megyünk haza, hajcsunk haza!” 
Hát hajtották az egész vaddisznót. Haza a faluba. Meglátta a falunemzedék, hogy a sok vaddisznó 


rohanik a faluba. Bezárták a kapukat mind. Még a bíró is. 
Hát utána előment, mikor a bíró udvarára kerűt a sok disznó. Mekkanyaritotta üket, visszahajtot- 


ta. Belökte a kaput. Mind behajotta oda, a medvéve együtt. 
Osztán a bíró meg bebujott a szobába. Behúszta a zsalut is, hogy nehogy a disznók oda bemennye- 


nek. 
Hát, hogy a medve látta, hogy most üres, tiszta a helzet, akkor meg a kerten mászott ki. Osztán 


megin ki, megin az erdő felé. 
Aszongya: „Má a Miklós megszökött, megin megy az erdőre. Nem teccik a faluba neki.” 
Aszongya: „Miccsinájjak evve a sok disznóve?” 
„Hát miccsináná? Lekő üket mind őni. Oszt majd csinálunk egy nagy kutat, osztán oda besózod 


üket.” 
Jó lesz. Nekiment. Fogott egy nagy karót, osztán fejbeverte üket, leszurta mindeneggyit. 
Most nekiment pörzsünyi. Mekke pörzsünyi. Bírónak vót egy nagy kazalla. Aszt mind epörzsüte a 


sok disznón. Most aszongya: 
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„Nincs szóma. Miccsinyájjak?” 
„Emész a kisbiróhó, kérsz tüle.” 
Hát a kisbíróhó megy. Aszongya a kisbíró ahogyan ment: 
„Mennyen, vegyen ott hátú, amennyi kő.” 
Emmeg alábujott, az egész kazalt evütte a bíróhó. Nem hagyott egy szálat se neki ottan. 
Aszt is epörzsűte. 
Akkor megmérgettek, persze a bíró is, meg a kisbíró is. Ollan nagy kutat ástak, ásattak vele. Osz- 


tán ojjan nagy küjeket, hogy etemetik, hogy elemésztik ugye, hogy dobáták a küjet hegyibe. Aszongya: 
„Hajcsák e a tikokat, mer mind a szemibe szórják a kavicsot.” 
Nem tud ásni. 
Aszonták, eke mennyi a faluba. Ojjan nagy balonkereket tettek rá, hogy aszt elemésztik, hegyibe. 


Az ippeg passzút a vállának. Osztán így is csak kimászott valahogyan. Osztán ment a biróhó, megeme- 
te a kalapot, a kereket, aszongya: 


„Nézze, bíró úr,” aszongya, „az Uristen millen szép kalapot adott énnekem.” 
Hü, akkor a bíró meg is ijejett. Mégis erős ember, nehogy megdétázza. 
Gyütt a levélhordó. Hozott a bírónak egy behivót. Aszongya, vagy a bírónak berukkónyi vagy ka- 


tonát ke neki helette künnyi. Hej, ment. A János: 
„Mi van?” 
„Eke mennem,” aszongya, „a háborúba.” 
„Mit kell ott tenni?” 
Aszongya: „Verekennyi.” 
Ű emegy helette, a bíró helett. Hát ű emegy. 
Hát mikor megy, utravalót adott neki az asszony. Puliszkát meg egy fazekot, hogy tüzenyi tugy- 


gyon, míg odaér. 
Osztán kimegy az erdőnek. Ott az ellenség má tüzet ugyi. Eis megéhezett, puliszkát főzött. Azok 


meg láttak tüzet, – rakott ott a fa tövibe, – odalűttek neki. Akkó megfenyegette üket: 
„Ha ja a puliszkás fazokamat agyonlűjjitek,” aszongya, „akkor mind agyonverlek benneteket.” 
Alig monta ki, má a puliszkásfazokát ellűtték. 
Megmérgesedett. Nekirohant. Kirántott egy nagy töllfát. Mind agyonverte üket. 
Persze a királl nészte messzirű, a háború hogyan folik. Akkor osztán evitette magáhó. Akkor a 


királ nekiitéte a leányát. 
Lett is egy nagy lakodalom. Lakodalmasztak. Osztán vót ottan egy nagy lakodalom a királná. Vót 


lé, meg lé. Kisidátú Nagyidáig folt, mint a Duna. Boldogember vót, kinek egyfalat jutott. A kutyák he- 
tedhétországrú összeszalattak a csontra. Mire a hátulla odaért, az eleje mind megdöglött étlenségibe. 


54. A KOVÁCS ÉS AZ ÖRDÖG 


Előbb az Úrjézus a fődön járt Péterre. Osztán bementek egy kovácshó. Bementek oda. Nészték, hogy 
az öreg kovács mit dolgozik. 


Akkor a Péter átvátosztatta magát kovácslegénnek, asztán bement. Kért tőlö alamizsnát, mint 
kovácslegény. 


Aszongya: 
„Nincs több holmim, mint három garasom van. Hát egyet,” aszongya, „adok belüle Jézus nevi- 


be.” 
Hát, kiment Péter, monta, hogy a Jézust emlegeti az öreg. 
Aszongya: 
„Menny, no, most mégecce kérj. Hogy odaggya?” 
Akkor megin ment, hogy: 
„Én is kovácslegény vagyok,” aszongya, „ekkis alamizsnát kérnék az Urjézus nevibe.” 
„Neked is adok,” aszongya, „egy garast.” 
Kiment Péter. 
Aszongya: „Menny be Péter mégecce.” Jézus monta neki, „hogyha az utolsó garasát is 


odaggya-e Jézus nevibe?” 
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Hát úgy is tette. Aszongya: 
„Itt van az utósó garasom. Jézus nevibe eszt is odadom.” 
„Most meg osztán menny be,” aszongya, „kérdd meg, mi a kivánságo. Kivánhat három jót. Add 


meg neki. De a lelkiüdvösségirű ne fedkezzen meg az öreg kovács.” 
„Ja,” aszongya, a kovács, „arra nem jut üdő. Mer itt van ez az üllővas. Arra a gyerekek mindig 


rácsunyitanak. Aki oda ráül, ne tuggyon onnaj emenni. Illen izé legyen neki, erő. Ott a tarisznyámbú a 
vén szegeket kiszedik,” aszongya, „ott is aki belenyul a tarisznyába, ne tuggya kezit kihúzni, míg ű 
nem mongya, hogy mehet.” 


„No, hát ez megadatik, de hát a harmadik mégis csak legyen a lelkiüdvössége.” 
„Arra nem jut.” 
„Mér?” 
„Mer itt van ez a körtéjfa, még nem ettem róla, a gyerekek mindig lerázzák. Hát errű ennyi aka- 


rok. Aki oda femegy, az osztán ne tuggyon legyünni, míg ű nem mongya, hogy ű legyühet.” 
Osztán úgy tettek. 
Mikó patkót, ment az ördög, hogy most má gyüön velük. 
„Jó,” aszongya, „de előbb a komának mekke patkóni a lovait, azután lehet csak menni.” 
„Na, jó, addig várok.” 
Aszongya: „Mit állosz itt? Űjj le addig.” 
Hát mégis, az ördög megpróbáta, hogyan működik az üllő. Hát odaragatt az ördög a nadrágjáve. 


„Eh, eh!” Emete, de hát nem tudott emennyi. 
„Hej, emberek, legények! Gyertek ide. Megfogtam az ördögöt.” Beütöttek neki. Jó bevertek ne- 


ki, hogy monta, könyörgött, csak ne engeggyék ütet megverni, aszongya, ű ád neki egy zsák aranyat. 
Éjje belopózott. A zsák arant betette a kovácsmühelbe. 
Hát akkor másnap megin ment a másik ördög. Aszt is megfogta. A vén likasztószegekbe belenyu- 


latta, mer kellet neki az ekéné beleütni a szeget. Kiakarta venni a kezit. Nem tutta. Odaragatt. 
Akkor megin kiátott: „Emberek, legények! Gyertek ide, megfogtam az ördögöt!” 
Hát annak is jó bevertek. 
Akkor asztán aszongya: 
„Én is adok egy zsák aranyat, csak eressz e.” 
Akkor asztán kieresztette a tarisznyábú. Ement az ördög haza. Ment. Monta az aptyának, hogy 


még egy zsák arany kő. 
„Hát így epazarótok mindent, most emegyek magam a vén ravaszér.” 
Hát ment. 
„De,” aszongya, „most gyüssz velem. Több adót nem kapsz.” 
„Jó, ha nem kapok,” aszongya, „először megmosdok. Addig várj.” Aszongya: „Addig várok.” 
„De, hát,” aszongya, „errő a körtefárú még nem ettem. Enni akarok belüle. Harminc éve űtet- 


tem, még eccese kaptam a termésibű. Most akarok enni.” 
Föugrott az ördög. Lerázott minden levelit. Minden körte lehullott. De maga nem tudott legyünni, 


mert megfogta a fa. 
Akkor kiátott: „Emberek, legények! Gyertek ide. Megfogtam az ördögök királlát.” 
Kiváncsi vót az összes, hogy millen az ördögök királla. 
Hát csinyát egy vasnyársot. Megtüzete. Hát most jó főszurt neki: „Kellenék? Kellenék?” 
Akkor könyörgött neki: „Engeggy le. Én is egy zsák aranyot adok neked.” 
Na, akkor osztán nem bántotta. „Legyühecc,” aszongya. Legyütt, ement. Nem törődött asztán ve- 


le az ördög, hogy gyün. 
Osztán meghallana az öreg kovács. Eosztotta aszt a sok arant a rokonoknak. Ennek is, meg annak 


is. Asztán beletették neki a tarisznyát. Osztán úgy ment ki a menyországba. Péternek kocogtat: 
Engeggy be!” 


„No,” aszongya, „te mindig az ördögökke paktátá. Ide nem gyöhecc be.” 
Akkó ment az ördögökhó. A gyerekek meglátták ám, hogy gyün ám a tarisznyáve. Oda meg nem 


engették be. Tútták az ajtót, hogy „ide nem gyüssz be, mer nálod a tarisznya. Megfogsz bennünköt”. 
Oda se gyühetett be. 
Visszament. Péternek megin mongya: 
„Hogy má ott vótam. Ott se engennek be.” 
„No,” aszongya Péter, „pedig ide se gyüssz be, mer iccse kellesz, mer az ördögökke paktász. Ho- 


gyan gyüssz te ide, hogy a menyországba gyüszte be?” 
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„No, hát” aszongya, „légyszives Péter, csak benézek. A szomszédokat meglátom, akik meghótak 
má.” Hát ugye akargya üket nézni vagy meglátogatni. 


Nem kellett más. Mikó fenyitotta az ajtót Péter, má ott is vót, meg letette a tarisznyáját, ráűt. 
„No, hát Péter, én a magam helin ülök. Ha teneked nem teccik, hogy én itt vagyok, vidd innej a 


menyországot tovább.” 
Hát, hogyha meghalunk, akkor osztán megnézzök, hogy megláttyuk, hogy a jobbfelen ül a kapun, 


ahogyan bemegyünk. 
Hát erre szokták mondani, dehát aszt mégse csinájjuk meg: 
Ítek, hatak, tökbeszartak, aki a legjobban meghagatta, annak a fejibe boritották. 


55. FINNORSZÁGBÓL, MENYORSZÁGBÓL 


Gyüttünk haza Finnországbú, osztán bementünk egy hászhó. Ott az asszony éppen kenyeret sütött. 
Osztán kértünk tüle ekkis menázsit. 


Asztán monta, hunnan gyövünk. Münk montuk neki, hogy Finnországbú. Az asszon meg úgy ér- 
tette, hogy menyországbú. Hát mikor mennünk vissza megin? 


„Most osztán mennünk vissza megin oda.” 
Hát nem, láttuk-e az urát? Két évgye hat meg. 
„De,” mondok, „láttok, hogy szennyes a ruhájo neki, meg a vőlegényruhájo is, amit ráattak, mi- 


kor meghat, az is leszakatt. Kellene má neki friss.” 
Legyünk szivesek, vigyünk ruhát neki. 
Mondom: „Hát jó, hát evisszük.” 
Aszongya: „A sonka is megfő nemsokára, ha vinnénk neki egy darabot.” 
„Aszt is viszünk.” 
De a mákosrétes is megsül má. Ha aszt is evünnénk? 
„Evüsszük aszt is.” 
„De”, aszongya neki a barátom, „de nincs ám egy vasa se, egy huncfut vasa sincs szegény ember- 


nek.” 
Aszongya: „Tennap attuk e az ökröket. Az ökrök árát, vót benne háromszáz forint, nem vinnéjik 


e?” 
„De, evisszök aszt is,” montuk neki. „Evisszök aszt is.” 
No, hát osztán aszongya; „Most lasan menni ke ám,” aszongya, „mer ekésünk.” 
No, hát osztán mentek. Osztán, hogyan kimennünk, má dobogott is a fakó, meg a szürke az udva- 


ron. Mer evótak szántani az házbú. Osztán a pajtásom mingyá hoszta a bugyort, amit összepakótunk. 
Most sonka, meg a ruha, meg mindenféli bent. Akkor hallotta a lúdobogást, beletette egy izébe, bozót- 
ba, bokorba.” 


Hát osztán gyött elejbe. Aszongya: 
„Hé, bácsi, nem látott maga itt erre egy katonát?” 
„De bizony láttam. Ezen a tón ment keresztü,” aszongya. „A vizbe ment keresztü, oszt bele az er- 


dőbe. Még elérheti,” aszongya, „nincs messzi.” 
Mire az ember aszongya: 
„Legyen szives tarcsa a fakót addig.” 
Levetkőzött, a csizmát lehuszta, a ruháját, hogyan átment be, ümegbe, gatyába futott keresztü. 


Emmeg föhuszta szépen a csizmájit. Rávette a nadrágot is neki. Föűt a fokóra. Meg fogta a batyut, meg 
ellovagút vele tovább. 


Visszagyün az ember, a gazda, a második ura az asszonnak. Nem talát semmit ott. Se embert, se 
lovat, se semmit. 


„No, a fene. De ez lehetett a gazember ugyis!” aszongya. 
Megy haza. 
„No,” aszongya az asszon, „hun a fakó?” 
„Na, hun vóna?” Aszongya. „Eküttem aszt is a menyországba, hogy az uradnak ne kellen gyalog 


járni. Hát járjon má lóháton.” Aszongya. 
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„Gyüttünk haza Finnországból, osztán bementünk egy hászhó...”
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„Legyünk szívesek, vigyünk ruhát neki…”







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


332 


 


„Nem láttuk-e az urát? Két évgye hat meg…”
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„De egy huncfut vasa sincs szegény embernek…”
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„Osztán, hogyan kimentünk, má dobogott is a fakó…” 
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„Ümegbe, gatyába futott keresztü...”
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„No, hun a fakó?”
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„Eküttem aszt is a menyországba…”
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56. A TOLVAJMESTER 


Ement három fiu mesterséget tanulni. Odaérnek egy kovácshó. Hogy nem kell-e inas? 
„De, bizony kell egy,” aszongya, „csak haggyöjjön. Egyet fetudok venni,” aszongya, „de a másikka- 
kat nem.” 


Hát ment tovább. Ott bementek egy tislérhó. Egyik ottmaratt. Aszongya, hogy kő őneki is egy 
inas. 


„Hát jó van,” aszongya. Ott maratt. 
Hát az egyedülinek kellett menni. Annak nem vót hel. 
Bemegy este az erdőbe. Belebódút, nem talát ki. Osztán éjje világosság vót. Tizenkét zsivány űt a 


tűz mellett. Melegettek. A gyerek megpillantotta üket. Most má, úgy gonduta, e sem mehet. Örűt neki, 
hogy tűzenek, ott megmelegszik. Hát odament. 


Kérdik: „Micsoda járatba vagy gyerek?” 
Aszongya: hogy „én mesterséget akarok tanúnyi mennyi.” 
Aszongya: 
„Beász mihozzánk mesterséget tanúnyi. Mingyá ki is próbájjuk, mit tucc,” aszongya. „Most asz- 


tán éfél lesz, akkor főmész a grádicson, osztán bemész, fenyitod, belürű van a kúccs a kapun, osztán 
majd főnyitod. Mi meg majd a kapun megyünk be. Te csak mássz fe,” aszongya, „ezen a létrán. Asztán 
legyüssz.” 


Na, jó van. Hát úgy tettek. Asztán kirabúták a gróf urat. Ehoszták, ami vót, mindennyét neki. 
Ementek. 


No, má a gyerek tanút jó ugye. Hát így továbbment. A rablást hajtották. A gyerek kitanút. 
„Na, három éve itt lesz,” aszongya, „most már lehet ám, most már emehecc, most már ugyis kita- 


nútad a mesterségedet.” 
Osztán ement. Ment a tislérhoz. Ammeg szabadulólévelet kapott ám, hogy megtanúta a mestersé- 


get. Hát, hogyan gyün, gyün a tislér, meglátta a tislér, aszongya: 
„Mingyá megcsinálom én is a felszabadulólevelet. Mehecc is vele.” 
Annak is meglett. Akkor mentek a kovácshó. Azok még „klimpet-klumpet, klimpet-klumpet,” 


verték a vasat. 
„Na,” monta a zsivány nekik, az a rabló, „hogy má ideje, hog engedi eszt is, mer má mink két nap 


gyünnünk,” aszongya. 
„El is mehet mingyá, mihánt a kerekekre a sint főhusztuk,” aszongya, „mingyá fog menni tivele- 


tek.” 
Mennek haza. Megérkesztek. Az öreg örűt nekik, hogy gyüttek a fiak. Regge ment mingyá jelen- 


teni, hogy mit tanútak. Aszongya: „Ez kovács.” Van neki egy kovács. Van neki egy tislér, meg van 
egy rauber. Aszt az ember, mer magyarember vót, nem tutta, mi a rauber. Monta a grófnak: „Van ne- 
kem egy kovácsinas vagy mesternek tanut, másik tislérmester lesz. Egy meg van rauber. Abbú nem tu- 
dom, mi lesz,” aszongya. 


Aszongya: „Aszt a rauber fiadat küdd e.” 
Ekütte. 
Aszongya annak: 
„Ekő lopni az ökröt, ahogyan szántanak. Az igábó az ökröt, a hajszásot, ekell neki lopni. Amelli- 


ken szántanak.” 
Hát most hogyan lesz? 
Hazamegy. Sirt az öreg. „Ej, fiam, most föllesztek akasztva, ha nem tudod aszt az ökröt ellopni 


az igábú, amellikke a béres szánt.” 
„Az nem baj, papa,” aszongya, „anná nagyobb rablást csinyátunk mink már. Az semmi.” 
Ement. A szomszédba ment. És ott kezdett kiátozni: 
„Hauzi, hauzi! Tikot, tikmonyot!” 
Horták neki a tikkokat. Bele a ketröcbe. Ü meg vitte oda a nyíresokig. Ott szántottak az erdő 


mellett a béresek. Hát odamegy, küeresztette a tikokat. Röpűtek, futottak. 
„Ej,” aszongya, „emberek, gyüjjenek, segiccsenek összefognyi. Mindeneggyé egy korona jár.” 
Otthatták az ökröket mind. Szették a tikot, ki hogyan tudott. De eszt az ekét otthatták neki. Oda- 


ment, mikor otthatták az ökröt. A hajszásnak a farkát levágta, a csálésnak meg belelökte a valogába. 
A farkatlant meg ehajtotta a zsivány. 
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No, most miccsinájjon ? Ment, mendegét. Megy a grófhó regge az öreg. 
„Miccsinál a fijad?” 
Aszongya: „Ott valami farkatlan ökröt pucút.” 
„Ejnye,” aszongya, „hát mégis ellopta.” 
A gróf meg ment, asztán látta, hogy ezek a béresek miccsinátak, hogy ott hajszáták a tyukokat az 


erdőbe. Kérdi, hogy mi van, hun van az ökör? 
„Na,” aszongya, „méltóságos úr, csoda történt.” 
„Mi?” 
„A hajszás ökör megette a csálésat.” 
„Ja,” aszongya, „lehetetlen.” Odamegy, kihúzza a farkát ugye a seggibű a másiknak. 
A farkát odadugta bele, hogyhát megette a másik ökör. Hát ehitték a béresek, hogy megette a haj- 


szás a csálésat. Asztán fejbeverte üket: „Így szántottatok tik, gazemberek.” 
Mindeneggyit enadráguta jó. Huszonötöt vágatott a valogjukra, hogy így vigyásztak az ökörre. 
Na, mast aszongya, hónap a pejlovat az istállóbú e nem loptya, akkor fölesz akasztva. Kapuba lesz 


két strázsa, az istállóajtóba is két strázsa, meg osztán az istállóba a jászóná is lesz egy strázsa. Monta 
a gyereknek. „Mast mégis fölesző akasztva, mer eszt ellopni nem tudod.” 


„Annyi baj legyen,” aszongya, „az legyen az én gondom.” A gyerek. 
Na, jó. Úgy tett. Ement a patikába, vett álomport. Belekeverte pálinkábo az álomport, asztán 


ement mint vándorló legény. Ment oda, ahun a grófnak az istállója vót. Asztán ott leűt, mintha meg- 
nyugodott vóna. 


Ott ecce csak meg a batyut, meghajtotta aszt az üveget, mintha innyaja. Kluk-klukcsút neki. 
Aszongya: „Mi van?” 
Aszongya: „Ojjan hasrágásom van, hát muszájj nekem ekkis italt inni,” aszongya, „hogy ne rágja 


a hasomat.” 
Aszongya: „Hát nekem nem jutna belüle?” 
„Dehonnem. Hisz jut,” aszongya, „dehonnem jut. Csak igyanak, amennyi teccik.” 
Mer kétliteres üvegbe vót ám, mint mast vannak a kétliteres üvegekbe a pálinka. Beittak jó. Egy- 


kettőre hortyogtak is. Mind a ketten. Aluttak. 
Bemegy az a másik kettő, amellik az istállóba állottak. 
Aszongya: „Kinn beküttek, hogy fekügyek itt le,” aszongya, „majd föébresztenek egyóra mulva, 


mer vándor vagyok, mer menek.” 
„Csak feküggyön oda le.” 
Hát ott is, hogyan leüt a szómára, aszongya, hát üneki ojjan hasgörcse van. Asztán ivott pálinkát. 
De üneki is van ám, mongya az egyik strázsa. Hát az is beivott jó. 
De, hát amellik a lóféket tartotta, aszongya, de hátha jutna üneki is egy pár. 
„Van. Hát hogyne jutna.” 
Oszt egykettőre hortyogtak mind. Azok lefeküttek oda a szómára, meg aluttak. Amellik a féket 


tartotta, meg vót allú kötve, annak nekiatta a söprüt, hogy tarcsa. Hát tartotta oszt. 
Hát akkor a lókat szépen kivezette. Evezette haza a pejt. Bekötte az istállóba. 
Regge ment jelenteni megin. 
„Micsinál a fijad?” 
Aszongya: „A pejlovat pucul ott,” aszongya. 
„Csak puculla!” aszongya. „De mast ha eszt nem teljesiti, akkor te is, meg az is!” aszongya. 


„Ahun mü fekszünk a szobába, a lepödőt alulunk kü kell lopni neki. Merhát máskép fölesz akasztva.” 
„No,” oszt aszongya, „mégse tudod mast megcsinyáni.” 
„Dehonnem,” aszongya, maj megcsinájja aszt is. 
Akkor az annyának monta, főzzön lencsét. 
Nem? Kását főzött bele. Vütte be. Jó meleg vót. Beletette egy bugyogóba, beletette egy csalán- 


zsákba. Asztán odament a grófnak a lakásáro este. Hát persze éjfé tájba ment oda. Má ott is állottak 
ám az őrök. Meg az annyoknak vót egy macska. Aszt is beletette. Asztán megnyomta a farkát neki. 
Ugatott a macska. Akkor odamegy a strázsáhó: 


„Engedd be. Az a grófnénak a kedves macskája. Mer nem haggya üket elunni, ha be nem mehet. 
Ereszd be.” 


Megnyitotta az ajtót. Meg besurrant a zsivány, ugye, az ajtón. Mingyá odatette a zsákot igye az 
izé alá, az ágy alá. Osztán persze hát kürugta magát a grófné, meg a gróf. Könnyen odatőtötte közékbe. 


Teccett a valagjuknak, mikor odament az a meleg lencse. Melegitette nekik a seggöket. De utóbb 
meghidegűt ám a lencse. Hát mit vót mit tennyi? 
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Aszongya: „Nyanya, kakátá!” 
„Én nem,” aszongya, „papa. Talán te kakátá.” 
No, hát csak egymásratóták: kakátá, te kakátá oda. 
„Na, akármellikünk kakát!” Alájavágták az ágy alá aszt a lencsét. Éppen szájonkapták aszt a 


zsivánt, amellik az ágy alatt fekütt igye. 
Asztán betekerte hamar a zsákba. A macska mellé tette. A macskának a farkát megin megnyom-  


ta. Osztán akkor: 
„Má megin kimegy ez a dög. Engedd, mer a gróf meg feébred,” aszongya, „pöröl velönk.” 
Küengették. Evitte haza aszt a lencsés lepedőt. Hm? 
Regge megy jelenteni, hogy miccsinyál a fija. 
„Na,” aszongya, „valami szaros lepedőt mos ott a kútná,” aszongya. 
No, hát osztán: „No, jó, mive ellopta, itt van neki háromszáz forint még. De aszt meg ne mongya 


senkinek, hogy a grófné, meg a gróf belaszarott az ágyba.” Aszongya. „Mond meg neki, aszt ne mon- 
gya ki.” 


Kapott háromszáz forintot érte. Azér a jó tettyiér, hogy nem meséte kü senkinek. 
Hát oszt nem tudom, hogyan jutottam én hozzá, me má mesélem. Mégiscsak kübeszéték. Nem? 
Most nem mondom ám, mint szokás mondani, hogy étek, hatak, tökbeszartak, aki a legjobban 


meghagatta, annak a fejibeburitották. 


57. KÉSEM ÉLES, KENYEREM BÉLES 


Vót eccer egy gazda. Annak a gazdának vót egy szép leánya, meg hozzá egy szép, szóva, szógája. Hát a 
szógának szavajárása vót, mikor regge bement: 


„Aggyon Isten jóreggelt. 
Késem éles, kenyerem béles, 
Magam derék legény vagyok, 
Rajtam kifogni nem hagyok!” 


„Hm!” A leány mégis aszongya, „ezen kükellene valahogyan fogni.” 
Hát mentek huszárok a faluba. Mer aszt tutta, hogy a huszároktú meg fél az a derék szóga. Hát 


monta neki, mer a huszárok nálok is vótak, monta neki: 
„Huszár bácsi, aggya oda egy ötpercre a ruháját, had készüllek fe benne. Meg a lovat.” 
„De,” aszongya, „az útra ne mennyen benne, csak a telken.” 
Aszongya: „Ugyis a telken szánt a szolga, azután odalovagulok.” 
No, jó. Odatta neki. A leán ráűt, kilovagút. 
„Na, te pimasz. Látom ugyis, micsoda gyáva vagy. Csak hadd,” aszongya, „nem köll.” 
Belovagút. Nekiatta a katonának a ruhát, lovat, mindent. Na, most má van! 
 
Regge megy: Aszongya: „Késem éles, kenyerem béles. 


Magam derék legény vagyok, 
Rajtam kifogni nem hagyok.” 


Aszonta a lány neki: „Öha sárga, öha! Mekkö lennyi, mekkö tennyi!” 
Hu, akkor mérges vót ám, hogy megtutta. Hogyan tutta ez mast aszt? Nem teccett neki. 
Hát miccsinájjon. Gondukodott. Hát osztán mégis, meg valahogyan. Akkor megin vót egy okos 


haszna. Monta a leány a legénnek, hogy most hogyan van, hogy megin rajta van az izé. A leányon. Ak- 
kó monta, estére gyüjjön e a Mari néni. Marinénihó kellett a leánnak menni. Aszongya: 


„Tudod, te Mariska, mit beszének rólad?” 
Aszongya: „Nem.” 
Aszongya: „Aszt beszéli az egész falu, hogy neked férre van a hogyhijjákod.” 
„Aa, Mari néni!” 
„Csak gyere be!” 
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Beállitotta tükörbe. Sámedlira főtette a lábát. Hát ugye etátotta a száját. 
„Nészd, csakhogy férre van!” 
„Csakugyan,” aszongya, „férre van. Lenne szives herrecsinyáná?” 
„Hogyne,” aszongya, „csütörtökön este gyere e, mingyá meg lesz csinyáva. Operációt megvizs- 


gálluk,” aszongya, „asztán meg lesz csinyálva.” 
Akkor meg monta a szógának ugye, hogy nyócorakkor itt legyen. A leán meg gyütt. Előbb a leán- 


nak kellett mennyi ugye. Asztán belebujtatta, – ollan egy sütő vót, tuggya, hogy bele kellett bujnia a le- 
ánnak, – abba a sütőbe. Asztán hát a végeszte ott az operációt. 


Asztán a pincébe vót a legén. Akkor meg behítta, hogy gyüjjön most be operányi. 
Hát osztán megoperáta. Aszongya: meg van operáva. Akkor monta neki, hogy meg van, rendbe 


van az operáció. Hát asztán aszongya, mikor dolgozott, aszonta: 
„Here izé, here hogyhijják, here.” Tuggya, másképp. 
Hát osztán úgy vót. Meg lett operáva. No, most miccsinájjon, mit kell fizetnyi? 
Aszongya: „Nem baj, maj megfizető, mikor a lakadalmad lesz. Ehísz a lakodalmadba. Osztán 


akkor megmongyuk, mit köll fizetned.” 
Meg lett a lakodalom. Megmonta a Jánosnak, a szógának: 
„Eszt neked el köll vennyi,” aszongya, „mer má egyesek vattok ebbe a tekintetbe. Hogy ne csu- 


follátok mindig egymást.” 
Azután lett egy lakodalom. Ollan nagy lakodalmat csaptak, hogy vót ott lé, meg lé. Kisidátú 


Nagyidáig fótt, mint a Duna. Boldogember vót, kinek egy falat jutott. A kutyák hetedhétországbú 
összeszalattak a csontra, Mire az eleje odaért, a vége mind megdöglött étlenségibe. 


58. VADÁLLATOK, HÁZIÁLLATOK 


Ecce vót egy jó hegedüs. Asztán ment ott az izén keresztű, az erdőn. 
Ott meg a rókának csinyátak ojjan árkot. Osztán ez oda bekerűt, abba az árokba. Osztán nem tudott 
kigyünni. Mer azelőtt meg ugye, ahogy gyütt, egy róka gyütt elejbe. Róka gyütt elejbe. Annak meg 
aszonta: itt, meg itt van egy lik, ott benn van a muzsikás, ott muzsikál. 


Hát, osztán ment a róka, meg a nyul is oda, meg a, még a medve vót? Medve. Hát osztán látták. 
Hogy mennyen bele a nyul. Aszongya, ü nem megy bele, mer ott a kóc. 
Mer letóta a gatyáját, mikor az a három állat ott vót. Letóta a gatyáját, mutatta nekik. 
Hát monta, hogy mennyen. 
„A,” aszongya, „ennek még sok csöpüje van,” Ü nem megy. 
Hát akkor asztán odaszögeszte a nyulat a fáhó, mikor ment. Mer az is azér vót, hogy taniccsa meg 


muzsikáni. Asztán nem tanitotta meg, hanem odaszögeszte a fáhó. 
Asztán akkó ment tovább. Hát ezek elérték egymást. Megtaláták, hol van. 
Nem ment. Nem mertek nekimenni annak, merthát nem vótak bisztosak, hogyha nem szegezi me- 


gin oda üket. 
Osztán reggere gyüttek a favágók, hát azok osztán kiszabaditották az izét, kihuszták onnaj az 


árokbú aszt a muzsikást. Asztán ment haza muzsikáni. Egész éjje ott kellett neki tőtteni. Osztán akkor 
nem teccett neki, hogy így jártak, hogy nem tuttak belemenni. 


Osztán akkor hadatüzentek egymásnak a medve, meg a farkas, hogy ez így nem lesz jó. Hát kihíj- 
ja. 


Aszongya a róka, ü híjja a kakast. Kakast híjjá izének, társnak. Meg a macskát. A másik, a far- 
kas meg a medvét, meg az oroszleánt hítta társnak. 


Hogy találkosznak most künt a hegybe egy házná. Odaröndüték egymást. Oda. A kokas is oda- 
ment. Be a szobába, konyhába. A macska ugye a tűszhejre ment, mert meleg vót. Ott melegszik. A ko- 
kas meg föszállott a fára. Mer hónap lesz a párbaj. A medve meg belement a levélbe. Hintés vót az ud- 
varon. Ott beleásta magát, osztán ott alutt. Meg az oroszleány is. 


Hát regge korán a macska megébrett, mert éhes vót. Odament a levélbe. A medve meg bisztatta 
neki a fülit, rászta ugyi a levélbe, ammeg zörgött. A macska odaugrott, ammeg mekkapta neki. Hát 
eorditotta magát a medve, hogy morgott. Akkor meg föugrott, meg futásnak. Az oroszleán utána. 
A kokas meg a fán ekezdett kiabányi, hogy „Kicsodák? Kicsodák?” Akkor mégjobban futottak. 


Még mast is futnak, ha meg nem állottak. 
Ez gyerekeknek. 
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59. A KÁNTOR VISZI A PAPOT 


Elment két pajtás diót lopni, a másik meg birkát. 
Mentek. A temetőbe lett a találka, a hullaházná. A másik meg ement birkát lopni, hogy ott majd talál- 
koznak és megosztozkonnak a holmin. 


Asztán akkor olvasta szét. Nem tudott máskép olvasni: 
„Ez az enyim, ez a tijed, ez az enyim, ez a tijed.” 
Ahogyan ott olvasgatott, a kántor meg akkor ment haza a kocsmábú. Meghallotta, hogy mast a te- 


metőbe olvassák a csontokat. Megijett. Bement a plébánoshó, hogy gyüjjön ki vele, mert a temetőbe 
csontokat olvasnak. 


Hát, a pap tiltakozott, hogy ő nem megy, mert a lábo fáj. A kántor aszmongya neki, hogy csak 
gyüjjön, ü eviszi, a hátán viszi. 


Osztán vütte is a hátán ki. Mikor ott a nagy keresztná viszi ki, amejjik a dijót olvasta szét, ott be- 
kiátott neki: 


„No, már hozod?” 
Akkor leugrott a pap a kántor hátárú. Futásnak haza! Otthon bedöntötte az ajtót félelmibe. Kán- 


tor utána. 
Észrevette az a másik dióolvasó. Megijett. Összekaparta az egész dijót megin. 
Az is elszalatt. 
Még mast is futnak, ha meg nem állottak. 
Ez rövid. 
 
 


60. MIÉRT NINCS A ZSIDÓKNAK MESSIÁSUK? 


Hát akkor. 
Hol volt, hol nem volt. Az innenen innen, a tulon túl, még az operenciás tengeren is túl volt, ahol ki 
volt az út ficamodva, vót hajdanába egy szegény suszter. Annyira evót adósodva, hogy szegény ember 
már szegénységibe még kakáni se tudott. Gyütt a zsidó, hogy füzesse meg az adósságát, mermá 
elég sok óta tartozik. 


Hát akkor gondukodott, mast miccsinájjon. Elárvereszhetik a házát. Meggondúta, hogy jó lesz 
ümögbe, gatyába fökészünyi és emennyi a zsidónak a kéménnyibe, leereszkennyi. 


S asztán megzörgette a kéménajtót. 
Asztán hallotta, hogy zörög valami. Aszongya az asszon az embernek: 
„Hallod aptyok?” 
„Hallom.” 
„Mi lehet ez?” 
Aszongya, hogy „az Úrnak a szolgálója, az Úrnak az angyala jelent meg, hogy megfogja születni a 


Messiás.” 
A leányunktúl. 
„Mast eköll mennem a szegény suszterhoz, mekke neki mondani, hogy mi ujság.” 
Fogta magát, éjje, főkelt és ment a szegény sudzterhó, hogy kellen föl. 
„Ja,” aszongya, „most éccaka van, nem lehet.” 
Az asszon is monta neki, mer az izé sértés, házasságsértés volna, hogy más házára menne éccaka. 
„Hát mégis ekő menni,” aszongya a zsidó. Elengedi az összes adósságot. 
Hát mégis belement, hogyhát emegy. 
Hát ement. Osztán Rebekáva köllött neki hányi, a zsidónak a leányáve. Hogy az fogja megszűnni 


a Messiást Perlaki suszter által. 
Hát az öreg nemigen tudott már ugye. Aszmongya: 
„Perlaki úr, tiszta munkát, tiszta munkát csináni.” 
Megragatta a seggekápányát. Ammeg csak lüktetett. Aszongya: 
„Haggyon békit a valogamnak, mert lukat vágunk! Asztán nem lesz Messiás.” 
„Hogy a rossebb ette vóna meg a kezemet,” aszongya, „mikor magának a valogáhó nyútam.” 
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Megvárták a kilenc hónapot. Hát lett ám egy bongyorhaju zsidóleány. 
Megmonta a zsidó neki, hogy: 
„Perlaki úr, miccsinát maga? Nincsen Messiás!” 
Aszongya: „Montam, hogy haggyon békit a valogamnak. Most maga az oka.” 
„Ó,” aszongya, „csak a rossebb ette vóna meg a kezemet, mikor magának a valogáhó nyútam,” 


aszongya. 
Igy sincsen mái napig se Messiás. 
Etek, hatak, tökbeszartak. Aki legjobban meghagatta, annak a fejibe boritották. 
 
 


61. A SUSZTER ÉS A KÉMÉNYSEPRŐ 


Volt eccer egy szegény suszter. 
Hát mindig vasárnap dolgozott. Az asszon meg mindig pörüt vele, hogy ne dógozzon vasárnap, mer 
eccecsak az ördög eviszi, ha mindig vasárnap dogozik. 


Asztán mégis dógozott. Oszt a faluba gyütt egy szegén kéményseprőgyerek. Oszt bebujott a susz- 
ternak a kemencéjibe, ahol az asszon kenyeret sütött, hogy megszárogattya a ruháját. 


De efeledkesztek rula, hogy regge monták vóna neki, hogy gyüjjön ki, mer nem is tuttak rula, 
hogy benn van. 


Asztán az asszon ekészitette a kemenceajtaját, hogy regge csak begyujt, mert kenyeret fog sütnyi. 
A sujszter meg főket, prukkót. Megincsak: „pepek, peppe,” csak talpat. 


Asztán az asszon meg emegy fejni. Minekelőtte ement fejni, akkor begyujtott, a gyerek meg benn- 
vót. Ammeg kivágta avva a vassa, ami a vállán vót, a sujszternak a kemencéjének a kálháját és kiugrott 
a kemencéből. 


Észrevette a sujszter, hogy mi ugrott oda be a szobába. Visszanézett. Ammeg kivágta az ablakot. 
Utána kiugrott az ablakon. Meg a kéményseprőgyerek is oszt utánaugrott az ablakon. 


Futottak, futottak, ki ott a hegynek. Osztán eccecsak efutott a rétre. A sujszter vissza. A kémény- 
seprőgyerek meg eszalatt Őrállás felé ki. 


Osztán, mikor visszamegy, kérdi az asszontú, hogy „láttad-e?” 
„Mit láttam vóna?” 
„Itt vót az ördög értem. Csak gyere be, meglátod, hogy hun bujott ki a kemencébü.” 
Bemennek. Megnézik a kemencét. Hát egy nagy luk vót rajt. De, meg az ablakon is ott a nagy luk. 
Aszongya: „Itt ugrott megin ki az ördög az ablakon.” 
Etünt. Ement. Ement a szegény. 
De, hát még máinap is futnak, ha meg nem állottak. 
 
 


62. KI TUD NAGYOBBAT HAZUDNI? 


Ecce összeát egy baka és egy tüzér és egy huszár, hogy mejjikük tud nagyobbat hazunni. 
A baka emongya, hogy 


„Jártam fönn a Kárpátokba a legnagyobbik, legmagasabbik csúcson. Má a tarisznyámba szettem 
a csillagokat. Meg akartam fogni a fiastyúkot is, de ebujott a göncölszekere alá.” 


Hát aszonták a többiek: 
„Ez igaz lehet.” 
Akkor gyütt a huszár. Ü járt Itáliába. Ott regge korán kivonútak. S ollan záporesső gyütt. Nem 


vót sehol egy fa. Hát messzűt láttak egy nagy káposztafejet. Hát mégis alajafért háromszáz lovaskato- 
na. 


Akkor aszonták, az is lehet, hogy igaz. 
Akkor gyött egy kádár. Ez meg járt Kanadába. Csinátak egy nagy kádat. De minden kádárlegén 


egymástú egy órajárásnyira dógosztak. 
Aszmonták neki: 
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„Te, marha. Minek kellett vóna az a nagy kád?” 
Aszongya: „Annak a káposztának, amit te Itáliába láttá.” 
Akkor még gyütt a parasztgyerek is. Hogy üis tud egyet hazunni. Hát a parasztgyerek aszongya, 


ünekik vót egy régi, vén csonkatehennyek és az aptya elatta. Megtutta a tehen, hogy elatta. Éjje meg- 
szökött az a csonkatehen. Ement az erdőbe, egy nagy lukas fába belebujott. Ott benn meg is borjuzott. 


Má a borjunak ollan nagy szarva vót, hogy mikor a kanász belefujt a kürtbe, mert kürtöt csinátak 
abbó a szarvbú, Szentgyörgykor belefujt, még csak Szentmihálnapkor hallaccott ki belölle. Ez vót ám a 
nagy kürt. 


Monták, hogy az hazudott legnagyobbat. A parasztgyerek. 
Étek, hatak, tökbeszartak. Aki a legjobban meghagatta, annak a fejibe lett boritva. 


63. A JÓ ÜZLET 


Eccer vót egy bikatartó. Három fija vót neki. Hát osztán meghat az öreg s nem tuttak megosztozni a 
bikán. 


Osztán aszonták, akinek az istállójába bemegy, azé lesz a bika. 
Az egyik csinátatott kőbü, a másik csinátatott fábú, a harmadik, meg ojjan rekelleágbú. 
Hát osztán küeresztették a bikát. Hát a bika, – meleg vót, – belement ugye abba a csádés istálló- 


ba, amit a bolondabbik csinát neki. A fiatalabbik tezsvér. 
Hát most övé a bika. 
Ehajtotta a bikát a vásárra. Ment, hajtotta. Asztán az erdő mellett ment. Ott nyikorgott egy fa. 


Aszongya: 
„Vedd meg a bikámot.” Mingyá kináta neki, a fánok a bikát. 
„Na, megveszlek.” 
Betette, bekötötte a bikát a fáhó. Hazamegy füríszé, levággya a fát. De odament egy másik, mé- 


száros, ammeg leeresztette, evitte a bikát mire visszament. De mégis mérgébe levágta a fát. 
Hát a fa meg lukas vót, de teli vót arannya a fa. 
No, nem tutta mind főraknyi. Hazament. A tezsvérjeknek mongya, hogy legalább három szekér 


arany van ám a fába, mer a fa nagy. 
Mentek azok is szekéren. 
Megrakta az eső. Mer iparkodott, hogy ü rakhassa meg. Meglett. Viszi a szekér arant. Arramegy 


elejbe egy öreg szakállas ember. Aszongya: 
„Öcsém, mit visző?” 
Aszonta neki, hogy lúszart. 
No, hát vitte osztán haza. Lerakta otthon az arant. De lúszar vót. 
Akkor gyütt a másik. Az is megrakódott. Megincsak az is bemonta neki, hogy 
„Mit viszöl, öcsém ?” 
„Lúszart.” 
Hát otthon annak is csak lúszar lett. 
Ment a harmadik. Mikor attú kértte, hogy mit visze, az megmonta neki, hogy arant. Az a harma- 


dik vót a lekkisebb. Az osztán arant visz. De vót is neki otthon. 
Akkor meg mérgesek vótak rá, hogy mast az egész aran vót nekije. Bosszusak vótak rá. 
Osztán a királ meg adott ki egy parancsot, aki megfejti az izét, megtud három szónak feleni, akkó 


azé lesz a kirájleán. Értegyütt ez a három suhanc. Oda is ajánkoztak. Ementek mind a hármon. De a 
bolondot, a kicsit nem akarták emenni. 


A két okos ment mindig, hogy ők nyerjék meg a királleán kezét. Asztán mentek. 
Hogyan mennek, a postaútba mendegének, ez meg talát egy döglött kányát. Fövette. Mutatta ne- 


kik: 
„Hejj, idenézzetek, én mit talátam!” 
Kiváncsiak vótak, visszaszalattak. Látták, hogy hiszen csak egy döglött kánya. Jó bebosztak neki, 


hogy illenér visszahiv ollan messzirü. Hogy nem ke, má hun mehetnének. Akkor megverték jó. 
Akkor mennek megin egy darabra. Ott meg talát egy abrincsot. Aszt is a nyakábo akasztotta. De 


mutatta megin, hogy mit talát. Oszt megin kiváncsiak vótak. Nem döglött kánya, az abrincsfajta vót. 
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Hogy mit akar evve? De ü eszt taláta. Akkor jó megverték, meg úgy. Megin ojjan messzirü visszacsa- 
ta üket. 


Asztán mentek, megin mendegétek. Hát ecce csak odaérnek ám az izére, a királi várhó. Hát be- 
mennek. Hát most jelentkezik az eső. 


Bemegy a királkisasszon. Mingyá aszongya: 
„Aggyon Isten jónapot.” 
„Aggyon Isten.” 
„Ejnye, de meleg ez a szoba,” aszongya. 
A királkisasszon meg aszongya neki, hogy 
„Melegebb az én pinám.” 
Nem mert neki szóni semmit rá. 
„Emehet,” aszongya. 
Odament a másik. Az is csak aszt: „Aggyon Isten jónapot!” 
„Aggyon Isten.” 
„Ejnye, de meleg ez a szoba.” Nem mert rá szónyi. A leán aszongya neki, hogy melegebb az ü pi- 


nája, mint a szoba. 
Asse szót többet. Az is emehetett. 
Ment a harmadik. Bemegy. 
„Aggyon Isten!” 
Odamegy, aszongya: „De meleg ez a szoba.” 
Aszongya: „De melegebb az én pinám.” 
„Megpróbájjuk,” aszongya, „beletegyek eszt a döglött kányát, megsül-e benne.” 
„Hátha szétrepeszti.” 
Aszongya: „Itt az abrincs.” Ü megabrincsulla, ha szétreped. 
Ezé lett a királleán, mer megtudott feleni a valóságnak. 
Vót osztán, lett egy nagy lakodalom. Vót ott lé, meg lé. Kisidátú Nagyidáig folt, mint a Duna. Bó- 


dog ember vót, kinek egy falat jutott. A kutyák hetedhét országbú összeszalattak a csontra. Mire a há- 
tulla odaért, az eleje mind megdöglött étlenségibe. 


64. HÁNYAN VANNAK A VADLUDAK? 


Röpűtek a vadludak. 
Osztán egy alatta vót. Fökiátott nekik: 


„Száz ludak, hová repűtök?” 
„Nem vagyunk mink még százan,” aszongya, „csak ha mégannyian, félannyian, fertálannyian, ha 


meg te hozzája mégy, csak akkor vónánk százan.” 
Hány lud röpűt fönn? Juli mongya meg! 
Harminchatan. 
Harminchat, meg harminchat az hetvenkettő. Meg tizennyóc, meg kilenc, meg az egy hozzá. 


65. KANÁLÖNTÉS 


Itt mentek a huszárok a faluba. 
Osztán ment egy kisleány. A kapitány aszongya: 


„Ej, de szép kislánya vagy. Hogyha én megtosználak, még sokka szebb lönnél.” 
Akkor ment haza a leán. Monta az aptyánok: 
„Papa, tosszon meg engem!” 
Aszongya: „Csak gyere fö a héjba!” A hordóra leütette, hát kiverte, hogy a seggén a ruha száko 


lett neki. 
A asztán együtt az idő, hogy a leán férhement. Most aszongya neki az ura: 
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„Hát tosszunk, Juliska!” 
Hát hogy ütet csak megtoszta még az aptya, hát ü nem toszik többet. 
Hát megy a legény vagy az uj ember. 
„Papa, miccsinát maga a leánnyáve? Megtoszta?” 
„Én nem, fijam. De emondom, hogy hogyan vót. Gyütt,” aszongya, „mondani, hogy mentek a hu- 


szárok a faluba. Osztán a kapitány hogyan ment, hogy csak ollan szép kisleán vagy, de ha én megtosz- 
nálak, még sokka szebb lennél. Gyütt haza mondani nekem. Aszongya, én azér montam neki, nehogy 
valaki férevezesse, oszt így rajtakaptya. Hát így nem toszik a leán. Mond neki más alapon, mond neki, 
hogy hogyan.” 


Hát akkor aszongya, kalánokat öntenek az éjje. Aszonta a leán: 
„Jó lesz, öncsünk kalányokat.” 
Vett egy sereg uj kalányt. Egy hat darabot. Asztán este mindig alaja tette az ágy alá. Osztán ki- 


huszta: 
„Má egy készen van.” 
„Hát még öncsünk!” 
Hát osztán öntöttek. Igy kihusztak egy tizenkettőt. Akkor monta, hogy ezek szép kalánok. Akkor 


jó vót minden. 
De regge meséli az aptyának, hogy „az éjje kalánokat öntöttünk,” aszongya, „de annyi férefót, 


hogy még magának egy kimerőkalánna lett vóna belőllö. 


66. A HÜLYE LEGÉNY 


Ecce vót egy hires János. A szomszédba ment a leányokhó. 
Ott asztán hítták ennyi. Osztán nem vót nekik több kalán, hát villát kapott elő. Oszt eszi a levest villá- 
ve. A asztán csak hagyták. 


Másnap monta az annyának, hogy miccsinyátak. Aszongya: 
„Éppen ettek, mikor ott vótam. De nem vót annyi kalán, amennyi köllött vóna, osztán villáve et- 


tem a levest. De, hát keves jutott belülle.” 
Monta az annya neki, hogyhát kalánna ke ennyi a levest, nem villáva. „Maj máskor osztán,” 


aszongya, „akkó úgy egyé.” Akkor villáve eszik. 
Emegy másnap megint. Hát akkor osztán húst ettek. No, hát osztán nekiment, avva akarta, kalán- 


na ette a húst a János. 
Az annya mégis: „Hát miccsinátatok ?” 
„No,” monta, „hát ettem a húst kanálle.” 
Jó. Most mégecce ement este. Aszongya: 
„Hát miccsinász, hogyha kikisér? Vagy kikisérnek vagy nem kisérnek ki?” 
„De,” aszongya, „kikisérnek, a Juliska.” 
„De, hát miccsinász vele?” 
„Hát,” aszongya, „jóéccakát kivánok neki.” 
„Hát mekke,” aszongya, „cirógatnyi ekkicsinyt, nemcsak otthanni, hát mekkő csókúnyi aszt a 


leánt, oszt csak otthagyod.” 
Jó van. Akkor hónap úgy tesz. 
Megin ement. 
Osztán, mikor emegy, akkor jutott eszibe, kinn vót má a kapun, hogy meg is kellett vóna csókú- 


nyi, mer az annya monta neki. 
Akkor visszament: 
„Hejj, Juliska, efelejtettem valamit.” 
Aszongya: „Mit?” 
Aszongya: „Megakartalak csókunyi.” 
„Annyi baj legyen,” aszongya, „megcsókuhacc. Kinyitom az ablakot, osztán megcsókusz.” 
Hát a leány kinyitotta az ablakot, osztán kitartotta neki a seggit. Osztán megcsókúta neki a se- 


ggit. Osztán ement. „Jóéccakát.” 
Kérdi az annya: 
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„Hát hogyan vót?” 
Aszongya: 
„Mikor együttem, efelejtettem megcsókúnyi, osztán vissza mentem,” aszongya, „efelettem vala- 


mit. Megakartalak csókúnyi. Hát kinyitotta az ablakot, osztán egy cuppanós csókot attam neki. De, 
hát ojjan csöpüs vót,” aszongya, „a csók.” 


Azután másnap megin ement. Akkó úgy foltatta tovább. Osztán akkó mégis evette a leánt. 
Étek, hatak, tökbeszartak. Aki legjobban meghagatta, a fejibeboritották. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


348 


FELBER GYÖRGY 
67–69.
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67. A SZABÓ ÉS AZ ÖRDÖG 


Vót eccer egy szabó. Hát a mindig istenkedett, meg reménkedett, hogy hogyan talákoszhatna az ördög- 
ge. A szabó, hát a szabó. 


Hát csak ecce megjelent az izé, az ördög a szabóná. Hát a szabó aszongya az ördögnek: 
„Na”, aszongya, „meggyütté?” 
„Meg, meg. Hát mindig izété, pálláztá, hogy szeretné velem talákozni. Hát most megjelentem. 


Mast mü a kivánságod tüllem ?” 
„Nahát,” aszongya, „sok munkám van. Hogyha megsegitenéd varni eszt az őtözet ruhát.” 
„Ha, ha!” az ördög mingyá. „Ha, ha,” aszongya, „hogyha elébb evégzed, akkor a téd leszek.” 


A szabó monta az ördögnek. Na, na, mer kérdeszte az ördög, hogy megsegiccsem az izét varni. 
„No,” aszongya, „evühecc, tiéd leszek!” 
Na jó. Hát az ördög hosszú izé, cérnát füzött a tüjibe. A szabó megcsak szokás szerint, hogyan 


szokott varni. Nohát az ördög hosszi cérnát húzott bele. Kiköllött neki az ablakon ugranyi, hogy kitut- 
ta húznyi a cérnáját. Beugranyi megin, hogy behúznyi. 


Hát így a szabó előbb megtutta varnyi az izéjét, a lejbit, mint az ördög. 
Na, ja, hát jó van. A szabó megvarta az izét, de az ördög nem tutta az izét, a holmiját a szabónak. 


„Na, ja, hát mast” aszongya az izé, az ördög, „mast én előbb megvartam, mast eviszlek.” 
Ja, a szabó aszmongya az ördögnek: 
„Ja, nem úgy van az, „aszongya, hogy csak mingyá evünni. Két vagy három izé, fogadás, ellen 


terminus, aszongya a szabó,” 
„No, hát,” aszongya, „mi lesz a második?” 
Aszongya: „Van egy dunyhám, má nem tudok vele födöznyi, kieresztem a tollat, had levegősüllön 


ki, aszongya, ha összö tudod mind szennyi,” aszongya, „itt vissza bele az izébe, hát akkor. De hát 
azonkivül, aszongya, még lesz egy harmadik igazi kivánság.” 


Na hát megereszti, az izé küment, küvütte, a szélnek eresztette a tollat a szabó. 
Ja, az ördög összekaputta a tollat mind. Vissza bele. 
„Na,” aszongya, „ez mast, ez is kész.” 
„Mast,” aszongya, „hát mi lesz a harmadik?” 
Hát kiment a szabó az udvarra, az ördögöt kühítta. Egy jót fingott a szabó. Aszongya: 
„Fogd meg, köss rá gombot!” 
Ja, osztat nem tutta megkötnyi, ugye a fingot. Az ördög a szabónak a finggyára nem tudott gom- 


botkötnyi rá. 
Nem tutta evünnyi a szabót. 
Az ördögnek elkellett mennyi. 


68. AZ ÖRDÖG ÉS A CSÉPLÉS 


Vót egy paraszt, meg az ördög. 
Hát, a paraszt azon izét, buslakodott, a gabonája, csépűnyi valója vót. 


No, hát az ördög ement hozzá, a paraszthó. Aszongya: 
„Esegittem csépűnyi,” aszongya, „hogy mit acc vagy mit fizecc, ha esegittem csépűnyi a gabo- 


nádat?” 
„Nahát,” aszongya, „mit annák? A felére megosztozunk.” Aszonta az izé az ördögnek. 
Jó van. Esegitette izé, az ördög csépűnyi a buzát. 
Nohát, aszongya a paraszt az ördögnek: 
„Tudod mit? Hát mast mellik rakást veszed? A kis rakást vaj a nagy rakást, ha föszórjuk a bu- 


zát?” 
Hát az ördög gondukodott, gondukodott. „Dehát, aszongya, melliket adod? 
„A,” aszongya, „asztot terád hagyom,” aszongya, „veheted, amelliket akarod. Melliket veszed?” 


Az ördögnek monta a paraszt. 
Na, hát az ördög aszongya, ü veszi a nagy rakást. 
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Hát persze pelvábú a buzábú több lett, mint a szem. Hát így az ördög pelvát kapott. Szemet nem 
kapott. Szem a paraszté lett. 


Megmérgedett az ördög. Ennagy szelet hajtott. A pelvát mind esöprötte. 
Ja, na most a nagy rakást vette az ördög. 
Hát gyütt a rozs. Ecsépűték a rozsot. 
Hát, aszongya az ördög a parasztnak: 
„Hát mast mellik rakást adod oda?” 
Aszongya, „Amelliket veszed. Veheted, amelliket akarod. A tijed az esőség.” 
A paraszt monta az ördögnek. 
Ja, hát az ördög gondukodott. Mast esőbe becsapódott, pelvát kapott. Mast a nagy rakást veszi? 


„Na, aszongya, mast veszem a kicsit.” Az ördög monta. 
„Rendbe van,” aszonta a paraszt neki, „hát a tijéd a kicsi.” 
Hát a rozsbú a szem mindig több lett, mint a pelva. Az ördög megin becsapódott. Nem kapott sze- 


met. A paraszt evette a szemet, az ördög evette a rozspelvát. Hát, utóbb má akkor az ördög mérges vót 
igen. Búzát is esegitette csépűnyi. Nem kapott szemet. A rozsot is esegitette csépűnyi a parasztnak. 
Nem kapott szemet. Na, mast vót az árpa. Aszongya az izé: 


„Hát mast mellik rakást adod?” 
„Ja, hát aszongya a paraszt, melliket akarod vennyi, aszt veheted.” 
„Na,” a paraszt aszongya az ördögnek, „tudod mit? Mindeniket megfelezzek.” 
Az ördögnek monta. 
„A kisrakást is megfelezzek, meg a nagyrakást is megfelezzek.” 
Az ördög gondukodott. „Jaa?” Asztán az ördög rosszuértette. Az ördög aszt gonduta, a magot 


kapja. Itt is a nagyrakást kaptya meg a paraszt, meg onnaj is a nagyrakást kaptya meg. Hát az ördög 
aszonta: 


„Tudod mit? aszongya, megint, most a kicsit veszem.” 
Megin becsapódott az ördög, mert az árpábú is több lesz a szem, mint az árpapelva. 
No, hát nem kapott az ördög semmit. Igy az ördög nem kapott semmi gabonát. Ingyen csépűt. 


69. KISMIKLÓS 


Hát egy országbú eltünt a nap meg a… Etünt a nap, meg a hold. No, hát a királ szomorkodni kezdett, 
mert sötét lett az ország. 


Na, ja, hát hogy sötét lett az ország, a királ összehítta az izéket, a tanácsadókat, hogy mitévő le- 
gyen. Mast az országába egész időbe sötéccség van. 


No, hát osztán vót egy igen szegény ember. Vót neki három fija. 
Hát a királ kiatta az országba, hogy aki visszatuggya hoznyi a napot, annak aggya a lejányát fele- 


ségül. 
No, hát ezek a fijak, mind a három fi, ementek. Hát monták az aptyuknak, hogy emennek a királ- 


hó, osztán megpróbájják a világot. Hogyha a napot visszatuggyák hozni. 
No, hát ementek a királhó. Jelentkesztek, ez a három fi, hogy emennek, megpróbállák. Hogy 


izék, bárók, grófok, hercegek, mindenfílik mentek. Hát eszt a három fit a királ bekütte az istállóba. 
Nem? 


Először felőtösztette ezüstös, aranyos ruhába, meg kardot mindeggyinek att. Az istállóba kütte, 
hogy mindeggyi választhat lovat, hogy luháton mehessenek. 


Na, a két öregebb fi, ez szebbtű szebb lovakat választott. Ez a legfiatalabbik, ez meg egy csipás, 
rücskös, egy gürüncös csikót választott. Pedig hát az a rücskös izé, az valami táltos vót. És ez a legfija- 
talabb fi meg hát ösmerte aszt a lovat. Hát mast küvezette. 


Hát mast mind a három lóháton vótak, meghát fevótak izéve. Esztet künevették. Mind izé, a kard- 
gya rozsdás vót, rozsdás kardot vett. Meg hát a lovát is. Aljas, mocskos ruhát vett magára. Azok meg 
hát szép tündöklőt. Meg fényes kargyok vót. Ezek izé, künevették. 


„Hát, aszongya nekik, ne nevessetek bátyámék. A nyertes, aszongya, mégis én leszek.” 
Eszonta előre, mielőtt elindútak hát, hogy napot mekkeresnyi. 
Na, hát mikor kiírtek a szabadba, hát a lova megszóllant: 
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„Ides gazdám,” aszongya, „hogyan mennyek? Mint a nap röpül vagy mint a szél?” 
Aszonta a lovának: „Ahogyan teccik.” 
Elhatta a báttyait. Nem tuttak utána menni. Lehatta. 
Na, hát asztán aszonta utóbb végre a gazdája: 
„Kedves lovam,” aszongya, „mast úgy menny, hogyan én akarlak.” 
No, oszt a ló úgy ment, ahogy a gazdája akarta. 
Akkor megvárta a két báttyát. 
Ja, hát együtt az aranhid. Az aranhídhó értek. 
Hát ott aszongya, ott a legfijatalabbik fi lója megszóllant, aszongya: „Itt, itt mast mekkel várnot- 


tok, mert itt most ez a hid alatt gyün a kilencfejü sárkándia, akivje neked mekke birkóznod.” 
Ja, Arany, micsoda Miklósnak hijta magát ez a legfijatalabbik fi. Arany Miklós. Ja. 
„Hát akkor itt megvárgyuk.” 
Hát ecce csak gyütt a tizenkétfejü sárkándia. Lóháton. Asztán a lója megbotlott a hidon. Alatta 


vót az izé, a Kis Miklós. Lebujva. 
Hát a sárkándia a lóját összeizéte. 
„Ja, nem tehetek róla, hogy megbotlottam. Alatta van, a hid alatt van a Kis Miklós, akive neked 


mekke birkóznod.” 
Na ja. Hát a sárkándia leszállott a lórú. Hátra kiátott: 
„No, tuttam, hogy itt a hid alatt vagy Kis Miklós. Gyere fe, aszongya, hát megpróbákozzunk, 


hogy ki lesz erősebb, te vagy én.” 
Ja, hát fel a Kis Miklós, felugratott! 
A báttyainak meghatta, hogy „addig maraggyatok ott alatta, még mü a sárkándiáve tucsako- 


dunk.” 
Na, hát föment a Kis Miklós. 
„Na, hát mit akarsz? Te nyomorút féreg?” Kis Miklósnak monta a sárkándia. 
Na, kihuszta a Kis Miklós: 
„Hát,” aszongya, „csapjok össze a kardunkat.” 
Na, hát a sárkándiának leszette mind a három fejét. 
Na, akkor a Kis Miklós a holdat mingyá egyik bátyának atta át. Ott egyik holdat mingyá mekkap- 


ta a sárkándiátú. Jekütte egyik báttyátú haza, hazájukba. 
Nahát aszonta a királnak, hogyhát mast meghosztam a holdat, de, aszongya, majd a napot késeb- 


ben hozza az öcsém. 
Ja, de hát a hold világitott, de nem úgy, mint hogyan kellett vóna. 
Ja, hát osztán a másik báttyáve tovább lovagút a bátor, a Kis Miklós. Ja, megin jelértek az ezüst- 


hidhó. Ja, ott a lova aszonta, aszongya neki: 
„Édes gazdám,” aszongya, „itt mekke pihenned, mer itt mekke küzdened a hatfejü sárkánnya. És 


hogyha aszt legyőzöd, akkor nyertes lesze. Meg hogyha nem, hát, aszongya, akko evesze.” 
Na, ja. Hát Kis Miklós belenyugodott. A hid alá bujt a báttyáve lovastú. 
Hát ecce csak gyütt a hatfejü sárkándia. Hát annak a lója is megbotlott a hidon. Ja, hát az is 


aszongya: 
„Te, vak kutya,” a lójának a sárkándia, „hogyan idájig nem botlottá meg, mast kezdesz vénséged- 


re botlani.” 
„Ja,” aszongya, „a hid alatt van a Miklós, az tette esztet, hogy megbotlottam. Aszongya, avve 


kell neked gazdám megvijaskonnyi.” 
Na, hát a hatfejü sárkándia megin leszót: 
„Na, te fíregalak! Gyű fe! aszongya, győzz meg engem, ha megtucc!” 
Ja, hát Miklós fe: „Na, te erdeji féreg, csak gyere, aszongya, küzgyünk meg.” 
Ja, de ott má, ott má Kis Miklós aszongya: 
„Itt má baj van. Ha levagdalom a fejit, mind a hatot, aszongya, a másik feli hat kinyől.” 
„Hej,” aszongya, „táltos lova, ides gazdám, ne törőggy avve,” aszongya, „ha a másik felén tizen- 


kettő kinyől is. Tebelüled, aszongya, piros lángot eresztek, a sárkándiábú meg sárga lángot eresztek. 
És mikor meglátod, hogy a sárga láng kigyün,” aszongya, „a sárga lángba dobd bele a buzogányodat 
és” aszongya, „az tönkrement.” 


No, hát úgy is úgy lett. Hát összement az izé, a Kis Miklós a sárkándiáve. A hat fejit levagdóta. 
Ja, de a másik felin megin má ha megin kinyőtt. 


Akkor a tátoslova jekapta az izétü a kardot, a Kis Miklóstú, és beledobta az izé, a sárga tüzbe a 
kardot. Akkor az izé, a sárkándia semmivévállott. Etünt. Az izé, meghát, eh, a Miklós lova vót. 
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Na, hát ott akkor átatta a napot a másik báttyának és hazakütte. 
Ja, de mikor vütte haza a napot, ja de hát csak a finylett, fínylett, de úgy nem, hogyan kellett vóna. 
Ja, de most hát a Kis Miklós mas hogy küpiheni magát és azután megy ü haza. Hát, mikor haza- 


ment, osztán hogy küpihente magát, hát ment haza. Hát mikor bejért az országba, hogy betette a lábát, 
az izé, a nap, meg a hold szípen világitott, az ország eccerre világos lett. 


Hát ement a királhó, bejelentette, hogy mír ígnek, mír van világosság, röndös világitást ád. Monta 
a királnak. 


Hát a királ ais beösmerte, hogy a Kis Miklós szerezte meg a holdat, meg a napot. Mast a bölcse- 
ket összehítta, hogy mitévő legyen, hogy jeza zember, jez rendűte a holdat, meg a napot vissza. Hát 
hogy mütevő legyen? 


Hát a bölcsek annak izéték, hogy a lejányát neki igérte. 
Hát mast annak atta a lejányát, a Kis Miklósnak. 
Hát, étek, hatak, ha meg nem hatak, még máinap is ének. 
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GAAL JÓZSEF 
70–97.
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70. PUZDORÁS CSIBE 
 
Meg osztán vót ollan csibe, ollan puzdoráscsibe. Asztán ha bevütték, akkor valamit bevüttek. 
Hát illesmirü én is hallottam beszényi. 


Hát osztán, mikó hazagyüttek a malombú, itt a böruná vót ez a fekete csibe. Nem? Vizesen. És 
akkor a Csisztinek az öregaptya, vagy ki vót ez, megsajnáta, hazavütte. És főtette erre a régi kemencé- 
re. Nem? És reggere a csibe nem vót ott. Hanem a helin vót egy nagy rokás buza. 


Hát akkor aszonták, hogy ez a csibe, mive az ember hazavütte és megszárogatta, hogy azze háláta 
meg. Hogy szóve az a csibe valami baszorkány féli vót-e? És reggere etünt. De a helibe egy nagy rokás 
buza vót. 


Errü hallottam én is. 


71. ÖKRÖK A DIÓFÁN 


Az öregasszonyra ráfogták, hogy boszorkán volt. 
És az ökröknek fájt a lába. 


Mikor a gazda be akarta az ökröket fogni, az öregasszon kiment és monta neki, hogy kennye be az 
ökröknek a lábát. Bent van a polcon a füstöskonyhában az a kenyőcs. Nem? És persze az öreg kivütte 
a kenyőt és bekenyte az ökröknek a lábát. És ahogyan bekenyte az ökröknek a lábát, eccercsak az 
ökrök szárnyot kapnak. Fölröpülnek a diófára. Mast a paraszt nem tudta az ökröket befognyi. Be- 
megy. Mondja az anyjának, hogy mi történt az ökrökkel. 


„Te, szamár,” azt mondja, „te rossz kenyőt vettél. Nem azt kellett volna. Te azt a kenyőcsöt vet- 
ted, amellikkel én repülök a sütőlapáton, meg a söprün.” 


Mast erre az öregasszony kimegy. Fogja a sütőlapátját, amivel a kenyereket betulták a kemencé- 
be. Megkenyi a lapátot és felnyul az ökrökért. A lapáttal leszedi az ökröket. 


És itt van egy alsóőri ember, aki százszázalékra bizonyitja, hogy ü még látta. 


72. A BAKTER ÉS A BOSZORKÁNYFÁNK 


És akkor vót még egy bakter. Éjjeliőr. S az mindig ugyi éjfíkor végigszokott a faluban mennyi. Mer 
nálunk előbb az a szokás vót, hogy kilencórát, tizenegyet, egy órát és háromórát kellett neki kiá- 
tanyi. Hogy ü avva jeleszte magát, hogy ü ébren van. Nem? Akik benn a lakásba aluttak. 


És éfélkor ement le Vörösvárra, következő kösségbe. S amint ott leér, eccecsak hall egy zenét s ri- 
kógattak. Mingyá otthon vót, hogy itt valami lakodalmat tartanak. Lakodalmasmenet gyün. 


No, persze, ü is oda közeledett. Mikor odaért, egy uccábú begyütt a lakodalmas csapat. Nem? És 
a cigán mingyá odaugrott és nekiadott egy hegedüt, hogy üis jáccon. Az éjjeliőr. De, hát ü avve ellenke- 
zett, ü nem tud hegedűnyi, vagy nem tud jáccanyi. „Dehogynem. Csak foggya a hegedüt és jáccon.” 
Hát tudott jáccani. Velök jáccott. 


És mentek. Hogy hová? Ü asse tuggya. Nem? Csak mentek. Eccecsak kiértek a hászhó. Oda be- 
mentek. Hát má ott várták ugyi a vacsoráve, a lakodalmas kosszta. Most ittak, ettek, énekűtek, szóra- 
kosztak. És eccecsak egy néni az éjjeliőrnek kérdeszte, hogy van-e otthon csalággya. Mongya, hogy 
van egypár gyereke otthon. „Akkor tőccse meg a zsebgyejt, meg a tarisznyáját karafonne, sütemények- 
ke.” 


Hát az öreg nagy örömme ugyi megtőtötte, hogy maj hazamegy nagy örömme, hogy a gyerekek- 
nek lesz enniek. Ja, mikor hazaér, megnézi a tarisznyáját. De mi van benne? Mint lúgombócok. Nem 
akarom kimondani, hogy micsoda. 


És feébred. Akkó lássa, hogy künn van a mezőségen, egy nagy tőgyfa alatt ébrett fe. Ott vót a la- 
kássuk nekik. 


Hát ezek baszorkánok vótak. 
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73. A LEGÉNY HAZAREPÜL 


Asztán innej ott vót egy öreg néni. 
A legény aszmongya a kollegájának: „Ja de jóvóna hazamenni,” aszongya, „hónap nálunk izé 
van, templomnaptya, Katalin nap. Szeretnék hazamennyi a bucsura.” 


Az az asszony hallotta. „Na,” aszongya, „ha íppeg az a kedved, hazavüszlek én.” 
„Na, de hogyan?” 
„Ne törőggy avva. Millen messzi?” 
No, osztán monta. 
„Na,” aszongya, „féltiszkor harangoznak be, féltiszkor má otthon vannunk.” 
Hát az asszony is valahogyan mekkente ugyi magát, meg az izét, a legént is. Asztán hazarepűtek 


onnaj ide. Itthon vótak. Mire beharangosztak, itthon vótak. 
Baszorkánok valami kenőccse tudnak repűnyi. Valami kenőcsöt hasznának. 


74. A NYÖGÉRI REPÜLÉS 


És akkor itt volt a mi határunkban, az irtáson egy diófa. Talán tud maga is rúla Reszka néni. De nem 
láttam. És ott tarttózkottak a baszorkányok. Ott volt a gyüléssek. És nálunk volt egy kisharang. Mert 
előbb minálunk ugyi, ha éjjel valaki meghalt, lélekharangot húztak. És annak a harangnak ollan hatal- 
ma volt, mikor avval a lélekharanggal húztak, hogy a baszorkányoknak le köllött szállani. 


És akkor lent voltak Magyarországon csépűnyi innejt Alsóőrbül többen. Nem? És egy asszony- 
nak is volt egy fia. A szomszédasszonynak mesélte: 


„Kár, hogy a fiam nincsen itthon, mert holnap Katalinbál lesz.” Nem? Bucsúnap. 
S a szomszédasszony azt mondta neki: 
„Hát csak az a bajod, hisz,” azt mondja, „én tudok segiteni. Én hazahozom még az éjjel a fiadat.” 
„Ja, hogyan?” 
„Hát,” azt mondja, „te avval ne törőgy, ne érdeklőgy utána. Az az én dolgum. Csak azt mond 


meg, hogy hazahozzam-e és mit tudsz érte adni, hogy hazahozom.” 
Ja, azt mondja, hogy üneki nincsen semmi, semmi pénze sincsen. Mit adjon? 
Hát azt mondta neki: 
„Akkor igérd meg, hogy nem árulsz el. Asztat fizeted nekem és estére a fiad itthon lesz.” 
És evvel a szomszédasszony eltünt. Nem? 
És egy óra vagy két óra mulva egyszer csak verik az ablakot. A legény kiábát: 
„Anyám, eressz be!” 
És az anyja felkölt. Hát tényleg igaz, hogy az ő fia itthon van? Fölnyitja az ajtót. Kümegy. A fia 


volt itt! 
Az az asszony hazahozta Nyögérbül. Röpültek söprüvel. A legény is, meg az asszony. Fölültette a 


söprüre és röpültek. 


75. A NÉGYLÁBÚ VALAMI 


Itt van az én apám. Anyánkhó járt Fölsőőrbe. A Slejfer Sándort ismerték jól. Az volt a kolegája. 
Együtt jártak Fölsőőrbe a lányokhoz. 


Hát persze már megkístek. Jól íjfél után volt már, mikor jöttek hazafelé. És a fölsőőri bürün mi- 
kor át akarnak jönni, a bürün keresztül fekszik valami. Mint egy kutya, ollasféle. 


És apám nekimegy, hogy eltújja onnan. Az az állot fölállott és mindenhogyan csak keresztben ál- 
lott. Nem? Nem engedte sehugyan sem üket. 


Akkor otthatták. 
A Sándor bácsi azt mondta apámnak: 
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„Gyere Miska, elmegyünk le a Komócsi felé. A fölső malomnak.” 
No, hát mast összedugták magukat. Eljöttek le a malomba, a malom felé. 
Mikor a Komócsiba lejönnek, ott már megint előttük van. És sehogyan nem engedte. És ugye 


apám is mindig bizonyitotta, meg a Sándor bácsi, hogy ez így volt. 
No, most: 
„Visszamennünk az országútra.” 
Följönnek a postaútra, hogy eljönnek az alsómalomnál ide. No, most mikor az alsómalomtul az 


országútra kijönnek, hogy a fölső malom felé tartanak az úton, ott már megint elejbeállott. És akkor 
már nagyobb formában. És akárhogy is ki akarták kerülni, az mindig elejbük állott. 


Sándor bácsi azt mondja: 
„Tudod mit? Elmegyünk vissza föl, a Gál Jánosnak az apjához.” A Gál Jánost ismerik? Annak 


az apját mink ismertük. 
Bemennek. Megkocogtatják az ablakot. Amire az öreg Gál János jekentkezik: 
„Ki van kint?” 
És ezek mondják, hogy szóval ők vannak kint és nem tudnak sehogyan sem hazamenni. Adjon ne- 


kik egy lámpát vagy kisérjék el. S az öreg Gál János kiszólt nekik az ablakon: 
„Csak menjetek egész nyugodtan haza. Ne törődjetek semmitse. Mire ti odaértek, már nem lesz 


ott, mert már az ideje lejárt neki. Csak egész nyugodtan. Ha elejbétek is áll, ne szóljatok, csak várja- 
tok egy darabig, s az egyször elmegy tőletek.” 


S mire lejöttek a Komócsiba, már nem volt ott semmi. S az öreg Gál János akkor azután elmesélte 
nekik, hogy üvele az nem egyszer történt meg. Mert Gál János meg ide Alsóőrbe járt a lányokhoz. S 
mikor az hazament, űneki is megjelent. 


Hogy mi volt az, asztot sem az apám nem tudta megmondani, sem a kolegája. Négy lába volt neki. 
Se kutya nem volt, se borju nem volt. Négy lába. 


A Králi néni is mindig mondta. A Králi néninek is megjelent. 


76. TÜZESEMBER 


És itt vannak ezek a tüzesemberek. 
És még vannak emberek máma is, akik nem ojjan öregek, hogy bizonyiccsák, hogy az is lítezett. Ha az 
föűt valakinek a szekerire, a lovak nem tutták a szekeret továbbhúznyi. 


Aszt csak látták benn a ríten a falun kivül estélenkint. Ahogyan az jár. 
A Bejsz Józsi bácsi, ahogy bemennek itt az asóőri malomnak, azok szoktak Magyarországra 


vünni deszkát. Nem? A rígi üdőbe. És mikor itt bemennek a malomnak és kümennek az országutra, 
ecce csak a lovak megállanak és nem tuggyák a szekeret továbbhúznyi. Az aptya aszmongya: 


„Mi a menkü? Má megin a tüzesemberek járnak itt? – aszongya, – bisztosan egy hátú föűt.” 
Nem? 


Az aptya leszállott az ostorra, hogy hátramegy. Hátú a nyujtón űt a tüzesember. Valami jelszót tu- 
dott a Bejsz Józsi bácsi is mondani. És ugyi a tüzesember leugrott. Akkó ement tovább. S akkó űk 
mentek megin tovább. 


De az hama röpűt ám. Hogy, nem tom, míg ide a malomba bementek, hogyan apám ecce meséte, 
hogy ementek őlleni, asztán ugyi éjje végesztek, anyámje a malomba vótak. Müre a malombú kijün- 
nek, egészen a patakhidig, ott látnak világot. Mire a patakhidig ideértek, meg má előttük vót. 


77. PÉNZÉGÉS 


Itt a Csisztiháton belül a pénszt is látták mindig égni. S mihánt hogy valaki rámutatott. 
Ugyan én nem láttam, az öreg Beisz Józsi bácsi meséte. Ü nem ecce látta, se kécce. És oda is mentek 
keresni a helet. Nem talátak semmit. Mihántos rámutattak: „Ott, nézzétek, a pénz ég!” Abba a 
pillanatba eis alutt. Ott tunni kellett, hogy mit kell mondani. Valami jelszó. Csak jelszóva lehetett kü-
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venni. Avva nem találkosztunk, hogy valaki ki tutta vóna venni, vagy szóve megtaláta, vagy az. Ez az 
egész csak egy fantázija vót, vagy kitalálás vót, vagy ténleg baszorkánság vót. De a tüzet lehetett látni. 


Advent üdőbe szokott legjobban. Mer én, még amit visszaemlékszek. Jó, az lehetett tizenháromba 
vagy tizennégybe. Kécce láttam. Ez nyáron sohase vót. Őssze, karácsony előtt. Kécce láttam. 


78. ÁLLAT ÉJJEL 


Az öregasszonnak a fijának etörött a keze. S ugye akkor nem vót se telefon, se autó nálunk, se bicikli, 
hogy nem tudom, valaki gyorsan orvosér tudott vóna menni, hogy a gyermek kezit megmenteni vagy 
bekötözni. Az öregasszon fogta a fiját. Még nem is vót ojjan öregasszon, fogta, hogy evüszi fel Fősőőr- 
be az orvoshó. 


És amikor a Komócsiba fömennek a réten, annak is előtte vót ez az állat. És a Králi néni aszonta: 
„Te büdös dög!” Összeszitta mindennek. Az má tudott ijjen szavakat ugyi. „Hogy teneked éppeg mast 
köll itt előttem lenni? Amikor a gyermekemnek a törött kezive menek az orvoshó?” 


S az akko megszóllant. „Hogy teneked ippeg mast kellett gyünni? Gyütté vóna egy félóráve ké- 
sőbb, akkor se te nem láttá vóna éngemet, se én nem láttam vóna tégedet. 


79. BOSZORKÁNY A TEMETŐBEN 


Eis avve az éjjeliőrre történt meg, aki az előbb a lakodalomba vót. Karácson este, szent este, végig- 
megy a falun. Má a népek az éjfélimisérü hazamentek. És lát egy asszont. Egy nagy keszkenő rá van 
teritve. Megy lenek. 


És utánok megy az öreg Istók bácsi. És akkor utána megy. Megnézi, hogy mast az asszony hová 
megy. Hiszen má régen az éjfélimisérü a népek kigyöttek. Nem? Má vége van a misének. Eccsak 
megy ki a temető fele. A bakter utánamegy. Szép, lassan megfigyeli. Odamegy a templomajtóhon, a 
kuccslukon behagat, les. Vár egy darabig. Akkor megfordul, kimegy a temetőbe. Az asszony! 


A bakter utána, hogy mit akar. Odaért egy sirhó és ott etünt. 
Az öreg Istók bácsi szenttű bizonyitotta, hogy ez úgy vót. 


80. KERESZTÚT 


Mink asztot talán száztul is hallottuk, hogy igaz volt. Hogy megtörtént. Megcsinyáták asztot. 
Az keresett egy ollan egy mogyorópálcát, amellik egy év alatt nőtt. Nem? És aztot összetette egy kőr- 
be. Összekötötte. És abba beleállott, s ott hallgatott. 


És ténleg, alig áll benne az izében, a kőrben, egyszer csak jön egy bika, hogy nekiszalad. Hát ü 
már tudta, hogy azt a kőrt megközeliteni nem lehet sehogyansem. A bika nem tudott neki semmit sem 
csinyálni. 


Akkor a bika eltünt. 
Vár egy darabig. 
Akkor egy ló szaladt. De a lónak nem volt fejé. Fejetlen ló volt. Ja. Dehát akkor sem ugrott ki a 


körbű. Ű ugye megtartotta az erejit, meg az eszit. És csak bennmaradt a kőrben. 
A ló is mikor a kőrhön ért, ojjan erősen szalatt, akkor ott kikerülte és elment. Továbbszalatt. 
Megint várt egy darabig. Akkor egyszer csak egy szénaszekérrel jöttek. Két lóval. A szénaszekér 


annyira félre volt rakva, hogy minden pillanatban várta, hogy mast a szénaszekér edűl. Akkor sem lé- 
pett ki. Kiabáltak neki: 


„Menny félre, mert agyonjárunk! Vagy a szekerünk edül. Menny félre!” 
Hát ű nem ment sehogyansem félre. Ű csak maratt. Hát akkor a szénaszekérrel szépen kikerűték. 


És mentek tovább. 
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Ő csak ezt próbára csinyáta, hogy ténleg igaz-e, hogy annak a magyaróvesszőnek ojjan hatása van, 
ami egy év alatt nyől. És ténleg a keresztútnak van valami babonája? Ű csak esztet próbáta. Ű csak 
ugye asztot állitotta, hogy ű többet nem merte megcsinyáni, mert már az utolsó pillanatok voltak neki. 
Hogy már úgy össze nem esett. És többet nem merte. 


Ezt ű csak kipróbáta, mert ű is hallotta. Az a bácsi, aki nekem eztet mesélte, az már egy pár éve 
meghalt. 


81. GARABONCIJÁSDIÁK 


Anyám is sokat meséte, hogy ezek a garaboncijás diákok tényleg léteztek. Ezek jártak házrú házra. 
Előbb a zsuppfödeles házakbul a pókhálót küégették. Az meggyujtotta fönt a padláson a zsuppfödél 
alatt azt az izét, azt a pókhálót és leégette. Nem? 


És az a tüznek úgy parancsút, ahogyan kivánta. Most erősebben égjen, most gyöngébben. És az 
egész pókhálót leégette. A zsupp nem gyult meg. Nem? És valamit kellett nekik fizetnyi. Ugye? Ezek- 
nek a garaboncijás diákoknak. 


És akkor anyám mindig azt mondta, avval tutták ezek ezt valahogyan regulázni vagy izélni, vezet- 
ni, hogy az asszonyoknak bent kellett a sütőtekenyőben valami lisztet hannyi, mikor kenyeret sütöt- 
tek. És aztat szedték ki a sütőtekenyőbül és avval tudták ezeket a tüzeket szabálozni. 


És akkor egy paraszt gondulta magában, hát ü is megpróbálya. Ü is leégeti a pókhálót. De hát 
üneki is van fönt a palláson sütőtekönye. Ü is vesz kü lisztet. Mert mikor azok kezdtek tüzelnyi, akkor 
is volt nekik egy acskójuk, amibül egy fehér port küvettek. Ugye? Ahol meggyujtották a tüzet, ott ugye 
beszórták előbb. De a paraszt is kikotrotta a sütőtekenyőbül a lisztet. Meggyujtotta. 


Dehát hiában kiabált: 
„Lasabban égj, lasabban égj!” 
A ház mindig jobban égett, minig jobban égett. Nemcsak az ü háza, több ház vele leégett. 


82. A HÁZIKÍGYÓ ÉS A KISLÁNY 


Asztat itt meséték, hogy a parasztasszony ement ki a mezőre dógozni. Vót neki egy kis lányo. Annak 
mindig a tejet odakészitette. A kislánya főkel ugye regge, hát a tej ott van neki. 


Ez a kígyó annyira megszokta, mikor a kislány evett, a kígyó is mindig odament vele. Segitett ne- 
ki a tejet ennyi. 


S ecce az asszony tejesfarbellit csinát. Nokedlit tett igye a tejbe. És nem tutták, hogy a leánka mér 
mindig éhes, meg mér mindig ojjan sovány. A leánka mindig soványabb lett. És ecce az annya megin 
ement otthon és az ablakon megleste, hogy miccsinál a leánka az ételive, hogy hová teszi. Hogy mér 
nem eszi meg? 


És ecce, ahogyan az asszon lesi, a leánka feköl az ágybú, odamegy az asztalhó, kezd ennyi. 
Az édesannya lesi. Ecce csak a padon föcsuszik egy kígyó. Nem? És a leánkáve eszik. Akkor a kí- 


gyó a tejet szítta mindig. Sa leánka a kígyónak a fejire vert a kalánnya, hogy „Ne csak a tejett edd. 
Farbellit is egyé.” Nem? 


Erre az annya berohanik. Látta, hogy most a kígyó van a leánkán. Hogy tuggya Isten, a kígyó rá- 
támad, miccsinál. Sa kígyó eltünt. Nem? Keresték a helét neki. Sehol nem taláták. 


Akkor az öregasszon, szóva a leánkának az annya, ement a paphon. Tanácsot kérdezni. Aggyon 
valami tanácsot, mer kígyó van a házná, mer ünáluk egy kígyó tartozik. Mindig a leánkáve eszik. 


Sa pap aszonta, hogy az szellem. Nem lehet semmiccse csinyáni, mer minden háznak van egy kí- 
gyója. S hogyha lássák aszt a kígyót, ne báncsák, Mer ha a kígyót agyonütik, a család hamarosan ki- 
mulik. 
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83. A SUSZTERLEGÉNY ÉS A MACSKA 


Itt vana Farkasnénak a swigerfaterja, az apósa. Az suszternak tanút. Ugye? És nem tudom, most itt 
Alsóőrbe történt vagy hol, talán Pinkafőn. És üneki az ágyo egy ollan helen vót, hova a suszter bera- 
kott ugye szerszámot, villát, gráblát, mindenféli szerszámot. Nem? Mer előbb nem attak egy segédnek  
egy szobát, vagy nem tudom, mit. Hát, ahol tuttak egy ágyat föállitani, ott kellett neki fekünnyi. S az 
öreg, ahogy lefekszik, ecce csak halla, hogy egy macska sir benn. Nem? Jajgat a macska. És főkel. 
Összekeresi az egísz kamrát, De ü nem talájja a macskát és nem talál macskát. 


Lefekszik nyugottan. Hát vége vót, nem hallott semmit. 
A következő este megin megszólal. Na, akkor megin főkel az öreg. Megin összekeres mindent. 


Ja, hát nincs macska és nincs macska. Utóbb má az ajtót be is szegeszte. Úgy becsinyáta ugye, hogy ne 
tuggyon a valami bemennyi. 


Harmadik este, akkó megin a macska megjelent. Megincsak nyávogott, jajgatott a macska. Akkó 
monta magába, most megnézi. Akárhol van ez a macska. Az ajtó be van csinyáve. Itt kümenni nem tu- 
dott. Ennek csak baszorkánnak kö lenni, vagy nem tudom, minek. Hogy ez az ablak be vót csinyáva, 
az ajtót beszögezte. 


És vót benn egy kád is, ahová suszter a buzát tartotta. És a kád üres vót és mindenféli ruhadara- 
bok ugye, bele vót vén ruhák dobva. Most kezdi a ruhákot kiszennyi. Ott van benn a fekete macska. 
Mast az öreg ugye, szóva akkó még legény vót, fogta a vazsvillát, beleszurta a macskába. És küemete a 
kádbú. Most lebökte a macskát. Mer még nem fábul, vagy cement annak a kamrának az alla. Csak főd 
vót. És a vazsvillát jó belebökte a macskáve együtt a fődbe, hogy a macska ne tuggyon eszök- 
ni. 


Lefekütt nyugottan. És regge, mikor főköl, a vazsvilla benn a földbe állott, amillen mélre belebök- 
te, de a macska nem vót. Hát most mi lehet ez? 


Ü átdöfte a macskának mind a két lábát ugye. És bele a földbe. Mast ez hogyan tudott kiszabadú- 
nyi? Hogyan tudott ez emennyi? És regge a mesternek emeséte, hogy mi történt üvele. A mester 
aszongya: „Jézus, Mária! Pista, te rosszat csinyátá. Te rosszat csinyátá. Ez a szomszédasszonyunk 
lesz. Látod, – aszongya, – mér jártá a lányáhó?” 


Mer a szomszédasszonnak vót egy lánya és az öreg Istók bácsi legénykorába a lányhó hozzájárt és 
a lánt otthatta. Meg többet nem járt. Szóva a lánnak az annya megakarta bosszúnyi. 


De most az Istók bácsi is ugye fét, mi lesz üvele. Ott akarta a mestergyit hanni. És a mester asz- 
monta neki: „Ne!” Csak dógozz te tovább. Többet nem fogsz a kamrába begyünni. Begyüssz mihoz- 
zánk a szobába. Ott fogsz hányi. És ez többet nem fog veled megtörténni, mer én ennek tudok orvos- 
ságát, ellenit.” 


És eszt az Istók bácsi meséli, hogy üvele történt meg. S aszmongya, egy regge rá, vagy rá két nap- 
ra, vagy három napra az öreg kümegy. És a szomszíd kerités úgy deszkábú, ollan ritkán evót keritve. 
Az öregnek kikellett mennyi pössenteni. Hátramegy az udvarba. Akkor lássa, hogy a szomszédasz- 
szony benn a pajtába, ott is csak ollan ritkán vótak a deszkák így a pajtaodalon. Ott benéz. Az öreg- 
asszony föhuzza a lábát. A szoknyáját. Es valami kenőccse keni mind a két combgyát, ahol ü a vazsvel- 
láve átszurta. 


Az öregasszon vót macska képibe ott a kamrába, Többet nem tudott neki semmit csinyáni. Ojjan 
formába, ahogy az öreg Istók bácsi meséte, hogy a suszter, a mester, az tudott valami illesmit. Ezek- 
nek a titkát. És az szóva az asszonnak megmonta, hogy haggyon fő evve a dologge, hogy többet esztet  
ne csinájja. 


És így asztán szóva többet a macska nem bántotta ütet. 


84. KI NYOMTA MEG? 


Velem történt meg. 
Mink fönt feküdtünk a palláson. A Miska is, a bátyám. A Ferkó meg mindig azt mondta, hogy ütet va- 
laki megnyomja. Nem? valaki megnyomja. 


Hát mi soha nem hittünk neki. S eccer meg mondja, hogy 
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„Vigyázzatok, mert mast jön.” 
Nem? Hát persze münk vigyázban voltunk. Észrevettünk mink is, mintha maga csak beképzeli, 


mintha valami ollan szél áthalad volna. Most mind a hárman az ajtót (vigyáztuk), hogy a palláson fekü- 
szönk. Rendes ágyunk volt ám fönt. Nyáron ugye, hogy nem volt ollan meleg. 


Beugrottunk hátro a pincébe. No jó. A Miska bement a szobába alunni. Mink a Ferkóval tovább 
alusznunk. 


Hát a fene egye meg. Én sokszor hallottam, hogy a Ferkó ollan szép lassan susog. Egész halkan. 
Mellette feküdtem ám. Hát osztán közben én is elaludtam. Többet nem hallottam semmit. Egy szom- 
baton este volt. Én lefeküdtem. Jó éjféltájban jött a Ferkó haza. Vörösváron dolgozott az asztalosmü- 
helybe, a társaságná. Egyszer csak a Ferkó levetkőzik. Kezd velem beszélgetni. Na 


„Na,” aszt mondja, „most alugyunk, többet ne beszélgessünk.” 
Én nem tudtam elaludni ugye még. Én ébren voltam. 
„Hát mért van énnekem mast ollan kevés helem?” 
A Ferkó annyira a falnak nyomott. Hát azon a vasárnap reggel volt, hogy a Póc Andrist a Héric 


Kálmán agyonszúrta. Hát mast én a Ferkónak mondom: 
„Te, menj tovább! Hiszen nincsen helem. Egészen a falhoz nyomsz.” 
Ü csak nem ment tovább. Ugye mindig csak az a hel volt. Hát mondom: 
„Megáll, én fökelek, kümenek innejt. Hát igy én nem tudok fekünni.” 
Ahogyan én az ágybul fökelek, valaki kiugrik az ágybul és elszalad. Mondom: 
„Ki volt vagy mivolt? Nem láttad?” 
„Nem,” ű azt mondja, „én nem láttam semmit. Nem volt itt senki. 
Mondom: 
„Hát elszaladt. Azt láttam, hogy fehérnép volt.” 
„Te rosszul láttál, meg álmodtál.” 
„Nem! Nem álmodtam. Amióta te hazajöttél, én még mindig ébren voltam. Én nem álmodtam.” 
Na, most én fölkelek reggel. A Liszt Jancsi fújt a tüzoltóknak sorakozót. Kümenek az útra. Én 


már valamit sejtettem. Ideér a Liszt Jancsi a trombitával. 
„Na,” azt mondja, „fújj egyet. Én már ki vagyok fáradva.” 
Mert fújni is jól tudtam. Hát lefújtam itt egy sorakozót a kürttel. Hát nízem az úton a port. Ugye 


éjjel a por egy kicsinyt megbarnul a harmattú. Látom ám, hogy mifelénk is van egy csapa, meg átának 
is egy csapa. Mert az ... -ék laktak vizavé. 


Hát akkor én mindjárt otthon voltam, hogy itt mi van. 
Hát osztán még a Kós Jancsi odajött. Az Andris is jön. Azt mondja: „Gyere, bemennyünk.” Jó 


kolégák voltunk ugye. „Megigyunk egy féllitert.” 
Bementünk. Asztán én ott mesélem ennek is, hogy az éjjel mi történt velenk. Ugye? A Rózsi, meg 


a Bözsi, meg az Anna, ezek összenéztek. Nevettek. Űk már tudtak valamit. 
Az Anna, meg a Bözsi, Rózsi, ezek is a palláson feküdtek. A Boldis házban. S ezek éjjel egyszer 


észrevették, hogy az Anna fölkét. Mert kérdezték: 
„Hun voltál?” 
Aszt mondta, hogy üneki ki kellött mennyi. 
Pedig az Anna volt itt nálunk, aki pincébe bejárt és a Ferkó mindig azt mondja, valaki megnyom- 


ja. 
Mondom: 
„Mast már tudom, ki nyom meg. Mast már tudom az egészet.” 
Az Annát is elővették igye. 
Ű lett a felesége. 


85. DANI BÁCSIT MEGNYOMTÁK 


Hát akkó itt van az öreg Jurasics. Nem? 
Eis fekszik az ágyba a szobába. Ojjan régi faházak vót. Jó alacsony. Hát a Nanica is szeretett künn 
este csavarogni. Má jó sűdő lány vót. Eis, mikor hazamegy, világot gyujtani nem mert, mert fét, hogy 
az aptya meg föébred, mikor megy haza. Az öreg ugyis szigoru vót ugye a gyerekekke. 
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Na, most a Nanica is hogyan bemegy, levetkőzött. Keresi az ágyot. Most nem az ű ágyába, mer az 
annyáva fekütt, hanem az aptya ágyába ment. Ott mászkát. 


Hát most a Dani bácsi is, hogy űtet valaki nyomja. Nem? 
Nanica szóni se mert az annyának. Hát most persze ugyi előbb bugyit se visetek a lányok. Csak 


úgy a mesztelen testive az öregnek a száján valahogyan végigment. Nem? Hát most az öreg egyet feszi- 
tett. Az ágyuk má ugyis má nyóc lábon állott, úgy fövótak támasztva. Egyet feszitett, az ágy letörött. 
Hát az is kezdett kiabáni: 


„Nani, Nani, kő fe! Hát valaki megnyomott vagy itt van valaki.” 
Hát persze, mire gyufát kerestek, meg a lámpát meggyujtották, a lán is akkó tutta, hogy ű hun 


van, mer az ágy egymásután vót, nem úgy egymásmellett. A Nanica visszament az annya ágyába. 
Ugyis, ahol szokott fekünni. 


Hát most ezek is azon vótak mindig. Mindig aszt erősitették, hogy az aptyukat megnyomta valaki. 
Hát a Nanica emeséte későbben, hogy mi vót. Tuggya, mit mondott? Hogy a mesztelen seggéve az 


aptyának a száján huszta körösztü. 


86. BOSZORKÁNYSÁG A ZSEBKENDŐVEL 


Mint fijatal fickók spekulátunk azon, hogy lehetne valami viccet csinányi, a népet megviccenyi. Kitalá- 
tuk asztot, hogy egy fehér zsebkendőre rákötünk eccérnát, és aszt az útközepére kitericcsük. Nem? 
Hogy majd ha megy valaki, föveszi, eráncsuk tőle. 


Hát ez így meg is történt. 
Az első este, mikor eszt megcsinátuk, nagyon jó sikerűt, mer akkó ugye lányok, legények, fiata- 


labb asszonyok, emberek má, akik meg is ijettek tüle. Ők baszorkánságnak gondúták. 
Ez vót egy szombat este. Vasárnap lett ez a majális, amit az előbb montam, hogy akkor este igen- 


sokan mentek a mulaccságba. És asztán megin kiteritettük esztet a zsebkendőt. 
Jön az öreg tanitóurunk az asszonyáve együtt. A tanitóur az asszonyának aszmongya: 
„Mariska, itt egy zsebkendő fekszik. Esztet ne haggyuk itt.” 
És az asszon is helbehagyta. Föveszi, hogy otthon maj jólesz törügetőruhának. És beleteszi a zseb- 


gyibe. Nem? És mikor a zsebgyibe beleakargya tömni, mink a cérnát meghuzzuk. A zsebkendő a zseb- 
gyibű kiugrik. Az asszon ekiáccsa magát: 


„Jézus, Mária, segiccsé meg! Valami baszorkánság ez.” 
No, persze, münk hallgattunk a keritésen bellű. Nem szótunk egy szót se. 
Következő vót a bognárunk. Még máma is élő ember. Az asszonya is él. Azok is karonfogva men- 


nek a mulaccságra. Ecce csak a bognár aszongya az asszonyának: 
„Megájj te! Itt egy zsebkendő van.” 
Megrugta. Föveszi férfi léttire. Az is, hogy beleteszi a zsebgyibe, beakarja a zsebgyibe tenni, meg- 


rántottok. Kirántottok a zsebkendőt a kezibő. Az ojjat ugrott. Talán hárommétert is előre. Az asszonya 
utána sikoltozva. Nem? 


Ez ment úgy körübellü éfélig. No, és persze másnap a bátyám, az valahogyan eszt megtutta, és 
mingyá avva fogott elő regge, mikor a mühelbe ekesztünk dógozni: 


„Te, gazember. Ti valamit az este csinátatok, mer lenn a mullaccságon beszélik, hogy tielőttetek 
valami baszorkánság van. A zsebkendőt beletehetik a zsebgyükbe és a zsebkendő kiugrott a zsebbű.” 


De münk tagattuk ám. Hogy münk nem tudunk róla semmiccse. 
Rá egy este megin megcsinátuk esztet. Az is jósikerűt. A következő szombaton este megin együtt 


vót a kolegaság. Megin kiteritettük a zsebkendőt. 
Itt lenn a Szabóék előtt eccsomó fürészfa, ijjen rönkfa vót összerakva. Az öregemberek, meg asz- 


szonyok oda kümentek úgy nyári estélig tárgyani, beszégetni. Eccecsak az öreg bakter aszongya: 
„Na, emberek, én mast emegyek a főszögbe. Megnézem, mi ujság a főszögbe. Má tizenegy óra. 


Maj visszafelé megin talákozunk.” 
Hát, az öreg János bácsi szép lasan botikál fönek. Ojjan egy dárda, ojjanféli vót előbb az éjjeli- 


őröknek. Nem is tudom, mü a nevö. Az egyik felin úgy szurni lehetett, akkor ódalán, mint egy fejsze 
vót rajta. Hát avva úgy megy az öreg fönek. Megpiszkájja a zsebkendőt. Münk megrántottuk a cérnát. 
Nem? 
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„A fene egye meg,” aszongya, „mi ez?” Úgy magába. 
Megin odább megy. Megin megpiszkájja a zsebkendőt. Megin megrántottok. Ecce csak kiát: 
„Emberek, jöjjenek ide. Itt valami baszorkánság van.” 
Kihuzott egy szál gyufát, hogy most megnézze, ez micsoda. Mikor ü a gyufát kihuszta, persze a 


gyufának nem vót ojjan nagy világossága, hogy münket a keritésen tul meglásson. Persze mi akkor 
kesztük a zsebkendőt huzni, míg ü segiccségér kiabát. A zsebkendő benoszogott a keritésen. Nem? 
A léc között. 


Most az emberek innen a fürészfáró a szomszédbú ideszaladnak. 
„János, mi van?” 
„Ne meséjjetek. Először csak egy kicsiny vót. Megböktem. Nagyobb lett. Megin utánaléptem. 


Megin odaakarok neki bökni, megin elugrik. Akkó má megin nagy vót. Kihuzok esszál gyufát. Akkó 
má egy nagy vót, mint egy borju és a kertlécek között bebujott. Etünt. Nem láttok többet semmit.” 


Most vasárnap mive vót az egész falu teli? A templom előtt az egész nép mind errű tárgyat, hogy 
micsoda boszorkánság van mielöttenk. 


87. RONGYBABA ÉS A BOSZORKÁNYSÁG 


Csinátunk egy rongybú egy babát. Mint ezek a bábuk hogyan vannak. Egész rendes babát. Jó nagyot 
Kitömtök. Kezi, lába. Kezit széttartotta, lábát. És a villangydróton átdobtuk egy spárgán. Az uton ke- 
resztü ment a villanydrót. Most a spárgáve együtt aszt a babát átdobtok. A kertbű tuttok huzni, igazita- 
ni. Ugye leeresztettük szépen a földre. Mikor valaki odaért, a spárgát kesztek huzni. Akkor a baba fö- 
szalatt a drótig megin. Nem? 


Ez má megin baszorkánság vót. Nem? Most má a második. Most má nem a fődön jár, hanem a le- 
vegőbe. 


Hát a bátyám annyira zavart benönket, hogy „Ennek nyomára ke járni, hogy itt micsoda gasságot 
visztek végbe, hogy má a nép mennyit beszél.” 


Egy este májusi könyörgés vót a templomba. A bátyámnak a kolegasága mindig együtt vót. Talán 
huszan is együtt vótak. Itt vót Vörösvárott Magyarországról egy villanszerelő. Ennek a Csulaknénak 
az ura, a Csulak. Itt ának ez a vén zsuppos ház előtt, a híd előtt. Hát persze münk a babát nem mertük 
leengenni, mer a bátyám is kosztok vót. Seccecsak a bátyám valamié hazagyütt. Szóva borotvákozni 
szombat este vagy a mühelbe valamit csinát. Akkor mü bátorak vótunk. Leengettek a babát megin az 
útra. És itt vót egy öreg néni. Ez így járt egy hászhó gyerekdajkának. Gyerekekre vigyázott. És ez este 
szokott mindig hazamennyi. No, most persze az az öregasszon botikát ugye. A botta megy az uton. Mi- 
kó odaér, münk meg a babát leeresztettek, szépen a helbe. Mikor egészen melleje ér, kezgyek mü fö- 
huznyi. Ais kezd kiabányi: 


„Jézus Mária! Segiccség! Legények, gyüjjenek ide. Itt valami baszorkánság van. Itt vót elöttem, 
meg elugrott. Nem látok semmit.” 


Hát most a legények mind odaugrottak. Ez a Csulak, a villanszerelő, a Vaxli Jóska, az öccse, a 
Feri, ezek is együtt vótak a dalárdák majnem mind, hát ezek is most odaszalannak: „Hogy mi van er- 
re?” Hát nincsen semmi. Baterilámpa még nem vót egynekse, hogy fövilágitottak vóna az oszlophó a 
villanydrótra. 


No, oszt persze az én bátyám, amék künn van Tarcsán, aszmonta: 
„Most tuggyátok mit?” Lasan beszétünk. „Most a legényeknek a hegyibeengeggyük.” 
Persze a legények ott állanak, az hirtelen a babát leeresztette. A Gracl Jóskának a fejire esett a 


baba. A Csulak mellette állott, az a magyarember. Ezek ojjat ugrottak, hogy mintha gumilabdábu let- 
tek vóna. És még ezek a legények is ekiátották magukat. 


Na, most persze mit ke csinyáni? Ezek emennek lámpáér. Nem? 
„Most kü kell keresni, akárhogyan van! Ennek a titkát mekke tunnyi, hogy ez hunnaj van vagy 


micsoda.” Nem? 
Hát persze páron továbbmentek az utszélire. Mink meg má ojjan rafináttak vótunk, mikor a drót- 


ra a spárgát fedobtuk. Mer drót itt küment a házunk irányába. Most itt benn az ut közepén vót. Most 
münk a spárgáve kesztünk hátramennyi. Fönn aszt a babát husztam hátra. Az utközepirű, az úttestrű 
má a baba nem is vót látható. Ehusztuk egészen ide a hászhó. Ott akkó a spárgát erösen meghusztok. 
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A baba átfordút, a baba leesett. Mire lámpát hosztak, amive megtutták vóna talányi annak a titkát, se 
baba nem vót, se münk nem vótunk a kertbe. Etüntünk. 


Hát ebbű is megincsak baszorkánság vót. 
 
 


88. SÁRKÁNDIA 


Még a régi öregektü hallottam. Azok monták, akkor még én ollan gyerek vótam. Mind itt gyüttek ösz- 
sze apámná itt a mühelbe, osztán illesmirü beszétek. 


Osztán, hogy nekünk vót egy tanitóurunk. Az ugyis ott lakott a templom mellett, az iskolába. An- 
nak ott köllött laknyi. Ott vót mingyá neki a harangház. 


Osztán ha egy ollan sárkándia gyütt a faluba, az mind odament ühozzája be. Monták, hogy asse 
vót egész röndös. Osztán az mindenik ühozzája ment be és ott úgy beszétek. Osztán a tanitóurunknak 
köllött harangoznyi, ha ollan üdö gyött, ollan fölhök. Az tudott elenük. Mert aszt az ollanok vezették, 
lovagúták. Mint ahogy egy a lovon ül. Az hát a harangga ehajtotta üket. De asztán, aszt monták a né- 
pek, valahogyan haragbagyütt a sárkániáve és asztán többet nem hasznát a harangozása. Háromszó se. 
Rettenetes nagy jég lett. Mindent belevert a födbe. 


Hát azokka szövetkezett. 
Eis kütték a falubú. 


89. HA A BOSZORKÁNY VALAMIT KÖLCSÖNKÉR 


Ez megtörtént. 
Ahol ez történt, az asszony is emeséte, meg az ura maga is. 


És kihatak. Az asszony egy nyóc éve, az ember meg tava télen. Itt, ebbe a második zsuppos házba. 
És ennek az asszonnak, most a Farkasné, ez lakik most abba a házba, ahol az öreg ember esztet csiná- 
ta. És az öregember minden hónap első péntekén odament. Vagy egy gráblát kért, vagy egy vazsvillát, 
vagy valami szerszámot kőccsön. És ezek nem gyüttek rá, hogy ez mér megy ijjen messzüre ühozzájok 
szerszámot kérni. 


És ecce tul vagyok este. Az öreg, a Gyuri bácsi nekem meséli. Aszongya: 
„Te, Jóska, ujfejősek a tehenemék és nincsen tej.” 
És én még erre aszontam: „Hát Gyuri bácsi, etesse a teheneket jobban. Talán maga rosszú eteti.” 
„Nem,” aszongya, „etetem a marhákot íppeg úgy, mint azelőtt, csak ez a dög csardas föji a tehe- 


neket.” 
Én mondom: „Léteszhetik az?” 
„Csak nézd meg esztet az embert. Ennek még a szeme se áll jó. Ebbe valami dögség van.” 
És montam neki: „Én, Gyuri bácsi, hallottam egy viccet. Hogy asztot a söprüt, amellikke maga az 


istállót kisöpri, mikor az etetésse végez, asztot tegye az istállóajtóná, alatta, ahogyan a trepni van, szó- 
va ahogy bemennek, az istállóajtóba. Annak felitű srégü álliccsa oda és asztot a botot, amellikke a kut- 
rú a vizet horgyák, asztot meg a másik ódarrú srégű. És ha ez a két dolog ellenkező irányban van, van 
letéve, akkó maga betuggya bizonyitani, hogy ki föji a tehent. Mer maga, ha az az ember idegyön, ak- 
kor haggya ott. Álliccsa aszt a söprüt, meg a botot ugyanúgy és avva az emberre vetesse e. Ha az az 
ember emeri venni asztot, a botot onnaj, akkor az a maga marháját nem föji. Ha nem, nem megy érte, 
az többet nem is gyön köccsönkérni semiccse és nem is foggyák a maga tehenét föjni.” 


És ténleg, a Gyuri bácsi eszt megcsinyáta vele. Odatette a söprüt, mikor látta, hogy az öreg gyün, 
meg a botot. Az öreg megint ment valamit köccsönkérni. „Odadom,” aszongya, „az istállóajtóba a 
söprü, meg az itatóbot. Tedd azokat másképp, helezd másképp. Úgy, ahogyan most vannak. A söprüt a 
bal felire, a botot a jobb felire.” 


Az öreg megfordút és ement. És attú az üdőtü kezdve az öreg tudott éppeg úgy tehenötföjni a tehe- 
nektü, mint azelőtt. 


Ez vót körübelü 42–43-ba. És mondom, itt srégvisavé ez a ház. 
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90. AMIKOR AZ ÚRISTEN NŐSÜL 


No, hát akkor a Jézus nevébe, mint a cigány monta, mekkezgyök. 
Há, nem vótam ott, ahol ez megtörtén, mer énis csak úgy hallottam meséni. Hogy a földesúr kijelentet- 
te, hogy a lányát csak ojjan legénnek fogja férjnekanni, aki üneki tud három esetet mondani, 
amit a földesúr elhisz és három esetet, amit ü nem hisz el. 


S erre egy juhásznak a fija jelentkezett, hogy ő fog ojjasmiket elmondani neki. Spekulát, gondúko- 
dott a juhásznak a fija, hogy mit foggyon vagy hogy foggya esztet összeállitani. És mégis utollára sike- 
rűt neki. 


Beállit a födesurhó, hogy ü tud valamit neki mondani, amit ü efog hinni, meg nem fog ehinni. 
Az eső kérdés az vót, hogy a legény aszonta, amint a Tiszán fönek jött, hogy látta, hogy a Tisza ég 


és a parasztok, a népek a falubó horták szekéren a szamát, szamáve ótották a tüzet. 
Erre a fődesúr aszmonta, hogy takaroggyon ki a szobájábú, mer esztet sehogyan se hiszi e. 
Ement a legény. 
Következő nap megin visszament. Megin leaggya, hogy ü megin látott valamit. A Tiszán amint fö- 


felé megy, lássa, hogy a népek a Tiszán szedik a sűtthalat. Szekerekre raktyák. 
Erre a fődesúr aszmonta, hogy ü esztet ehiszi, mer tegnap aszmonta, hogy a Tisza égett, szalmáve 


ótották. Hát biztos tegnap a halak megsűtek. 
Akkor a legén megin ement. Harmaccor megy, hogy lennjárt az Alföldön és látott egy nagy mada- 


rat, aminek az egyik szárnya elfötte az Alfődet. 
Akkor erre a fődesur megin megharagudott és ekergette. Mer aszonta: „Ez nem léteszhetik. Ha- 


zucc. Menny a fenébe!” 
Ement a legény. Visszamegy mégecce. Előaggya megin, hogy ü látott egy tojást az Aföldön fe- 


künnyi. Künn a pusztán két szekér vót a tojás mellé állitva. Dorongokon akarták a tojást föhajtani a 
szekéren, de sehogyse sikerűt nekik, mer a tojás nagyobb vót. Nem tutták a szekérre förakni. 


Akkor a fődesur aszongya neki: 
„Ehiszem, mer tegnap aszt montad, hogy ojjan egy nagy madarat láttá, hogy egyik szárnyára efet- 


te az Afődet. Az a madár tojta asztat a tojást.” 
Megin elengette. 
Megy ötöccör. 
Megin kérdi a fődesur, hogy mit tud. 
Ü erre aszt felete, hogy ü mást nem tud, mint csak aszt hallotta, a népek beszéték, hogy az Isten 


házasodik. 
Megin ekergette, hogy az nem léteszhetik. Az Isten nem nősül, szóva, nem házasodik. Ekergette. 
A legény megin spekulál. Emegy hatoccó hozzá. Aszmongya, ahogyan gyött fö az Aföldön, látott 


egy nagyon hosszú létrát. A létra feért addig, ameddig csak látta. Még a végit se látta. Cigányok hege- 
dűve, cimbalmot vitték fö a létrán, a nagybőgőt. A létrán mentek fe. Mindaddig níszte üket, ecce csak 
etüntek a muzsikusok. 


Akkó a födesur aszmonta, hogy ehiszi, hogy az Isten házasodik, mer tegnap aszonta, hogy az Isten 
házasodik. Hogy mennek most a muzsikusok az Istennek a lakodalmába muzsikáni. 


S errefő mekkapta a fődesúrnak a lányát. 
És még máma is talán boldogok, ha meg nem hatak. 


91. A CIGÁNY ÉS A KÁVÉ 


A cigány nagyon szereti a kávét. 
S az is ámodott, hogy üneki van egy fazék kávéja. De hideg vót. És a cigány a kávét csak nagyon mele- 
gen szereti. És főkött. Betüzet, hogy megmelegiti a kávét. 


Megmelegűt a kávé, mekkapta innya és eközbe a cigány föébrett. Erre meg aszonta: 
„Hogy a devla ruggya meg az étvágyomat, hogy én a kávét ittam vóna meg hidegen.” 
Mer melegen má nem tutta meginnya, mer azt is úgy álmotta és felébrett benne, mikor a kávé me- 


leg vót. 
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92. HOGYAN SZÁMOL A CIGÁNY? 


A födesur evitte a cigány szógáját a vásárra. Avva a fötételle, hogy a fődesur vesz az asszonyának nyóc 
darab libát. Meg is vette a libákot és a cigányra rábiszta, hogy a libákat üneki kü a cigánnak hazavünni 
az udvarba. 


A cigány haza is vütte a libákat az udvarba. Elengette. 
De utközbe a cigánnak étvágy jelentkezett, hogy egy libát jóvóna megsütni. És egyet el is tulajdo- 


nitott magának, szóva ellopott. 
Előhivja a cigánt, hogy hová tett egy libát, itt csak hét liba van. 
A cigán mindenhogyan erősiti, hogy nyóc van. Kezdik óvasni egytű egész nyócig. Ja, a nyócadik 


nem vót meg. 
A cigány megin az esőre mutat, hogy ott van a nyócadik. 
Hát sehogyan se tudott a cigánnya kifogni. A fődesúr aszonta neki: „Látom, hogy te rafinát vagy, 


Most előfogok nyóc munkást, nyóc cséplőt, akik a pajtába csépűtek. Mindenegyiknek ke egy libát a 
kezibe vennyi. Maj befogjuk bizonyitani, hogy hét van, vagy nyóc. 


Megmonta a munkásoknak, hogy mindenegyik most foggyon a kezibe egy libát. Persze heten tut- 
tak libát fogni. Jutott mindeneggyinek, a nyócadiknak nem vót. Erre a fődesúr aszmongya a cigánnak: 


„Gazember, te egyet elloptá. Most hun van a nyócadik?” 
A cigány erre aszt felete: 
„A fene egye meg a bibastyát. Fogott vóna az is egyet fö a kezibe, amig a fődön vótak.” 


93. A CIGÁNY ÉS A KÁNTOR 


Akkor a cigány ellopta a papnak a disznóját. A mesterre, szóva a kántorra, a cigány nagyon jóba vót, 
mer a cigán a komája vót. A kántor is szegén vót, a cigán még szegényebb. Most kispekuláták, hogy ők 
ketten a papnak a disznóját elfoggyák lopni. És eis lopták. 


Kispekuláták az egész dógot, hogyan fog a lopás végbemenni. És ementek este a papnak az udvará- 
bo. Kifogták a disznót az ólbú. Ehajtották. Megőték. Fődógoszták a disznót ketten. Úgy, hogy senki 
semmit nem tudott rólla. 


Keszték osztozni. Mer má előre megegyeszték, kicsináták, hogy szóva megfelezik a disznót min- 
denbe. Most maratt egy darab bél, amit nem tuttak sehogyanse megfelezni. A mester is, a kántor is 
aszt szerette vóna egyedű, meg a cigán is. Most ezen összevesztek annyira, hogy a cigán kitaláto, hogy 
megfogják harapni a bélnek a végit mindegyik, és kezdik húznyi. Mennyi szakad, annyi lesz az övé. 
Akármelliknek. 


És persze húszták, húszták a béllet. A cigánnak maratt a nagyobbik része. Meg vót osztozva. 
No, most regge a plébános úr föébred. Észreveszi, hogy az ólbú eveszett neki a disznója. Szalad 


mingyá a kösség birájáhó. Bejelenti, hogy üneki ellopták a disznóját. A bíró összecsőditette az egész 
falut, hogy esztet kike kuttatni, hogy ki lopta e a disznót és aki tud valamit a disznórú, száz forint jutal- 
mat kap. A cigán, megin rafinát vót. Kezdett gondúkonni, hogy száz forint is jó vóna, mer má a disznó 
meg van. 


Most ement a mester komáhó, a kántorhó, és megbeszéték. Megmonta a cigán, hogy megszerzi a 
százforintott is. A kántor meg nagyon fét, űtet nagyon szégyenbekeveri a cigány és bezárassák. Hogy 
ez mégse lesz jó. A cigán avve erősitette a kántort, hogy ü majd kispekulájja úgy, hogy ez rendbe fog 
menni. 


A cigány is jelentkezett, hogy ü tud a papnak a disznójárú. A bíró mingyá előfogta, hogy: 
„Gyere csak ide cigány és meséll el nekem, mit tucc a plébános úr disznójárú.” 
A cigán emeséte, hogy ü és a mester összebeszégettek, hogy elloptyák a disznót és eis lopták. Föis 


dógoszták a disznót szépen. Meg is osztosztak rajta szépen. Csak utóllán maratt egy darab, amin nem 
tuttak sehogyanse megosztozni. 


Közbe a bíró is, meg a plébános is má nagyon örűt. A cigán erre aszmongya, hogy a százforintot 
szeretné, ha előbb odannáják neki, mer ü többet nem mesel akkor a disznórú. Es a százforintot nekiat- 
ták. 
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Na, most kezdi a bélen a tárgyalást. Sehogyanse tuttak megegyezni. A cigán erre aszmongya a 
kántornak, hogy vegyék a szájukba úgy, mint tegnap. „Huzzok! Amelliknek több marad, legyen az a 
darab az üvé.” 


Mast a cigán is, a kántor a szájába vették a béllet. Keszték húzni, húzni. Repegették. Eccecsak a 
bél eszakatt. A cigán is beütötte a falba a fejit és fölébrett. 


Akkor erre a bíró aszmongya: 
„Cigány, te esztet álmottad!” 
„No, hát persze, hogy úgy álmottam.” 
És ezze vége vót a disznólopásnak. 


94. HOGYAN IMÁDKOZIK A CIGÁNY? 


A másik cigány meg a plébánossa vót nagyon jóba. 
A plébános úr tanitotta mindenféllire, a hitvallásra, ami csak a katolikus egyházba előfordút. A cigánt 
nagyon jó betanitotta. 


És a cigán mindig imáccság közbe mindig valamit csak közbeszót. Kérdezett a paptú s utóbb má a 
pap megharagudott és aszmonta neki: 


„Tudod mit, cigány? Most má ennyire kitanitottalak, most ecce fogadd meg asztot nekem, hogy 
tucc-e imádkozni, hogy nem gondúsz semmi másra, csak az imáccság van az eszedbe. Akkor neked 
odaadom a szürkelovat, amit mindig úgy akartá és szeretté.” 


Hát a cigán megfogatta, hogy ü megtanul úgy imádkozni. Nem? Hogy nem gondúl semmire. 
Ecce megin megy, jelentkezik a papná, hogy ü most má tud úgy imádkozni, hogy nem gondul sem- 


mire. 
Most erre a pap is megdöbbent, hogy most mégis a szürkelovátú mekkel vállani, odaggya a cigán- 


nak. Hát nekike annyi. 
„Hát, cigány, csak imádkozz!” Nem? „Ha betudod bizonyítani, hogy nem gondúsz semmire.” 
A cigán egy darabig imádkozik. Eccecsak aszt kérdezi: 
„Plébános úr, a sekeret is odaggya?” 
A plébános erre aszmongya: 
„Cigány, elveszitetted a szürkelovat is, mer nem szabadott vúna semmirese gondúnod, te má 


mégis az imáccságba aszt gondútad, ha a szürkelovat odadom, akkor a szekér is kellene. Hát nem tucc 
úgy imádkozni, hogy nem gondúsz semmire.” 


Hát nem kapta meg a szekeret se, meg a lovat se. 


95. A CIGÁNY ÉS A KERESZTVETÉS 


A bejárócigány a papná mindig ott szokott dógoznyi. És nem tudott a cigán egyátalán semmit. Még ke- 
resztetvetni se. 


Erre a pap mindig nehesztet, hogy a cigán nemcsak keresztetvetnyi, de még imádkozni se, egyál- 
talán nem tudott semmit. 


Erre a pap aszmonta neki: 
„Tudod mit, cigány? Ha te megtanulod a keresztvetést, Atyának, Fiúnak és Szentlélekistennek 


nevében, kapsz tülem egy zsák buzát, meg pénszt is adok.” 
No, jó! A cigán az annyira megtanúta a keresztvetést, hogy utóbb tutta. „Atyának, Fiúnak, Szent- 


lélekistennek nevibe.” Otthun a cigán jó tutta a keresztvetést. Nem? Emegy a paphó. Eviszi vele a fiját 
a zsákka a buzájér. Örűt a cigán, hogy lesz buza is, meg péz, hát ü tuggya a keresztvetést. 


Beállit a paphó. A pap éppeg ebédezik. 
„Eljöttem plébánosúr a buzájér, mer a keresztvetést megtudom.” 
S a pap erre aszmongya a cigánnak: 
„No, hát hajjuk, hogyan tudod a keresztet vetnyi.” Nem? 
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„Csinyád a testeden is, ahogyan kell.” 
A cigán ekezdi: 
„Atyának, Szentlélekistennek nevibe.” 
Erre a plébános aszmongya neki: 
„Na, de cigány, hol van a fijú?” 
Aszmongya: 
„Plébános úr, kinn az ajtóba a zsákot tartya.” 
Mer a fijut künnhatta. 
 
 


96. HOGYAN ÜTIK A CIGÁNYT? 


A cigány éhes vót. És nagyon fájt a foga tyúkhúsra. 
És gondúta magába, hogy ü emegy be a faluba, mer a cigányok legtöbbnyire kivű laknak, hogy ü az éjje 
szerez még valahon tyukot, hogy hónap tyuklevest eszik. 


S ement egy parasztnak az udvarára. Fömászik a tyúkólba. Kifoggya a tyukot. Persze a kakas 
ekezdett nagyon kijabányi, lázitani. 


Erre kümegy a paraszt. A cigánt efoggya. Megfoggya a cigán egyik kezit és a botta a paraszt a 
cigánt üti. Ecce csak a cigán aszmongya neki: 


„Uram, bátyám, münálunk a cigánt nem úgy ütik.” 
A paraszt aszt kérdi tüle: 
„Hát hogyan?” 
„A botot kétkézbe veszik.” 
Akkor a paraszt gondúta magába, hát üis kétkézbeveszi a bottyát, jobban tuggya ütnyi. Mer igy 


egyik kezive a cigánt tartotta. Mikor a két kezibe veszi a botot, hogy a cigánt kétkézze üti, a cigány 
elugrott. 


Igy szabadút meg. 
 
 


97. A KÉT VÁNDORLEGÉNY 


Vót eccer két vándorlegény. Ezek nagyon szegények vótak. Se ennyiök, se ruházattyok má nem vót. 
Nagyon rosszú vótak együtt. 


Egy faluba összetalákoznak. Kezdenek spekulányi, hogy hogyan tunnának máma egy jó ebédet 
ennyi, meg valamit innya. Hát az egyik nagyon rafinát vót. Aszmongya neki: 


„Tudod mit, pajtás? Most ide ebbe a vendéglőbe bemennünk. Itt bisztos kapunk ennyit is, meg 
innyavalót. De itt most valamit kikő fürkésznünk, hogy mi ingyen ehessünk, ihassunk is.” 


„De, hátmost miccsinyájjunk?” 
„Te,” aszmongya, „tudod mit? Én bemegyek előre a kocsmába és kérek valami ennyivalót és te 


ötpercre késebben bejössz. Akkor engemet meglácc, a nyakambaborúsz és ekezdesz hálákonnyi: 
Így régi barátom, úgy kedves barátom, ijjen régen nem láttuk egymást, hát erre az örömre most 


máma egyet mulatunk.” 
Na, most a második is parancsul jó ételeket, italokat. Esznek, isznak, emulatnak ott. 
Hát utóbb már megsokallották ők is az időt, hogy most mégis tovább köllene mennyi. Nem? Most 


az egyik előveszi az üres pénsztárcáját, hogy ü fizet. A másik kollega aszongya: 
„Tudod mit? Erre a nagy örömre, hogy találkosztunk, má nem tudom, hány év uta nem láttuk egy- 


mást, máma a cekket én fizetem.” 
„Nem,” aszongya, „én fizetem!” 
„Nem! a másik megin ellenkezik, „én fizetem, teneked nem kell fizetnyi.” 
Hát ez így megy egy darabig. Egyik se fizetett. Mibü is fizettek vóna, pénzök nem is vót. 
Most a kocsmáros aszmonta: 
„Tuggyák mit? Most má ecce határozzanak. Fizesse mindeneggyi felit. A köccségnek a felit. Asz- 


tán e van intézve. 
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Nem, hát a két kolléga. „Erre az őrömre én fizetek.” „Én fizetek.” Mindeneggyi eszt állitotta. 
Nem tuttak megegyezni. 


Erre az egyik kollega aszongya a kocsmárosnak: 
„Tuggya mit, kocsmáros úr? Most itt már mi nem tudunk sehogyanse dönteni. Látom, magának 


az udvara nagyon hosszú, meg még tovább is lehet szalannyi. Ott vannak a hársfák ugye. Most münk 
küjelölünk egy fát, hogy meddig szaladunk. Érti? És amellik előbb vissza beér a kocsmába megin, az 
lesz a fizető.” 


S a kocsmáros ebbe bele is egyezett, hogy ez így jó lesz. Most, az egyik vándorlegény leveszi a 
sapkáját is. Nekiaggya a kocsmárosnak és mongya neki, hogy legyen szives, tarcsa addig a sapkát, 
üneki ekkicsint a sapka nagy. Nehogy futás közbe evesszen. 


Hát a kocsmáros foggya a sapkát. Tarcsa. S ezek kezdenek futnyi. Nem? A kocsmáros vezénylett 
nekik: „Egy, kettő, három. Indujj!” 


Kesztek indúnyi. Mikor a kitüzött fáhó odaértek, a két vándorlegény visszafordút és a kocsmáros- 
nak a kezive integettek. És szalattak tovább. Ugyhogy a kocsmáros többet nem is látta üket. 


Ittak is, ettek is anélkű, hogy egy krajcárjokba belekerűt vóna. 
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CSULAK (BÁBA) ROZA 
98–144.
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98. A MEGRONTOTT HÁZ 


Tizenkilencbe vette meg a papám eszt a házat. Akkor még csak tizenkét éves voltam. Eigentlich tizen- 
kettő. Osztán ahányszor ífél lett, ífélkor mindig annyira megrászták eszt az ajtókilincset, hogy bor- 
zasztó. 


Hát a papa ugye kiszalad, megnézi, nem lát semmit. De a következő este megint. Megint odanéz. 
Nem lát semmit. Hát ez ment napokig. Ecce a papa aszmongya: „Na, most nem bánom, akárkicsoda. 
Most idekészitem a kisfejszét és levágom”. 


Asztán a papa odatette a kisfejszét. Odaállott az ajtóba, mikor tizenkét óra lett. Asztán tarcsa a 
kisfejszét. Mikor zörgetnek, kinyitja. Nincs senki. Senki sem volt ott. 


Hát most mi ez? 
A papa akitű vette eszt a házat, aszongya: „Te,” aszongya, „gyere, csinájj valamit, mer nincs a 


házná békességem. Egész éjje,” aszongya, „zavarnak.” 
No, azután persze aszongya: „Mond meg, ki vót itt, vagy kinek tartoztok?” 
„Ja,” aszongya, „ez és ez az egyén misére hagyott pénszt,” aszongya, „osztán nem fizettünk ér- 


te.” Nem akartak fizetni. 
Asztán mentek misét fizetni. 
Ifélkor többet nem gyütt. Ténleg, akkor nem vót itt semmi. 
Ez igaz volt. 


99. SZEMMELVERÉS 


Előbb ugyi a kisgyereket megszokták nézni. Osztán a gyerek hazamegy, sír borzasztóan. Hát meg- 
nészhette mindenki, csak mindenkinek a szeme nem ártott meg. Ugy monták ugye. No, osztán a gyere- 
ket megnézik otthol. „Hát,” aszongya, „megigészték a gyereket.” Meg lett igézve. 


„Na,” aszongya, „miccsinájjanak vele?” 
Megnyaták a homlokát. Ha sós a homloka, akkor igézett a gyerek. De akkor három tüzes szenyet 


tettek ugye a vizbe és megjelőték, hogy ugye kik nészték meg és annak a nevire vették a szeneket. Asz- 
tán amellik szén a vizbe lement: „Na,” aszonygyák, „ez igészte meg.” Má akkor tutták mingyá, ki 
vót, aki megigészte. 


Akkor a gyereket lemosták szépen abba a vizbe. Asztán valahogyan meggyógyút-e, vagy nem? 
Nem tudom. De, hát ugye a mondás így vót. 


100. A VÁNDORLEGÉNY ÉS A VAJKÖPÜLÉS 


A magyarokrul mesélték annakidején ugye. 
Hogy egy asszonnak nem volt, akárhogyan köpült, akármennyi tejföljük volt, nem volt vaj. Ez azt 
mondja: 


„Nem tudom, mi ennek a hibája, hogy nincsen vaj? Mért nincs vaj? Illen gyönyörű tejfölöm van, 
osztán még sincs vaj.” Nemsokára bemegy egy vándorlegény. Aszt mondja: 


„Na, mama, köpül?” 
Azt mondja: 
„Köpülök. De hát hiába, mert nincs vaj.” 
„Na,” azt mondja, „várjon. Egy kicsit menjen ki.” 
Aztán az asszony fogja magát, kimegy. 
Ez meg leereszti a gatyáját, aztán rágubaszkodik a köpüre. Na, az asszony meg a kulcslukon be- 


lesi. 
„Jézus, Mária! Mast mit csinyál ez? A vajamba beleszarik!” A tejfölbe. 
„Na,” azt mondja, „néni, már bejöhet ám.” 
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Bemegy. 
„Na, mast csak köpüllön tovább.” 
Az köpül. Gondulta magában: 
„Istenem, mi lesz mast itt? Mi lesz itt bent?” 
Mert látta. 
Hát osztán, mikor ugyi összeköpült, kiveszi. Hát ollan gyönyörü nagy darab vaj volt. 
Nemsokára szalad ám a szomszédja: 
„Jézus, Mária! Mit szólsz hozzá? Az egész köpüm teli lett szarral. Szar lett a vajambul, de nem 


tudom, hogyan.” 
Hát igye az a vándorlegény valahogy megcsinyálta. Már valahogy értette. 
 
 


101. SÖPRŰ A BOSZORKÁNY ELLEN 


Baszorkányok ellen a söprüt az istállóajtóba teszik. Seprüt tesznek. Meg a lepedőt valahol a házba ki- 
feszitik, meg sót tesznek a kéménbe. Meg osztán mielőtt lefeküsznek, megszentölik az ajtóná a sarko- 
kat valahogyan. Ahogyan előbb meséték ezek a régiek. Ja, fétek a baszorkányoktú. Nagyon is fétek. 
Osztán a sarkokat szentűték meg. De vót nálunk egy ember. Az nagyon is értette ám. Ténleg értett 
hozzá. Hogy baszorkány járt be. Osztán aszongya: 


„Megájj, maj segitek rajta.” 
Osztán beleverték a kést valahogyan az eresz alá. Ahun a viz lecsöpög. Akkor oszt az az egyén 


szalatt ám: 
„Hogy szépen kérlek, vedd ki aszt a kést.” 
Mer ü kapta aszt a kést. 
 
 


102. FARSANGIFÁNK A DIÓFA ALATT 


Na, asztán akkor ippeg egy asszony kiment farsankor ugye. Kinn járkát a fák alatt. Hát a dijófa alatt 
annyi karafun fekütt. Azok a farsangifánkok. Gömbölüjek. 


Hej, kupucútak hamar, hogy hazavüszik. Beletették a köténybe. Mikor otthon kiboncsák, mi lett 
belüle? Mint lószar. 


Hát osztán aszt is a baszorkányok szórták oda le. De nem lett belüle semmi, hogy megehették 
vóna. 


103. A BOSZORKÁNY KÉSE 


Előbb csípűnyi jártak le Magyarországra ugye innej a férfijak. Mer a megélhetés nagyon nehéz vót. 
Asztán itt valami nagy dijófa alatt talátak egy gyönyörü kést. Az egyik fijatalember. 


Osztán lenn, jó messze, mikor előveszi a kést szalonnát vágni, aszongya neki a gazda: „Ejnye 
fijam, honnaj vetted aszt a kést?” 


„Hát,” aszongya, „itt a dijófa alatt talátam, nálunk.” 
Aszongya: „Hát az az enyém vót.” 
Aszongya: „Lehetetlen dolog. Hogyan gyütté vóna te oda?” 
„Hej, fijam, sokat táncótunk mi ott a dijófa tetejin. Söprün mentünk oda,” aszongya. 
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104. LIDÉRCNYOMÁS 


Egy asszonnak született kisgyereke. Asztán gyerekágyba fekütt. Asztán éjje látta, hogy az ablakon be- 
gyütt a fekete macska. Aszongya, de ojjan szemeji vótak, mint egy tehennek. 


„Jézus, Mária!” Megijedett, meg má itt rajta vót a mellin. Akart kijabányi az urának, de nem tu- 
dott. Mikor végzett, akkor az ablakon a macska kimászott. Aszongya: 


„Jaj Istenem! Pista, Pista, nem láttad? Nem láttad? Mellemre űt. Majnem agyonszakitott.” 
„Nem láttam,” aszongya. 
„Na, figyed meg,” aszongya, „hónap hogyha gyün megin.” 
Ténleg, másnap is jelentkezett a nasszemü macska. Osztán megin a mellire űt. Az asszon látta, de 


a férje nem ám. Az nem látott semmit. Hijába nézett, nem látott semmit. 
Az asszon annyira kéccségbe vót esve, hogy csoda. Eszt ténleg meséte maga nekem, az az asszony. 
Baszorkánságot jelentett. Aszongyák lidércnyomás. 
Bisztosan baszorkánsághoz tartozik. 


105. AZ ELÁSOTT PÉNZ ÉS A KOLDUS 


Hát akkor még a papa. Vadász volt huszonöt évig, azér sokat éjjelezett. Asztán meséte, hogy ecce itt a 
kápolnáná, ottan aszongya, vót ijjen egy naccsomó tűz. Asztán egy szegény koldus arrament. Ejnye, 
nem volt gyufája. Gondúta magába, most rá tud gyujtani ezen a tüzön. Odamegy. Mingyá fővesz tüzet. 
Avva rágyujt és féredobta külön. 


Mikor arrament másnap, aszonta: „Ejnye, hátha megin van tüz, rátudok gyujtani.” 
De sehova, semmi tüz. Asztán egy darab arany vót az, amit oda féredobott, amive rágyujtott. 
Ott is megpróbátak ásni, a Gyákiak havassán. A papa aszmongya, alaposan feástak, de hát nem 


talájják ugye. Arra, aszongyák, ha ég, mikor lealszik, mindig méjjebbre esne. Tisztitya magát. Minden 
hétévbe tiszticcsa magát. 


Papa meséte, vótak, kik kivettek így két ládáva, két láda aranyat. Ketten vótak. Kapcát kö rádob- 
ni. Csizmakapcát. Mikor égett. Szalattak ugyi, osztán egyik hamarosan leráncsa a csizmáját, hogy a 
kapcát rádobgya. Aszongya: „Ne szójj senkinek, maj mi együvünk,” aszongya, „és kiássuk.” 


Hát mentek, ástak is. Má jó ástak. Eccecsak mire a ládáhó érnek, ténleg vót ott egy láda, aszon- 
gya: „Szóni nem szabad egy árva szót sem. Nyugottan kiemeni és evünni.” 


Asztán oda leül egy nagy fekete kutya eccecsak mellejük. Valami kosár vót itt. Ezek ránéznek. 
Nem szónak semmit. Ládát feboncsák. A kutyának telirakták. 


„De,” aszongya, „köszönnyétek, hogy nekem is attatok, merha nem attatok vóna,” aszongya, 
„halálfijaji lettetek vóna.” 


Asztán a kutya visszaatta nekik, asztán emehettek kinccse együtt. De ha valamejjik eszóta magát, 
egyik valami huppot mondott, mikor emeték, meg a kincs visszaesett megint a földbe. Többet nem lé- 
tezik. Szaladni kellett nekik akkor. 


106. AZ ELÁTKOZOTT CSÁRDA 


Magyarországon burgendit kapátak. Asztán ott valamikor volt egy csárda. Ott borzasztó sokat meg- 
gyilkótak. 


De, aszongya, mikor hat óra vót, nem létezett többet dógoznyi. Ott ojjan egy robogás vót köröskö- 
rü. De mindenki menekűt. És nem is mentek többet oda dógoznyi. Annyira fétek. 


Hát az valami jelenség lehetett. 
Mer az apám lánytezsvérgye is ott dógozott a sorompolásná. Magyarországon. Az én anyám is on- 


naj való vót. Aszongya, ojjan robaj vót, nem létezett többet ott. Odamentek, egyátalán nem. Mire hat 
óra lett, má pucút mindenki hazafele. 


Csak hatkor. 
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107. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A MOLNÁRLEGÉNY 


Mikor előbb Mátyáskiráj a földön járt, asztán a malmon keresztű lovagút. Kért tüzet rágyujtani. 
Asztán a tenyeribe atta oda a tüzet, hogy gyujcson rá. 


Hát Mátyáskirájnak nagyon megteccett. 
„Hát legyen szives, aggyon neki egy pohár vizet is.” 
Malomkövet vett. Igy vót a tácca. Asztán odatartotta a pohár vizet, igyon a kiráj belüle. 
A kiráj ivott. 
„Na, fiam,” aszongya, „te leszel a testőröm.” 
S el is vitte vele a Mátyáskiráj. 


108. RUDOLF TRÓNÖRÖKÖS 


Úgy hallottam, hogy Rudolfot egyáltalán nem gyilkúták meg, valahová emenekűt Rudolf. 
Hát az apja ugye egy zsidónőve át össze. A zsidónőt a saját fija lelűtte, asztán azér kellett neki me- 


nekűni. A saját fijának, a Rudolfnak. Hát azér kellett. 
Mer úgy vót, hogy a saját fiját tönkreteszi. De nem tette tönkre, mer valahová elmenekűt a Ru- 


dolf. Apja nem tutta, hova ment. Valahova, szigetre, ahogyan mongyák. Valami szigeten ét sokájig. 
Ecceribe, ugyis aszongyák, hogy Rudolf mégeccer előgyün, hogy az lesz a kiráj valamikor. 
A saját annya, az szöktette volna meg. Ahogyan annakidején monták, ugye. Hogy menekűjjön, 


mer külömben baj lesz vele. 
Az annyának kellett tunni, hol van. Hát ugyi ijjesmit mindig titokbatartanak. 
Ferencjóska nem tutta. Ki akarta mindenhogyan végesztetni. 
De ugye nem lehetett kivégezni. 
 
 


109. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A BÍRÓ 


Hát a Mátyáskiráj. 
Előbb hajduk vótak. Nem? Hajduk vótak, osztán borzasztóan hajtották, meg bikacsékke is ugye a 
munkásokat. 


Fát rakattak össze velök. Borzasztó sok hasábfát. Osztán Mátyáskiráj is közebük keveredett. 
Níszte, hogyan megy. Hát kiráj, de nem mint kiráj. Nem? Ott állott, miccsinának a nemzette. 


Osztán az egyik hajdu odamegy. Rávágott egy alaposat. Aszongya: 
„Te, hosszúorrú paraszt,” aszongya, „ájj neki, rakd a hasábot!” 
Mátyáskiráj körűnézett. Mingyá nekiállott az is ugye, asztán rakta ám a hasábba szépen. Asztán 


pár hasáb fára ráirta titkon: Mátyás, Mátyás. 
Pár napra odamegy. 
„Na,” aszongya, „bíró uram, de sok fája van az udvaron.” 
„Ja,” aszongya, „mind a szegényemberek segitették összerakni, összehordani,” aszongya. „Aki 


szépen bánik a nemzettel, meg vannak velem elégedve.” 
Aszongya: „Gyüjjön ki velem egy kicsit az udvarra.” 
Kimegy. 
„Hát,” aszongya, „nézze meg, hát a hasáb fán mi van.” 
A bíró má pirút, halványút. Mátyás, mindenütt. 
Aszongya: „Lássa”, aszongya, „velem is rakatta a fát.” 
Na, asztán Mátyáskiráj ellátta annak a baját alaposan. 
Hasábot kiosztotta mind a szegények között. 
A bírót megbüntette szigorúan. 
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110. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A KAPÁSOK 


 
Mikor Mátyáskiráj járt, osztán pár úrre ment. Asztán a parasztok kapáták a fődet, azok meg javába 
ittak. 


„Ja,” aszongya, „pajtások, hogy izlik?” 
„Hát,” aszongyák, „igazán finom ez az ital.” 
„Hát csak igyatok.” 
Szegény paraszt meg csak ott kapát, Öreg, fiatalla (fiatalja), minden. 
Mikor asztán jó beittak: 
„Na, pajtások,” aszongya, „mast fogjátok ti is a kapát. Próbájjátok meg,” aszongya. „Nem csak 


inni kell tunni, hanem dolgozni is kell tunni.” 
Asztán lefele kapátatta üket vőgynek. Lefele. 
Hát persze nehezebb, mert nagyot hajul. 


111. SZENT ISTVÁN 


Mikor harcútak ugye. Mátyás kiráj ment lent. A, nem is az vót, szent István. Szent István. Asztán nem 
tutta ugye, merre ment az ellenség. Gondúta magábo, mast merre mennyen, jobbra, barra? Vagy 
merre? 


A templomtornya meghajut. Aszt mongya: 
„Erre mennyetek!” 
Mingyá megmutatta a templomtorony, hogy merre kell menni. Igy asztán az ellenségge megin 


talákosztak. 
Ezér szentnek nevezik szent Istvánt. 


112. AZ AGYONÜTÖTT TARISZNYA 


Hát hogy kit mondanak boszorkánnak? Ja, több dolog van ám ijjesmi. Nevet nem szabad mondani. 
Ugye, de nem is lehet. Mer itt Alsóőrbe is valamijjen dolgot mesének. Mesének egyetmást rulla. Ja, 
mer elöbbrű. Előbb is sok boszorkányságok vótak. Hogy előbb a teheneket megföjték. Leföjték. Osz- 
tán annyira gyütt az a szegény állot, hogy osztán vér gyütt neki a tőggyibű. Az igaz. 


Na, osztán ecce ment egy ojjan egy vándorlegény. 
Aszongya: 
„Te, mit szósz hozzá, hogyan járt a tehenem?” Aszongya. „Vér gyün a tej hejett.” 
„Megájj,” aszongya, „maj segitek én ezen. Na,” aszongya, „menny fő vissza szépen. Maj én meg- 


segitem.” 
Osztán valahon itt őrisztek. Letette a tarisznyáját, asztán bottal veszedelmesen verte. Aszt a ta- 


risznyát. Annyira verte, hogy borzasztó. Osztán, ugye, csak ecce orditott ám má messzirű, aszongya: 
„Ne üss, ne üss! Az Isten álgyon meg,” aszongya, „ne üss.” 
Egy férfi vót. Van férfi is. Úgy mongyák. 
Aszongya: „Ne üss, Isten álgyon meg. Többet nem csinyálok semmit. Többet nem csinyátok.” 
De jez má ojjan régi mese. Még a papátú hallottam. 
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113. A KÉT KOCSIS ÉS A BŰVÖS KÖR 


Ezt még a mamától hallottam. 
Előbbeni időkben volt két jópajtás. Kocsisok voltak mind a ketten. Az egyiknek ollan gyönyörü 
lovai voltak, hogy direkt rönögtek. Azok erős lovak voltak. Másiké sovány. Azt mondja: 


„Hát mond, hogy neked ollan gyönyörü lovajid vannak?” 
„Ja pajtás,” aszt mondja, „az nagy dolog ám, hogyha valakinek gyönyörü lova van. Nagy dolgot 


kell csinyálni.” 
Azt mondja: „Mond meg nekem.” 
„Én megmondom teneked, ha megteszed. Karácsonykor majd éjfélimisére gyere el a templomba. 


Menj föl a kórusba, asztán,” azt mondja, „talász maj ollan büdösmargitot. (büdösantalnak is mond- 
ják) Asztat fogd meg, tedd egy gyufaskatulába és éjjel onnajt mindjárt indulj el. De csak menj, meg ne 
ijedj semmitül sem. Majd a többit,” azt mondja, „meg tudod te magad is. Meglázsd, micsoda gyönyörü 
lovaid lesznek.” 


Természetes a pajtás elindul ugyi. Hú! De mikor ment, egyszercsak elkezdett fújni veszedelmesen 
a szél. Csúnyán fújt a szél. Hát gondulta magában: Mindegy, de azért megy. 


Egyszercsak látja ám, hogy még a hid is megmozgott. Egy viz felett köllött volna, egy vizen köllött 
volna keresztülmennyi neki. Azt mondja: 


„Ej, én nem merek továbbmenni.” 
Megállott egy ideig. Nem mert a hidra rálépni. 
Egyszer csak orditást hallott. De veszedelmes orditást. Azt mondja: 
„Nem megyek tovább. Visszafordulok.” 
Azt mondja a kolégája: 
„No pajtás, mire mentél?” 
Azt mondja: 
„Hiszen borzalom, ami ott létezik, ami hallatszik. Nem lehet,” azt mondja, „keresztül odameny- 


nyi.” 
Azt mondja: 
„Mivel ollan gyáva vagy, tudd meg, hogy sohasem lesznek szép lovaid.” 
Nem is lettek annak szép lovai. 
Hát ez is valami baszorkánságtul eredt az egész dolog. 


114. SAVANYÚ JÓZSI 


Savanyú Józsi is mindig az erdőbe járt. Asztán vásárramentek arrafelé. 
Egy asszonnak aszongya: 


„Nem hozna nekem eszt és eszt a vásárról ?” 
„Ó,” aszongya, „szivesen. Mért ne?” 
Aszongya: „Nem fész a Savanyú Józsitú ?” 
Aszongya: „Mér féjjek? Az nem rossz ember. Szegényembereken segit.” 
Kérdeszte tüle Savanyú Józsi: „Hát,” aszongya, „mit akarsz vásáni a vásáron?” 
Aszongya: „Ekkis tinót szeretnék venni.” 
„Na,” aszongya, „itt van, adok pénszt, hozzál magadnak egy szép tinót.” 
Ténleg ment is. 
Megin megy arra egy asszony. 
Aszongya: „Na, néni, hova megy?” 
„A vásárra megyek,” aszongya. 
„Nem fész a Savanyú Józsitú?” 
Aszongya, „Naná, hogy nem félek. Bár már régen az ördögök elvitték volna,” aszongya. „De 


majd annak is a nyakára lépnek.” 
„Hát,” aszongya, „néni, legyen szives, hozzon nekem apró kicsi szegeket.” 
Az asszony hozott. De„,aszmongya: „Itt lesz maga akkor még, mire visszagyüvök?” 
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„Itt,” aszongya, „hát itt az erdőbe csak ejárkágatok”. 
Hozott neki aprószegeket. 
„Úgy,” aszmongya, „mast mive a Savanyú Józsit csufútad, mer a szegényeket nem báncsa!” 
Televerte a talpát neki avva az apró szegge. A másik asszonnak meg adott pénszt, hogy vehessen 


egy tinót. 


115. KARÁCSONY ÉJJEL BESZÉL TŰZ ÉS ÁLLAT 


Előbb nálunk az vót a szokás, hogyha a tüz sipul, sót köll beledobni, meg egy darab kenyeret. Mer vót 
ollan ház is, hogy bedobtak egy balhát. Asztán két tüz karácsonyéjje beszégetett. 


„Na,” aszongya, „hogy megy neked?” 
„Ja, nekem jól. Kapok néha sót is, ha kérek, kapok kenyeret is. Hát te?” aszongya. 
„Énnekem egy balhát dobnak be. Annyi az összes.” 
Aszongya: „Tudod mit? Gyujcsd föl a házát.” 
Aszongyák karácsonyéjje beszének a tehenek is. Karácsonyéjje minden pénz beszél. De vannak 


esetleg egyének, akik meghallák, de vannak ojjanok is, akik nem hallák. 
Megértették. De kevés. 


116. PALÁNKRÉTI MAJÁLIS 


Mikor mink kicsinyek vótunk. A mama meséte. Majális vót itt kinn Palankrétbe. Osztán mink is ott 
vótunk. Ott szaladgátunk ketten, én meg a tezsvérem. Ugyan ü má meghat. 


Asztán másik nap ojjan betegek lettünk mind a ketten. Mama megvizsgát bennünk. „Nézze, eze- 
ket a gyerekeket megigészték.” Mer mindenki csodákozott: „Kije ez a két szép kislány? Kijé ez a szép 
kislány?” 


Ahogyan megnésztek bennünket, megbetegettünk rá. 
Hát a mama valamit csinyát, ijjen szennyesvizze. Asztán meggyógyútunk. 
 
 


117. MIRE JÓ A DOHÁNYZÁS? 
 


Csinos, gazdag lány volt. Asztán mindig ojjant keresett, ki egyátalán nem dohányzik. 
„Ja,” aszongya a mama neki, „ha kapsz ojjant fiam, én nem bánom.” 
Asztán tényleg, egy fiatalember meghallotta, hogy ez mijjent akar. Ojjant, aki egyáltalán nem do- 


hányzik. 
Elment a lányhoz párszor. Nem gyujtott rá. 
„Na,” aszongya, „ehhez hozzámegyek, mer ez nem dohányzik.” 
„Na, jó van édes lányom, ha teccik, hát csak menny hozzá.” 
Meg is történt a lakodalom. Persze le is feküttek. Férfi efordut a falfelé. Az asszony gondúta ma- 


gába, hát fáratt szegény, had aluggyon. 
Másik éjjel ugyanez történt megint. Ú, regge az asszony megébred. Pörűt, lármázott. 
„Na, édes lányom,” aszongya a mamája, „mi baj, mi baj ?” 
„Ó,” aszongya, „édesanyám, hát ijjenhez mentem én feleségül?” 
„Mér?” 
„Há,” aszongya, „alszik, mint a medve. Meg se mozdul.” 
„Nohát fiam, hát legyél türelmes. Istenem, hát mingyá nem megy.” 
Na, jól van. Másnap megin ugyanúgy. Hú, regge má az edényeket keszte verni a fiatalasszony. 


Na, az annya: 
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„Édes lányom, megbolondútá? Mi van veled?” 
„Hát,” aszongya, „tuggya meg, elválok. Nekem többet nem kő.” 
Aszongya: „Hát várgy, várgy, szólok inkább neki. Nem kell mingyá nekiugrani, hogy elvállani.” 
Hát persze az annya szót. „Há,” aszongya, „tulajdonképpen mér nősüté meg?” 
Na, ja. Hát aszongya, más is megnősül, így tovább. Hát. 
„No, de ércsd meg, a feleséged panaszkodik rád, ahogyan lefeküsztök, úgy fölkeltek.” 
„Na, ja, lássa mama, aszmongya, se cigaretta, se szivar. Nincs hatáso.” 
Na, gondúkodik a mama. Mongya ám négyszemköszt a lányának: 
„Tudod itt, aszongya, mi a baj? No fiam, mer nem dohánzik. Szivar, cigaretta!” 
„Na, várjon mama,” aszongya, „hozok én neki.” 
Na, hiszen mire hazagyütt a férje ugye a munkábú, az asztalra tett uj pipát, szivart, cigarettát, 


mindent, nahát az asszony. Na, már örűt neki. „Egyé csak kedves uram. Asztán gyújcs rá mingyá.” 
Rágyujtott. Jóizüen fogyasztotta. 
Örűt szegény asszony. „Na, fiam, izlik?” 
„Hogyne izlene.” 
Alig várta az asszony, hogy este legyen. Lefeküttek. De micsoda hatása volt a szivarnak, meg a ci- 


garettának! 
Regge megébred az asszony. „Ejj, hí jijj!” Mingyá énekőni kezdett örömibe. 
„No, édes lányom, aszongya neki az édesannya, mi van?” 
„Ej mama, aszongya, ha tudná, micsoda hatása van a szivar, meg a cigarettának.” 
„Na, akkor, aszongya, a nagyapának is vegyünk.” 
 
 


118. VERBŐCI SUSZTER ÉS A ZSIDÓK MESSIÁSA 


Volt egy Verbőci nevezetü suszter. Az igen sokkal tartozott egy zsidónak. 
Gondolkozott a suszter, hogyan tudna ő megszabadulni ettől a nagy adósságtól. Osztán a zsidónál 
valamijjenképpen bebujott a kéménbe. Onnan lekijátott. Aszongya a Verbőci suszter: 


„Rebeka lejányodnak Verbőci susztertű meg fog születni a Messiás.” 
Gondúkodik a zsidó: 
„Ejnye! Hallottad, Rebeka leányom?” 
„Hallottam édesapám.” 
„Na,” aszongya, „emegyünk a suszterhó.” 
Fogták magukat, ketten ementek a suszterhó. Aszmongya: 
„Verbőci suszter, nálam, aszongya, megjelent, egy jelenség vót, hogy tetüled fog születni Rebeka 


leányomnak a Messiás.” 
„Ja, szongya a suszter, ingyen nem csinálom meg. Ha elengeded az adósságomat, akkor megcsi- 


nálom.” 
A zsidó aszongya: „Szivesen elengedem, meg adok is, hogy Messiás legyen.” 
No, természetes dolog, ott volt divány, osztán mingyá készüt a Messiás. Asztán az öreg zsidó há- 


turrú meg a susztert mindig taszigáta. 
Aszmongya: „Ne taszigájjon hátú, mer likat verek rá!” 
Ja, de csak taszigáta. 
Aszongya: „Mondom, ne taszigájjon, mert likat verek rá.” 
„Hát, aszongya, csak jó megcsinájja, csak jó megcsinájja a Messiást.” 
Na, jó. Hát együtt az idő, hogy megszületett. Kislány volt. Tyüh! A zsidó mérges volt. Aszmon- 


gya: 
„Hát mit gondul, azér engettem el az adósságomat?” 
„Ja,” aszongya, „lássa. Hánszor montam, háturrú ne taszigájjon, mer lukat verek rá, aszongya. 


Maga a hibás.” 
Aszongya: „Jaj Istenem, csak az Isten verte vóna le a kezemet, mikor”, aszongya, „én odanyú- 


tam.” 
No, hát akkor a suszter, nem a zsidó gondúta magába; most miccsinájjanak, mert kislány. Még 


sincs Messiás. 
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„Hej, gyere, aszmongya a feleséginek, páterkám, máterkám, megpróbájjuk, csinájjunk mink 
Messiást. De, aszongya, én okosabb leszek.” 


Fekötötte a tökeit a gerendába. Aszmongya: „Itt bizonyosan, hogy nem verünk rá lukat.” 
Hát persze készül a Messiás nagyba, leszakad az ágy. 
Mast fentakatt a tökinál fogva a zsidó, „Jaj,” aszongya, „Rebeka leányom gyere, segíccs.” 
Hát beszalad. Jaj Istenem, mit lát? 
Hama elvágta késse a kötelet. 
Hát a zsidóknak se úgy, se így nem lett Messiásuk. 


 
 


119. A GRÓF ÉS A KEDVESE 


Vót eccer egy gróf, oszt annak vót egy kedvesse. 
De, má szüleji annyira hajtották ugyi, hogy nősüjjön meg. 


Megjegyzem, a kedvessinek már vót két kis csalággya is. 
Egy fiú és egy leány. 
Nahát a gróf aszmongya, igen ü megnősül, de csak úgy, hogyha tovább is mehet a kedvesséhez. 
Hát kénytelenek vótak megengedni neki. Osztán evette ugyi feleségül unokatezsvérgyit. Minden- 


esetre a másikkal meg élt tovább. 
No, osztán vót a grófnak egy kocsissa. És a kocsist rászette, hogy vegye feleségül az ü kedvessét, 


azér, hogy a gyerekeknek neve lehessen. De vele élni nem szabad. 
Kapott pénszt elegendőt, hogy mehet lányokhó vagy akarhová vagy szórakozni, ahova akar. Csak 


oda nem szabad neki menni. Szegény férfi megnősűt. Evette ugye. 
Hát nagyon bántotta a helzet, hogy üneki felesége van, de mégsincs. Egyik szép napon fölakasz- 


totta magát. 
Az asszony tovább a gróffa élt. 


120. AZ ALSÓŐRI BIKA 


Valamikor Alsóőrben még a templomtornya szalmával volt fedve. És már hosszú idő után, múlva, fű 
nyőtt a templom tornyán. Hát erreföl a kösségbeliek arra a gondolatra jutottak, hogy aszt a füvet jó- 
volna valahova föhasznáni, értékesiteni. 


De kit fog megilletni a fű? Arról vót szó. 
Hát arra a megállapodásra jutottak, hogy a kösségbikáját illeti meg. 
Ja, most arrú volt a kérdés, hogyan vigyék fel a bikát a toronyhoz, a toronyra a füvet leetetni vele. 
Hát kötelet köttek szépen a nyakára és a bikát húszták fölfelé. Már egyidő mulva asztán szegény 


bika kitóta a nyelvit. 
Na, erre már alatta mindenki fölkiáltott: 
„Nézzétek, a bika már tójja nyelvit, má nyul a füjér!” 
És persze a bika megfullatt. Világos. 


121. BIKA A GABONÁBAN 


Gabonába beszalatt a kösségbikája. Eccer a réten, mikor őriszték. „Jaj, Istenem”, összeszalattak a 
népek, mast miccsinájjanak, hogyan hozzák ki aszt a bikát? No, mer ha belemennek kihajtani, az 
egész gabonát mind összegázujják.” 


Na, megtárgyúták. 
Legjobb lesz, hogyha durungokka bemennek, a bikát ráfektetik, osztán kihozzák. 
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Hát a dolog úgy is történt. A bikát ledöntötték a gabonába, szépen rátették ugye a durungokra, 
asztán úgy cipeték ki a bikát. 


Hát természetes, még jobban összetipickűték a gabonát. 


122. A RABLÓ APA ÉS KATONAFIA 


Annakidején régen, mikor katonaság volt, akkor aszt hiszem tizenkettő vagy tizennégy évet szolgáltak 
a katonák. 


Szóval egy családnak, szóval egy szülőnek vót ugye egy fija katona. Asztán hat év mulva gondúta 
magába, mast hazamegy egyszer szabaccságra, meglátogattya szüleit. 


Messze vót az uttya nagyon. Asztán egy malomba szállást kért. 
Molnár adott is neki. Asztán éjje rájukmentek a rablók, természetesen az a katona annyira 


győsztö, sarabúta üket a karddal. Pár meglógott, párat agyonvágott. 
Na, most a molnár aszmongya neki: 
„Fijam, aszongya, mivel az életemet megmentetted, örökös kenyeret adok neked, ha ittmaracc.” 
„Jaj, aszongya, nem lehet, mer,” aszongya, „vannak szüleim, tezsvérem is van, hazamegyek.” 
Hát a fiju igye elindul haza. Mikor hazamegy, az édesaptya az ágyba fekszik. 
„Na, aszongya, papa!” 
Kezetnyújt neki. Nem veszi elő a kezit. Aszongya: 
„Hát papa mi baja van? Beteg?” 
„Beteg vagyok,” aszongya. 
A fiunak meg fetünt. Aszongya: 
„Hát mér nem veszi a kezit?” Leveszi. Láttya, hogy az aptyának a kezi le van vágva. Saját aptya 


vót a rablóbanda között. 
Az aptyát abba a pillanatba ugye levágta ottan és rögtön lóhátára ugrott és ujra elment. 
Megölte az aptyát. Többet nem ment vissza. 
Asztán megint a katonasághó ment. Ott is maratt. Többet nem ment haza. 
 
 


123. A HANYAG PAP BÜNTETÉSE 


Mamám mesélte. 
Lent Magyarországon volt egy asszony. Gyereket szült. 


Hát szokás mindenhol ugye, hogy tizennégy nap mulva egyházhoz mennek és beárcsa a pap a gye- 
reket. 


Elmentek egyházhoz. 
De a pap azt mondja: 
„Na, most nem érek rá. Mennyenek haza. Majd gyűjjenek máskor.” 
Pedig ha már egyszer az asszony a házbul kiment, akkor már ugyi az első úttya a templom. 
Osztán rövid idő mulva az a pap meghalt. Osztán ott volt a temetőbe a kijárás. Ahányszor az asz- 


szony ott a temetőbe kiment ugye, látja mindig, megy elejbe a pap. Tartja a stólát. 
Az asszony meg megijedt. Sikogatni kezdett, hazaszalatt. 
Mondja a férjének, azt mondja: 
„Jaj, Istenem, ez a pap jön elejbém és tartja a stólát.” 
„Eh, talán képzeled.” 
„Nem,” azt mondja, „nem képzelődök. Egyáltalán nem képzelődök. Gyere te is ki.” 
Hát tényleg ugyi. 
Az ember nem látott semmit. Csak az asszony. Sikogatott az asszony. Megint visszajött. Bemen- 


tek ugyi a másik paphoz. Osztán mondja neki, hogy micsoda dolog. Az azt mondja: 
„Mondgya maga,” azt mondja, „nem volt valami, magának nem volt valami dolga evvel a pap- 


pal?” 
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„De hát,” azt mondja, „mikor gyermeket szültem, nem ártott be a pap, mikor egyházhoz men- 
tem.” 


„Ja, nézze,” azt mondja, „ne féljen semmit. Kimegyek vele a temetőbe és ha látja, hogy jön elej- 
bé, térdepeljen le és csókolja meg a stólát.” 


Tényleg, az az asszony így is tett. Letérdepűtt. Megcsókolta a stólát. 
A pap eltünt. Többet nem jött elejbe. 
 
 


124. A KOCSIS ÉS A PAP A POKOLBAN 


Na akkor. Egyszer volt egy izé, egy kocsis. De már régen volt ám. Az a kocsis nem volt keresettye, azt 
mondja: 


„Azt a kutyafáját, ha mast az ördög gyünne, hogy vigyem a pokoba, még azt is elvinném.” 
Na, jó. Rövid idő mulva este csak beállit egy férfi hozzájuk. 
Azt mondja: 
„Legyen szives, fogjon be. Én magát jól megfizetem. De,” azt mondja, „vigyen oda, ahova én aka- 


rom. Nézze, én adok magának egy zsák aranyat, de azt magának meg kell tenni, amit én mondok.” 
Úgy! 


„Mast szájjon föl a kocsira és gyerünk!” 
Természetes, fölszállottak a kocsira. Hát fölfele emelkedtek. Kocsistul, mindenestül. 
Mast az ember hát: 
„Hova megyünk?” 
„Majd meglássa. Mast maga csak alugyon.” 
Tényleg az ember nyugodtan aludt. Egyszer csak azt mondja neki az ördög: 
„He, szájjon föl, kejjen föl, már itt vagyunk.” 
Fölkel. Hát egy egész másik világban volt a kocsis. Azt mondja: 
„Nézze, mast tudja maga, hol van! A túlvilágban. Mast ha maga meg nem teszi, amit parancsolok, 


többet innen el nem mehet. Mert tudja meg, maga mast a pokolban van.” 
Na, a szegény ember megijedt. Azt mondja: 
„A zsák aranyat megkaptya, de menjen be itt ebbe a szobába. Itt van egy pap. Annak a nyakábul 


vegye le a stólát. Mert ha nem veszi le, akkor innen maga sohasem menekül el.” 
Bemegy a kocsis. A pap csak hajtigáta a fejit, hogy ne vegye le neki. 
A kocsis, hát mit csináljon. Ha mast ü le nem veszi, akkor ü nem mehet többet vissza. Szépen oda- 


ment. Leemelte a nyakábul a stólát. 
Kimegy. Azt mondja neki az ördög: 
„Itt van a pénzed. Mast pucujj, menny!” 
Osztán mikor alig ment ki az ajtón, de már hallotta, ahogyan a pap kiabált, lármázott. 
Mert már akkor volt ugyi joguk hozzá az ördögöknek. Még a stóla a nyakában volt, addig nem 


nyulhattak hozzá. 
Valami bűnös pap volt. 


125. FÖLHŐVEZETŐ 


Szalmakötél volt a derekukon. 
Eszt a papa meséte még annakidején. Aszongya, ecce ementek aratásra nyáron. Osztán kinn járt 
egy fölhővezető forma. Szalmakötél volt a derekán. Aszmongya: 


„Ej, néni, máma ne mennyenek e. Ojjan zivatar lesz, hogy borzasztó. Jobb, ha visszafordulnak.” 
Aszongya: „Dehogy is. Hogyan lenne,” aszongya, „fölhő sincsen.” 
„Nem baj,” aszongya, „ne törőggyön vele, de mennyen vissza.” 
De bizony ezek nem mentek vissza, kint elmentek munkára. Osztán, mikor javába dolgoznak, oj- 


jan zivatar lett, hogy majdnem agyonverte űket a jég. 
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Fujt a szél borzasztóan. Alig tuttak hazamenekülni a mezdőrü. 
Azután monták, hogy ez a fölhővezető volt. 
 
 


126. A NÉMET LEGÉNY UDVAROL 


Volt eccer egy szép lány. Oszt annak udvarótak ketten. Egy német és egy magyar fíú. 
Ja, hát gondúta magába a magyar fiú, dehogy is megyek én többet, úgyse szeret, mert a német fiut 
szereti. 


Este szép lasan odasompolgott az ablaka alá. Kezdett egy bucsúdalt énekelni: 


„Ha, te engem szívedből kizártá, 
Gondold meg, mit fogadtál. 
Ha te engem kizársz, 
Soha fel nem találsz, 
Gondold meg, 
Időben magadba szállsz.” 


Na, hiszen hátul meg állott a német. Meghallotta. Megfigyete. 
Gondúta: „Én is elénekelem.” 
Mikor a magyar ement onnaj, ekeszte ü is: 


„Ha te enkem szifedből kiszartál, 
Gontolt meg, mit fingottál. 
Ha te engem kiszarsz, 
Soha föl nem kaparsz, 
Kontolt meg, 
Itőfel magadnakszarsz.” 


Hát akkor a magyart vállasztotta. 


127. A FERTŐ KELETKEZÉSE 


A Fertőtó valamikor úgy keletkezett, meséték, hogy ottan a tó hejin vót kilenc kösség. És állitólag 
egy asszony gyógynövényekkel kezelt volna sokminden betegségeket és nép ráfogta, hogy boszorkány. 
A lányára is monták, hogy boszorkán. És hogy a nép bosszútállott, tett rajta. 


És kivitték a szabadba és tüzet raktak, mágját. Elégették őket. 
No és vasárnap, mikor a nép megy templomba, tart éppen a mise bent. Mikor vége volt az isten- 


tiszteletnek, a népek kijönnek és a templomig volt a víz. 
Na és állítólag így keletkezett a Fertőtó. 
Kilenc kösség hején. 
Hallottam. 


128. KÍGYÓGYEREK 


Eccer egy házaspár utazott. Fijatal házaspár. Hát osztán azoknak is volt ojjan gyermektyük ugy. 
Osztán autón mentek. 


Osztán ahogyan mennek, le vót téve egy kis gyerek. Osztán aszmongya a férje: „Jé, itt egy kis- 
gyerek van.” Kiszátak az autóbó és fövették a gyereket. 
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Hát a gyerek keresett, éhes volt. Na, az asszony adott neki szóva tejet, saját tejibül. Anyatejet. De 
a gyerek annyira szopta aszt az asszont, nem tutta levenni a mellirü, akárhogyan akarta. Ojjan nehezen 
vette le, hogy borzasztó. 


No, osztán úgy gondúták, éhes a gyerek, ki tuggya, hogy miúta nem evett. Osztán ugye közbe, ut- 
közbe bementek egy kocsmába, osztán főbontották a kisgyereket. Osztán hogy főboncsák, megnézik. 
Hátú fele kígyó vót! Egiszen derektú lefele kígyó vót a gyerek. 


No, hogy osztán hova tették a gyereket, aszt nem is tudom. Na, szóva orvos vette el a mellitű. 
A gyereket evütték bisztosan valahova mutogatni. 


129. SRÁTLI 


A papa meséte. 
Ugyi, hogy előbb, mikor legények vótak, osztán mentek a lányokhó este. Osztán vót ojjan csirke az 
uccán vagy az uccahelbe. Vizesen járt, csak csicsergett elöttök. 


Ecce a papa is, aszongya, egyik uccába kümegy, csak csicsereg a csirke elöttö. Elöször ráüt. De 
mire odaütött, má odaugrott a csirke, má tul vót, nem tutta elérnyi. 


De megijedött tüle. 
Asztán ecce vót egy, hazavütte a csirkét. Gondúta magába, összefagy ez a csirke. Osztán vót ollan 


buboskemence előbb, oda fötötte, mer ott meleg vót, hogy ott megszárad. Hát mikor regge megnézi, ott 
egy szakasztó buza vót mellette. 


Aszongya felesége: „Aj,” aszongya, „csak vidd, ahonnaj hosztad. Ijjen csirke nem kő a házná.” 
Itt aszongyák, srátli. 
Osztán egy embernek szintén vót egy. Aszt nem is tutták az emberek. De annak az embernek a 


világon vót mindene. Meg aszmongya: „Hozzá jeszt, hozzá jaszt.” Az a csirke mindig hordott. Az a 
srátlicsibe. De aszongyák, akkor ha kakassa vót, akkor az asszony vót a párgya annak a srátlinak, ha 
pedig tyúk vót, akkor a férfinek kellett, hogy a párja legyen. 


Asztán tönkre is ment, az, aki vele hát. 


130. A HÁZIKÍGYÓ 


Mikor a gyerek evett a kígyóva. 
Az Alföldön minden házba van kígyó. Aszt is tartották a népek. 


Eccer egy családba vót egy kisgyerek. Osztán a gyerek valahányszor tejesételt evett, mindig ki- 
ment. 


Osztán főtünt neki, hogyhogy ez a gyerek mindig kihordogattya az ennit. 
Osztán utánanésztek. Hát látták ám, hogy egy nagy kígyót etet az a kislány. Körübelü nyolcéves 


kislány volt. Megijettek a szülők is. 
Gondúták, mas ijjen nagy kígyó, hiszen a gyereket meg is csipheti. 
Hát a kislánnak nem szótak semmit ugye. Mikor a kislán bement, a szülők a kígyót tömkretették, 


agyonütötték. 
Hát a kislán keresi. Kimegy, sír. Borzasztójan sír. Megjegyzem, a kislány is utána hamarosan 


asztán meghalt. Ugyláccik sajnáta. Vagy sajnáta a kígyót, vagy pedig Isten tuggya, miért halt meg. 
Kedvenc állattya lehetett. Talán azér is. 


Aszongyák, minden háznak van egy kígyója. Hogy aszt nem szabad agyonütni, mer akkor a házba 
valami baj történik. Eszt a kígyót haggyák meg, ez nem bánt senkit. 
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131. A MALACOT LOPÓ KÍGYÓ 


Eszt a papa meséte. Mikor még gyerekek vótunk. Nem tudom én, hon volt ez. Kanász őriszte a 
disznókat. Osztán mindig egy-egy kismalac elveszett közülük. 


Hát gondúták, hát hová veszik ez a malac? A kanászra fogták. Osztán gondúta a kanász: 
„Én nem bánom, mekkeresem. Énrám ne fogják.” 
Osztán mikor megleste, hogy a malac hova kerül, ecce csak mász ottan egy marhanagy kígyó. 


Osztán a kígyó csak bekapott mingyá egy malacot. Lenyete. És belebujott, – vót ojjan régi nagy fák 
előbb, lukasak vótak közbe, – belebujott. 


No, most igen, benn van. De hogyan kell asztán tönkretenni a kígyót? 
Há mingyá hazamegy. Mongya ám, hogy hovatünnek a malacok. 
Hát többen kimentek vigyázva ugye. Ennagy hasáb fát vettek. Belevágták a lukba. Osztán körös- 


körű megrakták hasábfáva. A fát. Osztán meggyujtották. 
De, aszmongyák, mikor bemelegedett, orditott benn a kígyó. Hanem ott fótt ám ki sok zsír. Ojjan 


zsíros vót az a kígyó. Így égették e. 
Természetesen tönkrement a kígyó ezáltal. 


132. A TOLVAJ KANÁSZ 


Ez Magyarországon történt. 
Kanász szintén dísznókat őrzött, ugyi. Asztán gondúta magába, mer szegény ember vót, hogy egy 
disznót ellop valahogyan. 


Osztán éjje a disznót valahogyan megfojtotta, megölte, hogy nem sírt a disznó. Bisztos értett hoz- 
zá. A nyakába akasztotta, hogy viszi. 


Regge mennek. Nincs disznó. „Hát hová lett az a disznó? Se nem sírt, semmit nem hallottak. 
Nincs disznó.” Körűnéznek mindent. Az istálló ajtó nyitva vót ugye. Hát hová tünt? Hátú vót egy kerí- 
tis és ott vót ojjan alacsony háskó, osztán a kanász hogyan átakart mászni, egyik fele a disznónak ide- 
csuszott, ü meg ittmaratt. A disznó az egyik felin lógott, a másik felin pedig a kanász lógott halva. 


Megfullatt. 
Osztán így gyüttek rá, hogy ki lopta e a disznót. 


133. SRÁTLI 


Osztán ecce vót egy. Aszongya egyik, mer borzasztó sokat összehordott, aszongya neki a gazdája: 
„Bring selten!” Ammeg úgy értette: „Bring Leisten!” Asztán reggere telehorta az udvarát lécce. 


A népek bámúták, hát micsoda izé. Ugy úgyértette, hogy lécet hozzon. Ü meg aszonta, hogy rit- 
kábban hozzon. Asztán telehorta az udvarát lécce. 


134. BŰVÖS KÖR SZENT ESTE 


Karácsonyéjje, aszongyák, ha valaki keresztutra megy ífékkor, tizenkettő órakkor, oszt addig ma- 
raggyon, hogy valamit lát. 


Csak egy kört csinyál és abba a körbe beleányi. Körbű kimenni nem szabadott. Benn ányi kell. 
Akkor valamit lát, valami gyün. De ojjankor nem szabad kilépni a körbű. 


Ha ecce az az egyén ement, akkor léphet ki a körbű, ha emulott az az időszak. De akármit lát, 
nem szabad neki megijedni, meg a körbű se kijönni. 
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Hát úgymongyák, hogy akkor veszedelmet jelent, ha kilép, hogy valami baja lesz neki. 
Nem tudom. 
 
 


135. A ZSUGORI EMBER 


Egyszer volt egy ember. Annak volt egy fija. 
Az az ember borzasztóan zsugori volt. Sok pénze volt, de már betegeskedett és a fija kérte, azt  
mondja: 


„Papa, hát hova tetted a pénzt? 
„Hát a világ kincséért, nem,” azt mondja, „nem adom oda. Sehogyan.” 
„De papa, hiszen már a halálos ágyadon vagy. Hát hova teszed?” 
Azt mondja: 
„Nem bánom. De nem fogod megkapni. Sohasem kapod meg!” 
Na, aztán a fiu gondulta magában, hát mit csinál ez az ember. 
Azt mondja: 
„Elteszem, azt a pénzt, hogy sohasem fogod megkapni.” 
Asztán bezárta az apja a szobába magát, asztán ásott egy lukat. 
Ollan földbű volt, a padló helött főd volt. És oda beletette a pénzét. És leeresztette a gatyáját, oda 


nekiverte a seggit az öreg. 
No, a fia meg a kulcslukon leste. Aztán az öreg azt mondja: 
„Addig ne tudjon senki téged innejt kivenni, mig az én valagomat ide neki nem veri.” 
Hát az öreg közben meghalt. 
A fia úgy is tett. Bezárta az ajtót. Levette az apját a halottas ágyrul, asztán odaverte a valagát ne- 


ki. 
Akkor tudta csak kivenni a pénzt onnajt. Külömben sose tudta volna azt a pénzt onnajt kivenni, 


amit az öreg odatett. 


136. MIÉRT HORDJÁK AZ ASSZONYOK EGY ÉVIG A GYEREKET? 


Miér horgyák az asszonyok a gyerekeket egy évig, mér nem tunnak a gyerekek egy iév előtt járni? 
Azér, mer mikor Jézus Krisztus a földön járt, s egy asszony vitte a gyereket, de már akkor nagy 
gyerek vót: 


„Ajje, asszonyom,” aszmongya, „tedd le eszt a gyereket, ez igen nehéz.” 
„A” aszongya, „nem teszem le. Hátha elesik.” 
„Na, akkor” aszongya, „hord egy álló esztendejig.” 


137. A RÉPAVETŐ 


Egyszer egy ember répát vetett. Egy parasztember. És arramegy Jézus Krisztus. Aszmongya: 
„No,” aszmongya, „bácsi, kinek veted a répát?” 


Aszmongya: „Kinek vetném?” Aszongya. „Mint nekem, meg a feleségemnek.” 
Odábbmegy Jézus Krisztus. Szintén rípát vetettek. Aszongya: 
„Na, bácsikám,” aszmongya, „kinek veted a rípát?” 
„Hát,” aszongya, „mindenkinek, járókelőknek, mer mindenki szereti a répát.” 
„Jól van,” aszongya, „hát csak vessél, hogy sok legyen.” 
Ennek lett is igen sok rípája, a másiknak csak kettő. Egy az urának, egy meg a feleséginek. 
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138. PÉTER ÉS A MUZSIKÁSOK 


Mikor Jézus Krisztus megin a földön járt, Péter is ment vele. 
Temettek. Aszmongya: „Tudod mit, Péter, emenyünk a temetésre.” 


„Nem Uram,” aszmongya, „én nem megyek el, hanem” aszmongya, „itt a szomszédba muzsika 
van, oda fogok menni.” 


„Mer” aszongya, „jobban szeretném, ha temetése gyünnél, de hátha éppen muzsikára akarsz 
menni,” aszongya, „menny muzsikára.” 


Persze Péter nem is tutta, Jézus úgy akarta, hogy Péternek a hátán egy marhanagy trombita lett. 
Bemegy, mingyá rákiátanak: „Hejj, húzd rá kollega, húzd rá!” 
Ja, Péter aszongya: „Hát hogyan? Hiszen nincs is muzsikám.” 
„Hát,” aszongya, „a hátadon minek az a nagy trombita?” 
Őneki nincs trombitája. 
Pétert jó megverték, osztán kidobták a kocsmábú. 
Gyünnek vissza a temetésrű. Aszmongya Jézus Krisztus: 
„No, Péter, hogyan éreszted magad?” 
Persze Jézus tutta, hogy mi történt. 
„A,” aszongya, „kár vót bemennem. Jobb lett vóna, ha temetésre mentem vóna. Kidobtak.” 


Aszongya. „Erőszakka rákartak szenni, hogy trombitájjak, muzsikájjak nekik, mikor muzsikám se 
vót.” 


 
 


139. PÉTER ÉS A LIBA 


Mikor Jézus Krisztus a földön járt Péterrel, asztán mentek, mendegétek. Természetes vittek velek egy 
ludat. Asztán hát ugye Péter mekkivánta a libát. Egyik combját leszakította, osztán megette. 


Na, Jézus tutta nagyon jó, hogy miccsinál Péter. Aszmongya: 
„Tudod mit, Péter,” rövid idő mulva, „gyere, most má ekelne az iétel.” Aszmongya. „Vedde elő a 


libát, osztán együnk.” 
Előveszi Péter a libát. Aszmongya: 
„Péter, hát hova lett egyik lába a ludnak?” 
„Jaj,” aszmongya, „Uram, csak egy lába vót.” 
„Lehetetlen,” aszmongya, „hiszen minden ludnak két lába van.” 
Asztán a jégen állottak libák. Persze fázott a lábuk, egy lábon állottak. „Látod Uram, látod, ott 


is egy lába van a libának.” 
„Na,” aszmongya, „Péter, csak menny oda sziepen, osztán kergesd fö a libákot.” 
Péter odaszalad. Természetesen mindegyik kétlábra állott. 
Hát osztán Péter nagyon megszígyellette magát. Aszmongya: 
„No, persze, hát” aszmongya, „megettem egyik lábát,” mer aszmongya, „éhes vótam nagyon.” 


140. PÉTER ÉS A CSERESZNYE 


Egysze meg osztán szintén mennek Péter, meg osztán Jézus a földön. Aszmongya Jézus, lenéz 
a földre, látott egy fél patkót, aszmongya: 


„Péter, hajojj le,” aszmongya, „Péter hajojj le, vedd föl ezt a fél patkót, megveszik,” aszmongya, 
„két krajcárér, osztán veszünk rajta valamit.” 


„A,” aszmongya, „nem érdemes, ha lehajulok érte.” 
Jézus lehajult, fővette a patkót. Elatta. Kapott érte két krajcárt. 
Azon a két krajcáron vett cseresnyét. Elöl csak eszegetett. Hát, Péter leste, nyalta a száját, de 


Jézus bizony nem kinál meg egyetlen egy cseresnyével sem. Hát, Jézus meg mellette mindig csak egyet 
le le dobott. Péter csak hátul feragatta, meg megette. 
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Megint ledobott egyet, megin feragatta, megin megette. 
Mikor a cseresnye elfogyott, aszmongya: 
„Látod Péter, a patkóér csak eccer kellett volna lehajolnod, de a cseresnyéjér,” aszmongya, 


„mond meg, hányszor hajoltál le?” 


141. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A RABLÓK 


Mátyáskiráj koldusruhába öltözött, asztán járt ugye. 
Asztán katonája meg szabaccságra ment. Annakidején sem vonat nem ment, semmi, lóháton mentek 
látogatóba. 


Természetesen messze lakott, asztán kellett neki egy hejen meghálni. Asztán odamegy ugye. 
„Na,” szongya neki az asszony, „na, innej takaroggy, mer tizenkét rablóvezér lakik itt.” A kato- 


nának. 
„Nem bánom én,” aszongya, „ha lakik is, de” aszongya, „én innen el nem megyek.” 
Közbe Mátyás kiráj ment koldusruhába. Az is odament szállásra. 
Asztán gyünnek ám éjje a tizenkét rablók. Mingyá: „Kik vagytok?” 
„Hát,” aszongya, „én egy szegén koldus vagyok.” 
„Úgy, aszongya, hát ide tetted be a lábad?” 
Hát ez a másik meg aszongya: 
„Én katona vagyok,” aszongya, „anyámat megyek haza meglátogatni.” 
„Na,” aszongya, „te se fogsz hazamenni. Meg te se fogsz kimenni innejt.” 
Hát szegények megijettek. Na, aszongya a katona: 
„Jó van, aszongya,” „hát annyira van, megakartok ölni, előbb főzzetek egy nagy fazék paprikát. 


De erőset. S nézzétek meg, hogyan én aszt forrón leiszom.” 
Osztán ígye persze fősztek neki. Asztán az meg végigöntötte a tizenkét rablón. Persze kapkodott 


mindeggyi a szemihö, arcáhó. Leforrászta üket. 
Hát szegény koldus meg az ágyalá bujott ijettibe. Csak vagdalta le a fejüket a kardda a katona a 


rablóknak. 
„Na, mast” aszongya, „gyere elő te is. Mast te kerűsz sorra, mive ebujtá hosszúorrú paraszt.” 
Hát előbujott. 
„Fijam, ne báncs,” aszonta. De nem monta meg, hogy ü a Mátyáskiráj. „Hát ne báncs, talán még 


megfogom háláni neked.” 
Na, a katona ement. Koldus is ement. 
Hazamegy Mátyáskiráj, mingyá átötözött. Alatta vót neki igye a diszes ruha. Mint koldus öltözött 


szintén úgy. 
Katonáinak megparancsúta: „Na, mast,” a parancsnoknak, „ájjatok sorfalat. Jobbra-balra! Itt 


begyün egy katona, ennek mind tisztelegjetek. Mer,” aszongya, „ez az életemet mentette meg.” 
Persze a katona, mikor lóháton gyün, mindeggyi áll, tiszteleg neki nagyba. A katona néz. Aszon- 


gya: 
„Micsoda disznóság ez? Kibű csinyátok ti bolondot?” 
Meglátta a koldust. Aszongya: 
„Te csinátad eszt ugye.” 
Mátyáskiráj odamegy, legombójja a kabáttyát. 
Akkor láttya, kive van dóga. 
Hama leugrik a lórú, térdre borul előtte. 
„Jó van fijam,” aszongya, „te mentetted meg az életemet. 
Megérdemelted eszt.” 
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142. SRÁTLI 


Papa meséte. 
Mikor legén vót, ement a lányokhó. Asztán ahogy egy uccahelbű kigyün, aszongya, ott egy csirke előt- 
te annyira csiribűt, annyira. 


„Hát”, aszongya, „a fene egyen beléd, menny innejt, menny!” 
Hát a világér se. Odaütött neki a bottyáve. Ja, odaütött. Odábszalatt. Má megin mellette vót, 


megin a lábaközött. Párszor eszt megcsinyáta. Megijedett szegény papa. 
„Hát,” aszongya, „mi a fene. Hát ez nem jó állat. Bisztosan srátli.” Mer előbb a csirkéket srát- 


linak hítták. 
Asztán többet nem ütte me. Egy másik bácsi meg hazavütte, fővette és beletette egy szakajtóba, 


mer vizes vót a csirke. 
És mire regge kimegy, a szakajtó tele van buzáva. S akkor buzástú együtt rögtön visszavütte oda a 


helire. Oda leöntötte. Neki nem köll srátli. Mert srátli hord. 
Ha asszony a srátli és benn van a családba, az magát hasznájja. Ha férfi a srátli, akkó meg az 


asszont hasznájja. És ha má ecce efogadnak tüle valamit, attú a srátlitú, akkó má nem tuggyák többet, 
akkor ott má nincs kegyelem. Akkor már az meghord a világon mindent, de akkor egy év mulva, két év 
mulva, melássa, hogyan néz ki az asszony, vagy az ember. 


Mer ha a srátli kakas, akkó az asszont hasznájja, és ha a srátli csirke, akkor magát hasznájja. 


143. ELÁSOTT KINCS A HÁZBAN 


Mikor nálunk itt vótak azok a szekerescigányok. Ja. És asztán a papa szállást adott nekik a pajtába. 
Nyár vót és a pajtába. És mikor a papa bement a pajtába, tűzetek a cigányok. 


„Szent Isten!” aszongya a papa. „Miccsinyának? Fűteni?” 
Aszt mongya: „Bácsi, sohase féjjen. A maga háza sose fog leégni. Baj nem lesz. Ne féljen.” És ak- 


kor a zsuppba beletett egy szalmaszálat. Meggyujtották azok a cigányok. 
„Bácsi, ha maga tunná, mennyi kincs van a magának a házába etéve, a világ leggazdagabb embere 


lenne.” 
És mikor a nővéremme dolgosztak a kertbe, mer itt hátul mind pajta vót nekünk valamikor, hosz- 


szún, mint amijjen hosszú a kert, épitkezve. Na és e lett rontva, mer nem tuttuk tatarozni és asztán ők 
csinátak faházat, vagy nem tudom, mit, és leástak. És az Adi kijabát: „Mama, itt van egy malomkő.” 


„Haggyátok,” mondom, „aszt a malomkőt.” De én azér montam, hogy maj tuggyuk, hol van az a 
malomkő. 


És nem talájjuk többet. 
Pár évve a cigányok után vót egy nagy tűzvész. Leégett minden szomszédház. Az is, amelliknek a 


szamafedele a pajtáve egybeért. Mégse lett ennek a háznak semmi baja se. 


144. PÉNZÉGÉS 


Hát mikor itt kint a Gyákiak havassán a papa látta, mikor pénz égett. Az igaz. Látta, mikor égett éjje. 
Mikor kakasozni járt. Szalatt, szalatt, de mire odaért, nem látott már a világon semmit. Rá három 
napra arramentek. Az egész Gyákiak havassa, az mind fővót ásva. Az mind fővót ásva méter lukakara. 
Hogy talát-e valaki valamit, vagy nem talát? Mert ollik pénz, az illen, az elásott pénz átok alatt van 
etéve. És ollik pénz áldás alatt van etéve. 


És, jaj, mikor maga ott kiveszi, a pénszt küveszi és egy mukkot mer szóni. És mikor maga ott kü- 
veszi aszt a pénszt. Harmadmagáve van ott, mongyuk. Ott ül egy fekete kutya. Ott mekköll aszt a 
pénszt osztani. Aszt mongyák: „Ne, neked ennyi, ne, neked ennyi, neked ennyi és a kutyának is. És 
mikor megosztották, akkor az a kutya szonta: „Hálát adhattok az égnek, hogy nekem is attatok. Jaj
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lett vóna, ha nekem nem attatok vóna. Most csak osztyátok szépen széjjel, most a pénz a tijetek.” És 
ténleg, szét is osztották. 


Van ojjan kincs, ami átok alatt van etéve és az ördög ül rajta. Nem szabad beszényi, nem szabad 
egy szót sem szónyi. Csak a kincset kü ke vennyi. Ha a pénz áldás alatt van etéve, nyugottan küvehe- 
tik. Akkor beszéni is lehet. De aszt sose tuggyák, hogyan van a pénz etéve. Azér mindenkinek hallgat 
ni köll. 


És ha pénszt lát égni, az csak adventba van. Csak adventba. Miccsinál akkor? Gyorsan a cipőjét 
lehuzni, és a kapca már nem létezik, gyorsan a harisnyát rátennyi. Akkor az a pénz fönnmarad. És ha 
nem tesznek rá semmit, lemegy. Mer az arany, azér ég, mert tisztittya magát. Ezüst is. Az világosan. 
Az arany sárgán. 
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GYÖRÖK (SEPER) JÁNOS 


145–152.
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145. GARABONCIÁS 
 


Nálunk nem úgy monták garaboncijás, hanem sárkándiák. 
Ijjenekrü is mesétek. Énnekem egy unokabátyám van. Az mas Magyarországon, Szilváson, öspörös 
pap. Két évve idősebb, mint én ugyé. Ugyis Bécsbe tanút a Pázmáneumba, evve a mi plébánosunkka 
együdőbe. Mer egy üdősek. És ü, mer ojjan magyar érzelmü volt ugye, mikor átállitottak minket ide 
Ausztriába, ü ement Szombathelre a Mikeshó, mer akkor Szombathelen Mikes, Mikes János volt a 
püspök és odament. Asztán Magyarországon kapott előbb kápláni állást és nem tudom, mit. Hát utol- 
lán Szilvásra, asziszem Vasszilvás, ott van mast öspörös, plébános. 


És ez, mikor született, ennek vót egy foga. Mikor má született. No, mast az akkori néphit szerint, 
az ollan gyerek, amelliknek szüléskor má van foga, ez nem tudom, tiz vagy tizenkét éves lesz, akkor el- 
viszik sárkándiáknak. 


Hát ezek a szegény szülők ugyi, ezek bizony busútak. De hát a gyerekbű bizony nem sárkándiák 
lett, hanem elég okos ember. És mast má öspörös Magyarországon. 


Aszt vallották a sárkándiákrú, hogy akármillen fölhő gyütt, ugyi hogyha a sárkándiák levette a 
kalaptyát, egy-ketőt legyintett vele, akkor a vihar eloszlott. Nem kellett a jégtű féni, meg semmitűse. 


Ijjenfíléket montak rúla. 


146. BOSZORKÁNYBESZÉD 


Az az érdekes, ojjan asszonyokra, én is ismertem üket, akikre rákeszték, hogy baszorkány, hát rend- 
szerint szegény vót és szegényen is halt meg. Mer gazdagra uccse keszték rá. Csak szegényre. És más 
mesterséget nem is tuttak neki, minthogy megszijja a teheneket ugye. Persze, rosszul etették elebb a 
teheneket ugyi. Télen nem kapott a tehen mást, mint szalmát, bele ekkis répát, ekkis korpát s asztán 
szegény tehen nem adott tejet ugyi. 


Hát mast nem a rossz etetésnek tartották, tutták esztet be, hanem hogy a baszorkányok a tehenet 
megfejik. Mást nem tuttak rá mondani, minthogy megfejték a tehenet. Ha nem is ad véres tejet, csak- 
hát ugye hogyha keveset adott, akkor má rágyanakottak, hogy a baszorkány ugyi megföjte. 


Ha beteg tülle, aszt monták, hogy megigézi. Valakive szemköszt néz. Ez jobbára gyerekeket ugyi. 
És a gyerek azátal rosszú lesz ugyi. Hát lehet, hogy a gyereknek valami baja vót, hogy a gyereknek va- 
lami baja vót. Ráfogták, hogy valaki megigészte. 


De mast ennek is vége van, hogy ijjemit mast má nem igen. 


147. a) A HUSZÁR ÉS A MACSKA b) ÖKRÖK A DIÓFÁN 


a) Mikor még ijjen gyerek vótunk, de akkor má iskolábú kimarattunk, ementünk az egyik kolegámme. 
Annak az aptya suszter vót. Dógozott. Este oda kártyázni. És a szomszédember má öregebb bácsi vót. 
Ez tudott mindig ejjen baszorkányokrú. 


Az monta. A Kajtár Miska, az egy gavallér huszár vót. Itthol vót szabaccságra. Fellű a Váginge- 
rokná vótak lányok, oda szokott mennyi. Mikor hazafele megy, a Martin Miskáná, azelőtt csárdásház 
vót, mer a csárdások ekkicsit a baszorkányokke előbb összejáccottak. Ott a lábfán űt egy feketemacs- 
ka. És ez a gavallér huszár a nádpácáve odavágott neki. 


Hát a macska kezdett tüzetokádni utána. Egész hazájig. Hogy a huszár félhóttan dűt be az ajtón. 
Meg más ijjefélíket is mesét ez az ember többször. 
b) Hát, mikor asztán. A szomszédasszony az meséte, hogy a Pál Benedek. Ez az ember mast is él, 


körübellü hatvanöt éve, Pál Pista ez. Dehát ennek az öregaptya vót, akirü a mese szól. Dehát lehet, 
hogy annak meg megin má az öregaptyárú monták. De a szomszíd akkor meséte, hogy ez a Pál Bene- 
dek ment szántanyi két ökörre. És nem szekéren, csusztatón. Mikor odaért a Cigánuccába. A Cigán- 
ucca az egy ölég nagy ucca. Kifele megy a mezőre. Kerekedett egy forgószél. És mast ott uj ház van. Az 
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vót a Bogát-kert. Ott állott egy nagy dijófa. Ez a forgószél az ökröket ekéstű, taligástú együtt fővitte 
oda a fára. 


Hát mast hogyan gyütt ez le onnaj? 
Hát a szomszídba vót egy öregasszony. Zsuzsi néni, vagy mi vót a neve. A kiszalatt a sütőlapátta 


és a sütőlapátta vette le az ökröket, meg a taligát, ekét, mindent. 
Hát ojjan gyerekek persze eszt ehittük ugyi. De mikor onné hazamentünk este, hát a kártyázás ut- 


án, énse mertem mondani, hogy félek, a kolegám se. Ugye ez a Györög Jancsi, akirü má beszétem, az 
vót énnekem a kolegám. Azér lettem jobban Seper Jancsi, ü meg Györög, ecce aszt kérdi tülem: 


„Te, te szereted, ha ez az öreg Márti, a Márton együn ide a susztehol.” Mondom: „Én jobban sze- 
retném, ha nem gyünne.” Aszongya: „Én is.” Hát így tuttok meg, hogy üis fél, én is félek. 


Na, mast más, mikor legínyek lettünk ugyi, akkor is odajártunk ahhó a hászhó. Mer annak is vót 
fija, aki kolegánk vót, meg lánya is vót neki. Hát ementünk. Meg suszter is vót. Oda mindig mentek 
össze beszégetnyi este. Mast osztán az öreg Mártontú kérdesztük, hogy hogyan is vót az a huszárhistó- 
rija. Hát persze szivesen emeséte. Mink persze rá, hogy azér méges gyáva huszár vót, hogy egy macs- 
kátú annyira megijett. 


„Na, de ha tüzetokádott!” 
Hát mink montuk, ha szásszor tüzetokádott is, hát én úgy felrugtam vóna aszt a macskát, ha már 


huszár vagyok, hogy kilenccer hömbölgött vóna. 
Ez az öregnek ugye nem teccet. 
És szinte ez az asszony, az öregasszonnye később, mikor má legények vótunk, beszégettünk errű 


az ökörhistórijárú. Mondom neki: „De, hát nézze, Rozi néni, hát hogyan hisz maga ijjesmit e, hogy 
egypár ökör, egy eke, egy taliga megáll egy dijófán? Hiszen próbájjon valaki fötennyi egy ekét, vagy 
egy taligát egyedű, csak asse áll meg, ha odanem kötözi. Meghát hunnaj vettek ollan sütőlapátot, akire 
ráfért egy pár ökör?” 


De az az asszony ezekrü nem állott le. Ez úgy vót, merhát üneki az aptya, vagy az öregaptya, nem 
tudom, ki, monta. 


148. A BOSZORKÁNYERŐ ÁTADÁSA 


Az utolsó ember, akire ráfogták, hogy baszorkány, az szegíny sokájig haldoklott. Nehezen hat meg. 
Hát nem akkó is rákeszték, hogy azér nem tud meghanyi, mer senki nem veszi tüle át a baszorkánysá- 
got. 


Eszt csak hittík, meg monták. És véletlen montam akkor, hogy akkor fijatal házasember vótam, 
hogy véletlen montam, hogyha senkise veszi át, én emegyek, átveszem tüle, hogy szegén megtuggyon 
hanyi. „Csak nem vagy bolond, aszt megcsinyáni?” Mondok: „Hiszen az a szegény nem tud uccse se- 
miccse. Egyik előbb meghal, egyik tovább haldoklik.” 


Hát én nem is mentem el hozzá ugyi, mer uccse, ugyis tuttam, hogy uccse tud semmit átadni, mer 
nem tud semmiccse a baszorkánságrú. 


149. A NYÖGÉRI BÚCSÚ 


Egy asszonnak a fija elment csépűnyi. Mer előbb innej mentek csépűnyi, ugyi ijjen kézicséppe, gabo- 
nájér. Minálunk nevezték csépnek. Meg vót a nyele. És az asszony nem akarta, hogy a fija emennyen 
csépűnyi. Nyögérbe mentek. Innej mentek többen és ő is velement. És az annya nem akarta, hogy a fi- 
ja emennyen. 


És egyik vasárnap regge, és ő harangszókor, a legény Nyögérbe, talán ünneplőt is vütt magáve,  
szóva fööltözött, hogy emegy ott Nyögérbe templomba. És az uccán ahogy áll, a lábaközé ugrik egy 
nagy bakkecske. A hátárakaptya és ojjan sebesen gyütt vele haza, hogy itt minálunk a Mária képtyiná, 
itt a második harangszókor letette. A legény utközbe nem is igen vett mást észre, mint mikor a Rábán 
átugratott vele a kecskebak, de a Rába csak ojjan vót, mint egy barázda. Hát errű is igen szoktak be- 
szényi. 
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Persze, mikor má mink nagyok vótunk, montuk, hát ez lehetetlen. Ijjen szamárságot ne higgye- 
nek. Ha aszt valaki tunná, akkor a háború hoszta vóna haza a fiját. Ja, hát onnaj nem tuggya. De ez 
való igaz vót, mer egyiknek ugye az öregaptya mondta. Ü bisztosan tutta. A másiknak meg hát az 
öregannya ugye. 


 
 


150. FORGÓSZÉL 


A baszorkányok abba mentek. Például nálunk van az Irtás. Hát ott is vót egy nagy dijófa és a baszor- 
kányok ott is szoktak gyüléskennyi. Ecce ott egy embernek a felesíge, az ember vetett, szántott és ve- 
tett, és a felesége vütt neki ebédet. És asziszem gombócot vütt neki. És a gombócot villáve ette. Közbe 
ment egy ijjen egy forgószél és ü mérgibe a villát beledobta a forgószélbe. 


Másik éven ez az ember ement Márijacellbe. És aszt má mast mégse mégse tudom, hogy hun, de 
az öregek tutták, egy kocsmába bementek és a kocsmáros aszt a vellát elejbetette. Aszonta: „Máskor 
ijjesmit ne csinállon, hogy a forgószélbe ijjesmit beledob. Mert énnekem a lábamba dobta bele.” 


Tehát esszerint az a kocsmáros is baszorkán vót és ebbe a forgószélbe iparkodott. És ez üneki a 
lábábo dobta bele állitólag a vellát. Hijába magyarásztuk, mesétük azután, hogy má üdősebbek let- 
tünk, hogy ez lehetetlenség. Aki eszt monta, az azon állt. 


151. TÜZESEMBER 


Vótak, akik hittek, hogy vannak tüzesemberek. De hát, akik nem vótak babonások, tutták ugyi. Előbb 
ádventbe, ijjen ködös, sötét éccakákon a fuvarosszekerek mindig mentek. Nem vót akkor még. A vonat 
már itt közlekedett ugyi, de minden keddre, meg péntekre. Kedden, meg pénteken Szombathelen vásár 
vót. Odamentek deszkaszekerek, szénaszekerek. Osztán meg mikor Szombathel fele mentek is, vagy 
mikor hazafeli mentek, hát a szekér oldalára lámpást kötöttek. Osztán ugyi, hát hogyan a szekér ment, 
vagy hogy a lámpást a szél mozgatta, némelkor lehetett a világosságot látni, némelkor nem. No, most 
illen babonás asszony, jobbára asszonyok, de hát ember is vót: „Ott megy a tüzesember.” Aszt gon- 
dúták, hogy valami szellem ugyi. 


És még hozzá aszt monták, hogyha valakinek a szekerire feül, akkor a lovak nem birgyák a szeke- 
ret előmozdétanyi. És hogyha az az ember imádkoznyi kezd, akkor egyátalán nem. De hogyha károm- 
konni kezd, akkor a tüzesember etünik onnajt, akkor oszt a lovak viszik a szekeret tovább. 


De, hát mondom, eszt csak a babonás emberek vagy asszonyok hitték ugye. Példájul az én öreg- 
apám, az má öregember vót, de jaz ijjesmit nem is hagyott münekünk. Mongyuk, illen öregasszonyok 
összegyüttek mihozzánk. Öreganyám is öreg vót. Az ijjesmibe hitt. De öregapám mindig aszonta, hogy 
illesmirü ne beszéjjetek, ez csak arra való, hogy a gyerekeket ijeszgessék vele. Mer az én öregapám 
nem hütt a babonába. Meg ü monta, hogy nem vót ollan éccaka, vagy nem vót ollan órája az éccaká- 
nak, hogy ü nem ment, mongyuk, valami temető mellett, vagy nem gyütt haza. Na, hát hogy ott mindig 
fényi kell ugyi. De öregapám mindig aszonta, hogy ü nem látott soha semmit, azér ijjesmibe nem is 
hisz. 


De, hát igye a legtöbb. Akkor osztán vótak ollanok, akik hittek. 


152. BOSZORKÁNY 


Ez úgy vót ugyi, ugymonták, hogy valakit megnyomnak éjje. És rendszerint a gyerekágyas asszonyokat 
szokták megnyomni. 


Tehát előbb úgy vót, hogyha egy asszonynak gyereke született, a szobákba igyis vót mindenhun 
drót, ijjen szárogató, amire a ruhát rálehetett tennyi ugyi. Akkor oda egy lepedőt akasztottak arra a 
rúdra, hogy a gyerekágyas asszonyt nem látto meg, csak aki hát, akinek mekkelett. 
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Igye, hát a komasszonya hozott neki ennyi. De hogyha valaki vidéki, pláne egy öregasszony, ment 
be a házbo véletlen látogatóba, a gyerekágyas asszonyt meg se nészhette. Ez azért volt, hogy a boszor- 
kánytú mentes legyen. 


És éjje szokták megnyomni ugyi, azok a baszorkányok aszt az illetőt. És aszonták, hogyha akkor, 
mongyuk, hogyha az asszont megnyomták és a férfi aszt észrevette, a férfi, én nem tudom, mit kellett 
az ajtóhoz vágni, valami ruhadarabot, akkor a baszorkány küment a kúcslukon vagy nem tudom, hol.  
Odavágott valami ruhadarabot. 


Na, mast kellett keresnyi. Hogy a férfi valahol talát egy békát a szobába vagy az ágy alatt vagy va- 
lahol. Annak a szemibe sót kellett hinteni. Akkor átváltozott a baszorkány. 


Hát, ijjet is vót, akkor fogott. De, hát én nem láttam, meghát nem is hiszem ugye, hogy vót. De, 
hat ijjen vót a néphit. Nem vót akkor naptár, hogy olvasni tuttak volna. 
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153–159.







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


395 


153. A PINKAFŐI BÍRÓ 


Egy időben vót egy városbíró Pinkafőn. Az az árváknak az ügynöke vot. És ő az egész pénszt mind el- 
sikkasztotta. És az árvák abban nagyon szenvettek. És lett az ideje, hogy ő meghat. 


Ellett temetve. Arra föl voltak városőrök. És azok a városőrök minden éjszakán tizenegytű tizen- 
kettőjig mindig láttak valamit. Bikajelbe, meg mindenféli ragadozó állatjelbe meg lettek támadva. 
Megtámadták üket. Bent a városba. És azonfölül ük már annyira voltak visszariadva, hogy egyáltalá- 
ban nem mertek a városba mennyi vagy járni, ugyi őrségen. 


Aztán jelentették a város népének. A város népe meg ebben nem hitt, mert azt hitték, hogy valami 
boszorkányság lehetséges. De osztán ugye, hogy ezek kümentek többen ezekkel a városi őrökke. Per- 
sze a másik nép ezt nem látta. Csak ezek magok látták. De ezek ugye mindig kisérve lettek. A nép ugye 
elszélledt, ezek meg hát künn kellet maradnyi, mig az üdeje ennek a városbirónak le nem tellett. Addig 
mindig kisérték ezek a ragadozó állatok üket. 


Akkor, hogy ez megtörtént, azután sok üdőre el lett megint egy előkelő ember oda temetve. Mikor 
aszt etemették, persze ugye ott állott ugye a pap, meg a sok tömeg nép a nagy temetésen. Egyszer csak 
egy nagy robaj történt a sirban. De azt nem tudták sehogyan sem kivenni, hogy létezik ijjesmi. 


Aztán a pap arra fő megijedt és a nép ugye eltávozott, elszalattak mind onnajt. Hát a pap mégis 
erőt vett magán, hogy ő maga ott maradt. Akkor a sirásónak azt mondta: 


„Mast rögtön mennyen népekért, hogy eztet a halottat innejt ki kő vennyi, ezt meg köll néznyi, 
hogy nem-e megelevenedett-e bent.” 


De akközben kivették, megnészték. A halott éppen úgy volt a koporsóba, mint egy rendes halott. 
Akkor megint elhelyezték a sirba. De mikor leeresztették megint a sirba, megint ugyanaz a nagy robaj 
történt. De akkor ugyi megijedt a pap és az is elszaladt, meg a sirásó is. Ott hagyták a másik sirt nyit- 
va. 


Akkor osztán ugyi a pap kiment a másik nap, harmadnap kiment megint a temetőbe. És imával 
ment ki oda a sirhoz. Imádkozott. Nem? És arrafő ugye a papnak az imájára megszóllant, hogy űneki 
nincs érdeme erre az imára, amit ű itt imádkozik. Nem? 


Hát osztán a pap erre megint megijedt. Akkor ugyi beirt a pápához. A pápátú kért tanácsot, hogy 
mit lehetne itt csinyálni. Hogy ünáluk mi történt, hogy a nép már fél, retteg. Nem? Na hát ugyi a pápá- 
tú visszagyött, hogy hát ennek az embernek nincsen érdeme, itt a szent helen. Ezt ki kell a temetőbű 
vinnyi a váras szélire és ott helezzék el. 


És arrafő, hogy eztet megcsinyálták, hogy elmentek, hogy kiveszik, de ugyi a pap ment velük, a 
népekke, hogy kiveszik. Dehát a papnak nem volt hatalma, nem tudták volna kivennyi sem. Akkor, 
nem tudom hogy hunnajt, hoztak egy barátot, egy szent barátot. És annak volt annyi hatalma, hogy az, 
mikor fölnyitották a kriptát, érte tudtak nyulni és kivették. Akkor rátették a szentmihállovára, hogy 
elviszik a váras széllire és ott helyezik a sirba. De hát bizony nem volt ojjan ember, aki ezt el tudta 
volna vünni. 


Akkor elmentek a faluba kocsijért. Föltették a kocsira. Persze két ló be volt fogva. A két ló nem 
birta elhúzni sehogyan sem. Akkor be ementek megint két lóért. Asztot ráfogták. Azok sem tudták el- 
húznyi. Akkor elmentek megint még egy pár lóért. Akkor ráfogták ugyi. De mire a temetőbűl kivitték, 
a szent helrű kivitték a váras széllire, hogy a hab szakadt a lovakrú. Ott helezték. 


Azután a várasban békessíg lett. Azután nem láttak egyáltalába semmit sem. 


154. ÖKRÖK A DIÓFÁN 


Egyidőbe megtörtént, hogy a falunk községiben ezek előbb ementek Magyarországra marhát vennyi. 
És egy öreg bácsi is ement jó messzire Magyarországra. Vett két szép ökröt. És egy másik magyar az 
is ott volt. Az is meg akarta vennyi üket. Az ottani volt. Az is meg akarta vennyi. 


Hát persze a mi öregünk az meg hát ugyi többet adott érte. Megvette ü. És az megharagudott rá, 
hogy előlö elvette a két ökröt. Hát persze mikor ugye útnakindultak hazafelé, eljöttek haza, hazahaj- 
tották a két ökröt. Alig hogy ük hazaérnek, megint má a magyar is ott volt. Ennál a parasztnál, amék 
az ökröket hajtotta. És osztán kérte az ökröket. 
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Ha még most sem adja üneki az ökröt. 
„Hogyan maga,” azt mondja, „illenkor már itt van? Mink is mast értünk ippeg haza.” 
Hát persze kikötötte az öreg, hogyhát mért nem adná üneki oda. Nem azért vette üket, hogy mast 


elaggya, hogy megint visszavühesse Magyarországra. 
Hát persze betette az ökröket az istállóba. Az öreg meg ittmaratt. Másnap reggel bucsutvett tülük. 
Hát második nap vagy harmadnap bemennek az istállóba. Meg akarják a marhákat etetnyi. Per- 


sze hát minden marha bent van, meg van kötve. A két ökör nincs bent. 
Hová került ez a két ökör? Ellopták üket vagy hová lett? Azt mondta még az asszonyának, 


hogy talán ez a magyar itt volt, hogy talán becsempészte üket. Hogy kicsempészte az istállóbú. Hát ké- 
telkedtek rajta. Hát osztán a legfiatalabbik fiu az tekingetett fölfelé. Aztán mit látott? Mint a diófa te- 
tején volt a két ökör fönt. 


Ja, hát ezek kételkedtek, hogyan kerültek ezek az ökrök fő a fára. 
„Ez lehetetlen. Meg sem voltak kötve.” De hát a két ökör fent volt a fán. 
Hát akközben ez az öregember meg kételkedett rajt, hogyhát itt mit történt. Itt valami baszorkán- 


ságnak köllött történni. Hogy létezik illesmi? 
Hát ugyi rögtön ugye telefonátak ugye, sürgönyt küttek ugyi Magyarországra annak az öreg bácsi- 


nak, hogyhát ünáluk mi történt ezalatt az üdő alatt, miután hogy ű itt volt, hogy ű meg akarta üket 
vennyi. Hogyhát nem adta neki. Biztosan baszorkánság lehetett. 


Persze az öreg bácsi meg visszatelefonát vagy sürgönt küldött, hogy csak nyullanak fő a sütőlapát- 
ta. Le tudják üket szednyi. De azt mondja, azokat a marhákot, ha nem adja el, ű befognyi üket többet 
nem tudja. 


És fölnyúttak a sütőlapáttal és leszedték az ökröket. 
El kellett az öregnek az ökröket adnyi. Mert külömben nem tutta vóna üket hasznányi. Azt meg is 


mondta neki: 
„Hogy maga az ökröket nem fogja befognyi munkára.” 


155. A BOSZORKÁNYFÁNK 


Az én szomszédomba is egy öreg bácsiva, meg egy öreg nénive megtörtént. 
Ezek Főlsőőrbe téglátvetettek. És mindig kísőn gyüttek haza. Hát ecce gyönnek le a rétségen s ol- 
lan nagy zene történt. És nem tuttak másfele mennyi, mint a zene fele és arra halattak. És az asszon- 
nak mondta: „Gyere, bemennyünk ebbe a kocsmába, hát mullassunk, igyunk mink is egyet.” 


Hát persze ük odatévelettek. Jó ittak, ettek, mullatosztak is. Mikor hazafelé keltek, hogyhát ha- 
zafele, mer másnap regge munkára köllött nekik mennyi, hát ugyi vót az asztalon mindenféli ital, 
ennyivaló, karafon. Jó megrakták a zsebgyöket. 


Nem is tuttak másfele halladnyi, mint a zene felé. Hát ugyi nem tutták, hogy hová mennek. Egé- 
szen meg vótak butitva, vagy ma a fene történt. 


Hát osztán ugyi később éccakán má mentek hazafelé. Ementek haza. Hát örűt a szegény öregasz- 
szon is. Sok gyerek vót otthon. Hogyhát a gyerekeknek tunnak valamit hazavinnyi. Hát persze, mikor 
hazaérnek, ugye a gyerekek mind főketek, hogyhát: „Mit hosztatok, mit hosztatok?” Az öregember 
kihúszta a zsebgyibü a fánkot. Odarakta az asztarra. Hát mikor az esőt kiveszi, más nem vót, mint 
lószar. 


Akkor tutták meg, hogy ük hol vótak. Itt vótak az Irtáson. Baszorkányság vót! 
Tovább nem is mertek ollan későbe kinmarannyi. Mindig üdőbe hazajöttek. Osztán ugyi az idő- 


sebbik fija kérdeszte: „Hát papa, hogyan, hogy most korábban hazagyöttök? Hogy nem vagytok ollan 
későjig?” 


„Többet nem maradunk kinn.” 
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156. REPÜLÉS A KECSKEBAKON 


Itt a falunkba vót egy öreg anyós. Vót egy fija. 
Előbb rígente ugyi ementek Magyarországra cséplésre is. És hogy ez a legény, eis ement a másikkal 
cséplésre. Az annya nem akarta. Egypárszor ement. Meghatta neki, hogy többet nem fogsz emenni. 


Akközbe meg ez a legény megszeretett egy lánt Magyarországon. Hát az anyós, ennek a fijunak 
az annya, az meg nem akarta ugyi sehogysem, mert tutta, hogy micsoda baszorkán nép közű való. Ak- 
kor ugyi mégiscsak ement. Bucsúra ement szombaton. De fetette magába az öregasszony: „Hogyhát 
nem fogsz te ottmarannyi!” 


Vasárnap regge korán, hogyan fejezzem ki, na, eső harangszókor, a lába közé ugrott a kecskebak. 
Mikor beharangosztak, má itthol vót a fija. 


Hazahoszta a fiját. 
Hát ez is csak baszorkán vót. Ais baszorkán vót, meg a lánnak az annya, ais baszorkán vót. 


157. BÉKA AZ ISTÁLLÓBAN 


Nálunk az édesapám házáná ott is megtörtént. Vót marhánk. És édesapám ecce föjte a tehenet. Fejés 
közbe egy nagy varacskosbéka tehennek a lába közé ugrott. 


De, ez igaz, mer én magam is láttam. 
És apám ugye felugrott, hogy mijez. És kapta a vasvillát. A békának a derekán keresztübökte, 


meg jó beletiporta a fődbe. Belenyomta. És mire apám főket a tehen alul, hogy kifejte a tehenet, a béka 
eltünt. De akkor vót odabenn, meg azután se gyütt meg. 


158. FEKETE MACSKA 


Itt a falunkba is megtörtént. Hogy vótak ezek a betyár legények. Erős legények. Falubeli legények. Fa- 
lubeliek. Jártak a lányokhó, este későn kinn csavarogtak. Betyárú, nádpálcáva jártak. Nem fétek sem- 
mitű sem. És aztán közbe eggye megtörtént. Megy a lányoktú hazafelé, tizenkétóra tájba. S nem 
messzi ütülök a lábfán, a kerti lábfán űt egy fekete macska. Villogott a szeme neki rá. 


Gondúta magábo: „Mit villog a te szemed énrám?” Odament, a nádpálcáva rávágott. Hát a macs- 
ka persze föugrott, elébeállott. Tüzet hánta feléje. Akkor bizony begyullatt. Amerre ment, úgy kisérte 
a macska. Mindig elébe ment. Nem tudott vóna elöbbrehalannyi. 


De hát, ugyi, mint nagy legény tette magát, hogy mégiscsak hazamegy. Otthon majcsak kikajabál. 
Lázitott az uton. De bizony nem ment ki senki, hogy segitett vóna neki. 


Hazafele az uccájokba megy kifelé. De mire hazajért vóna, már az izzadcságtú nem tutta vóna, mit 
cselekeggyen. Az ajtón má úgy dűt be. Bedöntötte az ajtót. Akkor bennrü kiátott. 


Öttbennrü rákiabátak, hogy mi taláta ütet. Akkor tutták meg, hát valaki kergeti ütet. 
De bizony nem kergette senki, hanem a boszorkán kergette ütet. 
Macska képibe. 
Igen. 


159. BOSZORKÁNYKÖNYV 


Egy helen megtörtént. 
Egy vasárnap délután a kolegámma összeűtünk egy szobába. Az öregek ementek misére. Akközbe,  
hogy űk ementek, hát persze münk kártyát fogtunk, kártyásztunk. 
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Na, aszt meguntuk. Akkor aszongya a kolegám: „Vannak szép könyvek,” aszongya, „ezekbe né- 
zegessünk.” Persze aszt vizsgátok, nézegettük. S akkor, mikor aszt is meguntuk vóna, hát jöttek ha- 
zafelé. Hazafelé jöttek persze a templombú. 


Az öreg bácsi berohant a szobába, a könyvé ragadott. Hát abba a könyvbe láttam mindenfélit, 
csak jót nem. Ott vót mindenféli jel benn. A bötüket asztat megolvasni nem lehetett vóna sehogycse. 
Akkor osztán az öreg odaugrott a könyvér, érte ragadott. Meg a barátomnak jó két pofont levágott. 
Aszittem, hogy a feje leszakad. Én meg, ustorgye, kijaz ajtón! Eszalattam. 


Hát ez baszorkánkönyv. Más lehetett? Bisztos annak köllött lennyi. Hát abba vót mindenféli jel. 
Mindenféli állatjelek. Akkor mindenféli bötü. Rendes bötü is vót benn. Akkor a másikat egyátalán 
nem lehetett megösmerni. Hát akkor nem vót más. Ja, hát bisztosan abbú tanúnak, abbú végzik az 
izét, a munkájokat, amire szükséggyük van. 


Itt a faluba! 
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HALPER CSALÁD 
160–170.
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160. A KÉT SUSZTERLEGÉNY 


Két legény. Két suszterlegény feküdtek egymásmellett. Aztán az egyiknek muzsikáltak, a másiknak 
nem. A baszorkánok. 


Osztán akkor fölköltötte, de a másik nem hallotta. Akkor mondja neki: 
Nem hallod, mennyire muzsikálnak?” 
Azt mondja, ű nem. 
Akkor osztán mondta neki: 
„Cseréllünk helet.” 
Az ágyba. Nem? Asztán megint helet cseréltek, asztán akkor megint a tulsófelin muzsikáltak. Hát 


az egyik sehogyansem hallotta. Asztán nem is tudom, hogy akkor mit csinyátak. Valamit rávett tüle. 
Valami ruhát vagy hogyan a másiktú, amelliket mindig buzerálta a baszorkán. 


Akkor asztán őrá ment. Asztán az meg tudott úgyis valamit a baszorkányok ellen. Akkor ez job- 
ban, meg okosabb volt, mint a baszorkány, meg elröpűt rajta. Akkor osztán az lovagulta meg aztat. 
Osztán igy meg is tudták, meg is ösmerték, hogy ki volt. Osztán mikor máskor összetalákosztak, egész 
odavót. Mert az a másik suszterlegény jobban tönkretette, mint ahogy az értette. Hát jól tönkretette. 


A Pesti meséte, hogy ez itt Alsóőrbe történt. 
 
 


161. ROKKAKERÉK 


Künn a mezdőn szalatt a rokkakerék. Asztán mindig asztat mongya: 
„Gyorsan mennyünk, gyorsan mennyünk, gyorsan!” 


S osztan odadobtak egy küjjet, mer megijettek, hogy micsoda. És az a rokkakerék összetörött és 
kifútt az egísz tej. 


Mer az közbe nem rokkakerék vót, hanem egy köcsög tej vót. Hát a baszorkányok áta. Persze, 
hát hogy az vót benne. Hogyhát aszt ebaszorkányoszták. Hogyhát a rokkakerékbű tejesköcsög lett. 


Széttörött a tejesköcsög. 
Isten tuggya, hogy kerűt az oda. 


162. SRÁTLICSIBE 


Akkor még előbb úgy vót az is, hogy ojjan kis csibék vótak. És este ott mindig lett neki egy fészakasztó 
buza. 


Fogtak ollan kis csibét. Én is úgy hallottam, meg apám is meséte. Eis valami baszorkánság. Pa- 
lástos vót. Hogy megsajnáták. Hát szegény, hát úgy kóborgott e. Megfogták, bevütték. Előbb vótak 
azok a nagy sparhetek, sütők. Főtették a sütő tetejire, megmelegüjjön. 


Mire este vót, vajhát éjje, vagy nem tudom én, hogy mikor, vagy reggere, mikor megnísztík, hát 
mik vót ott? Egy jókora szakasztó vaj egy kisebb zsumpor buza vót. 


S ez mijáltal mint a baszorkányok. Megüjettek. Kivágták a csibét. Asztán seja csibe nem vót ott, 
seja a buza. Etünt minden. 
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163. MEGNYOMÁS 
 


Itt egy asszony is meséte. Mikor született neki kislánya, osztán hát egyedű vót otthul. Osztán meg az 
ura este, nem tudom, a kocsmába vót, vagy hun vót. Osztán mire hazament, monta: 


„Na,” aszongya, „jó hogy meggyütté. Aszgondútam, hogy mekke halnom.” Aszongya: „Mijér? 
Mi vót? Aszt te csak beképzeted, vagy álmottad.” „Nem álmottam,” aszongya, „ide ráment egy fekete 
macska. Levegő nem vót és aszittem,” aszongya, „hogy haldoklok, hogy az utóssó.” 


„Asztán miccsinyát?” 
„Accsak űt. De mégcsak megse tuttam a kezemet se mozditani, meg a lábomat se.” 
Aszt nem hitte e neki jaz ura. 
Hát, máskor megin jön. Vót egy éjje. Hát hatták égni a villant, vagy a lámpát, mer még kicsiny 


vót igen a gyermek. Akkor megin meggyütt. Hát nem vót neki, az asszonnak, csak mokogott, moko- 
gott, nem vót neki. Megén rajta űt. Nem vót neki megén annyi ereje, hogy fekőtötte volna az urát, hogy 
„nahát mast kő föl, nézd meg, hogy má megin itt van, má megin nyom.” 


Hát annyira űt rajta, háthogy még az üdeje le nem járt, addig nyugta nem vót neki. 
Akkor is aszonták, ha megtunnáják, hogy kicsoda. Esztet még az én öreganyám meséte. Mer asz- 


tat is megnyomták. A Gergő öregannyát. Talán mutter má hallott rula? Nem? Mer asztot is. Asztán 
monták, hogyha vóna neki ereje, hogy a fejvánkossát jehúznyi üneki, hát amelliken fekszik a fejje alú, 
megha oda tunná dobni, mongyuk, az ajtóba. De ugysincsen ereje, mer még megse tud mozdúnyi. Oda- 
tunná csapni az ajtó elejbe, akkor nem tunna kimenni az egyén, az a baszorkán, akkor megtunnáják, 
hogy kicsoda. De annyi ereje úgysincs neki. 


Meg a másik. Abba az üdőbe nem tud neki szóni: „No, te, kő föl, vagy segiccs, vagy valami.” Mer 
aszt lenyomgya. Levegőtlenű fekszik. Mast is. Sógorasszonyomat is. Hiszen mast hány éves a lejá- 
nya? Tizenkettő. Még mast is fél attú az sszontú. De ű meg is tutta féligmeddig, hogy kicsoda. De még 
él is. De még mast is fíl. Mer asztot is megnyomták. Megüsmerte, ahogyan susogott neki. Mer egyre 
susog a fülibe. Egyre susog. Megismerte valahogy a hanggyárú. Mast ugye, he nem muszájj, ű nem 
talákszik vele, kikerüli. Hogy még mast is tart tűle. 


164. KI A BOSZORKÁNY? 


Ementek a vásárra, vettek egy új tejesfazokat. Asztán, nem tudom, valahogyan madzagge főkötték a 
kéménybe. Asztán alaja füstőtek. Hát tettek bele tejet, abbú amelliknek a tejit eföjték. Asztán főkötöt- 
ték a füstre. Ott asztán megfüstőték. 


Akkor asztán az az asszony, aki megföjte, akkor odament, hogy vegyék le a füstrű. „Ja, szépen 
kérem, csak vegyé le a füstrű. Ja, szépen kérem, csak vegyé le, csak vegyé le. Többet sohase bánta- 
lak. Többet nem csinálok ijjen kárt teneked. Csak vegyé le, mermá nem birom ki,” aszongya. 


A mingyá nem vette le. Accsak hatta rajta, csak izítík, hogy jó megfüstösűjjön, hogy hagy szen- 
veggyen. Ha illesmit csinyát, azér csak birgyon ki valamit érte. Hogy máskor ijjesmi ne fordujjon neki 
elő. 


165. AKI A BOSZORKÁNYT MEGLOPTA 


Eccer a Gyuri bácsi meséte. 
Mindig a szomszédba, mikor ollan legény vót, inas. És a szomszídnak a kertyébe szép gyümölcs vót. 
S meglopták. Az az asszony tudott valamit. Annak egész éjje köllött táncúnyi, aki meglopta. Mindig 
muzsikátak, üneki meg mindig táncúnyi kölletett. 


Ez tartott egy pár éjje. Akkor ais kérdeszte, hogy miccsinyájjon. Asztán fogta a nagyfejszét, meg 
ment ahhó a hászhó. Azt monták neki, a mestergerendán elő ne mennyen. Mer ha azon előmegy, ak- 
kor megin van neki joga. De azon hátul nincs. 


Hát bement hozzá és monta, űrája mégecce valamit csinyál, hát rögtön, itt a fejsze, agyonvággya. 
Hítták, hogy mennyen elő, űjjön le. De, aszongya, aszt tutta, hogy őneki nem szabad odamennyi. 
S aszongya, mikor esztet, egy darabig ott strájtút velök, meg mindenfile, vége volt. Többet nem bán- 
totta. 
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Akkor mégegy vót itt. Ais a szomszédunkba vót. Annak meg az árokba, a ház előtt teli vót az árok 
vizze és abba kellett neki lovagúnyi. Az asszony meg rajta űt. A baszorkány. De az is tutta, hogy kicso- 
da. 


És igen bátor ember vót, és ment az asszony vizér másnap. Ű meg fogta a kést, meg neki, hogy 
mingyá agyonszurgya. És az asszony a kuton átugrott. Úgy futott haza. Többet nem bántotta. 


166. TÜZES IGASZEG 


Hát aszongyák, hogyhát úgy ebaszorkányoszták a teheneket. Hát, mikor a szomszédba a tejet, vagy 
valami, asztán leföjte a másik, osztán ü is ment kérni. Asztán mikor arra kerűt a sor, hogy megin  
mennek föjni, meg nem vót tej. 


Csak akkor eszrevették, hogy kinek attak. Asztán kérdesztek egy bácsitú tanácsot. És aszonta, 
hogy ebaszorkányoszták. 


Kérdesztek egy tanácsot, mit kő vele csinyáni? 
Asztán akkor a csöpögőre, ahogy kümennek, oda jó megtüzeznyi az igaszeget. Osztán oda bele- 


csöppenteni egy tejet, egy csöpp tejet. Azután forró tüzes igaszeget, amit pirosra jó megégettek, asztat 
a csöpp tejre oda jó rátúni. Asztán azátal kisütötték annak az egyénnek a szemit. Ha férfi vót, vagy fe- 
jérnép. Nohát hibája lett neki elég nagy. 


Hát bejáró, meg aszt a tejet is vütte. Hát szabad nekik evünni, de hát akit tunnak, hogy körübellü 
ijjet meg tud, annak nem örömöst annak neki. Tuggyák, hogy valami kárt csinyál a házba. 


167. A BORJÚ MEGRONTÁSA 


Ja, egyedü vótam itthol. Asztán vót egy borjus tehenünk. De a borjú nem nyitotta fő a száját. Nem tut- 
ta fönyitnya. S ejitten mindig vót egy ház. Oda ementünk és az asszonnak mesétem, hogy mi van. 
Hát az monta, hogy miccsinyájjak. 


Egy vödör vizbe tegyek, egy vödörbe tegyek vizet, s foggyak három szenyet. Nem parázslót. És kő 
mondani: „Kalap alá, fejkötő alá, kendő alá.” Akkor megtunni, hogy mellik rontotta meg. A kalap a 
férfi, a fejkötő a lány, a kendő meg asszony. 


Hát én megcsinyátam. Dehát fétem, ha valaki íppen gyön, mast mi lesz. Ténleg. Velláva mentem 
az istállóajtóhol. Ha valaki jön, hát agyon ke szurnyi. Hát fétem. Ténleg hátha a baszorkány. És meg- 
csinyátam és abba a vizbe meg lett a borju mosva. 


Ki rontotta meg, aszt má mégse tudom mast má. De jezis, mikor szépen lemostam, minden, aszon- 
gya, félórájig várgyak, eresszem le. Én ténleg leeresztettem. A borju fölnyitotta száját, meg szopott. 
Mindön röndbe vót. 


168. FEKETE KUTYA ÉJJEL 


Egy asszony a falubú szóve evót egy rokonnyához. Osztán akkor bement hozzájok. Hát eszokott 
mennyi, mer az urának a tezsvérgye vót. Osztán beszégettek mindenfélit. Egyiknek se vót itthon az 
ura. Osztán má monta: „Na, most ideje hazamennyi.” Mer a leánykáve vót. Na, mast hazabattyog. 


Amikor küment, kikisírték vagy nem kisírték, vagy má késebben mentek ki utána, hát nem tu- 
dom. De asztán mikor küment az ajtón, hát otbenn igen-igen nagyon ekesztek nevetnyi. Asztán asse 
tutta, hogy mas mien nevetnek. Csak nagy nevetés vót öttbenn a konyhába. Asztán mondom, nemsok- 
ka kimentek utána. 


Gondúta, hát telekrü előbb ér, emegy telekrü haza. Mer ugyis künn, a közbe kellett kümennyi. 
Hát ugyis a teleken lakott. Meg együtt lenek a teleken. Föllü eccercsak, mire hogy odaért vóna már 
nemsokára a házukhó, eccer csak ott űt, teljesen az útba, egy nagy fekete kutya. Egy igen nagy. Gon- 
dúta, eszt a nagy kutyát ü kikerüli, hát csak ne báncsa. 


Hát még hogyan küakargya kerűnyi, mer ott a gyalogutba űt, ahogy küakargya kerűnyi, megin 
odábbűt. Ippen abba az iránba, ahun akart megin mennyi. A leánykát főfogta, amellik vele vót, főfog-
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ta, vüttö. Akkor megin küakargya kerűnyi. Megin nem engette kükerűnyi. Megin odaáll elejbé. Osz- 
tán aszmonta, hát most merre kellene mennyi. Hát úgy magába gondúta. Ja, de akármerre ment, az a 
kutya mindenütt ott űt. Hát ü gondúta, hát csak üjj ott, hát én nem bántalak, valamírre csak emenek. 


Asztán nem tudott. Nem engette az a kutya a telken lenek. Meg bekellett neki mennyi egy közbe. 
Lekközelebbi közbe bekellett mennyi és a kutyát nem tutta ehajtanyi. Meg ujbú vissza abba a közbe, 
meg lenek, meg az ü közükbe főment. De mikor hazaért, az ajtót nem tutta vóna fezárni. Az a kutya 
asztán ja telekrü etünt. Meg az uccára többet nem gyütt. De mire hazaért, az ajtót nem tutta vóna fö- 
zárnyi. 


És aszmonta, hogy ez bisztos valamit jelentett. Mikor ü kigyütt, hogy igen nagyon ekesztek nevet- 
nyi. Meg pejig, aszonta, ü semmit nem beszét rájuk, meghát semmiccse, meghát nem is csinyát nekik. 
Mer e mingyá gondút valamit, hogy itt valami nem jót jelenet lesz. Meg mihást meglátta aszt a kutyát, 
tutta mingyá, hogy mi ujság, hogy valami baszorkánság jez, ijesztegetik. Merhát ugyis egyedülasszony 
vót. 


Vót neki egypár gyereke. Asztán nem tutták, hogyan ijesztegessék. 


169. A RONTÁS JAVÍTÁSA 


a) Nálunk is az egyik tehen igen sok tejet adott. Akkó ecce rá három-négy nap semmit. Akkor 
mink is kérdesztünk egyet, mit ke csinyáni. Az azután monta, hogy hogyan, meg mindenfélit megcsi- 
nyátok, aszongya, annak az illetőnek megkő gyünni. 


Mast má asztán nem tudom, igazán nem tudom, mit. De asztán beakartuk fognyi. Má rajta vót a 
szekéren az iga, mindenfile, gyütt egy bácsi tehent kérni. Szomszédbú méghozzá. Köccsönkérni a te- 
hent. De asztán nem attok neki. 


És eis attuk a tehent. Nem is adott többet az tejet. Nem. 


b) Hát amellik megöregűt, arra legtöbbnyire aszonták. Nem lehet velük megtenni, hogy nem 
ereszti be. Fétek tűlük. 


Ijjennek szokta itt Alsóőrbe, aszmongyák, hogyha valamit kiönt az ember, nem árt neki. De ha ki- 
megy, utána kő öntenyi vizet. Ha gyanuba van véve, meg ha tuggyák, hogy ugyis az, akkor utánaönte- 
nek vizet. Mer akkor vége van a hatalmáve. Mindegy, csak viz legyen. 


Ugyis az, amikor a tehent kérte az a bácsi. Azután te montad: „öncs utána vizet, öncs utána vi- 
zet.” Mujter meg hamar beugrott, meg fogott, meg utánalottyantotta a vizet, mikor ement. 


De nem lett úgy baj. Csakhát nem adott a tehen tejet. És azután el is atták. 


170. MEGFEJIK A FEJŐSZÉKET 


Hogy megfejik a köcsögöt asztat csak úgy montuk. Nem? Aszt csak úgy montuk a H. néninek. 
Hogy nem aggyuk ki neki a tejet, vagy a fazokat, a köcsögöt, mer megföji. Persze mesétek rulla az öre- 
gek. 


De asztán hogy alajjatettek egy fazakat, asztán főzőkanalakat beletettek. Furtak négy lukat, bele- 
tettek négy főzőkanalat, asztán akkor föjték egy uj tejesfazékba. Abba megföjték a szomszédnak a te- 
henét. És ha ujfejős tehen van, akkor nem lesz annak tej. Akkor a szomszéd etuggya föjni a föjőszék- 
ke, ugyhogy az övé lesz a tej, ezeknek meg nem ád tejet. 
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SMODITS ANNA 
171–174.
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171. BOSZORKÁNY A KÖRTEFÁN 


Früher war’s, shon lange Zeit, früher. 
Előbb vót még. Nyögérre mentek a cséplűk a cséppe úgy csépünyi. Négyen. 


Asztán ott vót egy asszony, asztán vót egy kés az asztalon. Aszt a kést meglátta egy ember. Aszon- 
ta: 


„Ez az én késem!” 
Az asszon aszonta: „Ott a borzos körtefa alatt talátam.” Az kinn van, ahogy Őrállásra mennek. 


Ott vót. Ü ott taláta a kést. És ü mindig főgyün bakkecskén ide, asztán azon a fán mindig táncúnak. 
Ott táncútak azok a baszorkányok. Ott fönn azon a fán, tüskéken, vagy mi a fene hogyan. 
Hát mindig meséték az öregek. Asztán a bakkecske megin hazavütte. 


Asztán fogadást tettek, hogy mast hadd el eszt az izét. Nem beszét semmit, mikor ement. Mikor 
utollán vót, mikor hazament, akkor megszóllant. Akkor megin köllött ujra menni neki. Nem vót sza- 
bad neki beszényi, mikor hazatért otthon az uráve. 


Mikor ement, nem szabadott, meg mikor hazagyütt, akkor is rögtön nem. Hát ekkicsinyt köllött 
várni. 


172. FŐZŐKANÁL FEJÉS 


Előbb régentek, régentek, mikor vótam talán fünf oder sechs Jahre alt war ich. Da oben bin ich gebo- 
ren, in dem Haus. Mei Vater ist ein deutsche gewesen, war Schujster und der Großvater war a 
Schujster. Jetzt hat mal mein Vater gesagt: „Geh, geh, hol mir eine Tabak. Tabak.” Hab ich kriegt 
drei Kreuzer. Hab ich eingsteckt die drei Kreuzer. Bin ich um Tabak gegangen. Jetzt im Garten bin ich 
eingegangen, itt a sógorasszonyomná. Még az annya, meg az aptya étek. Der Vater und die Mujter 
habn noch gelebt in diesem Haus. Jetzt hab ich gesehn. Jetzt unten was standen und was is weißes 
kämme. Und da sein so viele Kochlöffel. Und gsehen hab ich nicht weiter. Aber unten is auch, wie 
Milchhab gwesen wäre. Ich war noch ein Dirndl gwesen. Und ich bin eingegangen, hab ich Tabak 
g’holt. Wie ich herauskomm, hab ich nichts mehr g’sehen. 


„Papa, des hab ich gesehen.” „Du darfst nichts sagen, des darfst du nirgends sagen.” 
Na, én nem is. A Kind, geht ihm nichts an, so reden. 


173. MEGIGÉZÉS 


A kisgyermeket igészték, megigészték. 
Itt fellű vót egy ember, az a tislérmester. Onnan az ember, az öregember az asszonnak vót az öreg- 
aptya. Má mink ott lenn laktunk, ahol az NN. lakik. Apám egy sujszter vót. Mesterember az apám. 


Mikor gyütt, egy kisgyerek fekütt. Ekkis férfigyerek vót a brujderom, az fekütt a bőccsőbe, ollan 
ringatóbőccső. Osztán ott a ringatóböccsőbe fekütt. Mikor begyütt, odavót a gyerek. Odavót a gyerek, 
egészen oda. 


Akkó anyám az ajtó közű meccet le valamit, meg az ünge allát, onnan is egy darabot levágott. 
Akkor asztán szennyet tett bele a vizbe és abba mozsdatta meg a gyereket. A gyerek akkor jobban lett. 


Azután máskor megin gyütt. Apám látta. Mer ugye az ablakok előtt gyütt el teleknek. „Hama, ha- 
ma, a Lukács kimmt!” Hama odament, befötte a gyereket. Ha nem tutta kivünni a gyereket, akkor be- 
fötte a gyereknek az egész szemit. Akkor nem tutta megnézni. 


A régi asszonyok, amikor gyerekágyat feküttek, befirhangóták. Engemet is befirgangótak eccer. 
Csak eccer. Azután már többet nem. Az olvasót a fejem alá tettík. Akkor az volt. Ollan fejér ruhákkal. 


Himes lepedőknek monták. Avval. Ugyanavval, amit a koporsó alá tettek. 
Más ruhát is vettek oda, mer az kevés vót egyedül. 
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174. BOSZORKÁNY AZ ISTÁLLÓBAN 


Vazsvillát böktem le, mikor föjtem. Eccecsak nem adott a tehen tejet. Asztán leböktem a vazsvel- 
lát, asztán akkor adott tejet. Asztán megin, ha möntem föjni, akkor wie ich in Stall g’angen, mölche, 
hat die Kuh ke Mülch gebe. Ja, hat ke Mülch gebe. Hab i’ die Mistgabel niedergsteckt. Und dann bin 
i’ wieder g’angen mölche. Hab i’ g’sagt zu mein Mann: „Komm,” hab’ i’ g’sagt, „schau, was hier los 
ist.” 


I hab an’gfangen. Sie gab nichts. Hab i g’sagt: „Schau, was hier los is.” 
I hab an’gfangen. Sie gab nichts. Hab i die Gabel niederg’steckt, hat wieder Mülch g’geben. 
Des is mir vorgegangen. 
Von den Leuten hat man g’hört, dass es so muss. Die Nachbarin, die hinten N. gewohnt hat, sie 


war wahrscheinli, die das g’macht hat. 
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LISZT MÁRIA 
175–176. 


FARKAS TERÉZIA 
177–178. 


SZABÓ JULIANNA 
179–180. 


SEPER TERÉZIA 
181. 


HEJNER JULI 
182–186.
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175. A NÉMET BETŰ 


Német katonaság érkezett a faluba. Irást küttek a bíróhón. 
Természetesen német nyelven, hogy gondoskoggyék azonna zabrú. 


Hányták-vetették a dolgot. Egyik kézbű a másikba atták a levelet, de nem tuttak semmire menni. 
Végre a bírónak eszibejutott, hogy van a faluba egy legény, akit Tudós Pistának hínnak. 


Mingyá idehoszták, az majd bisztosan megfejti. 
Kezibevette Tudós Pista a levelet. Nézegette elül-hátulru, forditva. Ecce csak kitaláta: 
„Zabra vagyon szükség, mer hegyesek a betűk.” 
 
 


176. AZ ÖRDÖGNEK ELADOTT GYEREK 


Eccer egy szegényember ement az erdőre. Vágta a fát, hogy hazavigye a csalággyának. Legyen mit 
főzni az asszonnak. Mikor közbe dolgozik a fáva, megjelent az ördög. Asztmondja neki: 


„Miccsinász, szegényember ? Miér küszködöl evvel a sok fával ? Gazdag tunná lennyi.” 
Aszt mongya: „Hogyan? Én meg vagyok elégedve a sorsommal. Főnevelem a gyerekeimet tisztes- 


ségessen. Nem akarok semmiféle aljas munkát.” 
Asztmongya neki az ördög: 
„Nem kell semmiféle aljas munkát csinálnod. Én adok neked egy zsák aranyat. Add el aszt, amit 


a házadba nem tucc.” 
Eggyet gondút a szegényember. Asztmongya, hogyhát elaggya aszt, amit a házánál nem tud. Úgy 


sincs. Akkor minek? 
Nem fát vitt haza. Fölfogta a zsák aranyat, megindult hazafelé. 
Mikor bement a házba, az asszony várta a fát. De bizony nem fát vitt a férje, hanem egy zsák ara- 


nyat. 
Kérdeszte tülle: „Honnan vetted?” 
Mongya: „Elattam az ördögnek, amit a házamba nem tudok, hogy van.” 
De az asszony nagyon megszomorodott és nagyon meglepődött. 
Aszongya a férjének: „Tudod-e, hogy én kisgyereket várok?” 
Aszmongya a férje, hogy ő bizony aszt nem tutta. 
Most nagyon megszomorottak. Hát ementek a paphó, ementek a püspökhó. De mindegyik asz- 


monta: 
„Csak hasznádd el esztet a pénszt, mert bizony ebbű nem fog az ördög semmit kapni. Majd mikor 


a gyerek megszületik, majd mi körülálluk eszt a kisgyereket és nem viszi el az ördög.” 
Belenyugodott. De azért nem nyút a pénszhó, mer égette a kezit, égette szivét is ez a pénsz. Gon- 


dúta magába, hát ehhő nem nyul. Hátha mégis valami baj lesz. 
De eljött az üdő, amikor mégiscsak megszületett a kisgyerek. 
És az ördög már várta. A papok körülállották. Kérdeszték tüle, hogy mit akar. 
Aszmongya, amit ü megvett, aszt elakarja vinnyi. 
S a papok hijába. Mindeggyiket visszaállitotta, mert mindenikre tudott valami bünt. Csak az 


egyetlen kispapra nem tudott semmifélét mondani. 
S evve megalkudott avval, hogy mikor a templomba miséz, ha ő addig, amig ő a templomba elvégzi 


a misét, előbb hoz a tengerbű egy követ, akkor meg fogja kapni a gyereket. Hogyha pedig a pap előbb 
ament mond, mielőtt még a kőve odaérne, akkor a gyerek nem lesz az ördögé. 


Most az ördög elindút a megjelölt hejre a tengerbe, hogy kivegye a követ. Az angyalok mindig a 
szemibelocsóták a vizet. Úgy, hogy nagy küzdelem árán kivette a követ és megindult. 


De a templomba eddig összementek a papok. Minisztrátak, szógátak. És éppen a pap áment mon- 
dott, az ördög meg odaért. 


De má vége vót. Nem nyerte meg a gyereket. 
Mérgébe levágta aszt a követ, hogy három fele törött. És most ott van a jáki templom előtt a há- 


rom kő darabokra törve. 
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177. FORGÓSZÉL 


Evett a kocsmába az az egyén. Egy férfi. Asztán odament a kocsmáros. 
Aszmongya: „Hun vette maga aszt a vellát?” 


Az csak níszte. Asztat ü nem tuggya. 
Asztán a kocsmáros aszonta neki: „Lássa,” aszongya, „máskor ne tegye aszt.” 
Forgúszél vuot és az ember otthon evett. Künn. Asztán a vellát beledobta. Evütte a forguoszél. 
Aszonta: „De máskor eszt ne tegye, mer” aszongya, „ha ráírtem vóna, összetíptem vóna.” 
Az baszorkánszél. Baszorkányok tutták aszt csinyáni. Nyáron látni. 
Magam is láttam. Valamit bele szoktak dobni, hogy akkor megtuggyák állítanyi. 


178. SZILVESZTER 


A Csitári Jóska, meg a Liszka néne, meg ín, meg az annya ementünk oda, ahol most a Guszti la- 
kik, szilveszter este. Kümennünk, mikor éfél vót. 


Hát ollan csönd vót. De még a levegő se huzott. 
Hát eccecsak, a kisharang megszólal, akkor a temetűbe, mint mikor sipúnak. Úgy gyütt! Akkor le 


alól, lenek, koporsót vertek. Akkor jajgattak! Meg, nem tom ám, még mi vót minden. 
Akkó monták, hogy háboru lesz. Jézus, Mária! Hát én annyira fétem. 
Máskor többet én e nem mentem borgatni soha íletembe se. 
Hát én annyira. Megijettünk ám! 


179. BOSZORKÁNYLAKODALOM 


De az Egrezsden. Ott pedig te montad, hogy izé, hogy a dijófán a baszorkányok muzsikátak. Az 
Egrezsden, az irtáson. Az irtási kapuná. 


Ott a fák föggyiné, az Egrezsden. 
Ott is anyám. Ecce gyön lélektelenü haza. Szalad. Annyira futott, hogy az ajtón majdnem úgy dűt 


be. Annyira megijedett. Mer, aszongya, muzsikátak ott a baszorkányok. Koporsót vertek, énekűtek. 
Mindent csinyátak. Jajgattak is, ríttak is. Meg lakodalom is vót. Meg minden. 


Eszt az anyám is meséte nekem, hogy ott miccsinyátak. Hogy ott cimborátak, meg mindent csi- 
nyátak. 


Hát az én anyám agyonijett. Liélektelenül szalatt haza. Bedűt az ajtón. Látni, nem látta, de hallot- 
ta a ríást, meg a koporsóizét, kalapácsulást. 


180. MEGRONTOTT TEHÉN 


Minálunk a baszorkányoknak az a művelete volt csak, hogy megnyomnak egyet, meg az izé, a te- 
hénfejés ugyé. 


Hát osztán ugyi eszt is akadáloszták. Mongyuk, söprüt tettek keresztbe az izén, az istállóajtóba. 
Azután, aki már ügyesebb boszorkányfogó vót, az úgy szokott, hogy a tehennek a tejibü akasztott fe a 
füstre. Mongyuk, ugyis ijjen fakémények vótak. Hát oda a kéménybe. És akkor ez a füst az illető ba- 
szorkánnak a szemit bántotta. És bizonyos üdő után oda kellett neki menni és könyörögni, hogy aszt 
az illető dolgot vegyék le a füstrű, merhát ü megvakul. 


És vót ollan ember is, aki a csöpögő alá, eresz alá ásott el valamit, ugyi. Ezáltal is a baszorkányo- 
kat büntette vagy távoltartotta. De még ojjan embert én is ösmertem, aki esztet csinyáta. 


De, hát hogy fogott-e baszorkánt, hogyha nem! 
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181. MEGNYOMÁS 


Matildnak született egy kislánya. Osztán az ablakra nézett. Látott, hogy jön egy nagy macska. 
Mast megijett. Hama a kislánhó kapott, hogy nehogy a szemit kikapargya. És abba a pillanatba ráűt a 
mellire a baszorkán. 


A Matild nem tudott megmozdúnyi. Eccecsak etünt a macska. Akkor a tudott mozogni. Kiabát az 
urának, hogy mi lehet ez itt? Az ura főket. Aszongya, hogy itt nem vót semmi. „De bizony vót!” 


(Az asszony nem merte bevallani, hogy ez vele történt és egy más nevet mondott.) 


182. A MEGFÜSTÖLT BOSZORKÁNY 


Meg itt a kösségbe fordút elő. 
Volt egy ember. Az az ember mindig ement a szomszédba. Asztán ement föjni. Asztán megcsipték. 


Akkor asztán köllött uj fazokat vennyi és a füstre fölkötnyi eszt az uj fazokat, aszt az edényt. 
Hogy tettek-e bele tejet, aszt nem tudom. 


Nahát akkor az meg volt. Akkor az is elment valahová. Asztán kisebesült a szemei, mind sebes 
voltak a szemek. Láttam, hogy mind sebes volt a szeme. Má betegen is meglátogattam. A menye ápol- 
gatta szépen. 


Asztán amikor meghalt, aszonták, a Milinek köllött átvenni. 


183. A VASVÁRI BŰBÁJOS 


Vazsváron, ott tudom, vót egy rossz asszony, aki illen rosszaságokat csinyát. Kádóci nevezetű. 
Megrontott. Így lányokat összekötött legénnye, akkor meg szétzavarta üket. Akkor illesmiket csinyát. 


Valamit a hajábú vágott le, hogy észre se vette az a férfi. Akkó asztán ojjan bolond lett. Meg az uc- 
caajtójukba, hogy hogyan tutta oda letennyi, valamit a fődbe, én aszt nem tudom. 


Itt illesmirü a régiek se beszétek. Nem bizony! 


184. A BOSZORKÁNYERŐ ÁTADÁSA 


Asztot mindig meséték, hogy az nehezen tud meghanyi. Hogy az fél. Hogy valakinek át kellett venni 
tüle. 


Aszt meg is tutták tanúnyi. Mer a Rézi néni aszonta, hogy ő Stejerba tanúta meg. Ő ott szógát. De 
ez nem vót rossz asszony, e senkinek se csinyát. Ez tudott valamit, de nem csinyát kárt. 


Mer vótam neki krumpiszennyi, asztán úgy. A szomszéggya úgy agyontipratta neki egy fél ár, úgy 
három barázdára való fődet. Benn vót a bab. Aszt mind kitipratta. Aszt monta neki: „Ha nem sajnán- 
ám a marháját, vért hugyosztatnák vele.” 


De nem, az nem csinyát senkinek semmit. Úgy tanácsot adott többnek, de úgy nem csinyát. 


185. BOSZORKÁNYMULATSÁG 


Aszt előbb meséték úgy, hogy összegyüttek mullatni. Hogy előbb innen mentek aratásra. Nem? 
Nyögérbe. Asztán, nem is tudom, micsoda faluk erre Kőszeg felé, Bükkre, asztán asziszem Nyőgérbe! 
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Vót, hogy valaki evett este vacsorát. Asztán az öregasszonnak nem látták soha a szemit. Az mindig le 
vót. Egészen lehuszta mindennyit, kendőjét, hogy nemigen látták meg. De azér elővette a kését ennyi. 
Asztán aszonta az az öregasszony: „Hol vette aszt a kést?” 


Aszonta: „Talátam.” 
Ez az ő kése lett vóna. Ha igaz vagy nem igaz? 
Itt vót az Irtáson egy dijófa. Ha odajártak vóna éjje dinomdánomozni. 


186. RONTÁS, JAVÍTÁS 


Monták, hogy megrontották a tehenöket. 
Hát ugyé ki rontotta meg? Asztot a faluba tovább nem lehetett tenni, mer mostmá egyet megbün- 
tetnének. Én bele nem keverném magam semmire sem, hogy még birósághon kerüllön egy. Még mast 
is vannak közölök, akik ének. Má nem itt van a faluba. Mer má az öreg Rézi néni meghat, a Bakter 
Pista annya. De az nem csinyát semmit, csak adott tanácsokat, hogy hová mennyenek, meg miccsi- 
nyájjanak. 


Ugyan nálunk sajátmagunkná megtörtént odahaza. A szomszédunk, ahol én laktam, ott lakik 
most a Liszt Mari, osztán nekünk vót egy szomszéd lány. Hát az jóba vót a Rézi nénive igen. Hát úgy 
mindenrű hallott. Mesétek errű is, arrú is. Asztán kérdeszte, hogy tényleg igaz, hogy lehetne illesmit 
csinyáni. Aszt monta neki: „Hogyne. Így meg így. Hát csinyád meg.” 


Hát igye én asztot nem tudom, mer én mégse kérdesztem tüle, csak nálunk megtörtént. 
Hát ugye eccer regge kimenek föjni. Nem tudom, mi vót, hát ugye, rugott. 
Minden fenye vót a tehénnye. „Hát, mondok, mast miccsinállak én?” 
Akkor a Rézi néni hordott mitőllenk tejet. Asztán mondom neki: „Rézi néni, maga horgya mitő- 


lenk a tejet. Én nem tudom, maga ért valamit. De nálunk még soha semmi nem történt, most meg, 
mondok, nem ád a tehén tejet, meg nem lehet mögfejnyi, annyira rug.” 


Aszongya: „Menny e a bótba, vegyé házivásznyat, kék házivásznyat, köténynek valót, kékfestőt. 
Vard meg kézze. Kézze megvarnyi,” asztán aszongya, nálunk fakémény vót, ollan zsuppos ház, aszon- 
ta, „innej, onnaj üss bele szeget, akaszd fő oda aszt a kötényt a füstre.” Aszongya, „ha gyönge, ugyis 
maj égeti a szemit. Maj odamegy hozzátok.” 


Na és asztán ki gyött oda, mint a szomszéd lány. Asztán montam neki: „Miccsinátá te?”  
„Jaj, szépen kérem,” aszongya, „csak kiégeti a szememet a füst, aszongya, „segiccs rajtam, „se- 


giccs rajtam.” Csak dörzsűte a szemit. 
„Na,” mondok, „tudd meg, hogy a csendőrségnek adlak át,” mondok, „nektek is vannak tehen- 


tek.” 
„Én csak megpróbátam, én nem csinyálok semmiccse. Én csak megpróbátam, hogy tényleg eszt 


meg lehet-e csinyáni.” 
Aszt nem tudom, hogy miccsinyát, mer én meg se kérdesztem, csak nagyon pörűtem vele. „Mon- 


dok, nektek is van tehentek, mér nem otthun próbátad meg? Mér nálunk?” 
Na, meg többet nem fordút elő semmise. 
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PATHY SÁMUEL 
187–203.
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187. A MEGNYUJTOTT BÜRÜ 


Az alsóőriek a batykók. A batykók, mer a batykók. Mer ráragatt a név valamikor, mikor itt lete- 
lepűtek. Nem vótak sohase más, mint az alsóőri batykók. 


Nincs annak semmi értelme. Minden faluba vannak olyan viccek. Szigetbe is vannak. A szigetie- 
ket mindig szekírozzák még máma is ugye. Itten van föllü egy átjáró, ami a patakon átmegy. 


Bürünek monták. Máma csak átjárónak mongyuk. Német aszongya, stég. Nem? 
Na, asztán valamikor erohatt egyik víge. Asztán megtótták. 
Nahát, osztán mindig aszongyák, az alsóőriek szekiroszták a szigetieket, hogy a szigetiek meg- 


nyujtották a bürüt. Mer bürünek monták ugyehát mindig. Még máma is az öregek: csak bürüre me- 
gyünk. Nahát, osztán máma is szekirozzák őket, a szigetieket: „Nahát mennyünk asztán bürüt nyuj- 
tunk,” ugyebár. 


A közepin alátüzetek, asztán kalapáccsa ütötték ugye, hogy hosszabb lett. 


188. A CIKLÉNYIEK 


Itt vanak ezek fellű, ezek a nímetciklínyiek, eisenciklínyiek, ezek megin a ködöt fogták ugye. Sok 
vót a köd, asztán nem tuttak semmiccse tenni. Akkor kimentek hátaskosárra, asztán mind ehorták a 
ködöt, ki a határbú, hogy láttak, hogy világos lett. 


189. A KÉTHELYIEK 


A kétheliek. Megin a templom tornyán a fű nyőtt. Akkor összement a hochwürdige gemeinderat, 
ugyi a kösségitanács. 


Hát oszt tanakottak a bíróva együtt, úgy mint a rátótiak, mikor a templomot etóták. 
Nohát, most mi van? Szégyent nem lehet otthanni a templomtornyán. Hát valaméllik bölcs elöljá- 


ró kitaláta, a kösségnek van bikája, a kösségbikája ugye, főhuzzuk, aszongya, maj leharapja, lelegeli 
onnan. 


Főhuszták a templom tornyára. 
Na, mikor a bika má fölért, mámegfojlott, má a nyelvét kitúta. Akkor valamejjik kijátott: 
„Kommt schon!” hogy má eléri. Má akkor megdöglött a bika. 
Ha máma emegy a faluba, hogy aszongya: kommt schonn! Akkor szetheti a sátorfáját, mer meg- 


verik. 


190. OLÁHCIKLÉNY 


Mert itt van ez a Burgenland. Ez mindig ollan lakhatós hej vót, itt mindig keresztüvándorótak. 
Mindig csak megtelepűt nemzet itten. Mindenféli nemzedék megfordút itten Burgenlandba. Kigyüttek 
erre Burgenlandba, na hát akkor eloszótak. Ki erre, egyik csapat, igye ahogy összegyüttek a családok. 
Vannak itten: ics, vics, csics. Ez mind horvát. 


Aztán hát hogy idekerűtek, itt nagy pusztaság vót, itt nem vót benépesűve. Asztán ezek mind csak 
magyarú tuttak, tősgyökeres magyarok vótak. Azok meg horvátok. 


Hát nem értették egymást. Hát osztán kesztek beszényi. Begyöttek a faluba. Hát ezek, kirukkú- 
tak botta, fegyverre, hogy micsoda népség gyün megin ide. 


Nahát, asztán kesztek. De nem értették meg, hogyhát mit akarnak. Asztán magyarok is maguk 
köszt beszétek mindent, valamit. A horvát meg ekeszte: „dobro, dobro!” 
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Mer ugye dobró, annyi szó, mint jó, jó van, a horvátokná. 
Asztán az egyik dühös magyar kitaláta: 
„Ti, hallátok! Ezek dombra akarnak menni. Ezek a dombra akarnak valamit, a dombon.” 
Na, hát ezek a magyar urak: „Na, hát csak mennyetek oda fő a dombra.” 
No, hát ottan csinátak sidlungot, faházokat. 
Igy telepűtek Oláhciklényre. 


 


191. HAMIS ESKÜ 


No, hát itt a határ végett. Mer asztán gyüttek ezek a grófok. Ezek is mindent szereztek a határbú. 
Menné több birtokot összetuttak szerezni. 


Vótak ezek az Erdődy grófok, föllű vótak a Battyányi grófok ugyebár, fönn vótak a Festetics gró- 
fok, túl vótak a másik grófok, Borostyánon vótak az Almási grófok. Ezek hát minden birtokot össze- 
tuttak foglanyi. 


Nahát, asztán a mi határunk nem így volt, mast mint ez a Németciklény mongyuk, itt ez az első. 
Németcikliny magyarul, németű meg Eisenzicken. Az megin más sidlung ugye. Azok egy más nemzet- 
tű kerűtek valahonnan ide. 


Akarom mondani, ezek a grófok, mikor eszt az izét, mongyuk vótak ezek a tisztartók, kasznárok 
ugye. Mint ahogy máma ezek a Verwalterok, gazdatisztek voltak akkor is a grófokná. 


Hát, azok mind aszt nészték, menné többet szerezni! Na, hát ezekkel a magyarokkal, ezekkel a 
magyar nemes urakkal mindig összejöttek a határ végett, mer azok mindig továbbgyüttek, továbbgyüt- 
tek. 


Hát először nem törőttek vele ezek a magyarok. Aszonták, van hel elég, még eférünk. 
Na, hát utóbb má annyira kerűtek, hogyhát ha tutták vóna, asztán a falut má el is foglaták vóna. 


Nahát asztán a biróságra! Törvénybiró vagy mi kerűt ide. Nahát, mast megállapittyák a határt. 
Vót ennek a grófnak egy gazdatisztye. Az tett, tuggya fene, honnan a pokolbú az uraság főggyibü a 


csizmájába fődet ugye a talpa alá. 
Nahát asztán mikor kigyütt a bizottság, legyüttek egészen itt az országuton, ahol kimegy az állo- 


más felé. Majnem ott a réteken legyüttek. Hogyhát, aszongya: „Itt az uraságnak a határgya. Idájig van 
az uraság birtoka.” 


No, aszt ezek a magyar nemesek megharaguttak ugyi, ebotoszták. Az szalatt jó fö. No, hát föllű 
asztán megállott a falu végén. Ü megesküszik, hogy az uraságnak a fölgyin áll. 


No, hát megesküdött. Hát nem tuttak semmiccse tenni. Hát ez lett a határ. 
Azután kitünődött, hogy a csizmája vót teli az uraság főggyive. Hát azon állott. 
Igaza vót, mer az uraság főggyin állott. 
Merhogy mi lett asztán a vége? Szigetnek kevesebb a határ. 
Eminnen is gyüttek ezek a grófok, errű a felirű is foglatak igye, túl meg gyüttek a Battyányiak. 


Fölosztották a határt. 
El is szegényűt azután a falu ugye. Mind csak napszámos ember lett ugye. Keves gazdaember vagy 


vagy valami nagyobb birtoka volt neki. 
Nahát utóbb ementek munkára ide-oda. 
 
 


192. HANYI ISTÓK 


Benézek a könybe, akkor talán jobban megy. 
Szegény ember vót, asztán evitték katonának az aptyát. Az annya ement utána. Asztán ittmaratt az a 
gyerek. Asztán ement, eszalatt a Hanságba ugye. Asztán nem taláták meg többet. 


Azután hát hallották mindig, hogy valami van a vizbe, hogy valami lény. Dehát nem tutták, kicso- 
da, micsoda. 


Nahát azután eccer a halászok megfogták. 
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Volt valami földesúr ott. Evittík ahhó. Nahát, ott meg igen gorombán bántak vele. Igen csunyán 
bántak vele. 


Igye, a könyvbe lehetnek más históriják is, hun fordút meg, meg aszt a Hanságba hogyan ét bé- 
kákka, meg hogyan vót neki a zsombékokba hej, a téli szállás, a nyári szállása ugye. 


A bőre megvastagodott utóbb. Ollan pikkeles lett. Ugye nem ártott neki se hideg, se meleg. 
Asztán, mint montam, evütték abba az uradalomba. Ez a, valami őrgróf, vagy mi vót. De özvegy- 


ember vót. Asztán egy lánya vót neki. Aszt a leányát meg igen szerette. Azután eszt a gyereket, eszt 
az Istókot, eszt, igen rosszú bántak vele ezek ott az udvarba. Se nem, se olvasni, se beszéni nem tudott 
ugye. Ütötték, dobták mindenhova. Jáccódni hát a gazdatiszteknek a gyerekeji, hát ezeknek vót a 
jáccóbabája. 


Azután ez a lejány meglátta, ennek az izének a lejánya, hogy miccsinának, asztán ü magáhóvette 
eszt a gyereket. Asztán kitisztogatta. Ruhát csinátatott neki. Ekeszte tanitani. Megtanitotta beszéni. 
Még írni is megtanitotta az Istókot. Hát osztán jódóga vót ennek a fijunak ott, a Hanyi Istóknak. 


Asztán férjhőmegy a lejány. Ja, hát ugye menyasszony vót. 
Valami, mi vót az ura, valami nagy katonatiszt vót. Nahát ugye, aszt a gyereket asse vette figye- 


lembe. Még vőlegény se vót, meg a leány se ért rá vele vesződni. Megin letették a konyhába. 
Hát ott is csak kergették, nem bánt vele senki jó. Ez a gyereket meg mindig sajnáta. Ammeg csak 


sirt, meg csak visszakivánkozott, mer mindig visszahuszta még a viz. 
Na, hát, gyütt a lakodalmas nép, minden. Nagy ceremóniát csaptak. A Hanyi Istókrú meg meg is 


feledkesztek. 
Hát azután, mikor a lakodalom vót, a nagy mulaccság utána. 
Hány hétig tartott? Hát asztán, ez a gyerek is, ü is vüsz valamit, ajándíkot, az úrnőnek, ugye hát 


annak, aki a lejánnya vót, aki pártfogója vót neki. Ement, szedett össze egy tarisznya kigyót, békát, 
gyikot, csigát, mindent ugye. Hát evitte. Lakomásztak este benn. Bevitte, az asztarra kiburitotta, hogy 
eszt ü hoszta. Merhát ü abbú ét mindig, neki az vót az élelme. 


Nahát megharagudott az az őrgróf. Kiverette, everette onnaj. 
Nahát, a gyerek ement ki. Nahát, asztán hogy ement ez a lejány, vége vót a lakodalomnak, mu- 


lacscságnak, ement az uráva. Vendégek, minden, testőrökke vótak, ementek mindnyájan. 
Hát ez a gyerek nem tudott sehogyanse megmarannyi. Nekiatták, egyik gazdatiszt vette magahoz- 


zá. Igen goromba vót vele. Azután ez a gyerek nem tudott. 
Eccer azután valahogyan főmászott a vár falára. Hát a várfalak előbb ugye vizárokka vótak körü- 


véve. Aszt úgyis tuggyuk. 
Aszt valahogy leugrott az a gyerek. Bele a vizbe és azután eluszott. 
Se látták, se nem. Hanem éjszaka sokszor hallották, hogyan siránkozott azután az úrnője után. 
Mondom, hát tovább lehet ez a mese vagy másképpen fejeződik be. Csak nem tudom má úgy kife- 


jezni. 
Van egy könyvem róla. Ugye az meg van. 


193. VIZILÁNY 


Én láttam a vizilányt. 
Az Adria-tengerbe fogtak egyet ugyebár. Asztán kihoszták. 


Lenn Mostárba vótam. 
Hát hogyan néz ki? Emondom az egész állását. Hát, egy hal idájig derékig. Fenn meg nő. Kis feje 


van neki, két szeme. 
Orra, haja, mindene van. Meg van neki két kis melle ugye. 
De lenn hal. 
Hát a vizbe van az a vizilány. 
A vizbe él, ahogyan sokszor hallák. Ezek a tengerészektű hallottam ugye. Mongyuk, itten a kato- 


naságná. Műszaki csapatokná vótam, a hidászokná. Azok mind vizenjáró ember jobban. 
Ugye azok molnárok, hajósok. 
Úgy hallották, éccaka énekűni hát eszt. 
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194. AKI HAMARABB MÉRGES LESZ 
 
 


Ugye itt vót egy szegényember. Annak vót három fija. Azután kettő okos gyerek vót, szorgalmas, 
a harmadik az nem vót egész röndbe. Annak egy kerékke több vót, meg lusta, ostoba gyerek vót. 


Nahát osztán a szegényember, hát miccsinájjon? Megnyőttek a fijugyerekek itten. Nem tuggya 
üket élelmezni, Mit egyenek itten! 


Hát egyik eccer vette a tarisznyat: 
„Papa, emegyek én szolgálatot keresni.” 
Na, mama sütött neki hamubapogácsát a tarisznyába. Ement a gyerek. Ment, vándorút, messzire, 


mindenfelé. Hát bekerűt egy faluba. Bement egy gazdáhó. 
Hát ü szolgálatot keres, ha nem vádónáuk-e fő. 
„Na, jó,” aszmongya a gazda, „nekem éppen köll egy szolga. De tudod-e,” aszmongya, „énnálam 


kakukkszójig tart az esztendő”, aszmongya. „Hanem mindent, amit mondok, aszt ekő végezned. Aszt 
mekké tenned, amit parancsulok. Mer” aszongya, „ha nem tudod evégezni, asztán amellikünk előbb 
megharagszik, annak a hátábul szíjat hasitunk.” 


Hát a fijú: ü mindent evégez. 
Na, jó. Megegyesztek. Jó van, hát kakukszójig tart az esztendő ugye. Akkor kap egy véka pénszt. 


Az vót a fizetés. 
Hát másnap regge a gazda ád neki tizenkét zsákot, na egy kis kerekes kenyeret, meg egy kutyát. 
„Menny ki a mezőre, most eszt a tizenkét zsákot csépűd teli búzáva. Ennyi” aszongya, „a kenye- 


ret evihedd” de aszongya, „ebbű te is jólakhacc, meg a kutya is, de este nekem teli hazahozd a kenye- 
ret egészbe.” 


Hát a fijú kiment. Egész nap semmise. Este hazament. Hát vütt egy fézsák búzát. Nagy kinna, 
amit összetudott szenni. 


Hát éhes vót, a kutya is éhes vót. 
„Na,” aszongya, „mi van veled János?” 
„No, gazduram,” aszongya, „ez nem mesterség. Egész nap vesződik az ember, meg ne egyék sem- 


miccse.” 
„Na, mér? Talán haragszó, János?” 
„Hát hogy az Isten ígető nyilájér ne haragunnák”, aszongya. 
„Gyere ide, János!” Vette a bicskáját, kihasitotta a hátábú a szíjat. 
Hát a Jancsi hazament. Otthun emeséte. 
Hát a Miska aszongya, a második fijú: „Mas emegyek én!” 
Üis ement oda. Szintén ujjárt, mint a Jancsi. Megfogatta a gazda hamar. Aszt köllött dolgozni. 


Meg annak a hátábú is szíjat hasitottak. Hazamegy az is sirva. 
Na, a Gyurka aszmongya: „Hallátok, emegyek mast én. De én nem gyüvök ám haza kakuk- 


szójig,” aszongya. 
Hát nevették. „Te se lesze ott sokájig.” 
Ement a Gyurka. Hát megfogatták. Nahát szinte aszt atta neki regge. Tizenkét zsákot, kenyeret, a 


kutyát. 
Kimegy, leüt oda, leheveredett. Kilukasztotta a kenyeret. Kivette az egész belit köröskörü. Hát 


asztán avva jólakott. Még a kutyának is adott belüle. Azután a tizenkét zsákot egymásbahuszta, egy- 
más fölé, asztán a közepébe tett bele ekkis búzát. Megy haza este. 


„Na mi van Gyurka?” 
„Na mivan? Hát, amit parancsút,” aszongya. 
„Na,” aszongya, „hát hosztá búzát?” 
„Hosztam tizenkét zsákka.” 
„Hun van?” 
Hát oda letette. Tizenkét zsákba vót a búza. 
„Hát,” aszongya, „etté is valamit?” 
„Na, ettem” aszongya, „Itt a kenyér, hazahosztam egészbe.” 
„Hát mit ettél?” 
Aszongya, „A belit kiszettem, a szélit hazahosztam.” 
Ej, a gazda gondúkodott: „Alighanem a javára kerűtünk!” 
Na, jó. Másnap emegy a gazda vásárra. Meg az asszony is. 
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Aszongyák a Gyurkának: 
„Te dógozd aszt, amit a szomszéd dolgoz.” 
Ementek a vásárra. Hát a szomszéd leszette a tetőt. Rossz cserép vót, vagy zsindel fenn má. Le- 


szette, asztán ujat tett fő, ugye. A Gyurka meg vett egy jó ütleget, leverte az egész cserepet a házrú. 
Gyün haza este a gazda. „Nahát Gyurka, mit dógosztá?” 
„Amit a szomszéd.” 
„Hát az miccsinát?” 
„Leszette a házát.” 
Akkor nézi a gazda. Ház a ház össze van döntve. Mérges vót. 
„Na,” aszongya neki a Gyurka: „Talán gazduram haragszik?” 
„Eh, Isten szerelmire,” aszongya, „hogyan haragudnák?” aszongya. 
Vasárnap gyün. Vasárnap emennek templomba. Az asszon odarakta az ennivalót, a hust a tüzelő- 


re. Aszongya neki: „Gyurka, tüzell be, meg majd a levesbe tegyé petrezselmet.” 
„Jó”, aszongya a Gyurka. 
Ementek. 
Hát a fijú tüzet. A Gyurka. Eszébejutott a petrezselem. Ement ki. Hát a kutyának petrezselem 


vót a neve. Kijabál: 
„Gyerejde petrezselem!” Megfogta, beletette a levezsbe. 
Gyünnek haza a templombú. Hát az asszonnak meg kedvenc kutyája vót. 
„Petrezselem, petrezselem!” kijabát. 
Kimegy a Gyurka: „Na, ne kajabájjon,” aszongya, „hiszen monták, tegyem a levezsbe.” 
Nahát akkor mérgesek vótak. Dehát a Gyurka odaállott: 
„Haragusznak?” 
Nem, ük nem haragusznak. 
Nahát, miccsinájjanak mast ? Hogyan tunnánák eszt ekűdeni? 
Egyik este emennek, nem tudom én, hányadik szomszédba látogatóba. A gazda, meg a gazdaasz- 


szony. Hát, aszonták neki: 
„Gyurka, mink maj gyüvünk este tiz órakor. Hanem akkor ojjan világosság legyen, hogy haza- 


talájjunk.” 
„Meg lesz, gazduram!” 
Hát, mikor gyütt az az üdőtáj, a Gyurka megyujtotta a szalmakazlat. Ojjan világos vót, hogy a 


gazda hazasétáhatott. 
„Nahát, ez tönkretesz bennünket.” Na, asztán miccsinájjanak vele? Nahát, mégegyet mondok ne- 


ki.” Aszongya: 
„Holnap én megyek innej a szomszédba. De mire hazagyüvök, úgy gyüjjek haza az uton, hogy 


egyik lábamma puhára lépjek, a másikka meg keményre.” 
„Jó van,” Gyurka aszmongya, „meg lesz gazduram.” 
Há, nekiállott a Gyurka. Nem tudom, hány száz birkája vót a gazduramnak. Lemeccette üket, le- 


nyakaszta. 
Aszt odarakta. Egyiket hasrafektette, másikat hanyatfektette. 
Mikor gyütt a gazda meg, melliknek a hasára lépett, az puha vót, amelliknek hátára lépett, az ke- 


mén vót. 
„Nahát, ez má sok!” 
De mégse haragudott a gazduram. Fétette a hátát. Akkor összebeszétek az asszonnya. „Hát ho- 


gyan kűggyük eszt e a nyakunkrú?” Aszongya az asszonnya: „Megájj,” aszongya, én tudok valamit. 
Hónap regge emegyek ki. Főmászom hátú a körtéjfára, ekezdek kijabányi, mint a kakuk. Arra kitelik 
az esztendő. Te meg szólicsd a Gyurkát,” aszongya. „Te, hallod, kiját a kakuk,” aszongya, „gyere 
mekkapod a fizetésedet. Mehecc haza.” 


Na, jó. 
Az asszon főment regge a körtéjfára. Kijabál ám: „Kakukk, Kakukk!” 
A gazda szalad. „Gyere Gyurka, itten letellett az esztendő.” 
A Gyurka vette a tarisznyát. A véka pénzt beleöntötte. 
„De,” aszongya, „gazduram, én szeretném, még életembe nem láttam kakukot, meglátni aszt a 


kakukot is.” 
Ement hátra a Gyurka. Megrázza a körtéjfát. Leesett az asszon, kitörött a lába. 
Hó, akkor ekezdett káronkonni a gazda. Ijjen zsivány, hogy eszt megtette vele. A házát leszette, a
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buzáját ehatta pusztúnyi, a kutyáját megfőszte, a birkákat megőte, a kazalt meggyujtotta. Most még a 
felesége lábát is kitörte. 


„Hogy az Isten égető haláláér ne haraguggyak,” aszongya. 
Kivette a csillagos bicskáját: „Aggya ide, gazduram.” 
A hátábú kerekitett egy jó szijat. De aszongya: „A másik kettőnek, a bátyáméknak a bűrét is 


aggya oda,” aszongya, „az is kő nekem.” 
Na, asztán nekiatta, hogycsak mennyen. 
Ement haza. Hát otthun nagy öröm lett, hogy annyi pénszt vütt a Gyurka. A bőrit minden fiunak, 


bátyának, odaragasztotta a hátáhó. 
No, asztán nagy mulaccságot rakott a szegényember. 
Utóbb megbékűtek. Nahát, osztán visszakűtték a Gyurkát, hogy a gazduramnak is vigye a bőrét 


haza, ragassza oda. Na, asztán evütte. Hát osztán azokka is megbékűt. 
Hát nem tudom, ha ének-e mast vagy meghatak-e vagy hovamentek. Aszt nem tudom. 
 
 


195. BABOCSAI EMBER A MENYORSZÁGBAN 


Babolcsaji, Komárom mellé való vót az az ember. Ugye hát asztán meghat. 
Mint ott ahogyan etemetik az embert, hát berakták a tarisznyát is. Mint ahogyan a magyarokná a ta- 
risznya, az a bőrtarisznya vót a nyakán keresztü. Pintesüveg benne, a jó fejér cipókenyér. Aszt evütte 
vele. 


Na, asztán fönn aszonta, ü a mennyországba akar mennyi. 
Amikor odaér a kapuba, ott van a Péter a nagy kúccsa, ugye a nagy szakálla. Asztán mongya, hát 


űt lenn úgy igazitották ide, hogy ü a menyországba akar bemennyi. 
Aszongya Péter: 
„Te nem idevaló ember vagy.” 
„Hát nem mehetek be?” 
„Nem, nem! Te nem gyühecc be, abszolut sehogyanse,” aszongya. 
Egyet gondút az az ember: „Megájj Péter, téged má sokan becsaptak, én is becsaplak.” 
Ement ott a kerités mellett, erre-arra nézegetett. Mekkapta a tarisznyáját, levette a nyakábú, be- 


dobta a keritésen. 
Szalad vissza Péterhe: „He, aszongya, kúccsos uram, beesett a tarisznyám. Ennagy szél gyütt, 


aszongya, kivütte a nyakambú, bedobta. Had mennyek a tarisznyámér.” 
„Na, azér begyühecc.” 
Fenyitotta a kaput. Bement a tarisznyáér. Ement a menyországba. 
Ottmaratt. 
Azóta is ott van. Ott van májig is. 
 
 


196. MENYORSZÁG VAGY POKOL? 


No, de másik ember, az is ement. Asszintén úgy oda. 
De, hát ü nem megy be a menyországba se, meg a pokolba se. 


Előbb megnézi, hogy mellikné jobb. Ha Péterné jobb-e vagy lenn a Luciferné? 
Hát a menyország keritésén benézett. Eh, ojjan sokan vótak ottan. Imátkosztak. 
Hát ü ide nem megy. Megnézi lenn előbb. 
Lenézett, ahol tűzetek a Lucifernél. Hej, ott mulattak, danótak, a muzsikások, táncutak. 
„Ehe, aszongya, esz kő nekem, odamegyek. Nem megyek én oda imádkozni a menyországba.” 
Nem gyütt vissza. Nem talákosztam vele. 
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197. A HÉT ÁGÚ BUZOGÁNY 
 
 


Ecce vót valahun, nem tudom hun, vót eccer egy ökörcsordás. 
A városnak vótak ökreji ugye, a városnak a tulajdona, asztán vót egy öreg ökörcsordás. Annak 
meg vót egy fija, hát aki segitette őriznyi az ökröket. 


Na, asztán nem tutták megszenvenni aszt az öreget, a fiját, mer igen erős gyerek vót. Ugyi kekk 
gyerek vót, minden. Visszabeszét a városatyáknak is. 


Na, asztán hogyan ecce őrzött künn az aptyáva, megy az országuton két szekér. Jó megrakva, teli 
vassa. Nyers vassa. Asztán belikattak az útba. Megsüllett. Na, azután próbáták. Összefogták mind a 
tizennégy lovat egy kocsiba. Nem tutták kiemenni. 


Odamegy az a fiju. 
„No, miccsinának?” 
Hát nem tunnak kimenni. 
„Hm”, aszongya, „az nem ojjan nagy baj,” aszongya, „kisegitem én üket.” 
„Maj” aszongya, „mit kérsz érte?” 
„Na,” aszongya, „nekem csak annyi vasat aggyanak, amennyit ebirok.” 
Aszt meg az a hét fuvaros ugyi szivesen megajálotta. Aszonták, micsoda vasat tud ez evinnyi? 
Hát asztán a gyerek mekkapta a szekér rúggyát, egyiket a másik után kirántotta a kocsikat. 
Hát ezek megörűtek neki. Mikor eccer kinn vót mind a hét szekér, leszette a vasat mind. Mind a 


hét kocsirú. Összerakta eccsomóba. Asztán keritett egy jó kócmadzagot, aszt a vasat összekötötte a 
kócmadzagga. Fővette a vállára, evitte be a városba. 


Akkor nésztek, hát most ez evütt mindent. Mer nem mertek szóni neki, mer erős gyerek vót. Fé- 
tek tüle. 


Evitte a városba, evitte a kovácsmesternek. „Te”, aszongya, „nekem csinász most egy hétágú bu- 
zogányt, abbú az összes vasbú.” 


Na, hát ement. 
Kovács nem akarta evállúni, hát ü nem csinájja. Nahát azután mégis ráparancsút, hogy csinájjon. 


Asztán csinát neki. Hát nyóc águ vót neki, nyóc águ lett a buzogány. 
A gyerek mekkapta, rávágott az üllőre. Összetörte az üllőt. 
Meg a buzogány is összetörött. Aszongya: 
„Én aszt parancsútam, hogy hétágu legyen.” 
Hát ü nem tud aszt csinyáni. 
Evütte emmásik kovácshó. Hát annak is megmagyarászta, hogy ebbű aszt csinállon. 
Ammeg hatágú buzogányt csinát neki. Üneki pedig hét tollu buzogány kő. 
Nahát aszt a kovácsot ódalbataszitotta vele. Ugye, ement a mázsvilágra. Ez a fijú meg ment a bu- 


zogánna egy más kovácshó. 
Üneki most egy héttolu buzogányt csinállon. Mer ha nem, űt is eküldi a mázsvilágra. 
Na, jó, hát osztán a kovács megcsináta neki aszt a héttollu buzogányt. 
Azután avva a héttolu buzogánnya ement megin az aptyáhó. 
Ott őrzögették az ökröket. Hát asztán az ökrök ecsavarogtak egyik erre, egyik arra. A fijú utána- 


dobta aszt a buzogányt. 
Persze az ökör mingyá elpájázott a másvilágra, nem vissza a csordába. Epájázott. 
Na, azután a nemes kösségtanács, várostanács összemennek. 
„Hát eszt nem lehet. Ennek innen eke mennyi, hogy ez az ökröket mind agyondobálla, meg mi.” 
Na, jó. Hát osztán monták az öreg csordásnak. Az öreg csordás monta a fijának. Hát sajnákozott, 


hogy ü nem. Nem tuggya, mast lenne segiccség, mast őneki ekő innej menni. 
Asztán a gyerek aszongya, „Ne busujjon apám. Maj én elintézem.” 
Bement a városházára. A tanács, hát együtt vót a kupaktanács. 
A gyerek odasuhintott a buzogánnya. Hát persze, mintha szél horta vóna őket, mindössze megijet- 


tek. Asztán mongya nekik: „Ti gazemberek, ti semmirevalók, ti csirkefogók, mit montok ti? Hogy ne- 
kem ekő mennyi, mer külömben apámot teszitek ki. 


Jó van,” aszongya, „én emegyek, de tik ittmarattok. És apámnak aszongya, valami bántódása 
lesz, visszagyövök.” 


Avva ement asztán a fijú. 
Nahát asztán mikor ment, az uton ment, ement világgá. Mikor az uton ment, jajgat egy oroszlán. 
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„Hát mi van? Már jajgacc? 
Aszongya, goló van a talpába, hát nem tud menni. Meglűtték a vadászok. 
„Na, gyerejde, majd én segitek.” Vette a csillagos bicskáját, kikerekitette a golót a talpábú. 
Az oroszlán lenyata. „Na, jó,” aszongya, „most eszt meghálálom,” aszongya, „emenek veled. 


Akárhova kerűsz,” aszongya, „mindig ott leszek, mindig segitek.” 
No, asztán mentek, mentek tovább mind a ketten. Asztán talákosztak egy medvéve. Asztán aszt 


megcsipték a méhék. 
Na, hát ais jajgatott. 
Nahát akkor a fiju aszt is ekergette, a méhéket leszette róla. 
Hát mind a ketten, ais hozzáállott az oroszlánhó, hogy ekisérik. 
A fiju nagyon megörűt mind a két erős pajtásnak ugye. Nahát avva mentek hát tovább világgá. 
Mikor így továbbmentek, fordul a sorsuk erre, arra. Talákosztak a farkassa. Hát a farkas igen 


rettenetesen csúnyán üvöltött egy verembe. 
Na, megszánta ez a legény. Kivette aszt is. 
Nahát a farkas: 
„Meghálálom eszt neked,” aszongya, „emegyek én is veled.” 
Hát vót három erős kisérője. Maga is erős gyerek vót. Hát ő emegy világgá, akármi történik. Hát 


mentek, mendegétek, osztán egy erdő széllén tüzet raktak este. Asztán a gyerek ement, a buzogánnya 
egy szarvast ódalbalegyintett, meg asztán vacsorát készitett. Mikor megvacsorátak, akkor lefeküttek. 


Aszonta a fijú: 
„Hát, tik most vigyázzatok. Eccer egyik, eccer másik, azután a harmadik,” aszongya, „reggelig, 


hogy ne történnyék semmi baj.” 
Mer egy öreg boszorkány, az meg látta a fijút már. Má nappa kisérte ott az erdő széllén. Csak 


aszt várta, hogy valamit tuggyon neki ártani. Hát ugye bántani nem merte, mer fét az erős három paj- 
tásátú is, meg a fijú is erős vót. 


Nahát asztán elalusznak. Lefeküttek. A fijú lefekütt. El is alutt jó. Hát az oroszlán aszonta, ü lesz 
az eső őr. Két órájig kiáll őrt az oroszlány. 


Két óra letellett. Nem történt semmi. 
Akkor a medve. Ais főket. Hát ais evégeszte röndösen. Őrt állott. Letet az üdő, akkor odament, 


megfogta a farkasnak a fülit, föcibáta: 
„Te,” aszongya, „hogy valami baj legyen, mer” aszongya, „a füledet megtéptyük.” 
Hát persze a farkas megigérte, de alig, hogy a medve eszundikát, a farkas is meglógott. Emegy ek- 


kicsit bogarászni, vadászni az erdőbe. 
Az öreg baszorkány meg aszt várta csak. Hát ment hama. Lemeccette a szegény legénynek a nya- 


kát. Levágta. Keresztümeccette, lemeccette. 
Na, mikor hazament a farkas, hát látta, hogy itt nagy baj történt. Persze osztán szimulát ő is. Le- 


fekütt ugyi, mintha alutt vóna, elalutt vóna. De a medve ódalbataszitotta: 
„Te vagy a gonosz,” aszongya, „mert tenálad történt. Nézz,” aszongya, „hogyha mast nem hozod 


el izé, aszt a ragasztót, a aszt a füvet ugyé, ha nem szerzed elő,” aszongya, „akkor többet vissza ne gye- 
re, mert a világbú is még a fajodat kipusztíttyuk.” 


Hát a farkas megijett. Igérte, hogy elszalad. Lesz fű. Kereste mindenütt. 
Hát asztán egy kűrakásba valahol látott egy kis gyíkot. Az vütte a szájába aszt az olvasztófüvet. 
„Na, asztán mire viszed, hova viszed?” 
Aszongya: „A gyerekek a pajtáskámnak letiporták a farkát, ledobták valami kőve,” aszongya. 


Eviszi, hát hozzáragasztya. 
Hát mekkérte, üneki is. 
Hát a farkas bizony szítszórta hamar a kőrakást. Hát annak a kőrakásnak a fenekén vót az a fű. 


Evütte vissza. Nahát asztán ráragasztották avva a fűve. 
Nahát mast ez nem elég. Mast kell az életvize, az élőviz. 
Avva is mekkő kenni. 
Na, sztán ekergették megin a farkast, hogy hozza vissza, hogy hozza meg az élővizet. Na, asztán 


hát mekkapta az élővizet, megtaláta. Asztán mekkenték avva az élővizze. Hát akkor fötámadott a le- 
gény. 


Akkó láttyák, hogy megforditva ragasztották hozzá a fejit. 
Megforditva. Hát hátrának nézett. Most leköllött neki törni megin a nyakát. Ugye máskípp hoz- 


záragasztani megin. 
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Hát a farkast megin everték mindenhova. Mekköllött neki hozni. No, osztán sikerűt neki. Hát ak- 
kor herreragasztották. 


Megelevenedett a fijú. Szebb is lett, meg erősebb is. 
Avva ementek megin világgá. 
De az öreg baszorkánt, baszorkánt, mi így mongyuk, aszt meg a héttollú buzogánnya ódalbataszi- 


totta, hogy ement a pokolba. Mer azok nem kerűnek a menyországba, ugye a baszorkányok. 
Na, osztán ementek világgá. Mennek egy faluba. Ott van a gyász. Városba, királi városba nagy 


gyász van. 
„Mi van itt? Mér?” Hát kérdezik. 
A kiséretét künn hatta, az erős három állatot. Hát asztán mongyák neki: 
„Itt van a tizenkétfejü sárkány. Ennek minden hónapba kell egy leány. Mer,” aszongya, „eveszi a 


várostó a vizet. Hogy nem kapnak vizet, ha nem annak neki egy leányt. Most má mind nekiatták 
üket,” aszongya, „csak egyedül a királleány van. Hát máma arra kerül a sor. Mast arra kerül a sor.” 


Na, asztán nem történ semmise. Nem mondott semmiccse. Ement a királhó. 
„Mit keres?” 
„Szolgálatot.” 
Na, üneki a bojtárgya éppen ement, aszongya, üneki kell egy. 
Hajcsa ki a birkákat másnap ide, meg ide. De, aszongya, a másik rétre ne hajcsa oda. 
Na, jó. Emmeg nem törődött vele. Regge ugye kihajtya a birkákat, a folón keresztüusztatta az 


ezüstrétre. Ott jóltartotta estélig. 
Hazahajtotta. Semmi baj se vót. 
Másnap ehajtotta. Akkor áthajtott az aranyrétre is. Azokat a birkákat. Először az ezüst rét volt 


ugye. Ott minden ezüst volt. Ez, az aranyrét vót. Ott se történt semmise. 
Asztán harmadnap áthajt a gyémántrétre. Na, mikor áthajtotta, megcsendűt a világ. Gyütt a tizen- 


kétfejü sárkány. Nahát nem ijédett meg a Gyuri tülü ugye. Héttolu buzogány nála vót. 
„Na, hogy mersz idegyünni?” 
„Én idemerek gyünni. De te, hogy mersz idegyünni?” 
No, osztán összekaptak. Mingyá mekkapta a sárkány eszt az erős legént. Belenyomta derékig a 


fődbe. De hát ugye ez kiugrott hama. Kapta a buzogányát, leütte neki két fejit. 
A sárkánnak. 
Na, asztán ekesztek birkózni. Nahát annyira birkósztak, hogy a sárkánnak csak egy feje vót. Ak- 


kor má könyörgött a sárkány, hogy evehet mindent, a városnak is megaggya a vizet. Nem kő a királ- 
lány se, se minden. De akkor má nem hallgatott. Leütte aszt a fejit is. Asztán mind a tizenkét fejbü ki- 
meccette a nyelvet. Beletette a tarsolába. 


Avva hazahajtotta este a birkákot. Királ megolvassa. Röndbe van minden. 
„Hun vótá?” 
Itt, meg itt. Nem mondott semmiccse. 
Másnap regge kellett a királleánt ekisérni a sárkánnak. 
Asztán támatt egy vörös vitéz. Ugye többször kerűt mindenegyiknek védence, hogyhát meg akar- 


ták menteni, de a sárkány mind kivégeszte üket. Hát itt vót egy vörös vitéz. Királfinak atta ki magát. 
Hát az kisérte a leánt. 


Mikor odaértek, ott hever a tizenkét sárkánfej. Nahát nagyot füllentett a vörös vitéz. Aszongya: 
„Te,” aszongya, „mast hazamegyünk, hát te mast az enyim lesze. Dehát neked mondani kell, te 


láttad, mikor én agyonvertem.” 
Nahát a lány miccsinát? Megmaratt, evádúta. De nem örömöst. 
Otthon is asztán, mikor hazamentek, monta az aptyának is, meg mingyá, hogy nemigen hisz neki, 


hogy nem a vörös vitéz vót, hogy ez hamis. 
Dehát mégis a királ is örűt, királné, nekiatták a lejánt, fele királságot. Nagy lakodalmat tartottak. 


Na, azután első este bement az oroszlán a lakodalomba. Hogy üneki aggyanak valamit a lakodalombu. 
Szájába vütt ekkis kosarat. Abba tettek minden süteményt. Aszt visszavüttö. Ezek ekőtöttík. 


Erős legény, meg maguk hárman. 
Második este, medve ment e. Ais hozott. 
Harmadik este a farkast kütték e. De abba nem bisztak meg. Má akkor ementek maguk is utánna. 
Na, asztán bement az erős legén a mullatók közi, asztán mongya, hogyhát ü verte agyon a sár- 


kányt. Hü, a vörös vitéz mingyá! Ü! „Nem igaz! Mennyünk birokra!” Meg minden. 
„Na,” aszongya, „nem akarlak másvilágra künnyi, hanem” aszongya, „én vertem agyon.” 
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Hát nem. Ü! A vörös vitéz. 
„Mive bizonyitod?” 
„Itt van mind a tizenkét feje!” 
Behoszták mind a tizenkét fejet. Aszongya nekik az erős legény: 
„Láttatok má ollan sárkánt, akinek nincs nyelve?” 
Akkor níszték. Egynek se vót nyelve. 
Kivette a tarsolából: 
„Itt van mind a tizenkettő!” 
Királlány meg mingyá nyakábaszalatt. 
„Te vótál,” aszongya, „nem ez vót. Mer,” aszongya, „úgyis hamis vót.” 
Na, hát akkor kiatták neki az útlevelet, az utilaput kötték a talpára ugye. 
Hát ement, még máma se látták. Nem lett királfi, meg királ se. 
Na, hát az ökörcsordásnak a fija evette a királleánt ugye. 
A királ megöregűt, a királ nekiatta a gazdaságot, a királ az országot, mindent. Ő lett a királ. 
Hát minden jó ment. Hát akkor eszökbejutott az öreg papa. 
Hát mekkeresik aszt. 
Hát asztán mentek abba a városba. Hát az öreg csordás, má jó öregember vót. A királleány nem 


szégyelte magát, nyakábaborút az apósnak, meg mi minden. 
Hát azután igen vigan étek. Asztán mikor eccer a mulatáson túl vótak, akkor hát eviszik velök, az 


öreg csordást elviszik oda a várossokba, az országjokba. 
Hát ement velök. Mekköszönte ott, minden, hogy igy pártfogójják. Na, azután a város is aszon- 


gya: 
„Nemhijába, a királleánt is buzogánnya verte ki, mer az ökrejinket is mind buzogánnya dobáta 


agyon.” 
Hát így asztán királ lett. 
Még máma is kormányoz talán. Én nem tudom, meddigse. 
Ha ének vagy talán meghatak? 
Ennyi az egész. 
 
 


198. KISEGÉR ÉS A TÁLTOSLÓ 


Hát vót egy embernek három fija. 
Na, hát ementek azok is, hogy szerencsét próbának a világba. 


Hát az annyuk sütött nekik egy tarisznya hamubasütött pogácsát. Az útra. Asztán ementek. 
Há mikor egész nap ment má, megéhezett, leűt, hogy majd eszik. Asztán odament egy kis egér. 


Hogy ü ojjan éhes! Má ennyi, meg ennyit nem evett. Hogy aggyon üneki is. Az Isten megfizeti neki, 
meg ü se marad hálátlan. 


Na, a legény azután ement a királhó. A megfogatta szolgálatra. 
Hát vót neki egy kertye, ahol ezüst selem kender volt benne. 
Ezüst kender. Aszt kellett neki őrzeni éjszakákon. 
Ja, hát első éjszaka ment. Csinyát magának tanyát ott, ahol majd vigyáz egész éjszaka. 
Éjfél körü ekezdett szundikáni. Gyüttek lovasok, mind összetáncuták. Mire regge lett, hát nem 


vót kender. 
Hazament. 
Ement a másik szerencsét próbáni. Az íppen úgy járt. 
Akkor megy a harmadik. Az is ement. Hát, mikor uzsonnázott, az egér odament, hát ü is kért. 
„Gyere csak, kapsz.” Na, asztán adott neki. 
„Hát, meghálálom, aszongya, akármicsoda szükségbe leszel, én ott leszek.” 
No, osztán ement a királhó. Megfogatta. Ennek is az vót a dóga. 
Na, asztán az is szépen lefekütt. Persze ez is elalutt vóna, hanem a kisegér megcsipte a fülit neki. 


Avva fötikút időbe. 
Hát ü akkor nem alutt e. 
Na, asztán gyüttek a lovagok a kertbe. No, ü asztán ezavarta üket. Másnap akkor az ezüsztken- 


dert kellett őrzenie, az aranykendert. Ott is megmentette. 
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Harmadnap a gyémántkendert. De, hát nem tutta egész bisztosan, hogyhát micsinál ez, hogy meg- 
tuggya menteni. 


Na, jó van. Megmaratt a kirájná ű tovább szolgálatba. 
Kirájnak vót egy szép lánya, hát az most már féhezadó vót. 
Kiráj kihirdette, hogy a legvitézebb királfinak, nohát, akik a legvitézebbek, annak dobgya a kiráj- 


lány az aranyalmát. Az lesz a kiráj, a jövendőbeli. 
Hát gyüttek kirájfiak, királok, hát minden. De bizony egyse, egynek se teccett, egy se teccett a 


királkisasszonnak. 
A disznóólak körű vót egy rossz gebe. Egen sovány bőrbe vót. Eccecsak az egér odamegy: 
„Aszt a gebét, aszongya, fogd meg.” 
Hát ü megfogta. 
Az egér adott neki ekkis szerszámot. Meg, megrázta a kezive. 
Hát ezüstszerszám vót. 
A lóbú meg táltos lett. 
Hát akkor a legény fölüt a lóra. Az egér szerzett neki királi ruhát. Maga is egészen királfi lett. 


Nahát ü is beállott a versenzők közi. 
Nahát a kirájlány mingyá őt foglata vóna le, üneki akarta az aranyalmát anni. 
Az onnan meg ement. Táltoson elugratott. 
Megin megrászta magát, levetkőzött. Úgy vólt, mint előbb. 
Egy rossz gebe lett belőlö, magából meg egy rossz háziszolga. 
Második nap akkor má aranynyerget, aranyszerszámot kapott a táltos, a fijú meg aranyruhát. 
Megin íjjárt. 
Na, hát harmadik nap akkor már gyémántot. 
„Nahát a hercegfijak mind: „Ki legyen ez?” 
Hát ellett a nyertes. 
Itt mast nem tudom tovább eszt kifejezni. 
Osztán a táltos még a menyországba is ment. Fövittö. Nem tudom, hány véka parazsat köllött ne- 


ki anni, mermá a zab kevés vót. 
Utóbb parazs is kevés vót. Követet, hogy enni akar a lova. 
A combgyábú vágott ki húst. Nekiatta. 
Asztán, így... 
 
 


199. A CIGÁNY ÉS A MARHAVÉSZ 


Nagy legény vót a cigány. Hát üneki van három tehene. 
Dicsekedett vele mindenhun: Ijjen gazdag ember, meg ojjan gazdag ember. 


Hát asztán gyütt egy marhavész. Megdöglött a cigánnak egyik tehene. Hát aszmonta a cigány: 
„Ott döglik, ahun van.” 
Egy darabra rá, megdöglött a másik tehene is. 
No, akkor a cigány aszmongya: 
„Jut is, marad is.” 
Kettőbű még egy maratt. 
Mikor a harmadik is megdöglött, akkor aszmonta a cigány: 
„Na, hála legyen az Úristennek, megszünt a dög.” Aszongya. 


200. A PARASZT, MEDVE ÉS A RÓKA 


Volt egy szegényember. Nagyon szegény volt. Két kis ökre volt neki, egy sereg gyerek, kilenc 
tyúkja, meg egy kakas. 


Ez volt az egész vagyona. 
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Elmet szántani. Az erdő mellett szántogatott. Hát eccercsak láttya, hogy egy medve egy kis nyul- 
lal veszekszik. Ekezdett a szegényember nevetni. Majdnem megpukkatt nevetésébe. A medve megha- 
ragudott, hogy mit neveti ki őt a szegényember. 


Mast ű űt megeszi. A medve a szegényembert megeszi. 
A szegényember megijett. Elkezdett rimánkonnyi, hogyhát ne, őneki mennyi csalággya van, nem 


lesz mit enniök. 
„Na”, aszongya, „estélig hagyok, hogy a fődedet bevethesd”, aszongya, „de estére gyüvök, előbb 


mint hazamész. Ökröstű, mindenestű megeszlek.” 
Hát a szegényember busút. Hát asztán gyütt a róka. 
„Mit busúsz, te szegényember?” 
Hát emeséte neki, hogy így meg így járt, hogy estére gyün a medve, megeszi mind. 
„Ne busújj annyira,” aszongya, „szegényember, segitek én a bajodon. De mi lesz a fizetés? Ja, 


hát mid van? 
Aszmongya: „Van kilenc tyúk, meg egy kakas.” 
„Na,” aszmongya, „ha aszt mind odaadod, akkor én megmentelek.” 
Tjeh! A szegényember megigért mindent ugye. Szorult rajta az ing, meg a gatya. Hát mekköll 


igérni. Aszmongya: „jó!” 
„Na, itt van egy nagy zsák. Most ha gyün a medve, én ebúvok ide a bokorba, asztán elkezdek izé- 


nyi. A medve megijed, kérdezi, hogy mik ezek. Csak mond, hogy vadászok gyünnek. 
Akkor a medve megijed, majd kér, hogy bujtasd el.” 
Na, ugyanúgy lett. Gyütt a medve. A róka izét. A medve a szegényembernek: „Mi van? Mi ez?” 
Mongya: „gyünnek a vadászok.” 
„Hát bujtass e!” 
Hát bujjon bele a zsákba. Belebujott a medve a zsákba. Bekötötték a derekát. Gyün ám a róka, ha 


nem látta-e a medvét? Ő nem látott senkitse. 
„Hát”, aszmongya, „mi van abba a zsákba?” 
„Szenyes tuskó”, aszongya. „Hazaviszem este tüzenyi.” 
„Nem hiszem el, aszmongya, vágd bele a fejszédet.” 
Hát a szegényember a fejszéve bizony agyonvágta a medvét benn. 
Na, akkor megörűt a szegényember. Má danóva ment haza. Hát monta a róka: „Majd éjfél körű 


jövök a fizetésér.” 
Szegényember hazament egész boldogan. Elalutt. Ifélkor zörgetnek. Hát gyütt a róka. 
„Ki van ott kint?” 
„Én vagyok, aszmongya, gyüttem a fizetésér.” 
„Jó, aszmongya, had őtözzem fő.” 
Hát sokájig tartott a rókának, mire ez öltözött. Nahát mindig beszót, hogy iparkoggyék. 
Eccercsak súgta a feleséginek, hogy csahójjon, mint a kutya. Ugasson. 
A felesége ekezdett csahúni. Megijett a róka. 
„Mi van ottbenn, szegényember?” 
„Itt van, aszmongya, kilenc kopó. Meg nem tudom üket tartani. Megéreszték a szagodat, hát erő- 


ve kiakarnak törni.” 
„Jaj, csak addig ne ereszd ki üket, míg emegyek, aszongya. Nem kell semmi. Megmaradnak a 


tyukok is, meg a kakas is.” 
Akkor aszmongya a szegényember az asszonynak: 
„Látod asszony,” aszongya, „többet éssze, mint erőve.” 


201. MEGDÖGLÖTT A KISBORJÚ 


A szomszédba föl vitte mindig az a tót gazda a tejet. Ott valami uri népek vótak. Valami ügyvéd vagy 
mi vót. 


Asztán eccer délelőtt vagy regge soká vütte, később, má tíz óratájt, tájba vütte. 
„Hát, má, aszongya, szomszédúr, mi baj van?” 
Ammeg ollan tótosan beszét: „Mi paj fan? Naty paj fan.” 
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„Mi baj? Asszon beteg?” 
„Eh, asszont csak kapok.” 
„Hát kisgyerek beteg?” 
„Kistyerekse paj. Az tyün magátú.” 
„Hát mi baj van?” 
„Megdöglött a kisborju, az naty paj,” aszongya. 
 
 


202. PÜNKÖSD ÉS A CIGÁNY 


Pünkösd első vasárnaptyán, mikor az emberek elé kiöntetett, akkor a plébános adott vagy a pap, 
nem is tudom, mi vót, csakhogy pap vót, adott az egyházfinénak egy galambot. 


„Mikor aszt prédikálom: Jövel Szentlélek Úristen! akkor a lukon eresszed el.” 
Aszt az egyházfinénak benn vót a kanja vagy kedvesse vagy mi, aszt jáccottak. Asztán kiröpűt a 


galamb. De nem tutták megfogni. Futkosztak utána. 
Az egyházfiné rikát, lába lecsuszott a lukon. Hosszú pinaszőre vót, a lábáva együtt leleffegett. 
A pap aszongya, borújjon le mindenki, mer aki fönéz, az megvilágtalanodik. 
A cigány aszonta: 
„Én egyik szememet megreskirozom, mégha megvakulok is.” 
 
 


203. A HÁROM LEGÉNY 


Három legény járt egy leánhó. Az egyik gróf legény vót, a másik bárólegény vót, az egyik meg sze- 
gény munkáslegény vót. 


Hát, asztán annak vót a legnagyobb. 
Az megigérte mindeneggyinek: „Ahhó megyek férhe, amellik legjobban tud szalanni.” 
A brázdába pedig áll az egyik földnek a végin vagy ahogyan áll, a másik végéig. 
Asztán a leány odaállott ugye, mikor kezdett, kesztek szalanni a három legény. Asztán kijabáta 


neki ez a lejány: 
„Nagyfaszu, csak a barázdába, nagy faszú, csak a barázdába!” 
Hogy jobban tuggyon szalanni, hogy előbb odaérjen. 
Asztán az nyerte meg mégis. 
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204. A BOSZORKÁNY ZACSKÓJA 


Mindenféle eszköz vót. Előbb ojjan nagy kemencék vótak azokba a régi lakásokba. Ojjan ződ ke- 
mencék. 


Ecce lemegyek. Mer arra szalattam. És aszonta: „Gyere be, kislejány,” aszongya, „menny, hozz 
nekem esztet, meg asztot.” 


Én bementem, mert én mindenkinek ementem, ha valaki kiabát. És ementem a bótba. 
Mikor bementem a szobájába, asztán ojjan egy pad vót ottan. Ojjan lófej vót azon a padon. Ojjan- 


forma vót, mint egy lófej. És annyi kis ojjan acskó akatt ott. Én meg aszontam neki: „Hajja, mi van 
ezekbe az acskókba?” 


„Neked semmi!” aszonta. „Neked nem való ijjesmi.” 
Asztán hamarosan egypár, egy krajcárt a kezembe nyujtott. „Na,” aszongya, „most csak szalagy- 


gyá haza szépen.” merhát fét, hogy nagyon megvizsgálok mindent. Mer én is ojjan egy kis ördög 
vótam. Mindent megláttam ám, hol valami van. 


Na, és evve szépen eis mentem. 
Merhát lehet, hogy az eszköze ott benné vót, Mer monta, meg ne fogd, meg ne fogd. – Meg akar- 


tam. – „Ne fogd meg,” aszongya, „nem neked való. Accsak hadd ott szépen.” 
És én nem is várakosztam. Máis avva eis szalattam. Én má akkor tuttam, ugyis én má akkor tut- 


tam. 
És ez az asszony hoszta a vajat is minékünk. Má énnekem akkor mindig a fejembe vót. 


205. KENDŐVAJ 


Ez itt a faluba vót. 
Én még ojjan kislány vótam, asztán Nagyszentmihályon vótam a jezzőékné. És eccer jön ez az asszony. 
De annak, annak már rögtön megláttam, hogy es ist nicht normal. Asztán a naccsága aszmongya: 


„Tuggya mit, Mariskám, estére,” aszongya, „krumplit süssünk.” Ojjan őszi üdőbe vót. „Meg 
friss vajunk is van.” 


Én meg enevettem magamat, mer én má ojjan gyerek vótam, én má tuttam errű. 
Mast asztán este nem ettem. Én meg csak nevettem. Azok jóizüjen ettek, én meg csak kimentem a 


konyhába. Nem ettem. 
Másnap osztán a gyermekek is, hát ojjan kis fickók vótak: 
„Mariska néni, mér nem evett? Asztán az úr. 
Aszmontam, hogyhát ijjen vajat én nem eszek. Kendővajat nem eszek. 
Merhát a kendőket föjték meg. 
„Micsoda? Mit mond, Mariska?” 
„Ja,” mondom, „annak nem is vót tehenje, aki hoszta a vajat. Meghát az nem megy vajatvenni 


máshová.” Mondok, „má többször hallottam, hogy az mindig tejet, mer őnáluk mindig tej, vaj elég 
van. 


206. ÉJFÉLKOR MOSNAK A PATAKBAN 


Merhát ugyé a patakba is sokszor. Má akkor nem voltam ijjen fijatal, ellegénnye jöttem, jöttünk. 
Egy másik lánná vótunk és mongya: „Na, mast mingyá ekisérlek tégedet is haza.” 


Nem itt laktunk. Osztán hát hogyan megyünk, megállunk, mint szokás szerint, megállottunk szé- 
pen és beszégettünk. Hát eccecsak hallom, mosni a patakba. Előbb, mint sujkótak. Az a legén megné- 
zett engemet, én meg őt. Magamba: „Mosnak éjje?” „De a fene egye meg,” mongya az a legény, „én 
mast odamenek, megnézem, hogy mi ez.” 


Hát csak mosott, mosott. Aszongya: „Menny be!” Én bementem szépen és az ablakhómentem és
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ottan főkőtöttem édesanyámat. Mer édesanya má fekütt: „Itten mosás van.” „A fene vigye, megse ha- 
gasd,” aszongya, „ollasmit.” 


No, asztán az a legény aszongya: „Hát eszt megjelölöm eszt a helet is. Merha látok-e valamit 
vagy nem?” Nem látott semmit. Odament, nem látott semmit. Másnap regge is odament. Nem látott 
semmit. Nem láttunk semmiccse. 


Hát csak mosott, úgyhogyhát. De ugyi emberi izéve nem láttunk semmit. Mint példájul ugyis osz- 
tán ottan beszétünk. Talán ág vót. Hogyhát az az ág? Mikor minden csöndes éjje ugyé, akkor minden 
egísz más izé van. Nem? Nem vót semmi ág ottan, meg semmi, csak ez a páccsolás. 


Na, ja, többször monták aszt. Má nem tudom ám. Aszt tudom, aszt magam hallottam és láttuk is, 
hogy semmit nem lehetett. Úgyhát hogy ág lehetett vagy valami. Mégiscsak valami ollan. Ugyebár 
hogyha valaki ottan van, megláttya az ember, akárhogyan bujik. Az nem létezik, hogy az ember nem 
láttya meg. 


Mondom, az csak mosott, mosott. Az a legén se látta, meg még hát én se. 
Az ablakrú hallani, hallottam. Én nem mentem oda! 


207. HAZAJÁRÓ LÉLEK 


Egy gyerekágyas asszony az hazajár. Aszt mindig monták. Szegíny édesapám, azis mindég monta, 
hogyhát ő, amikor ollan kis legény vót, ő evót tejér és hát az az asszony, egy fijatalasszony. Éppen ka- 
rácsonyéjje született neki az a kisgyermek és ollan nagy hó vót. Nem vót orvos, semmi. És mire lett or- 
vos, meghat az asszony. De ja kisfijut megtutta szülni. És osztán ütet meg igen szerette. 


Az én édesapám. Hát ojjan egy legény vót, gyerek vót ugye. Mindig kikűtték, nemhogy a műhelbe 
hatták, tislérnek tanút, nem hatták otthon doguznyi, hanem monták, mennyen kü ja fijatalasszonnya a 
mezőre. 


Asztán ugye édesapám meg igen jó szívete. Hát ojjik embert egyátalán nagyon lehet. Mindig epa- 
naszkotta neki a baját. A férje meg nem vót odahaza. Nem is tudom, ollan egy üzletes vót. Ement min- 
dig. Ollan vászonnya mentek ki. Asztán hát ü csak minden éven egypárszor jött haza. Az öregek meg 
igen csunyán bántak avve a fijatal nőve. Asztán mindig aszonta az édesapámnak: 


„Menny csak Jóska, menny szépen haza és hozz nekem valamit, ha tucc, lopj ekkicsit valamit.” 
Mer igen kevésset attak neki ennyi. 


Na, asztán az édesapám meg az öregurra nagyon jó vót. Az mindig aszonta, merhát belátta, hogy- 
hát a műhelbe is annyit köll neki dogoznyi, meg a mezőn is, mindig külön adott neki kenyeret, meg ek- 
kis darab szallonnát. Nahát asztot nemhogy megette vóna maga, hanem kivütte szegény asszonnak. 


Na, osztán meghat az az asszony. De emmá mindig monta neki, németü beszét: „Meglátod, kisfi- 
jam, hogyhát én meghalok, meglátod.” És asztán ugyi aszonta: „Hogyha én meghalok, gyerek hátra- 
marad, te vigyázó a gyerekre, míg itt lesző a házná.” 


Hát ugyanúgy történt. Meghat szegény nő. Minden este hazagyött hat hétig. Hat hétig mindig ha- 
zagyütt. De senki nem látta, mint ü. A gyermeket megnészte, megforgatta és a édesapámnak mindig 
aszonta, úgy a válláraütött, hogy nézzen rá. Asztán megen etünt. 


És utóbb az édesapám nem birta esztet má. Nem hogy fét, hanem hát megmonta az öregeknek, 
hogyhát ü nem marad itten, hogyhát ü esztet nem birgya. No, asztán az öregur a papot hivatta. Ujbú 
beszentőtette a sirját, meghát otthon is mindent beszentőtetett. Akkó többet nem gyött senki. 


208. TRÚD, EGYHÁZKELŐ 


Az, aki megnyom, az nem az igazi baszorkány, asztat trúdnak mondják. 
Az a trúd. Az többnyire csak a gyerekágyas asszonyokra ment. Csak gyermekekre, meg a gyerek- 
ágyas asszonyokra. Az énnekem is megtörtént, énrajtam is. 


Harangszó előtt vót, este. A férjem, ott van a másvilágon, meg. Ugyebár én is előbb, mer nem itt- 
hon szültem és hazahosztak. Mast ugyebár máma hosztak haza, kilenc napra. S nem mentem akkor 
még egyházhoz. 
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Úgy hosztak haza és feküttem. Éppen egy ojjan szép nap vót. 
Aszongya, nálunk lakott egy lány: „Gyere, Mariska, mennyünk e hamarosan tejér.” 
Na, osztán ementek és nyitvahattak mindent, mer nyár vót. Hát eccercsak hallom, a lépcsőn vala- 


ki jön. De ojjan rettenetes nehézen lépkedett. Na, jó. Hát hogyan fekszem az ágyba, nem aluttam. Este 
harangszó előtt. Nyócórakkor szoknak harangozni, mer Ausztriába laktunk. Asztán egy, hát egy nagy 
ember áll előttem. Egy ember. De ja lábaji ojjanok vótak, mint a ló. És én többet nem tuttam esszótse 
beszényi. Végem vót. Látni, láttam. Na és azután azok jöttek, mer nem sokára vótak. Akkor etünt. De 
én ojjan rosszúlettem azután. Mingyá ekellett menni az orvosér. 


Az orvos mongya: „Isten álgya meg, hogyan?” aszongya. 
Montam neki, hogyan. 
„A,” aszongya, „holnap mingyá mennyen az egyhászhoz.” 
Mer Ausztriába nem szoknak egyhászhoz menni. Nem. És másnap mingyá a férjem hozott kocsit 


és mingyá evüttek az egyhászhoz. Akkor többet nem jött. És azóta én bizony mindig ementem az egy- 
hászhoz. 


Nem tett semmit, csak mellettem állott. De ojjan nagy vót, hogy izé, hogy a plafonná. Ojjan nagy 
vót az az ember és fekete. Egész fekete. Minden fekete. Mikor belépett, aszt megláttam, hogy ojjan, 
mint a lópata. Ojjan vót a lába. 


209. ELÁSOTT KINCS 


Az elásott kincsrű is. De mikor kiásták, nem szabad egy szót se beszéni, mer abba a pillanatba, 
ahun egy szót beszének, akkor lemegy megin tovább az a kincs. Mer mongyák, mindig monták, hogy 
három év mulva meghal az az illető, aki kiássa. Nem? Ha nem is beszél, ha a kincset kiássa, három év 
mulva meghal. Hanem, ha beszél, akkor az a kincs mindig tovább lemegy és nem talájják meg. 


Mer az ég. Aszt mindenki nem is látja meg. Aszt mindenki nem látja meg, mert vannak ujhold em- 
berek, azok meglátnak mindent. Akármi, mindent, mindent meglátnak. Akik ujholdba születtek, an- 
nak a szegénynek az nagy izé, nem valami könnyü, mer az meglát mindent. 


Nálunk vólt egy. Én szakácsnő voltam és nálunk volt egy szobalány. Igazán szép, meg jó lány volt. 
Nem valami, tuggya Isten, mi. És asztán ementek az urak és egy nap szabadon voltunk mi is. „Na,” 
mondom neki, „most elviszem, emegyünk mink is sétálni.” 


Jó van. Még egy magyar volt, még egy magyar leány, meg egy francija nő. Gyermekeknél. Na, 
asztán elmentünk sétálni. Éppen harangosztak. 


Hát az a lány meg mindig má csaknem agyonnyomott bennünket. „Ha nem láttyuk? Úgy, meny- 
nyünk haza.” 


Osztán ijjen szép májusi este volt. „Mér mennyünk haza?” 
„Jaj,” aszongya, „mennyünk haza.” Ő nem birja. „Nem láttyátok, mi van itt előttem?” 
Mondom neki, én nem látok semmit. Senki se látott semmit. Ő meg mindenfélit látott szegény. 


Hát akkor is mingyá fogtuk magunkat, utánakérdesztünk, hogy hogyan miként? Asztán monta, hogy 
ujholdba született és ő meglát mindent. De, mikor, a hajlékba van, ott nem annyira. Hanem kint. Az 
ujholdba születettek meglátnak minden jót, minden rosszat. 


Tüzet is. Eccer én is láttam valamikor. De, hát nagyon megijettem ugye. Ojjan kislány voltam 
még. Megijettem. Akkor itt a hegyen kint égett. Én meg aszt hittem, hogy csipkebokor égett. Mer 
ojjan kéken égett. Az direkt kéken égett! És másnap kimentünk, mer ugye ismeri az ember, ojjan fa- 
lusi hejet minden lépésre, meg tuggya mondani, hol volt, hol se. Nem vót bizony csipkebokor, hanem 
az sacc vót, mer kéken égett. Egész úgy, mint gáz. Asztán még, mikor má nagyok voltunk, úgy beszél- 
gettünk sokszor. Kérdeszték, hogy most nem látom-e? Mondok: 


„Nem láttam meg.” 
Hát nem is vettem úgy figyelembe. Hanem jó vóna mégis kiásni, mikor az ember szorul valami- 


kor. 
Három év mulva szokás szerint, monták, meghal az az illető, aki kiássa. 
Meg ha nem is akarja kiásni, akkor ugye valami szentölt dolgot dobgyon arra a hejre. Akkor nem 


megy le az a kincs. 
Mondom, ha valami szentőt dolgot rátesz, megjegyzi, hogyhát azután nappa szépen kiássa. 
Mer aszt nem lehet kihirdetni ugyebár. 
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210. KICSERÉLT GYERMEK 


Ciklénybe ottan meséték. Eccer egy szülésné vótam, ottannék meséte egy asszony, hogyhát ü annyira 
fél itten szülni, mert már eccer kicseréték néki a gyermeket. Kicseréték a gyermekét. 


Még én is asztán gondótam magamba, ügyesen kell esztet megcsinálni. Mingyá tettem bele az 
ágyába egy kést, egy jó nagyot és a fejiné a rózsafüzért. A zsidókeresztet én nem csinátam rá, hanem a 
kést, a nagykést, konyhakést tettem a strózsakk alá. A rózsafüzért a feje alá. 


Aszt, talán ők nem is vették észre, de nem lett semmi baj. Még ollan nagy legény lett abbul a, akit 
fővettem. Nem lett semmi baj. 


211. A GATYAMADZAG, MINT VARÁZSSZER 


Nálam Bécsbe, nekünk is nagy lakásunk vót. És osztán, hogy ne kőjjön annyit, hát ugyis két szobám 
vót, kiattam az egyik szobát egy házas, egy ehepárnak. 


Na, osztán ottan laktak nálam és állapotos lett az az asszony. Meg is szült. És éjje született az a 
kisfiju. Én meg odahaza vótam. Hát mingyá főis vettem. Asztán ugye hogyan vizsgátam és mostam, 
megijettem, mer láttam, hogy itten valami át van kötve a nőnek. Osztán mondok neki: „Warum haben 
Sie die Schnur da?” 


Megnézett. Aszongya: „Hausfrau, hát majd eccer elmesélem.” 
Hát az nem ment ki ja fejembű. 
Hát asztán a férje kicsit üdősebb volt, a lány meg valamikor szegény lány vót. A férje meg na- 


gyon jó házbul valo volt. Valamikor odakerűt, úgy kerűt oda ez a férj abba a faluba és ottan lakott és 
mostak neki. És a lány szerette vóna azt a fijatalembert, de hát ő nem sokat izét, csinát vele ugyebár. 
Hát a gatyájábú kihuszta asztat a madzagot és ide kötötte rá. És attul a naptul fogva, monta, mindég 
közelebb izét, hát kerűt hozzá. Igy osztán el is vette. 


Ittennek nem láttam még ojjasmit. Valamikor hallottam, hogy kendőket izétek, hogyhát ojjan se- 
lemkendőket vettek egyik a másiknak és asztán úgy. Tuggya Isten, mi vót. Azután az egyik, mive nem 
vette e, meghalt. Arrú eccer hallottam, hogyhát egymásnak má vettek kendőket, azután hát lebeszéték, 
hogy ne vegye e. Azután meg is hat. Ja, de mondom, anná a nőné eszt magam láttam. Na, aszongya, ha 
eccer gyermekek, meg minden van, akkor má a házasság jobban közbe van. Nem? 


212. MEGIGÉZÉS 


Hát valakinek ojjan izé, szöme van, direkt wird hipnotizieren und scharfes Blick hab’n, und aus 
ist mit dem Kind. És akkor a gyerek meg is hal. Meg, meg, meg! Nincs semmi. Nem mutatkozik 
egyáltalán semmi. 


Csak ehaggya magát rögtön és ha az ember nem veszi eszt rögtön figyelembe, hát belemegy a bél- 
be, a gyomrába és akkor má vége van a gyermeknek. Akkó má nincs semmi izé. Azér mindig, na mon- 
gyuk, én legalább megcsinátam, meg akit hát én, meg akive jobban hát úgy összejártam, mindig mon- 
tam: „A kisgyerekeknek mindig valami, valami ruhát vagy forditva vargyátok, vagy pedig forditva 
őtözzétek. Akkor nincs neki hatalma. Nem. 


Aztán meg ugyi, hát én mindig lemostam üket. Szenyet dobtam, mer az a legjobb, akkor leghama- 
rabb megtuggya. Hát mongyuk, hamarosan tüzetrakok és bele a sósvizet. Odateszem a vizet is szinte. 
Lavorba teszem a vizet. Sót teszek bele, meg minden. Azután kiveszem a szenyet. Faszenet. Hát ak- 
kor, ha tudom, hogy férfi, hát akive talákozott az ember, vagy ki vót itten ugyebár? 


Én eccer a kisleányomat förösztöttem mindig este. Mer nappa nem értem rá. Osztán, hogy jobban 
nyugoggyunk, este förösztöttem. Asztán éppen valaki jött. Egy férfi ember. Hát igazán heles kis lány 
vót. Asztán az az ember csak ojjan. Hogyha valaki észreveszi, nem tesz nekik semmit, hanem csak úgy 
rápillant, akkor vége van a gyereknek. Akinek hatalma van hozzá. 
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Lehet, hogy az ember egész izés is, hogy véletlen is megtörténik. 
Én mondom, legjobban attú ke féni, akinek úgy összö, nagyon burdos szemöldöke van. Azoktú 


mindig tartani köll. Na, asztán, ugyebár akkor hamarosan evvel a vizzel megmozsdatni. Csak lemosni 
szépen az egísz testit. Lemosni és a vizet hét ajtóizébe tőtteni. Hét. Az ajtósarokba. Egy ajtóná négy, a 
másikná három. 


Mongyuk, hát többnyire hármot. Asztán az, amellik lemegy. Hát mast mast vót itten egy. Hát 
mekke jegyezni, mikor dobgya, férfi vagy nő, ugyebár. Hanem ha nagyon ferlich (gefährlich), akkor 
mekke hinni aszt az illetőt. Előbb mekkellett hivnya, jöjjön el. Hogyha nem is monta meg, miér. Hát 
gyűjjön e. Asztán a gyereket a kézrevette, meg így, meg úgy. Akkor megin jó lett. 


Ha nem, ha sokájig nem tartott, ha nem haggya sokájig. Kézbevette a gyermeket és ekkicsit meg- 
simogatta, vagy ekkicsit megráncigáta. 


Ja, hogy nem szette összö magát, de hogyha összöszette a gyermek magát, akkor nem. 
Ugye például faluhejen mindenkit ismer. Na, városba, ott is tuggya, ha férfi vót-e, vagy. Mer a 


gyermeken rögtön megismerik, hogyha valami. Sofort. Hogyha nő vót-e vagy férfi. Merthogy akkor 
má a gyerek abba a pillanatba egészen más lesz. Egészen ehaggya magát. 


Ekkis fejér ruháve mosni. De mikor nagyon haldoklott má, akkor levetkőzött és avva a, ha férfi 
vót, de szennyes ruháva. Nem ám a tisztáve. Ami rajta van, avva meleg ruháve letürűni. Csak ahogyan 
odatették asztat a gyermeket a vánkosra és akkor letürűtük. Mert aszt mingyá megérzi, ha a homlokát 
megnyajja. A homloka akkor ollan keserü, direkt ollan, mintha direkt sót nyana. És abba a pillanatba 
mingyá tuggya, hogy a gyermeknek mi baja. 


Nahát, mongyuk, ha én most kimegyek evve a kisfijuva. Ugyebár, én most tudom, hogyha mast 
valaki elémgyün és a gyerek eccerre összemegy, akkor tudom má, hogy ez férfi vót, vagy egy nő vót 
ugyebár. Ha nő níszte meg, akkor magam vetkőzöm le. Saját magam. Avva teljes, a testrü mingyá le. 
Tejjesen mesztelenre hamarosan és aszt a gyermeket áttürűni. Megmosgyák. Mondom, először mindig 
megmosgyák. 


Az orvosok se attak előbb rá erre semmit. Nálunk vót. Mink is. Mer én előbb is kinnlaktam Bécs- 
be. És ecce kimentünk. A háziasszonyomnak is nagyon szép gyermekek voltak. Asztán ementünk sétá- 
ni. Kimentünk az uccaajtón, kapun. Meg egy pár nő ment éppen arra. Osztán ahogyan abba a kocsiba 
űt az a kisfiju, rájanésztek azok a nők és az a gyerek meg hátracsapta a kis fejit. Na, akkor mingyá 
mentünk az orvosér. De én má! A háziasszony ement az orvosér, meg addig a gyereket elláttam ugyis. 
Asztán jött az orvos. De nem vót. Hijába. Nem lehetett rajta segiteni. Meghat. Az orvos aszongya: „A 
kisgyermek ugyis szép, minek köll még annyira fölizéni. A szükségtelen dolog. Az ember ne is tegye.” 
Pedig katonaorvos vót. Egy öreg orvos. Nem valami fijatal orvos. 


Mondom, magamon is megtörtént a gyermekünkné. 


213. KÖTÉNYBEFEJÉS 


Eccer az én édesapám, ott van a másvilágon, meg a tezsvéröm, azok eccer hajtottak egy tehenet. Éppen 
negypéntekön. Én tizenhat éves lány vótam. 


Hát ottan Szentgotthárdon megfejték. Ojjan nagy izé, veder tejet adott. Aszmonta a tezsvérem, 
hogy nem is, má utóbb nem is fejték le. Na és azután mire hazahajtották, má alig tudott menni az a 
tehén. 


Aszt tudom még. 
Hát mikor egy asszony látta aszt, hogy jönnek, akkó mingyá jött mihozzánk. Az az asszony. Még 


a tehénnel nem is vótak benn az istállóba, már az az asszon is ott vót vizér. Má hogy legyen neki hatal- 
ma. 


Hát bizony a jó tehenünket... 
Had nyugoggyon egy kicsit. De bizony nem adott eccsöpp tejet sem. 
Eccsöppöt sem. Hát miccsinájjunk? Hát nem ád! Hijába! 
Hát akkor az édesapám, ott van a másvilágon; „Nincsen egy uj kötény, egész uj, amit még nem is 


hortak?” 
Na, osztán abba föjték. De csak úgy, mint egy cérnaszál, úgy atta. 
Asztán asztot verték, az izét, a kötényt, addig verték a jászóhó, míg megszáratt. Azután ement, ho-
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zott mindenfile fát és szinte megfüstőte. Hétféle fáva. Abbú raktunk tüzet és annak a szennyive szinte 
meg lett gőzűve az a tehén. Meg lett füstőve. Alaja lett téve. Hát ügyesen persze, hogy ne legyen semmi 
baj, hogyhát megin hejrejöjjön. 


Igy tuttuk osztán hejrehozni, hogy ne legyen neki hatalma. 


214. RONTÁS 


Az édesanyám az nem vót innenvaló és ugyé volt szomszédunk. Asztán itten ojjan kisebb földek 
vannak és minekünk, nem tudom, lóher vót, vagy a szomszédnak vót valami rossz buzája és hogyan át- 
lógott a megyén, hát imitt-amott talán bele lett csipve. Nem készakarva, hanem hát mégiscsak. 


Asztán hát minálunk is eccer előfordút az. Szegény édesanyám sokszor meséte. És hát oda kellett 
menni ahhó az illetőhön. Igen megromlott és elhatta szinte magát. Asztán az öreg papa aszmonta az 
édesanyámnak: „Tudod mit, Anna? Menny szépen ahhó az öreg bácsihó és mond neki, hogy jöjjön e.” 


Asztán eis gyütt. Hanem mikor gyütt, má tutta az az ember, hogy mér jön. „Tudod, hogyha me- 
gin aracc, vigyázz, hogy ne tuggyá semmiccse belearatni. Mindig fordicsd e a kezedde.” 


Asztán a mamám aszonta, többet soha életembe. Meg én se arattam e. Ott fekszik az a füöd, má 
tuggya Isten hány évig, hanem meg nem fogtuk még sohasem. Mast fü van. 


b) Hát osztán ugyebár az az öregember eljött. Osztán a tezsvérem, amellik Magyarországon ha- 
lott meg, ammeg ollan kis fickó vót, ammeg megleste. De úgy látta, ahogyan kis nyilások voltak benn, 
látta, hogy ais levetkőzött és a tehenet letürűte. A mi tehenenket. Saját gatyájáve ugye. Osztán az os- 
torra kétszer-háromszor ráhúzott. Asztán az a tehén fölugrott, asztán megin enni kezdett. Akkor 
megin röndbe lett. 


Valami mondást montak. Verset. Én mondom, én csak mindig a jó szellemet, guten Geist, guten 
Geist angerufen. Hát a jó szellemet főkéri, hogy legyen szives és jelennyen meg. Avva a főtételle aszt a 
dógot evégezi. 


215. HÁZIKÍGYÓ 


Az van mindenhun. Ebbe még nem hallottam, de ott a régi házunkba vót, aszt tudom. Jelentkezik 
az. Úgy megy, mint egy óra. Mint egy óra. 


Meg ahol nincs ojjan kígyó, ott szerencse sincs. Agyonütni nem szabad. 
Nálunk, énnekem egy kis tezsvérem meghalt azáltal. Mert ugyebár mindig jött az a kígyó enni. 
Ugyebár a kígyó nagyon szereti a tejet. Asztán, hogy ollan kis asztalok voltak, asztán az a kígyó 


ippen ahhó a gyerekhő ment mindig. 
Mindig ahhó a gyerekhő ment. Asztán gyütt itten a legidősebb tezsvérem és eszt meglátta. De ko- 


rona vót a fejin. Arankorona, a kígyónak! 
Ő, meg hogyan beakart lépni, meglátta a kígyót. Mingyá megfordút, és eszalatt. Eszalatt egy öre- 


gemberér és kijabát neki: 
„Gyuri bácsi,” aszongya, „gyöjjön hamarosan, mer ott egy kígyó eszik a Nándiva.” 
A Nándi, a gyerek, meg mindig megütöttö a kanálla, mindig aszonta: 
„Egyen zsömlét is, ne csak tejet.” Zsömle volt a tejbe beleszelve. 
„Egyen zsömlét is.” 
No, asztán így a kígyót ehajtották. Gyüttek kaszáve, minden. 
Ma háromnapra a gyerek meghat, az akis Nándi. A gyerek három nap mulva meghat, de nem ám, 


hogy a kígyó bántotta, hanem hirtelen meghat. 
Hát a kígyót nem vettük többet észre. Hanem hajtigáni akarták a kígyót, merhát látták, hogy ko- 


rona van rajta. Az a legnagyobbik, a legfinomabbik arany, az a korona. Ojjan, mint egy kis kakasnak, 
ojjan koronája vót. 


A kígyót ehajtották, a gyerek meg meghat. Asztán többet nem is vették észre. De nem érték ám 
egészen e a kígyót, csak a farkáná lehetett, kivérzötte magát vagy nem tudom. Sokszor meséték. 
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Házikígyót nem szabad bántani. Inkább tejet lehet neki anni, de bántani nem. 
Ha valaki meghal, hogy az megjelenti. Az akkor úgy sziszeg a házba. Előtte. Hogy arrú megtunni, 


hogy a kígyó megjelenti. Mikor a Hegedüs Lidi néne meghat, a szél megütöttö, akkor aszonták, gon- 
dúták, má hallották előttenap a kígyót, hogy sziszegni a házba. Hogy a falba volna valahol. Nem is 
gyün elő vagy pedig nincs is. 


Künn a gangon attak a gyereknek mindig tejet. Asztán nem mingyá efogyott a té neki? Asztánnek 
kenyeret tettek bele. Az nem. Csak a tej mingyá elfogyott. Osztán utóbb, „Há hová teszi ez a gyerek 
eszt a sok tejet? Mekke lesnyi.” 


Meglesték. 
Vót egy nagy likas dijófa. Onnan mászott ki egy kígyó, meg mindig megitta a gyerek tejit. 


216. A BOSZORKÁNY BÉKA KÉPÉBEN 


Hát vótak. Az ember megismerte. Hijába, meg. Má egész ollan más kinézetésük volt. Mindenféli 
illesmik vótak. 


Mikor én még ojjan fijatal voltam, arattunk. Akkor egy ember volt az izé, a kaszásom. Asztán 
ugye az belekaszát egy békába. „Jaj Istenem,” aszongya, „szegény komaasszony.” Így féretette a ka- 
száve. Ügyesen. Aszongya: „De kár, talán csak nem vérzi ki magát.” 


Ugye minekünk az vicc vót. Na, asztán débe hogyan ettünk, akkor jött. Jött az a béka. A béka, 
amejjiket megvágott. Asztán hogyan ettünk, mer a mezsgyén ettünk, odatett neki egy nagy izé, jó nagy 
kalán turósmetéttet. 


Osztán hát őssze. Éppen azon az éven vót őssze, az az ember meg elutazott. Ecce csak gyün egy 
asszony oda, osztán ád neki egy csomagot. Annak az embernek. Aszongya: „Tessék, itt van a csomag. 
Jót tett, ő sok jót tett ővele.” 


Megnészte. Aszongya: „Én magát nem ismerem.” 
„Na, ha nem is ismer,” aszongya, „de maga nagyon sok jót tett velem. Emlékszik,” aszongya, 


„mikor turósmetéttet adott.” 
Hát abba az időbe az az ember mindig izét ojjasmit, mindig aszonta: 
„Ne báncsátok, kerüllétek inkább ki, arassátok fönn le, haggyátok ottan.” 
Most nem hiszem, hogy van, aki bántya. Én se bántom. Had legyen. 
Komaasszonynak mongyák, viccbü. Ha valami vót az embernek a zsebgyibe vagy kezibe, hát at- 


tak neki valamit. 


217. A HAVIBAJOS ÁRT 


Asztat csinyáták, hogy ne lássa meg. Meghát az nagyon ártalmas. 
Én mindig meg is montam, hogyhát ha valaki főkeresi aszt. Hiszen emberek vagyunk, ha valaki- 
nek havibaja van, ne fogja meg aszt a gyerekágyas asszont. Megnézni, ja. Dehát nem jó megfogni, mer 
akkor ollan kiverést kap az a gyerek. 


Többnyire az a gyereknek aszt mekkő szenvennyi. Pedig ugyi hát az az illető se tehet rulla. Elő- 
ször, mongyuk, az nem baj, ha megfoggya, hanem mielőtt a kezet megfoggya, foggya meg a dunyhát, 
vagy akármit. 


Azután a kezit. De mingyá, ahogyan gyön, ne foggya meg. 
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218. IDEGEN ÉS A KISGYEREK 


Ha, hát nem is mutatták meg neki, idegennek. Míg egyházhoz nem ment, addig vagy kést tettek 
bele az ágyba. Kést. Nagykést a lábáhó. A strozsakk alá. Elébb nem vót matrac ugyé, mint máma. Hát 
a strózsakk alá mindég egy nagykést vagy pedig egy rózsafüzért tesznek bele ugyé. Merhét mindig 
aszonták, az a trúd. Hát az is ollanforma, mint a baszorkány. 


Na, hát avva ollan izéket csinyátak, ollan egyhuzomba ollann egy zsidókeresztet. Hármat. A gye- 
rekágyas asszonynak az ágyaoldalára. 


Egyik felire. Hát akkor nem vót, nem ártott meg a szem a gyermeknek sem, meg az annyának 
se. 


Hát annak nem örül senkise, ha dicsérik. Annak, ha még ollan szép az a gyerek, ugyé azér arra 
nem örűnek. Aszt jobban szereti mindenki, ha aszongyák, csunya. Mongyuk, állatokná, malacokná, 
nagyobb állatokná, meg ijjesminé, ott má vettem eszre, hogy eszt. Edicséri. 


Asztán kezdenek éppenúgy, mint a gyerekek. 
Megigézi. Hijába van akkor minden. 


219. NYIRFASÖPRÜ ÉS A BOSZORKÁNY 


A nyirfa a baszorkányoknak az ellensége. Az a baszorkánnak a legnagyobb ellensége. Söprü meg 
nyirfábú van. Csak odateszi, vagy pedig hogyha nyirfábú botta üti arra, ja. 


Vót má ijjen eset. Botta üti meg, agyonveri. Sofort. Ha mingyá ember is. Ha ember formájába 
jön, akkor is. De hogyha más botta üti, aszt meg se, észre se veszi. Baszorkány ellen csak egy fegyver 
van, nyirfa. Semmi. Ha az visszarepül, az nem használ. 


Vagy pedig a vas is izé. Hanem csak egy patkó, amit má lejárt a ló. 
Ojjan vén patkószegge, avva lehet tenni neki valamit. Asztat teszik bele a patron hejett. Avva lövik 


meg. Ugy nem tesz neki semmit. 
Hanem ha nyirfa, az nagyon. Az a legnagyobb ellensége a baszorkányoknak. Avva azér ugyebár. 


Én nemcsak a katolikusoknál vettem észre, hanem sok, akikné. Mondom, minden házba nem vót ne- 
kik ojjan erejük, hanem akkor má vótak ojjanok, akik mindig másikka jó vótak. Aszonták: 


„Te, emenyünk virágot szentűtenyi.” Akkor keresztet mindig beletettük abba a csokorba. És 
aszt, egy kis keresztet a nyirfábú csinyátak mindig a férfijak és aszt megszentűtettük és egy kis szegge 
az istállóajtóra szegetük. 


Aszt észre se vette. Talán még mast is ott van. 


220. NYIRFA ÉS A BOSZORKÁNY 


Hanem egy nő egy férfit nagyon szeretett. És asztán az a nő meg szégyellette magát, hogy megmongya 
annak a férfinak, hogy micsoda állapotba van. Hát az má mind ojjan. Egyik a másiknak átaggya ugye. 
A baszorkányságot. 


Asztán ugyehát a férfi meg igen szerette, mert nagyon jó lány vót. Igen jó lány vót. Hát nem tehe- 
tett rulla. Mindig elköllött neki menni és osztán az a férfi. De azok mindig kentík magokat. Aszt a 
rókuszbókuszt ecce tuttam má valamikor, de má efelettem. Kenyőccse vót neki. Aszt tudom. És avva  
mekkente. Mikor mekkente magát, mikor utra csináta magát, kente magát és monta: „Sötéccség előt- 
tem, sötéccség utánam, ne lássa senki, mint te egyedül.” 


Hát az a „te egyedül,” az csakis a pörzse lehetett, nem más. 
És asztán a férje megfigyete. Ammeg szinte utánarepűt. Hát az éppen esztet monta, hogycsak 


meglássa, hová megy a felesége. 
Hát amikor odakerűt, ippen odakerűt, ahová a felesége. Hát mikor odakerűt, akkor látta, hogy ott 


táncúnak ojjan nagy tölgyfa között. Hát bizony szétszabták szegény feleségit. 
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Ja, mast hogyan őt edobták, akkor hijányzott neki egy ijjen oldalborda. És akkor aszonta az izé, a 
fő, aki ottan a fő vót, aszonta, csinájjunk neki egyet. De ja, nyirfábú. Azér, a nyirfa neki a legnagyobb 
ellensége. Nyirfábú csinyátak neki bele. 


Magáhótért és hazament. De férje két hétig utazott, mire hazaért. 
Akkor nem tudott má férje söprüve menni. Mint embernek köllött neki hazamenni. És akkor lát- 


ta, hogyhát szegíny felesége millen szegíny. 
Mongyuk, hát nem szegíny? Biz a nagyon szegíny. 


221. KICSERÉLT GYEREK 


Hát kicseréték a gyereket. Hát az igazi gyereket ellopták. Észre se vette senki és egy másik gyere- 
ket fektettek a helibe. Gonosz szellem. Saját gyermekét elvütték és egy gonoszat odatettek. Hát rájöt- 
tek hamarosan hát akkor. 


Midenfélit tettek előbb is. Betették a kemencébe, mintha kenyeret sütnének. És asztán asztat a 
gonosz gyermeket a lapátra tették, kenyérsütőlapátra. Asztán mikor beakarták tenni, akkor bedobták 
a másikat, az igazi gyereket és esztet ellopták. 


Eszt előbb sokszor meséték. 


222. BOSZORKÁNYTÁNC 


Itten kint volt egy nagy tölgyes. Ottannak. 
Én eccer Magyarországra mentem. A háború alatt, a háború után? Világháború után. Az első há- 
ború után. És asztán egy ember aszt kérdeszte: „Hát édesem, hunnan jün?” 


De mingyá, mikor bementem, nem teccet nekem a dolog. Meg is mondom, ahogyan igaz, sóva 
mentünk. Én láttam, hogy mi van benn. Főnyitottam a kaput és láttam. Egy nagy kutya jött elejbem és 
a nő mosott. Egy öregember kijött. Én meg csak kiáttam neki, ha nem vesznek-e sót? 


Mer akkor itt a mi vidékünkön, akkor nem lehetett vetnyi és tizennyócba itthonmarattam, mer 
édesanyám meghat. Hát mink elmentünk. 


Nemcsak én, az egész falu. De így asztán be is tértem abba házba. 
Az az ember mingyá elejbemjött és kérdeszte, hogy hunnan jövök, meg így, meg úgy. Osztán mon- 


tam néki. 
„No,” aszongya, „most má evágták azokat a szép tölgyfákat a Fektetőn.” 
Énnekem mingyá hideg gyött a hátamon, hogyan én eszt hallottam. 
Asztán megnésztem aszt az embert. Láttam, hogy egész más formája van, mint egy igazi normál 


embernek. 
Aszongya: „Sokat ott jártam én is.” 
Na, én mingyá tuttam, hogy micsoda járatba van. 
Na, asztán aszmongya: „Kár vót azokat a szép tölgyfákat erámúni onnaj, ottan jó vidékünk vót.” 
Asztán tuttam, hogy a Magyarországrú lévők is idejönnek. 


223. SRÁTLICSIBE 


Az többször előfordul, hogy ollan srátlicsibék. 
Tavaj a szomszédunk is aszongya. Hát én minden éven hozatok csibéket. Mer én mast nem vagyok 
itten télen, asztán mindig hozatok. 


Persze azok meg lámpa alatt lesznek neveve és jámborak. Ementek fö a szomszédhó. Mer én fö- 
nek mentem, ementek, bementek a szomszédhón. 
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Asztán aszongya a szomszéd: 
„Hajja,” aszongya, „ollan szép csibék jöttek mihozzánk.” 
Mondom, a mienkek vótak. 
Aszongya: „Tuggya, fétem ám, hogy ollan srátlik, mer ojjan, mingyá a kezembe odajöttek, aho- 


gyan ettem, a kezembü ettek. Aszittem, valami srátli.” 
Mondom: „Hisz egész mások azok.” 
Azokat alajatették a rosta alá. Én magam is egy házná láttam. Éppen én is ott vótam csépűnyi se- 


gitnyi és fővütték a pelvát és a másikat, a buzát hozzá. Asztán ahogyan átléptem én a rostán, látom, 
hogy mi van. Mondom a háziasszonnak, micsoda dolog ez, hogy a csibét a pallásra? „Accsak had le- 
gyen. Édesanyám zárta fő,” aszongya, „édesanyám csibéje.” 


Asszó! Mingyá rájöttem, hogy micsoda csibe, hogyhát mindig nagyobb lesz a buza. 
Kakasrú nem hallottam, csak jércérü. Jércéket aszt láttam már többször magam is. Hát az előfor- 


dul. Hát az összekapar mindent a haszhon. 


224. FEKETE LOVAK ÉJJEL 


Mikor én még ojjan egy kislány voltam, akkor Felsőlövön voltam. És éppen tizenkétóratájba meg- 
betegűt az asszony. Hát eköllött mennem az orvosér. Hát ottan is mindig monták, hogy ottan két nő 
vót, hát má időssek vótak, asztán azok is ojjan boszorkányok. De én nem gondútam semmi rosszra. 
Hát menek. 


És hogyan menek, látom, hogy két ló áll előttem. Azelőtt nem láttam semmit! Semmit! Mikor 
föakarok menni, a házunk előtt jobbrú, balrú egy ló áll és nem engettek e. Ollan fekete lovak. Na, de 
ott van a mázsvilágon édesanyám, mindig monta: „Hogyha valami ijjen előfordul, mindig nyull a zseb- 
be. Rózsafüzér legyen a zsebünkbe vagy pedig kenyér.” 


Hát gondúhattya, ijjen egy tizenhároméves lejány vótam, hogyhát hogyan lehet az? Hogyha lát- 
tam, hogy itt állanak, meg itt. Akkor közbe akartam átmenni. Nem? Akkor megin összefordútak. 
Nem engettek át. 


Utóbb keresztet vettem magamra. Azután hamarosan észrejöttem, hogy megnézem, van-e valami a 
zsebembe. És éppen szerencsére énnálam mindig van kenyér. (Most is belenyul a zsebébe és kihúz egy 
kisdarab kenyeret.) Azért nyútam. Akkor megfordútak, meg etüntek. És emehettem. 


De mikor odaértem az orvoshó, nem tuttam egy szótse beszéni. De ismert az az orvos. Aszongya: 
„Mi van kislány?” 


Csak hát mutattam. Na, asztán mikor az orvossa visszamentem, de nem azon az uton mentünk, 
másikon, akkor két tüzes söprü röpült be éppen a kéményen. Aszt magam láttam. 


Ja, azok át tuggyák változni magukat. Aminek akarják. Hát az vót az ő hatalmuk. De hát mostan 
nincs nekik hatalmuk. Minden, macska, meg béka. Legtöbbnyire béka, macska, illesmi gyütt belülle. 
Meg tüzessöprünek. 


Na, asztán bementünk. Az orvos. Én meg fogtam az orvost, asztán így mentem. Az megnézett en- 
gemet, én meg őt. Hogyne látta vóna. Az orvos is látta. Azután egy pár napra rá megin jött. Akkor 
aszongya: „Na, szegény kislejány,” aszongya, „sokat kiállott.” Asztán emesétem neki, hogy mi. 
„Ja,” aszongya németül, aszongya, „mein liebes Kind, ez csak úgy van.” 


Csak ők ketten voltak. Két nő vót. Egy jónemü házbul pedig. Nem ám valami rossz házbú. Jóne- 
mü házbú. 


Mondom, én mikor lány vótam, akkor csak avve a kenyér. Észrejöttem, mikor láttam azokat a lo- 
vakat, hogyhát miccsinyájjak. E vagyok veszve! Hát hogy a kenyér. Rózsfüzér nem vót nálam, hanem 
a kenyérmorzsájér nyútam. És keresztet vetettem persze. És etüntek a lovak. Mikor visszamentem, 
akkor meg a tüzes söprüt láttuk az orvossa együtt. 


Ez magamon megtörtént. Hát aszt tudom bisztosan mondani. Ez nem valami pletyka, vagy tuggya 
Isten, mi. Mert amit nem magam láttam, aszt nem is hiszem el mindig. 
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225. AZ ELSZÁNTOTT MESGYE 


Hogy visszajár a lélek. Mesétek arrú is. A régiek sokat a megyékrü. 
Hogy ellopták, hogy az egyik eszántotta a másiknak a megyéjit. És akkor azoknak a szellemeji, 
nem tudom én, visszajöttek. És annak addig nem volt nyugta, míg meg nem szólitották, nem tudom, 
mit keres. 


És annak mennyi követ köllött hordani és azon a megyén összevissza járni. S ha valaki megszóli- 
totta azokat, többet nem jelent meg. 


Esztet így hallottam. 


226. NYÍRFA 


Ugye hát nagypénteken. Összegyöttek. Nagypénteke, huzsvétkor, az vót nekik a legnagyobbik ceremó- 
niájok. Összejöttek, mulattak. De, mongyuk, mink odakerűtünk volna, minálunk egész másként 
lett volna. Vagy szétszabtak vóna, vagy pedig, nem tudom, mi történt vóna ottan. 


Szentgyörgykor, akkor is mennek. Mer azér tüznek ki ollan tüskét, ollan szentgyörgyágot, min- 
den kapura, hogy ne birgyon bejönni. Nemcsak nyirfa, hanem kökény is. Asztat is szokás. Kitüszték 
minden házná. A kapura tettek egyet. 


227. TÜZESEMBER 


Aszt én is láttam. Ollanformán, hogy pénz van oda elásva. 
Hallottam, hogy egy izé, pipájára tett abbú a tüzbű. Hogy asztán reggére abbú valami pénz vót 
benn a pipájábó. 


Láttam eccer a szomszéd erdőn, kornabekon, izétünk, na vettünk egy asszonnya. Asztán ahogy le- 
gyüttünk itt hegynek mingyá ezen a felin, három helen az öreg fákná eccecsak föllobbant egy nagy, 
mintha valaki egy nagy kornabek bokrot gyűtte. 


Ja, elmullott, akkor a rétifődeken, ott is lett egy nagy. Akkor azután meg lenek. Három helen lát- 
tuk asztot akkor. Ollan nagyon. 


Aszonták, földgáz. 
Nem mentünk el azér megnézni. 


228. SZEMMELVERÉS 


Hogy a szem megártott. Akkor mindig monták, hogy mekkő nyani a homlokát. Az énrajtam is 
megtörtént. A férjem nem hitte e, hogy az nem létezik, hogy a szem megárt. És pedig megárt. 


Anyám tutta, hogy ahogyan mosodik az ember, avve a vizje összeszedett három pár eccejgot. Vagy 
az egészet? Nem is tudom. Eccejgot. 


Asztán avva a vizje leönötöttö. Avve. Asztán szennyet dobtak bele. 
Ha a szenny lement abba a mozsdóvizbe, vagy amit ekészitett, az eccájgot vele leöntötte. Asztán 


akkor az ajtósarkába, három ajtósarkába öntötte bele. A gyereket, aszt is lemozsdatta vele. De az 
megtörtént. Aszt tudom. 


Az énrajtam is megtörtént, hogy volt itt ollan ember, ment át ott. 
A szomszédomba ollan egy asszony. Mindig ehivott babotszennyi hozzá. 
Asztán szettem a babot egész délig. Akkor jemenek haza débe. Aszongya édesanyám: „Na, csak 


gyere ennyi. Má az asztalon van.” 
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„Nekem nem köll,” mondok. 
„Miér?” 
„Ién lefekszek, ollan álmos vagyok. Énnekem nem köll,” mondok, „én lefekszem.” 
Aszongya: „Na, ki vót nállatok?” 
„Egy ember vót. Mindig aszonták neki, Jóska, Jóska. Mindig Jóskászták.” 
Anyám má mingyá tutta, hogy mi van itt benne. Mingyá hama lemozsdatott. De asztán hamarán 


jólettem. 
Hanem a Lajosse eccer. 
Jegy ember gyütt vajat vennyi. Asztán adott neki vajat. Anyám meg tartotta, ollan háromeszten- 


dős lehetett. Anyám meg tartotta a gyereket mellette. Még ott vót, emmá ekezdett sirnya, rugódoznyi. 
Le akarta állitnyi. „Hát mi van veled? Ájj le!” aszongya neki anyám, „állá csak.” Nem tudott lábraál- 
lani. 


Ha, anyám mingyá kezdett ám káromkonnyi. „Megártott a szeme neki, tudod.” 
Hát mingyá lemosta, leizéte. De két nap fekütt, két nap rosszú vót a gyerek. 
A szem megárt. De az én férjem eszt helbe nem hatta. Annak nem lehetett bebeszéni a fejibe. Pe- 


dig hát megárt. 


229. TÜZESEMBER 


A berekbe mesétek a tüzesemberrű. Jaj, hallottam. Hallani má hallottam. Mer ott nálunk is, ott 
kinn laktunk a réten. Oszt nem tudom, hát mi vót. Még én is láttam. Ojjan gyerekek vótunk. Édes- 
apám kijátotta: „Gyertek csak, nézzétek!” 


Hon összeugrott két tüze, két ojjan, izé vót. Összeugrottak együtt, akkor szétmentek. Aszonták a 
tüzesember. Hogy ezek mast birkóznak. 


Monták. Összeugrottak, meg szétmentek megin. Szóva aszt én is láttam. Aszonták, hogy ez fődpá- 
ra vót. Pénz van ott valahun. Pénz van ott! Az az izé gyütt. 


230. FELHŐVEZETŐ 


Előbb mindig monták, hogyha vót ollan egy csunya fölhő, akkor má aszonták, mondom, mikor gyere- 
kek vótunk: „Jaj, mast hazake hajtanyi, gyün a rakoncátlan diják.’” 


Hát ollan vót, mintha egy ember lett vóna. Úgy uszott a levegőbe. Asztat tudom. Mindig magunk 
is fétünk tüle, asztán hajtottunk haza. Hogy eső lesz. Eső előtt vót mindig ez az izé. Asztán ollan for- 
mája vót valami. Vagy állatformája vagy emberformája. A gyerek ugyi csak úgy níszte. Mindig aszon- 
tuk: „Itt gyün a rakoncátlan diják.” 


231. HARANGOZÁS VIHAR ELLEN 


Ciklénybe előbb a régi harangok, aszt (jeget) evitték. Aszt mindég monták, hogy az használ. Azok 
kongattak egyre. Ehajtották a jeget ekkicsit. De azér hasznát. 


Asztán előbb Szigetbe mindig aszonták az öregek, amellik harangga má vizbefultat harangosztak, 
az nem használ, az a harangozás. Az akkor nem használ, ha vizbefult embert harangoznak avve a ha- 
rangje. Azér Szigetbe nem is harangoznak. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


439 


 
232. SRÁTLI 


Aszongyák, a srátli valami baszorkány féli. Az én ídesanyámnak is vót egy. Mikor eccer begyütt 
valahunnaj, mezdőrű gyütt regge korán. 


Gyütt a papfőggyiné, ott gyütt be. Egy galoguton gyütt be. Asztán ott csak szetergett egy kis csi- 
be. Megsajnáta. Hát aszongya, hogyan kerűt ide ez a kiscsibe bele a harmatba. Hazahoszta. Betette 
szakasztóba. Másnap megnézi. Egy fémarok buza vót alatta. Evitte, megin visszatette, ahunnaj ehosz- 
ta. 


Édesanyám meséli, üneki nem kell. 
Egy fémarok buza vót alatta. 


233. HAZAJÁRÓ LÉLEK 


Csak hazajár. Hazajár. Nincs nyugta neki. Valamit itthun feledett, vagy valamit itthun hattak, mi- 
kor etemették. Nem tettek mindent mellé. Arra szonták, hazajár. 


Előbb, ahol a Mészárosék laknak, alló laktak abba a nagy házba. Ernő, meg a Regina, azok lak- 
tak ott. Hát azok minden éjje hallottak valamit. Fönn a palláson nyikorogtak, csárdást táncútak, min- 
dig tiprottak fönn a palláson. De ha főmentek, akkor ehatta. Legyüttek, megincsak tiprottak. 


Ja, ezekné nem maratt. Még egy is, más is lakott ottan. Asse. 
Ezek nem fítek. Az ura főment éjje a padlásra. Nahát, monták, nahát máma meglessek, hogy mi- 


csoda, hogyhát micsoda. 
Hát, az Ernő főment a padlásra. Az asszonya meg a pallásajtóná. Mashát meglessek, hogyhát ki- 


csoda, vagy micsoda. Hát nem láttak semmiccse. Csak mikor fennvót, eccecsak valami esuhant Regi 
mellett. De úgy esuhant, hogy a szeli úgy megcsapta. Oszt akkor többet nem ment. 


Többet nem mentek oda. Nem hallották. 


234. A BOSZORKÁNY BOSSZÚJA 


Ja, itt is monták, hogy összejönnek valami nagy fán és lakodalmaznak. Itt is monták. Vót is itt ollan 
egy fa. Kinn a Fektetőn vótak ollan nagy fák. 


Magyarországon lenn vótak aratni. Mindig ementek oda aratnyi. Itt is arattak. Asztán ecce, 
ahogy ülnek débe ebédre. Turósmácsik vót, vagy mi vót, asztán egy ronda béka ment hozzájok. Asztán 
az ember, az asszony pörűt rá, hogy ez a ronda állat. Az ember meg dobáta neki a mácsikot. 


Megette a béka. 
Asztán az asszon pörüt rá. Aszongya: „Ez a ronda dög békájáve itt eteti.” 
Asztán máskor ementek aratni Bögödre vagy hogyan. Erre lenek mentek. Asztán ott esznek, be- 


szégetnek. Asztán ott az az illető ember aszonta: „Én ismerem ám magukat. Én vótam ott, mikor ma- 
guk arattak,” aszongya, „béka képibe. Maga asszonya pörűt rám, hogy mér adott énnekem. Nem baj, 
adok egy szép fejkötőt, vigyö e neki.” 


Az az ember, oda le. Az a magyar. Vigyö e neki a szép fejkötőt. 
Az az ember evütte. De asztán igen cifra vót, nem hoszta haza. Valahun valami fára fölakasztotta. 


Hát az a fa derékba etörött. 
Szerencséje az asszonnak, hogy nem atta oda. 
Amér pörűt a békára. 
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235. MACSKA ÉJJEL 


Ecce meg, tudom, édesanyámma gyüttünk haza. Asztán a macska. A túsó felin gyüttünk fe, az a 
macska meg innej, ahol az N. lakik. Asztán ecce csak rijott éjje. Mast nem tudom, fosztani vótunk-e 
vagy hová. Éjje rijott, hogy mau, mau, mau. Csak mausgatott a macska, asztán futott. 


Édesanyám aszonta: „Te, egy nagy baszorkán lesz e.” 
Ekesztünk szalanni. Ja, az a macska mindenütt csak utánunk. Utánunk maugatott. Egy nagy, 


hosszú uccába laktunk mink. Ki oda. Kiszalattunk. Ugy törtük be majnem a pitvarajtót, hogy a macska 
ne érjen. De a kapu alatt még máugatott a macska. Kergetett a macska. 


236. HÁZIKÍGYÓ 


De arrú beszítek, hogy minden házba kö egy kígyónak lennyi. És asztot ha valaki láttya a házná, 
nem is szabad agyonütnyi. 


Hát az megél, maga keres magának. Aszongyák, hogy benn van a falba, hogy eszre lehet venni, 
hogyan mozog a falba. Aszt nem szabad agyonütnyi. Az udvaron is ha láttyák, nem szabad. Akkor 
nincs szerencs a házná, aszongyák. 


Ecce egy úgy vót, hogy ekkislány evett. És a kígyó odament hozzá. 
Nem? Asztán adott a kígyónak ennyi. Hát ott vele evett, avve a lánygyerekke az udvaron. S mikor 


az annya odament, akkor mikor hallotta az annya, hogy beszéget a leánygyerek. Adott neki a kis tá- 
nyérgyába neki, aszonta: „Cica, prokellit is egyé, necsak tejet.” 


Vót neki benn kenyér, vagy valamiféle a tejbe ugyé, asztánna a kígyó az csak tejet ivott mindig. 
Asztán a kislány aszongya neki: „Cica, prokellit is egyé, necsak tejet.” 


Akkor az annya gondúta, hát nincs itt a macska, kive beszél. Odamegy és akkor látta az annya, 
hogyan eszik vele a kígyó. Evett a tányérgyábú. De nem bántotta aszt a gyereket. Nem bántotta. 


S ezér monták, hogy nem köll a kígyót agyonütnyi. Nem szabad bántani. 


237. ÉJFÉLKOR A TEMETŐBEN 


Előbb valamikor volt, hogy a kocsmába fogattak, de nem itt Szigeten, másutt, a legények, hogy egy 
aszmonta, hogy ü kimegy éfélkor a temetőbe. Asztán megmonta, hogy mit hoz be egy sirrú. Ja, ke- 
resztet, hogy behozza. A fakeresztet. Asztán kiment. Fogattak. 


„Jó, csak menny! Hogyha hozó, ennyi meg ennyi liter bort fogsz kapni.” 
Asztán kiment a temetőbe. – Köténnye vót annak a legénynek ugyé. Asztán akkor, nem tudom, ki- 


vette asztat a keresztet a földből. Asztán aszt monták, hogy valamitől bisztos megijett, asztán megin 
vissza belecsapta a földbe. És asztán a köténnyét is átvágta avval a fakeresztte. 


Hogy nem jött vissza, a többiek nem birták má evárni órákhosszat. 
Ementek megnézni. 
Meghalt ott. Úgy megijett. 
Nem tudom, hogy valaki kimenne-e. 
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1. + AT 1008 + AT 1005 + AT 1029. Hasonló Pathy Sámuel 194. sz. szövege. 


49. A HÁROM TESTVÉR ÉS AZ ÖRDÖG. Ribarics János, 77 é. Mitterpullendorf (Középpulya), 
1973. Phon. Arch. Nr. B 7779. Gaál, Märchen: Nr. 12. AT 360 + Thompson 1697. 


50. VIGYEN EL AZ ÖRDÖG. Ribarics János, 77 é. Mitterpullendorf (Középpulya), 1963. Phon. 
Arch. Nr. 7780. Gaál, Märchen: Nr. 59. AT 1186. 


51. RABLÓK A HORDÓBAN. Ribarics János, 77 é. Mitterpullendorf (Középpulya), 1963. Phon. 
Arch. Nr. B 7781. Gaál, Märchen: Nr. 51. AT 676 + AT 954. 


52. FERKÓ BÁCSI A POKOLBAN. Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6527. Gaál, Märchen: Nr. 18. AT 804 B. 


53. ERŐS JÁNOS. Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6528. Gaál, 
Märchen: Nr. 29. Gaál 650 B. 


54. A KOVÁCS ÉS AZ ÖRDÖG. Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6529. Gaál, Märchen: Nr. 10. AT 330B. 


55. FINNORSZÁGBÓL, MENYORSZÁGBÓL. Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), Phon. 
Arch. Nr. B 6533. Gaál, Märchen: Nr. 69. AT 1540. 
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56. A TOLVAJMESTER. Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6534. 
Gaál, Märchen: Nr. 66. AT 1525 + A I–III + AT 1525D + hasonló AT 1004. 


57. KÉSEM ÉLES, KENYEREM BÉLES. Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6536. 


58. VADÁLLATOK, HÁZIÁLLATOK. Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6537. Gaál, Märchen: Nr. 1. AT 103. 


59. A KÁNTOR VISZI A PAPOT. Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6558. Gaál, Märchen: Nr. 87. AT 1791. 


60. MIÉRT NINCS A ZSIDÓKNAK MESSIÁSUK? Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 
1962. Phon. Arch. Nr. B 6559. AT 1855A. 


61. A SUSZTER ÉS A KÉMÉNYSEPRŐ. Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), Phon. Arch. Nr. 
B 6560. 


62. KI TUD NAGYOBBAT HAZUDNI? Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6561. Gaál, Märchen: Nr. 91. AT 1920 + AT 1920A + AT 1960A. 


63. A JÓ ÜZLET. Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6562. Gaál, 
Märchen: Nr. 80. AT 1643 + AT 853. 


64. HÁNYAN VANNAK A VADLUDAK? Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6563. Találóskérdés. 


65. KANÁLÖNTÉS. Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6564. 


66. A HÜLYE LEGÉNY. Balla József, 81 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6565. 
AT 1415. 


67. A SZABÓ ÉS AZ ÖRDÖG. Felber György, 88 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6580. Gaál, Märchen: Nr. 57. AT 1096 + AT 1176. 


68. AZ ÖRDÖG ÉS A CSÉPLÉS. Felber György, 88 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6586. Gaál, Märchen: Nr. 55. AT 1030. 


69. KISMIKLÓS. Felber György, 88 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6587. Gaál, 
Märchen: Nr. 4. AT 300A. 


70. PUZDORÁS CSIBE. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6490/1. 
Gaál, Angaben: Nr. 140. Kihaló hiedelem. 


71. ÖKRÖK A DIÓFÁN. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6490/2. 
Gaál, Angaben: Nr. 153. Hiedelemmonda. 


72. A BAKTER ÉS A BOSZORKÁNYFÁNK. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. 
Arch. Nr. B 6490/3. Gaál, Angaben: Nr. 117. Hiedelemmonda. 


73. A LEGÉNY HAZAREPÜL. Gaal Terézia, 63 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. 
B 6494/4. Hiedelemmonda. 


74. A NYÖGÉRI REPÜLÉS. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. 
B 6490/5. Gaál, Angaben: Nr. 110. Hiedelemmonda.  
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75. A NÉGYLÁBÚ VALAMI. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. 
B 6491/1. Gaál, Angaben: Nr. 133. 


76. TÜZESEMBER. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6491/2. 
Gaál, Angaben: Nr. 133. Hiedelemmonda. 


77. PÉNZÉGÉS. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6491/4. Gaál, 
Angaben: Nr. 239. Hiedelemmonda. 


78. ÁLLAT ÉJJEL. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6491/5. Gaál, 
Angaben: Nr. 99. Hiedelemmonda. 


79. BOSZORKÁNY A TEMETŐBEN. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. 
Nr. B 6491/7. Hiedelem. 


80. KERESZTÚT. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6491/8. Gaal, 
Angaben: Nr. 226. Hiedelemmonda. 


81. GARABONCIJÁSDIÁK. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. 
B 6494/10. Gaál, Angaben: Nr. 262. Hiedelemmonda. 


82. A HÁZIKÍGYÓ ÉS A KISLÁNY. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. 
Nr. B 6491/12. Gaál, Angaben: Nr. 246. Hiedelem. 


83. A SUSZTERLEGÉNY ÉS A MACSKA. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. 
Arch. Nr. B 6492. Gaál, Angaben: Nr. 84. Hiedelemmonda. 


84. KI NYOMTA MEG? Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6493. 
Gaál, Angaben: Nr. 199. 


85. DANI BÁCSIT MEGNYOMTÁK. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), Phon. Arch. Nr. 
B 6493/1. Gaál, Angaben: Nr. 197. Hiedelemre felépített tréfa. 


86. BOSZORKÁNYSÁG A ZSEBKENDŐVEL. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. 
Phon. Arch. Nr. B 6494. Gaál, Angaben: Nr. 196. Hiedelemre felépített tréfa. 


87. RONGYBABA ÉS A BOSZORKÁNYSÁG. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. 
Phon. Arch. Nr. B 6494/1. Gaál, Angaben: Nr. 198. Hiedelemre felépített tréfa. 


88. SÁRKÁNDIA. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6494/10. Gaál, 
Angaben: Nr. 262. Hiedelemmonda. 


89. HA A BOSZORKÁNY VALAMIT KÖLCSÖNKÉR. Gaal József, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 
1961. Phon. Arch. Nr. B 6495. Gaál, Angaben: Nr. 175. Hiedelem. 


90. AMIKOR AZ ÚRISTEN NŐSÜL. Gaal József, 62 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6496. Gaál, Märchen: Nr. 88. AT 1920A + 1960J + AT 1960L. 


91. A CIGÁNY ÉS A KÁVÉ. Gaal József, 62 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6496/d. Gaál, Märchen: Nr. 75. AT 1543. 


92. HOGYAN SZÁMOL A CIGÁNY? Gaal József, 62 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6496/b. Gaál, Märchen: Nr. 76. Gaál 1639C. 


93. A CIGÁNY ÉS A KÁNTOR. Gaal József, 62 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6496/c. Gaál, Märchen: Nr. 85. AT 1790. 
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94. HOGYAN IMÁDKOZIK A CIGÁNY? Gaal József, 62 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6496/e. Gaál, Märchen: Nr. 73. Gaál 1634G* 


95. A CIGÁNY ÉS A KERESZTVETÉS. Gaal József, 62 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6496/f. Gaál, Märchen: Nr. 72. Gaál 1634F* 


96. HOGYAN ÜTIK A CIGÁNYT? Gaal József, 62 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6496/g. Gaál, Märchen: Nr. 71. AT 1634D* 


97. A KÉT VÁNDORLEGÉNY. Gaal József, 62 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6497. Gaál, Märchen: Nr. 67. AT 1526A. 


98. A MEGRONTOTT HÁZ. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. 
B 6353/3. Gaál, Angaben: Nr. 222. Hiedelem. 


99. SZEMMELVERÉS. Csulak Roza. 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6353/4. 
Hiedelem. 


100. A VÁNDORLEGÉNY ÉS A VAJKÖPÜLÉS. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. 
Phon. Arch. Nr. B 6354/2. Gaál, Angaben: Nr. 188. Anekdotává vált hiedelem. 


101. SÖPRŰ A BOSZORKÁNY ELLEN. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. 
Arch. Nr. B 6357/3. Gaál, Angaben: Nr. 172. Hiedelem. 


102. FARSANGIFÁNK A DIÓFA ALATT. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. 
Arch. Nr. B 6357/2. Hiedelemmonda. 


103. A BOSZORKÁNY KÉSE. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 
B 6357. Hiedelemmonda. 


104. LIDÉRCNYOMÁS. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6357/5. 
Gaál, Angaben: Nr. 2. Hiedelem. 


105. AZ ELÁSOTT PÉNZ ÉS A KOLDUS. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. 
Arch. Nr. B 6357/8. Gaál, Angaben: Nr. 240. Hiedelemmonda. 


106. AZ ELÁTKOZOTT CSÁRDA. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. 
B 6359. Hiedelemmonda. 


107. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A MOLNÁRLEGÉNY. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. 
Phon. Arch. Nr. B 6363. 


108. RUDOLF TRÓNÖRÖKÖS. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. 
B 6362. 


109. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A BÍRÓ. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. 
Nr. B 6363/2. 


110. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A KAPÁSOK. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. 
Arch. Nr. B 6363. 


111. SZENT ISTVÁN. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6364. 
112. AZ AGYONÜTÖTT TARISZNYA. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. 


Nr. B 6355. Hiedelemmonda. 
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113. A KÉT KOCSIS ÉS A BŰVÖS KÖR. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. 
Arch. Nr. B 6365. Gaál, Angaben: Nr. 228. Hiedelemmonda. 


114. SAVANYÚ JÓZSI. Csulak Roza, 60 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B6366. 


115. KARÁCSONY ÉJJEL BESZÉL TŰZ ÉS ÁLLAT. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 
1962. Phon. Arch. Nr. B 6366/1. Hiedelem az időseknél. 


116. PALANKRÉTI MAJÁLIS. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. 
B 6367/2. Hiedelem, személyes meggyőződés. 


117. MIRE JÓ A DOHÁNYZÁS? Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6368. 


118. VERBŐCI SUSZTER ÉS A ZSIDÓK MESSIÁSA. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 
1962. Phon. Arch. Nr. B 6370. AT 1855A. 


119. A GRÓF ÉS A KEDVESE. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6372. 


120. AZ ALSÓŐRI BIKA. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6373. 
Gaál, Märchen: Nr. 61. AT 1210. 


121. BIKA A GABONÁBAN. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6374. Gaál, Märchen: Nr. 60. AT 1201. 


122. A RABLÓ APA ÉS KATONAFIA. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6378. 


123. A HANYAG PAP BÜNTETÉSE. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6417. Gaál, Angaben: Nr. 220. Hiedelemmonda. 


124. A KOCSIS ÉS A PAP A POKOLBAN. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6418. Hiedelemmonda. 


125. FÖLHŐVEZETŐ. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6421/1. 
Gaál, Angaben: Nr. 263. Az időseknél még hiedelem. 


126. A NÉMET LEGÉNY UDVAROL. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6422. 


127. A FERTŐ KELETKEZÉSE. Csulak Adorján, 40 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6429. 


128. KÍGYÓGYEREK. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6429. Sze- 
mélyes hiedelem, másoknál a faluban ismeretlen. 


129. SRÁTLI. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6429/1–2. Gaál, 
Angaben: Nr. 137. Az időseknél még hiedelem. 


130. HÁZIKÍGYÓ. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6429. Hiede- 
lem. 


131. A MALACOT LOPÓ KÍGYÓ. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6429. Gaál, Angaben: Nr. 250. 
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132. A TOLVAJ KANÁSZ. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6429. 


133. SRÁTLI. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6429/7. Gaál, Anga- 
ben: Nr. 139. Az időseknél még hiedelem. 


134. BŰVÖS KÖR SZENTESTE. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6429/9. Gaál, Angaben: Nr. 229. Hasonló Berze: Nr. 810. 2. Hiedelemmonda. 


135. A ZSUGORI EMBER. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6430/a. Nem általánosan ismert hiedelem. 


136. MIÉRT HORDJÁK AZ ASSZONYOK EGY ÉVIG A GYEREKET? Csulak Roza, 61 é. Un- 
terwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6430/b. Gaál, Märchen: Nr. 36. Berze: 779 
XXXVI*. 


137. A RÉPAVETŐ. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6431/3. 


138. PÉTER ÉS A MUZSIKÁSOK. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6431/1. Berze 754*. 


139. PÉTER ÉS A LIBA. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6431/2. 
Berze 779*. 


140. PÉTER ÉS A CSERESZNYE. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6431/4. Berze 773*. 


141. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A RABLÓK. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), Phon. Arch. Nr. 
B 6360/b. Gaál, Märchen: Nr. 50. AT 952. 


142. SRÁTLI. Csulak Roza, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1965. Még nincs beleltározva. Az időseknél 
még hiedelem. 


143. ELÁSOTT KINCS A HÁZBAN. Csulak Roza, 64 é. Unterwart (Alsóőr), 1965. Még nincs be- 
leltározva. Személyes hiedelem. 


144. PÉNZÉGÉS. Csulak Roza, 64 é. Unterwart (Alsóőr), 1965. Még nincs beleltározva. Hiedelem- 
monda. 


145. GARABONCIÁS. Györök János, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6312. 
Gaál, Angaben: Nr. 259. Hiedelemmonda. 


146. BOSZORKÁNYBESZÉD. Györök János, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. 
B 6312. Gaál, Angaben. Nr. 61. Hiedelem. 


147. a) HUSZÁR ÉS A MACSKA. b) ÖKRÖK A DIÓFÁN. Györök János, 65 é. Unterwart (Alsó- 
őr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6312. Gaál, Angaben: Nr. 38. Hiedelemmonda. 


148. A BOSZORKÁNYERŐ ÁTADÁSA. Györök János, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. 
Arch. Nr. B 6312. Gaál, Angaben: Nr. 79. Hiedelem. 


149. A NYÖGÉRI BÚCSÚ. Györök János, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. 
B 6312. Hiedelemmonda a részesaratás idejéből. 


150. FORGÓSZÉL. Györök János, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6312/4. 
Gaál, Angaben: Nr. 148. Hiedelem. 
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151. TÜZESEMBER. Györök János, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6312. 
Gaál, Angaben: Nr. 209. Hiedelemmonda. 


152. BOSZORKÁNY. Györök János, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1961. Phon. Arch. Nr. B 6312/1. 
Gaál, Angaben: Nr. 6. Hiedelem. 


153. A PINKAFŐI BÍRÓ. Háselbacher György, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6420. Gaál, Angaben: Nr. 223. 


154. ÖKRÖK A DIÓFÁN. Háselbacher György, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6420. Gaál, Angaben: Nr. 152. Hiedelemmonda. 


155. A BOSZORKÁNYFÁNK. Háselbacher György, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6423/1. Hiedelemmonda. 


156. REPÜLÉS A KECSKEBAKON. Háselbacher György, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6423/2. Hiedelemmonda a részesaratás idejéből. 


157. BÉKA AZ ISTÁLLÓBAN. Háselbacher György, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6423/3. Gaál, Angaben: Nr. 87. Hiedelem. 


158. FEKETE MACSKA. Háselbacher György, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6423/5. Gaál, Angaben: Nr. 83. Hiedelem. 


159. BOSZORKÁNYKÖNYV. Háselbacher György, 61 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6423/6. Gaál, Angaben: Nr. 74. Személyes hiedelem. 


160. A KÉT SUSZTERLEGÉNY. Halper Margit, 31 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6681. Gaál, Angaben: Nr. 125. Hiedelemmonda. 


161. ROKKAKERÉK. Halper Margit, 31 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6681. 
Hiedelemmonda. 


162. SRÁTLICSIBE. Halper Ferenc, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6681. 
Gaál, Angaben: Nr. 146. A családban még hiedelem. 


163. MEGNYOMÁS. Halper Ferenc, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arc. Nr. B 6681. Gaál, 
Angaben: Nr. 2. Hiedelem. 


164. KI A BOSZORKÁNY? Halper Margit, 62 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arc. Nr. B 
6681. Hiedelem. 


165. AKI A BOSZORKÁNYT MEGLOPTA. Halper Ferenc, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. 
Arc. Nr. B 6681. Gaál, Angaben: Nr. 187. Hiedelem. 


166. TÜZES IGASZEG. Halper Ferenc, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arc. Nr. B 6681. 
Gaál, Angaben: Nr. 21. Hiedelem. 


167. A BORJÚ MEGRONTÁSA. Halper Ferenc, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6681. Gaál, Angaben: Nr. 21. Hiedelem. 


168. FEKETE KUTYA ÉJJEL. Halper Margit, 62 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6681. Gaál, Angaben: Nr. 95. Személyes hiedelem. 


169. A RONTÁS JAVÍTÁSA. Halper Ferenc, 65 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6681. Gaál, Angaben: Nr. 160. Hiedelem.  
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170. MEGFEJIK A FEJŐSZÉKET. Halper Margit, 62 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6681. Hiedelem. 


171. BOSZORKÁNY A KÖRTEFÁN. Smodicsné. 80 é. Unterwart (Alsóőr), 1965. Gaál, Angaben: 
Nr. 120. Nála hiedelem, másoknál hiedelemmonda. 


172. FŐZŐKANÁL FEJÉS. Smodicsné, 80 é. Unterwart (Alsóőr), 1965. Gaál, Angaben: Nr. 58. 
Hiedelem. 


173. MEGIGÉZÉS. Smodicsné, 80 é. Unterwart (Alsóőr), 1965. Gaál, Angaben: Nr. 17. Hiedelem. 


174. BOSZORKÁNY AZ ISTÁLLÓBAN. Smodicsné, 80 é. Unterwart (Alsóőr), 1965. Gaál, Anga- 
ben: Nr. 161. Hiedelem. 


175. A NÉMET BETŰ. Liszt Mária, 52 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6501. 


176. AZ ÖRDÖGNEK ELADOTT GYEREK. Liszt Mária, 52 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. 
Arc. Nr. B 6504. AT 811. 


177. FORGÓSZÉL. Farkas Terézia, 64 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6490/6. 
Gaál, Angaben: Nr. 149. Hiedelemmonda. 


178. SZILVESZTER. Farkas Terézia, 64 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6494/6. 
Gaál, Angaben: Nr. 230. Hiedelemmonda. 


179. BOSZORKÁNYLAKODALOM. Szabó Juliana, 64 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6494/5 Gaál, Angaben: Nr. 115. Hiedelemmonda. 


180. MEGRONTOTT TEHÉN. Szabó Juliana, 64 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6512. Hiedelem. 


181. MEGNYOMÁS. Seper Terézia, 62 é. Unterwart (Alsóőr), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6428. 
Gaál, Angaben: Nr. 5. Hiedelem. 


182. A MEGFÜSTÖLT BOSZORKÁNY. Hejner Juli, 63 é. Unterwart (Alsóőr), 1965. Hiedelem. 


183. A VASVÁRI BŰBÁJOS. Hejner Juli, 63 é. Unterwart (Alsóőr), 1965. Gaál, Angaben: Nr. 55. 
Személyes hiedelme. 


184. A BOSZORKÁNYERŐ ÁTADÁSA. Hejner Juli, 63 é. Unterwart (Alsóőr), 1965. Gaál, Anga- 
ben: Nr. 54. Hiedelem. 


185. BOSZORKÁNYMULATSÁG. Hejner Juli, 63 é. Unterwart (Alsóőr), 1965. Hiedelemmonda. 


186. RONTÁS, JAVÍTÁS. Hejner Juli, 63 é. Unterwart (Alsóőr), 1965. Gaál, Angaben: Nr. 178. 
Hiedelem. 


187. A MEGNYÚJTOTT BÜRÜ. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6778/c. Gaál, Märchen: Nr. 63. Gaal 1349D* 


188. A CIKLÉNYIEK. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. 
6778/b. Gaál, Märchen: Nr. 64. AT 1245A* 


189. A KÉTHELYIEK. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6778/d. Gaál, Märchen: Nr. 61. AT 1210. 
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190. OLÁHCIKLÉNY. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6778. 


191. HAMIS ESKÜ. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6778. Helytörténeti monda. 


192. HANYI ISTÓK. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6779/1. 


193. VIZILÁNY. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6779. 


194. AKI HAMARABB MÉRGES LESZ. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. 
Phon. Arch. Nr. B 6780. Gaál, Märchen: Nr. 54. AT 1000 + AT 1010 + Thompson J 2462. 
1. + AT 1008 + AT 1005 + AT 1029. Hasonló Ribarics János 48. sz. szövege. 


195. BABOCSAI EMBER A MENYORSZÁGBAN. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őriszi- 
get), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6781. 


196. MENYORSZÁG VAGY POKOL? Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. 
Phon. Arch. Nr. B 6781/2. 


197. A HÉTÁGÚ BUZOGÁNY. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6784. Gaál, Märchen: Nr. 3. AT 650 A II + Thompson K 1931.3 + Thompson B 
515 + AT 300. 


198. KISEGÉR ÉS A TÁLTOSLÓ. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6785. 


199. A CIGÁNY ÉS A MARHAVÉSZ. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. 
Phon. Arch. Nr. B 6786. 


200. A PARASZT, MEDVE ÉS A RÓKA. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. 
Phon. Arch. Nr. B 6787. 


201. MEGDÖGLÖTT A KISBORJÚ. Pathy Sámuel 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6811. 


202. PÜNKÖSD ÉS A CIGÁNY. Pathy Sámuel, 70 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), Phon. Arch. Nr. 
B 6810. 


203. A HÁROM LEGÉNY. Pathy Mihály, 78 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), Phon. Arch. Nr. B 
6810. 


204. A BOSZORKÁNY ZACSKÓJA. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. 
Phon. Arch. Nr. B 6796. Gaál, Angaben: Nr. 53. Személyes hiedelem. 


205. KENDŐVAJ. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6797. 
Személyes hiedelem. 


206. ÉJFÉLKOR MOSNAK A PATAKBAN. Kálmán Mária, 76 é. Siget. i. d. Wart (Őrisziget), 
1962. Phon. Arch. Nr. B 6797. Gaál, Angaben: Nr. 56. Hiedelem. 


207. HAZAJÁRÓ LÉLEK. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6798. Hiedelem. 


208. TRÚD, EGYHÁZKEZELŐ. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6800. Gaál, Angaben: Nr. 3. Hiedelem. 
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209. ELÁSOTT KINCS. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6800. Gaál, Angaben: Nr. 35. Hiedelemmonda. 


210. KICSERÉLT GYERMEK. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6801. Gaál, Angaben: Nr. 241. Hiedelem. 


211. A GATYAMADZAG MINT VARÁZSSZER. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őriszi- 
get), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6802. Személyes hiedelem. 


212. MEGIGÉZÉS. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6790/1. Gaál, Angaben: Nr. 26. Hiedelem. 


213. KÖTÉNYBEFEJÉS. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6790/3. Gaál, Angaben: Nr. 183. Hiedelem. 


214. RONTÁS. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6790/5. 
Gaál, Angaben: Nr. 186. Hiedelem. 


215. HÁZIKÍGYÓ. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. 
6790/6. Gaál, Angaben: Nr. 247. Időseknél hiedelem. 


216. A BOSZORKÁNY BÉKA KÉPÉBEN. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. 
Phon. Arch. Nr. B 6790/6. Gaál, Angaben: Nr. 93. 


217. A HAVIBAJOS ÁRT. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6790/8. Hiedelem. 


218. IDEGEN ÉS A KISGYEREK. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6790/10. Gaál, Angaben: Nr. 14. Hiedelem. 


219. NYIRFASÖPRŰ ÉS A BOSZORKÁNY. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 
1962. Phon. Arch. Nr. B 6790/11. Gaál, Angaben: Nr. 174. Hiedelem. 


220. NYIRFA ÉS A BOSZORKÁNY. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. 
Phon. Arch. Nr. B 6790/12. Gaál, Angaben: Nr. 128. Hiedelem. 


221. KICSERÉLT GYEREK. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6790/16. Gaál, Angaben: Nr. 29. Időseknél hiedelem. 


222. BOSZORKÁNYTÁNC. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. 
Nr. B 6794/3 Gaál, Angaben: Nr, 121. Hiedelemmonda. 


223. SRÁTLICSIBE. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. 
B 6795/2. Gaál, Angaben: Nr. 135. Időseknél itt még hiedelem. 


224. FEKETE LOVAK ÉJJEL. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. 
Arch. Nr. 6796/3. Gaál, Angaben: Nr. 105. Személyes hiedelem, a faluban hiedelemmonda. 


225. AZ ELSZÁNTOTT MESGYE. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6782/25. Hiedelemmonda. 


226. NYÍRFA. Kálmán Mária, 76 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6794/2. 
Gaál, Angaben: Nr. 164/a. Hiedelem. 


227. TÜZESEMBER. Plank Anna, 87 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6789/3. Hiedelemmonda. 
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228. SZEMMELVERÉS. Plank Anna, 87 é. Siget i. d Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6789. Gaál, Angaben: Nr. 15. Hiedelem. 


229. TÜZESEMBER. Pullayné, 71 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6774/5. 
Hiedelemmonda. 


230. FELHŐVEZETŐ. Pullayné, 71 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6774/7. Hiedelemmonda. 


231. HARANGOZÁS VIHAR ELLEN. Pullayné, 71 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6774/8. Hiedelem. 


232. SRÁTLI. Pullayné, 71 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6774/9. Idősek- 
nél itt még hiedelem. 


233. HAZAJÁRÓ LÉLEK. Pullayné, 71 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6777. Gaál, Angaben: Nr. 218. Hiedelem. 


234. A BOSZORKÁNY BOSSZÚJA. Pullayné, 71 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6777. Hiedelemmonda. 


235. MACSKA ÉJJEL. Pullayné, 71 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 6777. 
Gaál, Angaben: Nr. 85. Hiedelemmonda. 


236. HÁZIKÍGYÓ. Kolman Eszter, 53 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. Arch. Nr. B 
6791. Gaál, Angaben: Nr. 249. Az időseknél még hiedelem. 


237. ÉJFÉLKOR A TEMETŐBEN. Kolman Eszter, 53 é. Siget i. d. Wart (Őrisziget), 1962. Phon. 
Arch. Nr. B 6793. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


454 


IRODALMI HIVATKOZÁSOK 


Antti, Aarne–Stith, Thompson, The types of the folktale. FF Communikations No 184. Helsinki 
1961. 


Dégh, Linda, Folktales and Society. Indiana University, Bloomington 1969. 
Dobos, Ilona, Paraszti szájhagyomány, városi szóbeliség. Budapest 1986. 
Dombrowsky, Ernst, Jagd und Schlachtfelder. Graz 1915. 
Dömötör Tekla, A magyar nép hiedelemvilága. Budapest 1961. 
Gaál, Károly; 


1. A dunántúli betyárok. A gyöngyösi csárda. 6–37. o. Szerk. Dr. Zákonyi Ferenc. Veszprém 
1956. 


2. Angaben zu den abergläubischen Erzählungen aus dem südlichen Burgenland. Wissenschaft- 
liche Arbeiten aus dem Burgenland. Heft 33. Eisenstadt 1965. 


3. Spinnstubenlieder. Lieder der Frauengemeinschaften in den magyarischen Sprachinseln im 
Burgenland. Studia Hungarica Nr. 3. München–Zürich 1966. 


4. Katalog der Tonbandaufnahmen B 3001–B 7000 des Phonogrammarchives der Österreichi- 
schen Akademie der Wissenschaften in Wien. 155–174. o. Wien 1966. 


5. Katalog der Tonbandaufnahmen B 7001–B 10 000 des Phonogrammarchives der Österrei- 
chischen Akademie der Wissenschaften in Wien. 36–41. o. és 125–139. o. Wien 1970. 


6. Die Volksmärchen der Magyaren im südlichen Burgenland. Supplement-Serie zu Fabula. 
Zeitschrift für Erzählforschung herausgegeben von Kurt Ranke. Reihe A: Texte. Band 9. 
Berlin 1970. 


7. Zum bäuerlichen Gerätebestand im 19. und 20. Jahrhundert. Forschungsergebnisse zur ver- 
gleichende Sachvolkskunde und volkskundlichen Museologie. Österreichische Akademie der 
Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse Sitzungsberichte, 261. Band, 1. Abhand- 
lung. Wien 1969. 


8. Soziale und kulturelle Änderungen in konservativen Dorfgemeinschaften. In: Ethnologia Eu- 
ropaea-Erixoniana I. 133–137. o. 1970. 


9. Zur Ethnographia Pannonica. In: Ethnographia Pannonica, Sozialhistorische und ethnolo- 
gische Studien zum pannonischen Raum. Eingeleitet und zusammengestellt von K. Gaál. Bur- 
genländische Forschungen, Heft 61. 5–11. o. Eisenstadt 1971. 


10. Das Klagelied in Stinatz. In: Volkskundliche Beiträge. Veröffentlichungen des Instituts für 
Volkskunde der Universität Wien, Vorstand: Richard Wolfram. 45–68. o. Wien 1966. 


11. Drei Märchenerzähler aus Pannonien. In: Pannonia, Zeitschrift, II. Jahrgang. Chefredak 
teur György Sebestyén. 19–25. o. 1974. 


12. Die soziale Lage und das Lied. In: Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes, Bd. 24. 
70–86. o. Wien 1975. 


13. Zur Volkskultur Der Magyaren in der Wart. In: Die obere Wart, Festschrift. Redigiert von 
Dr. Ladislaus Triber. 325–350. o. Oberwart 1977. 


14. Some problems of folktale research from Burgenland, Austria. In: Folklore on Two Conti- 
nents: Essays in Honor of Linda Dégh. 363–371. o. Bloomington 1980. 


15. Monographische Erzählforschung und kleinregionale Kultur. In: Minderheiten und regionale 
Kultur. Vorträge des 4. Internationalen Symposiums „Ethnographia Pannonica” in Bernstein 
1978. Veröffentlichung der Ethnographia Pannonica Austriaca, Band I. 15–36. o. Wien 
1981. 


16. Wandel in der traditionellen Bauernkultur – Aspekte einer bäuerlichen Kulturpolitik. In: Ag- 
rarische Rundschau. Zeitschrift. Nr. 1. 1983. 10–15. o. Wien 1983. 


17. Familienkommunikation und Pendlerwesen. Előadás a nemzetközi symposium „Ethnogra- 
phia Pannonica”, Tata, 1981. Kézirat. 


18. Erzählgut der Kroaten aus Stinatz im südlichen Burgenland, kroatisch und deutsch. Heraus- 
gegeben von Károly Gaál und Gerhard Neweklowsky. Wiener Slawistische Almanach, Son- 
derband 10. Linguistische Reihe, Herausgegeben von Tilmann Reuther. LXX + 339. o. Wien 
1963. 


19. Erzählforschung „life”. Előadás: II. Erzählforschungssymposium in Dorf Tyrol/Italien. 
In: Studien zur Volkserzählung. 1. Herausgeber Leander Petzold und Siegfried de Rache- 
wiltz. Frankfurt am Main. 75–90. o. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


455 


 


20. Kire marad a kisködmön? Életünk, Irodalmi és kritikai folyóirat. XXII. é. f. június. 1985/86. 
Főszerkesztő Pete György. 515–542. o. Szombathely 1985. 


21. Kire marad a kisködmön? Adatok a burgenlandi uradalmi béresek elbeszélő kultúrájához. 
Wer erbt das Jankerl? Über die Kommunikationskultur der Gutshofknechte im Burgenland. 
Szombathely 1985. 


22. Totenklage und Erzählkultur in Stinatz. Gemeinsam mit Gerhard Neweklowsky. Wiener Sla- 
wistischer Almanach, Sonderband 19. IX–XXXVI. und 2–315. o. Wien 1987. 


Haiding, Karl, Von der Gebärdesprache der Märchenerzähler. FF Communikations No. 184. Helsinki 
1955. 
Das Erzählen bei der Arbeit und die Arbeitsgruppe als Ort des Erzählens. In: Arbeit und 
Volksleben. Deutscher Volkskundekongreß 1955 in Marburg. Veröffentlichungen des Instituts 
für mitteleuropäische Volksforschung. Reihe A, Bd. 4. 292–302. o. Göttingen 1967. 
Volksmärchenforschung in Österreich. In: Ethnographia Pannonica. Sozialhistorische und eth- 
nologische Studien zum pannonischen Raum. Eingeleitet und zusammengestellt von K. Gaál. Bur- 
genländische Forschungen, heft 61. 95–104. o. Eisenstadt 1971. 
Märchen und Schwönke aus dem Burgenlande. Graz, 1977. 


Herrmann, Antal, Rudolf királyfi a mondában. Ethn. XXVII, évfolyam, 1916. 1–16. o. 
Imre, Samu, A felsőőri földművelés. Debrecen 1941. 
Kovács Ágnes, Ungarische Volksmärchen (Märchen der Weltliteratur). Düsseldorf–Köln 1966. 
Kovács, Márton, A felsőőri magyar népsziget. Budapest 1942. 
Künzig, Johannes, Typensystem der deutschen Volkssage. Kézirat. Freiburg 1936. 
Luby, Margit, Bábalelte babona. Budapest, é. n. (Új kiadását nem ismerem.) 
Mozsolics, Amália, Pizséné. Vasi Szemle, 1975. 29. évfolyam, 99–105. o. 
Ortutay, Gyula, Die Methoden der ungarischen Volksmärchenforschung. In: Ethnographia Pannoni- 


ca. Sozialhistorische und ethnologische Studien zum pannonischen Raum. Eingeleitet und zusam- 
mengestellt von K. Gaál. Burgenländische Forschungen, Heft 61. 85–94. o. Eisenstadt 1971. 


Puschnig, Reiner, Gefährdung durch Naturkatastrofen. In: Der steirische Bauer. Redakteur Fritz Posch. 454–
483. o. Graz 1966. 


Schram, Ferenc, Magyarországi boszorkányperek 1529–1768. Budapest 1983. 
Somogyi, László, Die burgenländischen Magyaren in geographischer Sicht. Doktori disszertáció. Kéz- 


irat. Graz 1966. 
Suppan, Arnold, Die österreichischen Volksgruppen. Tendenzen ihrer gesellschaftlichen Entwicklung 


im 20. Jahrhundert. Österreich Archiv. Wien 1983. 
Voigt, Vilmos, A magyar népmesekutatás a múlt század első felében. Különlenyomat a Kriza János és 


a kortársi eszmeáramlatok c. kötetből. 139–150. o. Budapest 1982. 













[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


456 


SUMMARY 


The East-Austrian Burgenland only developed in 1921 from the peace treaties 
after World War I from the parts of three West-Hungarian counties. There live 
two linguistic minorities besides the German-speaking majority, namely the 
Croatian and the Hungarian. In this book we are concerned with a group from 
Hungaria, with the Hungarian-speaking rural villagers. The expression “a 
group” is especially emphasized because the Hungarians from the “Burgenland” 
are composed from two social strata: on the one hand the above mentioned rural 
community, and on the other hand those estate workers living on the large lan- 
ded properties. The characteristic mental traditional culture of the estate workers 
differs from that of the peasants. Concerning this the book “Wer erbt das Jan- 
kerl? Über die Kommunikationskultur der Gutshofknechte im Burgenland.” 
written in the Hungarian and the German language was presented in Szombat- 
hely in 1985. 


In this book the Hungarian peasant farmers living in a self-contained village 
settlement are dealt with. They originate from those farmer nobles who had been 
settled as frontier guards by the Arpad kings. When in the middle of the 19th 
century their noble rights became insignificant, they sank down into the peasant 
form of life. After 1960 most of them became commuters – first of all the men. 
The Hungarian speaking peasants live in Pinkatal, in the villages of Oberwart, 
Unterwart, Siget in the Wart as well as north of this area in Ober- and Mitterpul- 
lendorf. The number of Hungarian-speaking peasants is estimated on about 
5000, the number of Hungarian-speaking inhabitants was about 10 000. 


Because of their possession conditions the inhabitants of the Hungaria spea- 
king peasant villages came more and more into a kind of compulsory conserva- 
tism since the middle of the 19th century, which also displays clearly in their tra- 
ditional culture. Their economic situation – the incredibly dismembered small 
landed properties and the thus risen poverty – made a technical renewal of their 
agriculture impossible. Especially in the villages in Pinkatal the Hungarian lan- 
guage survived in the form of a Hungarian language renewal. The mental cultu- 
re, too, was only passed on by word of mouth. 


Between 1961 and 1965, that is to say for four years, I conducted a detailed 
ethnographic research work in these communities without interruption. I app- 
lied the monographic method with my researches, that is I did not study single 
indications or indication groups, but the totality of the culture. Running parallel 
with it the traditional culture of the Hungarian and Croatian-speaking people 
living within this small region was recorded. Already at that time I was convin- 
ced that the traditional culture of the particular language groups can only be re- 
corded in comparison, as members of different linguistic groups live in one villa- 
ge. The linguistic nationalism is unknown in these villages. Here homogeneous 
small-regional cultures developed, independent from the mother language, and
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they are only divided from each other by those research workers who study one 
linguistic group in itself. With this way of approach I intentionally wanted to 
avoid the mistakes of “linguistic-island research”. The holistic monographic 
method made it possible for me to find out the mutual dependence of indication 
groups. Simultaneously I proved with this study of other linguistic groups that 
the historic living together involves a mutual cultural exchange showing striking 
similarities. The one-sided emphasis of language as culture-determinating would 
therefore be a great mistake. Within this small region the same regional culture is 
expressed in differing mother languages. Certainly there are little differences ac- 
cording to the village, but this is also true for communities with the same langua- 
ge. The differences are not connected with a so-called national heritage, but with 
innovative personalities (generally parsons, teachers), who are active in the villa- 
ges. 


As nobody conducted well-grounded investigations relating to folklore in 
this region before I did, my results are primary material, illustrated with about 
12 000 photos (mostly colour slides as well as black and white negatives), the 
12 000 hours of magnetic tape records and my notes. With this material I already 
published several connected manifestation groups in earlier years. Among others 
in 1965: “Angaben zu den abergläubischen Erzählungen aus dem südlichen Bur- 
genland”. The material for this volume was supplied through my research work 
in two Hungarian-speaking, two German-speaking and two Croatian-speaking 
villages. After the translation of the material the assignment to one linguistic 
group was no longer possible. In 1966 the book “Spinnstubenlieder” was publis- 
hed in which I studied the structure of communication of the old women having 
withdrawn from everyday life. In my book published in 1969 by the Austrian 
Academy of Sciences “Zum bäuerlichen Gerätebestand im 19. und 20. Jahrhun- 
dert” I studied the agrarian tool stock of the three linguistic groups. Even within 
a large region (between Graz and Plattensee) so proved the results – differences 
did not come from the mother language, but were dependent upon soil condi- 
tions and cultivated plants. 


In the present volume I summarized the narrative culture of the inhabitants 
of Hungarian-speaking peasant villages. With this expression narrative culture 
I do not only understand the stories told, but also the narrator belonging absolu- 
tely to it, the way of telling, and the relations arising between the narrator and 
his listeners. Thereby those personalities are important for me who are accepted 
as narrators by their community. In the sphere of culture – in belief, folklore, 
story-telling – as well as at work I found specific social and mental sections in 
every village community. 


It would be a mistake to believe that telling tales was common practice in a 
village. Thus it is no mere accident that during my research work of several years 
in the Hungarian villages solely the men told tales in their narrative communi- 
ties. The listeners as well as the narrators always belonged to the lowest social 
strata (retired workers and small-tradesmen) or to those old people who no lon- 
ger took part in the village life actively. This is also true for those who had a 
large repertory or narrative competence. Because of the unwritten laws of these 
villages no peasant was allowed to tell tales, this would have been a shame (”he
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who is a peasant has always work to do, has no time to tell stories, no time to tell 
lies” I was often told). In these villages women often did not tell tales when in 
company with adults. They only told their grandchildren and only short stories. 
Only in one village I found a female story-teller, but there men did not tell sto- 
ries. This village is the Croatian Stinatz (see: Gerhard Neweklowsky and Károly 
Gaál: “Totenklage und Erzählkultur in Stinatz”). Only in three cases I found 
men who were pronounced story-tellers, they all were retired itinerant workers: 
Johann Ribarics in Mitterpullendorf, who in 56 units told 76 tales to his perma- 
nent listeners who exclusively belonged to his social class; Georg Felber from 
Unterwart, story-teller at the workshop places, found no audience when retur- 
ning to his native village, forgot to tell stories and only remembered fragments; 
Samuel Patthy travelled through the countries of the former monarchy as itine- 
rant worker. In his native village, Sieget in der Wart, story-telling was not 
known. He told tales to his grandchildren until they preferred TV to the grand- 
father. A special situation of story-telling developed in the workshops of those 
village workmen who worked for everyday use. Stories shortened the waiting 
period. There was for example still a joiner in 1961 who only carried through 
repairs. He never told longer tales, only merry tales and belief legends. The same 
situation showed in the water mill, where – as well as to the joiner – only men 
went to. Dependent on the water level they sometimes had to wait the whole day 
and a night for their grist. Here a sort of inevitable communication developed. 


The majority of tales in the present book descended from men, the belief le- 
gends from women. The belief legends consist of two groups. If the believed phe- 
nomena are still an active constituent of everyday life, I call them “believed 
belief”. I found others in a transition stage: the members of the old generation 
still believed in them, but for their children and grandchildren they were only 
material of story-telling. Such differences can only be stated through a living 
together for a longer time. Thereby it is absolutely important to conduct a multi- 
generation research, that means to interview and watch the members of the gene- 
rations individually, separate from the others. 


The believed belief and the belief legends refer to the peasant working world 
or the people’s health. Like with the estate workers the believed phenomena are 
also to be grouped according to the form of life with the peasants: There are 
those which are connected exclusively with agriculture, others with large cattle, 
cattle-dealing, cultivation of vegetables, poultry etc. On interpretation it appea- 
red that the phenomena must be adjoined to the sexes according to their belon- 
ging to the female or male living sphere. Thus the income from milk, eggs, and 
from the kitchen-garden belong to the peasant women, and therefore all believed 
phenomena connected with that only lived with the woman. Believed phenome- 
na referring to health also belonged to the women’s world. 


I found essential differences between the religions (mental) worlds of peasant 
and those of estate communities, although the estates also lie in a peasant lands- 
cape and the people working there also earn their living in agriculture. The esta- 
te-people had neither landed property nor large cattle. They were paid workmen 
and their maintenance depended on their physical strength. That meant that 
they had to stay healthy. They lived in the dairy-farm with their families. Their
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wives were allowed to keep small livestock and pigs. The income from it be- 
longed to the woman. With these women we find the believed phenomena be- 
longing to it. The belief-world of the peasants and estate people was arranged in 
a schedule. I laid great stress on that because the differences in the material of 
story-telling can be shown, but also the differences according to the sex of the 
narrator. I here made a distinction between the belief legends and the believed 
phenomena as well as between the origin of the narrator from estate or village, 
and the belonging to the belief world of women or men. 


With the believed phenomena and the belief legends there were the accepted 
“experts” as well as with the fairy-tales. Although most villagers knew the belie- 
ved phenomena, they accepted advice on this matter from special persons only, 
believing that only in this way they would be effective. Such persons were the 
village midwife and the local curative women. They had the reputation of 
witchcraft and lived rather secluded in the village. While they never came to see 
the villagers, the women of the village came to them with their worries. Mrs. 
Maria Kalman and Mrs. Roza Csulak from Unterwart were characteristic for 
that. They knew all believed phenomena of womankind and therefore were the 
most important advisers for the women. Just so the male advisers were available 
for the male spheres, they were regarded as sorcerers or as brothers of the devil. 


I add the table of contents of the included stories to this summary. The order 
of the stories proves in which mixture the different types of stories are found. 
The titles mentioned do not come from the narrators, but from me and mostly 
refer to the content of the told; in general the narrators did not give their tales a 
title. 
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TABLE OF CONTENTS 
 G GS MH D M F 


Lucian chair  + + + +  
Dragon  + + + +  
cloud ruler +  + + + + 
travelling student  + + + +  
seer (= táltos)  + +  + + 
child born with a tooth +  + +  + 
new moon child +   +  + 
Sunday-child +   +  + 
devil’s ally  + + + +  
devil’s sweetheart  + + +  + 
devil as burning broom +  + + + + 
burning treasure  +  + +  
street crossing  + + + +  
fireman, will-o’-the-wisp  +  + +  
Schratt’l-chicken  +  +  + 
house adder +  + +  + 
Blessing +  + +  + 
Drude +  + +  + 
Changeling +  + +  + 
Verschauen (man) +  + +  + 
coal water +  + +  + 
dash of water, handing over of illness +   +  + 
refilling water +   + + + 
restless soul +  + +  + 
will-o'-the-wisp as engineer  +  + +  
witch-book  + + + + + 
witch is born  + + +  + 
handing over witchcraft +   + + + 
witch as frog +   + + + 
witch as cat +   + + + 
birch-broom against witch +   + + + 
Calling the witch (for people) +  + +  + 
Calling the witch (for animal) +   + + + 
hang milk above smoke    +   +  + 
consecrated against witch +   +  + 
binding (man) +  + +  + 
binding (animal) +   + + + 
bewitch cow (gets ill) +   + +  
milk away the milk +   +     + 
Prohibition in the evening +   +  + 
Prohibition in the for eggs +   +  + 
witch-wedding  + + + + + 
oxen on the tree  +  + +  
witch fritter  + + + + + 
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G = belief 
GS = believed legend 
MH = dairy inhabitant 
D = villager 
M = men 
F = woman 


In a separate chapter I present statements on the death of a woman who was 
regarded as a witch. Here it is important for us that in conflicts between indivi- 
duals and the village community the individual always was the loser. The inter- 
pretation of those stories whose actors do not belong to the village community, 
but lived in the village, is given in a separate chapter. Those were the parson, the 
teacher, the little Jewish shopkeeper, the gipsy, and the blacksmith. The merry 
tales about them are identical with those common in whole Europe. 


I regard my book as social-ethnological work. With my research work I in- 
tentionally base my considerations on the social strata of the villages and on the 
concept of the three-generation-culture. 


All texts shown here are recorded in the phono-archive of the Austrian Aca- 
demy of Sciences. The record-numbers are given in the annotations. 


 G GS MH D M F 


saddled fellow  + + + +  
whirlwind  +  +  + 
dog at night  +  +  + 
cat at night +   + + + 
horse at night  +  +  + 
horse without jaw  + +  +  
mill at night  +  + +  
nightly washing  +  +  + 
fire speaks  +  +  + 
witch as object +  + +  + 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


462 


 
ZUSAMMENFASSUNG 


Das ostösterreichische Burgenland entstand erst 1921 durch die Friedensverträge 
nach dem Ersten Weltkrieg aus den Teilen dreier Westungarischer Komitate. 
Dort leben neben der deutschsprachigen Mehrheit auch zwei Sprachminderhei- 
ten, nämlich die kroatische und die ungarische. In diesem Buch beschäftigen wir 
uns mit einer Gruppe der Ungarn, mit den ungarischsprachigen bäuerlichen 
Dorfbewohnern. Der Ausdruck „eine Gruppe” wird deshalb betont, weil die 
burgenländischen Ungarn aus zwei sozialen Schichten zusammengesetzt sind: 
einerseits die hier erwähnte bäuerliche Gemeinschaft, andererseits jene Gutshof- 
arbeiter, die auf den Großgrundbesitzungen lebten. Die charakteristische geistige 
traditionelle Kultur der Gutshofarbeiter unterscheidet sich von der Bauern. 
Hierzu wurde 1985 in Szombathely das in ungarischer und deutscher Sprache 
verfaßte Buch „Wer erbt das Jankerl? Über die Kommunikationsstruktur der 
Gutshofknechte im Burgenland” vorgestellt. 


In diesem Buch werden die in einer geschlossenen Dorfsiedlung lebenden 
ungarischen Kleinbauern behandelt. Sie stammen von jenen Bauernadeligen ab, 
die von den Arpadenkönigen als Grenzwächter angesiedelt wurden. Als Mitte 
des 19. Jahrhunderts ihre adeligen Rechte bedeutungslos wurden, sanken sie in 
die kleinbäuerliche Lebensform ab. Nach 1960 wurden die meisten Pendler – in 
erster Linie die Männer. Die ungarischsprachigen Bauern leben in Pinkatal, in 
den Ortschaften Oberwart, Unterwart, Siget in der Wart sowie nördlich dieses 
Gebietes in Ober- und Mitterpullendorf. Die Zahl der ungarischsprachigen 
Bauern ist auf etwa 5000 zu schätzen, die Zahl der ungarischsprachigen Be- 
wohner insgesamt machte zirka 10 000 aus. 


Wegen ihrer Besitzverhältnisse gerieten die Bewohner der ungarischsprachi- 
gen Bauerndörfer seit Mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr in eine Art von 
Zwangskonservativismus, der sich auch in ihrer überlieferten Kultur klar zeigt. 
Ihre Wirtschaftslage – die unvorstellbar zerstückelten kleinen Grundbesitze und 
die dadurch entstandene Verarmung – machte eine technische Erneuerung ihrer 
Agrarkultur unmöglich. Vor allen in den Dörfern im Pinkatal blieb die ungari- 
sche Sprache in Form einer ungarischen Spracherneuerung erhalten. Auch die 
geistige Kultur wurde ausschließlich durch mündliche Tradierung weiterge- 
geben. 


Zwischen 1961 und 1965, also vier Jahre lang, führte ich in diesen Gemein- 
den ohne Unterbrechung eine eingehende ethnographische Forschung durch. Ich 
verwendete bei meinen Untersuchungen die monographische Methode, das 
heißt, ich untersuchte nicht Einzelerscheinungen oder Erscheinungsgruppen, 
sondern die Ganzheit der Kultur. Parallel wurde die traditionelle Kultur der in- 
nerhalb dieser Kleinlandschaft lebenden Bevölkerung der deutsch- und kroa- 
tischsprachigen Bauerndörfer erfaßt. Ich war bereits während dieser Zeit davon 
überzeugt, daß man die traditionelle Kultur der einzelnen Sprachgruppen nur
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im Vergleich erfassen kann, leben doch Angehörige verschiedener Sprachgrup- 
pen in einem Dorf. Der Sprachnationalismus ist in diesen Dörfern unbekannt. 
Hier sind unabhängig von der Muttersprache einheitliche kleinregionale Kultu- 
ren erstanden, die nur von jenen Forschern voneinander getrennt werden, die 
eine Sprachgruppe für sich untersuchen. Durch diese Zugangsweise wollte ich 
bewußt die Fehler der „Sprachinselforschung” vermeiden. Die holistische mo- 
nographische Methode ermöglichte es mir, die Abhängigkeit der Erscheinungs- 
gruppen voneinander zu erkennen. Gleichzeitig bewies ich durch die Unter- 
suchung der anderen Sprachgruppen, daß das historische Zusammenleben einen 
gegenseitigen Kulturaustausch bedingt, der auffallende Ähnlichkeiten zeigt. Die 
einseitige Betonung der Sprache als kulturbestimmende wäre daher ein großer 
Fehler. Innerhalb dieser Kleinregion wird dieselbe Regionalkultur in unter- 
schiedlichen Muttersprachen ausgedrückt. Zwar sind kleine Unterschiede je 
nach Dorf immer vorhanden, doch gilt dies auch für gleichsprachige Gemein- 
schaften. Die Unterschiede hängen nicht mit einem sogenannten nationalen 
Erbe zusammen, sondern mit Innovationspersönlichkeiten (im allgemeinen 
Pfarrer, Lehrer), die in den Dörfern wirken. 


Da vor mir niemand in dieser Landschaft fundierte volkskundliche Unter- 
suchungen durchführte, sind meine Ergebnisse Primärstoff, belegt durch die 
etwa. 12 000 Fotoaufnahmen (meist Farbdias sowie schwarz/weiß Negative), 
die 12 000 Stunden Magnetophonaufnahmen und meine Aufzeichnungen. Aus 
diesem Stoff publizierte ich schon in früheren Jahren einige zusammenhängende 
Erscheinungsgruppen. So unter anderem schon 1965: „Angaben zu den aber- 
gläubischen Erzählungen aus dem südlichen Burgenland”. Den Stoff zu diesem 
Band lieferten mir meine Forschungen aus zwei ungarischsprachigen, zwei 
deutschsprachigen und zwei kroatischsprachigen Dörfern. Nach der Übersetzung 
des Materials war die Zuordnung zu einer Sprachgruppe nicht mehr möglich. 
1966 erschien das Buch „Spinnstubenlieder”, in dem ich die Kommunikations- 
struktur der aus dem Alltagsleben ausgeschiedenen alten Frauen untersuchte. In 
meinem, 1969 von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften herausge- 
gebenen Buch „Zum bäuerlichen Gerätebestand im 19. und 20. Jahrhundert”, 
untersuchte ich den agrarischen Gerätebestand der drei Sprachgruppen. Sogar 
innerhalb einer Großregion (zwischen Graz und Plattensee), so zeigen die Ergeb- 
nisse, entstanden Unterschiede nicht aufgrund der Muttersprache, sondern ab- 
hängig von den Bodenverhältnissen und den kultivierten Pflanzen. 


Im vorliegenden Band faßte ich die Erzählkultur der Bewohner der unga- 
rischsprachigen Bauerndörfer zusammen. Unter dem Begriff Erzählkultur verste- 
he ich nicht allein das Erzählte, sondern auch den unbedingt dazugehörenden 
Erzähler, die Erzählart, sowie die Beziehungen, die zwischen dem Erzähler und 
seinen Zuhörern entstehen. Dabei sind für mich jene Persönlichkeiten wichtig, 
die von ihrer Gemeinschaft als Erzähler anerkannt werden. Sowohl im Bereich 
der Kultur – bei Glaube, Brauchtum, Erzählen – als auch bei der Arbeit, fand ich 
in jeder Dorfgemeinschaft bestimmte soziale und geistige Schichten. 


Es wäre ein Fehler zu glauben, daß das Erzählen von Märchen in einem 
Dorf allgemein üblich war. So ist es kein Zufall, daß während meiner mehrjähri- 
gen Forschungstätigkeit in den ungarischen Dörfern ausschließlich die Männer
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ihren Erzählgemeinschaften Märchen erzählten. Sowohl die Zuhörer als auch 
die Erzähler gehörten immer zur niedrigsten Sozialschicht (pensionierte Arbeiter 
und Kleingewerbetreibende) oder zu jenen alten Leuten, die nicht mehr aktiv am 
dörflichen Alltag teilhatten. Das gilt auch für jene, die über ein großes Reper- 
toire oder über große erzählerische Fähigkeiten verfügten. Aufgrund der un- 
geschriebenen Gesetze dieser Dörfer durfte kein Bauer erzählen; das wäre eine 
Schande gewesen („der ein Bauer ist, der hat ständige Arbeit, hat keine Zeit zu 
erzählen, herumzulügen” erzählte man mir oft). In diesen Dörfern erzählten 
Frauen in Gesellschaft Erwachsener keine Märchen. Sie erzählten nur ihren En- 
keln und nur sehr kurze Geschichten. In einem einzigen Dorf fand ich eine 
Märchenerzählerin, dafür erzählten dort aber die Männer nicht. Dieses Dorf ist 
das kroatischsprachige Stinatz (siehe: Gerhard Neweklowsky und Károly Gaál: 
„Totenklage und Erzählkultur in Stinatz”). Nur in drei Fällen fand ich Männer, 
die ausgesprochene Märchenerzähler waren, alle drei waren pensionierte Wan- 
derarbeiter: Johann Ribarics in Mitterpullendorf, der in 56 Einheiten seinen 
ständigen Zuhörern, die ausschließlich seiner sozialen Schicht angehörten, 76 
Märchen erzählte; Georg Felber aus Unterwart, Erzähler an den Arbeitsplätzen, 
fand keine Zuhörerschaft, als er in sein Geburtsdorf zurückkehrte, verlernte das 
Erzählen und wußte nur mehr Bruchstücke; Samuel Patthy bereiste als Wander- 
arbeiter die Länder der ehemaligen Monarchie. In seinem Heimatdorf, Siget in 
der Wart, war das Erzählen unbekannt. Er erzählte seinen Enkeln solange, bis 
diese das Fernsehen dem Großvater vorzogen. Eine eigene Erzählsituation ent- 
stand in den Werkstätten jener dörflichen Handwerker, die für den Alltagsge- 
brauch arbeiteten. Erzählungen verkürzten die Wartezeit. So gab es zum Beispiel 
noch 1961 einen Tischler, der nur Reparaturarbeiten durchführte. Er erzählte 
nie längere Märchen, sondern Schwänke und Glaubenssagen. Dieselbe Situa- 
tion ergab sich auch in der Wassermühle, wohin – genauso wie zum Tischler - 
nur die Männer gingen. Vom Wasserstand abhängig mußten sie manchmal den 
ganzen Tag und eine Nacht auf ihr Mahlgut warten. Hier entstand eine Art 
Zwangskommunikation. 


Die Mehrzahl der Märchen im vorliegenden Buch stammen von Männern, 
die Glaubenssagen von Frauen. Die Glaubenssagen bestehen aus zwei Gruppen. 
Sind die Glaubenserscheinungen noch ein aktiver Bestandteil des Alltags, nenne 
ich sie „geglaubter Glaube”. Andere fand ich in einem Übergangstadium: die 
Mitglieder der alten Generation glaubten noch daran, für ihre Kinder und Enkel 
bedeuteten sie aber nur mehr Erzählgut. Solche Unterschiede können nur durch 
ein Zusammenleben auf längere Zeit festgestellt werden. Dabei ist es unbedingt 
wichtig, eine Mehrgenerationen-Forschung durchzuführen, das heißt, die Mit- 
glieder der einzelnen Generationen getrennt von den anderen zu befragen und 
zu beobachten. 


Der geglaubte Glaube und die Glaubenssagen beziehen sich auf die bäuer- 
liche Arbeitswelt oder die Gesundheit der Menschen. Wie bei den Gutshofarbei- 
tern sind auch bei den Bauern die Glaubenserscheinungen nach der Lebensform 
zu gruppieren: Dabei gibt es solche, die ausschließlich mit dem Ackerbau, an- 
dere wieder mit dem Großvieh, Viehandel, Gemüsebau, Geflügel usw. in Zu- 
sammenhang stehen. Bei der Auswertung hat sich gezeigt, daß die Erscheinun-
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gen je nach ihrer Zugehörigkeit zum weiblichen oder männlichen Lebensbereich 
den Geschlechtern zugeordnet werden müssen. So gehören die Einkommen aus 
Milch, Eiern und aus dem Gemüsegarten den Bäuerinnen, und eben deshalb leb- 
ten alle damit zusammenhängenden Glaubenserscheinungen nur bei den Frauen. 
Auch Glaubenserscheinungen, die sich auf die Gesundheit bezogen gehörten zur 
Frauenwelt. 


Ich fand zwischen den Glaubenswelten der bäuerlichen und denen der Guts- 
hofgemeinschaften wesentliche Unterschiede, obwohl auch die Gutshöfe inner- 
halb einer bäuerlichen Landschaft liegen und die dort arbeitenden ihren Lebens- 
unterhalt ebenfalls in der Landwirtschaft verdienen. Die Gutshofleute hatten 
weder Grundbesitz noch Großvieh. Sie waren Lohnarbeiter und ihr Lebensun- 
terhalt war von ihren körperlichen Kräften abhängig. Dazu gehörte, daß sie 
gesund blieben. Sie wohnten samt der Familie im Meierhof. Ihre Frauen durften 
Kleinvieh und Schweine halten. Das Einkommen daraus gehörte der Frau. Bei 
diesen Frauen finden wir auch die dazugehörigen Glaubenserscheinungen. Die 
Glaubenswelt der Bauern und Gutshofleute wurde auf einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Das hielt ich deshalb für wichtig, weil die Unterschiede im erzählten 
Stoff, aber auch nach dem Geschlecht der Erzählenden nachweisbar sind. Dabei 
habe ich die Glaubenssagen von den geglaubten Glaubenserscheinungen ebenso 
unterschieden wie die Herkunft der Erzähler von Gutshof oder Dorf sowie die 
Zugehörigkeit zur Glaubenswelt der Frauen oder zu der der Männer. 
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ZUORDNUNG DER GLAUBENSERSCHEINUNGEN 
 G GS M


H 
D M F 


Luzienstuhl  + + + +  
Drache  + + + +  
Wolkenlenker +  + + + + 
Fahrender Student  + + + +  
Seher (= táltos)  + +  + + 
Mit Zahn gebornes Kind +  + +  + 
Neumondkind +   +  + 
Sonntagskind +   +  + 
Teufelsbünder  + + + +  
Teufelsgeliebte  + + +  + 
Teufel als brennender Besen +  + + + + 
Brennender Schatz  +  + +  
Straßenkreuzung  + + + +  
Feuermann, Irrlicht  +  + +  
Schratt’l-Kücken  +  +  + 
Hausotter +  + +  + 
Aussegnen +  + +  + 
Drud +  + +  + 
Wechselbalg +  + +  + 
Verschauen (Mensch) +  + +  + 
Kohlenwasser +  + +  + 
Wasserguß +   +  + 
Wassernachgießen +   + + + 
Unruhige Seele +  + +  + 
Irrlicht als Ingenieur  +  + +  
Hexenbuch  + + + + + 
Hexe wird geboren  + + +  + 
Übergabe d. Hexenkenntnisse +   + + + 
Hexe als Frosch +   + + + 
Hexe als Katze +   + + + 
Birkenbesen gegen Hexe +   + + + 
Herbeirufen d. Hexe (Mensch) +  + +  + 
Herbeirufen d. Hexe (Tier) +   + + + 
Milch über Rauch hängen    +   +  + 
Geweihtes gegen Hexe +   +  + 
Binden (Mensch) +  + +  + 
Binden (Tier) +   + + + 
Kuh – Verhexen +   + +  
Milch abmelken +   +     + 
Milchverbot am Abend +   +  + 
Eierverbot am Abend +   +  + 
Hexenhochzeit  + + + + + 
Ochsen auf dem Baum  +  + +  
Hexenkrapfen  + + + + + 
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G = Glaube 
GS = Glaubenssage 
MH = Meierhofbewohner 
D = Dorfbewohner 
M = Männer 
F = Frauen 


 G GS MH D M F 


Besattelter Bursch  + + + +  
Wirbelwind  +  +  + 
Hund in der Nacht  +  +  + 
Katze in der Nacht +   + + + 
Pferd in der Nacht  +  +  + 
Pferd ohne Kiefer  + +  +  
Mühle in der Nacht  +  + +  
Nächtliches Waschen  +  +  + 
Das Feuer spricht  +  +  + 
Hexe als Gegenstand +  + +  + 
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Wie bei den Märchen gab es auch bei den geglaubten Glaubenserscheinungen 
und bei den Glaubenssagen die anerkannten „Fachleute”. Obwohl die meisten 
Dorfbewohner die Glaubenserscheinungen kannten, nahmen sie nur von be- 
stimmten Persönlichkeiten diesbezügliche Ratschläge an, auch in dem Glauben, 
daß sie nur so wirksam seien. Solche Persönlichkeiten waren die dörflichen He- 
bammen und die örtlichen Heilfrauen. Sie standen im Ruf der Hexerei und leb- 
ten im Dorf ziemlich zurückgezogen. Während sie selbst die Dorfbewohner nie 
besuchten, kamen die Frauen des Dorfes mit ihren Sorgen zu ihnen. Frau Maria 
Kaiman und Frau Roza Csulak aus Unterwart waren charakteristisch dafür. Sie 
kannten alle Glaubenserscheinungen der Frauenwelt und waren daher für die 
Frauen die wichtigsten Ratgeberinnen. Ebenso waren die männlichen Ratgeber 
für die männlichen Bereiche da, sie wurden als Hexer oder als Teufelsbrüder 
betrachtet. 


Dieser Zusammenfassung lege ich auch das Inhaltsverzeichnis der hier auf- 
genommenen Erzählungen bei. Die Reihenfolge des Erzählgutes beweist, in 
welcher Mischung die unterschiedlichen Erzählgattungen vorkommen. Die hier 
angegebenen Titel stammen nicht von den Erzählern, sondern von mir und be- 
ziehen sich meist auf den Inhalt des Erzählten; im allgemeinen gaben die Erzäh- 
ler ihren Erzählungen keine Titel. 


In einem eigenen Kapitel bringe ich Angaben über den Tod einer Frau, die als 
Hexe betrachtet wurde. Dabei ist für uns wichtig, daß bei Konflikten zwischen 
Einzelpersonen und der Dorfgemeinschaft immer die Einzelperson der Verlierer 
war. Der Auswertung jener Erzählungen, deren Akteure nicht zur Dorfgemein- 
schaft gehörten, aber im Dorf lebten, ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Das wa- 
ren der Pfarrer, der Lehrer, der kleine jüdische Krämer, der Zigeuner und der 
Schmied. Die Schwänke über sie sind auch hier mit denen in ganz Europa ver- 
breiteten identisch. 


Ich betrachte mein Buch als sozialethnologische Arbeit. Ich gehe bei meinen 
Forschungen bewußt von der sozialen Schichtung der Dörfer und vom Konzept 
der Dreigenerationen-Kultur aus. 


Alle hier gebrachten Texte sind im Phonogrammarchiv der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften archiviert. Die Archivnummern werden in den 
Anmerkungen angegeben. 
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TITELVERZEICHNIS 


 


1. Der Teufel und seine neun Fragen 
2. Die Räuber in der Totenkammer 
3. Christus und Petrus auf Wanderschaft 
4. Das Herz des Goldvogels 
5. Der wahrhafte Knecht 
6. Der Zigeuner als Anwalt 
7. Wer früher Guten Morgen sagt 
8. Wer schöner träumt 
9. Steinberg und die Braut des Königs 
10. Der Königsohn auf Brautschau 
11. Der Feenkapitän 
12. Königssohn Argirus 
13. Die dreizehn Königssöhne 
14. Die kluge Baurentochter 
15. Die verstoßene Königin 
16. Golo (Variante von Nr. 15.) 
17. Die Bestrafung der geizigen Königin 
18. Die Merkmale der Königstochter 
19. Die drei Faulen 
20. Kronprinz Rudolf 
21. Was auch der Teufel nicht kann 
22. Der kartenspielende Schafhirt 
23. Der Sohn des Jägers 
24. Die weiße Feder 
25. Der Schneiderbursch im Spukschloß 
26. Der Táltos (Zauberer) von Mitterpullendorf 
27. Die Franzosen und der Müllerbursch 
28. Die Zauberfiedel 
29. Der wunderbare Wagen 
30. Die Sprache der Tiere 
31. Das Glück des ungeschickten Knaben 
32. Der Schiffskapitän 
33. Warum der Teufel keinen Husaren hat 
34. Warum donnert der Himmel 
35. Der Wirbelwind verrät den Mond 
36. Däumling 
37. Trompeter-János, der Held 
38. Aschenbrödel 
39. Durch zwei Seelen 
40. Die Entstehung des Neusiedlersees 
41. Der Eszterházi 
42. Der Husar und die Heiligen 
43. Als das Pferd des Husaren gestohlen wurde 
44. Die drei guten Ratschläge 
45. Der Kuhhirt und die drei Drachen 
46. Die dankbaren Tiere 
47. Die Brücke in die andere Welt 
48. Der früher zornig wird 
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49. Die drei Brüder und der Teufel 
50. Der Teufel soll dich holen 
51. Die Räuber im Faß 
52. Onkel Franz in der Hölle 
53. Der starke Hans 
54. Der Schmied und der Teufel 
55. Der Husar aus dem Himmel 
56. Der Meisterdieb 
57. Mein Messer ist scharf, mein Brot kernig 
58. Krieg zwischen wilden Tieren und Haustieren 
59. Der Kantor trägt den Pfarrer 
60. Warum die Juden keinen Messias haben 
61. Der Schuster und der Kaminkehrer 
62. Wer besser lügen kann 
63. Das gute Geschäft 
64. Rätselfrage: Wieviele Wildgänse gibt es 
65. Löffelgießen 
66. Der dumme Bursch 
67. Der Schneider und der Teufel 
68. Der Bauer und der Teufel beim Dreschen 
69. Der Kampf um Sonne und Mond 
70. Das naße Kücken 
71. Ochsen auf dem Nußbaum 
72. Der Nachtwächter und der Hexenkrapfen 
73. Der Bursch fliegt nach Hause 
74. Der Flug von Nyögér 
75. Das Etwas mit vier Beinen 
76. Der Feuermann 
77. Das Geldbrennen 
78. Tier als Nachtgespenst 
79. Die Hexe im Friedhof 
80. Straßenkreuzung 
81. Der fahrende Student 
82. Die Hausotter und das Kind 
83. Der besattelte Schustergeselle 
84. Wer hat ihn gedrückt 
85. Onkel Dani und die Drückerin 
86. Das Taschentuch und die Hexerei 
87. Die Fetzenpuppe und die Hexerei 
88. Der fahrende Student 
89. Wenn die Hexe etwas ausborgen will 
90. Der Herrgott heiratet 
91. Der Zigeuner und der Kaffee 
92. Wie der Zigeuner zählt 
93. Diebstahl als Traum erzählt 
94. Wie der Zigeuner betet 
95. Wie der Zigeuner das Kreuzschlagen lernt 
96. Wie man einen Zigeuner schlägt 
97. Die zwei Wanderburschen 
98. Das verhexte Haus 
99. Verschauen 
100. Der Wanderbursch und das Butterstoßen 
101. Besen gegen die Hexe 
102. Krapfen unter dem Nußbaum 
103. Das Messer einer Hexe 
104. Alpdruck
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105. Das vergrabene Geld und der Bettler 
106. Die verwunschene Schenke 
107. König Matthias und der Müllergeselle 
108. Kronprinz Rudolf 
109. König Matthias und der Schulze 
110. König Matthias und die Hauer 
111. König Stefan der Heilige 
112. Der erschlagene Tornister 
113. Die zwei Kutscher 
114. Józsi Savanyú 
115. Feuer und Tier sprechen in der Weihnachtsnacht 
116. Maifest am Palankrét 
117. Wozu ist das Rauchen gut 
118. Warum die Juden keinen Messias haben 
119. Der Graf und seine Geliebte 
120. Der Stier auf dem Kirchturmdach 
121. Die geschonte Saat 
122. Der Räuber und sein Soldatensohn 
123. Die Strafe des nachlässigen Pfarrers 
124. Der Kutscher und der Pfarrer in der Hölle 
125. Der Wolkenlenker 
126. Der deutsche Bursch macht den Hof 
127. Die Entstehung des Neusiedlersees 
128. Das Schlangenkind 
129. Das Schratt’l-Kücken 
130. Hausotter 
131. Die Schlange frißt das Ferkel 
132. Der diebische Schweinehirt 
133. Schratt’l-Kücken 
134. Zauberkreis in der Weihnachtsnacht 
135. Der geizige Vater 
136. Warum die Frauen das Kind ein Jahr lang tragen 
137. Der Rübensäer 
138. Petrus und die Musiker 
139. Petrus und die Gans 
140. Petrus und das Hufeisen 
141. König Matthias und die Räuber 
142. Schratt’l-Kücken 
143. Vergrabener Schatz im Haus 
144. Geldbrennen 
145. Der fahrende Student 
146. Hexengerede 
147. Der Husar und die Katze. Die Ochsen auf dem Nußbaum 
148. Die Übergabe der Hexenmacht 
149. Der Kirchtag in Nyögér 
150. Wirbelwind 
151. Feuermann 
152. Die Hexe 
153. Der Schulze von Pinkafeld 
154. Die Ochsen auf dem Nußbaum 
155. Der Hexenkrapfen 
156. Flug auf dem Ziegenbock 
157. Der Frosch im Stall 
158. Die schwarze Katze 
159. Das Hexenbuch 
160. Die zwei Schustergesellen  
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161. Das verhexte Spinnrad 
162. Schratt’l-Kücken 
163. Alpdruck 
164. Wer ist eine Hexe 
165. Der die Hexe bestohlen hat 
166. Der erhitzte Jochnagel 
167. Das verhexte Kalb 
168. Schwarzer Hund in der Nacht 
169. Das Gutmachen des Verhexten 
170. Der Melkstuhl wird gemolken 
171. Die Hexe auf dem Birnbaum 
172. Der Kochlöffel wird gemolken 
173. Verschauen 
174. Die Hexe im Stall 
175. Der deutsche Buchstabe 
176. Das Kind, das dem Teufel verkauft wurde 
177. Der Wirbelwind 
178. Silvester 
179. Hexenhochzeit 
180. Die verhexte Kuh 
181. Das Drücken 
182. Die geräucherte Hexe 
183. Der Magier von Vasvár 
184. Übergabe der Hexenmacht 
185. Hexenversammlung 
186. Verhexen und gutmachen 
187. Der verlängerte Steg 
188. Der Nebel in Eisenzicken 
189. Der Stier auf dem Kirchenturm 
190. Spitzzicken 
191. Der falsche Schwur 
192. Hanyi Istók, der Wassermann im Neusiedlersee 
193. Das Wassermädchen 
194. Der früher zornig wird 
195. Der Mann von Babocsa im Himmel 
196. Himmel oder Hölle 
197. Der siebenzackige Morgenstern 
198. Die kleine Maus und das Wunderpferd 
199. Der Zigeuner und die Viehseuche 
200. Der Bauer, der Bär und der Fuchs 
201. Das Kalb ist hin 
202. Die Pfingsten und der Zigeuner 
203. Die drei Burschen 
204. Das Säckchen der Hexe 
205. Butter aus dem Kopftuch 
206. Zu Mitternacht wird im Bach gewaschen 
207. Unruhige Seele 
208. Trud, Aussegnen 
209. Vergrabener Schatz 
210. Wechselbalg 
211. Der Unterhosenband als Zaubermittel 
212. Verschauen 
213. Melken in die Schürze 
214. Verhexen 
215. Hausotter 
216. Die Hexe in Froschgestalt  
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217. Die menstruierende Frau schadet 
218. Ein Fremde im Haus und das Kleinkind 
219. Der Birkenbesen und die Hexe 
220. Die Birke und die Hexe 
221. Das ausgetauschte Kind 
222. Der Hexentanz 
223. Schratt’l-Kücken 
224. Schwarze Pferde in der Nacht 
225. Das gestohlene Ackerfeld 
226. Der Birkenbaum 
227. Der Feuermann 
228. Das Verschauen 
229. Der Feuermann 
230. Der Wolkenlenker 
231. Wetterläuten 
232. Schratt’l-Kücken 
233. Die unruhige Seele 
234. Die Rache der Hexe 
235. Die Katze in der Nacht 
236. Die Hausotter 
237. In der Nacht im Friedhof 
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РЕЗЮМЕ 


В Бургенланде, находящемся на востоке Австрии, на территории, образо- 
ванной из трех западновенгерских комитатов в 1921 г. в силу мирного дого- 
рова, наряду с говорящим на немецком языке большинством живут две 
группы национального меньшинства: хорваты и венгры. Данная работа 
посвящена одной из групп венгерского национального меньшинства - 
крестьянскому населению деревень. Почему „одной из групп”? Потому 
что бургенландские венгры представлены двумя социальными слоями - 
уже вышеупомянутыми деревенскими крестьянами, а также работниками, 
живущими и работающими в латифундиях. Традиционную духовную куль- 
туру последней группы, во многом отличающуюся от культуры крестьян, 
мы продемонстрировали в книге, вышедшей в 1985 г. на венгерском и не- 
мецком языках под названием „Кому достанется маленькая бекеша? Дан- 
ные по эпической культуры бургенландских батраков”. 


Члены другого социального слоя, о котором едет речь в настоящей 
книге, венгерские мелкие крестьяне, живущие в закрытых сельских поселе- 
ниях. Их предками были бедные дворяне, переселенные сюда королями из 
династии Арпадов для несения пограничной службы. Когда же в середине 
XIX в. их дворянские права перестали иметь какое бы то ни было значение, 
их жизненный уклад уже ни в чем не отличался от уклада мелких крестья. 
Их большая часть – в особенности, мужчины – после 1960 г. стали рабочи- 
ми, работающими не по местожительству. В долине Пинка находится Фел- 
шёёр (Oberwart), Алшоёр (Unterwart) i Ёrisiget (Siget in der Wart), к северу от 
которого лежат Фелшё- и Кёзейппуйа (Ober- und Mittelpullendorf), после 
объединения последних двух поселений деревня получила название Фелшё- 
пуйя. Число жителей деревень не превышает 5000 человек, тогда как число 
жителей венгерских усадеб примерно 10 000. 


Жителям венгерских сельских поселений с середины XIX в. из-за 
неблагоприятного для них распределения земель становилось все труднее 
зарабатывать себе на жизнь, что очень ясно отразилось в их традиционной 
культуре. Их экономическое положение, дробление их крошечных угодий 
и вызранное этим обнищание сделали невозможным для них техническое 
обновление сельскохозяйственного сектора и развитие аграрных культур. 
В этих деревнях, в первую очередь, лежащих в долине Пинка, венгерский 
язык сохранился лишь в одной форме, практически в той, в которой он 
существовал до эпохи обновления венгерского языка. Их духовная куль- 
тура складывалась исключительно в ходе устной передачи традиций. 


С 1961 по 1965 гг., то есть в течение четырех лет, я проводил в этих 
поселениях беспрерывные этнографические исследования. 


Применяемый здесь метод был так называемым „монографическим 
методом”. Это означает, что я стремился проанализировать не отдельные
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явления и не отдельные группы явлений, а всю культуру в целом. Парал- 
лельно с венгерскими поселениями и исследовал традиционную культуру 
немецких и хорватских сельских поселений, находящихся на той же терри- 
тории. Я был в полной уверенности уже и тогда, что для того чтобы полу- 
чить результаты, отражающие действительность, необходимо рассматри- 
вать культуру языковых групп, ограниченных рамками отдельных посе- 
лений, сопоставляя ее с культурой других языковых групп того же края. 
Языковой национализм – понятие, незнакомое в этих поселениях; незави- 
симо от родного языка наряду с культурой целой деревни формировались 
культуры отдельных дворов или части деревни, которые стремятся 
выделять исследователи, занимающиеся определенной языковой группой. 
Я сознательно пытался устранить ошибки т. наз. „Sprachinselforschung”. 
Благодаря применению холистического монографического метода мне 
удалось понять зависимость групп явлений друг от друга. Анализ же 
нескольких языковых групп представил доказательства, что в процессе 
многовекового сожительства нескольких языковых групп возникает 
взаимообмен культур и одностороннее выделение только языковой куль- 
туры было бы ошибочным. В пределах части деревни или одного или не- 
скольких дворов культуру данного края выражают на различных языках. 
Но и среди общностей, говорящих на одном языке и жибущих в разных де- 
ревнях одного края есть незначительные различия, которые связаны не с т. 
наз. национальным наследием, а с представителями деревенской интелли- 
генции, играющей огромную роль в пределах своей деревни (обычно поп и 
учитель). 


Ввиду того, что до меня на данной территории не проводились развер- 
нутые исследования, мои результаты открывают „новую страницу” в этой 
области. Представленный мною наглядный материал – около 12 000 фо- 
тоснимков (черно-белые негативы, большинство – цветные диапозитивы), 
магнитофонные записи на 12 000 часов и огромное количество путевых за- 
меток. Кое-что из этого материала я уже опубликовал. Так, например моя 
работа „Angaben zu den abergläubischen Erzählungen aus dem südlichen Burgen- 
land”. Данные по поверьям Южного Бургенланда) вышла в свет уже в 1965 
г. В этой работе были подвергнуты исследованию две венгерские, две 
немецкие и две хорватские деревни. Когда я перевел эти данные на один 
язык, было невозможно установить различия между языковыми группами. 
В 1966 г. была опубликована еще одна моя работа „Spinnstubenlieder” 
(Песни прядильщиц), в которой я исследовал коммуникативную культуру 
пожилых женщин, уже не принимавших участие в повседневном труде. 
Академия наук Австрии (Österreichische Akademie der Wissenschaften) издала 
в 1969 г. „Zum bauerlichen Geratebestand im 19. und 20. Jahrhundert” (Средства 
труда крестьян в XIX и XX вв.), в которой я исследовал сельскохозяйствен- 
ные орудия 3 языковых групп. Результаты доказали, что различия обус- 
лавливаются не языками, а типом почвы и возможностями выращивать те 
или иные сельскохозяйственные культуры. 


В дaнной книге я обобщил культуру повествования венгерского дере- 
венского крестьянства. Под понятием „культура повествования” я пони-
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маю не только само повествование, не только различные его виды, но и 
рассказчика, без которого оно было бы невозможным, манеры повествова- 
ния, взаимоотношения, возникающие между рассказчиком и его слуша- 
телями. Для меня исключительно важна та личность, которую жители 
считают рассказчиком. В любой деревенской общности можно найти опре- 
деленное общественное и духовное расслоение. Оно затрагивает точно так 
же отдельные области культуры и труд, как и обычаи, верования и повест- 
вование. 


Было бы ошибочным думать, что повествование, рассказ сказок были 
общепринятыми в деревне. Не случаен тот факт, что на протяжение моего 
многолетнего исследования перед аудиторией в роли рассказчика высту- 
пали исключительно только мужчины. И слушатели сказок, и сказители 
были всегда представлены или людьми низкого происхождения (престаре- 
лые рабочие, ремесленники-пенсионеры), или стариками, которые уже не 
жили буднями деревни. Ни один здоровый, занимающийся трудом 
крестьянин не был рассказчиком, даже крестьяне с большим репертуаром 
сказок или обладающие хорошими способностями к повествованию, не 
рассказывали сказок. По неписанным законам деревни нельзя было по- 
вествовать, это было бы позором. („У крестьянина всегда полно работы, у 
него и времени-то нет на сказки, на такую чепуху”, – говорили в откры- 
тую). Женщины в этих деревнях не рассказывали сказок перед аудиторией 
взрослых, только внучатам, да и то – только отдельные фрагменты. Жен- 
щин-сказительниц я нашел только в одной единственной деревне. Интерес- 
но отметить, что в этой деревне мужчины не выступали в качестве рассказ- 
чиков. Это хорватская деревня Stinatz (См. Gaal–Neweklowsky: Erzählgut der 
Kroaten in Stinatz. Wien, 1983.) 


Я встретил только трех мужчин, занимавшихся исключительно только 
рассказыванием сказок. Все они были бродячими рабочими-пенсионера- 
ми: Янош Рибарич из Кёзейппуйи, в репертуаре которого было 76 сказок. 
Эти сказки он рассказывал ежедневно слушателям из различных деревень, 
обошел 56 деревень. Его слушатели все без исключения относились к тому 
же общественному слою, что и он. Дьёрдь Фелбер, пенсионер, кустарь- 
одиночка рассказывал тогда, когда люди работали. Когда же он вернулся в 
свою родную деревню, ему не удалось обрести слушателей и постепенно 
он мог рассказывать только фрагменты сказок. Шамуел Патти, также бу- 
дучи бродячим рабочим, обошел многие страны бывшей монархии. В сво- 
ей родной деревнe (Ёрисигет), где рассказ сказок был практически неведом, 
он рассказывал своим внукам, но и те в скором времени с большим удо- 
вольствием обращались к телевизору, а не к дедушке. 


Особая ситуация повествования сложилась в мастерских таких дере- 
венских ремесленников, к помощи которых обращались ежедневно. Так, 
например, еще в 1961 г. столяр, занимавшийся только ремонтными рабо- 
тами, никогда не рассказывал длинных сказок, только шутки и поверья. То 
же самое наблюдалось и на речной мельнице, куда – также как и к столяру 
– шли только одни мужчины. Иногда не было воды, и приходилось ждать 
целый день, а то и всю ночь. Складывалась вынужденная коммуникация. 
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Подавляющее большинство сказок, напечатанных в данной книге, 
было услышано от мужчин, а поверий – от женщин. Во время моих иссле- 
дований существовало огромное количество суеверий, некоторые из ко- 
торых находились в т. наз. переходной стадии, т. е. жили у старшего поко- 
ления, тогда как дети и внуки воспринимали их как материал для расска- 
зов. Чтобы это заметить, необходимо долгие годы жить вместе с жи- 
телями этих деревень и исследовать несколько поколений на материале их 
отдельных представителей, вычлененных в отдельные группы. 


Суеверия и поверья неразрывно связаны с трудом и здоровым 
крестьянина. Суеверия и поверия, связанные с трудом, можно распреде- 
лить на несколько групп: одни исключительно относятся к пашне, другие - 
к крупному рогатому скоту, торговле животными, садовым овощам, до- 
машней птице и т. д. Задачи, выполняемые мужчинами и женщинами раз- 
ные, так и некоторые поверия и суеверия живут только в кругу мужчин, а 
некоторые – женщин. Так, например, женщины получали доход с молока, 
яиц, овощей, поэтому и верования, связанные с этим, бытовали у них (так- 
же как и те, которые были направлены на предохранение от болезней). 


Как я уже упоминал выше, я исследовал и культуру усадеб. Несмотря 
на то, что и усадьбы относятся к крестьянскому краю и их жители также 
занимаются земледелием, мне удалось обнаружить существенные разли- 
чия в верованиях крестьян и жителей усадеб. У жителей усадеб не было 
своей земли, они владели лишь незначительным поголовием скота. Будучи 
наемными рабочими, их существование зависило в первую очередь от их 
физических сил, т. е. здоровья. Они жили со своими семьями на террито- 
рии усадьбы; их жены держали домашнюю птицу и свиней, с которых по- 
лучали доход. Итак, можно найти связанные с ними верования. 


Таблица отражает распределение видов поверий крестьян и жителей 
усадьб. Я считал важным поместить в эту книгу данную таблицу, в кото- 
рой я разграничил понятие поверье от суеверия, а также указал, где они 
бытуют: в деревнях или в усадьбах, в кругу женщин или мужчин. Для 
большей доступности таблица дается в качестве приложения к резюме. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ВЕРОВАНИЙ 
 С П У Д М Ж 


Луцин стул  + + + +  
Дракон  + + + +  
Правящий облаками +  + + + + 
Чернокнижник  + + + +  
Талтош  + +  + + 
Ребенок, родившийся с зубами +  + +  + 
Ребенок, родившийся в новолуние +   +  + 
Воскресный ребенок +   +  + 
Кoлдyны  + + + +  
Лyдвеpц  + + +  + 
Лидеpп +  + + + + 
Зарытый клад  +  + +  
Перепутье  + + + +  
Огненный человек  +  + +  
Цыпленок Шратли  +  +  + 
Домашняя змея +  + +  + 
Церковное освящение матери после родов +  + +  + 
Ночной кошмар +  + +  + 
Подмененный ребенок +  + +  + 
Сглаз +  + +  + 
Вода с yглем +  + +  + 
Выливание (передача болезни) +   +  + 
Повторное выливание (прелохранение) +   + + + 
Мертвец, ходящий домой +  + +  + 
Блуждающий инженер  +  + +  
Ведьмина книга  + + + + + 
Рожденная ведьмой  + + +  + 
Передача колдовских чар +   + + + 
Ведьма в образе лягушки +   + + + 
Bедьма в образе кошки +   + + + 
Береза против ведьмы +   + + + 
Зов ведьмы (у человека) +  + +  + 
Зов ведьмы (у животного) +   + + + 
Окуривание молока    +   +  + 
Освящение против ведьмы +   +  + 
Завязывание (человек) +  + +  + 
Завязывание (животное) +   + + + 
Порча коровы +   + +  
Исчезновение молока +   +     + 
Запрет на вечернее молоко +   +  + 
Запрет на вечерние яйца +   +  + 
Шабаш ведьм  + + + + + 
Волы на дереве  +  + +  
Ведьмин пончик  + + + + + 
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С = суеверие 
П = поверье 
У = жители усадьбы 
Д = жители деревни 
М = мужчины 
Ж = женщины 


Наряду с признанными сказочниками существовали мастера-повество- 
ватели поверий и суеверий. С суевериями были знакомы практически все, 
но только советы определенных лиц признавались эффективными. Такими 
были деревенские баба-повитуха и знахарка. Считалось, что они вступили 
в союз с нечистой силой, жили они в некоторой степени уединившись от 
жителей деревни, к которым не ходили в гости. Однако, если у какой-либо 
женщины возникали проблемы, она обращалась к ним. Мария Калман из 
Ёрисигета и Роза Чулак из Алшоёра – были их типичными представи- 
телями. Они знали все суеверия женского мира и были самыми главными 
женскими советчиками. Точно также были советники и у мужчин, которых 
считали колдунами, ведунами. 


В качестве приложения к резюме дается содержание материала, пуб- 
ликуемого в данной книге. Последовательность рассказов подтверждает, 
как смешанно встречаются различные жанры. Названия рассказов были 
даны не сказителями, а мною. В среде рассказчиков не было принято 
озаглавливать исполняемые ими фрагменты. 


 С П У Д M Ж 


Оседланные  + + + +  
Вихрь  +  +  + 
Собака ночью  +  +  + 
Кошка ночью +   + + + 
Кoнь ночью  +  +  + 
Конь без челюсти  + +  +  
Конь без челюсти  +  + +  
Мельница ночью  +  +  + 
Огонь pазговаpивает  +  +  + 
Ведьма как объект +  + +  + 
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АНТОЛОГИЯ 


СОДЕРЖАНИЕ 


1. Черт и гусар 
2. Разбойники в мертвецкой 
3. Христос и Петр странствуют 
4. Сердце золотой птицы 
5. Златошерстая овца 
6. Когда цыган стал адвокатом 
7. Цыган и школа 
8. Кому лучшее снится 
9. Штейнберг 
10. Принц сватается 
11. Капитан-волшебник 
12. Принц Аргируш 
13. Тринадцать принцев 
14. Король Матяш странствует 
15. Изгнанная королева 
16. Голо (краткий вариант № 15) 
17. Королева расплачивается за свою скупость 
18. Родимые пятна королевны 
19. Три лентяя 
20. Наследный принц Рудольф 
21. Чего не знает и черт 
22. Пастух-картежник 
23. Сын охотника 
24. Белое перо 
25. Портной и огненный бык 
26. Талтош из Кёзейппуйи 
27. Французы и мельник 
28. Волшебная скрипка 
29. Чудесная повозка 
30. Говорящие животные 
31. Счастье нерадивого мальчика 
32. Капитан корабля 
33. Почему нет гусара в раю? 
34. Почему гремит гром? 
35. Вихрь раскроет тайну 
36. Мальчик с пальчик 
37. Трубач Янoш 
38. Золушка 
39. Через две души 
40. Происхождение озера Фeртё 
41. Эстерхази 
42. Гусар и святые 
43. Когда украли гусарского коня 
44. Три совета 
45. Бедный пастух стал королем 
46. Благодарные животные 
47. Мост, ведущий на тот свет 
48. Кто скорее разозлится
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49. Три брата и черт 
50. Черт побери 
51. Разбойники в бочке 
52. Дядя Ферко в аду 
53. Сильный Янош 
54. Кузнец и черт 
55. Из Финляндии, из рая 
56. Вор-мастер 
57. Мой нож острый, мой хлеб слоенный 
58. Дикие и домашние животные 
59. Кантор уносит попа 
60. Почему у евреев нет Мессии 
61. Сапожник и трубочист 
62. Кто может лучше соврать? 
63. Хорошая сделка 
64. Отливание ложки 
65. Глупый юноша 
66. Партной и черт 
67. Маленький Миклош 
68. Черт и молотьба 
69. Ципленок Пуздораш 
70. Волы на ореховом дереве 
71. Ночной сторож и ведьмин пончик 
72. Юноша летит домой 
73. Нёгерский полет 
74. Что-то на четырех ногах 
75. Огненный человек 
76. Сжигание денег 
77. Зверь ночью 
78. Ведьма на кладбище 
79. Перепутье 
80. Чернокнижник 
81. Домашняя змея и девочка 
82. Сапожник и кошка 
83. Кто душил? 
84. Дядю Дани давили кошмары 
85. Колдовство на носовом платке 
86. Тряпочная кукла и колдовство 
87. Шаркандия 
88. Если ведьма что-то просит взаймы 
89. Когда Господь бог женится 
90. Цыган и кофе 
91. Как считает цыган? 
92. Цыган и кантор 
93. Как молится цыган? 
94. Цыган и крестное знамение 
95. Как бьют цыгана? 
96. Два странствующихся юноши 
97. Заколдованный дом 
98. Сглаз 
99. Странствующий юноша и сбивка масла 
100. Метла против ведьмы 
101. Масленичный пончик под ореховым деревом 
102. Ведьмин нож 
103. Ночной кошмар 
104. Зарытые деньги и нищий
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105. Заколдованный трактир 
106. Король Матяш и мельник 
107. Наследный принц Рудольф 
108. Король Матяш и судья 
109. Король Матяш и копатели 
110. Святой Иштван 
111. Побитая котомка 
112. Два кучера и заколдованный круг 
113. Йожи Шаваньу 
114. Огонь и животное разговаривают в рождественскую ночь 
115. Майский пикник в Паланкрет 
116. Чем хорошо курение? 
117. Сапожник Вербёци и Мессия евреев 
118. Граф и его любимая 
119. Aлшоёрский бык 
120. Бык в пшенице 
121. Отец-вор и сын-солдат 
122. Наказание нерадивого попа 
123. Извозчик и поп в аду 
124. Правящий облаками 
125. Немецкий юноша ухаживает 
126. Происхождение озера Фертё 
127. Маленькая змея 
128. Шратли 
129. Домашняя змея 
130. Змея, ворующая поросят 
131. Вор-свинопас 
132. Шратли 
133. Заколдованный круг накануне рождества 
134. Скупой человек 
135. Почему женщины вынашивают детей год? 
136. Сеятель cвеклы 
137. Петер и музыканты 
138. Петер и гуси 
139. Петер и черешня 
140. Король Матяш и разбойники 
141. Шратли 
142. Клад, зарытый в доме 
143. Сжигание денег 
144. Чернокнижник 
145. Разговор ведьм 
146. а) Гусар и кошка б) Волы на ореховом дереве 
147. Передача колдовских чар 
148. Нёгерское прощание 
149. Вихрь 
150. Огненный человек 
151. Ведьма 
152. Судья из Пинкафё 
153. Волы на ореховом дереве 
154. Ведьмин пончик 
155. Полет на козле 
156. Лягушка в конюшне 
157. Черная кошка 
158. Ведьмина книга 
159. Два юноши-сапожника 
160. Колесо прялки
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161. Цыпленок Шратли 
162. Ночной кошмар 
163. Кто ведьма? 
164. Кто украл ведьму 
165. Гвоздь огненного ярма 
166. Порча теленка 
167. Черная собака ночью 
168. Обезвреживание от порчи 
169. Доят дойную скамеечку 
170. Ведьма на груше 
171. Доение столовой ложки 
172. Сглаз 
173. Ведьма в конюшне 
174. Немецкая буква 
175. Ребенок, проданный черту 
176. Вихрь 
177. Сильвестр 
178. Ведьмина свадьба 
179. Порченная корова 
180. Кошмар 
181. Окуренная ведьма 
182. Вашварcкий колдун 
183. Передача колдовских чар 
184. Шабаш ведьм 
185. Порча, обезвреживание 
186. Зажженный мостик 
187. Жители Цикленя 
188. Жители Кетхея 
189. Валахский юноша 
190. Ложная клятва 
191. Ишток Хани 
192. Русалка 
193. Кто скорее разозлится 
194. Человек из Бабочи в раю 
195. Рай или ад? 
196. Семи конечная булава 
197. Мышка и крылатый конь 
198. Цыган и падеж рогатого скота 
199. Крестьянин, медведь и лиса 
200. Сдох теленочек 
201. Троицын день и цыган 
202. Три юноши 
203. Ведьмин мешок 
204. Масло на платке 
205. В полночь стирают в ручье 
206. Привидение 
207. Труд, церковное освящение матери после родов 
208. Зарытый клад 
209. Подмененный ребенок 
210. Тесемка на подштанниках как волшебное средство 
211. Сглаз 
212. Доение в Фартук 
213. Порча 
214. Домашняя змея 
215. Ведьма в образе лягушки 
216. Менструирующая вредит
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217. Чужой и маленький ребенок 
218. Березовый веник и ведьма 
219. Береза и ведьма 
220. Подмененный ребенок 
221. Танец ведьм 
222. Цыпленок Шратли 
223. Черные лошади ночью 
224. Отпаханная межа 
225. Береза 
226. Огненный человек 
227. Сглаз 
228. Огненный человек 
229. Правящий облаками 
230. Колокольный звон против бури 
231. Шратли 
232. Привидение 
233. Месть ведьмы 
234. Кошка ночью 
235. Домашняя змея 
236. В полночь на кладбище 
 
 
 
 


В качестве отдельной главы я публикую данные, связанные со смертью 
одной женщины, считавшейся ведьмой. Эти данные наглядно продемонст- 
рировали, что в конфликте между личностью и обществом всегда остается 
в проигрыше отдельная личность. Также в отдельной главе помещен ана- 
лиз текстов таких рассказов, главные герои которых не относятся к 
крестьянскому обществу, но живут в деревне или жили там раньше (не- 
сколько десятилетий тому назад). Это поп, учитель, лавочник-еврей и ско- 
тобоец. 


Мой труд является этнографическим исследованием, для которого я 
сознательно выбрал деревенское общество и проанализировал его культу- 
ру у трех поколений. 


Все тексты, публикуемые здесь, зафиксированы в Архиве фонограмм 
при Академии наук Австрии; в примечаниях указываются номера, под ко- 
торыми они числятся в архиве. 
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ELŐSZÓ HELYETT 


„Egyszer volt, hol nem volt, a Dunán túl, az Óperenciás-tengeren innen, ott, 
ahol a nap az egyik oldalon fölkel, a másikon meg lemegy, volt egyszer egy kicsi 
madárka. Ennek a kicsi madárkának aranyból volt a tolla. Ha rásütött a nap, 
ezernyi színben csillogott, ragyogott, tündöklött, hogy a szem majd belevakult. A 
szemei gyémántból voltak. Ez a madárka igen kicsi volt, de ha fölszállt a levegő- 
be, majd elérte az eget. Ott a magasban lebegett egy helyben, mint egy kis pacsir- 
ta dalolt, énekelt úgy, hogy majd a szíve beleszakadt. De aztán ahogy az évek 
múltak, egyre ritkábban repült fel. Nem merte fészkét elhagyni, mert mindig a 
kicsi fiaira vigyázott. Ott gubbaszott és a két kis lábával úgy megkapaszkodott, 
hogy sem a vihar, sem a kányák, meg a tolvaj szarkák sem tudták onnan kirán- 
gatni. 


Na, de aztán mindig több kánya támadta meg, csípték itt, marták ott. Hát a 
végén úgy megkopasztották, hogy az arany tollakból még csak mutatóba is alig 
maradt valami. Mit volt tenni, mit nem, a kicsi madárka elment a bádogoshoz és 
avval csináltatott uj tollakat. Az meg is csinálta, a madárka meg azokat egyen- 
ként bearanyozta. De bizony hiába volt az. Akárhogy aranyozta, az bizony már 
nem ragyogott. Hát hogy is? Nem volt már igazi, meg nehéz is volt. Nem tudott 
már többé felrepülni, aztán ezután már nem is énekelt a magasban. Az már csak 
a fészkében gubbasztott, abba kapaszkodott. A fiait védte. Aztán hogy a kánya 
ne csíphesse el őket a levegőben, azokat sem engedte repülni. Így aztán azok azt 
nem is tanulták meg. Aztán mert nem repültek, nem is énekeltek. 


De hiába gubbasztott a fészekben, hiába védte kicsi fiait, azok mindig csak 
elveszelődtek, mindig kevesebb maradt meg. Aztán ami megmaradt, az sem tu- 
dott már repülni, meg a tolla sem ragyogott, a hangjukból meg csak olyan káro- 
gásféle lett. Aztánmeg, mert a lábukkal mindig olyan erősen kapaszkodtak, azok 
is görcsöt kaptak, elgyöngültek. Az lett a vége, hogy a kicsi aranymadár teljesen 
elerőtlenedett. Most csak fekszik fészkében, ott vergődik szegényke, de már arra 
is alig van ereje. Hát bizony az egyre halkabban csipog. A varjak meg mindig el- 
rabolják kicsinyeit. Hát persze, mert már nem tudja védelmezni őket. 


Az a kicsi nyulacska, amelyik a Dunán túl, az Óperenciás-tengeren innen, 
ott, ahol, a nap az egyik oldalon fölkel, a másikon meg lemegy, ide-oda futkároz, 
az mondta ezt el nekem. Hiszem is, nem is, de valami igaznak csak kell lenni 
benne, mert a csipogást már magam is alig hallom.” 


A költői lélekkel megáldott alsóőri Bába Roza néni költötte ezt a mesét, 
nemsokkal halála előtt akkor, amidőn egyszer késő éjszakáig a burgenlandi ma- 
gyarok történetéről, azok múltjáról és jelenéről beszélgettünk. Virágnyelvének 
gondolatmenetét megértettem akkor is, ha nem értem meg, hogy az ő aranyma- 
dara haldoklik. 


A Roza néni költötte meséből lett a kötet címe „Aranymadár”. Ami betűk- 
beszedve itt áll, ennek a kicsi madárnak egyre gyöngülő énekéből jött össze, meg
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aztán abból, hogy a fészekben megragadt tollacskákat gondosan összegyűjtöget- 
tem. Így aztán van köztük még arany is, megszürkült, fényevesztett is. Ilyen vagy 
olyan, mind a Roza néni aranymadarától származik. Amit találtam, úgy adom 
közre, hogy a tudós ember használhassa, az meg pedig, aki ezt az éneket szereti, 
megérthesse. 


Wien-Heiligenkreuz, 1987. 
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BEVEZETÉS 


A magyar, illetve a magyarországi mesekutatásnak olyan jelentős történelme 
van, amit nyugodtan és büszkeséggel tehetünk le az egyetemes európai néprajz 
asztalára. Ez nemcsak az eredményekre, hanem a módszerekre is vonatkozik. 
Szándékosan használom a „történet” helyett a „történelem” kifejezést, mert a 
magyarországi kutatás minden korban belekapcsolódott az egyetemes európai 
meseanyag feltárását célzó tevékenységbe. A 19. és a 20. század folyamán ható 
szellemi áramlatok állandóan hatottak a magyar kutatásra. Ez azonban sohasem 
jelentett szolgai másolást, hanem olyan megvalósítást, amely ugyan a kontinen- 
sünkön ható áramlatoktól indítékot kapott, de ugyanakkor az egyes korszakok 
magyar hagyományos kultúráját tükrözte. Azt sem hallgathatjuk el, hogy főleg a 
huszadik század második felében a magyar módszerek is komoly mértékben ha- 
tottak a nemzetközi szemléletre. Elmondhatjuk, hogy ez a kutatási tevékenység 
kezdettől fogva „két arcú” volt: magyar és európai. 


Nehéz, és ebben a kötetben fölösleges is lenne, azt a sok nevet felsorolni, 
akik nemcsak magyar, hanem európai rangot is elértek. A burgenlandi magyar 
paraszti települések elbeszélőkultúrájának összefoglaló vizsgálatát célzó társada- 
lomnéprajzi (Szociálethnológiai) munkában nincs is erre szükség. Azt sem tar- 
tom fontosnak, hogy az osztrák mesekutatás történetét itt részletezzem. Erről 
már a közelmúltban elhalálozott Karl Haiding olyan kimerítő leírást adott, 
amely szakmai igényeinket minden téren kielégíti. Ugyancsak ő foglalta össze a 
burgenlandi elbeszéléskutatás történetét is. Megállapításai a szakemberek előtt 
ismertek, itteni megismétlését feleslegesnek tartom. 


A francia felvilágosodás hatására aktívvá vált rigai evangélikus lelkész, Her- 
der, sokoldalú tevékenysége hatott az európai mesekutatás kezdeteire, de közvet- 
ve a néprajztudomány kialakulására is. A kor szellemi áramlataiból fakadóan 
Grimm olyan egyéni utat alakított ki, amelyik Bécsben is komoly mértékben 
érezhetővé vált. Voigt Vilmos megállapítása szerint a 19. század elején itt élő 
Gaal György is az ő hatása alatt és szellemében gyűjtötte össze a Bécsben állomá- 
sozó magyar huszároktól azt a meseanyagot, amelyet ugyanebben a városban 
1922-ben német nyelven adott ki. Ezt nemcsak azért tartom megemlítésre méltó- 
nak, mert Gaal munkája volt az első olyan magyar, tudományos értékű mese- 
kutatási alkotás, amelyik akkor Európának elsőként mutatta be a magyar ha- 
gyományos szellemi kultúra egy részletét, hanem azért is, mert ebben a korban 
sok, a magyar középnemesi és polgári rétegből származó személyiség élt Bécsben, 
akik egy akkori birodalom központjából a hazai szellemi élet kialakításáért küz- 
döttek. Személyiségek, akik a megrekedés veszélyébe került magyar életből 
Bécsbe kerülve összetalálkoztak az európai szellemi áramlatokkal és azokat ma- 
gukon átszűrve közvetítették népükhöz. Amikor a magyar határtól nyugatra élő 
kis maroknyi csoport elbeszélésanyagát útjára bocsátom, kötelességemnek tar- 
tom azokra emlékezni, akik már korábban Bécsből szolgálták népük ügyét. 
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Jómagam is ebben a városban élek. A Bécsi Tudományegyetemen keresztül 
ideköt munkám, amelyhez nemcsak az osztrák, hanem az egyetemes európai 
néprajz kutatás is hozzátartozik. Itt végzem el feladatomat, kötelességem teljesí- 
tésére alkalmas alapot viszont nagyrészt Magyarországon kaptam meg. Módsze- 
remet abból kiindulva, de az ausztriai társadalmi alakulásra építve fejlesztettem 
tovább. A megváltozott életforma nemcsak a társadalomra hat, hanem a kutatóra 
is. Minden átélt változásnál megmarad a korábbiból az, ami az újba beleillik és 
ez nálam az, amit a magyar szakmai kiképzésből kaptam. Nincsen megszilárdult 
kultúra. A társadalom örökké alakul és ez kihat a kultúrára éppenúgy, mint an- 
nak kutatójára. Rám is. 


Még a hajdani Osztrák–Magyar Monarchia történetével függ össze, hogy a 
birodalom magyar oldalától eltérően az ausztriai oldalon nem alakult ki rendsze- 
res, következetes mese-, illetve elbeszéléskutatás. Szakmánk ezen területén belül 
Ausztria Karl Haiding kutatásáig fehér folt maradt Európában. Haiding volt az, 
aki szerintem, az osztrák mesekutatást európai színvonalra emelte, aki elszakadt 
a 19. századtól és már a 20. század szemlélete szerint dolgozott. Szóbeli közlése 
szerint munkája kezdetén sokat kapott a magyar néprajztól is. Korabeli kutató- 
társaival szemben hangoztatta, hogy a társadalmi változások ellenére is, lehetsé- 
ges még az élő mese kutatása és ehhez megadta módszerét is. Az „Ethnographia 
Pannonica” első Szimpóziumán tartott „Die Volksmärchenforschung in Österre- 
ich” című előadásában a következőket mondta: „Az első feladat az, hogy a nép 
szájából hallott történeteket feljegyezzük, ami a kutató munkamódjától és ez a le- 
hetőségektől függően lehet felületes vagy pontos (azaz szószerinti). Fontos lenne 
egyidejűleg a mese életének megfigyelése és felkutatása is: a hagyomány hordo- 
zója, a hely és alkalom, a mesehallgatók állásfoglalása. Csak a folyóiratokban 
vagy könyvekben történő közlés során jönnek elő a kutatók gyakran véletlenség- 
ből történt feljegyzései, amelyek további tudományos kiértékelést tesznek lehető- 
vé.” Ugyancsak ebben az előadásban mondta: „Nagy időbeli megszakításokkal 
három évtizeden keresztül kutattam az eltűnő hagyományokat úgy, ahogy ezt 
napi munkabeli gondjaim megengedték. Ha lassan is, de sikerült, az 1953 előtti, 
az Ausztriából ismertté vált meseanyagot négyötödével megnövelnem és amellett 
még a korábbi időkből meglévőkről adatokat találnom.” 


Kutatási fő területe Burgenland volt. Ez a tartomány 1921 után nem került 
be az akkori Ausztria általános fejlődésébe, de ugyanakkor a magyarországiból is 
kimaradt, mondhatnánk, szellemi kultúrájában is megrekedt. Számunkra ez azt 
jelenti, hogy a kényszerkonzervativizmusban élő kis- és törpeparaszti társada- 
lom tagjai éltek a mesével, ez szervesen hozzátartozott kultúrájukhoz. Az itt élő 
három nyelvcsoportból (német–horvát–magyar), Haiding a németet választotta 
ki kutatásai céljára. Ebben belső, személyes világnézete mellett az is szerepet ját- 
szott, hogy a többiek nyelvét nem ismerte. 


A német nyelvcsoport tagjai nem kerültek 1921 után nemzetiségi konflik- 
tusba. Lényegében nem változott meg az ő anyagi helyzetük sem, de a különböző 
„germán” akciók eredményeként, a polgárosodás őket hamarabb és erősebben 
érte el, mint a táj más nyelvű lakóit. Ebben az időben még meg voltak a nemzeti- 
ségi iskolák is, amelyeket 1938 után megszüntettek. A horvát és magyar anya- 
nyelvű falvakban a mesemondás megmaradt, a német nyelvűekben viszont a
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nemzetiszocialista oktatás mindent megtett, hogy táji kultúrát kiszorítsa. Így itt a 
mesemondás is visszaszorult. Amikor Haiding kutatásait megkezdte, márcsak 
egy kihaló mesevilággal került össze. Nem talált olyan mesemondót, aki nagyobb 
számú repertoárral rendelkezett volna. Személyes közlése szerint egy-egy sze- 
mélytől csak négy-öt mesét és trufát tudott felvenni. Így aztán elég fáradságos fel- 
adatra vállalkozott. 


Karl Haiding kizárólag mesegyűjtést végzett, csak mesét és trufát keresett. 
Általában egyedül volt a mesemondóval és így nem ismerte meg a mesemondó és 
hallgatói közötti kapcsolatot, az elbeszélés során kialakult „mesevilágot”. A mi- 
mikával kapcsolatos írásainak értékét ez a megállapítás nem csökkenti. Érdeme 
az elvégzett munka, az ember, a személyiség felfedezése a mesemondásnál és az 
osztrák mesekutatás nívójának lényeges emelése. 


Az átcsatolást követő évek folyamán a burgenlandi horvátok egy sajátságos 
helyzetbe kerültek. Lélekszámuk, a magyarokéval szemben, mintegy 45 000 
volt. Néhány, a nagyiparhoz orientálódó falut kivéve, egynyelvű településekben 
éltek, azaz a falu nyelve horvát volt. Még Magyarországon kiképzett, magas szel- 
lemi színvonalon álló értelmiségük (tanítók, papok, jogászok) gondoskodott a 
szellemi igényeknek a nemzetiség nyelvén való kielégítéséről. A horvát nyelvű 
egyházi folyóiratok, tankönyvek, kalendáriumok rendszeresen jelentek meg és a 
Horvát Kultúregyesület is aktívan dolgozott. Kialakult egy horvát nemzetiségi 
(nem nemzeti) öntudat, amely a második világháborúig állandóan erősödött. En- 
nek egyik oka az volt, hogy magasabb rangú tartományi tisztviselők és politiku- 
sok nyelvcsoportjukat eredményesen képviselték. Gazdasági téren, az ország ak- 
kori helyzetétől függően nem sokat tudtak tenni. Fő törekvésük az volt, hogy 
megtartsák a nyelvileg is zárt faluközösségeket. Ebben az időben szándékukat si- 
ker koronázta és a kényszerkonzervativizmus ellenére is (vagy éppen ezért) igen 
aktív és magasfokú belső kommunikációjú kultúra alakult ki, amely legerőseb- 
ben a zenei életre és az elbeszélésanyagra hatott. 


Házas asszonyok, azaz családanyák, többsége egynyelvű maradt, a férfiak 
azonban, mint vándormunkások, nagyrészt háromnyelvűek. Ez számunkra azt 
jelenti, hogy fizikai és nyelvi mozgékonyságuk révén az elbeszélőkultúra anyagá- 
nak háromirányú közvetítésében jelentős volt a szerepük. Ennek ellenére téves 
lenne arra gondolni, hogy ezt otthon töltötték be. Tekintve, hogy ők már a mo- 
narchia ideje alatt is falujuktól távoli vidékekről biztosították az otthoni napi ke- 
nyeret, a mesemondás falujukban átszállt az asszonyokra. (Csak úgy mellékesen 
jegyzem meg, hogy a legtöbb esetben a család is anyajogú lett.) A férfiak otthon- 
létük ideje alatt nem meséltek. Kocsmai találkozásaik során inkább a trufákat 
mondták el egymásnak, de csak ritkán családtagjaiknak. Azáltal, hogy a mese a 
férfiaktól az asszonyokra szállt át, azaz azokra, akik nem forogtak a nagyvilág- 
ban, egy elég archaikusnak tűnő anyag maradt meg. Ugyanakkor megnőtt elbe- 
szélésanyagukban a hiedelemmondák jelentősége. A legmeseszerűbben kiszíne- 
zett hiedelemmonda anyagot a horvát falvak asszonyainál találtam meg. (Ezt bi- 
zonyítja az a két kötetem is, amely a pásztorházi [Stinatz] asszonyok elbeszélő- 
kultúrájáról, gyűjtésem anyagából 1983-ban és 1987-ben jelent meg.) 


Annak ellenére, hogy a horvát értelmiség száma nagyobb volt, mint a német 
nyelvű lakosságé, nem beszélhetünk ezen a téren komolyabb kutatási tevékeny-
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ségről. Zenei anyagukat összegyűjtötték ugyan, de ez nem tudományos feldolgo- 
zás céljából, hanem a továbbadás és a megőrzés érdekében történt. A szórványo- 
san Zágrábból átjövő horvát kutatók nem keresték a kultúra együttesét, hanem 
csak a nemzetinek vélt jelenségeket. Rendszeres kutatásra csak 1961 után került 
sor, amikor a pinkavölgyi lakosság, azaz mind a három nyelvcsoport hagyomá- 
nyos kultúrájának kutatását összehasonlító vizsgálat formájában megkezdtem. 
Ennek keretében azonban nem a meseanyagot, a megtalálható meséket kerestem, 
hanem azt, amit az élő kultúrában, személyemtől függetlenül, egymásnak el- 
mondtak. 


Haiding 1953-ban kezdte meg kutatómunkáját, de kizárólag német nyelvű 
lakosság között és a német nyelvszigetkutatókkal megegyezően igyekezett min- 
dent, amit talált, németnek tekinteni. Mint, ahogy már jeleztem, ő egy polgáro- 
suló közösségbe került bele, és csak egy korábbi életforma maradványaival talál- 
kozott. Pásztorházi (Stinatz) kutatásomra 14 évvel később került sor: akkor, ami- 
kor a férfiak többsége már ingázómunkás lett, de az anyák még nem lettek mun- 
kavállalók, azaz háromgenerációs közösségük még nem bomlott fel. Ugyancsak 
1961-ben kezdtem meg munkámat a pinkavölgyi magyarok között, ahol ismét 
más helyzettel találkoztam. 


A burgenlandi német anyanyelvűek a korábbi nyugatmagyarországi ki- 
sebbségből új hazájukban a többséget képviselték, az itteni magyaroknál, ez for- 
dítva volt. Ha a tájat országhatár nélkül tekintjük, akkor megállapítható, hogy 
itt a magyarok a törökkor óta állandóan kisebbségben voltak. Tényleges számuk 
a monarchia ideje alatt is messze a horvátok alatt maradt. Már ebben az időben 
sem volt jelentős értelmiségük. Aki közülük iskolát végzett, elhagyta faluját. A 
századvégi nemzetiesítő akciók keretében a német és horvát fiatalokat a magyar 
állam ösztöndíjakkal támogatta, a magyarok gyermekei ezt csak kisebb mérték- 
ben kapták meg, mert ők „úgyis magyarok” voltak. A Burgenlanddal Ausztriá- 
hoz került magyarok életformája bizonyos mértékig megrekedt már korábban is, 
akkor, amidőn 1848-ban parasztnemesi jogaikat elvesztették. Kiváltságos hely- 
zetük megszűnése nemcsak öntudatvesztéshez, hanem egyre gyorsabbá váló 
anyagi elszegényesedéshez is, vezetett. A törpeparaszttá vált hajdani parasztne- 
mesek kultúrája (szellemi és anyagi) a 19. században ragadt meg, hogy aztán 
1965 után a civilizáció betörése teljes szellemi elszegényesedésbe vesse őket. Ez a 
hatás náluk lényegesen erősebb volt, mint a másik két nyelvcsoportnál. 


A burgenlandi és a horvátországi horvátok kapcsolata az első világháború 
után igen aktív lett, ezzel szemben a magyarok önmagukba zárkóztak és Magyar- 
országról semmiféle kulturális támogatást sem kaptak. Nemcsak nemzeti ki- 
sebbségi helyzetbe szorultak, hanem kisebbségi érzéseik is felébredtek. Megszűnt 
a magyar nyelvű sajtó, amelynek azonban korábban sem volt komoly jelentősé- 
ge. Erősebben hatott az a tény, hogy a magyar nyelvcsoport tagjai közül csak 
kevesen, leginkább a munkássorban lévők, ismerték a két másik csoport nyelvét. 
Német lett a táj hivatalos nyelve, és mert ezt nem tudták, mégjobban beszorultak 
településükbe. Korábban a németek és a horvátok a magyar és nem az osztrák 
hadsereghez vonultak be, ahol a magyar nyelvet megtanulták. 


Az erős egynyelvűség elszigetelő hatása magmutatkozott a parasztfalvak la- 
kóinál éppenúgy, mint a majorok cselédségénél. (E két közösség tagjai nem tud-
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tak egymásról.) Az 1930 utáni évek egyre erősebb németországi nacionalszocia- 
lista agitáció nemcsak az elszigeteltséget növelte, hanem a kisebbségi érzést is. 
Amikor a nácik Ausztriában átvették az uralmat, megszüntették a majorok jól 
működő magyar iskoláit, majd a parasztfalvakéit is. A férfiak kénytelenek voltak 
a német hadseregbe bevonulni, ahol a nyelv nem ismerése miatt ismét csak alan- 
tas helyzetbe jutottak. A háború évei alatt magtanulták a nyelvet és kezdték szé- 
gyelni magyar nyelvtudásukat, illetve megszűnt számukra a magyar nyelv értéke. 


A háború utáni ún. „kemény határ” elszigetelte őket a szomszédos nagyobb 
központoktól (pl. Szombathely, Mosonmagyaróvár, stb.) és egyre erősebb lett ab- 
beli meggyőződésük, hogy falujuk nyelvével semmit sem tudnak elkezdeni. Ami- 
kor a nagyhatalmak 1954-ben az ausztriai békeszerződést aláírták, abban bent 
volt a nemzetiségek védelme, ám a felsorolásból kifelejtették a magyarokat. Ez 
azt jelenti, hogy nem volt nemzetiségi joguk! De erre nem is tartottak igényt. Er- 
re az is bizonyság, hogy a felsőőri kálvinisták magyar nyelvű iskoláját maguk a 
szülők adták fel. Magyar iskolai oktatás csak annyiban maradt meg, hogy a gye- 
rekek magyar nyelven kezdtek el németül tanulni. Ennek eredményeként ma- 
gyarul sem írni, sem olvasni nem tudtak az ekkor felnövők. Kialakult egy betűtől 
függetlenné vált, magyar szóbeliségen alapuló kultúra, amely tökéletes izoláció- 
ban élve, egyre jobban elvesztette tartalmi jelentőségét. A vallási különbségek az 
egymásmellett élő magyar települések kapcsolatát is meghiúsították. 


A magyar nyelv szokássá vált és a magyarságtudat megszűnt. Helyét a falu- 
tudat foglalta el. Ez azt jelenti, hogy pl. szokás volt, hogy Őriszigeten belül ma- 
gyarul beszéltek, mert ez ott könnyebb volt, mint ahogy nekem is mondták; „Itt 
nálunk a szigeti nyelv szokás.” (De ez nem azonos az alsóőrivel.) Amikor a két 
szomszédos ország kapcsolata egyre jobb lett és az illetékesek aláírták az osztrák– 
magyar kulturális szerződést, ez a burgenlandi magyaroknak nem tudott használ- 
ni. Már annyira leszoktak a magyar nyelvről, hogy ennek a szerződésnek a jelen- 
tőségét nem értették meg. Ezen a helyzeten a vízumkényszer megszüntetése sem 
változtatott lényegesen. 


Egy ilyen magyarságtudatától elszakadt, nyelvében megragadt közösségben 
kezdtem meg 1961-ben néprajzi kutatásomat. Előttem csak néhány, pár napra 
odalátogató magyar népdalkutató került csak ide. A magyar néprajztudomány 
számára ez a terület addig fehér folt maradt. Függetlenül attól, hogy ma Ausztria 
egyetlen nemzetiségének hagyományos kultúrája sincs olyan mértékben felkutat- 
va, mint az itteni magyaroké, ennek a nyelvcsoport tagjaira nem volt hatása. Az 
a néhány magyar értelmiségi, aki ezt a kihaló csoportot megmenteni igyekszik, 
sem támaszkodik ezekre, a részben már német nyelven kiadott, eredményekre. A 
kutatás végrehajtásához szükséges anyagiakat részben saját keresetből, részben 
pedig az illetékes osztrák tudományos szervek támogatása révén sikerült biztosí- 
tani. (Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy az osztrák kutatás sem foglalko- 
zott behatóbban evvel a területtel, csak kérdőíves munka folyt, amit kartográfiai 
célra szándékoztak kiértékelni.) 


Egyetlen néprajzi kutatást sem lehet lezártnak tekinteni. Akkor is, ha valaki 
egy korban az élő kultúrát monografikus módszerrel, és három generációt figye- 
lembevéve megvizsgált, a rákövetkező generáció már a meglevőt továbbalakítja. 
A kultúrának éppen az a csodálatos tulajdonsága, hogy mindig mozgásban van,
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mindig alakul, hogy az nem önmagáért van. Középpontjában nem a jelenség áll, 
hanem az ember, illetve az emberekből, a családokból kialakult közösség. A bur- 
genlandi lakosság, köztük a magyarok is, a változó időben élnek bent, egy olyan 
korban, amelyben a hagyomány és a civilizáció egymással konfliktusba kerültek. 
Ez ahhoz vezetett, hogy a korábbi együttélési formák, a produkció, a mindenna- 
pok biztosításának módszerei, lehetőségei megváltoztak. Evvel párhuzamosan a 
kultúra is. Az 1965-ben lezárt összefoglaló és összehasonlító vizsgálat eredmé- 
nyei ma, huszonegynéhány év után, történelmi értékűek. Csak az akkori kultúrá- 
ról adnak megközelítő képet, de ma már nem érvényesek, arra azonban alkalma- 
sak, hogy egy újabb kutatáshoz, összehasonlítás céljára, alapot biztosítsanak. 


Tempora mutantur! A változó idők megváltoztatják az embert, közösségeit, 
az egész társadalmat és annak kultúráját is. Evvel a változással párhuzamosan 
feltétlenül szükséges, hogy az a tudományág, amelyik ennek a változó kultúrá- 
nak kutatásával foglalkozik, szintén ehhez alakítsa módszereit. Ez nem jelenti 
azt, hogy a korábbiakat mellőzi, de az új, az időben szükséges elől sem zárkózik 
el. A kettő kiegészíti egymást. Ezt igyekeztem a fejezet elején kihangsúlyozni, 
amikor a magyar mesekutatás módszereinek, szemléletének állandó alakulását 
megemlítettem. Láthatjuk, hogy a magyar társadalom változási fázisaiban, a ku- 
tatási szemlélet mindig gazdagodott, mindig szélesebb, a társadalmat egyre össze- 
fogóbb lett. Továbbra is szükséges maradt a rendszerezés, a jelenségek összeha- 
sonlítása, de az idők folyamán a jelenség, a mese mellett, annak hordozója, az 
ember is a középpontba jutott. Ennek felismerése szabta meg az én módszeremet 
is. 


Mint ahogy, a „Kire marad a kisködmön?” c. munkámban, amely első íz- 
ben adott magyar nyelven összefoglaló képet a burgenlandi magyarok egy társa- 
dalmi csoportjának hagyományos elbeszélő kultúrájáról, elsődleges, alapkutatási 
eredményeket közlök. A burgenlandi magyar parasztfalvak egyetemes hagyomá- 
nyos kultúrájából az elbeszélő kultúrával kapcsolatos eredményeimet és megálla- 
pításaimat adom közre. Módszerem a felkutatott társadalomhoz alkamazkodik. 
Ebben természetesen érvényesül a kutató személyisége, látásmódja is. S éppen ez 
az, ami a kutatás szabadságát jelenti, és ahogy láttuk, a magyar mesekutatást is 
mindig előbbre vitte. Kezdetben csak a „mi” volt fontos, azaz a mese, mint a 
kultúra egy, az embertől elszakított jelensége. A módszertani fejlődés eredmé- 
nyeként hamarosan feltűnt a „ki” is, azaz az ember, aki a mesét elmondta. Ez a 
„ki”, az ember, azonban egy társadalmon belül élt és él, annak előírásaitól, vál- 
tozásától függ és így szükségesnek tartottam, annak megvilágítását, ki, milyen 
körülmények között, a közösségtől való függésének milyen státusában válik ak- 
tívvá és a közösség tagjai erre hogyan reagálnak. Arra is igyekeztem választ ad- 
ni, hogy a közösség és a jelenség, illetve a jelenségcsoportok közötti viszony, ho- 
gyan, és miért, mikor alakul. 


A hagyományos néprajztudomány számára ez a szemlélet szokatlan. Egye- 
sek összetévesztenék a szociológiával, ha nem veszik észre, hogy a társadalom ki- 
hangsúlyozása ellenére is, a kultúra, annak alakulása áll a középpontban. 


Abban is eltértek az általános szemlélettől, hogy nem a meseanyagot, ha- 
nem az elbeszélő kultúrát vizsgálom. Egy jelenség önmagában nem a kultúra, ha- 
nem csak annak alkotó részecskéje. A sok kis rész egysége, azoknak a személyi-
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séghez, a közösséghez és az egész társadalomhoz kapcsolódó funkciója, azaz an- 
nak leírása, adja meg az élő kultúra képét. Vizsgálatom középpontjába nem a je- 
lenség számmal kifejezhető gyakorisága áll, hanem annak élete, használata, illet- 
ve használói. A felkutatott magyar közösségeket, illetve azok hagyományos kul- 
túráját az ő jelenükben és az én jelenemben igyekeztem megfogni és kiértékelni. 
Ebben a jelenben (mint ahogy a korábbiakban is), a meseműfajok és a hiedelem- 
mondák, de néha az élő hiedelem sem voltak egymástól elválaszthatók. Így nem 
maradt más lehetőségem, mint ezt az elbeszélő konglomerátumot együttesen 
vizsgálni. Személyek és személyiségek szerint vannak ugyan különbségek, mind- 
egyik műfajnak megvannak a sajátos, elismert elbeszélői, a kultúra egységében 
azonban szorosan összefüggenek egymással. Ebből kiindulva a burgenlandi ma- 
gyar parasztfalvak elbeszélő kultúráját a „ki”, „mikor”, „miért” és „hogyan” vo- 
natkozásaiban igyekeztem megvilágítani. 


A szöveggyűjteményben levő meséket nem értékelem ki, számomra közlé- 
sük volt fontos, az, hogy ezeket a kutatóknak hozzáférhetővé tegyem. A feltűnő- 
en nagyszámú hiedelmet és hiedelemmondákat külön fejezetben tárgyalom. Ezt 
azért tartottam szükségesnek, mert az életforma változása, a technikai világ hatá- 
sa befolyásolja meglétüket és éppen ennek a folyamatnak a megvilágítása volt 
számomra fontos. A kutatás történetének rövid ismertetésénél kitérek már az ak- 
kori idő társadalmi változására, amit később az egyes elbeszélő személyiségek le- 
írásánál behatóbban konkrétizálok. 


Munkám első főrészének befejezéseként arról igyekszem összefoglalást adni, 
milyen formában jelentkeznek a hagyományos közösségen kívülállók az elbeszé- 
lésanyagban. A hiedelemmondák (majorok és parasztfalvak) csoportosítása előtt 
külön fejezetben foglaltam össze azokat az adatokat, amelyek egy boszorkánynak 
vélt asszony öngyilkosságnak mondott halálával függenek össze. Szerintem, ez 
világot vet a hiedelem és a közösség kapcsolatára. Az egyes hiedelemegységek 
tárgyalásánál nem a jelenséget, hanem annak az emberhez való viszonyát állítot- 
tam a középpontba. Ezt követően megkísérlem, megfigyeléseim alapján a hie- 
delemanyagot és a hiedelemmondát társadalmi és nemek szerinti hovatartozásuk 
szerint egy táblázatban felmutatni. 


Amit közreadok, lényegében nem más, mint egy jegyzetekkel ellátott adat- 
közlés. Időszűkében lévén, azt tettem, ami lehetséges volt. A majorok elbeszé- 
lésanyaga után most kézbeadom a parasztfalvakéit is. Az érdeklődő olvasó képet 
kap a burgenlandi magyarok eddig ismeretlen kultúrájának egy részéről, a szak- 
ember pedig összetalálkozik avval a híddal, mely az alpesi és a nyugatpannóniai 
elbeszélőkultúrát egymással összeköti. 
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A burgenlandi 


magyar települések. 
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A KUTATÁS TÖRTÉNETÉRŐL 


Éveken keresztül, szinte megszakítás nélkül kutattam a burgenlandi emberek ha- 
gyományos kultúráját. Igyekeztem mind a három nyelvcsoport életformáját meg- 
ismerni, azaz a magyarok mellett a német és horvát anyanyelvűekét is. Ezek az 
évek, az az önként vállalt feladat, annyira összefonódott életem történetével, 
hogy most egy száraz módszertani leírás helyett szükségesnek tartom, hogy 
egyetsmást ennek a kutatásnak a történetéről elmondjak. Azt, hogy hogyan ke- 
rültem ide, milyen célkitűzésekkel indultam útnak, mi lett valóság a tervből és 
milyen, a hagyományos közösségekben élő személyiségek hatottak munkámra, 
de életemre is. Ámbár az ilyesmi az úgynevezett tudományosértékű munkákban 
nem szokás, mégis kitérek ezekre, mert egy elmélyült kutatás nemcsak adatokat 
eredményez, hanem emberséges kapcsolatokat, találkozásokat és így a kutató 
személyét is alakítja. Élményeim hozzátartoznak a burgenlandi magyarok törté- 
netéhez és kár lenne őket elhallgatni. De nemcsak ezért. Munkámban nem ha- 
lott, papírrá vált jelenségeket adok közre, hanem a kultúrának olyan részleteit, 
amelyek mögött élő emberek húzódnak meg, akik számára az itt leírtak életük 
tartalmát, nem az ünnepnapok örömét, hanem a hétköznapok gondjaival való 
megbirkózást jelentik. 


Meggyőződésem, hogy minden történelem, hogy nincsen véletlen. Az is a 
történelemhez tartozik, hogy 1960 végén meguntam az egyik kutatóintézettől a 
másikhoz való vándorlást, az örökös csavargást, de azt a bécsi szállodai portás- 
fülkét is, amelyikben ekkor este kilenctől reggel hétig a „hé, te” voltam. Amikor 
ez évben karácsony és szilveszter éjszakáját úgy töltöttem el, hogy mégcsak egy jó 
szót sem kaptam, elegem lett a szállodai vendégek magatartásának megfigyelésé- 
ből és elhatároztam, hogy kutatóútra indulok. Hogy hová, azt nem volt nehéz el- 
dönteni, Burgenlandban élnek magyarok is és a szakmában semmit sem tudunk 
róluk. 


Eléggé körülményes lenne leírni, hogyan kerültem a Pinka völgyében meg- 
húzódó magyar faluba, Alsóőrre, de odakerültem és ez a tény már önmagában 
megszabta további életem folyását. 1961 január 16-án léptem át először az alsó- 
őri plébánia küszöbét, hogy aztán onnan sohase szakadjak el. Az öreg plébános, 
az azóta már megboldogult Rafl Jenő bácsi, aki pályafutását még Zalaegerszegen 
kezdte el, és gazdaasszonya, Hedvig néni, befogadtak. Eredetileg csak két hétre 
terveztem utamat, amiből később hónapok, évek lettek. Három év után jöttem 
vissza Bécsbe, de oda már nem szállodai portásként, hanem a bécsi Tudomány- 
egyetem lektoraként, ahol a nyugati világban elsőként a „Kárpátmedence népraj- 
zát” adtam elő. Erre azonban akkor került sor, amikor első eredményeim az oszt- 
rák néprajzban meglepetéseket okoztak. 


Ez természetesen nem ment máról holnapra és nem is volt igen egyszerű. 
Kezdjük ott, hogy pénzem nem volt, de időm az elég és hála Isten, Jenő bácsinak 
megértése is. Így aztán életemben először kutathattam úgy, ahogyan én ezt ma-
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gamban megálmodtam. A kutatást úgy kezdtem el, hogy nem kutattam, hanem 
csak hetekig csámborogtam, lődörögtem a faluban. Az ottaniak először megnéz- 
tek, azután megszoktak. Én is őket, ami nem volt könnyű dolog, mert egy igen- 
csak idegen világba csöppentem bele. 


Be kellett vallanom, hogy először bizony igen romantikusan valami „ősma- 
gyart” kerestem. Össze is dőlt bennem a világ, amikor az egyik Seperné (van vagy 
hatvan a faluban), a favágítótól fiát ékes magyarsággal küldte: „Gyerek, menny 
be, saltód ki a vasmasinát!”, azaz hogy kapcsolja ki a mosógépet. Mivel a világ 
eddig is mindig újra összedőlt, hogy azután ismét csak felépülhessen, bennem is 
tisztázódott valami. Elsőként arra jöttem rá, hogy itt, ebben a nyelvszigetben, a 
magyar nyelv fejlődése már évszázadok óta megrekedt és a technika nyelve ter- 
mészetszerűleg osztrák oldalról, azaz németül érte el az alsóőrieket. Egy konzer- 
vatív magyar nyelvből és a német befolyásból alakult ki az, amit magamnak is 
meg kellett tanulnom. Igencsak hegyezni kellett fülemet, amikor az egyik férfivel 
találkozva azt mondta: „Jaj, a lábomék maj megrokkannak, a szememék meg 
maj ementek, mert kókhangyát kerestem.” (Kókhangyának mondják a barkát.) 


Bennem élt valami magyar. Az, amit gyerekként megéltem, amivel kutatása- 
im során találkoztam. A székelyföldön Háromszékben, a Kecskemét környéki 
pusztákon, a Balatonmellékén. Ezekből bizony itten semmit sem találtam. A 
nyugati határokon kívül, Alsóőrön, egy más, számomra ismeretlen világba csöp- 
pentem bele. Egy olyanba, amelyik már a törökkor óta szigetet képezett, ame- 
lyikben évszázadok óta hatott a „stejer” szomszédság, amelyik tele volt a kezdet- 
ben még számomra is alig érthető ellentmondásokkal. Időbe került, amíg kiis- 
mertem magamat. 


Kovács Márton az itteniek történelméről és Imre Samu a nyelvről írtak 
ugyan eleget, de még mindig sokat lehetne összehordani. Itt, most csak annyit, 
hogy az alsóőriek, de a többi magyar falu lakosainak elődjei is határvédő paraszt- 
nemesek voltak. Nemes uraknak számítottak akkor is, ha vagyonuk nem volt na- 
gyobb, mint a szomszédos falvakban élő hajdani jobbágyoké. Az én kisparaszti 
falumban öt holddal már „gazdának” számított a tuladonos és tíz holddal „gaz- 
dagnak” tekintették. Házuk boronafalú volt, amit éppenúgy szalmával fedtek be, 
mint a jobbágyok. Ma, amikor „divatba kerültek”, csak a büszke árkádos házai- 
kat mutatják, mert az szép. Az igazság az, hogy ezeket csak akkor kezdték el épí- 
teni, amikor a jobbágy-felszabadítási törekvések idején magukramaradtak. Ekkor 
megfeledkeztek róluk, mert a módos nemeseknek nem számítottak egészen an- 
nak, a jobbágyoknak meg mégiscsak. Joguk volt, de vagyonuk nem, így aztán új 
házakkal igyekeztek nemes voltukat kihangsúlyozni. De ekkor sem épített min- 
denki így, hanem csak az, aki 1848-ig a falu képviseletében a „nemesi törzs” ne- 
vében szavazhatott megyei ügyekben. (1. kép) A többi ház még jóideig borona- 
falú maradt. Ez csak akkor változott meg, amikor a falu valamelyik fele leégett. 
Az új házakat az akkori divatnak megfelelő formában építették fel. S mivel a 19. 
század folyamán elég sok tűzvész volt, kicserélődtek a házak. Végülis csak két 
boronafalú maradt meg (2. kép). Ezek és a nem árkádos házak nem felelnek meg 
a „normáknak”, de a bennük lakóknak igen. 


Igencsak csalódtam, amikor rájöttem, hogy nincs szép könyveket megtöltő 
népviselet és a népművészetet is hiába kerestem. Amikor népdal után érdeklőd-
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1. kép Árkádosház. Alsóőr (Unterwart). 1963
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2. kép. 1975-ben épült boronafalú ház. Alsóőr. (Unterwart). 1962
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tem, igencsak furcsán néztek rám. Csak annyit mondtak: „Énekünyi, azt szok- 
tunk.” Zalából, Vasból kiindulva kerestem a betlehemezőket, a regősöket, meg 
még sok miegymást. De bizony hiába mondtam én fel a „néprajzi receptköny- 
vet”, mindenre csak nemet mondtak. Így nem maradt más hátra, nekiálltam ku- 
tatgatni azt, ami megvan. Ha már az egyes mutatós jelenségekkel nem boldogu- 
lok, gondoltam, akkor megkeresem azt, ami megvan. Valami kultúrájuknak csak 
kell lenni, bizonykodtam magamban, mert anélkül egyetlen közösség sem tud 
megélni. Így sodródtam bele valamibe, ahol nem tudtam, hol kezdjem el. Szeren- 
csémre elkezdtem, hogy sohase érjek a végére. 


Kezdeti tájékozódás után elsőnek Seper Jani bácsit kerestem fel. Valóságos 
neve nem ez volt, hanem Györök János. Később rájöttem, hogy ebben a faluban 
mindenkinek más a „házineve”, mint ahogy bevezették az anyakönyvbe. Jani 
bácsi okos, olvasó ember hírében állt, aki szívesen beszélget és ideje is van rá, 
mert az öregkorba beleérve feladta a gazdaságot. Hetekig ültem nála. Beszéltünk 
erről, arról. Én elmondtam neki az én világomból egyetsmást, ő meg az övével 
válaszolt rá. Tőle kaptam meg a bevezetést a burgenlandi magyarok hagyomá- 
nyos kultúrájába. Az én első burgenlandi tanítómesterem hatvanadik évét el- 
hagyva a múlt és jelen határán szemlélte faluját, amelyik számára az ő világa is 
volt. Sokmindenről beszélt, de egyes személyekről nem sokat. Később jöttem rá, 
hogy ebben is tévedtem. Mondott ő bizony kortársairól is eleget, csak mindent a 
múltba tett vissza, a „régi öregek” múltjába szőtt bele. Ilyesmivel később gyakran 
találkoztam, amikor egyesek még attól féltek, hogy a falubeliek megtudják, mi- 
ről, kiről beszélgettünk. 


Néhány nevet azonban mégiscsak megtudtam tőle. Így azt is, hogy az öreg 
Smodits néni, magárus asszony, aki élete folyamán mindig a környékbeli falva- 
kat járta és „sokat tud”. Így kerültem össze vele, aki Alsóőrről bizony nem sokat 
tudott, mert oda csak hazajárt, annál jobban ismerte azonban a környező falva- 
kat. Ez később javamra vált. Azt is megtudtam, hogy a Mundi Jóska, egy púpos 
asztalos, amolyan ezermesterkedő, minden férfi az ő műhelyébe jár, hogy néha 
négyen-öten is várnak, amíg ő egy darabot megreparál. Az már ekkor nem za- 
vart, hogy őt sem így hívták, hanem Gaal Józsefnek. Hasonló volt a helyzet Bába 
Rozával is, akit annakidején Frantsis Rozának kereszteltek és csak később lett 
Csulakné. Jutka Juli nénit sem tudtam volna sohasem megtalálni, ha igazi nevén 
(Szabó Julianna) keresem. Akit viszont a faluban Szabó Juli néninek neveztek, 
szintén más néven kapta meg az adókivetést. A Heinereknek is meg van a becsü- 
letes magyar neve éppenúgy, mint ahogy a Laciékat és a Bótosékat is más név 
alatt találja meg a postás. Ez az általános „kétnevűség” is összefügg a falu törté- 
nelmével. A középkortól kezdve csak tizenegynéhány név volt Alsóőrön, és 
mind parasztnemes lévén mindig egymásközött házasodtak. A „házi nevekkel” 
különböztették meg egymást. Ezek mögött meghúzódik mindenegyes család, 
minden nemzetség története. Ennek tisztázására nem maradt időm, pedig megér- 
né a befektetett időt és fáradtságot. 


Számomra ebből a kétnevűségből az volt a fontos, hogy megismertem a falu 
legfontosabb személyiségeit, aminek később nagy hasznát vettem. Minden falu- 
nak, mindenegyes azonos fejlődés során kialakult hagyományos közösségnek 
meg van a sajátos kultúrája, amely mögött azonban minden generáció életének
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középpontjában egyes személyek, mondhatnánk, iniciátorszemélyiségek álltak. 
Amíg múzeológusként csak valami kiválasztott téma felkutatására néhány napra 
mentem ki egy faluba, nem láthattam meg ezeket az összefüggéseket. Kezdetben 
Alsóőrön sem. 


Annak ellenére, hogy munkámban a még meglevő burgenlandi magyar pa- 
rasztfalvak elbeszélő kultúráját szándékozom összefoglalni, kénytelen vagyok er- 
ről a faluról hosszabban beszélni. A három évig tartó szakadatlan kutatás során 
Alsóőrön alakult ki az a „monographikus” kutatási metódusom (mások holiszti- 
kusnak nevezik), amely arra törekszik, hogy az egyes jelenségeket nem egyedül, 
az együttesből kiszakítva, hanem az összes többivel összefüggő kapcsolatai révén 
igyekezzünk megismerni. Ez nagyjából sikerült is. Abból indultam ki, hogy a 
kultúra együttese sohasem volt egy fejlődésében megállt, megragadt komplexum, 
hanem örökös mozgásban, alakulásban lévén, állandó változásnak volt alávetve. 
Ez az együttes mindig változott és azok a jelenségek is, amelyek a múltból meg- 
maradtak, más „szociális rangot” kaptak, vagy pedig kihaltak és egy újabbnak 
adtak helyet. Ez sohasem jelentett kulturális elszegényesedést. Erről csak akkor 
beszélhetünk, ha a kihalt helyébe nem lép valami új. 


Az alsóőri háromgenerációs kultúra kutatás eredményeiből kialakult teória 
számtalan adattal igazolható. Az egy házban élő, közösen gazdálkodó három ge- 
neráción belül minden esetben megtaláltam azt a három kultúrát, amelyek 
ugyan egymásba folytak, látszólag egységes képet mutattak, de amikor az egyes 
korosztályokat egymástól elválasztva vizsgáltam meg, a jelenségek összessége a 
másik kettőhöz viszonyítva lényeges különbséget mutatott. (Egy három generáci- 
ós famílián belül a nyelvi különbségek is megállapíthatóak voltak.) Ezek alapján 
a tradíció fogalma azt jelenti, hogy mindenki belenőtt fiatalkorának kultúrájába, 
annak ezernyi jelenségét megismerte, de ebből az egységből aktív, felnőtt korá- 
ban, illetve amikor a mindennapi életért felelős lett, azt használta, ami az ő korá- 
ban a közösség normái szerint életképes maradt. 


Evvel kapcsolatban még sokat lehetne és kellene is elmondani, de a kérdés 
részletezése mostani célkitűzésemtől nagyon eltávolítana. Az eddigiekből itt csak 
az a fontos, hogy elég időm lévén, a kutatási módszer terén is kísérletezhettem, 
különböző metódusokat próbálhattam ki. Végül is úgy döntöttem, hogy a megfi- 
gyelés, átélés és csak a sorban utolsóként a kikérdezés alapján igyekszem az 
egyes jelenségeket, azok egymáshoz kapcsolódását és a mögöttük meghúzódó 
örök MIÉRT-et megismerni. (Hiszek abban, hogy minden létezésnek és minden 
változásnak meg van a miértje, azaz a belső és külső faktoroktól függő oka, törté- 
neti háttere.) 


Bent éltem a faluban. Együtt voltam munkában, szórakozásban, ünnepnap 
és hétköznap, télen, nyáron a közösség tagjaival úgy, hogy nem törekedtem „al- 
sóőrieskedni”, de a kutatót sem játszottam meg. Úgy is mondhatnánk, sikerült 
elérnem, hogy emberek kerültek egymással kapcsolatba és senki sem tolakodott 
bele a másik életformájába. Annakidején még huszonegynéhány évvel fiatalabb 
lévén, összebarátkoztam a korombeliekkel, de az is lehetségessé vált, hogy az ak- 
koriban katonaköteles fiatalokkal közvetlen kapcsolatba kerülhettem. Legjobb 
beszélgetőtársaim a termelésben már nem aktív, a falu kultúrájának peremére 
szorított öregek lettek. Megismertem ez egyes személyek, rajtuk keresztül a kö-
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zösség gondjait is, azt a belső feszültséget, bánatot, örömöt, gyűlölködést, szerete- 
tet, ami az itt élőket egymástól nem elválasztotta, hanem – akkor is, ha első hal- 
lásra ellentmondásnak tűnik –, a falu egységét összetartotta. 


A kezdeti nehézségek után ez úgy vált lehetségessé, hogy az átélt, a hangsza- 
lagra felvett beszélgetésekből származó adatokról egyetlen másik falubeli sem tu- 
dott meg semmit. Ha csak ugyanazon a családon belül hallottakat egyszer is el- 
mondtam volna valakinek vagy egy felvételt lejátszottam volna, elzárkózott vol- 
na előlem az egész falu. Kivételt csak a nyilvános közös élmények képeztek, így 
pl. a felvett éjféli mise, a farsangi fogadók szövegei, a fahúzás (tuskóhúzás) során 
elhangzott verselés. 


A faluban hamarosan nem doktorúr, hanem doktor lett a nevem. Házinevet 
kaptam. (A doktorúr, itten egyébként csak az orvosnak dukál.) Tekintve, hogy 
nem okoskodtam, magyarázgattam, nem tekintették sürgölődésemet munkának, 
hanem afféle időtöltésszerű szórakozásnak. Nem is kérdezték, mit akarok a fel- 
vételekkel csinálni. Összejöttünk, beszélgettünk, szórakoztunk. (Most, amikor 
hosszú évek múltával néha belátogatok Alsóőrre, még sokan mondogatják: 
„Doktor, halla, mér nem jön hozzánk? De jókat beszélgettünk.”) Szerencsémre 
az itteniek akkor még nem tudták, mi a néprajz, a kultúra fogalmát sem ismer- 
ték, de ez nem is érdekelte őket. Ezt bizonyítja egy megtörtént anekdota is. Egy 
alkalommal, pénteken este én is a munkásvonattal utaztam vissza a faluba. A 
bécsi pályaudvaron megszólított egy őrállási (Oberdorf) férfi: „Doktor, hazafe- 
lé?” Igenlésemre folytatta: „Na, akkor menjünk együtt.” Hamarosan csatlako- 
zott hozzánk egy pásztorházi is, harmadiknak pedig egy alsóőri. Így aztán négyen 
ültünk a fapadosban. Beszélgettünk, cigarettáztunk, viccelődtünk. Egyszercsak 
megállt mellettünk egy hétvégi hangulatban ingadozó németciklényi (Eisenzi- 
cken) férfi. Állt, állt, aztán rámszólt: „Ki vagy te, téged nem ismerlek.” Nem 
volt szükség válaszomra, mert a többiek szinte egy hangon mondták: „Ki? Hát a 
doktor!” „Milyen doktor? Emberdoktor?” „Nem.” „Állatdoktor?” „Nem.” 
„Hát akkor biztos ügyvéd vagy.” Útitársaim erre is nemmel válaszoltak. Nem is 
tehettek mást, mert ők sem tudták, miféle doktor vagyok. „No, hát, akkor nem 
vagy te más doktor, csak amolyan kalendáriumba való.” 


Igyekeztem volna csak egyszer is, munkám fontosságát megmagyarázni, 
megszűnt volna a beszélgetések spontanítása, mindenki meggondolta volna, mit 
mondjon, hogy okosan beszéljen. Nem maradt volna lehetséges, hogy öregek, fia- 
talok elmondják panaszaikat, örömüket, néha olyasmit is, amiről lehetőleg még a 
gyóntatószékben sem beszéltek. Ez nekik megkönnyebbülést, jómagamnak vi- 
szont olyan adatokat jelentett, melyeket kérdezés során sosem tudtam volna elér- 
ni. (Elmondhatom, hogy kanyargóssá vált életemnek sem előtte, sem utána, nem 
volt olyan szép szakasza, olyan belső megnyugvása, mint ezek az, amolyan csa- 
vargóként eltöltött kutatási évek. A közelben nem volt kolléga, csak a járási szék- 
hely néhány ura nézett rám ferdén, mert kerültem a társaságot. De aztán kolléga 
is csak akadt, mert néhány néprajzos segítségével közveszélyes munkakerülés 
vádjával feljelentettek. Ügyemet ki is vizsgálták. Szerencsémre a nyomozó nem 
értelmiségi, hanem értelmes ember volt, így aztán tovább dolgozhattam.) 


De, hogy a témánál maradjunk, visszatérek Györök Jani bácsihoz. Értelmes, 
okos ember lévén, igen megértettük egymást. Első beszélgetéseink után már mag- 
nómmal mentem hozzá, ami őt nem zavarta, „mert nem beszélünk titokról”.
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(Vejével, aki tanító volt, nem sikerült egyetlen felvételt sem csinálnom. Amelyik 
pillanatban bekapcsoltam készülékemet, nyomban elállt a hangja.) Az első idő- 
ben mindennap rendszeresen leírtam szalagjaimról az elhangzottakat, kiértékel- 
tem eredményeimet. Ez fontos is volt, mert nem egy bizonyos témáról beszélget- 
tünk, hanem sokoldalú emlékezésekről, a falu életéről. Kivétel nélkül mindent 
felvettem. Hamarosan megtaláltam azokat a személyiségeket is, akik mint ha- 
gyományőrzők vagy az azt változtatók, a közösség életében fontos feladatot töl- 
töttek be. Változatlanul folytattam Jani bácsival való „információs beszélgetése- 
ket”, de közben kapcsolatot kerestem a kiszemeltekhez is. 


A már említett Gaal (Mundi) Jóska bácsi, a falu ezermestere, aki gyerekko- 
rában nyomorékká vált és asztaloskodva kereste meg szűkös kenyerét, központi 
személlyé vált a felnőtt férfiak életében. Műhelyén belül beszédes embernek mu- 
tatkozott. Mivel sokan jöttek össze nála, sokat hallott, a falu belső életét ismerte. 
(Bővebbet majd az egyes személyek leírásánál tudunk meg róla.) A másik igen 
fontosnak tűnő személyiség Csulakné, Bába Roza volt. Gyógyítóasszony, koszo- 
rúkötő, verselő, író, aki a nők életének minden problémáját ismerte. Már Györök 
Jani bácsi elbeszélései alapján sejtettem, hogy ő a falu szellemi forrása. Kettejük- 
kel igyekeztem összejönni, de közben kiépítettem általános kapcsolataimat is. Az 
utcán, a boltban egyre gyakrabban jutottam futólagos beszélgetésekhez. Az igaz- 
gató-tanító, Farkas József, segítségével sikerült egy tánccsoportot alakítanom. Így 
összekerültem az életbe belenövő legaktívabb fiatalokkal. Rajtuk keresztül talál- 
tam meg az utat családjukhoz, szüleikhez is. A néhány példából a látható, hogy 
egy hosszabb ideig tartó monografikus kutatást készítettem elő. 


Januárban érkeztem meg Alsóőrre. Ez a hónap, azaz a tél közepe, igen alkal- 
masnak mutatkozott. Az őszi betakarítási munkák fáradtságát már kipihenték, a 
nyugalom unalmassá vált, s így mindenki örült a beszélgetéseknek. A farsangba 
érve egymást érték a bálok, amelyek központjában a farsangvasárnap és hamva- 
zószerda közötti napok álltak. A hagyományokban gazdag program középpontjá- 
ban a „fogadók”, azaz a falu első legényei feladataikat a közösség tagjainak segít- 
ségével, azok állandó kritikus ellenőrzése alatt oldották meg. Ebben az időben a 
faluban még senkinek sem volt fényképezőgépe. Ez előnyömre vált. Szorgalma- 
san fényképeztem és egyre gyakrabban kérdeztek, hogy kaphatnának-e a képek- 
ből. Ezeket személyesen vittem el az egyes családokhoz. Ilyen alkalmakkor leül- 
tettek és az illem szerint, hosszabb ideig elbeszélgettünk. Megismertük egymást, 
megszűnt az idegenkedés. Amikor az egyházközség előadótermében magnómmal 
lejátszottam a karácsonyi misét, összekerültem a falu hangadó asszonyaival.
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3. kép Szabó Julianna, (Jutka Juli), Alsóőr (Unterwart). 1961 
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Így találkoztam Jutka Juli (Szabó Julianna) nénivel is. Jó énekes volt. (Bal- 
ladaszerű énekei révén tulajdonképpen őt is ebben a kötetben kellene megemlíte- 
nem, mert énekes elbeszélő volt.) Az alsóőri szóhasználat szerint, „szép”, azaz jó 
családja volt, de ő mégsem lakott együtt gyerekeivel, hanem kis szoba-konyhás 
házacskájában. Itt szabadon találkozhatott gyerekkori barátnőivel, azaz a kora- 
beli öregasszonyokkal, akik hetvenes éveikbe érve dédanyák lettek, s így meg- 
szabadultak a nagyanyák unokákat őrző kötelességeitől. A velük kialakított 
kapcsolatokból született meg első német nyelvű könyvem, a „Spinnstubenlie- 
der”, amelyben az életből kivonulók szórakozásának rendjét írtam le. Náluk ta- 
lálkoztam először az elbeszélésanyaggal is (3. kép). 


Néhány önmagából adódó helyzet gyors kihasználása is pozitív eredmény- 
hez vezetett. Így pl. a kisbíró megboszorkányozása. Ő szokás szerint az alszegen 
kezdte meg a hirdetést, amit 2–300 méter után megismételt. Egyik állomása min- 
dig a falu közepén, a községházával szemben levő lakásom előtt volt. A tél vége 
felé sikerült időben elcsípnem. Ismét dobolt. Hirdetett, és utána megismételte 
szövegét a kérdezősködő szomszédoknak. Közben én visszafuttattam magnóm 
orsóját, és amikor elindult a felszeg felé, bekapcsoltam készülékemet. Kisbíróm 
hallván dobját, eléggé megrökönyödve állt meg. Ránézett dobjára, de az nem 
pergett. A hang viszont jött. Továbbindulása után ismét felerősítettem masiná- 
mat. Ekkor már önmaga hangját is hallotta. Ismét megállt, megint dobjára né- 
zett. Forgolódott, aztán meg az égre tekintett, majd megint a dobra. Végül meg- 
szólalt, de csak önmagának: „Mi a fene baszorkánság ez? Mellik baszorkán 
dögösködik velem?” Időben megszólaltam, hogy nem boszorkány van itt, hanem 
én. Visszajött, eljátszatta velem a felvételt. Hitte is nem is (4. kép). Még aznap 
az egész falu erről beszélt s ennek következtében egy ideig nem rám, hanem ké- 
szülékemre lettek kíváncsiak. Egyre több bezárt ajtó nyílott meg. 


Ha már a magnónál tartunk, erről is valamit röviden, mert ennek is történeti 
szerepe volt. Már ott kezdődött, hogy Svédországban egy ötletes fiatal magyar 
három használhatatlan magnóból egy negyedik, használhatót eszkábált össze, 
amit én megvettem. Olcsó volt, de nehéz, nyomott vagy 12 kilót. Amikor az 
Osztrák Phonogrammarchiv szakemberei meglátták, kételkedtek, hogy minő- 
ségileg használható felvételeket tudok majd készíteni. (Válaszként: tőlem egye- 
dül több felvételt leltároztak be, mint a többi ausztriai néprajzkutatótól együttvé- 
ve.) Amíg Alsóőrön dolgoztam, nem esett nehezemre a cipelés, de amikor Őriszi- 
getre is kezdtem átjárogatni, igencsak megizzasztott. Erre 1961 végén került sor. 
Ebben az évben keresetem 5 osztrák schillinget tett ki, és ezt összetákolt mag- 
nómnak köszönhettem. Amikor egyik este ismét Szigetről hazafelé igyekeztem, 
megállított egy férfi, aki már a kelleténél valamivel többet ivott. „Játszon vala- 
mit a Vurlicerrel?” szólított meg. „Megfizetem, nem ingyen kérem.” Mit tehet- 
tem? Éppen Pathy Ernőéknél énekelgettünk. Bekapcsoltam táskanagyságú mun- 
katársamat és felhangzott a ballada: „Arra alá, a szedresi határon...” Az én in- 
gadozó emberem átölelt és még kétszer megismételtette. Búcsúzáskor öt schillin- 
get nyomott a markomba. (Bármilyen humorosnak is tűnik ez az eset, számomra 
felejthetetlen maradt. Reménytelennek tűnő helyzetemben ez a pénz többnek 
tűnt, mint a világ minden kincse.) 
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4. kép A megboszorkányozott kisdob. Alsóőr (Unterwart), 1962 
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Összenőttem magnómmal, életem, munkám szerves, élő részévé vált. Rajta 
keresztül értettem meg, hogy a tárgyi kultúrában is lehetséges az ember és eszkö- 
ze közötti belső kapcsolat. Erről a kérdésről 1969-ben, az ausztriai habilitációs 
munkámban (Zum bäuerlichen Gerätebestand im 19. und 20. Jahrhundert) ír- 
tam németül. Ebben arról is szóltam, hogy a tárgyaknak is meg van a sajátos 
nyelvük és a néprajzkutató egyik legfontosabb feladata az lenne, hogy ezt a nyel- 
vet megtanulja. Amikor jó magnó-pajtásom végelgyengülés felé közeledett, ki- 
cseréltem újra. Pályafutásom történetébe azonban mégsem ez, hanem kiöregedett 
pajtásom szólt bele döntően. (Ekkor az osztrák néprajzban, rajtam kívül még 
csak Karl Haiding, az osztrák mesekutatás megalapozója dolgozott, aki haláláig 
becsületes apai barát maradt. Ma minden diákom magnót használ.) 


Hogy szavamat ne veszítsem, ismét visszatérek Alsóőrre, illetve arra, hogyan 
sikerült azt a holisztikus metódust megvalósítanom, amelyik mégsem lett az, ha- 
nem csak egy félbemaradt kísérlet. Annak ellenére, hogy egész nap úton voltam, 
rövidnek mutatkozott a három esztendő. Ennek oka az volt, hogy a kislépések 
taktikájával, kutatási területem egyre szélesebb lett. Hamarosan otthon lettem 
Őriszigeten is, majd ezt követték a szomszédos német és horvát falvak, ami végül 
is az egész Délburgenlandot jelentette. Egy háromnyelvű táj hagyományos kul- 
túráját rögzítettem szalagaimon. Igyekeztem az életforma minden megnyilatko- 
zását felvenni, de néhány terület csak kimaradt. Így pl. a táplálkozás, gyerekjáték 
és a ház igen hiányosak. 


A néprajzkutatók örökké visszatérő refrénje szerint, minden kutatás az 
„utolsó órában” történik, Magam részéről ezt nem merném ilyen határozottan 
kijelenteni. Minden korszakban, minden generáció életében meg van az „utol- 
só”, a kihaló, de helyébe mindig beletolakszik az új, a bizonyos, az életforma 
szükségszerűsége szerinti folytatás. Hányszor hallottam még az alsóőriektől is, 
hogy mit tudnának a régi öregek elmondani, ha korábban jöttem volna. A tény 
azonban az volt, hogy én ekkor jöttem, és azt kutattam, ami ebben az időben élt, 
azaz azt, ami az aktív generáció életének szerves hozzátartozója volt, vagy ami az 
öregekkel együtt a feledéshez közeledett. Bába Roza is egyre mondogatta: „Hej, 
ha akkor jött volna, amikor még a mamám élt, vele tudott volna sokat beszélget- 
ni. Az ismert mindenkit. Ő volt a hatósági bába.” A mama meghalt, de ittmaradt 
a lánya, aki nélkül a faluban ma már alig lenne magyar szó. Ő is úgy élt, mint 
anyja. Mindent látott, mindent megfigyelt és minden sebre kenőcsöt talált. Ő, 
Gaal Jóska bácsi, Jutka Juli néni, fiaival együtt, az örökké vidám Liszt Mari né- 
ni, családostól – segédkeztek a falu életének, hagyományos kultúrájának megis- 
merésében. A régi öregek helyébe az új öregek léptek. 


A falu minden tagjával összekerültem, de néhány személlyel, érdekes mó- 
don éppen a közösségen kívülállókkal, mély emberi kapcsolataim alakultak ki. 
Főleg Gaal Józsi bácsival és Bába Rozával, akivel néha éjfélig is elbeszélgettünk. 
Nem kérdeztem én tőle semmit, csak beszéltünk és én óvatosan irányítgattam. 
Hogy tulajdonképpen valami kutatást csinálok, arra csak akkor jött rá, amikor 
egy japán kutató kereste fel. Ez könnyelműségem révén tudta meg Roza néni cí- 
mét és távollétemben tudtom nélkül elment hozzá, hogy az általam említett elbe- 
széléseket még egyszer felvegye. Ő magyarázta meg öreg barátnőmnek, hogy ku- 
tató. Na, kapott is mesét, de nem azt, amit akart. Japánban ki is nyomtatta. Bába
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Roza csak később mondta el nekem. „Tuggya, én nem tuttam, hogy maga ojjan 
kutató, de ez a japán annyira akaratoskodott, hogy ő kutató, mongyam el neki 
aszt, amit magának. Montam neki, jöjjön maj holnap, mondok valamit. Éjje asz- 
tán beleolvastam egy magyar mesekönyvbe. Hej, másnap hogy örűt neki. Hát 
csak nem mondom e neki aszt, amit magának. Vigye e eszt, gondútam, az igazán 
magyar, amirű meg mi beszélünk, az ugyis csak alsóőri. Az mindenáron valami 
magyart akart.”) 


A falubeliek nem tekintettek maguknak valónak, de befogadtak annyira, 
hogy hamarosan minden-lében-kanál lettem. Végül már annyira jutottam, hogy 
néha hajnalban bekiáltott valaki ablakomon: „Doktor, menünk a mezdöre, gyün 
maga is?” És én mentem. Átéltem a munkát, megéreztem az eszközt, magnó nél- 
kül is mindent megjegyeztem. Arra is rájöttem, hogy a munkának is meg van a 
maga, sajátságos kommunikációs kultúrája. 


Mindazonáltal egyet sikerült nehezen elérnem, és ez a padlásra való feljutás 
volt. Bevallom, hogy a népi építészet kutatása sohasem érdekelt különösebben. A 
ház számomra azért volt csak fontos, mert benne zajlott le az élet egy része. Az 
emberek a házban éltek, a padlásra meg az a limlom került fel, ami az életből ki- 
szorult. 1938. után volt itt egy időszak, amikor a hatóságok mindig a padláson 
kutatgattak és ennek emléke még nagyon eleven volt. Bemehettem a házba, kam- 
rába akkor is, ha senki sem volt otthon, csak a padlás maradt tiltott. Mit tehet- 
tem, elkezdtem a tetőszerkezet után érdeklődni. Ja, ha csak a tetőszerkezetre va- 
gyok kíváncsi, azt megengedték. Fel is mentem, de máig sem tudnám a tetőszer- 
kezet kérdéseit megválaszolni. Megtaláltam viszont a füstöskonyha edényeit, a 
régi, levetett ruhadarabok mellett azt az oklevélanyagot is, amelyik az utolsó két 
évszázadot válaszolja meg. A három generáció után összetalálkoztam a meghalt 
korosztályokkal. A házassági szerződésektől kezdve az adóslevelekig, amelyek 
száma a múlt század közepén egyre jobban növekedett, megtaláltam az örökösö- 
dési szerződéseket, leltárakat, meg miegymást. Itt-ott akadt egy halottaslepedő is, 
amelynek vásznát ugyan a háború alatt felszabták, a hímzett részét pedig feldob- 
ták rongynak. Fényképért cseréltem be őket. (Nem Alsóőrön történt, hanem az 
egyik Lapincs [Lafnitz] melléki evangélikus faluban, hogy ily módon egy délután 
két eredeti Luther-Bibliát menthettem meg az utókornak.) Nem a gyűjtő ember 
szenvedélye diktálta ezt nekem, hanem a miért keresése. Az is fontos volt, hogy 
valami, ami még használható volt, miért került fel a padlásra. 


Mint már említettem, Őriszigeten is hamarosan otthon lettem. Ott is sikerült 
Teleky Béla nagytiszteletű úrék segítségével az életforma központi személyiségeit 
megtalálnom. A fiatal korában legendáshírű vőfélyből, Ritzinger Guszti bácsi- 
ból, ugyanilyen hírű násznagy lett, aki még nyolcvan éves korában is olyan kedv- 
ben volt, hogy néha még a nap járásáról is elfelejtkeztünk. Apja még a kiskarasz- 
tosi (Kleinbachselten) német nyelvű magyar parasztnemesi evangélikus község- 
ből került ide. Fia már a nyelvet is elfelejtette. A falu legrangosabb embere volt, 
akinek öregségében más lett a világ, a fiatalokkal nem tudott már egyetérteni. 
Afféle hagyományőrzőnek tekinthetnénk. Ezt az sem cáfolja meg, hogy a szem- 
ben levő házból hozott feleségével együttérkező festett ládából istállójában répás- 
kiszni lett. A tarka virágok között ott állt: „P. M. 1845.” Utánanéztem az anya- 
könyvben, ahol az állt, hogy nemes Pathy Mária ebben az évben esküdött örök
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hűséget. Egy cukroskiszniért cseréltem be. Még most is kísért a gondolat, mi len- 
ne, ha én ezt a rangjában lecsúszott ládát megszólaltatnám: „Én, nemes Pathy 
Mária ládája mesélek.” 


A tetőszerkezet keresése itt is segített. Annak ellenére, hogy a szigetiek, a ne- 
mesi közösség 15. század végétől szinte hiánytalanul fennmaradt levéltárát a 
Szék-patak (Zickenbach) partján az ötvenes évek végén elégették, mert a helyisé- 
get másra akarták felhasználni, a padlásokon még elég öreg iratot találtam. Így 
egy 18. század végéről származó lyukas cserépfazekat is, amelyikből, amikor be- 
lenyultam néhány egér ugrott ki, de ami benne maradt, az volt a fontos. Ez volt a 
családi levéltár. A legöregebb irat Nemes Vas Vármegye Eskütjeitől származott, 
1646-ból és így kezdődik: „Mi Miklos Janos Vaswarmegyenek Esküttyö. 
Item ... öszwö gyülekezvén Istenben elnyugodott Szarka Janosnak ingó marha- 
janak rewidialasara...” Ebből a csöbörből összejött háromszáz szigeti esztendő 
és később, a már említett eszközkutatási könyvem, amelyben a Balaton és Gráz 
közötti délnyugat pannóniai táj tárgyi kultúrájáról kíséreltem meg áttekintést 
adni. Az iratokat meg is beszéltem Pathy Miska bácsival, Pathy Samuval, aki 
legjobb szigeti mesemondóm lett, majd a korombeliekkel, Pathy Ernővel és Pul- 
lay Jenővel is. 


Egyik lépést követte a másik. Sziget szomszédságában „oláhok” (Walach) él- 
nek, akiknél Oláhciklényben (Spitzzicken) éppen úgy otthon lettem, mint a má- 
sik oldalon fekvő Vasverőszéken (Eisenzicken), ahol németül beszéltek. Tekint- 
ve, hogy Alsóőr összenőtt már Vasvörösvárral (Rotenturm), oda is áttévedtem. A 
domb mögött húzódik meg Őrállás (Oberdorf), és Városszalónak (Stadt-Schlai- 
ning) sem volt messze. Amikor már Alsóőrön kiismertem magamat, könnyebben 
ment a munka, mert függetlenül a lakosság anyanyelvétől, mindenütt egy, a 
szomszédos stájerországi befolyás alatt álló „vasi-kultúrával” találkoztam. Min- 
denütt emberekkel kerültem össze, akiknek szava, élete megragadt bennem. 
(Mindig elkalandozom a metodikai leírástól. Úgy érzem, hogy ennek megvalósí- 
tása könnyebb volt, mint leírása. Most, amikor az itt megkezdett út folytatását lé- 
pésről lépésre papírra akarom vetni, egymásután megjelennek azok az arcok, 
amelyek huszonnéhány évvel ezelőtt törekvéseimet eredménnyel töltötték meg. 
Ez annak bizonysága, hogy nem kutatási alanyokkal, hanem emberekkel talál- 
koztam össze.) 


Sok falut sorolhatnék fel, köztük Wolfaut (Bolfa, Vasfarkasfalva) is, ahol első 
látogatásomkor még nem gondoltam, hogy majd alig néhány év múlva itt szerve- 
zem meg Európában elsők között a monographikus falukutató csoportot. A Pin- 
ka-völgyéből aztán átlátogattam a Csáva-patak (Stoober-bach) melléki magya- 
rokhoz is, Felső- és Alsópulyára. Nem tudván magamat megosztani, itt nem 
szándékoztam összefoglaló kutatást végezni. Egy „mindent összehazudozó em- 
ber” híre húzott ide. A középpulyai plébános említette meg, mondván, hogy ta- 
lán megéri. Egy árva vasam sem lévén egy vásározó csizmadia segítségével oda is 
kerültem, és itt találkoztam össze Ribarics Jani bácsival, akit a faluban csak az 
„öreg Kilenc” néven ismertek. Róla később lesz majd még bőségesen mondani- 
valóm, itt csak annyit, hogy eddig osztrák földön még senki sem akadt, aki annyi 
mesét mondott volna el, mint ő. Csak úgy mellékesen említem meg, hogy a má- 
sodik legtöbb mesét elmondó ausztriai Pesti Ernő volt, de a harmadik is a magyar
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nyelvcsoportból került ki, a negyedik és ötödik szintén az én hangszalagomra ke- 
rült Stinatzról, a horvát faluból. Ez a tény bizonyság arra, hogy a magyar és hor- 
vát nyelvű falvak lakói zártabb közösségekben éltek, mint német nyelvű szom- 
szédjainak. (A stinatzi [Pásztorháza] horvátok meséiből eddig két kötet jelent 
meg.) 


A középpulyai gyűjtés külön fejezetet jelent életemben. Pénzem nem lévén, 
szállást sem kaptam. Végülis a német neve ellenére kemény magyar, Maurer Re- 
zső talált egy megoldást. Neki csak egyetlen ágya lévén, nem fogadhatott magá- 
hoz, de egyik Bécsben élő rokona házát, télen ő kezelte. A tulajdonos csak nyá- 
ron jött ide. Ott alhattam meg, ami viszont nem volt egészen egyszerű, mert ezt 
senkinek sem volt szabad megtudnia. Így aztán este bemehettem, de nem volt 
szabad világot gyújtanom és reggel még kivilágosodás előtt kellett kiszöknöm. 
Nem volt könnyű, de megérte. Nemcsak egy mesehallgató közösségbe kerültem 
be, hanem más téren is sokat tanultam. 


Már elég mese jött össze, amikor az egyik napon bementem a községházára, 
ahol éppen akkor lett vége a képviselőtestületi gyűlésnek. Büszkén mondtam a 
bírónak, hogy mit találtam. Egy mesét le is játszottam neki. Vele együtt az összes 
tanácstag hallgatta. Jani bácsi befejezte a mesét, a bíró meg csak azt mondta: 
„Hát ez meg mire jó? Ijjen semmi emberről akar maga rólunk írni? Irgyon arrú, 
hogy millen az uj iskolánk.” Csak a járási szolgabíró (Bezirkshauptmann), aki 
horvát volt és magyarul is hibátlanul beszélt, biztatott, csináljam tovább itt is, 
meg a horvátoknál is. 


Pulyai gyűjtésem, mint ahogy már megemlítettem, nem volt összefoglaló, de 
mégis sokoldalú lett. Az öreg Dominkovics Ferenc és néhány kortársa ugyancsak 
segítségemre voltak és sokban hozzájárultak ahhoz, hogy a burgenlandi magya- 
rok hagyományos kultúrájáról mégiscsak összefoglaló képet kaphattam. Ezt, 
húsz évvel később egyik pulyai diáklányom, Kulmon Erzsi, egészítette ki a hely- 
ségről készített doktori munkájában. Egy másik, Kniesz Rozwitha, most hason- 
lítja öszsze a pulyai magyarok kultúráját a szomszédos horvátokéval és a néme- 
tekével. 


A csajtai majorból (Schachendorf) Alsóőrre átköltözött és onnan Vörösvárra 
áthúzódó Pesti Ernőn keresztül kerültem a majorbeliekkel össze, ahol együtt él- 
tem a cselédekkel. Itt ismertem meg azt a kultúrát, amelyet eddig mi a paraszti- 
val azonosítottunk. Ezt, a „Kire marad a kisködmön?”-ben írtam le részletesen. 
Itt csak annyit, hogy a szegényes tárgyi kultúra mellett egy hihetetlen mélységű 
szellemi kultúrába kerültem bele. Ismét csak nevek jutnak eszembe. A jóbaráttá 
vált Janzsó Józsi és a Gerséről idekerült felesége, meg Erdődyék. Később a Fertő 
melléki majorokban Német Miska bácsi és az áldott emlékű Székely Margit néni. 
Hej, de sok sírkereszt sorakozik már mögöttem! 


Községek, nevek. A nevek mögött emberek, közösségeik kultúrájának hor- 
dozói a nyugati magyar határ pereméről. Mintegy tizenötezer órás magnófölvétel 
őrzi a hangot, a többi bennem él. Az anyag fele magyar, a többi horvát és német. 
Élő emberek kultúrája, amit mindenki az anyjától örökölt nyelven ad tovább. 
Azt, amit elődeiktől átvéve koruk szerint maguk is alakítottak. Ez a hagyomá- 
nyos kultúra örök stafétabotja. Itt tanultam meg, hogy a kultúra tartalmát, annak 
tagjainak a közösséggel szemben vállalt, felelősséggel megélt élete adja meg. Ez
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olyasvalamit jelent, amit sohasem lehet teljességében rögzíteni. Nekem sem sike- 
rült, de valami csak összejött. 


Ami tizenötezer órába belefér, megtölthetne egy kisebb könyvtárat. S mi- 
lyen kevés látott még ezekből az eredményekből napvilágot. Hét-nyolc könyv, 
egyetemi előadások sorozata. De mind németül. A „Kire marad a kisködmön?” 
jött elsőként magyar nyelven ki. Most kézbeadom az „Aranymadár” anyagát. De 
még mennyi minden van tartalékban? A jeles napok, az egyházi év, egy paraszt- 
nemesi falu élete a múlt században, a törökkori halkereskedelem, stb., stb. Az idő 
azonban nem áll meg. 


Ne vesse senki a szememre, hogy a kutatás történetéről szóló leírásomban 
nem tudóskodom, hanem egyszerű emberként bevallom érzelmeimet. Most, 
amikor én is egyre öregszem, lomhán verekszek, már nincsen időm arra, hogy a 
tudós ember okoskodásával ezernyi könyvből idézve értékeljem ki eredményei- 
met. Azt más is el tudja majd végezni. Számomra ebben a kötetben is csak az a 
fontos, hogy szememen, tapasztalataimon átszűrve leírjam azt, amit a múlt és je- 
len határán sikerült még rögzítenem. 
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RIBARICS JÁNOS, 
AZ ÖREG KILENC 


Az anyakönyvben Ribarics Jánosként áll a neve, de a faluban csak „öreg Ki- 
lenc”-nek ismerte mindenki. Ennek két oka van. Az egyik, hogy ez a családnév 
Középpulyán (Mitterpullendorf) igen gyakori és János is akadt köztük több. Így 
aztán mindegyik kapott egy „házinevet”, ami nemcsak egy személyre, hanem a 
házra, minden abban élőre és abból származóra is vonatkozik. Az ilyen ragad- 
vány-név általában három generáción keresztül jelzi a nemzetséget, amely ezidő 
alatt annyira szétágazik, hogy az utódok házai, gyerekei újabb nevet kapnak. 
A sok Ribarics közül a mi Jánosunkat nevezte a falu „Kilenc”-nek, amiből évei 
szaporodásával „öreg Kilenc” lett. Ez őt személyesen érintette, gyerekein csak a 
Kilenc-házinév ragadt meg. Minden házinévnek megvan a faluban ismert, meg- 
okolt története, így a Kilencnek is, amire majd később még visszatérünk. 


Amikor megismertem, 1962-ben, 75 éves volt és nyugdíjas munkásként élt 
szülőfalujában, Középpulyán, amelyet egy évvel előbb csatoltak Felsőpulyához 
(Oberpullendorf). A lakosság többsége kisparaszt volt és a járási székhellyé emelt 
Felsőpulya piacára termelt élelmiszert. A falunak gyűjtésem idején még önálló, 
magyar anyanyelvű plébániája is volt, és az iskolában is ezen a nyelven tanítot- 
ták a gyerekeket. 1962-ben megszűnt az iskola, amikor a plébános meghalt, nem 
kapott a plébánia utódot. Ma a falu a háromnyelvűség egy keveredett formájában 
él: az öregek csak magyarul beszélnek, gyerekeik a magyart a némettel keverik és 
az unokák nagyszüleik magyarul feltett kérdéseire már csak németül válaszol- 
nak. Az ilyen nyelvváltás itt nem első esetben fordul elő. A középpulyai család- 
nevek többsége horvát, a falu nyelve viszont kutatásom idején tiszta magyar volt. 
Ez azt jelenti, hogy a hajdani horvát telepesek elmagyarosodtak, hogy aztán a 
hetvenes évek körül egy harmadik nyelvre térjenek át. (A szomszédos Alsópu- 
lyán (Unterpullendorf) a családnevek többsége mindmáig magyar, a falu nyelve 
viszont horvát.) 1962-ben az asszonyok többsége csak magyarul tudott, a férfiak 
viszont három nyelven (magyar, német, horvát) beszéltek. Nem a faluban, ha- 
nem a tájon belül. Ugyanezt tapasztaltam a környék német anyanyelvű férfiai- 
nál is. Sok horvát is feladta a háromnyelvűséget, de megtartotta faluja nyelvét. 
Ennek oka elsősorban az, hogy a horvát értelmiségiek, papok és tanítók száma 
nagy és azok visszatérnek nyelvcsoportjukhoz. A magyar értelmiségiek nagy 
többsége Stájerországba, Alsóausztriába vándorol át, és ott feladja anyanyelvét. 
A magyar tanító és pap utánpótlás teljesen megszűnt. A táj egynyelvűsítése a kü- 
lönböző nyelvcsoportok és közösségek hagyományos kultúrájának igen súlyos el- 
szegényesedését jelenti. Megszűnt a három nyelven közvetített kultúrökológiai 
fejlődés. A korábbi többrétegűség helyét egy „szellemi monokultúra” foglalta el. 
A belülről, a történelmi múltból kialakult létforma helyébe a civilizáció lép, 
aminek következtében a „MI-közösség”-ből az egymás mellett lakó családok 
„ÉN”-jére alapozott lakótelepek lesznek. 


Ebben az életformában élt Ribarics János abban az időben, amikor szülőfa-
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5. kép Ribarics János. Középpulya (Mitterpullendorf). 1962 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 35


lujában még a magyar nyelv uralkodott. Itt született és nyugdíjazása után ide tért 
vissza. A falu ugyan paraszti volt, de sem ő, sem apja nem tartoztak a földtulaj- 
donosokhoz, hanem a zsellérekhez. Családjának anyagi helyzete szabta meg a fa- 
lun belüli hovatartozását is. Mi, a néprajztudomány művelői, a kultúra egyes je- 
lenségeit általában csak származási helyük szerint rögzítjük, nem vizsgáljuk meg 
azonban, hogy a falu- vagy táji-egységen belül, melyik szociális közösségen belül 
éltek azok hordozói. Erre legjobb példa talán a mesemondó „öreg Kilenc”. Őt, 
mint klasszikus értelemben vett mesemondót, középpulyainak sorolhatjuk be 
származása szerint. Ausztria területéről eddig ő mondta el a legtöbb mesét. Téves 
lenne azonban arra gondolni, avagy azt kimondani, hogy Középpulya mesemon- 
dó falu lett volna. Kutatási eredményeim azt, bizonyítják, hogy itt az utolsó há- 
rom generáción belül a mesemondás igen aktív volt. A falun belül, de nem a falu 
minden lakójánál, illetve nem a többségnél, hanem csak egy igen kicsi közössé- 
gen belül. Ez vonatkozik Ribarics Jánosra is. 


Jani bácsi a falu szegényei közé született bele és azok életét élte meg, az 
szabta meg életútját és alakította ki mesemondó művészetét. Ha a paraszti közös- 
ség tagjai közül valaki kiöregedett, gyerekei, az örökösök, gondoskodtak eltartá- 
sukról. Ennek többé-kevésbé való tisztességes betartását a belső iratlan törvények 
igen szigorúan ellenőrizték. Paraszt családból máig sem került senki sem az ag- 
gok házába. Más volt a helyzet a falubeli zsellérek életében, a munkaképtelenné 
vált falubeli szegénységnél, akiket gyerekeik nem tudtak eltartani. Ezekről a falu 
lakói közösen gondoskodtak, aminek szintén megvolt a megszabott rendje. Hogy 
ez a rend az akkori állami törvényhozásból alakult-e ki, avagy az épült fel a szo- 
kásjogra, itt most nem tisztázható. A belügyminiszter 1899. évi május 4. 51 000 
sz. rendelete kimondta, hogy a szegények közsegélyezéséről a községi elöljáróság 
tartozik gondoskodni. Ez azt jeneti, hogy ezeket a falu tartotta el. 


Burgenlandi adataim egyöntetűen azt bizonyítják, hogy ez már az idézett 
törvény megszabása előtt is így volt. Burgenland, de Alsóausztria minden falujá- 
ban is, megtaláltam a szegényházat, amelyik kutatásom idején már sehol sem töl- 
tötte be korábbi funkcióját. Ez mindenütt, így Középpulyán is, a falu szélén állt, 
nagysága két szoba és konyhára terjedt ki. Pulyai adataim szerint is ide költöztet- 
ték be azt, akinek nem akadt gondviselője. A házat a község pénzéből építették és 
annak lakóit a falu házaiból táplálták. Mint, ahogy itt mondták „szerre” vitték a 
megfőzött ennivalót, mindennap egy másik ház került sorra. Ennek betartása is 
az íratlan törvényekhez tartozott. Az életük vándorútjának végefelé közeledő 
nincstelenek nemek szerint elkülönítve aludtak a helység szegényházában, de 
napközben közösen birkóztak meg az órákkal. Legtöbbjük „világot látott ember” 
volt, azaz munkás életük folyamán szolgaként, napszámosként, ipari munkás- 
ként messzi vidékeket ismertek meg, sokféle emberrel kerültek össze, szellemi is- 
mereteik is sokoldalúakká váltak. Örökké és mindenütt szociális rétegükön belül 
lévén, azok – gyakran határokon átnyúló – szellemi tudását vették át, illetve cse- 
rélték ki egymással. Ez így volt akkor is, amikor még a Jani bácsit Janikának ne- 
vezték. Gyerekkorából, családja szociális helyzetéből fakadóan szerezte meg me- 
seanyagának fundamentumát. 


Apja országot járó munkás volt. Vagyona nem volt, de gyereke elég, kilenc. 
Nyáron úton volt, télen otthon várta a tavaszt. A gyerekek már kiskorukban a fa-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 36


lu parasztjainál dolgoztak. Libapásztorok, pesztrák, meg miegymás voltak. A 
fiúk télen szintén hazaszorultak. Látogatták ugyan az iskolát, de otthon nem várt 
rájuk olyan feladat, mint a korukbeli parasztgyerekekre, akik a hideg évszakban 
is segítettek a gazdaságban. Ribarics János szabadidejét nem a szülői házban, ha- 
nem a szegényházban töltötte el, az abban élők állandó hallgatója lett. Gyerek 
korában belenőtt már az öregek szellemi világába, ami azonban nem a falu egye- 
temes kultúráját, hanem csak az abból kiszorultakét jelentette. Egyöntetű volt a 
vélemény, hogy a faluban a paraszti közösségen belül nem volt szokásos a mese- 
mondás. Ha a nagyszülők unokáiknak mesefélét mondtak, azt nem a közösség- 
ből, hanem nagyrészt katonai szolgálatuk ideje alatt ismerték meg és öreg koruk- 
ban, a gyerekek számára átalakított formában mesélték el, „megpolgárosították”. 
Amit a későbbi öreg Kilenc gyerekkorában átélt, megismert, számtalanszor hal- 
lott, a falubeli parasztok életformájában ismeretlen volt és az volt kutatásom 
idején is. Itt a mesemondás hazája a szegényház volt, ahol a mesemondók egy- 
mást váltva jutottak szóhoz. Ennek is meg volt a belső rendje. 


Itt sem volt mindenki mesemondó. Sokan csak hallgatták azt, amit már 
számtalanszor hallottak, ismerték, szinte kivülről tudták, de nem volt előadóké- 
pességük. A mesemondás nemcsak egy szöveg „felmondásából” áll, hanem az el- 
beszélőnek a közösség ízlésétől függő művészi előadóképességéből is. Nem a szó- 
használat, hanem az elbeszélő személyes kisugárzása, szuggesztív hatása volt 
döntő fontosságú. Az számított mesemondónak, aki hallgatóit a mindennapi 
életből át tudta vezetni abba a mesevilágba, amelyikről mindenki tudta, hogy 
ugyan nem létezik, de a mesélés ideje alatt mégis benne élt. 


Ez mindig a mesemondó személyiségével függ össze. Egyik megjátsza a 
mesét, a szereplők szerint még hangját is változtatja, a másik azt igyekszik elér- 
ni, hogy nyugodt előadóstílusa révén hallgatóiban támadjanak fel a meséjében 
szereplő személyek. A meseanyaggal együtt ezt is megtanulta Ribarics János a 
középpulyai szegényházban. Eleven eszű gyerek lévén néha késő éjszakáig hall- 
gatta az öregeket, mesemondó elődeit, akiknek ilyenirányú képességéről a pa- 
raszti közösség tagjai mitsem tudtak, de a zsellérek körében még ma is él emlé- 
kük. Tőlük hallottam olyan mesemondóról, aki egyetlen mesét hat óra hosszáig 
mondott el. Mások ugyanazt a mesetípust, azonos felépítéssel fél óra alatt fejez- 
ték be. Az ilyen mesemondók száma soha sem volt nagy, ketten-hárman voltak. 
Jelenlétükben a gyöngébb képességűek leszoktak a mesélésről. Itt közölt megál- 
lapításaimat nem szabad általánosítani. Ezek csak a nyugatdunántúlból 
1921-ben kialakított Burgenlandra vonatkoznak, azaz arra a vidékre, ahol erő- 
sen polgárosuló paraszti lakosság élt. Itt csak az uradalmi majorok lakói és a fa- 
lubeli szegénység alakított mesehallgató közösségeket. 


Ribarics mesemondó tehetsége, amit szellemi képességnek is nevezhetünk, 
születésével együtt jött. Ugyanilyen képességgel születnek emberek a paraszti 
közösségben is, de mégsem lesznek mesemondók, sőt a szellemi kultúra más te- 
rületein sem tűnnek fel, mert a belső törvények, amelyeknek alá vannak vetve, 
ezt megakadályozzák. A parasztfiatalok közül sokan lettek a katonaságnál elis- 
mert mesemondók, de hazatérésük után többé nem meséltek, mert nem mesél- 
hettek. (Erről majd később, az alsóőri Balla József ismertetésénél beszélek bő- 
vebben.) Ribarics János annakidején a komáromi fogatolt tüzérekhez kapta meg
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behívóját, ahol nemcsak a három évét szolgálta le, hanem mint továbbszolgáló 
ott is maradt. Még a háború után sem vetette le a mundért, résztvett az északma- 
gyarországi harcokban és csak 1920-ban tért haza, hogy, amint ő mondta, „oszt- 
rák legyen”. 


Középpulyán megalapozott meseanyagát a katonaságnál egészítette ki úgy, 
hogy valószínűleg ő is kiegészítette a többiét. Elbeszélése szerint, berukkolása- 
kor, már az első este, amikor ágyba kerültek, a szobaparancsnok zúgsfürer ki- 
adta a parancsot: „Mese!” Az ágyához legközelebb fekvővel kezdette el. Hát, bi- 
zony abból csak amolyan dadogás lett. Ez így ment estéről estére. Legtöbben 
nem tudtak semmit vagy csak rövid, drasztikus történeteket mondtak el. „Két 
hét után hároman marattunk. Kettő az valami majorokból valók vótak, meg én. 
Aztán este már parancs nékü is kezte egyikünk. Még össze is veszekettünk, hogy 
ki mongya. De asztán rend lett. Sorba montuk. Eggyig, kettőig is. Ha asztán igen 
csönd vót, akkor felszótunk: »Csont?« Ha elegen monták »hús«, akkor montuk 
tovább. De mi sohase fogytunk ki abbú. Jó dógom is lett. Nekem nappa nem vót 
ollan kemény a parancs, mer a zúgsfürer is haggata este, osztán ha nappa meg- 
mászatott, akkor aszontam este, hogy fáratt vagyok.” 


Ha jól meggondoljuk, rájövünk arra, mit jelentett ez a mesemondási pa- 
rancs. A bevonult legények többsége olyan közösségből származott, amelyben 
fiatal az öregek társaságában nem vihette a szót. Addigi életük folyamán legfel- 
jebb lucázáskor vagy más hasonló alkalommal hadarták el szövegüket, a nyilvá- 
nosság előtt sohasem léphettek fel. A legénységi szobában, az egykorúak társa- 
ságában nehéz utat tettek meg addig, amíg magukkal hozott gátlásaik leküzdése 
után, beszélni tudtak. Ribarics nem lévén paraszt, nem is a paraszti „illemsza- 
bály” törvényeivel nőtt fel. Amit a szegényházban eltanult, azt már a katonaság 
előtti munkás életében továbbadta, gyakorlatra tett szert és nem ismerte a kora- 
beliek előtti gátlásokat. Ő nyugodtan beszélt és volt mondanivalója is. 


Mesét adott és kapott a katonaságnál. Ezt tette később is, amikor leszerelése 
után munkásként dolgozott Magyarországon, Ausztriában, egyszer német, más- 
szor horvát nyelvű faluban. (Találkozásunk idején is pillanatokon belül váltotta a 
nyelvet és mondta tovább meséjét.) Amikor összekerültem vele, amint már 
mondtam, nyugdíjba vonult. De közben történt még vele egysmás. Anyja meghá- 
zasította. Nem vehette el azt, akit Pesten megszeretett és élete végéig szívében 
hordott. Annak ellenére, hogy házasságából kilenc gyerek született, mint apja 
házában is, mindig csak régi szerelméhez tért vissza. Egyik alkalommal, amikor 
nem tudom, hányadszor, ismét az Árgirus királyfit mesélte (12. sz.), hirtelen fel- 
állt, szemei felragyogtak, arca szinte megfiatalodott és személyes érzéseit bele- 
szőtte mondanivalójába. „Hát ecce elakartam venni egy lányt. Az még ma is él 
Budapesten. De az anyám nem engette. És ahogy most az Árgiruskirálfi az 
annyáhó ment, úgy szeretnék én még ma is hozzámenni, hogy mast már szabad 
vagyok, meg öreg, de szeretném mondani: Kedvesem, tudom mi a bajod, ehosz- 
tam neked a szerelmet. Eszt az asszont még ma is a két karomon hoznám gya- 
log Pestrű ide, akkor aszt életem végéig boldog lennék.” Ha meséiből kihámoz- 
zuk azt a néha csak fél mondatot, amibe életét beleszőtte, megkapjuk minden 
gondját, baját, ami őt valaha is foglalkoztatta. 


Hallottam mesét és mesemondót eleget. Majorokban, falvakban. Sehol sem
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találkoztam azonban a meseközösség olyan „rítusával”, mint a hajdani közép- 
pulyai szegényházban. Első látogatásomkor azt sem tudta, ki vagyok, mi va- 
gyok. Nem is érdekelte. Egy decemberi délután volt. Avval a szándékkal mentem 
hozzá, hogy egy terminust megbeszéljünk. Más volt a szándék és más lett a való- 
ság. A plébánostól csak azt tudtam meg, hogy az öreget az egész falu hazudozó- 
nak nevezi. Nem lévén templomot látogató ember, nem is nagyon ismerték egy- 
mást. Amikor bekopogtattam hozzá, láttam, hogy az öreg ismét éppen „hazu- 
dik”, azaz öt idős ember volt nála, ő meg kályhája mellett ülve vitte a szót. Csak 
annyi időre szakította meg, hogy megmondhattam neki, mit mondott a plébános 
és én meg eljöttem meghallgatni, mit hazudik. Rámnézett, aztán csak azt mond- 
ta: „Hát akkor üllön maga is le, maj meghalla.” Leültem és hamarosan én is el- 
felejtkeztem azokról a gondokról, amiből annakidején elegendő volt. Fél három 
körül mentem hozzá és igencsak este lett, mire eszembe jutott, hogy a plébánián 
már régen várnak rám. Jónéhány napig nem is vittem magammal magnómat, 
mesehallgatásra mentem, de minden délután nála voltam. 


Hajdani iparosok, akik évtizedekig mindig az ország különböző részein 
voltak munkán, egy, a háztartási munkából kiöregedett vénlány, meg az akkor 
még vele élő lánya, voltak állandó hallgatói. Nap, mint nap beállítottak úgy dél- 
után két óra felé. Nem volt nagy kézfogás, csak egy „adjon Isten!” és mindenki 
leült szokott helyére. Egyik az ágy szélére, a másik a padra. Mindegyiknek meg 
volt a helye. Először mindig a helyi eseményekről beszélgettek, mert az öreg Ki- 
lenc arról nem sokat tudott, ő még cigarettáért sem hagyta el a házat, azt is lá- 
nyával hozatta meg. Mire az utolsó is megérkezett, elhallgattak mindnyájan és 
várakozva néztek a házigazdára, az meg mosolyogva őrájuk. „No, mit akartok? 
Rövidet vagy hosszút?” Ha hosszút kívántak, rövidet kezdett és fordítva. De so- 
hasem kezdte el azonnal. Az is a rítushoz tartozott, hogy előbb lassan elővette ci- 
garettáját, kényelmesen rágyújtott, és hallgatóira nézve várt. Amikor szinte ki- 
buggyant valakiből a szó, hogy mondja már, kezdte el. Lassan, remegő hangon 
mesélt. Minden szót megrágott, minden hangsúlynak meg volt a jelentősége. 
Kissé előredőlve szőtte a cselekmény egymásutánját. Szemei egyszer csillogtak, 
hogy utána, amikor a mesehős bajba kerül, homályba boruljanak. Kényszerített 
mindenkit, hogy arcába nézzenek. És nemcsak ő, arca is mesélt. Minden részlet- 
nél, örömnél, bánatnál, állandóan változott arckifejezése és amikor a végére ért, 
hőse diadalmaskodott, ragyogó arccal hallgatott el. Amint testtartása nyugodt 
volt, úgy a kezei is. Egyszer sem csinált nagy kézmozdulatokat, nem hadonászott 
összevissza. Csak a kezefejét emelte kissé akkor, ha részleteket írt le. Mondatai, 
de még inkább az egymást követő események előtt mindig szünetet tartott. 


Történetét ritkán fejezte be valami formulával, még a szokásos „Ha meg 
nem haltak, még ma is élnek”, sem volt nála általános. Néha csak annyit mon- 
dott: „Na, és vége!” Számára az volt fontos, hogy amikor ő fölhagyott a szóval, 
hallgatói folytassák tovább, amire rendszeresen sor is került. Részben még köz- 
beszólás formájában, leginkább azonban a mese után „megbeszélték” a történte- 
ket. Ez azt jelenti, hogy egymás között megvitatták, mit, vagy hogyan tehetett 
volna valami mást a hős, miért érdemelte meg a gonosz elért büntetését. (A szö- 
veggyűjteményben közreadok egy fényképsorozatot, amelyet 12. sz. meséje el- 
mondása alatt vettem fel. Nemcsak őt, hanem hallgatóit is fényképeztem.) Amíg
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hallgatói, akik meséit már számtalanszor hallották, megbeszélték a történeteket, 
addig ő hallgatott, elmélyülten gondolkozott a következőn. Ha jó hangulatban 
volt, egy délután elmondott két hosszabb mesét is, néha egy hosszú után esetleg 
még egy rövidet. Többször előfordult, hogy mese helyett csak két-három trufát 
adott közre. Ilyenkor podagrájával birkózott. De ezt már mindig előre megmond- 
ta: „Na, máma megin szaggat az ifjuságom.” 


Ő és hallgatói egy zárt meseközösséget képeztek, ahova idegen, azaz falubeli 
paraszt, nem jött be, és ha bejött, akkor sem a mese miatt. Éppen akkor, amidőn 
az említett fényképsorozatot készítettem, tévedt be egy középkorú paraszt, aki 
Jani bácsi fiát kereste. Nem lettem volna ott, félbeszakította volna a mesemon- 
dást, hogy egy mondattal elintézze ügyét, aztán olyan gyorsan, ahogy csak lehet- 
séges, elhagyhassa a házat. Ahogy bejött, látta, hogy magnóm be van kapcsolva 
és azt is, hogy fényképezek. Várásra kényszerítve érezte magát. Jani bácsi őt nem 
tegezte. Viszonozta a köszönést és mondta, hogy üljön le. Új vendégünk ezt nem 
tette, hanem az ajtónál megállt, merev testtartással, érdeklődést megtagadó arccal 
várta meg a mese végét. Minden vonatkozásban kimutatta, hogy ő nem hallgatja 
a mesemondót. Magatartását sikerült megörökítenem, amit ő észre is vett. Ké- 
sőbb találkoztam vele az utcán, ahol megkért, hogy ne beszéljek a mesemondó- 
nál történt találkozásról, mert „mit mond majd akkor a falu?”. Azt is közölte ve- 
lem, hogy az ilyesmi csak azoknak való, akiknek ideje van, ami a parasztnak nin- 
csen, meg őt az ilyesmi összevissza hazudozás nem is érdekli. 


Ribaricsot a falu csak Kilenc néven ismerte. Ez a ragadványnév úgy került 
rá, hogy apjának kilenc gyereke volt, neki is és meséjébe mindig belefoglalt vala- 
mit, ami szintén kilenc volt. Ő büszke volt erre a névre, és arra is, hogy kilenc 
gyerekét becsülettel fölnevelte, hogy saját háza van, és mint nyugdíjas munkás 
nem szorul senki alamizsnájára sem. Egész múltba foszlott élete folyamán attól 
félt, hogy öregkorában koldusbotra szorul, vagy a gyerekei kényszerülnek őt el- 
tartani. Ezt nem kívánta. De sok mást sem kívánt, gyakran az életet sem. Szinte 
minden hosszabb meséjében hőse öngyilkossági gondolattal birkózik. Ez a hős 
azonban mindig ő volt, saját töprengéseit adta a mesealak szájába. 


Ribarics János bizonyos értelemben „klasszikus mesemondónak” tekinten- 
dő. Ötvenegy elbeszélését közlöm a szöveggyűjteményben. Ez azonban nem öt- 
venegy mesét jelent, hanem többet. Így pl. A Krisztus-legendákat általában min- 
denkitől egyenként hallottam, ő viszont egy alkalommal hét legendát egymással 
összekapcsolva lánc-meseként mondott el. Elbeszélésanyagának többségét a me- 
se képezte. Két hiedelemmondaszerű meséje mellett csak akkor hallottam trufát 
tőle, amikor testi fájdalmai miatt nem volt kedve hosszabb mese elmondására. A 
32. sz. meséje, illetve az, amit ő annak szánt, nem tartozik hagyományos mese- 
anyagához. Jómagam is csak hosszas mérlegelés után szántam rá magamat ennek 
közlésére. A „Hajóskapitány” c. elbeszélés alapja egy olvasott ponyva, amit ő 
meseként igyekezett elmondani. Az elbeszélés akadozó, a fonalvezetés összeku- 
szálódott. Olyan jelenségeket említ meg, amelyek az ő számára, de hallgatóinak 
is ismeretlenek. A ponyva szövegében igen sok személy szerepel. Ribarics igye- 
kezett ezek számát lecsökkenteni, ami azonban szintén nem sikerült. A hangsza- 
lag lehallgatása azt is bizonyítaná, hogy ez alkalommal a beszéddel is birkózott, 
mert nem találta meg a megfelelő kifejezéseket. 
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Teljes meseanyagát nem ismertem meg. Csak azt rögzítettem, amit spontá- 
nul mondott el. Egy, az idegeire menő kikérdezés valószínűleg lényegesen gazda- 
gította volna kötetünket. Célom azonban, amint már jeleztem, nem ez volt. Csak 
azt vettem fel, ami az ő közösségén belül az élő anyaghoz tartozott. Ember volt, 
aki megélt életével ugyancsak megbirkózott. Öregségében örült múltjának, an- 
nak, ami már mögötte van. A falujában élt, de nem a faluközösségben. Nem ab- 
ban lett központi személyiség, hanem azon belül abban a szociális rétegben, 
amelyikhez hozzátartozott, és amelynek tagjai hozzátartoztak. A paraszti közös- 
ség tagjai nem is tudták, hogy a falujukban mesemondó van, de ez nem is érde- 
kelte őket. Szakmai lelkesedésemet az akkori községi bíró le is hűtötte, mondván, 
hogy ez nem válik a falu becsületére. Ezt a magatartást is pozitív eredménynek 
tekintettem. Számomra azt a tanulságot jelentette, hogy a falu kultúrájának is 
több arca van, amit mi az egyes jelenségekre való vadászattal nem fedhetünk be 
álarccal. 


Hogy az „öreg Kilenc” a magafajtái számára valóban központi személyiség 
volt, arra legjobb bizonyíték az, hogy halála után rendszeres hallgatói elárvulva 
mindig csak őt emlegették, hiányzott nekik. Jani bácsi meghalt, meséit is magá- 
val vitte. Amit lehetett, a szavakon keresztül megörökítettem. Egyet sem nekem 
mondott el, hanem azoknak, akikkel egy tető alá tartozott. Én csak egy voltam 
hallgatói közül. 


Hallgatói is már mind meghaltak. Gyerekei, unokái élnek, birkóznak a napi 
gondokkal. Apjuk minden meséjét ismerik, kívülről tudják. Hogy egyszer, öreg 
korukban ők majd szintén mesemondóvá válnak-e nem tudnám megválaszolni. 
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BALLA JÓZSEF, 


ZSUZSI JÓZSI 


Minden falunak, minden hagyományos közösségnek meg van a vertikális és ho- 
rizontális rétegeződése. Vertikális alatt a belső szociális rétegeződést értem, a má- 
sodik alatt a korosztályok szerinti csopotosulást. Ribarics János mesemondómű- 
vészete nem falujához, annak minden lakójához tartozott, hanem csak egy szo- 
ciális réteg tagjaihoz. Azon belül is azonban csak az életből kiöregedettekhez. 
Balla József ismertetésénél olyan példával találkozunk, amikor a gazdaság napi 
gondjaiból kiöregedett, az alsóőri birtokviszonyok szerint, módos, büszke paraszt 
kivált faluja mindennapjaiból és korosztályának tagjaival él, szórakozik együtt. 
Úgy is mondhatnánk, hogy nyolcvanegy éves korában hasonló korúakkal együtt 
visszatért fiatalkorába. Ebben az életformájában kerültem vele össze. Találkozá- 
sunknak is meg van a maga története. 


„A közösség belső, íratlan törvényei a falu minden tagját a bölcsőtől a ko- 
porsóig kísérik, a vetéstől az aratásig. Ez a megállapítás érvényes a gazdasági élet- 
re éppúgy, mint a hiedelemvilágra, az építkezésre, a mesemondásra, a táncra, 
éneklésre, stb. Annak ellenére, hogy elég sok belső törés állapítható meg, máig is 
megmaradt egy, az életformán belüli hagyományos rend. Ez azért maradhatott 
így, mert Burgenland déli része történelmi és földrajzi okokból Európa közepén 
kényszerkonzervativizmusban megragadt területté vált, és ezen belül is, szintén 
csak történelmi okoktól függően, a magyar települések még zártabb életformáról 
tanúskodnak.” (Gaál, Spinnstubenlieder, 16. 17. o.) Ez számomra még ma is ér- 
vényes megállapítás arra vonatkozik, hogy a falu életformáján belül mindenki a 
közösség tagjainak ellenőrzése alatt áll, mindenki mindenegyes cselekedete is- 
mertté válik. Az íratlan törvények betartása alól senki sem vonhatja ki magát. 
Ezt a kérdést csak a bentélés, a hosszabb ideig tartó megfigyelés során tudtam 
tisztázni, mert ezek a törvények a bentélők számára természetesek, ebbe minden- 
ki belenő. Megismerésük gyakran csak akkor lehetséges, ha a kutató konfliktus- 
szituációkkal találkozik. 


A belső szervezet előírta minden egyes személy, de minden korosztály maga- 
tartását, megszabta a kötelességteljesítés során lehetséges jogokat is. Jogai azok- 
nak voltak, akik kötelességüket vállalva ellátták feladataikat, családjukról és ezen 
keresztül a faluközösség jövőjéről gondoskodtak. A fiatalok ezt még nem, az öre- 
gek azonban már nem tölthették be, és így nekik nem jogaik, hanem, szintén a 
belső törvényektől függő lehetőségeik voltak. Erkölcsi törvények szabták meg, 
hogy meddig használhatja valaki ki ezeket a lehetőségeket, de ugyanakkor azt is, 
hogy az aktív generáció tagjai is kötelesek voltak ezt biztosítani. Úgy is mond- 
hatnánk, hogy a falu erkölcsi normáitól függően mindenki számára biztosított 
volt személyes szabadsága. 


Akkor is, ha e kérdés részletekbe menő tisztázása egy hosszabb tanulmányt 
igényelne, szükségesnek tartom rövid megemlítését. A szóhasználatban különb- 
séget találtam a gazda és a gazdaember kifejezések között. Gazdaember jelenthet-
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6. kép Balla József (Zsuzsi Józsi). Alsóőr (Unterwart). 1962







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 43


te a ténylegesen gazdálkodót, de azt is, aki ezt már feladta, azaz a birtokos, vagy a 
már birtokát gyerekeinek átadott személyt, azaz parasztot. A gazda szó kizárólag 
csak a birtok fölött rendelkező, az avval kapcsolatos munkát megszabó férfisze- 
mélyt illette. Már a századforduló idején lehetővé tette a törvényhozás, hogy az 
idős gazda megfelelő szerződés keretein belül birtokát nagykorú fiának adja át, 
úgy, hogy az átvevő a szülők eltartásáról gondoskodik. Alsóőrön ez gyakori volt. 
A szülők továbbra is az átvevő háztartásában maradtak, bizonyos munkák elvég- 
zésénél segédkeztek is, de ők már nem szabhatták meg a feladatokat. Az is az 
íratlan törvényekhez tartozott, hogy az átvevő fiú, parancs útján nem kényszerít- 
hette szüleit munkára. Ez azt jelentette, hogy a kiöregedettek, a hajdani gazdák és 
gazdaasszonyok, megszabadultak korábbi kötelességeiktől és bizonyos mértékig 
függetlenné váltak. Ebből a függetlenségből fakadóan az idősek korosztályának 
tagjai kiváltak a falu nyilvános kommunikációjából és egy attól elkülönült társa- 
sági csoportot képeztek. Alsóőri esetünkben szerek szerinti kis közösségek ala- 
kultak ki, melynek tagjai közösen szórakozva nem a jövőbe, hanem múltjukba 
tekintettek vissza. A falutársadalmon belüli ilyen csoportosulást itt ismertem 
meg. 


Az idősek közös szórakozásának három formájával találkoztam. Az asszo- 
nyok, akik gazdaasszony korukban fiatalkori barátnőikkel kapcsolataikat bizo- 
nyos mértékig elvesztették, mert mindegyiknek saját, családi és munkabeli gond- 
jai voltak, idős korukban újra közel kerültek egymáshoz. Főleg nappal, délelőtt 
is, ami a gazdaasszonyoknál elképzelhetetlen volt, ellátogattak egymáshoz, legin- 
kább azonban olyanhoz, aki fiatal korában központi személyiség volt. Így pl. 
Szabó Juli néni (házineve Jutka Juli), lánykorában a falu, illetve generációja leg- 
jobb énekese volt. Gazdaasszony korában felhagyott az énekléssel, mert mint há- 
zas asszony legfeljebb csak tollfosztásnál találkozott asszonyközösséggel. Ebben 
viszont nem hajdani barátnői voltak jelen, hanem az íratlan törvények alapján 
azok, akiket oda meg kellett hívni, azaz a szomszédasszonyok és férjének nőro- 
konai. Idős korában, amikor ezektől a törvényektől megszabadult, ismét szaba- 
don választhatta meg asszonytársaságát. Ilyen találkozások folyamán feltámadtak 
benne a fiatalkorból szunnyadó énekek és történetek. Az asszonyok száma ezek- 
nél az alkalmaknál kicsi volt, ketten, hárman jöttek össze. 


Téli estéken, tollfosztás idején a gazdaasszonyok külön voltak együtt. Tollat 
fosztottak az öregasszonyok is, ahova viszont kizárólag barátnőiket hívták meg. 
Számuk, és ennek megfelelően szórakozási anyaguk is nagyobbá, többoldalúvá 
vált. Erről a „Spinnstubenlied” c. könyvemben írtam bővebben. 


Jutka Juli nénivel jóbarátságba kerültem és ő hívott meg Zsuzsi Józsi bácsi- 
ékhoz egy olyan alkalommal, amikor ott több korosztálybeli férfi és nő jött össze. 
Itt találkoztam az öregeknek a faluközösségtől független harmadik szórakozási 
formájával. Ekkor ismertem meg Zsuzsi Józsi bácsit is. Ismeretségünk, jobban- 
mondva, szorossá vált kapcsolatunk hamarosan, szinte máról holnapra megsza- 
kadt. S éppen az emögött meghúzódó konfliktusból szűrhettem le fontos eredmé- 
nyeket. 


Zsuzsi Józsi házinévvel ismerte a falu Balla Józsefet, az 1962-ben 81 éves 
módos és rangos alsóőri gazdát. A „módos” kifejezés az itteni birtokviszonyokon 
belül jelent gazdagot. Ez minden közösségen belül relatív, ebben az esetben a tör-
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peparasztok között a kisparasztra vonatkozik. Számunkra fontosabb a „rangos” 
megjelölés. Balla tudta és vallotta, hogy elődjei nemesek voltak. Családja, illetve 
elődei mindig a parasztnemesi falu „eskütjei”, azaz a mai értelemben községi 
tanácstagok voltak. Családjából pap is kikerült és többek között egy iskolaigazga- 
tó is. 


Józsi bácsi még Jóskaként, legény korában, mindig az elsők között volt „far- 
sangi fogadó”, azaz bálrendező. Ehhez szükséges volt, hogy az illető jól tudjon 
beszélni, énekelni és, ami a legfontosabb, inni. A legnagyobb szégyennek számí- 
tott ha a három farsangi nap folyamán (farsang vasárnap, hétfő és kedd) egy foga- 
dó berúgott. Ilyesmi nála sohasem fordult elő, sőt Balla a három napot és éjsza- 
kát alvás nélkül bírta ki. Az emlékezések szerint „fess legény” volt, aki ugyan- 
csak eredményesen forgolódott a lányok körül. Szinte mind bele volt szerelme- 
sedve. Mint ahogy mondják róla, május körül minden vasárnap délután úton 
volt gyöngyvirágot szedni. Természetesen sohasem egyedül. Családja rangos lé- 
vén és ő tekintélyt tudott magának szerezni, így aztán a „rossz jóhíre” ellenére is, 
minden anya szívesen fogadta volna vejének. Az első világháború előtti szokás 
szerint az itteni nemesi családokból származó legényeket a huszárokhoz hívták 
be, így Balla Józsefet is, aki – szavai szerint – szakaszvezetőségig vitte. A háború- 
ból huszár uniformisával együtt tért haza, amelyet nyilvános rendezvények, ban- 
dériumok alkalmával egy-egy legény még ma is felhúz. 


A falu gazdalegényei otthon nem szoktak rá a mesemondásra, illetve nem is- 
merték meg a meséket. A parasztok között itt ilyesmi nem volt szokásban, a falu- 
beli szegénységgel pedig nem kerültek össze. Balla József, akit mesemondóként 
ismertem meg, anyagát a katonaságnál gyűjtötte össze. Részben a legénységi 
szobában esti parancsteljesítések során, de – mint ahogy ő mondta –, még jobban, 
amikor éjszakai istállóügyeletes volt. Nem volt szabad elaludniok és ennek meg- 
akadályozására szóval tartották egymást. Jóeszű és szellemileg tehetséges lévén, 
„eltanulta” azok meséit, akik ilyesmit tudtak. Mikor rangba került, nemcsak biz- 
tatta ujjoncait, hanem maga is mesélt. 


Egy, a falu törvényeitől független legényközösségben, amelyen belül a hu- 
szárok előírásai voltak érvényesek, minden egyes katonának meg kellett birkóz- 
nia, hogy tekintélyt szerezzen magának. Ehhez tartozott a jó szolgálat, az udvar- 
lási képesség, az inni tudás, és az elbeszélőtehetség. Ha ezek közül csak egyből is 
megbukott valaki, társai előtt „levizsgázott”. Balla nem bukott meg. Minden- 
egyes „tantárgyból” jelest kapott és leszerelése idején alakulatának egyik legis- 
mertebb mesemondója volt. Ennek tekintették akkor is, ha ő lényegében nem 
mese-, hanem trufa-elbeszélő lett. 18 felvett elbeszélésének többsége trufa és ezek 
sem a legfinomabbak, meglehetősen drasztikusak. Ez a szám nem a teljes anyagát 
jelenti, hanem csak ízelítőt abból. 


Az első világháború után hazatért, megnősült és hamarosan belépett a gaz- 
dák sorába. A határ különböző részein szétszórtan levő mintegy harminc parcel- 
láját feleségével együtt dolgozta meg. Lóról leszállva két tehenével szekerezett, 
szántott. Vége volt a huszárságnak, a gondtalanságnak. A korábbi büszke legény- 
től mindenki elvárta, hogy a munkában is megállja helyét. Ez sikerült is, mert 
dolgos, tiszta felséget talált. Csak egyetlen vágyuk nem teljesült. Nem lett gyere- 
kük. Dolgoztak mindketten szakadásig, de egyre súlyosabban merült fel a kérdés,
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hogy kinek, ki fogja a gazdaságot átvenni, ki lesz öregkorukban ápolójuk. Mint 
itt mondják: „Utód nélkül hiában van.” Ebben nemcsak az örökös személye ját- 
szik szerepet, hanem a korábbi törvények szerint a gyerekek tartották el kiörege- 
dett szüleiket. Ha a rokonságból került örökös, az bizony igencsak elcsúfította az 
örökhagyók életalkonyát. Hiába volt írásbeli megegyezés, az örökös türelmetle- 
nül várta ajándékozója halálát, s azt néha egy kicsit még sietette is. Ettől féltek 
Zsuzsiék. Szerencséjükre megváltozott a törvény és bevezették a „paraszt nyugdí- 
jat”. Az egyre nagyobb gondot jelentő földet bérbeadták. Ebből és a kicsi, de biz- 
tos nyugdíjból szépen megéltek. 


Az idős házaspár kivált a gazdák alkotó és termelő közösségéből és átballa- 
gott egy másik világba, az öregekébe. Megszűntek a kötelességek és ők, főleg Jó- 
zsi bácsi, éltek a lehetőségekkel. Nemcsak a parasztgazda felelőssége szűnt meg, 
hanem evvel együtt a rá vonatkozó íratlan törvények is. Balla József falubeli por- 
tájába visszaszorulva másodvirágzásba jutott. Ott folytatta, ahol annakidején, há- 
zasságkötésekor abbahagyta. Háza hamarosan a felszer öregjeinek központjává 
vált. Hajdani cimborái, de a vénasszonyokká vált egykori leánykák is nála jöttek 
össze esténként. Ez nem meghívásos alapon történt, de a ház majdnem minden 
este kapott néhány látogatót. Leginkább asszonyok jöttek. Azok is, akiknek ő an- 
nak idején udvarolgatott. Jelenükből abba a múltba tértek vissza, amelyben még 
azt gondolták, hogy megváltják a jövőt. Közösen szórakoztak úgy, ahogy a han- 
gulat diktálta. Nyíltan, szégyenkezés nélkül beszéltek arról, ami annak idején 
kettejük titka maradt, felidézték a fiatalkori énekeket, a temetőbe vonult nagy- 
apák és apák történeteit emlegették, és ha ebből kifogytak, biztatta mindenki: 
„Józsi, mit mesélsz?” És ő mesélt. S amit mesélt, az egymás között maradt. 


Ezt szívesen tette, mert így korosztályának ismét központi személyiségévé 
vált. Mint, ahogy mondtam, jó énekes is volt, de ezen a téren legyőzhetetlen 
konkurenciára talált, Jutka Juli nénire. Leánykorában ő volt a falu legjobb éne- 
kese, de mint a községi bíró felesége evvel felhagyott, hogy öreg korában ismét a 
falu „nótafája” legyen. (Mintegy 700 énekét vettem fel hangszalagra, amit ő írás 
nélkül dalolt el. Tekintve, hogy én nem az „ősi népit” hanem az élőt kerestem, 
szalagra került minden, amit fiatalkorában énekelt. Engem nem a zenei törvé- 
nyek, hanem a dal, a dalolás közösségen belüli szerepe, annak törvényei érdekel- 
tek. Életemben vagy halálom után valaki, akinek erre kedve támad, majd a zenei 
részt is feldolgozza.) Ha nótára került a sor, akkor Juli néni kezdte el. Ilyesmi 
asszony korában lehetetlen lett volna. Akkor is, ha bál alkalmával a rokonság, 
szomszédság egy asztalnál ülve nótázott, asszony nem kezdhette el az éneket. Ez 
a férfiak dolga volt. Azok kezdték és csak az első hangok után kapcsolódtak be az 
asszonyok is. A fiatalok között azonban ez az énekkezdés a lányok joga volt és 
most ez ismét Juli nénié lett. Ehhez tartotta magát Józsi bácsi is. Cserébe viszont 
mesélhetett, mert annak idején is a legények mondtak el olyasmit amire a lányok 
azt mondták: „Te, a dögség van benned.” Ez a kifejezés számunkra azért fontos, 
mert ez mindig valami olyan drasztikusságot jelent, amellyel valaki a többieknek 
imponálni akar. Ez így volt fiatalkorukban is. 


Józsi bácsi ismét mesélt, de úgy, hogy hallgatói látszólagos szégyenkezéssel 
tiltakozva újabb történetek elmondására késztessék. Hallgatói, főleg asszonyok, 
kényszerítették is. Hat alkalommal voltam jelen ilyen esti szórakozáson. Első lá-
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togatásomkor még hozzám, és nem hallgatóihoz alkalmazkodott, nem mondott 
el drasztikus történetet. A későbbiekben sikerült elfelejtkeznie jelenlétemről és 
utolsónak minden este gátlás nélkül mondta azt, amit elvártak tőle. Elbeszéléseit 
az elmondás sorrendjében közlöm. (Első este a szöveggyűjtemény 52–54. számú 
meséjét, második este az 55–57., harmadikon az 58–61. számúig, negyedik alka- 
lommal a 62–65 számmal jelöltek kerültek sorra és az ötödiken a 66–67-ig jutott 
el. Utolsó találkozásunk alkalmával két nem drasztikus történetet mondott el. 
Ezek jelentették búcsúvételünket. 


A fejezet első részében megemlítettem egy konfliktus szituációt, ami kapcso- 
latainkat megszüntette. S erre a hatodik alkalommal került sor. Mint ahogyan ír- 
tam, az öregek közös szórakozása független volt a gazdák íratlan törvényeitől. Ez 
nem volt nyilvános, nem is beszéltek róla. Akik összejöttek, lehetőségeik szerint 
szórakoztak, amibe senkinek sem volt beleszólása. Az egész falu tudta, mikor, 
hova mentem, így azt is, hogy Zsuzsiékat hirtelen gyakran kezdtem látogatni. Tő- 
lem ugyan mindenki elvárta, hogy az „illem” szerint éljek, de azt nem, hogy a 
közösség törvényeit kövessem. 


Mint ahogy szintén megemlítettem, Józsi bácsi egyik közeli rokona iskola- 
igazgató lett. A faluból kikerült férfi, iskolája befejezése után oda is tért vissza, 
ahol ő az íratlan törvényekhez alkalmazkodott. Korosztálya tagjai nem meséltek, 
mert nem mesélhettek, így ő sem. Tanítóképzős évei alatt nem lakott otthon és 
így nem ismerhette meg az öregekre vonatkozó szabályokat. Tudta, hogy kutatási 
célra csinálom felvételeimet és igyekezett is segítségemre lenni. A néprajz az ő 
számára a szép, hangulatos jelenségeket jelentette. Ismerte bácsikája szájajárását 
és azt is megtudta, hogy az elmondottakat felveszem. Kifaggatta az öreget és ször- 
nyű megbotránkozással vette tudomásul, hogy ő mesél. Ő, akinek gazda korában 
olyan nagy tekintélye volt. Erősebb lett benne a paraszti öntudat, mint a tanítóé 
és az egész rokonságot bevonva, közösen megtiltották a további mesemondást. 
Amikor hatodik alkalommal összejöttünk, Józsi bácsi két olyan történetet mon- 
dott el, amiben nem volt „dögség”. Búcsúzáskor közölte velem, mi történt és 
hogy maradjak el a háztól. El is maradtam, de egy tapasztalattal gazdagabb let- 
tem. (Talán a néprajzkutatás is.) 


A már említett Ribarics János egy, a klasszikus értelemben értett mesemon- 
dó volt, aki sohasem mondott el drasztikus hatásra való törekvéssel valamit. 
Ő közölni akarta azt, ami benne élt. Nyugodt hangon, gesztikulálás nélkül találta 
meg az utat hallgatóihoz. Balla József az ellentéte volt. Ő szórakoztatni akart 
úgy, hogy hallgatóinak, de önmagának is imponáljon. Kierőszakolta, hogy a je- 
lenlevők felkiáltsanak, tiltakozzanak, harsányan nevessenek. Ezt leginkább 
drasztikus történetein keresztül érte el, de hallgatói már akkor is élénken reagál- 
tak, ha története nem drasztikus, hanem csak nevetséges volt. A szöveggyűjte- 
mény 55. számú elbeszélését, amelynek címe: „Finnországból, menyországból”, 
nemcsak hangszalagra vettem fel, hanem közben őt és hallgatóit is sikerült fény- 
képeznem. A képeket abban a sorrendben adom közre, ahogy az elbeszélés során 
követték egymást. Az egyes képek alatt az a szövegrész áll, melyre Balla József, 
avagy hallgatói reagáltak. A sorozatból látható, hogy a nyugodt kezdés után a 
hangulat egyre magasabbra hágott és az idős asszonyok csitriszerűen nevettek, de
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a fogatlanná vált férfi-hallgató is legényesen tartotta magát, azaz Pál Pista bácsi 
is visszatért fiatal korába. 


Ez az, amit a leírt szöveg sohasem tud megvilágítani. Mentem volna úgy 
Balla Józsefhez, hogy mesekincsét akartam volna megismerni, ez csak hallgatói 
nélkül lett volna lehetséges. A közölt szövegek biztosan „szalonképesebbek” len- 
nének, de hiányozna belőlük az, ami a kultúra lényegét biztosítja: a jelenség és 
használói közötti kapcsolat. A jelenségek egyoldalú kutatása, összehasonlító ki- 
értékelése mellett fontosnak tartom, azok életének, a megszabott keretek közötti 
összefüggések vizsgálatát, azaz a kultúrökológiai törvények megismerését is. 


Balla József faluközösségének jellegzetes személyisége volt. Fiatal korában 
minden belső törvényt megvetve élt a lehetőségek keretein belül. Amikor maga 
gazdája lett, betartotta kötelességeit felelősséggel, hogy az elsők között lehessen. 
Élete nagy élménye, mint ezernyi többi férfinek, katonaszolgálata, majd a sze- 
rencsésen túlélt háború volt. Amikor onnan visszatért, mozgásköre a falu lakói- 
nak többségéhez alkalmazkodott. Sohasem volt azután Bécsben, de a környékbe- 
li falvakba sem látogatott el. Ott nem volt keresnivalója, meg aztán németül sem 
tanult meg. Mint ahogy ő mondta: „Most osztrákban vagyunk, de a faluban, itt 
meg magyarul van a szó.” A községházán magyarul intézkedett, ha belátogatott 
néha-néha a felsőőri hetipiacra vagy a vásárra, ott is megértették nyelvét és ami- 
kor leadta birtokát, a szerződést is még magyarul tudta megbeszélni a közjegy- 
zővel. 
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CSULAK ROZA, 
BÁBA ROZA 


Az anyakönyvbe nem evvel a névvel vezették be annak idején 1902-ben, amikor 
Alsóőrön meglátta a napvilágot, hanem Francsicsként. Így aztán néhányan halá- 
láig Francsics Rozának nevezték akkor is, ha házasságkötése során Csulaknévá 
vált. Az egyik így említette, a másik úgy, a falu számára azonban mindig csak 
Bába Roza maradt. S ennek megvan a maga története, ami az ő ködbe foszlott 
élete története is. Mint ahogy minden történelem a múltból indul el, és a jelen 
csak egy mozzanat, az ő történelme is elég messze nyúlik vissza. 


Kezdjük először avval, miért lett ő Bába Roza. Ez a „háznév” anyjáról ra- 
gadt rá, és annak foglalkozásával függ össze. Ő volt a falu első hivatalos, azaz ha- 
tósági bábaasszonya. Annak idején, 1900 körül, „Magyarországról” szakadt ide. 
Magyarországot azért hangsúlyozom, mert – annak ellenére, hogy akkor még a 
későbbi Burgenland is Magyarország szerves része volt –, a pinkavölgyi magya- 
rok nyelvszigetet képeztek, s aki nem köztük született, azt idegennek tekintették. 
Ez volt a sorsa a máshonnan idetelepült magyarnak is. Nem az ország, amelynek 
határain belül éltek, hanem a falu volt számukra a haza. Alsóőrinek vallották 
magukat annak idején is, és ma sem osztrákok, hanem alsóőriek. 1921 óta már 
jónéhány év eltelt, de itt még mindig úgy mondják „osztrákban élünk”. A szó- 
használat szerint még ma is „kimenünk Bécsbe” vagy Ausztriába, és „bemenünk 
Magyarországra”. A hajdani parasztnemesekből 1848 után törpeparaszt lett és 
ebben a faluban megállt a világ kereke. 


Ebbe a múltból fakadó kényszerkonzervativizmusba esett bele anyja, az a 
fiatal bábaasszony, akire ugyan minden asszonynak szüksége volt, de mégis min- 
denki ferde szemmel nézett rá. A falu belső rendje szerint erre meg is volt az 
okuk. „Magyar-asszony” volt, férj nélkül jött ide és bába volt. Ebből a háromból, 
már egy is elegendő lett volna arra, hogy ne fogadják be. Az itteni íratlan törvé- 
nyek szerint, ha egy nőszemély a falut hajadon fejjel hagyja el, nem teszi saját jó- 
szántából, hanem mennie kell. A háttérben erkölcsi okok rejlenek. Arra is ez a 
törvény állt, aki hajadonként jött ide. Látszólagos ellentmondásként e falu pat- 
riarchális belső rendjében nem a férfiak, hanem az asszonyközösség tagjainak 
egymással szembeni könyörtelen ítélete döntő. Nem számított bizony semmit 
sem, hogy az ideszakadt asszony szorgalmas, tiszta, rendszeres keresete van, és 
hatósági személy is, az asszonyok döntöttek jövőjéről. S mivel a földi házasságot 
is nem a mennyben, hanem az asszonyok szabják meg, „az idegen asszonyt” 
egyetlen férfi sem merte feleségül venni. Legalábbis olyan nem, aki itt valakinek 
tartotta magát. Végül is csak férjre talált. A vörösvári Erdődy grófok egyik erdő- 
kerülője vette feleségül, akit Francsicsnak hívtak. Ebből aztán további bonyoda- 
lom született. Mint ahogy már mondtam, a falu lakói parasztnemesek voltak. Ez 
volt a Francsics nemzetség is, de... És ebből a „de”-ből fakadtak azok a prob- 
lémák, melyeket történészeink még nem ismertek fel. Eredetileg a falu nemzetsé- 
gei kaptak nemesi jogot. A közös kutyabőrön ott állt minden família neve és ne-
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vük elé odaírták „alsóőri nemes”. A nemes Francsicsokat nem találjuk ezen az 
oklevélen, mert ők nem alsóőri nemesek voltak, hanem nemesként is csak amo- 
lyan jöttmentek. 


Elődeik még a török elől menekülve, nincstelenül, a Batthyányak seregében 
lettek tisztek és osztották a végvárak katonáinak sorsát. Családjuk Városszalona- 
kon (Stadtschlaining) élt. Amikor a törököket visszaszorították, nem volt szükség 
a főúri katonaságra sem. Megszűnt a jövedelem. A szélnek eresztett, nincstelen 
végvári nemesek igyekeztek olyan faluba betelepülni, ahol legalább nemesek ma- 
radhattak. Így jöttek ide, Felsőőrre, Szigetre, de a környék kiváltságos horvát 
községeibe is és mentették meg címüket, amire joguk volt, de idegenekké váltak 
az egyenjogúak között. Az alsóőri nemeseknek közös vagyonuk volt, ahogy az 
írásban áll, „a nemesi communitás”, volt a tulajdonos. (Erről a belső rendről egy 
külön munkában szándékozom írni, ha telik még az időből.) A Francsicsok eb- 
ből csak úgy részesedhettek, hogy egy alsóőri családból vettek asszonyt, aki a 
lányrészt magával hozta, ami viszont ugyancsak kicsi volt. Amikor a múlt század 
második felében a nemesi közösség vagyonát felosztották, a Francsicsok ebből is 
csak az alsóőri ősanyára eső részt kapták meg, azaz a falu szegényeivé váltak. 
Nemzedékeken át ők voltak a falu éjjeliőrei, a bakterok. Szegény volt más is a fa- 
luban, de a bakterság az valami mást is jelentett, „baszorkánságot”. Hívő ember 
józan fejjel itt még ma sem jár éjjel a szabadban. Aki ezt teszi, az az ördöggel 
cimborál, a boszorkányokkal mulat, az „tud valamit”. Így aztán, nemes ide, ne- 
mes oda, a Francsicsok sem tartoztak a faluközösséghez. 


Roza néni apja is boszorkányos hírben állt, és ráadásul egy bábát vett felesé- 
gül. A két ok közül már egy is elégséges lett volna a kitaszításra, de a bábaság volt 
mégis a súlyosabb. Az „baszorkán” volt! (A bába személyével bővebben foglal- 
kozom a hiedelemmondák csoportosításánál). A bábának az asszonyok életében 
ugyan nagy volt a jelentősége, de csak akkor, amikor szükségük volt rá. Az írat- 
lan törvényekhez tartozott, hogy a bába hívatlanul egyetlen házba sem ment be, 
azaz csak akkor, ha szüléshez hívták. Ha valakinek valami baja esett, gyógyítás- 
ra, kenésre volt szüksége, az ment el a bábaasszonyhoz, mert az volt a javas- 
asszony is. Egyetlen barátnőre sem akadt. Így aztán Francsicsné, az idegenből 
ideszakadt asszony, otthonülő maradt, aki legfeljebb csak az erdőt, mezőt járta, 
füveket gyűjtött, hogy gyógyíthasson, meg a falu hite szerint harmatot is, hogy 
ronthasson. Elég ideje maradt írásra, olvasásra, amit – szintén csak a falu belső 
íratlan törvényei alapján –, egy dolgos parasztasszony soha sem tesz. 


Hat gyereket, négy fiút és két lányt nevelt fel. Mind a hat a falu határán be- 
lül, de nem a falu társadalmában nőtt fel. Mind a hat csak a kerítésen át szemlél- 
te a falu életét. Megláttak, megismertek mindent, ami a falu, de nem az ő életük- 
höz tartozott. Anyjuknak elég ideje lévén, az olvasásra is ránevelődtek, de nem 
nőttek bele a paraszti munkába. A gyerekközösség sem fogadhatta be őket. Ott is 
az anyák ítélkeztek. Azok is „bábák” lettek. A hat Francsics gyerek közül egy 
sem talált a faluból élettársat. A négy fiú kivándorolt, az egyik lány úgy ment 
férjhez egy felsőőrihez, hogy Bécsbe települtek át. Roza, akkor még Rózsika, volt 
hatuk közül anyja kedvence és a legtehetségesebb. Már majdnem vénlányságba 
jutott, amikor egy Magyarországról idekerült villanyszerelő, egy „magyar em- 
ber”, feleségül vette. Csulakné lett, de továbbra is Bába Roza maradt. A házasság
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nem is tartott sokáig. A férj nem lévén alsóőri, az átcsatolás után hontalan lett, 
azaz nem kapta meg automatikusan az osztrák állampolgárságot, hazajött. Az 
asszony, fiával együtt Alsóőrön maradt, ami közte és a falu között ismét feszült- 
séget okozott. 


Bába Roza itt maradt egy gyerekkel, elhagyott asszony lett. Ilyesmi annak 
idején megbocsáthatatlan volt. A falu asszonyai mondták ki az ítéletet. Roza, 
anyjától sokat tanulva szintén bába akart lenni, de nem vették fel, mert nem tu- 
dott németül. Elvándorolni nem akarván, a hat testvér közös tulajdonában levő 
házban maradt, amihez csak annyi föld tartozott, ami a megélhetésre sem volt 
elegendő. „Házinevéhez” ragadva maga is bábáskodóvá vált, azaz anyjától tanul- 
va, de szakkönyvekből is ellesve, ismerte a füveket, írokat és gyógyítóasszony 
lett. Otthon ült vagy az erdőt-mezőt járta, sokat olvasott. Ha bement egy házba, 
komáját kivéve, mindenütt vizet öntöttek utána. Beteges fián kívül nem volt 
mása, csak a könyvei és virágai. Ezek a virágok – több ideje lévén a gondozásra – 
szebbek voltak, mint a parasztasszonyoké. Ez is boszorkányságnak számított. 


Az alsóőri törvény szerint egy, a munkában aktív ember nem olvas, de ha 
abból kiöregedett, akkor már megbocsájtható az ilyesmi. Roza néninek sok 
könyve lévén, mindenkinek kölcsönzött. Lisztet, tojást, egy darab húst, miegy- 
mást kapott érte. Könyvei magyarok voltak. S ebből származott következő tragé- 
diája. Amikor Ausztriát beolvasztották az „ezer évre tervezett német birodalom- 
ba”, az alsóőriek is aláírták azt a nyilatkozatot, amelyben elismerték, hogy a 
„végső győzelem” után ki fogják őket telepíteni. A plébános és Roza néni nem 
írták alá. A plébánost elhelyezték, Roza néni meg belekerült a náci politika fo- 
gáskerekei közé. Szembekerült a faluval, meg a politikai rendszerrel is. Az ilyes- 
mi mindig életveszélyes. Az lett az ő számára is. Kirakatpert indítottak ellene. El 
is ítélték. Az ítéletet nem magyarságával indokolták meg, hanem avval, hogy 
orvvadász. Gyerekestül áttették a határ másik oldalára, Magyarországra. (Tár- 
gyalásán a fél falu ellene vallott.) 


Magyarként kidobták a „birodalomból”, de ebből sem lett sok öröme. Aki 
Alsóőrön magyar volt, az nem volt az Szombathelyen. Külföldinek számított, 
büntetett előítéletűként menekült rokonaihoz, akik hamarosan szintén kidobták. 
Támogatást senkitől sem kapva cselédlány lett, napszámos, kocsmai kiszolgáló, 
ami éppen akadt. Amikor az ezer évnek hét év után itt is vége lett, negyvenötben 
ismét hazajött. Azok üdvözölték leghangosabban, akik annak idején ellene val- 
lottak. Amikor kérdeztem, hogy haragszik-e rájuk, csak azt válaszolta: „Hát ho- 
gyan haragudhatnék? Azok is emberek. Valakinek köllött menni. Azoknak nagy 
családdal nehezebb lett volna.” Kéziratos önéletrajzából tudtam meg, hogy való- 
ban nem haragudott rájuk, csak fájt neki. Igen szenvedett. 


A háború után a törvény büntetését eltörölte és ő ismét bekapcsolódott az it- 
teni mindennapokba. Ha nem is haragudott a falura, mégis tudomásul vette, 
hogy ő csak a Bába Roza. Korábban sem járt házalni, de most még visszahúzó- 
dóbbá vált. Még a misét is kerülte. A templomba csak akkor ment, ha ott egyedül 
lehetett. Ha nem ült otthon, akkor az erdőt járta, füveket gyűjtött. Mindenre ta- 
lált valami írt, a testiekre éppenúgy, mint a lelkiekre. 


Abban az időben itt csak meghalni ment valaki a kórházba és ha beteg lett, 
nem volt pénz az orvosra. Roza néni olcsóbb volt, megelégedett egy köszönöm-
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mel, amit legtöbbször még egy kis zsírral, meg miegymással is megtoldottak. Há- 
za nem a főutcán, hanem a „telekszeren” állt, a falu mögött, hátulról mehettek 
hozzá az asszonyok. Sokan még szülésre sem hozták ki Felsőőrről a bábát. Minek 
is? Itt volt a Bába Roza. A hatóság néhányszor alkalmatlankodott is. A nehézsé- 
geket úgy oldották meg, hogy kinevezték vöröskeresztes nővérnek. 


Ennyiből áll Bába Roza életének az a része, ami a történelem történelmével 
függ össze. Ezzel kapcsolatos azonban az is, ami személyiségét alakította. Aki a 
kerítésen keresztül néz be, többet lát, mint az, aki azon belül áll. Ő mindig a ke- 
rítésen kívül maradt. Anyjától örökölt tehetségét a lehető keretek szerint fejlesz- 
tette. Mint ahogyan mondtam, a lelkiekre is talált írt. Az asszonyok minden 
gondjukkal, bánatukkal hozzámentek. Amit elmondtak neki, abban bent volt a 
falu teljes hiedelemvilága. Ő maga hitte is, nem is, de tudta, hogy a közösség hie- 
delme milyen orvoslásra vár. 


Roza nénit nem nevezhetem mesemondónak. Nem is volt az. Akkor vált az- 
zá, amikor az én kutatásaim nyomán, „kollegiális alapon” néhányan elmentek 
hozzá és mesét kértek tőle. Mesekönyvből kiszedett valamit és elmondta. Utána 
együtt nevettünk. Ha valahova besoroljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy 
olyan pszichológiai képességgel megáldott ember volt, aki tudta, hogy faluja bel- 
ső törvényei szerint, hogyan tartsa szóval azokat, akik tanácstalanságukban hoz- 
zá menekülnek, a kitaszítotthoz, aki hallgatni és meghallgatni tud, akik segítséget 
várnak, akiknek szája viszont nehezen nyílik meg. 


Amikor először mentem hozzá, szokás szerint, mindenki megkérdezett az 
úton, hova megyek. „Ne mennyen ahhó, az megéteti magát!”, tanácsolták. Elő- 
ször kissé idegenkedve fogadott és én elmondtam neki, milyen tanácsot kaptam 
útközben. Főzött is gyorsan egy teát, amit meg is ittam. Fél óra múlva már együtt 
kártyáztunk. Ezután szinte naponként meglátogattam. Végre beszélhetett valaki- 
vel, aki őt megérti, mondta. Így ismertem meg szellemi sokoldalúságát. Beszélge- 
téseink idején sohasem tettem fel nyílt kérdéseket. Megnyertem bizalmát, ő meg 
kinyitotta szívét. Elmondta azt is, miért volt azon a napon valamelyik asszony 
nála. Néha, ha többen összejöttek, néhány trufát mondott el. Negyvenhét elbe- 
szélését közlöm. Legtöbbjük hiedelemmonda, amely a falu élő hiedelmével kap- 
csolatos. Eleven előadóstílus, szuggesztív hatásra való törekvés jellemzi minden 
elbeszélését. Őróla is elmondhatjuk, hogy az, ami az elbeszélt szövegből papírra 
kerül, nem más, mint halott szöveg. Ami mögötte van, az előadó személyisége, a 
közösségre gyakorolt hatása a kutatás számára külön feladatot jelent. 


Csulakné, azaz Bába Roza, nemcsak boszorkányos gyógyítóasszonyként volt 
központi személyiség. A belső fejlődésében megrekedt falu szellemi kultúráját 
ápolta, fejlesztette tovább úgy, hogy ő nem akart kultúrát csinálni. Ismerte a le- 
hetőségek határait és a közösség szellemi fokát. Magas fokú ismereteiből csak azt 
igyekezett továbbadni, ami ebbe az életformába belefért. Elősegítette annak to- 
vábbélését, ami megvolt, de mindig úgy, hogy valamit hozzátoldott. 


Mint már mondtam, nemcsak elbeszélő, hanem író asszony is volt. Erről 
nemcsak három kötetes önéletrajzszerű naplója tanúskodik, hanem az a kézzel 
írott elbeszéléskötete is, amelyben falubeli eseményeket rögzített. Ezek az ő ma- 
gánéletéhez tartoztak. Csak fia és én tudtunk róla. (Halála után dr. Galambos Fe- 
renc plébános segítsége révén ezek nagyrésze fénymásolatban birtokomba ke-
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rült.) A nyilvánosság számára ő volt a község költője. A háborúban eltűntek, a 
távolban elesettek hamvaira ő írta a búcsúztatókat. Amikor az anyák napját, fe- 
lülről kezdeményezve, itt is bevezették, ő írta a gyerekek számára a köszöntőver- 
seket. A költő személye a falu lakóinál feledésbe merült, „népköltészet” lett. Jó- 
néhányszor hallottam, mikor az asszonyok beállítottak hozzá: „Rozanéni, vers 
kéne a leánkának”. Ha meghalt valaki, akkor ő már nem is várt a felkérésre, 
anélkül is megkezdte a halotti búcsúztató írását. Több, mint száz halottat kísért 
így utolsó útjára. Búcsúztatói is a helyi hagyományos formára és tartalomra épül- 
tek fel. 


Amikor két farsang között senki sem házasodott, sor került a fahúzásra. 
Utoljára mintegy harminc évvel ezelőtt fordult ilyesmi elő. Mindenki emlékezett 
valamelyik részletre, de senki sem tudta, hogy megy a verselés. Most is ő írta meg 
az összes verset, arra az alkalomra, amikor 1963-ban a legényeket egy fával háza- 
sították össze. De nemcsak ezek, a lakodalmi rigmusok, a menyasszonybúcsúz- 
tatók is az ő tollából kezdték el a hagyományos kultúrában betöltendő útjukat. 


Sokat szenvedett és másokat mindig sajnáló asszony lévén nemcsak rende- 
lésre verselt, saját búját-baját is papírra rímelte. Mintegy ezer verse életének fő 
állomásait mutatja be. Fiatalkori álmai, szerelme, házasságkötése, csalódása, a 
börtön, szombathelyi száműzetése, visszatérése, háza, kertje, kutyája, beteg fia, 
mind rigmusba öntve adják vissza érzéseit. 


Ha már gyógyított, írt, verselt, akkor már csak kiegészítésként említem meg, 
hogy ő volt a falu koszorúkötője is. Amikor néhányszor „kontár munka” miatt 
pénzbüntetésre ítélték, iparengedélyt váltott. Ez volt az egyetlen olyan munka, 
amit valóban pénzért végzett. Minden más segítségéért természetben fizettek ne- 
ki. Ez volt a szokás a tojásírásnál is. (Az úgynevezett „népművészeti tájakkal” 
valahogyan úgy állunk, hogy egy, vagy egynéhány személy művészkedik, és azt 
néha-néha általánosítjuk. Ez történt Roza néni tojásíró tudományával is.) Ő volt 
itt az egyetlen, aki viasztechnikával tojást „írt”. A Nagyhéten egymás után jöttek 
az asszonyok, hozták a tojásokat és kérték, hogy írja azokat meg. Egy írott to- 
jásért egy használhatót kapott. Amikor ausztriai rádióadásaim révén divatba ke- 
rült, még Amerikából is kapott megrendelést. Élete vége felé, mint már az újsá- 
gok révén népművésszé előlépett „tojásíró”, a falubeli lányok részére szervezett 
kurzus keretében adta tovább tudományát. 


Évtizedeken keresztül ő díszítette fel a „farsangi fogadók”, azaz a bált rende- 
ző legények kalapját, fokosát és kosarait. Halála után ezen a téren nehézségek 
léptek fel, mert senki sem tudta ezt a feladatot átvenni. Ennek következtében vál- 
tozás állt be a farsangi szokás külső képében. 


Bába Roza élete nagy részét a faluban töltötte el. Még Felsőőrre is ritkán lá- 
togatott. Néha-néha Bécsbe utazott özveggyé vált testvéréhez; Szombathelyre is 
csak történelmi okból kényszerült. Néhány évvel halála előtt fiával együtt meg- 
látogatta Kanadában levő rokonait, ami nem tett rá nagy hatást. Amikor élmé- 
nyei felől kérdeztem, csak azt mondta, hogy ott is emberek élnek, de mások. 
Hosszabb időre csak lány korában hagyta el a falut, amikor Bécsben háztartásban 
dolgozott. 


Ennyit egy életről, amelybe ő beleszületett, amit megélt, ami azonban soha- 
sem volt az ő élete. Ahogy életében nem értették meg, úgy, olyan érthetetlenül
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történt halála is. Mindig mondogatta, hogy a virágok és állatai megértik beszédét. 
Utolsó találkozásunk alkalmával avval búcsúzott, hogyha a kutyája megdöglik, ő 
is elbúcsúzik az élettől. A kutya megdöglött és fia szerint ő csak azt mondta: 
„Na, Roza, most te kerülsz sorra.” Kiment kertjébe, elbúcsúzott virágaitól. 
Mindegyikkel megígértette, hogy beteg fiának is olyan szépen fognak majd nyíla- 
ni, mint neki. Másnap beutaltatta magát a rohonci aggok házába, ahol megírta 
saját halotti búcsúztatóját. Mikor evvel kész lett hazajött, hogy otthon halhasson 
meg. Életében senki sem akarta megérteni, halálában kapta meg az átélt kiközö- 
sítés helyett a megérdemelt megbecsülést, az egész falu gyászolta. Én is. 
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GAAL JÓZSEF 


Gaal Jóskának, Tislér Jóskának, vagy ha nem hallotta, Mundi Jóskának nevezték 
a faluban. Annak ellenére, hogy 1961-ben már 58-ik évét taposta, sohasem lett 
belőle Jóska bácsi, mert nőtlen maradt. Alsóőrön az öreglány, az öreglegény 
nem számított egész embernek. Itt csak az volt a közösség teljes jogú tagja, aki 
nős volt, aki családot alapított. Aki magára maradt, abból nem lett sem néni, sem 
bácsi. A Tislér neve onnan eredt, hogy már az apja is asztalos volt, fiútestvérei is 
azok lettek. Tulajdonképpen ő is, csak sohasem jutott el a segédszabadulásig. En- 
nek megvolt a komoly oka, és ez az ok szabta meg élete folyását is. 


Családja nem volt igazi alsóőri família. Annak ellenére, hogy a felsőőri kis- 
nemesek közül származott, már nagyapja asztalos lett. amit egy igazi nemes ko- 
rábban nem tett meg. Apja el is jött Felsőőrről és áttelepült Alsóőrre. Ez azt je- 
lentette, hogy elszakadtak a felsőőri rokonoktól és az új lakóhelyen csak jött- 
mentnek számítottak. Már Jóska bácsi apja is akaratos, magának való ember 
volt, aki ugyan igen jól dolgozott, de senkivel sem jött ki. Tudálékos is lévén, meg 
idegen is, így aztán ráragadt az a falubeli előítélet, hogy amolyan „boszorkányos 
emberféle” lenne. Az apával kapcsolatos előítélet miatt a négy Gaal fiú is idegen 
maradt a faluban. A község társadalmának peremén nőttek fel. Annak ellenére, 
hogy mindegyik jó asztalos lett, egy sem kapott a faluból asszonyt. Ketten közü- 
lük át is települtek máshova. A lánytestvér is idegenből kapott egy német anya- 
nyelvű férjet. Két generáció nem volt elég ahhoz, hogy a család alsóőrivé váljék. 
Megtűrt idegen maradt. 


Gaal József, ettől a ténytől függetlenül, más téren is konfliktusba került a fa- 
luval. Az egész délburgenlandi tájon belül, de messze azon túl is, hihetetlen erős 
előítélet mutatkozik meg a szellemi vagy testi nyomorékokkal szemben. A testi 
hibásokat akkor is kizárja a közösség, ha családjuk ősi soron odatartozik. Még 
keményebb ez akkor, ha az ilyen családját sem fogadták be. Ez Jóska bácsit 
annyiban érintette, hogy egy kisgyerekkori baleset következtében egész életére 
nyomorékká vált, púpos maradt. Emiatt már az elemi iskolát is rendszertelenül 
látogathatta, majdnem több időt töltött el kórházban, mint az iskolában. Ez 
azonban nem akadályozta őt abban, hogy többet tanuljon, mint az egészséges 
gyerekek. Azokhoz a kevesekhez tartozott, akik aktív kutatásom idején Alsóőrön 
magyarul tudtak olvasni és írni. Hihetetlen szellemi képessége mellett nem tu- 
dott már gyerekkorában sem a többiekkel lépést tartani; Nem tudott futni, bir- 
kózni, fára mászni, nem számított fiúnak. A többiek el is kergették maguk közül. 
Így aztán, már gyerekkorában magányossá vállva, egyedül maradt és magának 
való, közösséget kerülő lett. Testi hibáját, akarva akaratlan, szellemi javakkal 
igyekezett kiegyenlíteni. Ez sikerült is, csakhogy ezt a falu nem becsülte semmire 
sem. Apja műhelyében dolgozgatott bátyjaival együtt. Azokból mesteremberek 
lettek, de ő haláláig csak kontár, a hatóságoktól megtűrt, feketén dolgozó ezer-
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8. kép. Gaal József. Alsóőr (Unterwart). 1961
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mesterkedő maradt. Csak olyan munkát vállalt, amit otthon tudott megcsinálni, 
idegen házba nem ment szívesen. 


Kamasz korában, fiútestvérei nyomában haladva részt vett ugyan kortársai 
életében, de ott is inkább csak az ötletadó, az örök megfigyelő maradt. Már ap- 
juktól örökölve a Gaal-fiúk nem hittek a falusiak hiedelmeibe, kigúnyolták őket 
és nevetségessé tették. Erre vonatkoznak kötetünk 84., 85., 86. és 87. számú elbe- 
szélései, amelyeket a „Megcsalt hiedelem” fejezetben foglaltam össze. A nevetsé- 
gessé vált falubeli személyiségek bosszúja nem a testileg egészséges Gaal fiúkat, 
hanem az önmagát megvédeni nem tudó Jóskát érte el. Mundi Jóska lett belőle. 
Ugyan apját is így nevezte az, aki merte, mert zenekedvelő ember volt, de ezt 
nem elismerésnek, hanem gúnynak szánták. Testi hibás fia a faluközösség helyett 
egyre inkább a zenéhez vonult vissza. Az ilyesmi a többiek szemében nem számí- 
tott munkának, hanem csak időlopásnak. A púpos gyerek képessége zenei téren 
is megmutatkozott. 


Már hatéves korában játszott az itt „stejernek” nevezett gombos harmoni- 
kán. Ezt a hangszert aztán még egy csomó mással is kiegészítette. Ez a tény jelen- 
tette számára személyes sikerét. Erről is beszélt legszívesebben. „Mindig vót ked- 
vem a zenéhe és szerettem vóna valamillen hangszert szerezni. De mive szegény 
ember vótam, nem tuttam hozzákerűni, hogy valamillen hangszerem legyen. S 
akkor vót itten a szomszédunkba egy magyar bácsi (azaz Magyarországról idete- 
lepült ember), az meséte és emlegette, hogy a magyarokná millen citerákka jác- 
canak és az ő falujukba is vót citora. Szentpéterfaji vót, Jurasics nevezetü... De 
annyira nem vót hozzá fogalma, hogy letutta vóna rajzúni vagy megmagyarázni. 
És akkor itt vót egy bognármester, az egyet főhozott Magyarországrú, de haszná- 
nyi nem hasznáta. Fére lett dobva... És annak a mostohafija lenn vót Veszprém 
megyébe, Feketepusztán, kukoricamunkán és ott látta esztet a citorát. És ahogy 
hazagyütt, ű mingyá nézett húr után és fehuroszta és kezdett jáccani. ...És per- 
sze én nekikesztem egyet csinyáni. Csak egész eccerüen... csakhogy nem lehe- 
tett rajt jáccani, mindig hamis hangot kaptam. És akkó talákosztam egy magyar- 
ra, aki megmagyarászta, hogy eszt a citorát hogyan lehet beosztani hangokra. És 
akkor nekimentem megin egyet csinyáni. Már asztot csinyátam gyárilag majd- 
nem... Akár landlert játszottam én, akár csárdást, akár polkát, akármit, mulató- 
darabokat. És akkor látták, hogyhát én má jó jáccok a citeráve, akkor keszték ná- 
lam csinyátatni. És csinyátam én, mondom, nagyon sok citorát is a lányoknak. 
Akkor három darabot csinyátam direkt Amerikába, amit ekűttem...” Így hono- 
sodott meg Alsóőrön a citera, de nem a legényeknél, hanem a lányoknál. Ha 
férfi muzsikált, az cigánynak számított. Félig-meddig annak tekintették Gaal Jó- 
zsefet is. 


A harmonika után citerázni tanult, ezt követte a hegedű és a végén a cimba- 
lomnál kötött ki. Az őriszigetiekkel összeállva még zenekart is alakított. Játszot- 
tak lakodalmakban, bálokon, mindenütt, ahol megfizették. „Mink minden dara- 
bot kotta nékü jáccottunk. És ugye vót ollan darab, hogy meghozattunk talán 
hozzá egy kottát... Bécsbű. No, akkó összegyüttünk egy, két, három este és be- 
gyakorótuk és akkor a kotta fére lett megin téve.” ... „Fujós hangszert, sippa is 
jáccottam. Kesztem egy darabig tanúnyi. Magamnak sipom nem vót és az illető 
evütte a sipot, asztán így abbamaratt. Hát osztán nem is kedvetem fujóshang-
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szert, mer, tuggy’ Isten, oda má nagyobb erő kellett. Én jáccottam szájharmoni- 
káve is. Ugye nekem vót gitárom. Rácsinyátam a szájharmonikát a gitárra... 
Akkor jáccottam a szájharmonikáve is, meg a gitárra is. Egy egész zenekart kitut- 
tam adni.” (Phon. Arch. Nr. B 6435.) 


Akkor is, ha az elbeszélő Gaal József életéről írok, meg kellett a muzsikust is 
említeni. A zene és az elbeszélés voltak számára a legfontosabbak, az a két terü- 
let, ahol ő többet tudott, mint a többiek, ahol őt meghallgatták. Számtalan dél- 
utánt és estét töltöttünk el kettesben úgy, hogy ő zenei képességét csillogtatta. 
Meg aztán a muzsikálás közben nyílott meg a szája is. Ilyenkor mesélt púpjában 
megragadt életéről, na meg a falubeliekről is. Egy ilyen alkalommal mondta el 
azt is, hogy ő volt a falu „hivatalos nácija”. Azzá tették, neki meg engedelmes- 
kednie kellett, ha akart, ha nem. Ha cédulát kellett kihordani, neki adták a fel- 
adatot. Ha vonakodott, azzal fenyegették, hogy majd őt is elviszik a nyomorékok 
kórházába, ahol mindenki tüdőgyulladásban halt meg, mert a nyomorék nem 
volt ember. Így aztán háború után nem a hajdani SS-katonán maradt meg a náci- 
bélyeg, hanem rajta. Ezért el is vitték, félholtra verték. A falu vele mosta tisztára 
magát. „Hej, doktor úr, ha én esztet mind emondanám magának, arrú maga egy 
regényt irhatna”, mondta sokszor. De azért csak nem mondott el mindent. Mint 
ahogy mondta, én elmegyek innent, de ő itt marad és akkor a „falunépe” őt ki- 
irtja. 


Igaza is volt. Ő szó szerint a faluban élt. Fiatalabb korában még zenekarával 
elment a szomszédos községekbe, de később a falut csak egyszer hagyta el, ami- 
kor valaki autójával elvitte Bécsbe. Ott megfigyelte a főváros nevezetességét a 
„Riesenrad”-ot, azaz az óriáskereket, amit aztán fából el is készített. Ki is rakta 
udvarába, hogy mindenki megcsodálhassa. Elemre kapcsolva forgott is és este 
világított. 


Ha jól meggondoljuk, nem is a faluban élt, hanem házában, amelyik a falu- 
ban, a felszeren állt. Ő senkitől sem akart semmit és aki tőle akart valamit, az el- 
jött hozzá. S ha már eljött, ott is ragadt nála. Néha négy-öt férfi is ült műhelyé- 
ben, jobbára az öregebbek közül valók. Megbeszélték a múltat, meg aztán hall- 
gatták kivetett falubelijük történeteit. 


Jóska bácsi nem volt mesemondó, inkább amolyan elbeszélő. Elmondta „a 
régi öregek” babonás hiedelmeit éppen úgy, mint ahogy most már, öreg korában 
azt is bevallotta, hogyan csapták be a falusi „urakat”, közben meg egy-egy trufát 
is megeresztett. Az életből kiöregedő férfiak ilyen műhelybeli szórakozásai során 
29 történetét vettem hangszalagra. 


Amikor muzsikált, arca elkomorult, szinte bánatos lett, ha mesélt felderült 
és hallgatója még púpjáról is elfelejtkezett. Ekkor nem a kiközösített nyomorék 
volt, hanem a falusiakat szellemileg messze felülmúló ember. Ilyenkor diadal- 
maskodott. Aztán ha kifogyott a szóból, megint csak valami hangszert vett elő. 
Eljátszott egy-két öreg nótát és megénekeltette azokat, akik őt gyerekkorában, de 
később is sokáig, nem tekintették embernek. 


Gaal József csak magyarul mesélt. Németül nem tanult meg sohasem. A fa- 
luban elég volt a magyar nyelv, máshol meg nem volt keresnivalója. A német 
nyelvre átváltott unokahúga, lánytestvére lánya, is csak magyarul beszélhetett 
vele. Amikor meghalt, nem sokan mentek el temetésére. Nyomorék is volt, nőt-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 60


len is, meg rokonsága sem volt. Csak azt mondták rá: „Itt volt, aztán elment.” 
Évekig hallgattak róla és csak később emlékeztek rá, amikor egy-egy történetét 
hallották, hogy ez is a Tislér Jóskától van. 


Gaal József a kényszerkonzervativizmusban megrekedt falu közösségéhez 
tartozott, de nem neki volt szüksége a falura, hanem annak őrá. Ez elsősorban 
munkájára és szellemi tudására vonatkozik. Olyan ember volt, aki a múltból élt 
és annak emlékeit adta tovább, de nem a fiataloknak, hanem az aktív munkában 
élő férfiaknak. A falusi mesterekre jellemzően, trufa-szerű történetekkel, szóra- 
koztatta kuncsaftjait, leginkább azonban hiedelemmondákat mondott el a jóké- 
pességű mesemondó stílusában. Ő volt Alsóőrön az egyetlen személy, aki a hitt 
hiedelmeket is elbeszélésként adta tovább, de mindig úgy, hogy az abba vetett hi- 
tét hangsúlyozta. Ennek ellenkezőjéről senki sem tudta meggyőzni. Annak elle- 
nére, hogy sokat olvasott, a könyvből szerzett élményeit sohasem adta tovább. 
Ugyanezt találtam a csajta major asszonyai között is, akik szinte „könyvéhesek” 
voltak, de sohasem az olvasottat, hanem az olvasni való könyvet cserélték ki egy- 
mással.
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8/a kép. A bécsi „Riesenrad”. Gaal József építette 1961-ben. Alsóőr
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FELBER GYÖRGY 


A gyűjtés idején 88 éves Felber Gyuri bácsi a hajdani alsóőri agilisek közösségé- 
hez tartozott. Agilis itt azt jelentette, hogy valamelyik elődje német anyanyelvű 
iparosként jött be a faluba és itt egy alsóőri nemes lányt vett el felségül, és így az- 
tán a család amolyan félnemesnek számított. Csak annyi földtulajdonuk volt, 
ami annak idején a leányrészhez tartozott. Ez bizony nem tett ki sokat, nem érte 
el a három holdat sem. Már Gyuri bácsi apja felhagyott a mesterséggel és fiából 
olyan törpeparaszt lett, aki földjéből nem tudván megélni, vándormunkásként 
tengette életét. Annak ellenére, hogy a faluban maradt, társadalmi és anyagi 
helyzete miatt, abba sohasem nőtt bele. Szinte lázadóan nézte le a nemesből kis- 
paraszttá vált környezetét, amit aztán olykor ki is mondott. Így pl. mikor egyszer 
beszélgetésünk során arról volt szó, hogy a falubeli férfiak korábban zsinóros 
csizmanadrágot hordtak, igen felfortyant: „Igen ám, de csak a nemes urak. Még 
akkor is, ha a fenekükön lukas volt. Magunkfajtán nem türték volna meg.” 


Valamelyik nagyapja még német nyelvűként jött be a faluba, de annak gye- 
rekei már magyarul éltek a faluközösségben. Gyuri bácsi is magyar nyelven vé- 
gezte el négy elemijét és igencsak törte ősei nyelvét. Amikor berukkolt, nem a 
huszárokhoz hívták be, hanem a bakákhoz. Ezt azért kell megemlíteni, mert an- 
nak idején egy alsóőrivel ilyesmi alig fordult elő. A hajdani kisnemesek utódai 
mindig a huszároknál szolgáltak. Ez a megkülönböztetés is benne maradt halá- 
láig. 


Gyerekkorában csak a falubeli szegénység között volt helye. Ott tanulta meg 
azokat a meséket, melyeket aztán később a katonaságnál adott tovább. Ott a jó 
mesemondókhoz tartozott. Amikor az első világháborúból hazatért, nem kapcso- 
lódott bele a falu életébe. Ott vállalt munkát, ahol adtak neki. Bejárt Magyaror- 
szágra, kiment Ausztriába. Jó dolgos lévén szépen is keresett. Kiépítette házát, 
ami a plébánia mellett állt, azaz a falu közepén. Ez sem a falu, sem az ő számára 
nem jelentett sokat, mert a közösség kommunikációs életébe sohasem kapcsoló- 
dott bele. Meséit nem a faluban, hanem a munkásszállásokon mondta el ott, ahol 
magyarul ezt megértették. 


Amikor a munkából kiöregedett, nem a faluba, hanem házába tért vissza, 
amit csak ritkán hagyott el. Legfeljebb csak a szomszédokkal váltott szót, de me- 
sét csak unokájának mondott. De annak sem sokáig, mert azt özveggyé vált lá- 
nyával egyetértve iskolába küldte, azaz iskoláztatta, aki aztán le is szokott a ma- 
gyar nyelvről, meg nagyapja meséiről is. Anyjával már csak németül beszélt, 
nagyapjával meg csak annyit magyarul, amennyire még tudásából tellett. Iskolái 
befejeztével el is költözött a faluból. Bécsi lett. 


Amikor 1963-ban összekerültem vele, már hosszú évek óta teljesen vissza- 
vonultan élt, majdnem a beszédről is leszokott. Ha lánya nem mondta volna, 
hogy apja is mondott mesét korábban, sohasem jöhettem volna rá, mert a falube- 
liek erről már mit sem tudtak. Meglátogattam, összemelegedtünk és amikor me-
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9. kép. Felber György. Alsóőr (Unterwart)
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sére fordítottam a szót, inkább arról beszélt, hogy annak idején, hogyan és 
mennyit mesélt. Nagyon megkéstem nála, a mese csak akadozva jött, inkább csak 
egyes motívumokat említett meg. Szabadkozott is, hogy már régen leszokott ő az 
ilyesmiről, miért nem jöttem húsz évvel korábban. Annak ellenére, hogy sokat 
beszélgettünk egymással, és hangszalagra is sokat vettem, ebben a kötetben csak 
három meséjének jutott hely. (Szöveggyűjtemény 67., 68., 69. sz.). Ebből a kevés- 
ből nem tellett hajdani mesekincsének megismerésére. Csak azt élhettem át, ho- 
gyan mondta el magányosságban megrekedt életének végefelé azt, amit fiatal 
korából még vissza tudott hívni. 


Lassú beszédű ember volt, de ahogy mesére fordította a szót, még lassabbá 
vált. Hangját felemelve egyenként jöttek a szavak. Arcán egy izom sem rándult 
és kezei is nyugodtak maradtak. Székén hátradőlve, feszes tartásban ülve mesélt. 
Ha szociális igazságtalanságra, emberi megalázásra fordult a sor, a szavakat még 
jobban tagolta. (69. sz. Kis Miklós) 


Gyuri bácsi nagyszülei és szülei otthon magyarul beszéltek. Németül, csak a 
munkavállaláshoz legszükségesebbet tudták kifejezni. Ő maga már, amikor ez a 
terület Burgenlanddá vált, jobban a német szóra kényszerült, de a nyelvet soha- 
sem tanulta meg teljesen. Imádkozni és énekelni haláláig csak magyarul tudott. 
Lánya már nagyobb gyerekkorában szolgálatba ment német nyelvű családokhoz 
és így aztán később is jobban és szívesebben beszélt németül, mint magyarul. 
A magyar rádiót nem is hallgatta és olvasni is csak németül olvasott. Fiát már a 
német szóra nevelte rá. Ami abban nagyapja meséiből megmaradt, azt ő már né- 
met nyelven adta tovább. 
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GYÖRÖK JÁNOS 


Az alsóőri elbeszéléskultúra egyik jellegzetes személyisége Györök Jani bácsi, 
akit a falu azonban csak Seper Jani néven ismer. A Györök név itt nem ritka, de 
a Seper a leggyakoribb. Van olyan Seper, akit szintén Jánosnak kereszteltek, de 
ha Seper Jánost említenek, mindenki csak egy személyre gondol, és esetünkben 
arra, akit szellemi képessége, olvasottsága miatt mindenki értékel. Visszahúzódó, 
tartózkodó ember. Ő volt az első alsóőri születésű, akivel összetalálkoztam és 
hosszú beszélgetéseinken keresztül tőle ismertem meg a falu belső életét, mond- 
hatnám úgy is, ő indított el arra az útra, amelyiknek életem folyamán nem érek a 
végére. Rajta keresztül sejtettem meg azokat a bonyolult összefüggéseket, ame- 
lyek ezen a három nyelvű tájon belül a hagyományos kultúrát is jellemzik. Ku- 
tatásom kezdetén csaknem mindig vele voltam együtt, megértettük egymást és 
össze is barátkoztunk. Annak ellenére, hogy mindenki szerette, mégis magányos 
ember volt, illetve azzá vált, amikor beköltözött a templomszerre. Ennek okát 
nem hallgathatom el. 


A falu szerekre van még ma is felosztva, amiből kettő a történetileg is ha- 
gyományos: a felszer és a középszer, amit a 19. század elejéig még alszegnek ne- 
veztek. (A szer és a szeg kifejezéseket itt nem lehet szétválasztani.) Az alszeg vé- 
gén volt a régi temető és az a boronafalú templom, amelynek mennyezete kazet- 
tás virágdíszítésű volt. A 18. sz. végén az új templomot az alszeg másik oldalán, a 
falu mögötti domboldalra építették és mellette adtak helyet az új temetőnek. Ek- 
kor nyúlott meg a falu úgy, hogy Vörösvár felé még egy szert kiépítettek. Így lett 
a korábbi alszegből középszer és az új település vette át az alszeg megnevezést. 
Ha a kutató bent él egy közösségben, csak akkor láthatja meg, hogy a falun belül 
a szerek sajátságos egységeket képeznek. Ezt Györök János panaszából ismertem 
meg. Ősi, felszerbeli családból származott. Mintegy háromszáz évre visszavezet- 
ve állította, hogy a Györök porta mindig a felszeren állt és minden Györök on- 
nan házasodott. Meg volt a szerek szerinti endogámia. Még a hatvanas években 
is, ha valaki a felszerből „kiházasodott”, egy másik szerbe, úgy kötötték el az 
utat, mintha a faluból házasodott volna ki. 


Györök János annak idején, 1896-ban, a fölszerbe született bele. Ott nőtt fel, 
ott élt minden rokona, barátai és mint apja, nagyapja, ő is onnan nősült. Csak is- 
kolába járt le a középszeren keresztül a templomszerre, de ez számára akkor is 
szinte egy másik falut jelentett. Az ő világa, az amit ő a haza fogalma alatt értett, 
a felszer volt. Ott is öregedett meg. Amikor lánya az iskola mellé ment férjhez, 
vele együtt ő is áttelepült. Ott épített házat magának akkor, amikor felhagyott a 
gazdálkodással, azaz nyugdíjas lett. A templomszeriekkel nem tudott összebarát- 
kozni, de azok sem vele. Itt vált visszavonulóvá. Néha-néha, amikor elege lett a 
hallgatásból, felment a felszegbe és az ottani kocsmában jött össze régi, ifjúkori 
barátaival. Ha elment a bálba, ott is csak a felszeriekkel ült egy asztalnál. A
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templomszeren oly hallgatag férfi a felszeri kortársak szemében a legjobb elbe- 
szélő volt. 


Az elbeszélő fogalma alatt itt is azt értették, aki nem mesét mond, nem a bo- 
szorkánysággal foglalkozik, hanem olyasmiről beszél, aminek tanulsága van, ami 
a többiek okulására szolgál. Ő tudálékoskodás nélkül arról beszélt, amit olvasott, 
a történelemről, a gazdasági szakkönyvekből szerzett ismereteiről. A mesemon- 
dót itt mindenki szószátyárnak tekintette és ez a cím számára a legnagyobb sér- 
tést jelentette volna. Irodalmi és szakirodalmi ismeretei révén, de azért is, mert ő 
tudását megfelelő formában tudta továbbadni, okos embernek tekintették. 


Alsóőrön igen hittek a rontásban, a boszorkányokban. A faluban senki sem 
hadakozott olyan erősen e hit ellen, mint Györök János. Igyekezett mindenkit 
meggyőzni arról, hogy ilyesmi nem létezik. Hittek ugyan neki, hogy a tehén tejét 
nem a boszorkány vette el, hanem jobban kellene etetni (146. sz.), de azért leg- 
jobb hallgatója is, amikor tehenével újra baj lett, csak a boszorkányra gondolt. 
Elmondta azt is, amit a „régi öregek” a szabadságos huszárt megtámadó, tüzet 
okádó macskáról beszéltek. Úgy mondta el, amint gyerekkorában hallotta, de 
hozzátette: „Hát én úgy felrugtam vóna aszt a macskát, ha már huszár vagyok, 
hogy kilenccer hömbölgött vóna.” (147/a. sz.) Még fiatal házas korában vállalko- 
zott arra, hogy a boszorkánynak vélt haldokló öregasszonytól majd átveszi a 
„baszorkánságot”, hogy az végre meghalhasson. „Eszt csak hitték, meg mon- 
ták... Montam, hogyha senkise veszi át, én emegyek, átveszem tűle... Hát én 
nem is menten el hozzá ugyi, ugyis tuttam, hogy uccse tud semmit átadni.” (148. 
sz.) Azt is elmondta, mit beszéltek a forgószélben utazó boszorkány lábába bele- 
dobott villáról, de oktatva hozzátette: „Hijába magyarásztuk, mesétük azután, 
hogy má üdősebbek lettünk, hogy ez lehetetlenség. Aki eszt monta, az azon állt.” 
(150. sz.). A megnyomó boszorkány hiedelmét is elmondta, de okítva úgy fejezte 
be: „De, hát én nem láttam, meghát nem is hiszem ugye, hogy vót. De, hát ijjen 
vót a néphit. Nem vót akkor naptár, hogy olvasni tuttak volna.” (152. sz.). 


Kilenc elbeszélését közlöm a szöveggyűjteményben. Kivétel nélkül mind- 
egyiket úgy mondta el, hogy a korábbi hiedelmek értelmetlenségéről akarta 
meggyőzni hallgatóit. Annak ellenére, hogy legtöbben nem hittek neki, mégis ér- 
tékelték, mert nem félt a boszorkányoktól, volt bátorsága velük szembeszállni. 
Úgy is mondhatnánk, volt mersze szembeszállni közösségének avval a világával, 
ami szerinte idejét múlttá vált. Annak sem örült, hogy én az ilyesmit felveszem. 


Györök János bácsi, ma Alsóőr legidősebb embere, a haza fogalma alatt saját 
és ősei szülőfaluját értette. Ebben dolgozott, ebben élt és ezért vállalta magára a 
felelősséget. Tudatos magyar maradt, de magyarságát nem azonosította Magyar- 
országgal. Életútja sem volt kanyargós. Csak a felszertől az alszerig ment. „Néz- 
ze, mink úgy marattunk, ahogy vótunk. Csak uj határt húsztak. Unokabátyám 
ojjan magyar érzelmű vót, ü átment Magyarországra. Ott lett pap. (145. sz.) A 
rokonságbú egy, az Bécsbe ment, ma már velem sem akar magyarul beszéni. Egy 
másik, az Brégenzbe, ugyis tuggya, hol van, ottan kapott állást. Közjegyző. Itt 
meg csak visszamaradunk. Maga meg örül neki, hogy ittennek, annyi baszorkán- 
ságot talál.” 
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10. kép. Györök János. Alsóőr (Unterwart) 
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HASELBACHER GYÖRGY 


Mint ahogy Felber Gyuri bácsi, úgy ő is a 19. század elején betelepült német 
nyelvű iparosok utódja, akit a falu sohasem fogadott be teljesen. Nem volt ne- 
mes, nem is részesült a nemesi közösség vagyonából, így nem is lett birtokos. 
Földje csak annyi volt, ami a negyedízigleni nagyanyja leányrészéből megma- 
radt. Ha az alsóőriek a zsellér fogalmát ismernék, annak tekintenék, de így csak 
mindenki Gyurinak nevezte. Házineve sem volt, ami itt annak a jele, hogy a fa- 
luban alig volt rokona. A falu életének peremére szorítva csak azokkal jött össze, 
akik hasonló helyzetben voltak. Ha nem volt „munkán”, azaz nem dolgozott va- 
lahol a környékbeli falvakban, Csulak Roza vagy Gaal József társaságába mene- 
kült. Én is csak ezeknél találkoztam vele. Ha a kocsmába ment, ott a hallgatagok 
között ült, de két említett barátjánál egyenrangúnak tekintették. Hasonló volt fe- 
lesége társadalmi helyzete is. 


A falu belső társadalmi rétegeződése szabta meg életét. Németül ugyan soha- 
sem tanult meg akkor sem, ha neve ilyen származására utal. Már gyerekként a fa- 
lu szegénységének konzervatív világába szorult és tudását, hiedelemanyagát is in- 
nen merítette. Ezt tükrözi az a hét hiedelemmonda, amelyet a szöveggyűjte- 
ményben közlök. Nehéz lenne szétválasztani, mi volt számára a monda, és mi az, 
amit ő még hitt. Fia, Valentin, is többször a hallgatók között volt. Ő ezeket afféle 
mendemondának tekintette, és ma, amikor az ő bécsi életében a falu és annak 
nyelve is már csak személyes múltjához tartozik, németül adja apja, és a falu hie- 
delemanyagát tovább. 


A ma 87. évét taposó Haselbacher György nem volt mesemondó, de elbeszé- 
lőnek sem tekintették. Nem lehetett az, mert a falu íratlan törvényei személyiségét 
nem ismerték el. A községen belüli mozgási köre, belső társadalmi kapcsolata 
szűk volt. Ahol őt egyenrangúnak fogadták el, ott elbeszélésanyaga a beszélgetés- 
hez tartozott. Ilyen keretek között mondta el az itt közölt hiedelemmondákat is. 
Az egyébként halkan, vonakodva beszélő férfi arca az elbeszélés során felderült, 
nyelve és hangsúlyozása elevenné vált. Mimikával és kezeivel igyekezett hallga- 
tóit meggyőzni. 


A dialektuskutatásnál mi legtöbbször egy falu egységes dialektusát említjük 
meg, nem térünk ki azonban az azonos nyelvjáráson belüli „többnyelvűség- 
re”. A három egymás mellett fekvő magyar település mindegyikének sajátos 
nyelve van és a különbségeket már az első kimondott szónál észre lehet venni. 
Imre Samu munkássága révén ismert a felsőőri nyelvjárás, ami azonban nem a 
felsőőrségi, hanem csak ehhez az egyetlen településhez tartozik. Más az alsóőri 
nyelv és mindkettőtől lényegesen különbözik az őriszigetieké. Ez azt jelenti, 
hogy létezik egy falu-nyelv, amelyen belül azonban ismét csak különbséget talál- 
hatunk akkor, ha a közösségen belüli szociális csoportokat figyelembe vesszük. 
Haselbacher György nyelve, azaz szóhasználata, nyelvtani törvényei, hangsú- 
lyozása konzervatív jellegű volt. (Lásd a 153–159. sz. elbeszéléseket.) Hasonló
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11. kép. Haselbacher György Alsóőr (Unterwart). 1976.
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nyelvi jelenséget tudtam Felber Györgynél megfigyelni, aki szintén a falutársada- 
lom mellett élőkhöz tartozott, (67–69. sz. mesék), s ugyanezt vettem észre Gaal 
Józsefnél is. (70–97. sz.) 
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SMODITS ANNA 


1965-ben, amikor összemelegedtünk, 80 esztendős volt. Fia Bécsben élt. Az idős 
anya szó szerint a falu szélére szorulva tengette napjait. Házát gerendákkal támo- 
gatta, hogy a tető ne zuhanjon fejére. Amikor meghalt, otthonát „elhúzták”, 
azaz traktorra kötött láncokkal úgy szétrángatták, hogy összeomlott. Helyét csak 
néhány elvadult virág nyílása jelzi. Kertjének és életének maradványai. 


Magárus asszony volt, aki örökké a falvakat járta, hetivásárról hetivásárra 
ment, és útközben házalt, kínálgatta áruját. Szülőfalujában csak a hétvégén volt 
megtalálható, mert vasárnap nem illett árulni. Vándorlása során mindig csak 
asszonyokkal jött össze, mert a veteményeskert azok dolga volt. A tizedik falu- 
ban is ismerték és sokan vártak is rá. Legtöbben nem magjai miatt, hanem, hogy 
kipanaszolják bánatukat. Mindenkit meghallgatott úgy, hogy saját véleményét 
sohasem mondta ki. A táj egyetlen asszonya sem ismert olyan sok titkot, mint ő 
és senki sem beszélt ezekről olyan keveset, mint Smodits néni. Itt csak evvel a 
névvel említem, mert a jegyzőn és a plébánoson kívül senki sem tudta, mi a ke- 
resztneve. 


Nem tartozott a faluközösséghez és házineve sem volt, de rokona sem. Szü- 
lei idegenből jöttek ide és testvérei is elvándoroltak. Azon kevesek közé tartoz- 
tak, akik otthon németül beszéltek és így lányuk is inkább erre szokott rá. Alsó- 
őrön kívül nem is beszélt senkivel sem magyarul. De itt is csak akkor, ha valaki 
felkereste, amire ritkán került a sor. Már életében elfelejtkeztek róla. Mi ketten 
gyakran váltottunk szót egymással. Elbeszélgettünk múltjáról, családjáról és a 
férjéről, aki suszter volt és szintén idegenből vándorolt be. Magáramaradt felesé- 
ge még büszkén mutogatta a megmaradt kaptafákat, amelyeket ura új cipők ké- 
szítésére sohasem használt, mert csak amolyan foltozó suszter maradt, aki életét 
máról holnapra tengette. Ezért lett felesége magárus. 


Smodits nénit nem sorolhatom az elbeszélők közé, mert falujában leszokott 
a szóról, alig beszélt valakivel. Egyrészt boszorkányosnak tartották sokan, más- 
részt egyetlen rokona, komaasszonya, de háza fekvése miatt, még csak szomszéd- 
ja sem volt. A szöveggyűjteményben is csak négy hiedelemmondáját találhatjuk 
meg, melyeket gyerekkori emlékezéseibe szőtt bele. Sohasem jutván földhöz, te- 
henet sem tartott, így aztán a parasztasszonyok gondjai, de az azokkal kapcsola- 
tos hiedelmek sem okoztak neki gondot. Felnőtt korában nem osztotta a falubeli 
asszonyok aggodalmait és így azok hiedelemvilágát sem. A mindennapi kenyér 
megszerzése elválasztotta a faluközösség hétköznapjaitól. Nem mondhatnám, 
hogy ő ezekkel a hiedelmekkel szemben idegenül állt volna szemben, de nem élt 
velük, mert nem használhatta őket. Annak ellenére, hogy ismerte, nem beszélt 
róluk. 


Munkámban is csak azért említem meg, mert életformája bizonyság arra, 
hogy ha valaki a faluban született, ott nőtt fel és nevelte fel gyerekeit, akkor sem 
osztotta annak hagyományos kultúráját. Hasonlót tapasztaltam a község egy má-
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sik német nyelvű családjánál, ahol az apa szabó volt, fia is az lett, a lányok pol- 
gári iskolát elvégezve tisztviselők lettek. A falu legszebb, mondhatnánk, legran- 
gosabb házában éltek, de nem a faluban. Ők is ismerték a helyi hiedelemanyagot, 
de „nem éltek vele”, mert nem volt rá szükségük. Nekik sem volt gazdaságuk. 
Ma, amikor egyre többen hagynak fel a gazdálkodással, azonos folyamatokat is- 
merhetünk meg. Legtöbbjük a faluban marad, de nem él bent a falu életében. A 
hiedelmeket ismerik, hisznek is még bennük, de „tuggya doktorúr, amíg meg vót 
a gazdaság, szükség vót rá, de mast minek lenne”. Ez is bizonyság arra, hogy a 
hiedelem a termeléstől függött, illetve annak egyik szerves része volt. 
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12. kép. Smodits Anna. 1965 Alsóőr (Unterwart)
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LISZT MÁRIA 


Felber Marinak mondták. Házasságkötése után is rajta maradt leánykori neve. 
De csak őrajta. Családjának ez nem lett házineve. Azok megmaradtak Lisztnek. 
Elődjei éppenúgy, mint a Felberek, az 1800-as évek után iparosként vándoroltak 
be a faluba és mint ilyenek, nem is kaptak részt a nemesi közösség vagyonának 
felosztásánál. Ez azt jelentette számukra, hogy a föld kicsi volt és hogy elég ke- 
nyér legyen, ura taxisofőr lett Felsőőrben. Mint ilyen, ritkán volt otthon és így 
felesége vezette a gazdaságot, meg dirigálta öt gyerekét is. Jó is volt, hogy idején 
beletanult, mert férje korán meghalt és ő ott maradt a maga tehetségére, amiből 
szerencséjére volt neki elegendő. Világos eszű, jó fejű asszony lévén, a kicsiből 
sokat hozott ki és gyerekeit ránevelte a munkára. 


Ez önmagában nem lenne elegendő ok, Liszt Mária említésére. A szöveg- 
gyűjteményben szereplő két elbeszélése sem, azaz az egy mese (176. sz.) és rövid 
kis trufája. (175. sz.) Jelentősége más értelemben fontos. Öt gyermeke közül a 
legöregebb fia egész nap dolgozott. Autószerelőnek tanult. Az idősebb, akkor 
már házas lánya, ennek húga, aki tisztviselőnő lett és a két legfiatalabb fiú az ak- 
kori felserdült korosztály központi személyiségei voltak. Jó énekesek, jó elbeszé- 
lők, akik a középszer fiatalságát nagyon befolyásolták. Lisztéknél jöttek szinte 
minden este össze. Nemcsak a téli időszakban, hanem igen gyakran nyáron is. 
Kártyázás, társasjáték, éneklés és az állandóan visszatérő trufák töltötték ki eze- 
ket az estéket. 


A szóvivő, a hangulatkeltő mindig Mariska néni volt. Kemény élete ellenére 
olvasóasszony maradt. Nem igen járt szomszédolni, mert nem volt kedvére való 
szomszédasszonya. Barátnője sem. Munkáscsaládból származván, fiatal korában 
úgy élt, mint a többi korabeli lány, de nem paraszthoz ment férjhez. Földjük ki- 
csinysége miatt, amely csak az önellátás egy kis részét biztosította, nem kénysze- 
rült paraszti háziasszony lenni. Ismerte ugyan faluja hiedelmeit, de azok nem az 
övéi voltak, hanem a parasztoké. Mint mindenütt, így Alsóőrön is egymástól 
erősen különböző világok élnek egy nehezen megfogható szimbiózisban. 


A magyar nyelv nem jelent nemzeti öntudatot, az a falu nyelve. „Osztrák- 
ban élünk, de alsóőriek vagyunk”, mondta Mariska néni. A szomszédos felsőőri 
és szigeti magyarok nem tartoztak ide, azok is a sajátos, elzárt „falu nemzetiségé- 
ben” élnek. Azonos anyanyelvű települések egymás mellett, de összetartozási ér- 
zés nélkül, egymástól elzárt önálló kis világokban. Mindegyiknek megvan a bel- 
ső rendje. Ez vonatkozik a kultúrára éppen úgy, mint a társadalmi rétegeződésre. 
Erre a társadalmi rétegeződésre építve élnek az egyes faluközösségeken belül is 
kultúrák egymás mellett. Ez az egymásmellettiség nem jelent egy tökéletes szét- 
választást, inkább az összefonódott kultúrökológiát. Az együttéléshez szükséges 
erkölcsi íratlan törvények mindenki számára kötelezőek. Ezeket mindenki öntu- 
datlanul ismeri és be is tartja. Ez az, ami az egy közösségben élőket összetartja. 


Mi gyakran hivatkozunk az anyagi helyzetből fakadó kulturális különbsé-
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13. kép. Liszt Mária Alsóőr (Unterwart)
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gekre, ami önmagában nem helytálló, illetve csak bizonyos mértékig igazolható. 
Kivétel nélkül mindenki, aki a paraszti közösséghez tartozik, függetlenül vagyo- 
ni helyzetétől ismeri ennek a kultúrának jelenségeit. Az ugyanabban a faluban 
élő munkások vagy iparosok, akik kétségtelenül a közösséghez tartoznak, gyerek- 
korukban a többség, azaz a parasztok kultúrájába nőnek bele, de ez felnőtt ko- 
rukban nem jelent számukra létalapot. A kultúra nem sallangos dísz, hanem a 
reális élet megvalósításának alapja. Így az, aki nem paraszti munkával, hanem 
más forrásból biztosítja családjának holnapját, akaratlanul is ennek megfelelően 
alakítja kultúráját. Ezt a megállapítást több, a munkámban említett személy is 
igazolja. Ribarics János, Csulak Roza, Haselbacher György, Gaal József, de Liszt 
Mária és családja is bent éltek a faluközösségben, de ezen belüli sajátos családi 
kultúrájuk szabta meg életüket. Mivel számbelileg kisebbséget képeztek, bizo- 
nyos mértékig a közösségen kívülállóknak tekintette őket a többség. Kivétel nél- 
kül mindegyiknél igazolható, hogy nem falujuk alakította őket, hanem ők a falu- 
jukat. 


Liszt Mária személyiségéből fakadó befolyása hatott gyerekeire, és azok kor- 
osztályuk tagjaira. Aktivitásuk nem öntudatból, hanem belső kényszerből faka- 
dóan alakult ki. Aki ebből a kisebbségből nem tudott aktívvá válni, hazátlan lett. 
Ahogy Csulak Roza a ma 60-70 évesek korosztályát nemzetieskedés nélkül ma- 
gyarnak tartotta meg, ugyanezt tették a Liszt-gyerekek anyjuk hatására. Egyházi 
énekkarba, tánccsoportba, színdarab rendezéshez ők toborozták a tagokat. Ezt 
nem rábeszéléssel, hanem baráti kapcsolataik révén érték el. A kezdeményező, a 
kiindulópont mindig édesanyjuk volt. A falu ma egyre gyorsabb német nyelvre 
váltása Liszt anya és gyerekei révén fékeződött meg egy időre 1960 és 1970 kö- 
zött, illetve ők érték el, hogy az akkori fiatalok, akik a falun kívül iskolában vagy 
valamilyen műhelyben tanultak, megtartották magyar falunyelvüket. Amennyi- 
ben ma még Alsóőrön ehhez a nyelvhez való ragaszkodás megtalálható, az csak a 
közben szülőkké vált, ekkori növendékek gyerekeinél van meg. 


Azáltal, hogy a Liszt-ház a fiatalok központjává vált, megvolt a lehetőség ar- 
ra, hogy falujuk nyelvén közösen szórakozzanak. Ezen a közösségen belül nem 
volt szokás a mesemondás, de rengeteg olyan viccet, tréfás történetet mondtak el, 
amellyel a néprajz ugyan még kevésbé foglalkozik, de szintén a hagyományos 
kultúrához tartoznak. Ezeket nem lehet kérdezéssel felgyűjteni. Ezek megismeré- 
séhez feltétlen szükséges, hogy a kutató hosszabb ideig bent éljen a közösségben, 
és annak mechanizmusát belülről, átélés során ismerje meg. Az elbeszélő kultúra 
társadalmi rétegeződését, annak belső törvényeit Liszték nélkül sohasem tudtam 
volna teljes egészében megérteni. 
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PATHY SÁMUEL 


„Én láttam a vizilányt. Az Adria-tengerbe fogtak egyet ugyebár. Asztán kihosz- 
ták. Lenn Mostárban vótam. Hát hogyan néz ki? Emondom az egész állását. Hát, 
egy hal idájig derékig. Fenn meg nő. Kis feje van neki, két szeme. Orra, haja, 
mindene van. Meg van neki két kis melle ugye. De lenn hal. 


Hát a vizbe van az a vizilány. A vizbe él, ahogyan sokszor hallák. Ezektű a 
tengerészektű hallottam ugye. Mongyuk itten a katonaságná. Műszaki csapatok- 
ná vótam, a hidászokná. Azok mind vizenjáró ember jobban. Ugye azok molná- 
rok, hajósok. Úgy hallották éccaka énekűni eszt.” (193. sz.) 


Így kezdi élete nagy élményét az 1891-ben Őriszigeten (Siget in der Wart), 
Burgenland egyik legkisebb falujában született Pathy Samu bácsi. A vízilány 
valóban életéhez tartozik, mint ahogy minden szigeti férfinak van egy vízilánya, 
azaz olyan személyes története, amely a falutól messze, a hajdani Monarchia va- 
lamelyik tájára vonatkozik. 


Az egyes személyek élete nem független a közösségétől. A belső anyagi hely- 
zetnek komoly szerepe lehet az egyes személyek és rajtuk keresztül a közösség 
kultúrájának alakulásában. Ez bizonyíthatóan megmutatkozik Őriszigeten is. 
Kötetünk 191. számú elbeszélése, a hamis esküvel kapcsolatos történelmi monda 
is ezt bizonyítja. Az evangélikussá vált nemesi falu a feudális főurakkal konflik- 
tusba került. Az Erdődy-, Batthyányi- és az Eszterházy-birtokok középpontjában 
feküdvén itt is meg akarták szüntetni a parasztnemesi jogokat, mint ahogy ez az 
Alsóőrségben is történt. Ennek következtében a falu határa egyre szűkebb lett. 
Csak annyi földterület maradt, amely nagyobb számú lakosság ellátására nem 
volt elégséges. Ezt azt hozta magával, hogy már a 18. században sokan elvándo- 
roltak, mások pedig, s ez elsősorban a férfiakat illette, már a 19. század második 
felében valami mesterséget tanultak és azt a falutól távol, mint vándormunkások, 
– ma ingázóknak neveznék – űzték. Erre vonatkozik a monda befejező része, 
amely szerint: „El is szegényűt a falu ugye. Mind csak napszámos ember lett 
ugye. Keves a gazdaember vagy valami nagyobb birtoka volt neki. Nahát utóbb 
ementek munkára ide-oda.” 


Ez történt Pathy Samuval is, aki ács lett. Mint ilyen, a pionírokhoz rukkolt 
be és Mostarba került. Innen származik a vízilánnyal kapcsolatos élménye, ame- 
lyet újra és újra elmesél, mert ez ahhoz az életszakaszához tartozik, amit a falu- 
ból más nem élt át. 


Őrisziget története hozta magával, hogy itt a családi élet matrilineáris lett és 
csak 1921 után, amikor ez a terület Ausztriához került, alakult át ismét patrili- 
neárissá. Ekkor sem lett azonban olyan szélsőséges, mint a nagyobb határú Alsó- 
őrön. A férfiak vándorlásával függ az is össze, hogy azok többsége többnyelvű 
lett, csak az asszonyok maradtak egy nyelvűek. Ugyanekkor Alsóőrön a férfiak 
nagy része is egy nyelvű maradt. Ez csak a hatvanas évek kezdetén változott meg, 
ami viszont a magyar nyelv visszaszorulását, illetve annak értékváltozását jelen-
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tette. A szigeti evangélikus egyházhoz tartoztak a jobbágyi magyar és a kiskarasz- 
tosi (Kleinbachselten) német nyelvű parasztnemesek is. A lelkész köteles volt ha- 
vonként német nyelvű istentiszteletet is tartani. A közös vallás erősebb volt, 
mint a nyelvi különbség, ennek következtében sok volt a vegyesnyelvű házasság- 
kötés. A beházasodó fél átvette az új közösség nyelvét. Ha az első világháború 
előtt a kis lakosságú faluban nőhiány volt, a Vas megyei evangélikus községekből 
is tudtak maguknak asszonyt hozni. Mindez azt jelentette, hogy a szigetiek kom- 
munikációs kultúrájukban igen sokoldalúak lettek, ugyanakkor azonban a pin- 
kavölgyi, más vallású településekkel alig tartottak kapcsolatot, az itteni magyar- 
ságon belül szó szerinti értelemben szigetet képeztek. 


Ez a sziget-jelleg megmutatkozik elbeszélőkultúrájukban is. Egyetlen adatot 
sem kaptam arra vonatkozólag, hogy a mesemondás szokásos lett volna. Ezalatt 
azt értem, hogy olyan férfiközösségek léteztek volna, amelyekben egymásnak 
mesét mondtak volna el. Ez azzal függ össze, hogy itt a vándormunkásság miatt a 
zártabb férfiközösségek nem is voltak meg. Azonos példát találtam a horvát 
nyelvű Stinatzon is, ahol a férfiak, mint állatkereskedők az egész év folyamán 
úton voltak. Amikor hazatértek, a kocsma ugyan kommunikációs központjukká 
vált, de ott elsősorban munkaélményeiket mondták el egymásnak. A család ré- 
szére fennmaradó időt mezőgazdasági munkával töltötték ki. Aki fiatal korában 
a katonaságnál mesemondó lett, az anyagát nem a faluból, hanem a legénységi 
szobából gyűjtötte össze. Egyes személyeknek volt ugyan meserepertoárjuk, de 
ők ezt otthon csak akkor adták tovább, amikor a munkából visszavonultan, 
nagyapaként unokáiknak mesét mondtak. Az öregek nem a nyilvános közösség- 
ben, hanem abból kiszakadva a zárt családon belül éltek. 


Pathy Samu bácsi találkozásunk idején 1962-ben már 71. évében járván, 
lezárta aktív munkás életét. Nyugdíjasként, véglegesen hazatérve, családjával, 
azaz kis gazdaságát átvett fiáékkal és unokáival élt együtt. Őrisziget ebben az idő- 
ben (1962) még azokhoz a községekhez tartozott, ahol a három generációs famí- 
lia élt. Ez azt jelentette, hogy a munkából kiöregedettek nem kerültek aggokhá- 
zába, nem maradtak magukra. 


Ennek nemcsak szociális jelentősége volt, hanem kulturális is. A szellemileg 
egészséges öregek gyerekeik családközösségében lévén, unokáikkal állandó szo- 
ros kapcsolatban állottak. A nagyszülő–unoka kummunikáció lehetővé tette, 
hogy az életbe belenövő gyerekek átvegyék nagyapjuk szellemi vagyonát. Ugyan- 
akkor ez a magyar nyelv továbbadását is jelentette. Esetünkben Pathy Samu né- 
metül is jól beszélt. Ez volt az utóbbi évtizedek folyamán munkahelyének nyel- 
ve, de végleges hazatérése után otthon csak magyarul emlékezett múló életének 
eseményeire. Ezeket unokáinak mesélte el, akik ezen keresztül családi nyelvként 
a magyarba nőttek bele. Magyarul emlegette vándorútját is. 


Hosszú ideig Jugoszláviában dolgozott, utána Nyugat-Magyarországon és 
Budapesten, majd Bécsben, Stájerországban és Burgenland déli részén. Végleges 
hazatérése után mozgási köre nagyon leszűkült. Szigetről alig mozdult ki. Időn- 
ként ellátogatott a felsőőri hetivásárra, egy-egy órára átment Nagyszentmihályra 
(Großpetersdorf). Egyébként csak a szomszédos kis községek öregebb lakóival 
váltott szót. Így a jabingi (Jobbágyi) evangélikusokkal, az eisenzickeni (Német-
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14. kép. Pathy Sámuel Őrisziget (Siget i. d. Wart). 1962
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ciklény) németekkel és a spitzzickeni (Oláhciklény) horvátokkal. A felsőőri és al- 
sóőri magyarokkal semmiféle személyi kapcsolata sem volt. 


Őriszigeten belül is csak az öregebbekkel jött össze, azonban mindig csak 
egy-egy személlyel. Az ilyen találkozások során sohasem került mesemondásra 
sor. Ez itt nem volt általános szokás. Csak otthon, unokáinak mesélt úgy, hogy a 
múltra vonatkozó elbeszéléseibe néha-néha egy mesét szőtt. Ilyen alkalommal 
vettem fel tőle tizennyolc elbeszélését, amelyből egy, a már említett, a falu törté- 
netére vonatkozó „hamis eskü”, négy a szomszédos falvakkal kapcsolatos falu- 
csúfoló. A többiek olyan mesék, amelyeket gyerekek számára átalakított formá- 
ban mondott el. Amikor fiatal korának meséi után érdeklődtem, igyekezett abból 
is néhányat feleleveníteni, de azokat csak akadozva, gyakran befejezés nélkül, 
félbeszakítva mondta el. Ilyenkor arra hivatkozott, hogy jó lenne „a könyvbe 
utánanézni”. Amikor a könyv után érdeklődtem, sült ki, hogy az nem létezett. 


Történeteit egyszerűen, folyamatosan, minden külön hangsúlyozás nélkül 
mondta el. Nem vallotta magát mesemondónak. Meglepetés volt számomra, 
hogy ő egyetlen hiedelemtörténetet sem említett. Beszélgetéseink során ez irányú 
kérdésemre azt a választ adta, hogy az ilyesmiről csak azok beszélnek, akik nem 
forgolódtak olyan sokat a nagyvilágban. Ő nem is hisz benne, és ez talán azért is 
így van, mert ő ritkán volt itthon és nem élt bent a falu mindennapjaiban. Kis 
gazdaságát sem ő, hanem felesége vezette, és ha a tehenet valaki megrontotta, az 
az ő dolga volt, meg az aztán „az úgyis butaság”. 


Pathy Sámuel meseanyagát nem a falu hagyományos kultúrájából gyűjtötte 
össze, hanem a munkásszállásokon. A község belső életformája nem engedte 
meg, hogy meséi itt hagyományossá váljanak. Őriszigeten a mesemondás szem- 
ben állt a közösség belső, íratlan törvényeivel. Unokái kiskorukban ugyan meg- 
hallgatták, de később nem emlékeztek már rájuk. Amikor néhány év múlva Sa- 
mu bácsival ismét találkoztam, kérdeztem, mesél-e még. Válasza igen rövid, volt: 
„Kinek?” Ekkor mondta el, hogy amint unokái nagyobbak lettek (8–10 évesek), 
elszakadtak tőle. Este csak azt mondták: „Hallgasson, a TV-t nézze. Így hát én is 
néztem.” Téves lenne azonban arra gondolni, hogy a TV szorította ki a mesét. 
Inkább azt mondhatnánk, unokái, de a falu sem volt hajlandó rászokni arra, ami 
az itteni kultúrában idegen volt. 


Ha a mesemondók vizsgálatát nemcsak meseanyagukra korlátoznánk, ha- 
nem arra is, ki és mikor jutott szóhoz, Pathy Sámuelt a munkás mesemondók kö- 
zé kellene beosztanunk. Anyagát ugyan Őriszigeten vettem fel, tévedés lenne 
azonban azt mondani, hogy ezek őriszigetiek. 
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KÁLMÁN MÁRIA 


Kálmán Mária abba a faluba született bele, amelyik nemcsak nevében, hanem 
fekvése szerint is sziget volt. Őrisziget ugyan a pinkavölgyi magyar parasztneme- 
si falvakhoz tartozik, de a közvetlen szomszédos községek közül egy horvát 
(Oláhciklény, Spitzzicken), a másik német (Németciklény, Eisenzicken), a keleti 
oldalon (Nagyszentmihály, Großpetersdorf) szintén német nyelvű. A szomszédos 
Jobbágyi (Jabing) ma már szintén teljesen német nyelvűvé vált. Ez a község ere- 
detileg két településből állt, Németjobbágyiból és Nemesjobbágyiból. Az első az 
Erdődy birtokokhoz tartozott és lakói német nyelvűek voltak. Nemesjobbágyi la- 
kói magyar anyanyelvű parasztnemesek voltak, evangélikusok, akik a századfor- 
duló idején, ma még megmagyarázhatatlan okokból kifolyólag, két évtizeden be- 
lül elnémetesedtek, azaz magyar nyelvüket németre cserélték. 


A szomszédságot figyelembe véve Őrisziget nyelvsziget volt. Hasonló a falu 
helyzete vallási téren is. A szomszédos községek vallása, a hajdani Nemesjobbá- 
gyi lakóit kivéve, római katolikus. Az evangélikus lelkészség Őriszigeten volt. Ide 
tartozott Nemesjobbágyi és Kiskarasztos (Kleinbachselten), ahol német anya- 
nyelvű, Stájerországból átmenekült parasztnemesek éltek. 


A felsőőri evangélikus egyházközség tagjai németek voltak, a pinkavölgyi 
magyar evangélikus egyházközség székhelye és így az evangélikusok egyik leg- 
fontosabb központja Őrisziget volt. Ebből fakadóan a szigeti lelkész havonta egy- 
szer német nyelven prédikált, amely azt eredményezte, hogy a falu lakói már a 
19. században is jobban ismerték a német nyelvet, mint az alsóőriek. A szigetiek 
izolált helyzetük révén öntudatos magyarok és ugyanilyen evangélikusok marad- 
tak. Amikor azonban a második világháború után a mintegy kétszáz lélekszámú 
községben leányhiány volt, akkor erősebb lett a vallás jelentősége, mint az anya- 
nyelvé. A feleséget kereső legények nem a magyar nyelvű, de katolikus Alsóőr- 
ről, hanem a környék német nyelvű evangélikus falvaiból hoztak feleséget, ami a 
község kétnyelvűségéhez vezetett. 


Innen származott Kálmán Mária. Családja azonban nem volt evangélikus, 
hanem katolikus. Rajtuk kívül csak még egy katolikus família élt itt. Mind a két 
család bizonyos mértékig a faluközösségen kívül állt. Közülük senki sem tudott a 
faluból házastársat találni, mert nem adták fel vallásukat. Ez azt eredményezte, 
hogy csak a kis birtokot átvevő fiú maradt otthon, a többi gyerek mindig elván- 
dorolt. Így a katolikusoknak nem alakulhatott ki az a helybeli rokonsági kapcso- 
latuk, amelyik a közösséghez való tartozás egyik alapját jelenthette volna. Ese- 
tünkben az anya nem a faluból származott, hanem beházasodott. Már ezért sem 
tudott az asszonyközösségbe bejutni és ebből fakadóan gyerekei is egyedül ma- 
radtak. Ugyan a helyi, akkor még egyházi iskolába jártak, mivel azonban a közös 
vallásoktatáson és az istentiszteleten nem vettek részt, nem alakultak ki fiatalko- 
ri barátságok. Ez a vallásból fakadó elszigeteltség szabta meg Kálmán Mária éle- 
tének alakulását. A falutársadalom peremén megragadt ugyan, de mégis központi
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személyiséggé vált. Általános ismeretei, személyes hiedelemvilága és az asszo- 
nyok életében elért jelentősége az alsóőri Csulak Rozához hasonló helyet biztosí- 
tott számára. 


Szülei sem éltek bent a faluközösségben és gyerekeinek is hasonló lett a sor- 
sa, mert csak a szülői házban, nem a szülőfaluban lehettek otthon. A népiskola 
befejezése után hosszabb időre rendszeresen elhagyták Szigetet, hogy végül is a 
tájon kívül találjanak végleges hazát. 


Ez jellemzi Kálmán Mária életútját is, aki saját adatai szerint 1886-ban szü- 
letett. Apja csak telenként volt otthon. Az apró földeket az anya gyermekeivel 
együtt művelte meg. Ez Mária részére is azt jelentette, hogy „amióta csak tudom 
magamat, dolgoztam”. Már hatéves korában nemcsak otthon, hanem kint a föl- 
dön is csinálta azt, ami erejéből tellett, néha még többet is. Amikor a negyedik 
elemit befejezte szolgálatba ment. Nagyszentmihályon egy orvoscsaládnál kezdte 
el, majd Felsőlövőn (Oberschützen) folytatta, és amikor már eleget tanult, Bécs- 
ben lett szobalány. A „tanulás” szót ő valóban annak is tekintette. Szerinte szük- 
séges volt, hogy beletanuljon a polgári háztartás szokásaiba, ha később valamit el 
akart érni. Szigetre csak házasságkötése révén került vissza, hogy azt később is- 
mét elhagyhassa. Fiatalkori távolléte alatt kinőtt a törpeparaszti életformából. 
Amíg a faluban élt, elvégezte ugyan az örökségével ráragadt paraszti munkát, de 
ez nem lett élettartalma, hanem csak szükséges kötelesség maradt. 


Leánykorában majdnem mindig orvoscsaládoknál dolgozott, ahol a pácien- 
sekkel sokat beszélgetett. Azon kevesek közé tartozott, akik a falu nőtagjai közül 
jól megtanultak németül, így aztán rászokott a német nyelvű irodalomra is. 
Nyelvtudását arra is felhasználta, hogy munkaadója orvosi szakkönyveibe bele- 
nézegessen. Elsősorban a szülészettel kapcsolatos munkák érdekelték. Titkos ál- 
ma volt, hogy kiképzett szülésznő lehessen. Ezt ugyan nem érte el, de Szigeten és 
szomszédos kis falvakban mégis annak tekintették. 


Kálmán Mária nem volt mesemondó, hanem egy olyan kiváló elbeszélő, aki 
mondanivalóját mindig meggyőző, szuggesztív kifejezésmóddal adta elő. 23 el- 
beszélését (204–226.) közlöm ebben a kötetben, amelyek kivétel nélkül mind a 
hiedelemanyaggal függenek össze. Ezek a szöveggyűjteményben az elbeszélés 
sorrendjében következnek, s lényegében visszaadják élete történetét, személyes 
beállítottságát. Ha ezeket életkora élményei szerinti sorrendben tekintjük, megle- 
pő eredményekhez jutunk. Az első csoport abba az időbe ad betekintést, amikor 
anyja házából kikerülve a környékbeli értelmiségi családoknál szolgált. A min- 
dent megfigyelő, minden szokatlanra reagáló gyerek ijedelmei, a vélt rémekkel 
való találkozásai. Ezekben keveredik faluja hiedelemanyaga a számára új életfor- 
mával. A második nagy csoportot azok az elbeszélések képviselik, amelyek nagy- 
városi életével függenek össze. Ezekből megláthatjuk, hogy annak is sajátos hie- 
delemvilága van, amelyet azonban mi még nem ismerünk eléggé. Harmadik cso- 
portba azokat az eseményeket sorolhatjuk be, amelyek Szigetre való visszatérése 
után itteni tevékenységére világítanak rá. Ezek fiatalasszony korára vonatkoz- 
nak, amikor ő amolyan paraszti bábaasszonyként működött és az asszonyok 
ilyenként el is ismerték. (Életének erre az idejére még külön visszatérek.) Utolsó- 
ként említem meg a kisgyerekkorával kapcsolatos eseményeket, amelyek aktív
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15. kép. Kálmán Mária Őrisziget (Siget i d. Wart). 1963
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élete folyamán nem éltek benne tudatosan, de idős korában, amikor egyre jobban 
múltjába tekintett vissza, unokáinak mesélt el. 


Ezt a „múltba visszatekintést” nemcsak nála, hanem másoknál is feltűnően 
gyakran találtam meg. Az aktív életben bentállók gyerekkorukról alig mondtak 
valamit, illetve erről vagy hallgattak, avagy csak annyiban válaszolták meg, hogy 
„ahogy akkoriban szokás volt”. A nagyszülőknél, elsősorban a nagyanya–unoka 
kapcsolat során, a gyerekkorra való emlékezések képezték az elbeszélésanyag 
többségét. Amennyiben mi elbeszéléskutatás alatt nemcsak az eddigi hagyomá- 
nyos anyag vizsgálatát értjük, hanem a közösségen belül elbeszéltet is, szükséges 
lenne a jövőben ezzel a kérdéssel behatóbban foglalkozni. A korábbi értelemben 
vett mese- és hiedelemmonda-anyag az életforma-változás következtében egyre 
jobban visszaszorul, sok vidéken ki is hal, megmarad azonban az elbeszélés-kul- 
túra és az elbeszélő személyiség. 


Kálmán Mária elbeszélésanyagának többsége emlékezés. Emlékezés arra is, 
amikor ő Szigeten élve bábáskodott. Mint már említettem, az evangélikus falu- 
ban csak két katolikus család élt és ezek nem tartoztak teljesen a közösséghez. Ez 
elbeszélő asszonyukra is vonatkozott. Csulak Roza bemutatásánál láthattuk, 
hogy ő is a „közösség peremén” élt, anyja foglalkozása következtében sohasem 
nőtt bele az alsóőri életformába, de mint külső megfigyelő ismerte annak minden 
megnyilatkozását, főleg azokat a jelenségeket, amelyek az asszonyi élettel voltak 
kapcsolatosak. Megállapítottuk, hogy nem a falu alakította az ő kultúráját, ha- 
nem ő a faluét. Hasonlót figyelhettem meg Szigeten is. Belső okok miatt mind- 
ketten kinőttek a paraszti életformából, annak hordozóival azonban kapcsolat- 
ban maradtak, hiedelemvilágát erősen befolyásolták. 


A szigetiek egyöntetű véleménye szerint, ők a babonákban nem hittek, az a 
„katolikusok dolga”. Kutatási eredményeim nem ezt bizonyítják. Az evangéliku- 
soknál ismeretlen „az egyházhoz menés”, a beavatás. Nem ismeretlen azonban a 
megnyomás, a kicserélt gyerekkel kapcsolatos hiedelem. Ettől minden szülőasz- 
szony félt. Ennek megakadályozására Kálmánné nemcsak a „zsidókeresztet” raj- 
zolta fel az ajtóra, hanem a szülőágyba a kés mellé a rózsafüzért is befektette. Ke- 
resztelőig így volt az evangélikusoknál is. A nyírfának és az abból készített seprű- 
nek itt is védő erőt tulajdonítottak, de még jobban használt, ha az ágakból keresz- 
tet csináltak. A katolikus falvakban ezt a nyírfakeresztet virágvasárnap a barka- 
szenteléskor szintén megszenteltették úgy, hogy a csokorba belekötötték. Ezt az 
istállóajtóra szegezték, hogy a tehenet megrontó erőt elvegyék. Evangélikus nem 
ment katolikus templomba és a virágvasárnapi körmeneten sem vett részt, de fél- 
tette tehenét és hitte, hogy ez a kereszt használ. Ők is megcsinálták a keresztet és 
megkérték a katolikusokat, hogy azt szenteltessék meg, amit legtöbbször Kálmán 
Mária tette számukra lehetővé. 


A vajúdás ideje alatt, néha órák hosszat, ült a szülőasszony ágyánál és őt szó- 
val tartotta. Ilyenkor azt a hiedelemanyagot mesélte el, ami saját vallásos hitével 
volt kapcsolatos. Ez átment az evangélikus asszonyok hiedelemvilágába úgy, 
hogy azok ezeket a jelenségeket nem a valláshoz tartozónak tekintették. Ezt azért 
tartottam szükségesnek itt megemlíteni, mert az asszonyok hiedelemvilága, az 
anyák közösségén belül, kimutathatóan különbözött a férfiakétól. Egyezések 
csak a gazdasági élettel kapcsolatos hiedelmeknél tapasztalhatók. 
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Kálmán Mária kétnyelvűvé vált. Német nyelve független volt a táj dialektu- 
sától. Ennek oka, hogy ő nem a paraszti közösségeken belül, hanem értelmiségi 
családoknál és nagyrészt Bécsben tanulta meg a nyelvet. Magyar nyelve sem 
egyezett meg teljesen a szigetiekével, nem az azok nyelvtani törvényeit követte. 
Érezni lehetett, hogy igen sokat olvasott. Világos, tiszta beszéddel adta elő törté- 
neteit, a hiedelemmondák egyik legjobb elbeszélője volt. Idősebb korában végle- 
gesen Bécsbe települt át, ahol lányánál élt, aki a középiskolát elvégezve házasság- 
kötése révén a magasabb polgári rétegbe lépett be. A bécsi családnál, a férj anya- 
nyelve miatt is, németül beszéltek. Kálmánné is ilyen nyelven adta ott tovább el- 
beszélésanyagát. 


Nyaranként rendszeresen visszatért szigeti házába, ahol azonban visszavo- 
nultan élt. Örökölt, kisparaszti házában nem a falu törvényei, hanem az ő szemé- 
lyes rendje szabták meg mindennapjait. Szigeten nem is voltak hallgatói. Halála 
után az idős asszonyok még bábaasszonyi képességeit emlegetik, a fiatalok 
számára már éltében megszűnt élni. 
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A FALUTÁRSADALOM IDEGENEI 


Egy, a történelem során kialakult többnyelvű tájon belül nem lehet, illetve nem 
szabad egy csoportot úgy kiszakítva megvizsgálni, hogy a többiek életformáját, 
kultúráját figyelmen kívül hagyjuk. Különböző faktorok hatásaként az anyagi és 
a szellemi kultúra területén feltűnő azonosságok állapíthatók meg, amelyeket 
azonban csak akkor tudunk felfedezni, ha hosszabb időt töltünk el a kutatási te- 
rületen, és nem egyes jelenségeket, hanem azok összességét igyekszünk megis- 
merni. Rövid ideig tartó, egy-két hetes, egy témára irányított terepkutatás során 
nem tudjuk megválaszolni azt a „miértet”, amellyel a közösség a jelenség kultúr- 
ökológiai helyét megszabja. Még kevésbé tudjuk azokat az íratlan törvényeket 
felfedezni, amelyek a belső, hagyományos életforma minden egyes megnyilatko- 
zását szabályozzák. Számunkra nem jelentéktelen annak megállapítása, hogy egy 
jelenség a falu minden lakójának életében hat, avagy csak egyes személyekre vo- 
natkozik. 


Egységes faluközösség sohasem létezett és ma sem található. A zártnak tűnő 
falvak társadalmi viszonyait és annak a közösség kultúrájára gyakorolt hatását 
ritkán vizsgáljuk meg behatóan. Így pl. ha egy faluban két személytől a hagyomá- 
nyos halászat eszközanyagát és azok használatát rögzítjük, még mindig nyitva 
marad a kérdés, hogy ebben az esetben a közösség, vagy csak két – azon belül élő 
– személy ismerete áll előttünk. Mesemondó falu sem létezett, viszont majdnem 
mindegyikben volt néhány mesemondó. Ha csak mesét keresünk, eredményhez 
jutunk, de nem tudjuk megválaszolni, hogy a rögzített elbeszélés az egységes falu 
kultúrájához tartoznak-e, avagy azon belül csak egyes kisebb csoportokhoz. Min- 
den egyes hagyományos közösségnek megvan a belső rétegeződése, ami nemcsak 
szociológiai téren hat, hanem a kultúra különböző formában megnyilvánuló in- 
tenzitását is irányítja. 


A falu nemcsak szerek szerint oszlik meg, hanem az egyes családok vagyoni 
helyzete, különböző okokból fakadó társadalmi rangja, rokonsági kapcsolatok 
stb. a bentélők számára tisztán elhatárolt korlátokat szabnak meg. A számunkra 
gyakran ismeretlen „íratlan törvények” minden egyes személy helyét előírják. 
Ezek vonatkoznak az úgynevezett régi családokra, de még fokozottabban, azok- 
ra, akik valamilyen okból kifolyólag kívülről települtek be. Ők akár tudatosan 
távol tartják magukat ettől az életformától, akár megkísérlik a bekapcsolódást, 
minden esetben súlyos konfliktusokkal kell megbirkózniok. Erről saját példámon 
keresztül szereztem tapasztalatokat, s így vizsgálataimat erre a kérdésre is kiter- 
jesztettem. 


Amikor Európa különböző országaiban eltöltött tanulmányi éveim után 
Ausztrián belül hagyományos kultúrával rendelkező magyar közösségre vágyva 
Burgenlandban megkezdtem kutatásaimat, azt hittem, hogy a közös nyelven ke- 
resztül oda is fogok majd tartozni. Hamarosan világossá vált azonban számomra, 
hogy ez nem lehetséges, itt én mindig csak a „magyar ember” maradok, azaz 
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olyan, aki Magyarországról került ide, és nem alsóőri. Ugyanezt tapasztaltam a 
többi magyar településen is. Ez a megkülönböztetés azonban nemcsak engem 
érintett, hanem azokat is, akik burgenlandi magyarként a szomszédos községből 
települtek át. Az az asszony, aki mintegy húsz évvel ezelőtt Őriszigetről jött ide 
férjhez, mindig csak a „szigeti asszony” maradt annak ellenére, hogy ő „asszimi- 
lálódni” akart. Annak idején ezt nehezen értettem meg, az azóta Ausztriában 
gyűjtött tapasztalataim számomra olyan pozitív megállapításhoz vezettek, hogy 
az ilyen vonatkozású asszimilálódás egyoldalú szándék alapján nem lehetséges. 


Ezt a kérdést még nem vizsgáltuk meg elégségesen. Annak ellenére, hogy 
sokoldalú tapasztalataim alapján sok részletet meg tudnék válaszolni, ezt későbbi 
munkámban szándékozom megtenni. Ebben a fejezetben csak az olyan esetekre, 
illetve személyekre térek ki, akik a magyar települések elbeszélőkultúrájában is 
megmutatkoznak. Itt csak azt említem meg, hogy az elbeszélésanyagban a közös- 
ségen kívül állók milyen formában jutnak szóhoz, illetve kívülállásuk milyen 
belső okoktól függ. 


A tanácsülési jegyzőkönyvek bizonysága szerint, az idegenből betelepültek- 
kel szemben már a múlt században is megvolt az előítélet bizonyos formája. 
A pap, a tanító, az idegenből letelepült kis boltos ugyan azok közé tartoztak, 
akikre a falunak szüksége volt, ez azonban nem jelentett befogadást akkor sem, 
ha tekintélyre tettek szert. Az említett jegyzőkönyvekből kitűnik, hogy a pap 
szavát a faluközösség ügyes-bajos kérdéseinek megtárgyalásánál ugyan meghall- 
gatta, a döntésnél azonban véleményét mellőzte. Vallási ügyekben, ha néha mor- 
golódva is, követték előírásait, de a falu és a közte levő távolságot betartották. A 
templomban és a plébánián belül ő volt otthon, a faluban azonban annak lakói. 
Ezt felekezeti különbség nélkül megtaláltam, amely azonban a katolikus papra 
jobban érvényes volt, mint a protestáns lelkészre. Ennek a különbségnek is meg- 
vannak az okai. 


A protestáns lelkészt a gyülekezet választja, odakerülése a kurátorok dönté- 
sétől függ. A választásnál nemcsak az ő lelkészi képességeit, hanem felesége sze- 
mélyiségét is tekintetbe veszik. A belső rend a családok (szülők, gyerekeik, ro- 
konság) egymáshoz kapcsolódására épült fel. Ma, a megváltozott életformában is, 
érvényben maradt az az íratlan törvény, amely szerint a közösség ügyeibe, csak 
házas férfiak szólhatnak bele. De ehhez falubelinek is kellett lennie. A lelkész 
ugyan házas volt, de nem falubeli, gyakran csak néhány évig maradt egy eklé- 
zsián. A protestáns vallások előírásai révén őt ugyan nem tekintették „míthikus” 
alaknak, de mégis olyan hivatalos személy maradt, aki bárkit kiprédikálhatott. 
Mindennapi élete, személyes kultúrája, társadalmi kapcsolatai eltértek a falu la- 
kóitól. Ha az egyes családi békítési akcióitól eltekintünk, megállapíthatjuk, hogy 
erősebb közeledési kísérleteit rendszeresen visszautasították. A lelkésztől függött, 
hogy ő ezt időben észrevette-e, avagy konfliktus alakult ki. Egy út volt számára 
csak nyitva és ez feleségétől, a nagytiszteletű asszonytól függött, illetve attól, 
hogy ő hogyan találta meg az utat a falu asszonyaihoz. Betegápolás, a gyerekek- 
kel kapcsolatos beszélgetések során őt az asszonyközösség egy határig befogadta. 
Ő is feleség és anya volt. Ezeken a közös gondokon kívül azonban ő sem szólha- 
tott másba bele. A protestáns lelkész jobban függött a falutól, mint az tőle. Ha 
nem tudott beilleszkedni, az egyházközségi tanács ki is rakhatta. Életformáját tu-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 89


domásul vették, elismerték, természetesnek tartották. Tekintve, hogy ő a vallási 
„hitvilághoz” és nem a közösség „hiedelemvilágához” tartozott, személye nem 
került bele a hiedelemmel kapcsolatos mondákba. Elbeszélésanyagban is ritkán 
fordul elő. Leginkább csak akkor, ha a katolikus pappal konfliktusba kerül. Erre 
vonatkozólag csak a muravidéki falvakban, illetve a nem magyar nyelvű, vegyes 
vallású burgenlandi településekben találtam történeteket. Az ilyen konfliktus 
tisztázása során általában annak a felekezetnek a papja kerül ki pozitív személy- 
ként, amelyik számbelileg vagy aktivitása szerint erősebb. 


Az egyházi előírások alapján senki sem kerülhetett katolikus papként szülő- 
falujába. A püspök döntött arról, melyik plébániára kell mennie. A község lakói- 
nak kevés lehetősége volt a felsőbb határozat megváltoztatására, az oda helyezett 
katolikus papot meg kellett tartaniok. Az egyedülálló plébánosok kénytelenek 
beilleszkedni híveik életformájába, akkor is, ha ők annak tartalmát legtöbbször 
éppen úgy nem értik meg, mint a lakosság az övékét. A teológiai képzés igen ke- 
vés segítséget nyújt ahhoz, hogy az utat a vallás tételei és a falubeliek hiedelem- 
világa között megtalálják. Ez a hiedelemvilág gyakran erősebb, mint a vallás, il- 
letve az egyházi cselekmények, sőt bizonyos mértékig maga a plébános is a hie- 
delem eszközévé válik. Akkor is, ha tekintélyre tesz szert, a plébánia és a falu kö- 
zött a mindennapokban nem tudja a hiedelembeli kettősséget teljesen kitölteni. 
A katolikus paraszti közösségek tagjaitól mindig hallható vélemény, hogy: „Az 
nem ember, az pap.” Ez elsősorban arra utal, hogy a katolikus papot bizonyos 
mértékig „mithikus személynek” tekintik, személyes életét nem értik meg, cse- 
lekményeire szükség van, de azokat amolyan varázslásnak veszik. Tudomásul ve- 
szik, hogy nőtlen, annak kell maradnia, de ugyanakkor a nőtlenséget nem tartják 
természetesnek. Újra és újra elhangzott a megjegyzés, hogy aki nem nős, nincsen 
családja, az nem tudja a mindennapi gondokat megérteni, és ha okos ember is, 
nem adhat praktikus tanácsokat. 


Ismételten meg kellett állapítanom, hogy a falu vallási életében a „hitbeli 
materializmus” egy formájával találkozunk, amely lényegében gyakran nem 
más, mint egy csereüzlet, a hit konzumálása. Csereüzlet annyiban, hogy földi ja- 
vakat vagy egészséget kérnek, azért imát vagy szintén földi javakat ajánlanak fel. 
A hit konzumálása annyiban, hogy a hitre, a vallásra felépített egyházi cselekmé- 
nyeket, attól elszakítva használják fel. A „hókuszpókusznak” igen komoly jelen- 
tősége van az itteni néphitben is. S éppen ez a tájunkon belül is állandóan vissza- 
térő kifejezés ad választ arra, miért tulajdonítanak a papnak különös erőt. „Neki 
hatalma van!” Ezalatt azt értik, hogy bűnöket bocsáthat meg, de a feloldozást Is- 
ten nevében meg is tagadhatja. A meg- és beszentelésben olyan mágikus erőt vél- 
nek felfedezni, amit gyakran a ráolvasással azonosítanak. A tisztító célzatú meg- 
füstölés és a szenteltvízzel való meghintés a templomból kikerülve a gazdasági 
életben a boszorkány elhárítására, betegségek gyógyítására szolgál. Már maga a 
keresztség szentségének kiszolgáltatása is átmegy a földhöz kötött hiedelemvilág- 
ba. Amíg a csecsemő kereszteletlen, a gonosz ismeretlen erejének hatalma van 
rajta, az megronthatja, kicserélheti, az anyának és ezen keresztül a gyereknek árt- 
hat. 


A papot szokásszerűen tisztelik, félnek tőle, de nem értik meg és, éppen 
emiatt, háta mögött kiviccelik. A trufák humora mögött hitbeli, avagy a pap nőt-
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lenségével kapcsolatos vonatkozások tárulnak fel. A pap és gazdaasszonya a tru- 
fák mindig visszatérő drasztikus témája. Pünkösd ünnepe, amelyet a hívek máig 
sem tudnak teljesen megérteni, szintén a drasztikus trufákba megy át. Ezeknek 
száma a burgenlandi magyarok között nagy, de valószínűleg nemcsak itt, hanem 
Európa katolikus tájain is mindenütt. Erre szolgál bizonyítékul az Aarne- 
Thompson mesekatalógus, amely kimutatja, hogy ezek a trufák nemcsak egy kö- 
zösséghez tartoznak. Meglehetősen nagy azoknak a legendaszerű elbeszéléseknek 
a száma, amelyek a hanyag, vagy a kötelességét nem teljesítő pap személyével 
függenek össze. Így pl. a hanyag pap büntetése (123. sz.), az ördög és a pap a po- 
kolban (124. sz.), avagy Nyugat-Magyarország és Burgenland egyik erjedtebb le- 
genda-meséje, az ördögnek eladott gyermek. (176. sz.) Ezekben a pap mellett 
gyakori az ördög. Az ördögöt játsszák ki, de még többször ő hajtja végre az isteni 
büntetést, azaz ő a pokol ura. 


A pappal kapcsolatos trufák szereplői közé tartozik a tanító és a cigány. 
Mindkettőjüket szintén a közösségen kívül állóknak tekintik. Az egyházi népis- 
kolák bevezetése előtt a hajdani Nyugat-Magyarországon is a falu választotta ta- 
nítóját, aki így annak alkalmazottjává vált. A tanítói állásnak nem volt tekinté- 
lye, amit viszont a tanító, mint ember ki tudott magának verekedni. Ehhez azon- 
ban iskolai tevékenysége nem volt elég. Ő is idegenből került ide, a falu hozta és 
az is dobhatta ki állásából úgy, hogy néha még az iskolaév végét sem várták meg. 
Amikor később, az egyházi iskolaszervezet kiépítése után, a tanítót az egyház- 
községi tanács választotta, személyes helyzete nem változott lényegesen. A köz- 
ségi bíró helyett a plébános lett közvetlen főnöke, a közösség szemléletében 
azonban korábbi elődjeivel maradt azonos. Nem volt ugyan egyházi személy, de 
a néphit szerint „tudott valamit”, azaz túlvilági erőkkel paktált. Ezt el is várták 
tőle. 


Az idegenekhez tartozott, mindenkit ismert, a faluból őt is mindenki, de 
nem a mezőgazdasági életforma törvényeitől függött mindennapja. A parasztok 
hitvilága sem volt az övé. Olvasó ember lévén könyvei voltak, melyek tartalmát 
a falubeliek nem mindig értették. Egész Európában elterjedt a „vándorló diák- 
kal” (fahrender Student) kapcsolatos hiedelemmonda. Ez nálunk, mint a magyar 
nyelvterületen belül majdnem mindenütt, a „garabonciás diákkal” függ össze. 
A diák gyalogosan hazafelé igyekezvén a parasztoktól tejet és kenyeret kért és 
legtöbbször a tanítónál szállt meg, avval folytatott hosszabb beszélgetést. A gara- 
bonciásdiáknak különös képességet tulajdonítottak. Vihart, jégverést tud külde- 
ni, de elhárítani is. A vele kapcsolatos hiedelemtörténetek száma feltűnően nagy. 
Ez a hiedelem bizonyos mértékig még ma is él, még ha a jelen elbeszéléseiben 
nem is fordul elő. (Minden idegenből jött tanult ember, így a kutató is a pappal 
és tanítóval lép először kapcsolatba, olyan dolgokról beszélgetnek, amelyet a fa- 
lubeliek nem értenek meg, tanulmányuk, kutatásuk során olyan jelenségeket is- 
mernek, és olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek a kikérdezettekben viszolygást 
váltanak ki. Jómagam is többször kerültem emiatt konfliktus-szituációba. 


A tanító megszabott feladatához tartozott az iskolai oktatás mellett a kántor- 
kodás is. A mise alatt latinul válaszolt a pap szavaira, részese volt a hókuszpó- 
kusznak. Tájunkon belül jég ellen is neki kellett harangoznia. A jégverést vagy a 
garabonciás küldte, vagy a sárkány (nálunk néha sárkánydiáknak nevezik) hozta
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vagy vezette a határ fölé. A felhőkben levő gonosz nem szerette a megszentelt 
fém hangját és menekült előle úgy, hogy felhőit is magával vitte. Bármilyen jól is 
értette a tanító iskolabeli mesterségét, ha harangozása a jég ellen nem használt, 
nem volt a faluban maradása. Az első világháború előtt egy tanító háromszor 
eredménytelenül harangozott és el kellett hagynia a községet. 


A trufák állandó alakja, akit vagy a pappal együtt emlegetnek, mint annak 
alattvalóját, avagy a cigánnyal közösen cselekszik és a papot lopják meg. 


A hajdani Vas megye nyugati részének, azaz a mai Burgenland déli táján be- 
lül igen nagy volt a cigányok száma, akiknek ugyan bejelentett lakásuk volt, 
azonban mint vándor köszörűsök, drótosok, alkalmi munkások, dögeltakarítók 
állandóan úton voltak. Általában csak a telet töltötték otthon. Feleségük saját 
vagy kölcsönzött csecsemővel koldulni járt, jövendőmondás, gyógyítási taná- 
csok adása során igyekezett valamit szerezni. Aránylag sok cigányt csíptek el ki- 
sebb lopásoknál. Telepeik nem a faluban bent, hanem annak peremén álltak, 
amit a község jelölt ki számukra. A két háború között a cigánykérdés megoldásá- 
val a hatóságok is foglalkoztak. Egy 1933-ból származó adat szerint 7200 cigány 
élt itt. A bírók és polgármesterek azt követelték, hogy a cigányokat kényszer- 
munkával büntessék és a felsőbb hatóságok keressenek egy végleges megoldást, 
azok szociális gondozását vegye át az állam. A náci rendszer a legbrutálisabb 
megoldást választotta és a cigányok többségét koncentrációs táborokba vitték. 
Így pl. Alsóőrről 186 cigány került erre a sorsra és csak negyvenöten élték túl, 
Felsőőrről 332 személyt deportáltak. A visszajöttek számát nem tudtam megálla- 
pítani. Pulyáról nem került egy sem oda. A helyi nagybirtokos, báró Rohonczy 
időben megtudta, hogy mi várható, és az utolsó éjszakák egyikén mindet átvitte 
Magyarországra. Már korábban is támogatta, rendszeresen foglalkoztatta őket 
birtokán és elősegítette egy vonószenekar alapítását. Akik a háborút túlélték, 
igyekeztek korábbi szülőfalujukba visszatérni, ahol nem a legnagyobb örömmel 
fogadták őket. De Pulyán Rohonczy hatására mégis eltűrték, hogy betelepülje- 
nek a faluba. Alsóőrön megmaradt korábbi telepük, Felsőőrön azonban kálváriá- 
juk máig is tart. 


Hosszan tartana a cigány és parasztfalu közötti kapcsolatok leírása. Lenne 
elég mondanivaló. Itt, most csak annyit, hogy a cigány származásában, életfor- 
májában, nyelvében és mágikusnak hitt cselekedetei révén is csak megtűrt, lené- 
zett, kiközösített embernek számított. Rendszeres munkára nem szokván rá, 
igyekezett legális, de néha illegális úton életét biztosítani. Mint minden elnyo- 
mott, ő is kitért az egyenes válaszadás elől és így a furfangosság hírébe keveredett. 
Gyakran ostobának mutatta magát. Sokszor így szerepel a trufákban is, amelyek- 
ben igen gyakran tűnik fel. A majorokban ritkábban, a falvakban gyakorian. Né- 
ha a pappal működnek együtt, máskor a tanítóval. Ha csak a trufák szövegeit te- 
kintjük, azt találjuk meg, ami az Aarne-Thompson mesekatalógus szerint általá- 
nos. 


Tekintve, hogy én az átélt kultúráról adok hírt, nem állhatok meg a szöveg- 
nél. A szöveg, és annak elmondása során kifejezett személyes érzések akkor, ha a 
kutató a helyi szociális helyzetet is ismeri, fontos kérdéseket válaszolhatnak meg. 
Csulak Roza, Gaal József és Ribarics János mondták el a legtöbb, cigánnyal kap- 
csolatos történetet; a majorokban is hallottam eleget. Igen ám, de ők mind falu-
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közösségük peremén éltek. Ugyanaz a trufa az ő szájukból, az ő hangsúlyozásuk 
szerint nem hangzott cigányellenesen. A paraszti lakosság tagjai mindig azt igye- 
keztek kihangsúlyozni, hogy a cigány nem ember. Hallgatóik is ezen a vélemé- 
nyen voltak. Tájunkon belül a cigányok a hiedelemmondákban ritkán, inkább a 
trufákban fordultak elő. 


A táj elbeszélésének szintén jellegzetes alakja a zsidó, aki különböző beállí- 
tásban az elbeszélésanyagban sűrűn szerepel. Hogy ez avval függ-e össze, hogy az 
első világháború előtti osztrák–magyar határ mellékén, nem a falvakon belül, ha- 
nem a korábbi feudális főúr birtokán, a mai Burgenland északi részén hét ilyen 
telep volt, a déli részen, a mai Délnyugat-Magyarország területével együtt, to- 
vábbi öt vagy talán avval függ össze, hogy időről időre mindig antiszemita agitá- 
ció hatott,– nehéz lenne megválaszolni. Az a tény, hogy itt is előfordulnak olyan 
zsidókkal kapcsolatos trufák, amelyek egész Európában elterjedtek, arra ad vá- 
laszt, hogy e vallás tagjait is idegeneknek, a hagyományos paraszti közösségben 
idegennek tekintették. Életformájukat nem ismerték, nem is érthették meg, és 
ezt az idegenkedést trufák formájában fejezték ki, amelyek néha a drasztikusság 
határát is túllépték. Kétségtelen az is, hogy a múlt század végi magyarországi an- 
tiszemita uszítás is hatott. Erre bizonyságul szolgál az a Rudolf trónörökös sze- 
mélyéhez kapcsolódó mondakör, amelynek elbeszélései mind a három nyelvcso- 
portnál általánosak. Ezeket a szöveggyűjteményben összefoglalóan ismertetem. 


Hermann Antal írt erről a mondaanyagról az Ethnographia 1916. évfolya- 
mában. „Rudolf királyfi a mondában” címmel foglalta össze az ezzel kapcsolatos 
mondákat, mesemondákat és újságcikkeket. Anyagát az Osztrák–Magyar Mo- 
narchia magyarországi részéből gyűjtötte össze. Összefoglaló eredményei arra vo- 
natkoznak, hogy Rudolf nem halt meg, hanem apja elől elmenekült és majd egy- 
szer visszatér. A változatok sokaságát itt nem részletezem. Ernst von Domb- 
rowsky közölt hasonló mondaanyagot Grácban 1915-ben megjelent munkájá- 
ban. (Jagd- und Schlachtfelder. 106. o.) Az ő változatában Rudolf Oroszországba 
menekült, ahol hadsereget toboroz, hogy a magyarságot kiirthassa. A Burgen- 
landban talált változatokban a Hermann által közölt mondákkal való kapcsola- 
tot találjuk meg. (Ez arra is figyelmeztet minket, hogy a burgenlandi nyelvcso- 
portok elbeszélésanyagában még máig is megmutatkozik a hajdani magyar hatás, 
amit a hagyományos kultúra sok más egységében is világosan felfedezhetünk.) 
Mint ahogy Hermannál, úgy az általam találtakban is mindig feltűnik a zsidó és 
méghozzá szándékos negatív beállításban. Az egyes szövegeket a szöveggyűjte- 
ményben felvételeim sorrendjében közlöm, itt azonban az áttekinthetőség érde- 
kében az egyszerűbb formákkal kezdve úgy adom közre, hogy végül is megláthas- 
suk, az egyes motívumokból, hogyan alakult ki összefüggő elbeszélés. Itt nem- 
csak a burgenlandi magyar parasztfalvakból nyert anyagot közlöm, hanem azo- 
kat a majorokból származókat is, amelyek már 1985-ben a „Kire marad a kis- 
ködmön” c. könyvemben megjelentek. 


A tájon belül élt, bizonyos mértékig ma is él, egy verbális antiszemitizmus, 
ami azonban nem megy át kiirtó szándékba. A zsidó lakosság itt szorosan együtt 
élt a más vallású lakossággal. A szegény házalókat emberként ismerték meg, a 
gazdaggal pedig nem kerültek kapcsolatba. Ezzel magyarázható meg, hogy az an- 
tiszemita agitáció hatása itt nem váltott ki gyűlöletet. A Rudolf királyfival kap-
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csolatos gyűlöletet keltő szándék sem érte ezt el, az antiszemitizmus megragadt a 
mondaanyagban. 


Ez a történeti mondaszerű elbeszélés olyan elbeszélőtől származik, aki soha- 
sem volt zsidóellenes, velük szemben semmiféle előítélete nem volt. Úgy is 
mondhatnánk, hogy ő, mint kiváló elbeszélő, elbeszélte a fiatalkorában hallotta- 
kat, amelyek számára csak mondaanyagot és nem az amögött meghúzódó gyűlö- 
letet jelentette. Hasonló helyzettel többször is találkoztam a délburgenlandi tájon 
belül és a különböző variánsokat sohasem antiszemitáktól hallottam. Többek 
között a hajdani stájer–magyar határon fekvő Wolfauban (Bolfa, Vasfarkasfalva) 
is elmondták. Ebben a változatban Rudolf menekülése után a poroszoknál meg- 
változtatta nevét és ő lett Hindenburg. Hitler volt a törvénytelen fia. Erre azért 
kerülhetett sor, mert Hitler törvénytelen születéséről a második háború alatt, de 
ma is még sokszor esik szó. 


Kérdésünk tisztázásánál meg kell említenem, hogy a zsidóellenes, avagy 
egyáltalán zsidókkal kapcsolatos elbeszéléseket antiszemitáktól nem hallottam. 
Ha ezeknél ilyen irányba terelődött a szó, elbeszélés nélkül, csak gyűlölettel nyi- 
latkoztak. A történetek elbeszélői gyűjtésem idején (1961–65) egy személy kivé- 
telével hatvan éven felüliek voltak, azaz olyanok, akik még az önmagábazárkó- 
zott szellemű falu hagyományos kultúrájában nőttek fel. Abban az időben élték 
át gyerekkorukat, amelyben a szellemi-, de a különböző politikai ideológiákon 
alapuló áramlatok is még Magyarországról jöttek, azaz az akkori magyar életfor- 
mából fakadtak. Ezek közül a zsidóellenes agitáció volt a legaktívabb, amely 
azonban mégsem vezetett megsemmisítő szándékú gyűlölethez. A szegény zsidó 
itt nem volt ismeretlen. A házaló vándorárust ismerték minden faluban. Soha- 
sem fogadták ellenszenvvel, de idegen volt. 


A közösségen kívül álltak azok a személyek is, akik ugyan a faluból szár- 
maztak, ott is nőttek fel, ott volt rokonságuk, de születésüktől fogva vagy gyerek- 
kori baleset következtében nyomorékok voltak. Ha a testi hibát csecsemőkorban 
vették észre, a gyerek igen gyorsan meghalt. A halálozási anyakönyvek megle- 
hetős nagy számban tartalmaznak adatokat, amelyek szerint kisgyerekek tüdő- 
gyulladásban haltak meg. Több esetben nyílt választ kaptam a haláleset okáról. 
„A bába megmonta, hogy a gyerek nem ép. Miccsinállunk? Asztán télen véletle- 
nül nyitvamaratt az ablak.” A közösségen belül született gyerek sohasem fordul 
elő a trufákban, erről nem beszéltek tréfásan avagy gúnyolódva. Testi vagy szelle- 
mi hibás gyerek születésétől nagyon féltek. Ha az ilyen csecsemőkorát túlélte, az 
egész család szenvedett miatta. A szülők és az egészséges gyerekek is. Feltűnően 
nagy az olyan hiedelemmondák száma, amelyek a kicserélt, a váltott gyerekre 
vonatkoznak, de részben a megnyomás hite is ebből a félelemből fakad. Ez szá- 
munkra azt jelenti, hogy nem a nyomorékról, hanem a nyomorékság megakadá- 
lyozásával kapcsolatos hiedelemről beszéltek csak. 


A majorokban egyetlen nyomorék gyerekkel sem találkoztam, a falvakban is 
csak kevéssel. Ezeket a közösség mindig kizárta. A falutársadalom peremén él- 
tek. Sajnálva lenézték őket. Ez elsősorban a testi hibásokra vonatkozik. Szomorú 
példát találunk erre a púpossá vált Gaal József elbeszélő életének összefoglalá- 
sánál. Akiknek szellemi hibájuk volt, sokkal szomorúbb sorsra jutottak. Főleg 
akkor, ha a gyerekek, a félig-meddig felnőtt fiatalok bosszantásaira, gúnyolódá-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 94


saira védekezve reagáltak. A felnőttek általában nem támadták őket, mert az ő 
számukra ezek nem léteztek. Ha valaki házasságkötése előtt rokkant meg, akkor 
megtűrtté vált. Amíg dolgozni tudott, meghívták a piszkosabb munkák elvégzé- 
sére, amit azonban sohasem napszámbérrel fizettek meg, hanem csak alamizsná- 
val. Sohasem élhettek bent a falu társadalmában, mindig csak nézők maradtak. 


Nem tekintették teljes jogúnak azokat sem, akik nem házasodtak meg. Le- 
gyen bármilyen iskolai képzettségük vagy vagyonuk, a községi képviselőtestület- 
be nem juthattak be, de még kisebb közösségen belül sem juthattak döntő formá- 
ban szóhoz. Ezek nem kerültek bele az elbeszélésanyagba, csak a hátuk mögött 
gúnyolták őket. Ugyanilyen helyzetben voltak az elváltak is, és elsősorban az el- 
hagyott asszonyok. Ők nem az elbeszélés anyagba kerültek bele, hanem a többi 
asszony nyelvére, amelyik kíméletlen volt. Általában ezek gyerekeit sem fogad- 
ták be. Jónéhány evvel kapcsolatos történetet sikerült rögzítenem, ezeket azon- 
ban itt nem közlöm, mert részben még élő személyekre vonatkoznak. 


A magyar falvakban is sok volt a gyerek. A „fölöslegesek” elvándoroltak. 
Ennek ez volt a rendje. Amikor látogatóba hazatértek, nem közösítették ki őket 
mindaddig, amíg bele nem szóltak a falu életébe. Erre ritkán került sor, mert 
mindenki ismerte az ilyen irányú íratlan törvényt. Más volt a helyzet akkor, ha 
valaki évtizedek után visszaköltözött úgy, hogy nem voltak vele gyerekei és rá- 
adásul nem nőtt bele újra a falu életformájába. Az „öngyilkos boszorkány” c. fe- 
jezetben számolok be az ilyenek sorsáról. 


Örökké kizárt maradt a bábaasszony is, akinek különleges erőt tulajdonítot- 
tak, akire ugyan szükségük volt, de féltek tőle. Bábaasszony gyereke egyetlen 
esetben sem nősült szülőfalujából, és ha ott maradt, magányos lett. Ezt a kérédést 
Csulakné, Bába Roza életleírásánál érintem behatóbban. 


A nyomorékság megmaradt, de a részeg másnapra józan lett. A túlzott ivást 
elítélték ugyan, de a részegeskedőt csak akkor zárták ki, ha az nőszemély volt. Az 
ilyen asszony ura és gyerekei is a társadalom peremére szorultak. Az elbeszélés- 
anyagba nem kerültek, de megvetéssel emlegették őket. 


Az öregek, gazdaemberek, de a földnélküliek is, amikor munkaképtelenné 
váltak, kiváltak a faluközösségből, illetve azon belül külön helyet kaptak. A gye- 
rekeik, a rokonság, a szomszédság gondoskodott arról, hogy ne maradjanak egye- 
dül, elárvulva. Ez a hagyományos erkölcsi törvényekhez tartozott. Helyzetüket 
Ribarics János és Balla József életleírásainál világítom meg részletesebben. 








II. 
HIEDELEM ÉS HIEDELEMMONDA 
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HIEDELEM ÉS HIEDELEMMONDA 
A BURGENLANDI MAGYAROKNÁL 


Mint ahogy a fejezet címéből is kiviláglik, most nemcsak a burgenlandi magyar 
parasztfalvak hiedelemvilágát és hiedelemmondáit szándékozom összefoglalni, 
hanem az 1961–65 közötti évek folyamán még a hagyományos kultúrájukban 
bent élő magyarokét. Ez azt jelenti, hogy a paraszti társadalom mellett a majorok 
társadalmának hitvilágát is, azaz azokat az adatokat, amelyeket már a „Kire ma- 
rad a kisködmön” c. munkámban mutattam be. Annak ellenére, hogy a néprajz- 
tudomány – a magyarországi is – ezt a két közösséget eddig szétválasztás nélkül 
a paraszti kultúrába sorolta be, kénytelen voltam önmagam kutatásai alapján 
ezeket egymástól elválasztani. A különbség kevésbé mutatkozik meg a mese- és 
trufaanyagban, de egy rendszeres vizsgálat eredménye azt bizonyítja, hogy a 
hiedelemanyaguk, sok azonosság ellenére is, lényegesen eltér egymástól. 


Most, amikor ezt a gyűjteményt az olvasó kezébe adom, beváltom a „Kis- 
ködmönben” tett ígéretemet, és megkísérlem a két kötetben közölt hiedelmek és 
hiedelemmondák társadalmak szerinti csoportosítását. Hangsúlyoznom kell a 
„megkísérlem” kifejezést, mert a közzé tett anyagban nem egy rendszeres, részle- 
tekbe menő hiedelemkutatás eredményeiről van szó, hanem olyan adatokról, 
amelyeket a közösség tagjai jelenlétemben, de beavatkozásom nélkül, szórakozás 
jellegű elbeszéléseiből, gyakran azonban komoly, tanácsadásszerű beszélgetései- 
ből gyűjtöttem össze. Úgy is mondhatnám, hogy nem azt a hiedelemanyagot fog- 
lalom össze, amelyet a kutató a múlt homályából erőszakos kérdezgetéssel sajtolt 
ki, hanem azokat, amelyeknek gyűjtésem idején a mindennapi életben még aktív 
szerepe volt. Szándékosan említem meg, hogy csak azokról van szó itt, amelyek- 
nek a több éven át tartó kutatásom idején még „valamilyen szerepe” volt. Ezt 
azért tartom szükségesnek, mert azóta majdnem húsz esztendő telt el és ez idő 
alatt nemcsak a magyar nyelv használata csökkent szinte a jelentéktelenségig, ha- 
nem a gazdasági helyzet, a gazdálkodás formáinak megváltozása következtében, 
a társadalom belső szerkezete is lényegesen átalakult. Ennek következtében sok 
hiedelemjelenség fölöslegessé vált. Közben megváltoztak a közös szórakozás for- 
mái is, és szinte szemünk előtt kihalt sok hiedelemmonda is. 


Tudatosan különbséget teszek a hiedelem és a hiedelemmonda között. A 
hiedelemmonda, gyakran funkcióját vesztett hiedelem, amely már a szórakozás- 
hoz, az elbeszéléshez tartozik. A hiedelmek, azok egysége a hiedelemvilág, szoro- 
san hozzátartozik a közösség mindennapi életéhez, és a mindenkori produkciós 
kultúrájához is. Ebben hittek. Ez a termelési folyamat szerves részét képezte. 
Azért hittek valamiben, mert az pszichikailag a fizikai erőfeszítés kiegészítője 
volt. Az itt közölt hiedelemanyag a kisparaszti, illetve az uradalmi béres közös- 
ség mindennapjaihoz hozzátartozott, a két hagyományos közösség életformájá- 
nak egyik tényezője volt. 


Ez az életforma megváltozott. A nagybirtok teljes gépesítése következtében a 
béresek fölöslegessé váltak. Elbocsátották őket. Elhagyták lakóhelyüket, a ma-
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jort, általában az avval szomszédos falut is. A gyáriparban vállaltak munkát, 
ahol ebben az időben munkaerőre volt szükség. Ők lettek az első „vendégmunká- 
sok”. A hagyományos „béreskultúra” megszűnt. Az új életformában sok más je- 
lenség mellett a korábbi hiedelmek számára sem maradt hely, úgy is mondhat- 
nánk, hogy ezek az új életformában használhatatlanná váltak. 


Ugyanebben az időben igyekeztek a hatóságok a tagosítást végrehajtani. Ez 
döntő fontosságú volt. Az örökösödési törvények következtében egy ötholdas bir- 
tok gyakran 30–40 parcellából szétszórtan feküdt a határ különböző részein. 
Ilyen körülmények között a kisparaszti termelés nem volt életképes. Ahol a tago- 
sítás késett, és ez történt Burgenland déli részén is, ott kényszerültek a kisparasz- 
tok az egyre fokozódó igényeket a gyáriparban vállalt munkajövedelméből kielé- 
gíteni. Ez nyelvkülönbség nélkül érte el a tájat, és a magyar nyelvű községekben 
is azt eredményezte hogy a kisparaszti gazdaságok száma erősen csökkent, illetve 
a tulajdonosok ingázó gyári munkások lettek. Ez azt jelenti, hogy ma a korábbi 
kisparaszti közösség tagjainak többsége nem a falun belüli földjétől függ, hanem 
a gyáripartól. Megszűnt az ember és a föld közötti szellemi kapcsolat. Nagyrészt 
megszűnt a korábbi háztáji állattenyésztés is. 


A kulturális fejlődés helyét egy civilizációs folyamat foglalta el. A minden- 
napi létalap biztosításához szükséges javak többségét nem önellátásból biztosít- 
ják, hanem élelmiszerüzletben vásárolják. Saját kertben termett gyümölcsöt, 
zöldséget, tojást, tejet, szárított tésztákat alig használnak. Ennek következtében a 
fűszerüzletek és a hentesek, pékek jövedelme megsokszorozódott. A falu egyre 
inkább csak lakóhellyé válik. A férfiak többsége hétfő hajnalban elhagyja ottho- 
nát és csak a hétvégén, pénteken este tér haza. A helyi kocsmák bevétele ugyan 
jelentőségteljesen emelkedett, de ugyanakkor visszafejlődött a családi és a szom- 
szédsági kommunikáció, meggyöngült a rokonsági kapcsolatok ápolása is. Ez ki- 
hat az elbeszélő kultúrára. 


A tájon belül főleg futószalag munkára beállított üzemeket létesítettek, ame- 
lyekben elsősorban asszonyok kapnak munkát. Sok asszony ezekben az üzemek- 
ben vállal munkát és naponta ingázik munkahelyére. Ez azt jelenti, hogy az anya 
reggel korán hagyja el otthonát, gyerekei felügyelete nélkül kelnek fel, reggeliz- 
nek és térnek délután haza. Ennek következtében megszűnt az otthon anyától 
függő ritmusa, de az anya és gyerekei közötti rendszeres beszélgetés is. A falusi 
kis iskolák megszüntetése a központi iskolák túlzott centralizációjához vezetett, 
ami azt eredményezte, hogy a gyerekeknek a falu belső ökológiájához való kap- 
csolata megszakadt, nem nőnek bele a hagyományos közösségbe. 


A fenti megállapítások számunkra azért fontosak, mert a társadalmi és ter- 
melésbeli változások, továbbá a hatósági rendelkezések következtében nemcsak a 
korábbi hiedelemvilág jelentősége szűnt meg, hanem a hiedelemmondák tovább- 
adási lehetőségei is beszűkültek. Ez nem jelenti azt, hogy ma már nem találha- 
tunk hiedelemanyagot és hiedelemmondát. Ami fellelhető, az a kihaló idős ge- 
nerációnál rekedt meg és, mint egy korábbi életforma maradéka, nem jellemez- 
heti a közösség élő kultúráját. Ezek ma már csak történelmi értékűek. 


Tudatosan különböztetem meg a hiedelmet a hiedelemmondától. Ez azok 
számára, akik nemcsak a jelenséget, hanem annak társadalmi kapcsolatait is ku- 
tatják, döntő fontosságúak. A több éves együttélés során, a megélt tapasztalatok
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alapján jöttem rá arra, hogy egy bizonyos koron belül csak azt tarthatjuk hiede- 
lemnek, amiben a felkutatott időben bent élők hittek, ami nem a vallásukhoz, 
hanem hitükhöz tartozott. Ebben az értelemben elválasztom egymástól a vallás 
és a hit fogalmát. Szándékosan nem használom a babona kifejezést, amelyik az 
úgynevezett felsőbb rétegek egocentrikus produktuma és mint ilyen, nem fejezi 
ki a hiedelem használója közötti törvényszerű kapcsolatot. 


Amiben hittek, arról sohasem beszéltek gúnyolódva és nem képezett időtöl- 
tő, üres, szórakoztató elbeszélésanyagot. Megfigyeléseim azt bizonyítják, hogy a 
hitt hiedelemjelenséget a közösség nyilvánossága előtt nem igen emlegették. Ál- 
talában csak bizonyos előírások betartása mellett adta egyik személy a másiknak 
tovább. Így, pl. ha tollfosztóban jöttek össze az asszonyok, a közös szórakozás 
során elhangzottak ugyan hiedelemmondák, de a napi gondok megoldásával kap- 
csolatosak, az annak elhárítására alkalmasnak hitt cselekmény leírását, mint ta- 
nácsot, egyetlen egyszer sem hallottam itt nyilvánosan, illetve csak úgy, hogy 
egyik asszony a másiknak csendben, majdnem suttogva közölte. Sok olyan adat- 
tal találkoztam, amelyek azt bizonyítják, hogy elhárítással kapcsolatos cselek- 
ményt idegen házban egyáltalán nem említettek, hanem csak „tető alatt”, azaz a 
tanácsadó házában közöltek egymással. Ez főleg olyan esetekben fordult elő, ha a 
„rontónak” vélt személy a faluban élt. Találkoztam olyan hiedelemjelenségekkel 
is, melyeket napnyugta és napkelte között sohasem emlegettek. Arra is akadt pél- 
da, hogy az emberrel kapcsolatos „kötés” „oldására” tanácsot még a házon belül 
is csak a szobában, de ott is csak az utcai front és a keresztbe húzódó mesterge- 
renda között, „a mestergerendán belül” adtak tovább. Általában igen szigorúan 
vették a továbbadás módját és törekedtek arra, hogy harmadik személy ne legyen 
jelen vagy ne hallhassa meg. Nyilvános közös munka során, így pl. a házépítés 
olyan feladatainál, ahol főleg asszonyok voltak együtt, elbeszéltek, illetve megbe- 
széltek olyan „boszorkányosnak” vélt aktuális eseményt, amely nem a jelenlevő- 
ket, hanem más személyt vagy házat érintett, de ha ilyesmi személyes üggyé vált, 
arra más alkalommal került sor. 
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16. kép. Tollfosztó. Alsóőr (Unterwart). 1962
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17. kép. A szomszédasszonyok összesegítenek. 
Alsóőr (Unterwart). 1963.
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A kapásnövények ápolása női feladat volt, amit legtöbbször kölcsönös össze- 
segítéssel végeztek el. Anya és lánya, szomszédasszonyok vagy földszomszédok 
jöttek össze. Leginkább kettesben dolgoztak, s így harmadik személy nem hall- 
hatta, miről beszéltek. A szabadban közölhető tanácsokat itt cserélték ki. 


Szinte kivétel nélkül az összes felnőtt személy kiismerte magát faluja hiede- 
lemvilágában, de hallgatott róla, illetve annak is meg volt a rendje, ki, mibe szólt 
bele. Szigorúan vették a hiedelmek nemek szerinti megoszlását, amely lényegé- 
ben azonos volt a nemek szerinti munkamegosztással. Erre az egyes jelenségekkel 
kapcsolatos fejezetekben térek majd ki. Itt csak azt jegyzem meg, hogy pl. Bába 
Rozát, aki az egyik legfontosabb tanácsadó volt, sohasem kereste fel boszorká- 
nyos ügyek megoldásával kapcsolatban férfi. Ugyanezt bizonyította Kálmán Má- 
ria is. Mindkét asszony „boszorkányos” hírben állt, de őket nem rontónak, ha- 
nem javítónak tekintették. 


Hiedelemmondának azt tekintem, amit kutatásom idején már csak elbeszé- 
lésanyagként mondtak el azok, akiknek megvolt az ilyen irányú tehetsége. Ezek 
az akkori jelenben nem tartoztak már a hitt hiedelmekhez, aktív jelentőségük 
már egy-két generációval korábban megszűnt, a falu múltjáról adtak hírt. A kö- 
zösség elbeszélőkultúrájának szerves részét alkották, meg voltak az elismert elő- 
adók is, akik leginkább férfiak, elsősorban a falusi kisiparosok vagy a kiöregedett 
zsellérek közül kerültek ki. Ilyen volt az asztaloskodó Gaal József, a szegény sor- 
ban élő Haselbacher György és Pesti Ernő, aki Vörösváron lakott. (Pesti nemcsak 
kiváló elbeszélő volt, hanem boszorkányos hírben is állván a boszorkányozás ja- 
vitásával kapcsolatban többször keresték fel férfiak.) Györök János, aki felvilágo- 
sultként semmiféle formában sem hitt a boszorkányságban, oktató módon beszél- 
te el a múltjához tartozó hiedelemmondákat. Gúnyolódó formában történő elő- 
adás alig fordult elő. Lényegében csak Pesti Ernőtől hallottam, de tőle is csak ak- 
kor, amikor azokat az alsóőrieket, akikkel személyes konfliktusba került, gúnyol- 
ni akarta. (Pesti elbeszéléseit a „Kire marad a kisködmön?” c. kötetben foglal- 
tam össze.) 


A szövegekhez megadott jegyzetekben jelölöm, hogy a leírt szöveg még az 
élő, a hitt hiedelemhez tartozott-e, avagy már gyűjtésem idején hiedelemmonda- 
ként fordult elő. Olyan esetekben, amikor a jelenség a legöregebbek világában 
még a hiedelemhez tartozott, de a többség már csak mondaként tekintette, meg- 
jegyzem ezt az átmeneti állapotot is. Fontosnak tartottam az egymást leváltó ge- 
nerációk kultúrájának alakulását szem előtt tartani, nem a jelenséget, hanem an- 
nak a társadalomban elfoglalt helyét, funkcióváltozását igyekeztem megismerni. 
A falutársadalom és a hiedelem közötti kapcsolat jelentőségét sok esetben nem 
ismerjük fel. Ez nem is lehetséges akkor, ha csak hiedelemjelenségeket keresünk, 
amelyeket típusok szerint csoportosítunk, kiértékelünk. Ezt is fontosnak tartom, 
de nem tekintem elégségesnek. Néhány hiedelemjelenséget minden egyes sze- 
mélyből ki lehet kényszeríteni, de azok csak akkor válnak a kultúra élő részévé, 
ha azok helyét, a közösség életében betöltött feladatát is megismertük. Ezt kikér- 
dezés útján nem lehet elérni, csak a hosszú időn át tartó megfigyelés, a belső 
konfliktusokkal való találkozás nyitja meg az ehhez vezető kaput. Nem szépiro- 
dalmi, hangulatos leírásként közlöm az egyes csoportok összefoglalása előtt az 
öngyilkos boszorkány halála mögött feltorlódott konfliktusokból fakadó esemé-
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nyek egymásra ható szerepét. A hallgató falu is beszél, illetve a hallgatásnak is 
van mondanivalója, és hiedelemvilág belső jelentőségét csak türelemmel lehet 
megérteni. 


Többször hivatkoztam az eddigiekben is arra, hogy kutatásaim nemcsak a 
magyar, hanem a német és horvát anyanyelvű lakosságra is kiterjedtek, azaz nem 
csak egy kihaló félben élő nemzetiség, hanem egy kultúrökológiai tájegység kul- 
túráját igyekeztem megismerni. Így sok olyan adathoz jutottam, amelyeket nem 
magyar nyelven mondtak el, amelyek viszont az itteni magyarokéval azonos tar- 
talmat mutatnak. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a táj háromnyelvű la- 
kossága (kivéve a majorbelieket) nagyjából azonos anyagi körülmények között élt 
és a múlt történelme is mindegyiket azonos mértékben érintette. A korábbi Ma- 
gyarországhoz tartozás nem maradt nyom nélkül a két másik nyelvcsoportnál 
sem. Ha egy többnyelvű tájon belül a kutató mindegyik nyelvcsoport kultúráját 
megismerte, erkölcsi kötelessége szelekció nélkül az azonosságok megemlítése. 
Éppen ezért hivatkozom a tájon belüli másnyelvű falvakból nyert adatokra is. 
Leggyakrabban a horvát nyelvű Stinatzra, és a német nyelvű községekre: Ro- 
tenturmra, Wolfaura, és Schlainingra. Ezeket a szövegeket szó szerinti fordítás- 
ban közlöm és zárójelben jelzem a forrást. Ezen a téren is igyekeztem abbeli 
meggyőződésemhez hű maradni, hogy szakmánk egyik alapvető feladata azt be- 
mutatni, ami az együtt élő nyelvcsoportok kultúráját egymással összeköti. Ez ta- 
lán még indokoltabb azon a tájon belül, amelyik történelme során állandóan a 
nyugat-magyarországi és a stájerországi kultúrák befolyása alatt állt. 


A két kötetben közölt hiedelemmonda-elbeszéléseket és a hiedelmeket har- 
mincegy pontban foglaltam össze. Felkutatott anyagomat nem az eddigi kánon 
szerint osztottam be, hanem hordozóinak, azaz az azokkal együttélőknek a meg- 
különböztetését vettem figyelembe. Így pl. itt is több jelenséget jelölnek a lidérc 
névvel, mégsem azonosítják őket egymással. Ugyancsak figyelemmel voltam ar- 
ra, hogy az elbeszélők a „baszorkánság” kifejezés alatt gyakran olyan valamit ér- 
tenek, ami ugyan „baszorkányos”, de „a baszorkányok más izéje”. Az ilyen elő- 
fordulásoknál is külön csoportot említek meg. 


A hiedelemjelenségek csoportosítása után – szintén csak kísérletként –, egy 
táblázatban foglaltam össze a két kötet szöveggyűjteményeiben közölt hiedelem- 
jelenségeket (hiedelmeket és hiedelemmondákat). Itt feltüntetem, hogy a jelenség 
kutatásom idején még a hitt hiedelemhez tartozott-e avagy már hiedelemmonda 
volt. Továbbá közlöm azt, hogy ebben az időben a majorokban vagy a parasztfal- 
vak lakóinál éltek és ezek férfiak vagy nők voltak-e. 


A kutatás módszeréből fakadóan megállapítható volt, hogy bizonyos hiede- 
lemjelenségek, elsősorban azok, amelyek a termeléssel függenek össze, nem, illet- 
ve több esetben csak a hiedelemmondák között élnek, elbeszélésként fordulnak 
elő. Mindkét közösségnél csak az él, aminek létalapja van. A jelenségek nemek 
szerinti megoszlása a közösségek tagjai számára természetes, ezt azonban az ún. 
kikérdezés során nehéz szétválasztani. Ez csak a hosszú időn át tartó megfigyelés 
során volt lehetséges. 


Fontos feladat lenne, annak megválaszolása, hogy az időben összefüggő, 
hosszú ideig tartó kutatásom óta, mi maradt meg az akkori hiedelemanyagból, il- 
letve a már fentebb említett termelési és társadalmi változások következtében
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milyen kultúrabeli különbségek alakultak ki az idősek és azon akkori fiatalok 
között, akik ma a közösség életét irányítják. Néhány, az utóbbi évek folyamán 
végrehajtott kisebb ellenőrző kutatás erős különbségekre utal, az egyes adatok 
alapján azonban messzemenő következtetéseket csak egy újabb, részletekbe me- 
nő vizsgálattal vonhatunk le. 


A majorok lakói elhagyták lakóhelyüket és új környezetükben nyelvüket is 
feladták. Ami a majorban még számukra szükséges volt, az feleslegessé vált új 
életformájukban és német nyelven tovább adott hiedelemmondává vált, aminek 
táji kapcsolata elvesztette jelentőségét. A parasztfalvak lakói életformájának vál- 
tozását röviden érintettem. Evvel a változással függ össze az egyre gyorsabb 
nyelvváltás is, amiben elsősorban az iskolának és a munkahely nyelvének van je- 
lentős szerepe, de az időközben általánossá vált tömegkommunikáció újabb lehe- 
tőségei is kihatnak az alakulásra és az átalakulásra. Az utóbbi két évtized folya- 
mán sok új tényező lépett fel. Hatásuk megválaszolását azonban akarva nem 
akarva, kénytelen vagyok a következő kutatógenerációra hagyni. 
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AZ ÖNGYILKOS BOSZORKÁNY 


Az 1960-as évek egyik tavaszának reggelén kutatási területemen holtan találtak 
egy idős asszonyt. Koponyája szétzúzva, arca a felismerhetetlenségig szétverve. 
Fekete ruhába öltözve, kezében, halála, illetve sérülései ellenére is, görcsösen 
szorítva retiküljét. A holttest mellett nyírfavesszők feküdtek. 


A haláleset híre perceken belül elterjedt a faluban és az is, hogy a boszor- 
kányt elérte jogos büntetése. Az illetékes hatósági szervek gyilkosságra gyanakod- 
va napokon keresztül faggatták, hallgatták ki a község lakóit. Néhány személyt 
őrizetbe is vettek. A nyomozás befejezése után hivatalosan közölték, hogy min- 
den jel öngyilkosságra utal és így a további vizsgálatot beszüntették. Az asszonyt 
eltemették. A temetésen résztvevők száma feltűnően kicsi volt, csak a közvetlen 
családtagok voltak jelen. 


A halottat eltemették, de csak a testét. Személye évekig élt a közösség elbe- 
széléseiben. Főleg az foglalkoztatta a község lakóit, hogy a plébános az öngyil- 
kost a r. k. egyház szertartása szerint temette el, ami ekkor még az egyházi törvé- 
nyek értelmében tiltva volt. Amikor erre vonatkozólag megkérdeztem a plébá- 
nost, azt válaszolta, hogy ő lelkiismerete szerint cselekedett. Ugyanakkor azt ta- 
nácsolta, hogy sem a meghalt asszonyról, sem a vele kapcsolatos mendemondák- 
ról ne tegyek senkinek se említést, idegen vagyok a környéken, ne keverjem bele 
magamat a históriába. Amikor a nyomozó bizottság egyik tagjával jóval később 
beszélgettem az esetről, az is azt tanácsolta, ne avatkozzak bele, vegyem tudomá- 
sul, hogy öngyilkosság volt. 


Tanácsukra hallgatva, én sem kérdezgettem ebben az időben, illetve megvár- 
tam, amíg a falubeliek saját maguk emlegették és meséltek részleteket. Ma, mint- 
egy huszonöt év múltán, amikor már minden ebben az ügyben valamilyen for- 
mában szereplő személy eltávozott az élők sorából, közreadom azokat az ered- 
ményeket, amelyek egy, a legújabb korban kialakult boszorkány-mondakör ki- 
alakulását szemléltetik. 


Időrendi sorrendet követve első adatom csak annyit mond: „Nemrég fordút 
elő. Itt fönn ... Annak van egy fija. Asztán a sógorném vót. Az meghat. A vizbe- 
fulladott, ott a tóba, pár éve. Ott a malom mellett. Hát az odament, asztán har- 
matot kapkodott. Asztán, mi vót avve a legénnye, nem tudom. De hát összeve- 
szelőttek. Én nem tudom.” 


Egy másik közlés már többet mondott. „Hát én úgy nem tudom, hogy az 
vót-e. Hát ugye aszt monták hogy baszorkán vót, mer este, – mindig itt a szom- 
szédok monták, – mindig ojjan furcsán ment be, meg mindenféli jeleket csinyát, 
mikor bement... Én nem nésztem meg (a hullát), a szomszédasszony az igen. 
Azt monta, éppen ollan az arca, mint akit söprüve agyonvernek. De aszt mindig 
monták, hogy az egy rossz asszony vót!” 


Az első két adatközlő szerint, az asszony a boszorkányság hírében állt, de
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nem mondják ki, hogy véleményük szerint boszorkány lett volna, de azt sem ál- 
lítják, hogy öngyilkos volt. „A vizbe fulladott.” 


Figyelemre méltóbb a második adat hivatkozása, miszerint „az arca, mint 
akit söprüve agyonvernek”. A boszorkányt csak nyírfával lehet agyonütni, az is- 
tállóajtóba is nyírfaseprűt állítanak. „Mindenféli jeleket csinyát, mikor bement.” 
A szó, bement, itten azt jelenti, hogy még az utcán látták, de egy bizonyos ház 
előtt eltűnt, alakját vesztve bement és bent láthatatlan maradt. (A megnyomó a 
házban sohasem látható.) 


„Tava történt nálunk ijjen egy baszorkánhistórija. Egy asszony, hogy bejárt 
egy hászhó éjje. Igen, Ráfogták. Asztán egy macska, egy fekete macska képibe. 
Fömászott a villanylámpára, osztán a villanylámpa így mozgott. Asztán a csu- 
kott ablakon kiugrott. Az asszony kinézett, a háziasszony, és láttya, hogy ott ki 
megy, hogy ki, az az asszony. Természetes, hogy ráfogták. Mindenhogyan rá- 
monták, hogy baszorkány, mer többször történt náluk éjje, hogy zavarok vótak. 
De má annyira fétek ugye, szegény asszont má végre dobáni keszték, hajtották, 
űszték, hogy micsoda disznóság, tönkreteszi ja fijamat. Ráűt éjje a mellire, osztán 
megbaszorkányoszta. Tejjesen fét fija, annya, mindeggyi. Má nem mertek vóna 
lefekünnyi. Ecce csak annyira gyütt, ott rá pár napra az asszony a vizbeugrott. Ez 
vagy szégyenibe tette vagy Isten tuggya, mijér. Asztán a csendőrség is gyütt ki. 
Kutatott, keresett. De hijába. Nem tuttak semmire se mennyi. Asztán aszt az 
asszonyt is lefényképeszték. Még ahogyan a ridikül a kezébe van. Hogy a baszor- 
kánglaube, aki a baszorkányokat hiszi? Azúta a házná mindenesetre csönd van.” 


Itt feltűnik a fekete macska, a bent láthatatlan megnyomó, aki a villanylám- 
pára ugrik fel és az mozog. Csukott ablakon keresztül eltűnik, kint felveszi embe- 
ri alakját és megismerik. A legényt megboszorkányozza! Halála után csend lett a 
házban. 


A tárgyilagos, igen tartózkodó közlés, amelyben ugyan az öngyilkosságot 
megemlítik, de egyidejűleg meg is cáfolják, mert a „ridikül” a kezében volt, felso- 
rolja a tájon belüli megnyomó éjszakai jelenséghez kapcsolódó hiedelmeket. Ez 
az adatközlő sem jelentette ki, hogy meggyőződése szerint az asszony boszorkány 
lett volna. „Természetes, hogy ráfogták.” Következő adatunk szubjektívebb és 
már eltávolodik a megnyomóra jellemző cselekményektől és arra is hivatkozik, 
hogy a szemmel látható boszorkányt, aki általában árt, milyen jelekből lehet 
megismerni. 


„Te is láttad eccer. Mikor itt a szoknyájáve csapkodott erre-arra. Itt benn a 
réten. Benn a kertekbe. Délután vót. Meg együtt sóskát szennyi. Ő egyedű vót, de 
egy köténnye szedett egy egész fé nap. Csak huszkáta az egész fövet. De má min- 
dig montok, ez valami van ebbe, ez sohase vót röndös. Még a keritéseket is olvas- 
ta. Hát hogyne, mikor minden kertlécen úgy átkukucskál és megfoggya, meg 
csak megy. Minden másodikat... Nem? Jár úgy harmatot szennyi regge korán. 
Hát úgy vesz minden erőt, aszongyák, hogyha tud harmatot szennyi. Meg is van 
a pontos üdeje, órája, hogyan, hogy mikor ke mennyi. Nem? Csak nem lehetett 
látnyi. Fönek futott, lenek futott, szoknyájáve csapkodott erre-arra. A kert sar- 
káná megin megfordút, megin visszafelé. Annyira vagdat! Minden másodikat ol- 
vassa, asztán mit akar vele kihozni. Tuggya Isten. És akinek kártanyi akar, aszon- 
gyák, oda emegy kírnyi valamit. Osztán hogyha kap, akkor osztán jó erőt tud raj-
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ta vennyi. Hogyne, ha kap ollasmit, amit kivüsz. Nohát illesmi még van. Illen 
megnyomás. Illent még hallanyi azér, csak nemigen merik mondani, merhát ha 
míg él az az egyén, akkor még ugyis fének tőlö. Még nem merik annyira nyilat- 
kosztatni. Sógorasszonyom se meri úgy megmondani valakinek, hogy ki, vaj mi, 
vaj hogyan. Mer, aszongya, ráfizet. Talán még asztot is megtuggya, asztán még 
valamit árt neki.” 


A vélemények megoszlanak és a meghalthoz fűződő személyes kapcsolatok 
szerint hangsúlyozottak. Az első adatközlőnek közeli rokona volt, és az meg volt 
győződve arról, hogy sógorasszonya nem volt boszorkány. A második nem zárja 
ki a lehetőséget, a harmadik azt említi meg, amit a faluban beszéltek és utolsó 
adatunk már kimondja, hogy boszorkány volt, mit csinált és amíg egy ilyen él, 
addig senki sincs biztonságban, azaz annak valamilyen módon meg kell halnia. 


Kutatásom során számomra nem az volt lényeges, hogy az idős asszony gyil- 
kosság vagy öngyilkosság áldozata lett-e, hanem az, ami a falubeliek hiedelme 
alapján őt a halálba kergette. Miért és hogyan került a falu íratlan törvényeivel 
konfliktusba és ennek következtében, valószínűleg valóban pillanatnyi elmeza- 
varban, véget vetett életének. 


Az állítólagos boszorkány a faluban született, ott nőtt fel és ott is ment férj- 
hez. Házasságkötése után férjével Bécsbe költözött, ahol a kispolgári háziasszo- 
nyok életformájában élt. Gyermekeit iskoláztatta. Látogatóba csak halottak nap- 
ján és nyáron, pár hétre tért vissza. Bécsi bérházban élve rászokott a rendszeres 
sétálásra, olvasásra és a városi öltözködésre. Feladta a paraszti kultúráját és át- 
vette a nagyváros, számára ott feltétlenül szükséges, életformáját. Negyven éves 
távollét után férje nyugdíjba került és hamarosan meg is halt. Az egyedül élő idős 
asszony, miután gyermekei családot alapítottak, feladta bécsi lakását és „haza- 
tért”, azaz egy állandó lakást szerzett szülőfalujában. Nyugdíja lehetővé tette 
számára, hogy a törpeparaszti környezetben továbbra is városi szokásai szerint 
éljen. Minden rokona a faluban élt, őt is mindenki odavalónak tekintette. Elvár- 
ták tőle, hogy úgy éljen, mint a többi korabeli idős asszony. Ha idegenként tele- 
pült volna itt le, nem követelték volna ezt meg, tudomásul vették volna, hogy 
idegen és nem alakult volna ki közte és a falubeliek között egy áthidalhatatlan 
konfliktus. 


Hazatelepülése idején a falubeliek még a szegényparasztok megrekedt élet- 
formájában éltek, lehetőségeik határán belül önellátók voltak. Kényszerkonzer- 
vativizmus írta elő, hogy mindenki – szószerint – haláláig dolgozott. A mezőgaz- 
daság területén, tárgyi és szellemi kultúrájukban, gondolkodásmódjukban és en- 
nek következtében íratlan törvényeikben (normáikban) nem tudtak semmit sem 
megváltoztatni. Ha ez az asszony tíz évvel később tér vissza, nem került volna 
szembe a faluval, mert ekkorra már a munkaképes férfiak ingázók lettek és az 
idősek részére bevezették a paraszt-nyugdíjat. Ennek következtében ekkor már a 
legtöbb öregasszony nem kényszerült a mezőgazdasági munkában való részvétel- 
re. Mezőgazdasági gépesítés, monokultúrára való áttérés, a tömegkommunikáció 
(TV.) hatása, stb. új íratlan törvényeket alakítottak ki. Hajnalné (nevezzük így) 
azonban korábban tért vissza és ezzel megkezdődött története, amit a követke- 
zőkben foglalhatunk össze. 


Még bécsi álma volt, hogy egy kis kertje lehessen, és abban, ápolhassa virá-
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gait. Ne zöldségeskert legyen. Ezt meg is valósította. Állandó ápolás, növényi 
tápszerek alkalmazása következtében virágai, amelyek nem voltak azonosak a fa- 
lubeliekével, szépen és gyorsan nőttek. A többi asszony ezt először megcsodálta, 
hamarosan azonban kezdtek arról beszélni, hogy itt valami nincsen rendben. Er- 
re az is okot adott, hogy nem árulta el a növényi tápszerek használatát. 


Lakása, elsősorban konyhája, Bécsben természetes lett volna, de itt 1950 
körül még ismeretlen volt. A füstös konyháról a sparherdre való átállást helyte- 
len lenne, egy, csak technikai innovációnak tekinteni. Megváltozott a tűzhely, de 
ennek következtében a kémény, a konyha funkciója és mérete (lakókonyha lett). 
Minden korábbi főzőedény elvesztette jelentőségét a táplálkozás tárgyi kultúrájá- 
ban. A technikai berendezés, a tárgyak kicserélése, bizonyos körülmények között 
civilizációs probléma. A máról holnapra történt átállás mögött itt olyan szellemi 
folyamatok álltak, melyek jelentősége a szellemi kultúrában, évszázadok meg- 
gyökeresedett hiedelmeiben nem volt belső konfliktus nélkül megváltoztatható 
Hajnalné hazatelepülése idején nem volt már általános a füstöskonyha, de általá- 
nos volt még az asszonyok szellemi kultúrájában az ahhoz tartozó hiedelem épp- 
úgy, mint a régi konyhában főzött, az önellátáson alapuló táplálék. A formalis- 
ta értelemben értendő formai változás nem jelentett egyidejűleg tartalmi válto- 
zást is. A falu asszonyai és Hajnalné között nemcsak azért támadt megoldhatat- 
lan konfliktus, mert az ő konyhája technikailag a faluban ismertelen magas fo- 
kon állott. Ő a városból jött, ott más a divat, mondták. Az már problematikusabb 
volt, hogy a magányos öregasszony más, nagyrészt vásárolt nyersanyagból gyor- 
san főzött és a falu táplálkozásrendjében ismeretlen ételeket „varázsolt”. 


Lakását nem lakókonyhára, hanem szoba-konyhára rendezte be. Látogatóit 
általában a szobába vezette be. Konyhája a „privát szférájához” tartozott, ami itt 
elképzelhetetlen. Aki oda bepillantott, az csak a sok kis „apró skatulyát” látta a 
kredencen. Az általános hiedelem szerint, a boszorkány szerei kis zacskókban 
vagy skatulyákban vannak (Lásd 204. sz. történet). Mivel betegsegélyzője révén 
rendszeres orvosi kezelésben részesült, különböző tégelyekben kenőcsei álltak 
szobabeli sublótján. Így aztán elterjedt a hír, hogy „keni magát”. 


Az idős asszonyok viselete a faluban fekete. Ezt a ruhát azonban csak vasár- 
nap templomba menetelkor vették magukra. A hét folyamán színevesztett, a 
piszkosabb munkára is alkalmasabb, foltozott ruhadarabokat hordták. Ha nap- 
közben a helyi üzletbe mentek bevásárolni, akkor legfeljebb csak a kötényüket 
cserélték ki. Hajnalné kora reggel vagy este hagyta el lakását, mindig gondosan 
feketében öltözve látták az utcán. Idős asszony kora reggel vagy alkonyatkor itt 
nem járt feketében. Ez a boszorkányok jellemzője volt. 


Hajnalné kereste régi, fiatalkori kapcsolatait, látogatta ifjúkori barátnőit. De 
ezt csak hazatelepülésének első szakaszában tette, mert minden készsége ellenére 
sem talált közös beszédanyagot. A hajdani lányokból, a faluban elhasználódott 
idős asszonyokká vált társaknak mások voltak a napi gondjai, mint az életformá- 
ból elvándorolt és a város gondjaiba belenőtt Hajnalnénak. Nem értették meg 
egymást, mindegyik más világban élt. A falu hitt hiedelmei számára idegenné 
váltak. Nemcsak hogy lekicsinyelte őket, hanem megjegyzéseket tett, mint pl. 
hogy ő hajlandó lenne éjjel kimenni a határba azokhoz a fákhoz, amelyeken a 
boszorkányok gyűléseiket tartják; avagy az istállóban talált békát nem szabad
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megölni. A falu legtöbb asszonyával, miután „gyanússá vált”, konfliktusba ke- 
rült. Hamarosan a férfiak is kezdtek kitérni előle, a gyerekek pedig nemcsak hogy 
csúfolni kezdték, hanem döglött macskát és piszkot dobáltak be kertjébe. 


Így aztán érthető, hogy az idős asszony később nappal alig hagyta el otthonát 
és csak kora reggel, illetve estefelé ment ki, de nem az utcára, hanem a kertek 
mögött a mezőre, a patakpartra. Ott sétált, vadvirágot szedett, vadsóskát gyűjtött 
a napnak annak a szakaszában, amikor harmat volt. És méghozzá feketében! Ez 
az asszonyok számára nemcsak elképzelhetetlen volt, hanem bizonyság is, hogy 
boszorkány, mert „harmatot gyüjtött”, amivel „baszorkányozni” tudott. Szok- 
nyáját „vagdalta ide-oda”. Senki sem akart arra gondolni, hogy ő a harmatos 
helyeken szoknyáját megemelte, hogy az ne legyen nedves. 


Hajnalnét a közösség kitaszította, megszakadtak kapcsolatai. Hamarosan né- 
hány rokonán és egy-két családot kivéve senki sem beszélt vele, senki sem látta 
szívesen házában avagy háza körül. A hazatérés és a kizárás között évek teltek el, 
amelyek folyamán a Hajnalné boszorkányságába vetett hit újabb és újabb bi- 
zonysággal gazdagodva mindig erősebb lett és mint állandó beszédtárgy gyűlölet- 
be ment át, amely a félelmen alapult. 


A nyílt üldözés, a teljes megvetés akkor vált általánossá, amikor egy hajdani 
barátnő fiúunokája mit sem gondolva újabb asszonybeszédre adott okot. Ez az ok 
lényegében nem volt más, mint csak az, hogy egy, az öregek hiedelemvilágát le- 
becsülő fiatalember az anyai zaklatás elől annak boszorkányhitét kihasználva 
tért ki. Ebből alakult ki Hajnalné és a falu asszonyai közötti feszültség legmaga- 
sabb fokán az a konfliktus, amely az öngyilkossághoz vezetett. A kezdet és a be- 
fejezés között mintegy tíz év telt el. 


Amikor Hajnalné szülőfalujába hazatért, természetesen minden hajdani ba- 
rátnője szívesen látta a „városi asszonyt”. Ő is szorgalmasan ápolta a feléledő 
kapcsolatokat és igyekezett magát hasznossá tenni. Ő is nagyanya volt. Unokái 
Bécsben éltek. Hajdani leánytársai is nagyanyákká váltak a faluban. Neki nem 
voltak napi gondjai, nem kellett mezei munkára mennie, háztartása nem jelen- 
tett jelentős feladatot. Volt elég szabad ideje. Így aztán szívesen vállalkozott gye- 
rekápolásra. Többek között, egy nyáron át naponta elment egyik barátnője házá- 
ba, vigyázott annak unokájára, hogy amaz a mezőre mehessen. Ekkor még nem 
állt boszorkányság hírében. A kisfiú megszerette Hajnalnét és az is őt. A család is 
köszönte a segítséget. A következő nyáron a nagyanya otthon maradt, nem volt 
már Hajnalnéra szükség, de az azért néha-néha csak odalátogatott. 


Az idők folyamán lassan kialakult az eddig leírt feszültség és közben a kicsi 
fiúból iskolásgyerek, majd ipari tanonc és ingázó szakmunkás lett. Mint gyerek, 
még hallotta az asszonyok titkos beszélgetéseit, de mint tanonc nem élt már bent 
a falu életében. Ingázómunkásként egy távol eső városban dolgozott, és csak hét- 
végén jött haza. Pénze és ideje lévén, látogatta a lányos házakat, egy-egy lányt 
meghívott autókirándulásra is. Aztán, ahogy szokás, egy házhoz, anyja egyik ba- 
rátnőjének lányához, egyre gyakrabban járt. Ez az élet rendje és a falu tudomásul 
vette, hogy itt házasságra kerülhet majd sor. A két anya már nászasszonynak te- 
kintette egymást. Aztán valami közbejött. A legény gyerekkorában sokat hallott 
a megnyomásról. Arról, hogy éjjel egy láthatatlan gonosz ráül az ember mellére, 
fojtja és kínozza. Annak idején ő is hitte ezt. Egy új életformába belenőve a meg-
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nyomás számára a parasztok hajdani buta történetévé vált. Az ő szemében igen, 
de nem a falubeliekében. 


Legényünk minden hét végén rendszeresen hazajárt és a szombat, vasárnapi 
napokat egyre inkább egy bizonyos lány társaságában töltötte el. S egyszerre mi 
történt? Péntek este nem jött, hírt sem adott és csak később közölte, hogy a kö- 
vetkező héten sem jön haza. Amikor végre ismét otthon volt, nem ment el este 
hazulról, csak ténfergett, le-lefeküdt. Rosszul nézett ki. Aztán heteken keresztül 
ismét kerülte faluját, elsősorban azonban a lányt. A két anya a házasságkötést 
már csak formai lezárásnak tekintette és mindketten tanácstalanul álltak. Végül 
is az anya szóra fogta fiát, aki azt válaszolta, hogy retteg hazajönni, mert itthon 
egyetlen éjszaka sincsen nyugta, éjjel nyomják, kínozzák, valaki nemi szervét 
méter hosszúra húzza, már mindene fáj. Az igazi okot, azaz hogy egy belső- 
ausztriai motorkerékpár kirándulás alkalmával felbukott és sérülése innen szár- 
mazik, nem mondta meg, mert ennél a balesetnél egy más, nem falubeli lánnyal 
volt együtt. 


A megnyomás történetünk idején még a falu aktív hiedelemvilágának része 
volt. A két anya meg is tárgyalta egymással az ügyet és találgatták, ki akarja meg- 
akadályozni a házasságot. Miközben este a konyhában erről beszéltek, a szobá- 
ban fekvő fiú kiabálni kezdett, hogy a nyomás megint rajta van, heréjét nyom- 
kodja valaki. Amikor befutottak, nem láttak senkit. Sem macska, sem béka, sem- 
mi! A szoba közepén lógó lámpa himbálózott, de a fiún kívül egy lélek sem volt 
fellelhető. Az egyik asszony a bezárt ablakhoz ugrott, és a falubeliek által nem 
járt közben, a ház előtt, éppen Hajnalné ment. Este, fekete ruhában, önmagával 
beszélgetve. Így találták meg a nyomót, aki szellem formájában ront, de ha eltá- 
vozott a rontás helyéről, kénytelen emberi alakját felvenni! Másnap az egész falu 
meg volt győződve arról, hogy a gonosz „bécsi boszorkány” nyomta meg a le- 
gényt és tette nemzőképességét ideiglenesen tönkre. Néhány nap múlva, egy reg- 
gel az öregasszony a tó vizébe ugrott. Félőrülten elmenekült abból az életből, 
amibe negyvenéves távolléte alatt visszakívánkozott, amibe viszont nem tudott 
szellemileg újra belenőni. Nem tudta elviselni az asszonyközösség – hajdan 
számára is természetes – ítéletét. A falu túlélésbe vetett hite erősebben hatott, 
mint a városi polgárrá vált, a faluban született, de az abból kinőtt asszony maga- 
biztossága. 


Ma, huszonegynéhány év elmúltával, még mindig hallgat a falu. A fiatalok, 
új életformába belenőve nem ismerik a történteket, és az öregek egymás között 
sem emlegetik Hajnalnét. Vélt cselekedeteit sem. Évekig tartott, amíg apránként 
összeszedegettem az erre vonatkozó adatokat. A pszichológiai értékelést nem te- 
kintem feladatomnak, a háttérben túl sok, korunkban megoldatlan probléma vár 
még megválaszolásra. Számomra szakmailag itt most az a fontos, hogy a hit, egy 
a történelmi sorsközösség során kialakult embercsoport egységének ez a hite, 
nem azonos a vallással akkor sem, ha a két fogalmat bizonyítottan ezernyi szál 
köti össze egymással. 


A falu élete nyilvános. Nyilvános a feszültség, a konfliktus, nyilvános a ti- 
tok. Ez vagy az, így vagy úgy, mindenkiről beszél, mindenki ítél. Szeretet és gyű- 
lölet, előítélet és káröröm kíséri a közösség mindenegyes tagjának mindenegyes 
lépését, szavát. Ez minden korban a belső életformához tartozott és tartozik ma
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is. A családok, rokonságok, szomszédságok, a szerek közötti feszültség menti meg 
a közösséget a belső törésekhez vezető konfliktusoktól. Probléma nélküli falutár- 
sadalom nem létezett sohasem, sem itt, sem máshol. Nem az egyes személyek ér- 
dekei, hanem a „MI” közösség holnapja biztosításának szükségessége írta elő, 
hogy a belső ellentéteket az együttélők, az egymástól függők közösen, nyilváno- 
san oldják meg. A falu kultúráját, de minden más közösségét is, nemcsak a 
„megoldási készség”, hanem a „megoldási képesség” jelentette. Aki nem tudott 
a közösséget érintő problémákkal megbirkózni, akinek nem volt meg a megol- 
dási készsége és ezen keresztül a „mi” megoldási képességét gyöngítette, kényte- 
len volt a közösségből kiválni. 


A falu társadalma, minden látszólagos jel ellenére is, egy zárt szellemi és 
anyagi együttest jelentett. Ez a zárt szellemi és anyagi együttes azonban sohasem 
volt mereven megszilárdult, hanem a „mi” érdekei szerint állandóan változott. 
Ez nem zárja ki a személyiségek létezését. Az állandó, mindig megismétlődő bel- 
ső harcok akarva, akaratlan próbára tették az egyes személyeket és kényszerítet- 
tek mindenkit, hogy személyes képességét kifejlessze. Mindenkinek meg kellett 
találnia személyes útját. Ha ez az út a többség számára nem volt járható, nem 
volt a falu holnapja érdekében használható, a közösség és az egyes személyiség 
között nem feszültség, hanem konfliktus lépett fel és végül is mindig a faluegyüt- 
tes maradt a győztes. A hagyományos kultúra egyik jellemzője éppen az a tény, 
hogy sohasem egy konzumáló, hanem, az adott lehetőségeken belül, közösen al- 
kotó egységhez tartozott. 


Ebbe a belső rendbe mindenki belenőtt. Aki pedig kívülről jött be, az vagy 
alkalmazkodott ehhez, azaz a belső íratlan törvények szerint élt, vagy konflik- 
tusba került önmagával szemben is. Ugyanez történt akkor is, ha valaki a faluból 
kiválva egy más közösség íratlan törvényeit vette át és ezeket egy esetleges vissza- 
térés után nem adta fel. Ebből fakadtak Hajnalné konfliktusai. 


Hasonló történt a hajdani kisfiúból legénnyé felserjedt fiúval is, aki ugyan 
fizikailag és érzelmei szerint a faluhoz tartozott, de az általános iskola befejezé- 
se után szellemileg nem élt bent. Amikor falubeli kedvesével megszakította kap- 
csolatait, nem volt bátorsága az okot közölni, hanem, önmagában ostoba tréfá- 
nak gondolva, olyan kifogást hozott, amelyik az asszonyközösség akkori hiede- 
lemvilágát súlyosan érintette. Az ő személyes kultúrájában az már nem játszott 
szerepet, ami ekkor még a falu kultúrájának szerves részét képezte, egy, az akkori 
faluökológia egyik fontos faktora volt. 


A közösség tagjai számára ezeknek a hiedelmeknek egy része szorosan hoz- 
zátartozott a termeléshez. Mások különböző változásoktól kiszorítva legfeljebb a 
kihaló korosztályoknál éltek, avagy hordozói kihaltak és használatuk létalapja, 
gazdasági, társadalmi és szellemi okokból kifolyólag már korábban megsemmi- 
sült, eltűntek vagy átmentek az elbeszélésanyagba, azaz hiedelemmondák lettek. 
A hiedelemjelenség, amelyik él, amelyik betölt egy funkciót, a termelés aktív ré- 
szese, és ha az emberi élettel, az állattenyésztéssel vagy az erkölcsi törvényekkel 
függ össze, végső soron a jövő érdekében hitt és gyakorolt cselekmény. Ha valaki 
ezeket csak mint, egyes jelenségeket, azaz az adott életformától, a meglevő viszo- 
nyoktól elszakított hiedelemanyagként vizsgálja és a funkció aktivitását nem rög- 
zíti, egyoldalú és történetietlen eredményekhez jut. 
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A kiskorában Hajnalné ápolgatta fiú csak az elmondott szavakat, az elhang- 
zott történeteket ismerte, azok életformán belüli szerepét azonban már nem tud- 
ta megérteni. Ezért alakult ki egy kettős kultúra konfliktusa. 
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1. A „MEGCSALT HIEDELEM” 


A hiedelemmondákhoz tartoznak azok a történetek is, amelyek véletlen folytán, 
vagy szándékos félrevezetésből fakadóan egy közösség hitvilágára épülve elbeszé- 
léssé váltak. Ezek vizsgálata nemcsak hiedelemjelenségeket mutat fel, hanem ar- 
ra is választ ad, hogy a technikai fejlődés következtében milyen alakulás állt be. 
Legtöbbjük, gyűjtésünk idején, már csak trufaszerű formában fordult elő. Ezeket 
a „Megcsalt hiedelem” cím alatt tárgyaljuk, mert a történetek magja még ma is 
él, de a hozzájuk kapcsolódó események nevetséges szituációt teremtettek. 


Az éjjeli temető, a földből kikerült emberi koponya, a hiedelemvilágtól elvá- 
laszthatatlanok. Az evvel kapcsolatos hitbeli jelenségek felsorolása itt felesleges- 
nek látszik, most csak azokat említem meg, amelyeket valaki átélt, komolyan is 
vette a történteket, de a később kiviláglott komikus körülmény őt és környezetét 
nevetésre avagy tévhitének önkritikájára kényszerítette. Így pl. az éjszaka kocsi- 
val utazó ember lovai a temető mellett megállnak, a kocsit ijedten visszafelé tol- 
ják. A férfi megijed, mert maga is fél éjjel a temetőben. Elszántan leugrik a bak- 
ról, hogy az éjszakai szellemet agyonlövi. A „Kisködmön” elbeszélésének ez a 
része a hiedelem tartozéka. A megijedt ember akkor lélegzik fel, amikor meglát- 
ja, hogy a lovak nem valami szellem előtt hőkkölnek, hanem a kocsi előtt két ku- 
tya ragadt össze, és azért nem mennek lovai tovább. Az elbeszélő ezt tréfaként 
mondta el, de azért éjjel a temető körül mégiscsak félelemmel megy el. 


A „Kisködmön” 83. számú története a halott ember feltámadásával függ 
össze, ami a hiedelemvilágban máig is több változatban él. Itt a halottaslepedőbe 
tekert halott szállítás közben felül, és erre a temetési nép úgy megijed, hogy min- 
denki elszalad. Amikor később rájönnek, hogy a lepedő a kerékagyra tekerődött 
és ennek következtében került a halott ülő helyzetbe, mindenki nevet, viccként 
mesélik el, de a hiedelem mégis erősebb marad, mint a vele párosult komika. 


Amikor tökből emberi arcot, szemeket, szájat vágnak ki és gyertyát gyújtva 
benne a temető mellett kirakják, nemcsak a leányok ijednek meg, hanem az idő- 
sebb férfiak is gyorsabban mennek. A földből kikerült emberi koponya még nap- 
pal is belső félelmet okoz. A „Kisködmön” 87. sz.-ú történetében a sírásó a ha- 
lott ember koponyáját kiteszi a sír peremére és tovább ás. Amikor ő és más jelen- 
lévők észreveszik, hogy a koponya ide-oda mozog, majd belegurul a sírba, min- 
denki elszalad. A csendőrséget is kihívják, mert „itt valami boszorkányság van”. 
A rend őrei is viszolyogva vizsgálták meg a mozgó koponyát. S annak ellenére, 
hogy megállapították, egy béka volt benne, az mozgatta és ezáltal az eset nevetsé- 
gessé válik, a történet elbeszélésekor a koponya mozgása erősebben hat, mint a 
később elmondott ok. Egyesek, ezt az állítólagosan megtörtént esetet úgy mesélik 
el, hogy a mozgás okát elhagyják. 


A sötét vagy holdvilágos éjszaka minden járókelőt óvatosságra kényszerít, és 
ez még jobban így van akkor, ha a helyi hiedelemvilág tele van olyan tilalmak- 
kal, amelyek az éjszakai szabadban járással kapcsolatosak. A nem magabiztos
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ember ilyenkor nemcsak a levélzizegésre rezzen össze, hanem olyan jelenségek- 
től is megijed, amelyek nappal fel sem tűnnének. Ha az ilyesminek nem megy 
utána, negatív hitében megerősödik, de ha van elég bátorsága, világosságot hoz a 
sötétségbe. Erre jó példa a „Kisködmön” 86. sz. elbeszélése, amelyben a hazame- 
nő legények egy fehér valamit látnak a föld felett a levegőben úszni. Az első meg- 
hökkenés után bátorságot merítve addig követik, amíg végre rájönnek, hogy a 
„kísértet” egy nagy fehér kutya, amelynek fekete lábai vannak. Ugyanígy az éjjel 
hazamenő legény is meghökken, amikor valami fehér áll előtte. Van bátorsága, a 
technika fejlődése következtében „batterilámpája” is, és rávilágít. Akkor látja, 
hogy egy felállított meszesteknő. Nem tette volna ezt, meggyőződéssel mondta 
volna el, hogy egy halott szelleme volt. („Kisködmön” 85. sz.). 


Hasonló történetek alakultak ki mind a három nyelvcsoportnál, de azoknak 
az elbeszéléseknek a száma is nagy, amelyekben valaki a többség hiedelmét ki- 
használja. „Nagyapám egyszer korán reggel ment kaszálni. A kaszával. És itt ná- 
lunk két híd van. Egyik itt fent a kovácsnál, a másik meg ott lent a malomnál. 
Hát, ahogy a kovácsnál által akar menni, most nem egy boszorkány ül ottan? 
Nem? Na, jól van, gondolta, nem muszály nekem itten átmennem, majd a ma- 
lomhidnál megyek át. Hát asztán, amikor a malomhidhoz ér, most meg már ujra 
ott ül az a boszorkány. Hát, most gondolta magában, elmegyek mégeszer fölfelé 
és ottan megyek át a hidon. Megnézem, talán nincsen ottan az a boszorkány. Hát 
közben már egy kicsit világosabb lett, aztán nagyobb lett a kurázsija. Asztán 
mondta, most levágom a kaszával, mondta, mindegy, ha ördög is vagy, most le- 
vágom a gallérodat. És utánafutott. Na, a boszorkány is elkezdett futni és aztán 
egy háznál be! Na, és az az asszony volt ott, az akarta a férfiakat ijeszgetni. Egy 
kendőt terített magára és akkor olyan volt, mint egy boszorkány.” (Rotenturm 
/Vörösvár. 1963. Német nyelven mesélve.) Ebben az esetben nem a boszorkány- 
ban hívő férfit ítélték el, hanem az asszonyt, aki a falu hiedelméből ilyesmit csi- 
nált. Élete végéig nehezteltek rá, nem bocsátottak meg neki sohasem. 


Ugyancsak Vörösváron történt meg az az eset, amikor Pesti Ernő a babonás 
susztert, aki éjjel becsípve hazafelé ment, bagolyhuhogással úgy megijesztette, 
hogy az futásnak eredt. („Kisködmön” 90. sz.) A susztermester később nem val- 
lotta be, hogy félt, de Pesti sem merte neki nyíltan megmondani, hogy ki volt a 
halálmadár. Így aztán nem a falu lakói, hanem csak Pesti családja nevette ki a 
mestert. Pesti később maga mondta, hogy nem is vállalta volna magára, mert ha 
megtudták volna, nem lett volna nyugta a faluban. 


A petróleumlámpa idején, azaz az elektromos világítás előtt, főleg a fiatalok 
gondoskodtak arról, hogy ilyen, a boszorkányok nevében történő „visszaélések- 
re” került sor. A 85. sz.-ú történetben az apa haláláig esküdött arra, hogy boszor- 
kány nyomta meg, pedig a valóságban csak az éjszaka titokban elcsavargott lánya 
tévesztette el a sötétségben az ágyat és nem az anyja, hanem apja ágyába akart 
becsúszni. Ugyancsak azonos motívum mutatkozik meg a 84. sz. elbeszélésben. 
A megnyomás hite el volt terjedve a faluban és annak ellenére, hogy csak asz- 
szonyt nyomott meg a boszorkány, a trúd, a padláson öccsével együttalvó legény 
éjszakai nyugtalan járkálását avval igyekezett indokolni, hogy amint elalszik, va- 
laki „rájön”, megnyomja. Amikor a megnyomás okozója, aki a szembe lévő ház-
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ban lakott, ismertté vált, el is vette feleségül. A történet a családban maradt, de a 
fiútestvérek körében elbeszélés anyaggá vált. 


A 86. és a 87. számú elbeszélések megvilágítják, hogy a legények szórakozá- 
sa milyen formában használta ki a falubeliek hiedelemvilágát. Elég volt csak egy 
cérnára kötött zsebkendő, amelyet az úttestre raktak és ha valaki felemelte, „a 
zsebkendő kiugrott a kezéből”, behúzták a léckerítés mögé. Másnap mindenki a 
boszorkányságról beszélt. Ezt éppenúgy nem árulták el, mint ahogy az akkor be- 
vezetett villanyvilágítás vezetékén átdobott madzagon táncoltatott rongybaba ál- 
tal kiváltott rémület okairól is csak hosszú évek múltával beszéltek a tettesek ak- 
kor, amidőn már maguk is a fiatalok fölényeskedését feladva bent éltek a felnőt- 
tek hiedelemvilágában. A rákövetkező fiatal generáció folytatta tovább. 


Amikor az utcai villanyvilágítást a délburgenlandi falvakban is bevezették, a 
legrövidebb időn belül megcsökkent az ilyen éjszakai cselekmények száma. Az 
utca világossá vált éjszakája sok, evvel a napszakkal kapcsolatos hiedelmet fölös- 
legessé tett, a látó ember nem hitt a sötétségben látottnak véltben. Ugyanakkor 
azonban az elektromos árammal kapcsolatos eszközök is bejutottak a hiedelem- 
világba. Erre jó példa a „Boszorkány halála” c. fejezetben említett esemény, ami- 
kor a megnyomó gonosz a villanylámpán himbálózott. Újabb, a faluban még ek- 
kor nem ismert elektromos eszközök, így pl. magnetofon is, rövidebb vagy hosz- 
szabb ideig ható hiedelmek kialakulásához vezethetnek. Korábbi hiedelem gyak- 
ran átmegy a technikai világ jelenségeibe. 
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2. LUCASZÉK 


Pesti Ernő, a Csajtárói Vörösvárra áttelepült elbeszélő szerint a lucaszék elkészí- 
tése az egyik leglehetetlenebb feladat. Tizenhárom fajta fából, tizenhárom nap 
alatt kell elkészíteni. Fel is tette a kérdést, hogyan lehet tizenhárom fafajtát talál- 
ni, meg aztán az nem is úgy van, hogy valaki csak nekiáll és csinálja. Ezt a mun- 
kát titokban kell végrehajtani, senki sem tudhatja meg karácsony előtt, mert ha 
mások is tudják, akkor elmegy az ereje. Nappal még csak hozzá sem szabad nyúl- 
ni, este kell csinálni vagy éjjel. Karácsony éjjel úgy vigyék a templomba, hogy út- 
közben senki se láthassa meg. Ez se könnyű dolog. Ehhez még azt is megjegyezte, 
hogy az egészben az a legnehezebb, hogy idegekkel is ki kell bírni. 


A fentiek kiegészítésére mondta ezt „Kisködmön” 57. sz. számú elbeszélése 
után, akkor mikor már a felvételt befejeztem és magnetofonomat kikapcsoltam. 
Amikor megkérdeztem, mért nem mondta ezeket már előbb is, válaszolta, hogy 
erről nem beszélnek, ez természetes. 


A lucaszék készítésének kezdete Luca napjával függ össze, azzal a nappal, 
amelyik lényegében az asszonyok világában jelentős. A lucanapi szokásokra itt 
nem térünk ki, arra majd egy későbbi munkában kerülhet sor. Itt erről csak any- 
nyit, hogy az e napi szokások az asszonyok életével függenek össze és nem tar- 
toznak az elbeszélésanyaghoz. Más a helyzet a lucaszékkel, amelyhez asszony 
még csak hozzá sem nyúlhat, azt a férfiak csinálják, illetve csinálták kivétel nél- 
kül, és erről egyetlen asszony sem beszélt. Ez kivétel nélkül a férfiak elbeszélés- 
anyagához tartozik akkor is, ha mindenki hitte. 


A lucaszék készítésénél nem találunk lényeges különbségeket, ezek csak a 
használatban mutatkoznak meg. Az egyik változat szerint a templomba viszik 
magukkal az éjféli misére, a másikban ugyancsak karácsony éjjel valahol egy ke- 
resztúton áll rá az a kíváncsi férfi, akinek elég bátorsága van. 


Az első változat legteljesebb leírása Középpulyáról (Mitterpullendorf) szár- 
mazik. „Aszt hallottam, hogy itt Középpulán vót egy férfi, aki hát föllett heccű- 
ve, mongyuk, hogy két évig köll egy lucaszéket építeni, hét év alatt kö mekkészű- 
nyi. És hét évig minden házba, akinek máktya vót, hogy attú egy kanál mákot 
kérni. És a hetedik évbe, éjfélimisére aszt a lucaszéket a templomba vünni. És az 
üllető arra ráül és akkor az összes boszorkányok, ami létezett, azokat meglátta a 
templomba. Mikor a mise kilett, akkor a lucaszéket otthatta és fogta a mákot és 
még a lakássába nem ért, aszt mindig hátraszórta. A mákot. Még aszt a boszorká- 
nyok össze nem szedik, az illető után nem tud utánamenni. Hát ártatlanok. Ha 
eccer a lakásba van, nem vót má teheccsége a boszorkánnak valamit csinyáni. Ha 
útközbe ecsipik, akkor széttépték vóna. De, minekutána minden szem mákot 
össze kö szennyi, csak akkor tud utánamenni.” (Phon. Arch. Nr. B 6729.) 


Pesti Ernőről, a boszorkányos hírben álló vörösvári elbeszélőről mondják, 
hogy ő megpróbálkozott a lucaszékkel. Ezt ő nekem nem vallotta be. Csak annyit 
mondott: „A lucaszék úgy néz ki, mint egy rendes szék. Eszt megakartam én sa-
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játmagam is valamikor próbáni, dehát eszt csak a plébánosnak a beleegyezésével 
lehet csak megcsinyálni. Nem lehet, nem tudom, irnix-dirnix, csak ucccsináj- 
juk. Igye, ha a plébános beleegyezik az egész dologba, akkor meglehet csinyáni. 
De különben nem.” 


Mint ahogy általában ismert, így a burgenlandi magyar nyelvű településeken 
is, a lucaszék a boszorkányok megismerésére szolgált. „Hogyha megakargyák 
néznyi, millen a baszorkán, ekőmennyi éfélimisére. De lucaszéket kő csinyáni. 
De aszt csupa faszegge, fábú. És éféli misekor este kell az utolsó szeget beleüt- 
nyi. Asztat evüszik, ahol bemennek a templomba, (azaz hátul), akkor oda föl- 
ának. Akkor osztán megláttyák, hogy a baszorkán mind hátrafelé néz. Aki a ba- 
szorkán, az nem az oltár felé, visszafelé, a népek felé. Asztán monták, annak 
szarva van. Dehát ez mind mese ám. Asztán úgy meséték, monta egy: Jaj, a ke- 
resztanyámnak legnagyobb szarva van! Asztán a fiju ollan beteg lett vóna bele 
azután, hogy se élő, se halott nem vót. Asztán horták mindenhová. Asztán Zala- 
egerszegen lett vóna egy bábaasszony, hogy az segitett rajta.” 


Egy másik adat csak arról ad hírt, hogyan kell a lucaszéket elkészíteni és mit 
csinálnak vele a templomban. „Luca naptyán keszték el. Akkor készrecsinyáni. 
De csak faszegge tutták összeszegeznyi. Vasszegnek benn nem szabadott lennyi. 
Egyfajta fábul köllött aszt csinyáni. Egy fárú. Semmi ojjan cikcakk szárúnak nem 
szabadott lenni. Csomó sem nem lehetett benn. Akkor aszt a széket megcsinyáta 
karácsony éccakán. Akkor evitte magávo a templomba, és a szentőtviztartó ahun 
van, oda letette. Oda fölállott. Mikor a pap az Urat főmutatta, akkor a boszorká- 
nyok mind hátranésztek. Errü megtutták, ha a ja boszorkány. Azok nem tutták 
ugyi, hogy mi készülődött, vagy mi sem.” (Phon. Arch. Nr. B 6423/8.) 


Az elkészítésre vonatkozó adatok bizonytalansága arra enged következtetni, 
hogy a lucaszéke, gyűjtésem idején már teljes egészében az elbeszélés anyaghoz 
tartozott. Pesti változatában szabad vasszeget is beleütni, másik adat szerint csak 
a faszeg lehetséges. Az egyik elbeszélő szerint csak egyfajta fából, egy fáról, másik 
azt említi, hogy olyan tizenhárom fafajtára van hozzá szükség, amit a víz sodrott 
össze. Egyik elbeszélőnél mákot szednek fel a templomból hazamenekülő után 
futó boszorkányok, a másiknál a mákhéjat, az egyiknél egyedül fut hazafelé, a 
másik változatban legénytársai fogják közre, azok védik és kísérik haza. Az egyik 
hiedelemmondában szarvuk van a boszorkányoknak, a másikban tollsöprű van a 
fejükön, a harmadik szerint semmi sem. Aki visszafordul, az biztosan boszor- 
kány. 


A „Kire marad a kisködmön” c. munkám 217. számú elbeszélése egy, az ed- 
digiektől eltérő változatot említ meg. Ez nem Burgenlandból, hanem a muravi- 
déki Kámaházáról (Kamovci) származik. „Szóva kiment a keresztútra. Lucaszé- 
ket csinyát és karácsonyéjje kiment a keresztúton. Ahol a keresztút van és ott 
leűt. Magának keritett. Arra székre ráűt és keritett. Nem tudom, micsoda botta 
keritett magának ollan kört, hogy oda be nem mehetett. Egyéves mogyoróvessző, 
vagy mive keritett magának és oda nem ment be. Itt vót egy kanász, akire asz- 
monták, csordásfarkas. Aki akart valami ördöngős dógot keresnyi, az lucanapján 
ekezdett csinyáni egy széket. A széket csinyáta karácsony éjjelig. Karácsony éjje 
küvitte a keresztútra. És a keresztúton keritett magának egy kört, amihöl bellebb 
nem mehetett a gonosz és ott várta, mi történik vele. Mentek ottan szekerek.
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Nyargalásztak, kijabátak: Szalaggy, fuss fére, mer fötiprunk! Meg minden. De ki 
vót mondva, nem szabad neki emenni onnan, míg a templombú jövők nem ke- 
resték fő. És háromszor is megisméteték esztet.” 


Ez az elbeszélés ugyan a lucaszékkel függ össze, de már átvezet a „csordás 
farkas” hiedelmébe. Nem a boszorkányok felismerésére szolgál. A készítő „ördö- 
gi jogot” kért. 
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3. SÁRKÁNY – GARABONCIÁS – TÁLTOS 


A mesék sárkányát, azt aki a királylányt követeli, és az alvilágban élő sárkánysó- 
gort ismerik, de ennek itt nincs hitbeli szerepe, ez mese. A hitvilágban egy kígyó- 
szerű állat él, amelyiknek mindig csak egy feje van, és lényegében nem más, mint 
a felhővezető, vagy a táltos lova, és amelyik a falvak fölött átvonul, ide-oda csap- 
kodó farkával vihart, jégesőt hagy maga után. Egy csodálatos hatalommal felru- 
házott embernek van alávetve, annak ellentmondás nélküli szolgája. A mesék 
sárkánya szeret, gyűlöl, küzd és, az ember egocentrikus beállítottsága miatt, kö- 
vetkezetesen veszít. A hiedelemmondák sárkánya nálunk emberi parancsra enge- 
delmeskedik, hogy azután ismét szerepét vesztve, a jelentéktelenségbe süllyedjen, 
és mint ilyen csak az ártó erejű ember ártó szerszáma. Az ártástól félő emberek 
védekezési eljárásai sem rá vonatkoznak, hanem gazdájára, vezetőjére, aki fél a 
fémtől és a keresztény hit szimbólumaitól, legyen az csak egyszerű keresztvetés, 
vagy a harang szava. „Hatalmuk vót. Hát, Istenem, mindenféle hatalmuk vót. 
Előbb hiszen vót hatalmuk emberekre is, meg mindenre. Hát akkor eléjbeállot- 
tak az izéve, a kenyérlapátta ugye, mikor látták, hogy mast például jön. Hát ak- 
kor mentek, egy keresztet vetettek és erre integettek, hogy mennyen el innejt. 
Példájul mast én ezen a vidéken fekszek, ekütték máshová. Aszt még mast is 
csinyájják. Ittennek is több hejen megcsinyájják. Meg szentőt virágot ugyé, oltár- 
ról a virágokat leszedik, úgy Úrnapján az oltáron vannak, asztot, és hamarosan 
tüzet csinyának és asztot a tüzreteszik. Aszt megcsinyájják mast is. Az evangé- 
likusok, má többtű hallottam, hogy fejszét izének le, vágnak le. Meghát a tüzet, 
ha van is, kióttyák, merhát ojjankor nem jó tüzetrakni.” (Phon. Arch. Nr. B 
6790/13.) 


Ugyanezt igazolja egy másik adat is: „Mikor ollan menydörgés van, nem is 
tüzenek. Mikor jégesső van, akkor a fejszét levággyák a földbe, vagy a sütőlapátot 
odateszik, hogy efordiccsák másfelé, hogy arramennyen a jégesső.” (Őrisziget.) 


A mi sárkányunk nem reagál ezekre, mint ahogy a harangot sem ellene, ha- 
nem a rajta ülő felhővezető elkergetésére húzzák meg, aki a megszentelt fém 
hangjától igencsak irtózik és ettől menekülve elvezeti a földi termést megsemmi- 
sítő nyáját, az őt követő jeges felhőket is oda, ahol nem harangoznak, vagy pedig 
a harangnak nincsen ereje, de talán a harangozónak sem. 


A délnyugat pannóniai harangtornyok kérdésével elég sokat foglalkoztunk. 
Megvizsgáltuk az építményeket, a harangokat, azok készítőjét és a díszítménye- 
ket is. Arról is sok szó esett, hogy a fa haranglábak az elnyomott protestánsokhoz 
tartoztak, amiből az valóban igaz, hogy II. József türelmi rendeletéig a protestán- 
soknak nem volt szabad kőtornyot építeniök, de ezek a tornyok a katolikus fal- 
vak nagy többségére is jellemzőek voltak. Amikor ugyanez a II. József a jég elleni 
harangozást betiltotta, vallási különbség nélkül lázadt fel a kelet és délstejeror- 
szági lakosság. A császár ezt a rendeletét vissza is vonta. Azt a „miértet”, ami a 
haranghoz (nem a harangtoronyhoz) való ragaszkodás mögött állt, eddig legfel-
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jebb csak mellékes hivatkozásként említettük meg és éppen ez függ össze itt tár- 
gyalt kérdésünkkel. 


Német, szlovén, horvát és magyar anyanyelvű kisparasztok képezték a táj la- 
kosságának többségét. Mindegyik nyelvcsoportnál sok volt a gyerek, kicsi a föld. 
Mindenki dolgozott megszakadásig és félt azoktól az ismeretlen rontó erőktől, 
amelyek a földbe belevetett életet megsemmisítéssel fenyegették. Megtették azt, 
ami fizikai erejüktől és ismereteiktől függően lehetséges volt, és akkor jött egy 
jégverés, amelyet éhezés követett. Ezt az ismeretlen rontónak tulajdonították és 
védekeztek, ahogy tudtak. A nyári zivatarok goromba felhői megtorlódtak az al- 
pesek keleti peremén és ott rakták le jégbombáikat. Mindegy, milyen volt a la- 
kosság anyanyelve, mindnyájan hittek, reménykedtek a túlélésben és így, nem 
véletlen, hogy egy, a nyelvi nemzetiségtől független, egységes hiedelem alakult 
ki. Ezszerint a jég-felhőket egy, a sárkányon lovagoló rontó erejű valaki vezeti. A 
felhők személytelenek, szellemtelenek, nincsen tudatuk. A sárkány is csak a 
meglovagolt szolga. Így hát arra kell hatni, akinek tudata van, aki szintén félni 
tud, ha arra kerül a sor. Ez a felhővezető volt. 


A megszentelt harang szavának nagyobb erőt tulajdonítottak, mint a viharba 
beledobott baltának, vagy különböző szentelményeknek. Ennél nem az épít- 
mény, hanem az abban felakasztott harang volt a fontos. Egy pompás barokk to- 
ronyban lógott, vagy csak egyszerű fatákolmányon, az nem számított, fontos az 
volt, hogy elmúlik-e a veszély vagy nem. Mivel azonban a többség anyagi erejé- 
ből drága építményekre nem telett, a haranglábak száma volt nagyobb. Ha nem 
volt a harang beszentelve, nem volt ereje, ha öngyilkosra harangoztak vele, el- 
vesztette. 


Ha nem is volt a faluban templom, ott volt mégis a harang. Az sem volt 
mindegy, ki húzta meg ezt a harangot. A harangozó általában azok közé tarto- 
zott, akik „tudtak valamit”, azaz, a délburgenlandi hiedelem szerint, képességük 
volt a gonoszt elhárítani. A canonica visitationes szerint, itt majdnem minden fa- 
luban a tanító volt a harangozó, akit a falu fogadott fel és, ha ok volt rá, dobta is 
ki. A harang közelében állott a tanítólak és ha goromba felhők közeledtek, pa- 
rancs nélkül kellett neki harangoznia. Alsóőri adatok szerint itt még 1910 körül 
elkergettek egy tanítót, mert többször nem időben harangozott és egymásután há- 
romszor verte el a határt a jég. Nem űzte el a sárkányon lovagoló személyt. 


„Hát itt van Wörth, Stejerországban. Ott volt egy sárkány. Ha egy anyának 
tizenhárom fia volt, annyit szült, akkor a tizenharmadik tud azon a sárkányon 
lovagolni. Ott volt egy anya, akinek tizenhárom fia volt. A tizenharmadik fekete 
volt. Ezt fekete gyereknek nevezték. Nem? És ahol ez avval a sárkánnyal repült a 
faluk fölött, az összes kémény mind ledült. Akkor az aztán Szombathelyen 
szállt le. Akkor aztán vége volt. A wörthiek megszabadultak a sárkánytól.” 
(Phon. Arch. Nr. B 9654. Stinatz.) 


A fent leírt hiedelemmondából is világosan kitűnik, hogy nem a rémalak 
sárkány, hanem az azon lovagoló volt a főszemély. És ennek a személynek a tisz- 
tázása az egyik legnehezebb feladat. Első hallásra nevének sokasága meglepő. 
Garabonciásdiák, rakoncátlandiák, sárkándia, sárkándiák, táltos, avagy csak 
egyszerűen foggal született gyerek, de a kengyelfutó elnevezés is előfordul. Szá- 
munkra igen nehéz ezeknek az alakoknak szétválasztása akkor is, ha itt a hiede-
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lemben bent élők bizonyos, az ő számukra világos megkülönböztetéseket tesz- 
nek. Mindegy, hogy hogyan nevezik, számukra az a fontos, hogy az egyik alak 
úgy tanulja meg rontó tudományát, a másik viszont evvel születik. A sok név el- 
lenére is csak, két mágikus személyről van szó: a garabonciásdiákról és a táltos- 
ról. Mindegyik tud vihart, jeget hozni, de más, egymástól különböző képességeik 
is vannak. 


Muravidéken egyaránt garabonciásnak és táltosnak nevezik azokat a korábbi 
vándorlókat, akiknek rendkívüli tudományuk volt. Ha egy ilyent nem fogadtak 
szívesen, panasz nélkül továbbállt, de vihar követte. („Kisködmön” 213. sz.) Al- 
sóőrön: „Én asztat a fölhővezetőt (láttam) mikor gyerek vótam. Hát gyütt lenek 
egy. Széles kalappa. Asztot én magam láttam. Aszt akkó aszonták: most gyün a 
fölhővezető. Csak ment az uton. Én láttam is, én láttam asztat. Esszíles kalap- 
pa!” (Phon. Arch. Nr. B. 6491/11.) Ugyancsak itt történt, hogy egy ilyen alak 
jött, szalmakötél volt a derekán. Figyelmeztette a parasztot, hogy vihar lesz. 
Nem hittek neki. Nagy zivatar, jégverés lett, ez volt a fölhővezető. (125. sz.) A 
csajtai major garabonciása kígyón lovagol, az embereknél kéreget, és vihart csi- 
nál, ahol csak megy. („Kisködmön” 217. sz.) A szigetiek ide sorolják be a „ra- 
koncátlan diákot”, aki viharfelhőn lovagol, „amolyan emeberalakú felhő úszik a 
levegőben”. Ha látják mondják, hogy jön a rakoncátlan diák. (230. sz.) A gara- 
bonciásdiák él az olyan kiforrott formát elért hiedelemmondákban is, amelyek- 
ben nemcsak vihart támaszt. Így pl. Alsóőrön a befogadott garabonciás a zsupp- 
födél alatt leégette a pókhálót a teknőmaradékkal és nem lett baj, mert paran- 
csolni tudott a tűznek. Amikor később a paraszt is megpróbálta, háza, mindene 
leégett. (81. sz.) Ugyancsak itt panaszkodott az asszony, hogy olyan szép tejföle 
van, de akármit csinál nem lesz vaja. A befogadott vándorlegény kiküldi, hogy 
majd ő gondoskodik a vajról. Az asszony be les és látja, hogy az bizony köpüjét 
klozetnak használja. Mikor a vándor behívta, köpültette tovább és igen szép vaja 
lett (100. sz.). 


Ezeket az alakokat olyan földi lényeknek tekintik, akik tehetnek képességük 
szerint jót is rosszat is, akikhez udvariasnak, segítőkésznek kell lenni, mert meg- 
bosszulják magukat. Más a „táltos”, aki ugyan vihart is csinálhat, de igen sok 
más tulajdonsága is van, és akit félve sajnálnak. Sokszor ezt is garabonciásnak 
nevezik, de ez gyakran foggal (egytől–hétig) jön a világra. A csajtai majorbeli el- 
beszélő maga is látta egy vihar alkalmával a garabonciásdiákot, aki táltos volt, 
amikor a kígyón lovagolt. Ennek születésekor hét foga volt már és csak hétéves 
korában kezdett el beszélni. („Kisködmön” 74. sz.) Ugyancsak itt alakult ki a két 
személy keveredéséből a táltos–garabonciás alakja. Fekete ruhában jött ki a víz- 
ből, és boszorkánykönyvből olvasott. Egy kígyót követ, amelyikre ráült és ahol 
repült, rombolt. Ez szerint még egy valódi garabonciással állnánk szemben, de 
továbbiak a táltoshit karakterisztikus jelenségeihez vezetnek át. Ez a garabonci- 
ásdiák úgy születik, hogy a háta már születésekor szőrös és hétéves korában eltű- 
nik róla. („Kisködmön” 38. sz.) 


Csajtán garabonciásnak nevezik azt a táltosalakot is, aki foggal születik, hét 
éves koráig otthon marad és azután eltűnik. Ember, vagy kígyó formájában a fel- 
hőben lovagol, de birkózni kell valakivel. („Kisködmön” 1. sz.) A foggal való vi- 
lágra jövés és a táltosság egyik, de nem kizárólagos jellemzője, ez el is maradhat. 
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Az egész délburgenlandi tájon belül ismerik a foggal született gyermekkel 
kapcsolatos hiedelmet. Több helyen azt mondják, hogy az ilyen gyerek nem lesz 
öreg, korán meghal. 


Az egyik alsóőri ember unokatestvére is foggal jött a világra. Mondták is an- 
nak idején, hogy az ilyent elviszik 10–12 éves korában „sárkándiáknak”. Búsul- 
tak is a szülei nagyon, de szerencséjükre a gyerekből nem sárkánydiák lett, ha- 
nem pap és ma esperes. Az elbeszélő még hozzáfűzte, hogy a sárkánydiák kalap- 
jával tudja a felhőket irányítani és elkergeti a jeget. Ezt az alakot avval különböz- 
tetik meg a garabonciástól, hogy az nem rontó, hanem elhárító (145. sz.). Gyűjté- 
sünk idején általános volt az a hiedelem, hogy a foggal született gyerek, tudós 
ember lesz, de életében sohasem talál nyugalomra. (183. sz.) 


Leggyakrabban fiúgyerekek jönnek foggal a világra, de előfordul, hogy lá- 
nyok is. Amíg a fiúk sorsa megnehezedik, a lányok másokét nehezítik meg. „Na, 
hát ojjan szájassak lesznek. Például itt vót egy asszony. Nem tudom, mast nincs 
meg. Hanem, az is. Aszt tudom, határozottan. Annak is vót má foga, mikor a vi- 
lágragyött. Hanem az ojjan szájas vót, hogy a falu végin vót, de asztat meghallot- 
ta, tuggya Isten, hol. Meghát ugyis ojjan hatalmas izének csinyáta magát” (Phon. 
Arch. Nr. B 6790/17. Őrisziget.) A gyerek fogalma alatt itt is csak a fiút értették, 
az vitte tovább a családot és talán ezért találunk több foggal született fiúgyereket, 
mint lányt. 


A kórházi szüléssel ez a hiedelem egyre jobban visszaszorul. A stinatzi nyu- 
galmazott bábaasszony: „Ma a mi falunkba semmit. Amikor én még dolgoztam, 
akkor igen. Igen, azt mondták, hogy az ilyen gyerek mindent meglát, mindent 
észrevesz, ami csak a világon van. Ha ilyen gyerek jön a világra. De nálam ez 
nem fordult elő. Régen beszéltek az ilyesmiről. De a kórházban, ahol én tanul- 
tam, ott jöttek gyerekek foggal a világra. Az orvosok akkor csak azt mondták, 
hogy ez nem jelent semmit. Aztán kihúztuk a fogat”. (Phon. Arch. Nr. B. 
9652/9.) 


Ugyancsak jövőbe látó a foggal született gyerek egy másik stinatzi asszony- 
nál is. „Arra, a jövőt látóra mondják »vidina«. Akkor, mikor valaki mindent lát. 
Az ilyen ember éppen úgy él, mint a többiek. Az ilyeneknek nem kell semmit 
sem tanulnia, annak már bent van a fejben, igen okos. Itt is volt, de azt nem 
mondták el, eldugták. Az Karintiában van. Az apja mérnök, az anyja egyszerű. 
Gyerekként olyan volt, mint a többi, csak fogai voltak már. Már iskolában jár. 
Jól tanul. Hát az összes házszámot kívülről tudta. Egy olyan kis gyerek! Annak 
idején még nem is járt iskolába. Egynek (itt) most hathetes korában már kinőtt a 
foga. De az semmi, csak az, aki már úgy jön a világra.” 


A táltosba vetett hit átment az allhaui csodadoktorra is, aki nemcsak gyógyí- 
tani tudott, hanem megkötötte az embereket. „Az allhaui csodadoktorról mesé- 
ték. Az ujságok is írtak a gyógyításairól. Akkor mentek orvosok is hozzá, hogy 
mekkérdezik. És a csendőrök nem tuttak bemenni hozzá. Amikor a kilincsre tet- 
ték a kezüket, annyira köllött pisálni nekik, hogy mingyá összeakarták magukat 
pisínyi. Úgy védekezett. És azalatt az idő alatt, amíg a csendőrökke így izét, meg- 
lógott és úgy etünt, hogy soha senki nem tutta, hová lett.” (Phon. Arch. Nr. B 
7782/30.) 


A mesék táltoslovában nem hittek, az a mesében maradt, de Ribarics Jani
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bácsi, „az öreg kilenc”, a középpulyai táltosról beszélt és ott nem csak a férfi, ha- 
nem lova is táltos volt. A férfi tizenhat évig szolgált a katonaságnál és leszerelése 
után Középpulyán telepedett le. A csárdában rablókkal találkozott és azokkal 
próbáltatta ki, hogy őt még az éles fokos sem tudja megvágni. Errefel azok el is 
menekültek. Ezután magyarázta Jani bácsi meg, hogy az a gyerek, amelyik fo- 
gakkal születik és a hátgerince szőrös, táltos lesz, ha a hat órát túléli. Hozzátette 
még, hogy ma az ilyent már a kórházban meg kell ölni. (26. sz.) 


Befejezésül még csak személyes élményként említem meg, hogy Muravidé- 
ken, Kámaházán (Kamovci), nem először életemben, de ismét táltosnak néztek. 
Az öreg Soós Gyula, amikor az esti tejkiadás tilalmairól kérdezgettem és mivel ő 
nem akarván beszélni, egyre több példát mondtam, hirtelen meghökkent és szin- 
te képembe ugorva mondta: „Hát akkor maga kicsoda? Egy babonás ember! 
Azér, hogy eszt mind tuggya. Hát maga kicsoda? Hát én magát, én egy különb 
embernek. Mast ma nem mint tanárnak ismerem, hanem mindentudónak.” 
(Phon. Arch. Nr. B 27 280.) 
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4. BOSZORKÁNYMESTER 


A boszorkányhiedelem egyik legtekintélyesebb személye volt a boszorkánymes- 
ter, azaz olyan ember, akit boszorkányozó képességűnek tekintettek, de nem volt 
azonos az általánosan hitt boszorkánnyal. Átmenetet képzett a táltos és a boszor- 
kány között. A boszorkány, igen kevés kivétellel, itt rontó, aki ellenségeskedés- 
ből vagy személyes haszonszerzés céljából árt a jószágnak avagy embernek és aki 
a közösségen belül él. A boszorkánymester viszont olyan központi személyiség, 
aki elsősorban javító és csak akkor ront, ha valaki ezt külön megszolgálta. Ami- 
kor a boszorkány rontása ellen már semmiféle ellenszer sem használ, akkor kere- 
sik fel lakásában. Ő nem él bent a közösségben, visszavonuló, akit mindenki 
igyekszik elkerülni. Mesterségszerűen űzi a javítást, ad tanácsot. A délburgenlan- 
di tájon belül két nevezetes boszorkánymester élt, akiket még gyűjtésünk idején 
is gyakran emlegettek. Az egyik Hochstrasson, a másik Rechnitzen (Rohonc) volt 
otthon. Az utóbbi már régebben meghalt és így emléke az elbeszélésanyagban 
is erősen elhomályosodott, a hochstrassi viszont még a második világháború után 
is űzte mesterségét és így lehetséges ténykedésének leírása. 


Igen sok esetben hivatkoztak rá, de legtöbben nem voltak hajlandók részletes 
leírást adni. Így például, amikor az egyik háznál valamelyik boszorkány már 
annyira ártott, hogy semmiféle a faluban ismert ellenszer sem használt: „Hát 
kettő is ement amiatt az ember miatt Hochstrassra. Az öreg miatt.” Részletesebb 
leírást kaptam az egyik alsóőri férfitől. „Hochstrossra szoktak mennyi, osztán ott 
ugyi vót egy, aki a baszorkányoknak ellene tudott csinyáni, ellene tudott dógoz- 
nyi. Az osztán tanácsot adott annak a parasztembernek, hogy miccselekeggyen és 
miccsinyájjon. Nem? Kisütik a szemit vagy megfüstülik vagy tuggya fene. Hát 
ahogy én hallottam, az úgy vót, egy igaszeget megtüzesitettek, aszt osztán a csö- 
pögőbe beleverték. De hát ugye aszt nem tudom, hogy mennyi idejig szokták 
bennhagyni. Aszt nem árujják e, aszt nem mongya meg senki. Nem? Hát az egé- 
szen meg nem vakút, de megláccott rajta. De az is megtörtént, hogy jó agyontut- 
ták verni. Hát ugye az ellenkezőt, ellenkezőt csinyátak, osztán ugyi jó everték. 
Aszt is hallottam, hogy turót, a tejet ugyi összehatták forrni vagy hogyan csináj- 
ják. Aszt nem tudom. De az füstre lett téve. De aszt valahogyan ekell nekik ké- 
szíteni annak, aki a baszorkányok ellentuttára dogozik. Tanácsot adott ugyi. Asz 
késziti e nekik. Kifüstüli a szemit, hogy mindig csipás lesz a szeme neki.” (Phon. 
Arch. Nr. B 6423/3.) (Foto) 


A boszorkányos hitben álló és költői képességű Pesti Ernőtől származik a 
legrészletesebb leírás, amely szerint egy csajtai parasztember, amikor a tehene 
nem adott tejet, elment a boszorkánymesterhez és elhívta ide. Az el is jött és fel- 
ásta az istállóküszöböt, ahol egy fazékban különböző dolgokat, szárított békát is, 
talált. Elvitte magával, és megmondta, hogy a tej lefejője el fog jönni, de nem sza- 
bad egy szót sem szólni hozzá. Harmadnap az el is jött, de megint csak rontott, 
mert szóltak hozzá. Ismét elhívták a mestert, aki megtalálta az új rontás tárgyait.
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18. kép A füstöskonyha tüzelője. Ide akasztották a megboszorkányozott tejet. 
Alsóőr (Unterwart) 1962
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Megint csak megtiltotta, hogy a majd megjövő boszorkánnyal beszéljenek. Ami- 
kor a rontó újra jött, akárhogy is kiabált, nem szóltak hozzá. Egy idő múlva eljött 
a boszorkánymester és megérdeklődte, hogy a marha meggyógyult-e. („Kisköd- 
mön” 50. sz.) Pesti szerint az a mester mintegy huszonöt évvel ezelőtt halt meg. 
A kérdésnek utána néztem és a következő eredményre jutottam. 


Hochstrass és Léka (Lockenhaus) között, mindkét településtől távol, volt a 
hajdani urasági dögmester otthona, amelyik szinte önálló települést képezett. A 
lakóház mellett meg voltak az istállók, és azok a különböző épületek, amelyek- 
ben a dögöt feldolgozták. Ez az üzem még a második világháború után is műkö- 
dött. A dögmester és gyerekei mindkét falu közösségétől elszakadva, csak a csalá- 
don belül éltek, „tisztátalanok” voltak. A falubeliek este az udvar mellett elveze- 
tő úton sem mentek szívesen. A dögmester és segítője, – mindig egy fia lett utód- 
ja, – csak akkor ment a faluba, ha valahol egy állat megdöglött és azt elszállította. 
Ilyenkor hallotta, milyen előzmények voltak, és mivel akarták a bajt megakadá- 
lyozni. Megismerte a közösség hiedelmét és amikor foglalkozása miatt boszorká- 
nyosnak tekintve elvárták tőle, hogy segítsen, ki is elégítette a várakozásokat. Azt 
tudták, hogy nem ront, mert csak az rontott, aki a házakba ment még az állat 
megbetegedése előtt. Ő viszont csak annak megdöglése után került oda. Többen 
megpróbálták arra kérni, hogy tanítsa meg őket mesterségére, a rontás javítására. 
Egyetlen ilyen kérést sem teljesített. 


Rohoncon is élt egy hasonló boszorkánymester, aki a falu csordása volt, és 
javító hírében állt. Sokan látogatták, hívták és ő mindig segített is. A majorbeliek 
véleménye szerint Pesti Ernő volt az, aki még fiatal legény korában elment hoz- 
zá, hogy megtanulja tőle a boszorkánymesterséget, de nem volt elég bátorsága és 
a felénél abbahagyta. Pesti ezt úgy mondta el, hogy másvalakivel történt meg. A 
rohonci mester általános ténykedéséről csak azt említette meg, hogy minden ron- 
tást jóra tudott fordítani, színesebben azt mesélte el, hogy mi történt a tanonccal. 
A mesterséget eltanulni akaró legényt a boszorkánymester a kertbe hívta ki és vá- 
lasztás elé állította, hogy nyíló szegfű vagy az ott fekvő döglött kutya akar lenni. 
Ettől a feladattól az úgy megijedt, hogy mindent otthagyott. („Kisködmön” 
49. sz.) Ugyanerről a rohonci kanászról mesélte el, hogy az, amikor a kecskét fe- 
deztető asszony a négy krajcár helyett csak hármat fizetett, varázsolt és a gidának 
nem négy, hanem csak három lába lett. Ez a történet arra enged következtetni, 
hogy itt a boszorkánymester és az ördöngős pásztor, ördöngős kocsis tevékenysé- 
ge is egymással összekeverednek. 
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5. ÖRDÖNGŐSÖK 


Az elmesélt szövegek egy része olyan személyekre vonatkozik, akiknek ördögei 
voltak, az ördöggel cimboráltak, avagy könnyelműségből akaratuk ellenére, az 
ördög hatalma alá kerülve hajtottak egy bizonyos feladatot végre. Az erre vonat- 
kozó történetek többségét a majorokban találtam. 


A parasztfalvak lakóinál ez a hiedelem nem általános és az elbeszélésanyag- 
ban csak ritkán tűnik fel. Itt a garabonciás diák története helyettesíti az ördön- 
gősöket és tetteik a viharhozás vagy elhárítás mellett, a megrontott állat javításá- 
ra korlátozódnak. Alsóőrön boszorkányosnak nevezték azt a vándorlegényt, aki 
nem volt garabonciás, akinek viszont egy tarisznyája volt és amikor mondták ne- 
ki, hogy a tehén véres tejet ad, addig ütötte tarisznyáját, amíg a boszorkány oda 
nem szaladt és kérte, hagyja abba a verést (112. sz.). Ez az eljárás az ördöngős ta- 
risznyája nélkül is általánosan ismert és csak azért tekintik ördöngősségnek, mert 
a tarisznyában van a hatalma, vannak az ördögei. A csajtai majorból származó 
elbeszélésben is az apa állandóan magánál tartja tarisznyáját és senkinek sem 
engedi meg, hogy belenézzen. Avval ront és gyógyít és „ha én aszt leadom, akkor 
az én életemnek is vége van.” Ez a tarisznya le volt egy lakattal zárva. („Kisköd- 
mön” 2. sz.) 


Legendaszerű történetté vált az az elbeszélés, amelyben az öregembernek ör- 
dögei vannak, ezeket lyukas botjában tartja zárva. Ezek az ördögök az ő szolgái 
voltak, és az állatokat terelték. Az ő segítségükkel tudott rontani és javítani. Vé- 
gül mégiscsak meg akart tőlük szabadulni, de ördögei mindig visszakerültek hoz- 
zá. Amikor a paptól tanácsot kért, azt mondta neki, hogy zarándokoljon Mária- 
zellbe és bizonyos imádságok elmondása után ördögei elhagyják, de Belzebub 
élete végéig veszélyezteti. („Kisködmön” 14. sz.) 


Ugyancsak a csajtai majorban meséltek el egy történetet a gyűjtésünk idején 
még élő nyugdíjas kanászról, amelyben kutyáját, botját és tarisznyáját kondája 
mellett hagyta és nyugodtan ülhetett a kocsmában, nyája együttmaradt. „Babo- 
nás, boszorkányos” embernek mondták. („Kisködmön” 63. sz.) 


A major ördöngősei nem tartoztak a paraszti életformához már foglalkozá- 
suk szerint sem. A parasztfalvakban legfeljebb csak olyan fogadott csordás élt, 
aki reggel kihajtotta a jószágot és este hazaengedte. Ez ugyan állat gyógyító is 
volt, de nem hiedelemre alapozva segített, hanem érvágással vagy más raciona- 
lizmusra épített tudással. A babonás pásztort a falu elkergette. A parasztfalvak- 
ban, Burgenland északi részén, volt ugyan lótenyésztés, de a boszorkányos csi- 
kóst itt is csak a majorokból ismerjük. Itt történt meg az is, hogy az elbeszélő 
öregapjának, aki a Hanság-majorban volt csikós, éjjelenként, tizenkét óra tájban 
olyan ló jelent meg, amelyiknek nem volt állkapcsa. Ez a ló szétkergette a nyájat. 
Ezt a kísértetet megfogták a legények és így lett vége ártásának. („Kisködmön” 
137. sz.) 


Ugyancsak a csajtai majorból származik, az a boszorkánymesternél már
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megemlített kanász, aki, amikor nem fizették ki a fedeztetésért járó teljes díjat, a 
gidának négy helyett három lábat varázsolt. („Kisködmön” 49. sz.) 


Külön említjük meg az ördöggel cimboráló kocsisokról szóló történeteket, 
amelyek kizárólag paraszti környezetből származnak. Nem uradalmi, hanem pa- 
raszti kocsis volt az a két cseléd, akik egymás között arról beszéltek, miért van- 
nak az egyiknek olyan jó lovai, a másiknak pedig, minden ápolás ellenére, olyan 
rosszak. Az egyik ördöngős volt és azt ajánlotta, hogy karácsony éjjel a templom- 
ban fogjon a másik legény „büdösmargitot” (büdösbogár, leveli poloska), tegye 
egy skatulyába és induljon avval el, de akár milyen veszély fenyegeti is, ne féljen, 
mert ha megijed, nem lesznek sohasem jó lovai. Ahogy ment, veszélyes szél fújt, 
mozogni kezdett a híd is és erre visszafordult. Az ördög nem lett a cimborája. 
(113. sz.) 


Az utasra váró falusi és nem urasági kocsis mondja, hogy még az ördöggel is 
útra kelne, csak jönne valami utas. Az ördög meg is jelenik és kényszeríti, hogy 
vigyen el egy bűnös papot. Kocsija a levegőben repül és a pokolban köt ki, ahol a 
pap nyakából ki kell vennie a stólát, hogy az ördögök ítélkezhessenek fölötte. 
(„Kisködmön” 207. és 124. sz.) Ez a legendaszerű elbeszélés Dél-Burgenlandban 
és Muravidéken az anyanyelvtől függetlenül ismert, de főképpen a paraszti kö- 
zösségben.
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6. LUDVÉRC 


A halott szerető mesetípus (Aa–Th. 365.) előfordul a tájon belül mind a három 
nyelvcsoportnál és a majorokban is. Az ördögszerető kedvesét a sírba akarja vin- 
ni, amit azonban ideje lejárta megakadályoz. Ezt gyakran ludvércnek nevezik a 
mesében. A hiedelemben ma nincsen semmiféle szerepe sem. 


A hitt ludvérc alakja ugyan bizonyos fokú azonosságot mutat, de más a funk- 
ciója. Úgy néz ki, mint egy jóképű legény, lólába van, amit azonban legtöbbször 
csak az láthat meg, akihez jár. A szabadban senki sem látja, csak akkor veszi fel 
legény alakját, amikor már a szobában van. Ha meglátják lólábát, akkor elveszti 
erejét és az embereknek hatalma van fölötte. A tadteni (Mosontétény) majorbeli 
elbeszélés szerint a ludvérc éjjel mindig használta a lányt, aki kezdetben nem is- 
merte fel, később már nagyon félt tőle. A legények összefogtak, hogy elcsípik. Si- 
került is és jól elverték. A ludvérc a kéményen keresztül ment ki. („Kisködmön” 
7. sz.) 


A dobronoki változat arról ad hírt, hogy egy menyecske megbetegült és a 
szülei megtudták, hogy a ludvérc jár hozzá. Egy idős férfi azt tanácsolja, hogy ké- 
sét, amelyiken három kereszt van, tegyék az asszony ágyába. De az nem használt 
a ludvérc ellen. Már késő volt. Az asszony teljesen elgyöngült és meghalt. Az el- 
beszélő bizonyítja, hogy saját szemeivel is látta, de nem emberalakban, hanem 
csak akkor, amikor repült. („Kisködmön” 208. sz.) 


Ezt az alakot, amelyik általában tüzes seprű formájában repül, az asszonyo- 
kat elhasználja, ezt sohasem nevezték „lidércnek”, hanem ludvércnek. Amikor 
én szándékosan összekevertem a két kifejezést, azonnal kijavítottak, mondván, 
hogy nem az számít, hogyan repül, hanem hogy mit csinál, és a lidérc az soha- 
sem egyenlő a szeretővel, annak más a „boszorkánysága”. 
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7. LIDÉRC 


A mocsári lángot „lidércfénynek” nevezték, de az ehhez kapcsolódó hiedelem- 
alak a „tüzesember” vagy „gyertyás” volt. A ludvérc ugyan tüzesseprű alakjában 
repült, de amikor emberi alakot vett fel, akkor ördög lett. A délburgenlandi tájon 
belül van egy olyan hiedelemjelenség is, amelyik tüzesseprű formájában látható, 
amelyet azonban nem ludvércnek, hanem „lidércnek” neveznek. 


„A lidérc, asztat má a baszorkánság közi belefoglaták. Asztot a lidércet. Én 
láttam. Én is láttam két hosszút. Mogy mongyam, négy méter hosszú. Röpűt a le- 
vegőbe, mint egy fürészfa. Röpűt a levegőbe. És utána csinál ezer meg ezer csilla- 
got. S ugyi alul etünt ám. Hogy most vüszi a pénszt. Az bedobgya, a kíménybe 
vüszi a pénszt. De az suhogott. Az úgy suhogott, amikor mi láttuk. Én egyet lát- 
tam kilencszázhuszonhétbe. Íféltájba vót. Itt vótam a Tóth Liszkáná. Mikó haza- 
gyüvök, gondútam, kimegyek az útra, eszivok egy cigarettát. Ecce csak hallom, 
mintha szél kezdene fujni, meg künn a Pongrác (dülőnév) má úgy kezd világo- 
sodni. Mindig nagyobban, mindig nagyobban. Ecce csak itt átröpűt. De benn a 
Csaritán (dülőnév) mindent lehetett látni. Ojjan világosan. Beszalattam hama. 
Miska, mondom, gyere, kő fe. Mondom, itt valami röpül. Nem tom, micsoda. 
Mire a Miska kigyütt, má csak az uttyát láttuk, meg ezer, meg ezer csillagot. És 
rá két hétre itt feküttünk ott künn a deszkarakáson. N. N. N. N. N., ez az egész 
kolegaság mind itt vót. Mind együtt vótunk. És akkor is megjelent. Hogy osztán 
az most mi vót? Ugyi baszorkánság vót, vagy mi vót? És a Miskánk künn Bécsbe 
a doktornak meséte. Az aszonta, hogy ez falusi baszorkánság, hogy maguk eszt 
baszorkánnak tarcsák. Hogy hova ez beröpül, hogy oda pénszt vüsz, meg nem tu- 
dom, értéket, kincset.” (Phon. Arch. Nr. B 6491/3.) 


Egy andaui (Masontarcsa) adat szerint szintén boszorkányféle repül a leve- 
gőben, hosszú és szikrázik. („Kisködmön” 184. sz.) Egy másik adatközlő: „Asz- 
tat láttam. Ment az égen. Ténleg. Hátú a söprü vót utána. Egy asszony alakba és 
hátú egy nagy söprü. Asztot én magam láttam, itt Alsóőrbe.” Ugyancsak egy má- 
sik leírás szerint: „Lidérc. Itt Alsóőrbe sráglinak is mongyák. Mi lidércet mon- 
tunk. Az röpűt, hogy vütte be a kíménbe a pinszt. Aki gazdagodott, akkor aszon- 
ták: na vütte neki a srágli a píszt. Az a lidérc ojjan hosszú vót, mint egy nyomó- 
rúd. Én úgy láttam röpünyi. Akkor aszonták, mast vüszi a pénszt.” (Phon. Arch. 
Nr. B 6490.) 


Az alsóőri Smodits néni német nyelven a következőket mondta el kislány- 
kori lidérc-élményéről: „Nagypénteken, a Felberházban, én még olyan kislányka 
voltam, ahogy dohányért mentem. Éreztem, mint ahogy valami szépen ég. Ez 
már éjjel volt. Most éreztem, hogy valami hosszú a kéményen berepül. Hogy az 
hol volt, azt nem tudom. Márli, Márli, ni, ni, ni! kiabáltam. Márlinak mondtuk a 
nagyanyánkat. Most ment! Na, mondtam, ott valami berepült. Mi, mi? Na, azt 
mondta, te nem láttál semmit sem! Ez nem tartott sokáig, tíz percig, egy olyan 
hosszú, méterhosszú jött ki. Ez nem volt, csak tíz perc. És ott, ott kirepült, hosz-
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szú volt és repült, mintha égne. Aszt mondták, a boszorkány. Hát visz neki, meg 
hord neki, meg visz neki, meg hord neki. Az az asszony is, aki ott lakott, az öreg 
N. itt, az is tudott valamit. De az már régen nem volt, én már nyolcvanhat éves 
vagyok, de még ma is látom (magam előtt), ahogy az repült.” 


A ma hetven év körüli Karner Mini Wolfauban, aki német anyanyelvű, nem 
ismeri a lidérc kifejezést, de a tüzes seprűről ő is emlékezik. Magyarra fordítva a 
következőket mondta: „Az apósom, az mindig beszélt a boszorkányokról. 
Mondta, hogy azok mindig a kéményen keresztül repültek ki egy seprűn. Nem? 
És akkor megbabonázták az anyadisznót.” A későbbi beszélgetés során említette 
meg, hogy azok a boszorkányok tüzes seprűn repültek. 


Tadtenban (Mosontétény) a majorbeli kanász kint főzött magának és látta, 
hogy jött valami tüzes, olyan nagy, mint egy nyomórúd. De hogy az mi volt, mit 
csinált, azt nem tudja. („Kisködmön” 161. sz.) A csajtai majorból személyes él- 
ményként mondták el, hogy egy valami, mint egy égő söprű repült. Hogy az mi 
volt, azt nem tudta ez elbeszélő és befejezésként tette fel a kérdést, hogy talán 
csak Lucifer volt. („Kisködmön” 70. sz.) 


Mint ahogy már hangsúlyoztam, adataimat nem a jelenséggel kapcsolatos 
szisztematikus kutatás során gyűjtöttem össze, hanem adatközlőim egymás kö- 
zötti spontán beszélgetéseiből származnak. A hangszalagok leírása után termé- 
szetesen utólagosan kérdezgettem. Így sikerült néhány, a tájon belül érvényes 
meghatározást tisztáznom. Ezek közül itt a legfontosabb az, hogy a századforduló 
idején, amikor még hittek ezekben az éjszakai fényjelenségekben, a látszólagos 
egyezések ellenére tartalmilag megkülönböztették őket egymástól. Amikor kü- 
lönböző okoktól függően az ezekkel kapcsolatos hit elvesztette jelentőségét, hie- 
delemmondákká váltak és összekeveredtek más hiedelemmonda motívumokkal. 
Az utóbbi években megismételt ellenőrző kutatás azt bizonyította, hogy ma ezek 
a hiedelmek, a legidősebb korosztályt kivéve a közösségen belül ismeretlenek. 
Egyetlen egy maradt meg, és ez az elásott kinccsel, az éjszaka égő pénzzel kap- 
csolatos.
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8. ELÁSOTT KINCS 


A földbe elrejtett kincs, legtöbbször pénz kiásásával kapcsolatos hiedelmek mind 
a három burgenlandi nyelvcsoporton belül általánosak voltak. A több mint száz 
adatom között csak kettő akadt, amelyik nem éjszaka a szabadban fellobbanó 
fényjelenséggel függ össze. Ezek közül az egyik a megkötött kincs kiásása („Zsu- 
gori ember” 135. sz.) Ez a monda a tájon belül nem általános. Elbeszélője Nyu- 
gat-Magyarországról hozta magával. A zsugori apa szobájában elássa a pénzét, 
ráveri a fenekét és azt mondja: „Addig ne tudjon senki kivenni, míg az én valo- 
gamat ide neki nem veri.” A fia megleste és meghallotta. A halott apa fenekét rá- 
verte a pénzre és így azt megszerezte. Csulak (Bába) Roza ezt a hiedelemmondát 
már trufaként mesélte el. 
Ugyancsak tőle származik a másik (143. sz.) történet, amelyik csak annyiban 
kapcsolódik a táj hiedelemvilágához, hogy a vándorcigányoknak korábban va- 
rázsló erőt tulajdonítottak. Az itteni típus azonban a család történetével függ 
össze és nem a közösségi, hanem családi hiedelemhez tartozik. Az elbeszélés ide- 
jén még a családtagok között élő hiedelem volt, és már kerek, egységes, monda- 
szerű egészet képezett. – A pajtában éjszakai szállást kapott szekeres cigányok 
tüzet raknak a szalmatető alatt. A megijedt gazdát azzal nyugtatják meg, hogy 
háza sohasem fog leégni, és abban valami nagy kincs van elásva. Néhány évvel 
később egy nagy tűzvész során az összes szomszédos ház leég, de ez a szalmatetős 
ház sértetlen marad. Évtizedek múltán a már felnőtt gyerekek tatarozáskor egy 
elásott malomkövet találnak, amit azonban később, titokban akarnak kiásni. Mi- 
kor rákerülne a sor, nem találják a követ, eltűnt. 


Az elásott kinccsel kapcsolatos hiedelem legegyszerűbb megnyilatkozása a 
szabadban való megbotlással függ össze. „Csak nálunk aszt tarcsák, hogyha megy 
az ember az uton, asztán megütközik a lába valamibe. Nem? Aszmongyák: Na 
itt ásta el öregapám, öreganyám talán a pénszt.” Általános az a hiedelem volt, 
amelyikben a kincs az év bizonyos szakaszában, éjjel, lángol, „tisztítja magát” és 
az azt megpillantó ember bizonyos előírások betartása mellett ki tudja ásni. Se- 
per (Györög) János, aki nem tartozik a hiedelemben hívőkhöz, ezt a következők- 
ben foglalta össze. „Akkor asztán vótak ojjanok, akik hittek a pénzégésbe. Hogy 
valahová valamikor aranpénszt vagy ezüstöt ástak el. Ez is, nem tudom, bizo- 
nyos idő multán tisztíttya magát. Akkor föllángol. És hogyha valaki ojjankor oda 
tud menni, rá tud dobni valami ruhát, akkor a pénz nem tud lemennyi, megma- 
rad.” (Phon. Arch. Nr. B 6312.) Csulak (Bába) Roza már határozottabb formá- 
ban ad hírt arról, amiben ő hitt. „A Gyákiak avassán (dülőnév) vót. Már messzi- 
rü lehetett látni, aszongyák, hogy égett. Háromszor feldobgya magát. Ádventkor 
és böjtkor. Csak ijjenkor. Ádvent és böjt. Háromszor dobja föl magát a láng. Ha 
sötétpiros, akkor arany, ha világos sárga, akkor ezüst. Ha világos. No, oszt a pa- 
pa, aszongya, má szalatt, ü szalatt, de mire odaért, má vége vót. Három lobbanás,
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osztán má nem látott semmit. De tüszhel sem, semmi, sem hamu.” (Phon. 
Arch. Nr. B 6357/7.) 


Az elásott kinccsel kapcsolatos hiedelemtörténeteink többsége ehhez az 
alaptípushoz tartozik. Különbség csak annyiban mutatkozik, hogy az a kincs ál- 
dás alatt vagy átok alatt lett elásva. Ha áldás alatt, akkor nem veszélyes az ásása, 
de ha átok alatt, akkor a kiásó három éven belül meghal. Általában azt tartja a 
hit, hogy mindenki meglátja a lángot, de olyan hiedelemmel is találkoztam, hogy 
csak az „ujhold emberek”, azaz az újholdkor születettek láthatják meg. (219. sz.) 
Így vagy úgy, aki meglátja, az gyorsan rádob valami ruhaneműt, hogy ne tudjon 
vissza lesüllyedni. A régebbi eredetű elbeszélésekben még kapcát dobnak rá ab- 
ban az időben, amikor a harisnya még nem volt általános (105. és 144. sz.), ké- 
sőbb már harisnya, ill. zokni volt szükséges. Legújabb változatok kendőt, kötényt 
említenek. („Kisködmön” 188. sz.) aszerint, ahogy a viselet változott. Egy szigeti 
adat szerint valami szentelt dolgot kell rádobni és akkor nem megy le és nappal 
is kiásható. 


Legtöbbször azt említik, hogy adventban és a böjti időben tisztítja magát a 
kincs, azaz ég. Csak egyetlen andaui adat említi meg szent György éjszakáját. A 
láng színe majdnem mindig kék, kékes, csak egyetlen elbeszélőnél piros, illetve 
sárga. („Kisködmön” 188. sz.) 


Kivétel nélkül minden kincsásás-mondában megtaláljuk a beszédtilalmat. 
Ha valaki csak egy szót is kimond, az még mélyebbre süllyed, mint ahogyan az 
égés előtt volt. Rámutatni sem szabad. (Csak mellékesen említem meg, hogy a rá- 
mutatás, a mutató ujjal való irányjelzés tájunkon belül, mindig negatív ered- 
ményhez vezet.) Két alsóőri elbeszélés arról ad hírt, hogy a kincs eredményes ki- 
ásásának ideje alatt egy fekete kutya jön az ásókhoz, akik a kivett kincset úgy 
osztják meg, hogy egy részt a kutyának is adnak. Az visszaadja nekik azzal a 
mondással: „Köszönjétek meg, hogy adtatok!” (105. sz. és 144. sz.) 


Egy stinatzi kincsásás-történetben kétszer kísérelhetik meg a munkát. „Fönt 
a hegyen van nálunk egy kereszt. Arról mondták, ott pénz van elásva és a pénz 
ég. Most a bácsikám azt mondja a fiának: Te, mi ezt a pénzt kiássuk, de mikor 
odamegyünk, egy szót se beszélni! Mert akkor el vagyunk veszve. Akkor nem tu- 
dunk a pénzhez hozzájutni. Na jól van. A gyerek elment az apjával. És közben a 
gyerek megbotlott és elesett. Mondja: Apám, elestem! Most mehettek megint 
vissza. Ott nem szabad beszélni. Következő nap ismét elindultak. Látták, ahogy 
égett a tűz. Most odamentek, de nem beszéltek semmit. Most aztán ástak. Ástak 
a kereszt mellett. Hát ott egy nagy láda volt, az tele volt arannyal. Mielőtt 
azt kivették volna, azt mondja a gyerek: Apám, most már mindjárt kint lesz! Hát 
egyszerre ott termett az ördög egy karóval és keresztülvágta a ládát és minden 
összeomlott, mehettek. És azóta nem ég már. Sem tűz, sem semmi.” (Stinatz, Sif- 
kovitsné, bábaasszony, horvát és német nyelven mesélte el. (Phon. Arch. Nr. B 
9652/7.) 


Egy másik változat már sokkal erősebb monda jelleget mutat és ebben az éj- 
jel égő kincset vándor vagy koldus látja meg. Odamegy, felveszi és a parázsból 
arany lesz. „Régi öregektől hallottam. Útkereszteződésnál, főképp erdők között, 
útkeresztezésnál tüzetraknak a vándorok és nagyon sokszor előfordul, hogy 
aranytallérokat talátak a tüzbe. A parazsak között. Én mostan ötvenkét éves va-
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gyok és én asztat gyerekkoromba, hát mongyuk negyven évve ezelőtt hallottam 
aszt.” (Oberpullendorf/Felsőpulya. Phon. Arch. Nr. B 6729/2.) A 105. és a 227. 
sz. elbeszélések már csak hiedelemmondaszerűek és a hallgatók is már „mesé- 
nek” tekintik. 


A pénz égésével, illetve a kincsásással kapcsolatos történetek egy kivételével 
a parasztfalvakból származnak, de az andaui major lakója is a faluban hallotta a 
mondát.
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9. KERESZTÚT 


Délburgenland mindhárom nyelvcsoportjánál, a parasztfalvakban éppen úgy, 
mint a majorokban, megtaláltam a keresztúttal kapcsolatos hiedelmet, amely 
szintén a boszorkányság fogalmához tartozik. Ahol több út összetalálkozik, min- 
dig a településen kívül, ott valami „baszorkánság” van, azaz a gonosz szellemek 
éjjel az embert megtámadják. Vörösváron Halper bácsi erről ezt mondta: „Hát 
mondták itt, hogy oda a keresztútra éjjel tizenkettőkor nem ment senkisem ki, 
mert ott szellemek voltak. Na, és mégiscsak odamentek és ahogy odaértek, jött 
egy viharos szél és a kutyák ugattak. Na, és akkor mind visszafutottak, mind 
megijedt. És nem is volt semmi, csak nagy szél volt és a bokrokat ráncigálta a 
szél. És akkor azt mondták, hogy a szellemek.” (1965.) A felvilágosodott férfi 
megmagyarázta, hogy csak szél fújt ottan, de amikor kérdeztem, hogy ő maga ki- 
menne-e, azt válaszolta: „Minek járnék én éjjel összevissza.” 


Alsóőrön, a „fehér keresztnél” hét út jön össze. Egyesek véleménye szerint, 
ahol hét út találkozik, keresztezi egymást, ott legnagyobb a veszély, ezért állítot- 
ták itt fel ezt a téglából rakott, fehérre meszelt keresztet. A kereszt ellenére sem 
találtam senkit, aki hajlandó lett volna velem éjfélkor oda kijönni. 


Ez az élő hiedelem, ebben hisznek. Ebből alakult ki egy hiedelemmonda tí- 
pus, amelyet kizárólag férfiak meséltek el. A legegyszerűbb formában karácsony 
éjjel a keresztúton egy kört kell húzni és beleállni. Éjfélkor minden oldalról meg- 
támadják, de nem tudnak a kör vonalán átmenni. Ha kilép belőle, vége van. 
(134. sz.) Itt csak egy kört kell húzni, általános azonban az, hogy az egy éves mo- 
gyoróvesszőből csinálnak egy karikát és abba állnak bele. (80., „Kisködmön” 
212. sz.) Karácsony éjszakája mellett még nagypénteket és újhold péntekét emlí- 
tik meg. Ezeken az éjszakákon legnagyobb a veszély. A körben állónak nem sza- 
bad sem beszélnie, sem mozdulnia. Egyszer bika, majd ló és azt követően ferdén 
rakott szénásszekér rohan feléje. A „Kisködmön” 212. számú elbeszélésben az 
ördög tüzes szekéren jön és azután egy másik tüzes szekér, amely tele van min- 
denféle vadállatokkal. Egyes elbeszélők csak bátorsági próbának tekintik, mások 
szerint, ha kitart a körben álló férfi, akkor sok pénzhez jut. 


A lángoló pénzről szóló hiedelemmondák között is megtaláljuk a kereszt- 
utat, ahol az égő arany eldobott parazsából másnap kincset találhatnak. A luca- 
széket is néha a keresztútra viszik és ott állnak rá. Ilyenkor azonban nem kincset 
várnak, hanem a boszorkányokat lesik meg. A csajtai elbeszélő, egy bizonyos fér- 
fire célozva, mint való történetet mondta el, hogy egy férfi ki akarta tanulni, a 
„boszorkánymesterséget”. A Szombathely környéki tanítómester újhold pénte- 
kén éjjel kiküldte a keresztútra avval a feladattal, hogy ottan húzzon egy kört, 
álljon bele és akármi is jön, abból ki ne lépjen, de egy szót se szóljon. Ha ezt be-
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tartja, ha a veszélyeket kiállja, akkor boszorkánymester lesz. Először zenével 
akarják táncba csalni, majd egy nagy bika rohan feléje, és amikor a malomkerék 
zuhan rá lefelé, elkiáltja magát félelmében. Így aztán nem lett teljes boszorkány- 
mester belőle, „de azért tud valamit.” (59. sz.) 


 
 
 


18/a kép. „Fehér kereszt” Alsóőr határában 
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10. TÜZESEMBER 


Tüzesember, gyertyás, a német nyelvű községekben Irrlicht (bolygófény) néven 
emlegetik azt a kékesen világító éjszakai fényjelenséget, amelyik az éjszakai uta- 
zók hiedelemvilágával kapcsolatos. Szinte kizárólagosan csak ott hallottam, ahol 
a községhez vizes, mocsaras rétség tartozik. Az ilyen települések lakóinál, függet- 
lenül azok anyanyelvétől, a tájon belül azonos tartalmú elbeszélésekkel találkoz- 
tam, amelyek a fiataloknál alig ismertek és az idősebbeknél, gyűjtésem idején, 
már csak hiedelemmondák voltak, azaz már nem hitték. A patakok szabályozá- 
sa, a vizes rétek lecsapolása óta a mocsári láng megszűnt és ezzel párhuzamosan 
a hozzákapcsolódó hiedelem is elvesztette hiedelembeli jelentőségét. 


Az elbeszélések szerint leggyakrabban az éjszaka szekérrel utazók találkoz- 
tak a tüzesemberrel. Az első világháború előtt Szombathely volt a táj központi 
piaca. A szénát, deszkát, gabonát itt adták el és az itteni vásáron vették meg a 
szükséges eszközöket, bútort, gyakran a ruhaneműt is. Este indultak el hazulról, 
hogy reggel időben megérkezzenek. Az út egy része vizes, mocsaras tájon veze- 
tett. 


Gyakori az a változat, amelyben az éjszakai malomba vivő fuvar során tűnt 
fel a tüzesember. Az egyes elbeszélők képességüktől függően színezték ki az erre 
vonatkozó történeteiket, tartalmilag azonban nem mutatkoznak meg lényeges 
változások. 


Általános mindegyikben, hogy éjszakai szekerezés során az apró kék lán- 
gocskák ráülnek a szekérre és azt a lovak vagy tehenek nem tudják tovább húzni. 
Ha valaki Isten nevében kéri őket, hogy menjenek el, a kocsin maradnak, viszont 
ha káromkodik, akkor elmenekülnek és a lovak ismét tudják a szekeret húzni. 
Egy adat szerint, csak bizonyos jelszóval lehetett őket elkergetni. 


Arra is akadt példa, hogy a tüzesemberek a gyalogosan menő ember nyaká- 
ba ültek fel. „Ja, a gyöpön előbb, aszonták, hogy tüzesemberek vannak. Ollan 
nagy gojóba látták, hogy gömbölödik. De fétek is a népek arramenni. Ténleg 
előbb. Hogy ez ténleg tüzesember vót. Vagy mi vót? A maji világba nem látni 
ugye semmit. Hát futottak, fétek, mer a nyakukba ül. Osztán, mit tudom én, 
miccsinyál velök, az a tüzesember.” (Phon. Árch. Nr. B 6357/6.) 


A mondává válás során olyan történetek is kialakultak, amelyekben a mo- 
csári láng más hiedelemjelenségekkel keveredik. Így pl. Őriszigeten a berekben, 
ahol pénz van elásva, két tűz, két tüzesember, hol összeugrik, hol szétmegy, bir- 
kóznak egymással. (229. sz.) 


Ugyancsak Szigetről származik az a változat, amely már a bolygó mérnök 
hiedelmével keveredik. Ezt itt említem meg, mert alapja a mocsári láng. „Ja, Is- 
tenem, előbb mindig meséték, hogy ittennek lent, hogyhát ugrátak. Mér mindig 
összevesztek azon a megyén. Mindeneggyinek keves vót a főggye, osztán éjje 
mindig mértek. Hiszen előbb mindenféli dinomdánom vót. Összevesztek a me- 
gyén, így asztán mindig éjje ugrátak. Így látták meg. Na, ja, osztán hogyhát elej-
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bük át, meg mindenfélit. Mikor én lány vótam, pedig én má hetvenhat éves va- 
gyok, akkó egy kicsit megszünt ez a dolog.” (Phon. Arch. Nr. B 7790/19.) 


A majorok lakóitól egyetlen tüzesember mondát sem hallottam. Hogy ez az- 
zal függ össze, hogy a majorok általában nem a mocsaras földeken álltak, vagy 
pedig azzal, hogy a majorbeliek éjjel nem fuvaroztak, nem merném határozottan 
eldönteni. Ez itt nem is célom. Számomra az a fontos, hogy a tájon belül a tüzes- 
embert igen világosan lehet a többi éjszakai fény-jelenségtől elválasztani, még 
akkor is, ha egy esetben az elbeszélő a tüzesembert „lidércnek” nevezte és megje- 
gyezte, hogy az is valami „baszorkánság féli”. A jelenlevők azonnal közbe is 
szóltak, hogy ez nem az, a lidérc az más valami. 
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11. SRÁTLI, SRÁTLICSIBE 


A fenti néven ismerik a pinkavölgyi magyar anyanyelvű falvakban azt a démoni 
lényt, amelyik neme szerint választja ki emberi párját, agyonhasználja, de ez idő 
alatt az egész családnak „hord”. A német szó Schratt, Schratt’l, a tájon belüli né- 
met anyanyelvű lakosságnál ismert, de ott ezalatt általában a „Schratt’lwind”-et, 
a forgószelet értik. A hebehurgya, szeles kisgyereket átvitt értelemben szintén 
Schratt’l-nak nevezik. Megtaláljuk ezt a kifejezést néha a magyar falvakban is, fő 
jelentése azonban, szemben a német nyelvű községekkel, nem ez. A „srátlicsibé- 
nek” nevezett jelenséget megtaláltam a környező más nyelvű községekben is, de 
más név alatt. A német, magyar és horvát nyelv itteni keresztútján egy igen keve- 
redett képpel állunk szemben, amelyet ugyan nem tudunk tisztázni, de mégis- 
csak megkíséreljük legalább rendszerbe foglalni. 


Dömötör Tekla könyvében (A magyar nép hiedelemvilága) ezt a lényt éppen 
úgy a lidérc címszó alatt tárgyalja, mint ahogy a Magyar Néprajzi Lexikonban is 
így találjuk. Mindkét forrás megkülönbözteti azonban a fényjelenségektől és „li- 
dérc csirkének” vagy „mit-mitkének” nevezi. Dömötör Teklánál ezt a csirkét tu- 
lajdonosa a hóna alatt költi ki, ami nálunk a magyar nyelvű falvakban ismeret- 
len, és csak egy német községben találtam meg. Arthur Haberlandt (Taschen- 
Wörterbuch der Volkskunde Österreichs) szótárában éppen úgy nem említi, mint 
ahogy Richard Beitl (Wörterbuch der deutschen Volkskunde) sem tesz róla emlí- 
tést. Az éjszakai fényjelenségek tárgyalásánál megkíséreltük a délburgenlandi li- 
dérc fogalmak szétválasztását. Az itteni lakosság hiedelme szerint, ezt a démoni 
lényt sohasem nevezték lidércnek, hanem teljesen különálló lénynek. 


Mi jellemzi ezt a hiedelemalakot? Gabonát hord a befogadó családnak, néha 
pénzt vagy mást is, amit gazdája számára ismeretlen módon szerez meg. Másik 
jellegzetessége, hogy használja a gazdaasszonyt vagy a gazdát. Néhány elbeszélés 
kivételével mindig csirke alakjában jelenik meg. A német nyelvű falvakban csak 
a megjelenési formát és a hordást találtam meg, használás nélkül. A német nyel- 
vű Vörösváron nem csibeként, hanem csak madárként említik. „A kéményen 
keresztül repült ki a boszorkány. Mint egy tüzes. És nappal lopták kint a földe- 
ken a búzát. Hát itt kirepült a madár, és mondták, mint egy tüzes, a kéményen. 
Az boszorkány volt. És akkor a földeken lopták a búzát. Amikor ezt mesélték, 
akkor mondták, hogy régen voltak olyan madarak és azok kirepültek és teleszed- 
ték a bögyüket és akkor haza(repültek) és otthon a bögyüket kiürítették. Néme- 
lyiknek tíz, tizenkét olyan madara is volt. Annak egy éjjel egy egész tele zsum- 
porral hordtak.” (Frau Leitner, Vörösvár 65 é. 1964.) Az elbeszélő kezdeti bi- 
zonytalankodás után kimondottan madarat említ, amely a kéményen repül ki és 
be. 


Szalónakon (Schlaining) szintén német nyelven írnak le egy hasonló jelensé- 
get, de itt nem madár formájában jelentkezik. „Azok mint fekete macskák vol- 
tak. A tetőn kúsztak össze-vissza és bebújtak a szomszédokhoz és gabonát loptak.
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Azt ezek hazavitték, mert a gazdájuknak semmije sem volt. És azért lopni men- 
tek. Senki sem kiabált rájuk, mert nem is mertek rákiabálni. Én is láttam egyszer 
egy boszorkányt. Az ott fönt a tetőn mászkált és gabonát vitt, én meg ezen az ol- 
dalon álltam és az így nem látott engem. De én láttam, ahogy a tetőt felnyitotta 
és bemászott és a gabonát kihozta és a zsák gabonával úgy ment, mintha semmi 
se lenne. Én gondoltam magamban, na most, most fog majd leesni a tetőről. De 
egy boszorkánnyal nem történhet semmi se. A boszorkányt nem lehet lelőni sem. 
Nem, Nem! Imádság sem segít. A boszorkány ellen nem használ semmi. Egész 
feketébe volt felöltözve. Nappal mászkált ott fent a zsák gabonával. Én nem tu- 
dom, hogy lehetnek a boszorkányok olyan erősek. És abban a házban, ahol bent- 
maradt, kiürítette és ment ujra föl. És az összes gabonát elhordta.” (Phon. Arch. 
Nr. B 9914.) 


Egy másik, ugyancsak szalónaki mondában a gazdának ördöge van. „Ha it- 
ten egynek egy ördöge van, az olyannak a fekete jérce első tojását a hóna alatt 
kell kikeltenie. És az lesz az ördög. Az, azt mondják, használ. És most egynek 
volt egy ördöge a jércétől. És azt mondta neki, hogyhát hozzon mindenfélét, ami 
köll neki. Most meg azt mondta neki, mert már mindene volt, hogy „bring sel- 
ten!”, azaz hozz ritkábban. De az meg most úgy értette, hogy „bring Leisten” 
hozzon lécet, kerítéslécet, mint ahogy korábban a kerítések voltak. Nem drótháló 
volt. Na, most mikor reggel felkelt, hát a paraszt udvara tele volt léccel. Az ördög 
egész éjjel lécet hordott neki.” (Phon. Arch. B 9915.) Alsóőrről szinte azonos 
szöveget vettem fel magyar nyelven, azzal a különbséggel, hogy itt sem az ördög, 
sem a kikeltés módja nem szerepel, (mert ez itt ismeretlen), hanem a csirke sokat 
hord és gazdája mondja neki: „Bring selten!” A csirke úgy értette: „Bring Leis- 
ten! és a gazda udvarát tele hordta Leiste-val, azaz keritésléccel. (133. sz.) 
Ugyanezt a történetet hallottam Wolfauban és Stinatzon is. 


Egy „puzdorás”, azaz vizes, sáros csirkét a bürünél az éjjel hazajövő férfi 
megsajnál, felvesz és otthon a kemencén megszárítja. Reggelre egy nagy rakás bú- 
za volt a helyén, és a csirke eltűnt. (70. sz.) A hiedelemmonda első motívuma ar- 
ról ad hírt, hogy a puzdorás, palástos vagy csak egyszerűen vizes csirke odatola- 
kodik az éjjel a szabadban járóhoz, aki azt felveszi, megsajnálja, hazaviszi, és a 
kemencepadkán megszárítja. Feltűnő, hogy mindig a mit sem sejtő emberrel tör- 
ténik ez meg és nem a gazdagodni akaróval. Második motívum, hogy reggelre egy 
marok, egy rakás búza van a padkán. Ahol pénz, deszka szerepel, az kivétel nél- 
kül vagy a hiedelem parodizálása, vagy csak hiedelem nélküli, pontatlan leírás. 


Harmadik motívumban reggel meglátják, hogy a csirke srátli és a jószándékú 
befogadók döntenek arról, hogy akarnak-e ilyen úton anyagi javakhoz jutni, vagy 
nem. Ha az első „hordás” után nem dobták ki, nem tudnak már tőle megszaba- 
dulni. A 129., 142., 162. és a 232. számú történetekben, amelyek Alsóőrről és 
Őriszigetről származik, kivétel nélkül kidobják. 


Negyedik motívumként fordulhat elő, hogy mi történik akkor, ha valaki 
nem dobta ki, azaz, hogy a csirke hord, és a kakas a nőt a jérce a férfit használja 
halálra. Egyetlen elbeszélést sem találtam, amelyben valaki a negyedik motívu- 
mot mint megtörtént eseményt mondta volna el. Sehol sem fordul elő (a szalóna- 
ki és vörösvári, az itteni főtípustól eltérő, két történet kivételével), hogy a csirke 
milyen módon hozza be észrevétlenül azt a bizonyos gabonát. Csak az utólagos







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 143


rákérdezéskor kaptam mindig nagy huzavona után a választ, hogy a kéményen 
keresztül, mert a ház be van zárva, ott nem tud bejönni. Minden eddig említett 
adat még arra az időre vonatkozik, amikor szabadkéményes, kemencés házak 
voltak, amelyek a felvétel idején már nem léteztek. 


Téves lenne arra gondolni, hogy ez a hiedelem ma már nem él. A felnőttek 
többsége, gyűjtésünk idején, még huzakodott az igen szelíd, az ember után menő 
csirkétől. A 223. számú történet erre a legjobb bizonyság. Egy idős asszony, aki 
télen Bécsben élt gyermekeinél, a nyarat rendszeresen falujában töltötte el. Késő 
tavasszal a keltetőből vett csirkéket, akik kotlós nélkül felnőve, mindenki után 
elmentek. A szomszédok megijedtek és az öregasszonyt kérdőre fogták. Ehhez az 
is hozzájárult, hogy az említett asszony boszorkányos hírben állt. 


Befejezésül még megemlítem, hogy a srátlicsibe hiedelmét kizárólag a pa- 
rasztfalvakban találtam meg, majorból egyetlen erre vonatkozó adatot sem emlí- 
tettek.
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12. KÍGYÓ 


A mesék kígyója a hiedelemvilágban Burgenland területén nem tűnik mondai 
formában fel. Az élesztőfű és a kígyókirály fia, akit a hős megment és ezért cseré- 
ben a kígyókirálytól jutalomként az állatok beszédének értése csak a mesékben 
fordul elő. Ez a kígyó kedves, segítőkész állat. Az a kígyószerű féreg, amelyiken a 
garabonciásdiák lovagol: sárkány. Olyan adatot, amelyben a kígyó az alvó em- 
berbe belebújt volna, vagy pedig a kígyó „kígyókövet” fújna, és aki ezt a követ 
megszerzi, az láthatatlanná válik, egyetlen egyet sem találtam. A díszítőművé- 
szetben sem mutatkozik meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kígyónak az it- 
teni hiedelem-világban nem lenne jellegzetes szerepe. Egy ehhez kapcsolódó hie- 
delem az anyanyelvtől függetlenül általános. Mind a három nyelvcsoportnál 
megtaláltam. 


Burgenland déli táján belül a fő építőanyag a fa volt. A boronaházakat az 
agyagból rakott fal, majd a vályog és ezt a rossz minőségű félig kiégetett tégla vál- 
totta fel. A tartomány északi részén a Fertőtől keletre eső területen az agyag és a 
vályog voltak a legfontosabb építőanyagok. Ezt azért említem meg, mert ahol a 
kőépítkezés volt az általános, ott a „házikígyót” mint hitt hiedelmet ritkábban 
találtam meg. Ahol azonban az agyag vagy fa képezte az építkezés alapanyagát, 
kivétel nélkül hozzátartozik az élő hiedelemhez. 


Az 1964 utáni építkezési hullám új építőanyagot hozott magával, és ennek 
eredményeként az általánosan hitt jelenségből az új házakban kizárólag hiede- 
lemmonda lett. A gyűjteményben felvett szövegek még a hitt hiedelem idejéből 
származnak, a húsz évvel későbbi kutatás viszont egy megosztott képet mutat. 
Aki a régi lakóházban maradt, az hisz benne, az új házban élők azonban, koruk- 
tól függetlenül, már csak mint mondát említek meg. Ez még azoknál is így van, 
akik annak idején még hittek a házikígyóban. A hiedelem alapját az a történet 
képezi, amelyben, a gyerek tejes ételt, azaz tejbe aprított kenyeret vagy abban 
főtt tésztát eszik. A földön vagy kisszéken, tehát a földhöz közel ül, és az anya 
hallja, hogy a gyerek valakivel beszél és mondja: „csipedettet is egyél, ne csak te- 
jet.” Az anya megijed. Vagy elkergeti a kígyót, ebben az esetben a gyerek megbe- 
tegedik, de meggyógyul, vagy agyonüti és akkor a gyerek betegségéből nem gyó- 
gyul fel, hanem meghal. Általános volt a hiedelem, hogy minden háznak van egy 
kígyója, amelyik a falban lakik. Nem árt senkinek sem. Ha kopog a falban, akkor 
azt jelzi, hogy valaki meghal a házban. Ha előjön, akkor rossz idő lesz. Ahol gye- 
rek van és a kígyót agyonütik, ott a gyerek hal meg, ha pedig a lakók felnőttek, 
akkor vagy azok közül hal meg valaki vagy „agyonütik a szerencsét.” Egy eset- 
ben előfordul, hogy az anya a paptól tanácsot kér, mit csináljon a kígyóval. Azt a 
választ kapja, hogy azt nem szabad bántani, mert akkor gyereke meghal. (82. sz.) 


Két esetben azt is elmondták, milyen a házikígyó. A schlaningi leírás sze- 
rint, („Kisködmön” 105. sz.) mintegy másfél méter hosszú, fehér fülei vannak és
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a hátán ferde csíkok. Az őriszigeti leírás arról tesz említést (215. sz.), hogy a kí- 
gyónak a fején kis arany korona is van. 


A házikígyó az általános hiedelemhez tartozott. Az elbeszélés-anyagban ta- 
lálunk olyanokat is, amelyek más kígyóval függenek össze, de ezek nem általáno- 
sak és nincsen hiedelem jellegük. Ilyen a malacot lopó kígyóról szóló történet. 
(131. sz.) Alsóőrről, amely egy elbeszélő személyes anyagához tartozik. A ka- 
násznak gondja támad, mert mindig elveszik egy-egy malaca. Meglesi és észreve- 
szi, hogy egy hatalmas kígyó nyeli le, amelyik egy faodúba bújik bele. A fát kö- 
rülrakják fahasábokkal és felgyújtják. A kígyó belepusztul. 


Ugyancsak személyhez kötődő elbeszélés a kígyógyerekről szóló történet. 
(128. sz.) Egy fiatal házaspár lovaskocsival utazik és az útszélen egy kitett pó- 
lyásgyereket talál. Felveszik, az asszony szoptatni akarja és nem tudja melléről 
levenni. Orvos segít. Amikor tisztába rakják, veszik észre, hogy a gyerek deréktól 
lefelé egy kígyó. Megijedtek és újra kitették. A kígyókirályról többször hallottam 
említést, de csak egyetlen teljes történetet tudtam feljegyezni. („Kisködmön” 
104. sz.) Szalónakról, amelyet Anna Schmied német nyelven mondott el. Ez a 
történet feltűnő, a Dömötör Tekla könyvében (109. o.) megemlített tarajos kígyó- 
val megegyező, azonosságokat mutat. A nagy fehér kígyó az erdőben él. Fején 
egy arany korona van, amelyet gyakran letesz maga mellé. A király szeretné ezt 
a koronát megszerezni és jutalmat ígér annak, aki elhozza. Egy huszár megkísér- 
li. Meg is szerzi, de a kígyó felébred és utánaered. Hiába vágtat a huszár, a kígyó 
eléri, rácsavarodik és megöli őt is, lovát is. Amikor elment a koronával, sokan 
látták, de senki sem merte bántani. 


Janzsóné közvetítésével terjedt el egy, a kígyóval kapcsolatos legenda, ame- 
lyet csak a csajtai majorban hallottam. „Minálunk vót a Sárviz partyán, amerre a 
Sárvíz, egy foló. Amellett vót egy templom. Szóva, úgy meséték. Asztán ottan 
misét tartott a pap. Esszép vár is vót ott. Asztán teli vót a templom népekke. Mi- 
kor a pap misézett, a templom esülledett. Na, most hát a népek vele együtt mind 
hát epusztútak. Nem? Hát azután az vót a beszéd rúla, hogy azon a helen, ahol a 
templom esülledett, mindig feögyün egy kígyó. De minden hét évbe. Annak a 
nyakába van egy kújcs. Az a templomnak a kújcsa. Aki aszt a kujcsot kimeri 
vennyi a kígyó nyakábú, mikor kivette a kujcsot, akkor a templom fögyün. Ak- 
kor asztán mind meglehet szabadítanyi, akik valamikor bennfullattak. Hát én 
nem láttam a kígyót, meg asziszem, más se.” (Phon. Arch. Nr. B 7670.) 
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13. KERESZTELŐ, EGYHÁZKELŐ 


Az asszonyok életének, az asszonyközösség elbeszélésanyagának egyik központi 
személyisége a bábaasszony volt, vagyis az az asszony, aki a szülés előtt, szülés 
közben és azután is fizikai és psychikai úton segítséget nyújtott. A kórházi szülés 
általánossá válásáig a bábaasszony, függetlenül attól, hogy hivatásos bába volt-e 
vagy csak „tudós asszony”, az asszonyok életében a hiedelemvilág egyik legjel- 
legzetesebb forrása volt. Egyetlen esetet sem találtam, amely igazolta volna, hogy 
a bábaaszonyt ne tekintették volna bizonyos formában mágikus erővel felruhá- 
zott személynek. Mesterségének eltanulásával, akarva-akaratlan, rászállt falukö- 
zösségének ilyen irányú felfogása. 


A 19. század második fele óta egyre nagyobb lett a kiképzett, hivatásos bá- 
bák száma és ezzel párhuzamosan kisebb a szülést levezető tudós asszonyoké, de 
az asszonyok között élő hiedelem lényegében csak a második világháború után 
változott meg. A bába, szülésznő, gyógyítóasszony addig a női betegségek gyó- 
gyításának tanácsadója, az asszonyi élet gondjainak örökké titoktartó meghallga- 
tója maradt. Ezt az állami rendelkezések sem tudták megváltoztatni. 1875-ben 
már Budapesten, Nagyváradon, Pozsonyban és Nagyszebenben működtek féléves 
bábaképző intézetek. (Vallás és közoktatási miniszter 1875. évi 27 912. sz. rende- 
lete.) Az itt végzett bábák kötelesek voltak letelepedésük alkalmával az elöljáró- 
ságnál jelentkezni, oklevelüket és táskájukat az orvosnak bemutatni, lakásukat 
táblával megjelölni, arról intézkedni, hogy gyorsan megtalálják őket. (Belügymi- 
niszter 1902. évi 95 000. sz. rendelete.) Ugyanekkor kiadásra került a „Magyar 
bábakönyv”, amelyet a bábák között szétosztottak. Ebből kitűnik, hogy többek 
között a halottkémlés, a halottak mosása és felöltöztetése ekkor még a bábák ha- 
gyományos feladatköréhez tartozott. Éppen ezért tiltották olyan keményen. Az 
ebben a könyvben felsorolt tilalmak adnak áttekintő képet arról, hogy a falun be- 
lül mit vártak el egy bábától. Az 1894-ben, 1895-ben és a már említett 1902-ben 
hozott rendeletek írták elő, hogy a bába hívásra éjjel vagy nappal köteles a szülő 
nőhöz elmenni, a szülést kivárni és legalább három óra hosszáig a gyerekágyas 
asszonynál maradni, utána pedig tanácsokkal ellátni és 9–10 napig rendszeresen 
látogatni. 


A bába hivatásából eredően otthonülő asszony volt, aki ugyan minden asz- 
szonnyal kapcsolatot tartott, de – a szülést kivéve, – nem ő járt látogatóba, ha- 
nem hozzá jártak azok, akik valamit akartak tőle. A rendszeresített bábaképzés 
következtében nagyobb lett a hivatalos, a hatósági bábák száma, de a lakosság 
anyagi helyzetéből fakadóan nem nőtt ilyen arányban a falusi orvosoké. A gyó- 
gyítás, a betegápolás, a családon belül az asszony, az anya feladata maradt, aki 
tanácstalanságában mindig a bábaasszonyhoz fordult tanácsért és segítségért. 


A vajúdás ideje alatt jelen volt általában a szülő asszony anyja és gyakran 
egy idősebb szomszédasszony is. A szülő nő fájdalma, a közös aggódás megnyi- 
totta szívüket és szájukat, az örök anyák elmondták egymásnak azt, ami a belső
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félelemben élő emberben mindig újabb és újabb formában támad fel. A szülésznő 
ezt vagy hitte, vagy nem, de jelen volt, hallotta és kénytelen volt e hithez igazíta- 
ni mestersége űzését, de ugyanakkor arról is hallgatni, amit hallott. Ő tudott 
minden asszonyról mindent, azok róla, a kényszerből hallgatóról, alig valamit. 
A személyi titkok birtokosától függöttek, bíztak benne, de egyúttal féltek is tőle; 
hatalma volt fölöttük. Nem kívánták házukba, de ha baj volt, hozzá menekültek. 
Ezért állt minden bába boszorkányos hírben. A kórházban való szülés általános- 
sá válásakor ma ott van a kórházi bába, de ő már nem a hiedelemvilág falusi bá- 
baasszonya. Megmaradt ugyan a belévetett bizalom, de hiányzik az a hitbeli kap- 
csolat, ami a faluban megvolt. 


A szülést egy olyan fogalomnak tekintették, ami természetes. „Ha benn van, 
ki kel gyönni”, mondta egyik alsóőri adatközlőm. Igen ám, de ami kijött, az új 
élet, azért a szülő volt felelős és a kettőt nemcsak biológiai szálak kötötték egy- 
mással össze. A megszületés pillanatától kezdve a testből fakadt testre ezernyi ve- 
szély nehezült. Ezek többsége a hiedelemvilág embert megrontó erejével függött 
össze, avval, ami láthatatlanul jelentkezett és rontotta meg a gyereket vagy any- 
ját. Az ellene való védekezési módszerekben nem találtam a háromnyelvű tájon 
belül nyelvi, vagy ha valaki úgy akarja érteni, nemzetiségi különbségeket. Nem 
volt horvát, német vagy magyar anya, csak anya! 


„A szülésnél igen kellett vigyázni, hogy a boszorkányok a gyereket el ne va- 
rázsolják. Az ajtóra zsidókeresztet húztak, mert ha a trúd rájött, úgy kiszívta az 
anya mellét, hogy a gyereknek már semmi sem maradt. Hát ilyenkor a ház előtt 
egy zsidókeresztet rajzoltak, a gyereknek a párnája alá egy imakönyvet tettek, 
hogy amikor a boszorkány jön, ne boszorkányozhassa meg. Három héttel a szü- 
lés után elment (az anya) a templomba egyházkelőre. Az alsóruhát fordítva kel- 
lett rávenni, hogy senki se babonázhassa meg.” (Wolfau, német nyelven elmond- 
va.) Ugyancsak itt mondták el, hogy „Itt olyan vörös csíkokat húztak bele a lepe- 
dőbe. És ha az asszony hát otthon szült, akkor olyan mennyezetes ágyat csináltak 
neki, bojtokkal. Mert a régi öregeknél senki sem jöhetett oda az újszülötthöz. Ez 
még úgy húsz évvel ezelőtt így volt. Nyolc napig senki idegen nem jöhetett az új- 
szülött gyerekhez oda. A gyerekágyas három hétig (így maradt), mert másképp a 
kígyók kijöttek volna a patakból. Anyám engem nem engedett fölkelni.” (Wol- 
fau.) Szinte ugyanezt mondta el személyes élményeként az egyik alsóőri asszony, 
akit ugyancsak „befirhangoltak” és olvasót tettek a párnája alá. (173/b. sz.) 


A megszületés és a keresztelő közötti időben a kicsi gyereknek minden árt- 
hatott, a szemmelverés éppen úgy, mint az eldicsérés. „Amikor az ember elő- 
ször látja, fogja meg az orrát, akkor nem dicséri el. Hát csak úgy fogja meg a gye- 
rek orrát és akkor mondja: Hogy el ne kiáltsam! Nőjj nagyra!” (Rotenturm, Frau 
Leitner.) Ezt Alsóőrön és Szigeten is be kellett tartani és itt éppen úgy, mint a 
szomszédos más nyelvű falvakban, a kereszteletlen gyerek nevét a szobán kívül 
nem volt szabad kimondani, de ott is csak csukott ajtónál. Korábban még ott is 
csak (a keresztbe húzott) mestergerenda és az utcai ablakok között. 


Az újszülöttet a lehető legrövidebb időn belül megkereszteltették. A kereszt- 
anya és a bába vitték el a templomba, akik az úton odafelé senkivel sem beszél- 
tek addig, míg be nem léptek a templomajtón. Mindenki tudta, hogy ez a rend és 
még ellenségeskedésből sem kérdezte volna senkise őket. Hazafelé viszont hosz-
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szabb lett útjuk, mert mindenki megállította őket. A névtelen csecsemő ettől 
kezdve nem volt már veszélyben, keresztnevet kapott és belépett a falu egymást 
váltó közösségébe. Ezután már nem a gyereket féltették, hanem az anyát, aki még 
„tisztátalan” lett. 


„Akkoriba úgy vót, mink úgy montuk, egy hatost, ez tiz krajcárt vagy 20 fil- 
lért jelentett, aszt köllött fizetnyi a plébánosnak és az egyházfinak. Vütte vele a 
gyermekit és hát ojjan egy egyházi szertartás vot. Majnem mint keresztüléskor. 
Csak a gyerek nem lett mekkeresztűve ugyi. Míg a pap az asszonyér az imáccsá- 
got monta, addig az asszony egy égő gyertyát tartott a kezibe és a gyerekit is a ke- 
zibe tartotta. Addig, míg előbb az a szokás vót, míg a templomba nem ment, ad- 
dig az asszony a házbú nem is ment ki. Ha má nem is fekütt, a házba foglalatos- 
kodott, dolgozott, de a házbú nem ment addig ki. Az eső uttya templomba vót. 
Mongyuk, hogy a házbú nem ment ki. De vót ojjan, hogy még az udvarra se 
ment ki addig, míg a gyerekke nem vót a templomba. No, most ha szerencsés 
szülés vót, akkoriba egy hét mulva má ement. A gyereket másnap, szülés után 
másnap mekkeresztelik. Akkor nem úgy vót, mint mast, hogy talán két hétre. 
Minálunk ijjen faluhelen szülés után másnap a gyereket mekkeresztűték. Akko- 
riba má előtte este vót a paszita, mielőtt keresztűték.” (Phon. Arch. Nr. B 6318.) 


Gyűjtésünk idején ez annyiban változott meg, hogy megvárták a legközeleb- 
bi vasárnapot és délután vitték el a gyereket keresztelni. Ekkor a paszita már 
nem előtte, hanem a keresztelés után volt. „Három hétig a födél alul. Kiment az 
eresz alá, de a födél alul nem ment ki. Nem, nem, nem! Nem eresztették ki, míg 
az egyhászhó nem ment. Mast má kifutnak. Mas má futnak másnap, harmad- 
nap!” (Phon. Arch. Nr. B 6774/6.) 


Az anya néha egyedül ment az „egyházhoz”, „beavatásra”, „beártásra”, leg- 
többször azonban vitte gyerekét is magával és vele ment édesanyja, a komaasz- 
szony, bába. Amikor a fiatalasszony a házat egyházkelőre elhagyta, ledobták elé- 
je az istállóseprűt, és azon kellett keresztül lépnie. 1964-ben Wolfauban még bi- 
zonyították, hogy „ez ma is szokás”. 


Janzsóné, aki a csajtai majorban szült, így írja le a beavatást: „Meghát ne- 
kem is köllött. Akkor asztán (a pap) szépen karonfogott a gyerekke együtt, asztán 
kivezetett a templombú. Azután akkor hazagyühettem. Egész misén hát ott köl- 
lött lennem. A sekrestyébe köllött lennem. A templomba addig nem mehettem. 
De mikor a harmadik született, gondútam, nem várom meg. Én nem cipelem ol- 
lan messzi. Majnem megszakattam. Ementem, mikor körösztülés vót, akkor szé- 
pen utána. Addig én benn vótam a sekrestyébe. Akkor a pap szépen kivezetett, a 
templomon végig akkor. Na, asztán szépen hazagyüttem vele. Akkor nem köllött 
hazafelé hoznyi.” 


Amíg az anyát nem avatták be, addig ereje van rajta a trúdnak, ami nem 
csak reá, hanem a gyerekre is veszélyes lehetett. Éppen ezért az egyházkelővel 
kapcsolatban igen sok hiedelemmondát hallottam. Ezek a férfiak előtt szinte is- 
meretlenek, kizárólag az asszonyok elbeszélésanyagához tartoznak. Őriszigetről 
származik a 208. sz.-ú történet, amelyben Kálmánné saját esetét mondta el. Ő el- 
hanyagolta az egyházhoz menést, megnyomta a trúd, nem kapott levegőt, és még 
egy emberalakot is látott. Lólábai voltak. Nem tudott szólni sem. Orvos jött 
hozzá, aki kioktatta, hogy menjen el egyházkelőre. Utána aztán mindig elment,
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minden szülés után. Egy csajtai majorbeli asszony első útja nem a templomba ve- 
zetett. Baleset érte és tíz évig feküdt. („Kisködmön” 40. sz.) Ugyancsak ott tör- 
tént, hogy a kelőt elhanyagoló asszony állandóan rémeket látott. A paphoz ment 
tanácsért, aki segített rajta. („Kisködmön” 35. sz.) 


Némelyik egyházkelővel kapcsolatos történet már állandó hiedelemmonda- 
szerű formát ért el. Szöveggyűjteményünk 123. számú szövege arról ad hírt, hogy 
a hanyag plébános elküldi az egyházkelőre jövő anyát; jöjjön majd máskor. Igen 
ám, de közben a pap váratlanul meghalt és szelleme mindig megjelent a beavatás 
nélkül maradt anyának, aki panaszával egy másik paphoz menekült. Ő úgy segí- 
tett rajta, hogy elment vele a temetőbe a meghalt pap sírjához, aki onnan felkelt, 
stóláját nyújtotta, amit az asszony megcsókolt. A pap szelleme megnyugodott. 


A fentiekhez csak még annyit fűzünk hozzá, hogy a szülés zárt ajtók mögött, 
befüggönyözött szobában zajlott le. Ennek hiedelembeli okai voltak. Az esemé- 
nyek középpontjában az anya, a cselekmények középpontjában pedig a bábaasz- 
szony állt. Ha az anya az előírásokat, tilalmakat betartotta, a továbbiakban a bá- 
ba feladata volt hiedelemalapon is arról gondoskodni, hogy az újszülöttnek sem- 
mi bántódása se essék. Ez a felelősség az egyházkelővel szűnt meg, azaz két-há- 
rom hétre terjedt ki. 


Az új élet fakadása nemcsak az emberi élet kezdetén, hanem a mezőgazda- 
ságban is tele van ezernyi védő cselekedettel és ezek a hiedelemvilág szerves ré- 
szét alkotják. A szülés nem a biológiai folyamattal, a világra jövéssel, hanem a 
közösségbe való felvétellel zárult le. Az anya és gyermeke akkor szabadultak meg 
a tisztátalanokat veszélyeztető démoni alakok ártásától, amikor a fenti, egyházi 
kapcsolatú cselekményeket az anya magára vette. Ezek végrehajtásának indítéka 
egyes jelek szerint nem a vallásosságban, hanem a hiedelemvilágban kereshető. 
Éppen ezért kénytelenek vagyunk a papot, a plébánost is bizonyos mértékig mint 
mitikus személyiséget tekinteni. 


A tisztátalanság időszakában lehetséges volt az is, hogy a gyereket a gonosz 
szellemek kicseréljék. Ha ezt nem vették észre, a következmények az egész csalá- 
dot, szülőket és gyermekeiket, sújtották. A váltott gyerekkel kapcsolatos hiedel- 
mek és az erre vonatkozó hiedelemmondák nagy száma miatt ezt a kérdést a kö- 
vetkezőkben külön foglaljuk össze. 
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14. VÁLTOTT GYEREK 


Az egyik délburgenlandi magyar faluban találkoztam életemben először a váltott 
gyerekkel. Mintegy tizenkét éves volt, bőrszíne feltűnően sötét, a szokásosnál 
erősebb haja és testszőre volt. Száját mindig leejtette, nem tudott beszélni. Egész 
nap az éjjeliedényen ült, s ha nem vették észre, székletét szétkente, arcát és száját 
sem kímélte. Szülei a legnagyobb gonddal ápolták és testvérei is, akik teljes 
egészségben voltak, igen nagy szeretettel foglalkoztak vele. Anyja, de minden 
más asszony is, azt mondta, hogy „kicserélték”, „váltott gyerek”. Ez volt a hiede- 
lem, és így aztán szegény, a szüléskor megsérült gyerek, haláláig az is maradt. 


Szükségesnek tartom az eset alapján azt is leírni, hogy „ez a váltott gyerek” 
milyen formában hatott a család életére. Kisparaszti család volt, öt gyermekkel 
és egy eltartott nagyszülővel. Mindnyájan egy kiöregedett, szinte összedőlőfélben 
levő ház egyetlen szobájában laktak. Az idős nagyanya már munkaképtelen volt. 
Az anya csak akkor tudta házát elhagyni, amikor a gyerekek az iskolából haza- 
jöttek. Ilyenkor azok vették át helyét és vigyáztak a beteg testvérükre. Az apa 
kénytelen volt segédmunkásként a falutól távol dolgozni. A sok darabban fekvő 
négy holdat az anya nem tudta megművelni és így a család a gyerek születése óta 
egyre nehezebb anyagi helyzetbe került. Az állandó ápolás miatt az anyának 
nem volt ideje a falu többi asszonyával kommunikációs kapcsolatot tartani, de 
azok meg nem is kívántak vele találkozni, mert... A gyerekek az iskolába egye- 
dül mentek, onnan egyedül jöttek haza, mert... Csak egymással játszhattak, 
egyetlen szomszéd gyerekkel sem tudtak összebarátkozni, mert... Az apa, ha el 
is ment a kocsmába, ott alig talált beszélgetőtársra, mert... Bárki a családból 
bármit kísérelt meg, mindig egy „mert”-be ütközött és ez a „mert” a falu egysé- 
ges előítélete volt. 


A szülők testvérei, rokonai teljesen bent éltek a falu közösségében, de ők 
maguk csak a közösség szélén, megtűrve, kitaszítva tengődtek. Bármennyire is 
patriarchális a falu külső élete, a belül az asszonyok egymás közötti kapcsolata, 
véleménye szabja meg az élet rendjét. S ezt a családot ez a „rend” nem tűrte meg. 
Mindenki kitért előlük, mert egy „váltott gyerekük” volt. „Isten verése!” Vala- 
melyik szülő valamit vétett, azért jött rájuk ez a büntetés. Így aztán mindnyájan 
együtt, egy igen csöndes, emberkerülő család lettek. (Időközben a beteg gyermek 
meghalt, testvérei egészségesen felnőttek, de egy sem tudott a faluból élettársat 
találni, mind kiházasodtak oda, ahova nem követte őket a „váltottgyerek-test- 
vér” előítélete.) 


Az anyakönyvi bejegyzések, de az asszonyok közlései is bizonyítják, hogy 
emberemlékezet óta szokás volt az újszülött gyerek testi épségének megvizsgálá- 
sa. Ezt már a bába elintézte. Ha a gyerek testi nyomorékként jött a világra, általá- 
ban két héten belül tüdőgyulladásban halt meg. A szellemi hibát csak később, az 
első életév vége felé vették észre és akkor már az anya vagy nagyanya nehezebb 
elhatározással segédkeztek a tüdőgyulladásnál. Itt sem volt erejük hozzá és a de-
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bilis gyereket mindenki „váltottnak, kicseréltnek” tekintette. Ezt vallotta a nagy- 
anya is és ahogy elmondta, remélte, hogy az majd hétéves korában megszólal, 
akkor unokája visszakerül, azaz a gonoszok, akik kicserélték, és majd az igazit 
visszaadják. Egy évvel unokája halála előtt, amikor az tizenharmadik évében 
volt, abban bízott, hogy a hét év helyett majd a tizennegyedikben cserélik vissza. 
Ebben az életévben megoldódtak a gyerek földi problémái, de halál után is meg- 
maradt a családdal szembeni „váltott gyerek”-előítélet. 


A gyerekágyas asszony rettegve félti kicsi gyerekét. Félti gyereke, de saját 
egészségét is. Ez az anyai ösztön megvan ma is, de még fokozottabb formában 
hatott abban az időben, amikor a csecsemőhalandóság igen nagy mértékű volt. 
Ezt nem lehet avval megmagyarázni, hogy a gyerek egyúttal munkaerőt is jelen- 
tett. Nagyon féltek attól, hogy a gyerek debilis lesz, mert ez az egész családot 
tönkre tudta tenni. Élt a múltban, él a jelenben is a kicserélés hiedelme. Mind a 
három nyelvcsoportnál és minden társadalmi rétegben megtaláltam ennek 
nyomát. A váltott gyerek kizárólag a falvak és majorok asszonyainak, és nem a 
férfiaknak a hagyományos elbeszélés anyagához tartozik. A kicserélő démont is 
boszorkánynak nevezik úgy, hogy az azért mégsem boszorkány, hanem valami 
„boszorkányos személy”. A kicserélőt nőneműnek tartják. Két történet kivételé- 
vel sohasem látható, akkor sem, ha több esetben emberi nyelven beszélt az anyá- 
val. 


Stinatzról a falu hagyományait legjobban ismerő két asszonytól sikerült 
ugyanannak a kicserélési kísérletnek variánsait felvennem. Az elsőben: „Nagy- 
anyám mesélte, hogy az ő ura, amikor még kicsi volt, amikor a világra jött, az ő 
anyjával is megtörtént. Régen a gyerekágyast szalmára fektették, hogy ne piszko- 
lódjék be az ágynemű. Szalma volt ott és lepedőt terítettek arra, és úgy feküdt. 
Na, aztán egyszer csak éjjel jön be egy boszorkány és el akarja venni a gyereket. 
Hát az természetesen védekezett és már úgy birkóztak, hogy a szalmát már az 
egész szobában szétszórták. Ő nem akarta a gyerekét odaadni, a boszorkányok 
meg nagyon akarták. És aztán a következő nap elmondta, hogy ő hogyan birkó- 
zott az éjjel. Hogy egy boszorkány volt itt és el akarta vinni a gyerekét. Az volt rá 
a bizonyíték, hogy a szalma az egész szobában el volt terítve. (Németül elmond- 
va. Phon. Arch. Nr. B 9624.) 


Ugyanerről az esetről a falu bábája a következőt mondta el. „Állítólag a má- 
sodik szomszédasszonyunk lehetett. Már jó ideje ennek. Azoknak is lett egy gye- 
rekük. És mindenki elment a háztól, az asszonyok asztán már nagyon féltek, és a 
gyereket mindig magukhoz szorították, hogy amikor a boszorkány bejön, el ne 
vehesse tőlük a gyereket. Na, most ahogy az anya tartja a gyereket, egyszercsak 
két boszorkány jön befelé. Ahogy bejöttek, énekeltek. Hát énekeltek, amikor az 
ajtón bejöttek. Most az a gyerekét olyan erősen tartotta, hogy a boszorkányok 
nem tudták a gyereket elvenni. Az asszony ágyában szalma volt és ezek most azt 
az utolsó szálig kiszórták. Azt gondolták, hogy így a gyereket megkaphatják. De 
az asszony nem engedte el a gyerekét. Az az asszony úgy félt, hogy vizesre izzadt, 
hogy a gyerekét elveszik. Akkor aztán az asszonyok végre az ajtón keresztül ki- 
mentek és azt mondták neki: Ha valakinek elmondja, hogy mi voltunk itt, akkor 
maga el van intézve, megöljük magát is, meg a gyereket is. Na, aztán így vége 
lett.” (Phon. Arch. Nr. 9652/3.) 
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A kicserélési kísérletről szóló történetek száma nagy és olyan változatos, 
hogy nem lehet őket rendszerbe foglalni. Minden egyes eset más szituációból 
adódik, csak az a közös bennük, hogy egy ismeretlen személy el akarta a gyereket 
venni és sikerült ezt megakadályozni. Így pl. Őriszigeten: „Ollan kicsi gyerekük 
vót, vánkosba. Ecce csak hallotta ám, hogy zörög az a két üveg, összeverődik. 
Csak hagatott, hagatott, eccecsak ott űt az ágy fejin az a. Csak poszogott, poszo- 
gott az a valami. Eccecsak hagatott egy darabig, utóbb asztán a gyerekhe nyút. 
Hát asztán a kisgyerek má egészen kinnvót a vánkosbú. Ugye a kisgyerek belebú- 
jik inkább a vánkossába, nem künek. Ez meg egészen fejjű vót má. Főhúszta. 
Hogyha eakarta vünni? De akkor édesanyám ekáronkotta magát. Akkor megen 
az a két üveg összecsirimpüt. A jel többet nem mutatkozott. Aszt mindig monta 
édesanyám, mikor a gyereket eakarta vünni valami. Hát mér húszta ki abbú a 
vánkosbú? Hiszen a gyerek nem künek megy. De hallottunk többeket is má, ol- 
lan boszorkánságot.” (Phon. Arch. Nr. B 6777.) 


Az újszülött kicserélésének megakadályozása volt a legfontosabb feladat. Al- 
sóőri adatok szerint legegyszerűbb volt, ha a kulcslyukat betömték, hogy ne tud- 
jon bejönni. Igen hatásos volt a fokhagyma. Ugyanígy általános volt, hogy „az aj- 
tóra mindig írtak valamit és ollan kereszteket csinyátak... Akkor, mindig mon- 
ták, hogy kereszteket kő csinyányi, hogy a baszorkán ne gyühessen be és eltün- 
jön.” (Alsóőr.) Kálmán Mária néni, aki amolyan paraszti bába volt, mondta el, 
hogy egy esetben az egyik anya, akinél segédkezett, nagyon félt, mert az egyik 
gyerekét már egyszer kicserélték. Ő erre, egy kést tett a lábához és rózsafüzért a 
fejéhez. Nem is lett semmi baj sem. (210. sz.) 


Néha ez sem használt és a boszorkányosok újra és újra el akarták a gyereket 
vinni. Egy ilyen esetben Csajtán, a majorban, már a férj barátjával virrasztott a 
szobában, de elaludtak. A harmadik éjszaka már mindent bezártak, de megint 
csak elaludtak. Végül is a plébánoshoz mentek. Az a harangkötélből vett egy da- 
rabot és avval füstölte meg. Így aztán elmúlt a veszély. De azért később mindig 
csipiszt mutattak a hátuk mögé tartott kezükkel, mert az használ. („Kisködmön” 
51. sz.) A Hanság-majorból Mosontarcsára (Andau) költözött Székely Margit né- 
ni anyja mindig egy kifordított gatyát tett a lánya feje alá, mert az biztosan vé- 
dett. („Kisködmön” 186. sz.) A csajtai majorban mondták el, hogy egy szom- 
szédasszony akarta a gyereket elvinni, de az anya szemközt köpködte, és az hasz- 
nált. De az asszony férje nem akarta ezt feleségének elhinni. („Kisködmön” 52. 
sz.) Egy őriszigeti elbeszélésben leírják, mi is történt és hogyan lehetett a „vál- 
tott” gyereket visszakapni. E szerint az igazi gyereket ellopták és egy másikat, 
egy gonoszt tettek a helyére. Legjobb volt, ha befűtötték a kemencét és úgy csi- 
náltak, mintha a sütőlapáton ezt a gyereket be akarnák a kemencébe tolni. Ilyen- 
kor aztán a gonoszok megmentették saját gyereküket, úgy, hogy gyorsan kicserél- 
ték. (221. sz.) 


A kicserélés néha együtt jár a megnyomással. Csajtán is ráült a nyomó az 
asszony mellére. Kérte tőle a gyereket és egy másikat akart érte adni. Ebben a 
történetben mondták el azt is, hogy a váltott gyerek hét éves koráig nem beszél és 
nagy feje van. („Kisködmön” 53. sz.) 


Az eddigiek is bizonyítják, hogy a gyerek kicserélésében igen hittek. Ezzel 
kapcsolatban olyan hiedelemmondák is kialakultak, amelyek már az elbeszélő
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költészetbe vezetnek át. Ilyen például a „Kire marad a kisködmön?” c. mun- 
kám 181. számú elbeszélése, amely Székely Margit nénitől származik. „Asztán 
aszongya (édesanyám), egy ember aszonta, hogy ü meglesi, hogy há vüszik a gye- 
reket. Hát, aszongya, evütték a gyereket asztán. Nem is ippenhogy aszt akarta 
volna meglesnyi, hanem a temetőárokba ü alutt, asztán eccercsak neszt hallott. 
Fújt a szél igenigen, meg dörgött, villámlott. Oszt erre főket. Asztán még hallott 
valami kis neszt. Asztán vót ott egy ollan romlott ház, hogy nem vót neki teteje. 
Le vót rombóva, csak a kövek vótak. Asztán, aszongya, bevittek oda egy gyere- 
ket, aszongya, négyen. Asztán egyik sarokba is át, meg a másikba is. Asztán innet 
a sarokbul odadobátak, arra a sarokra, meg arra a sarokra is. Ammeg mindig 
vissza a gyereket. Idedobáták, meg oda. Akkor valamit mindig montak, hogy ho- 
gyan legyen. Így legyen, meg úgy legyen. Akkor valamit mindig montak. Asztán, 
aszongya, ippen mire az ember hazament, hát a gyereket reggere hazavütték. De 
az anya eszrevette, hogy a gyerek más, mint előbb vót. Asztán monta az ember 
nekijök, hogy ü látta, mikor a gyereket ott a boszorkányok egyik sarokbú a má- 
sikba dobáták. Iccseréték ki a gyereket. Hogy igaz-e ez, nem-e? Aszt nem tudom. 
De én esztet hallottam édesanyámtúl.” (Phon. Arch. Nr. B 27298/5.) 


A stinatzi bábaasszony mondott el egy váltott gyerekkel kapcsolatos legen- 
daszerű hiedelemmondát. „Hát azt is mesélték, hallottam róla beszélni. Voltak 
parasztok és kisgyerekük volt. Fiatalok voltak. Hát a bölcsőből egyszer csak el- 
tűnt a gyerek és egy másik gyerek volt benne, egész korcs növésű és igen szőrös 
volt. Az a gyerek éjjel-nappal sírt. Egész nap, egész éjjel sírt az a gyerek. De ők 
tudták, hogy az nem az ő gyerekük. Az a gyerek olyan sokat evett, és amit csak 
adtak neki, azt az a gyerek mind megette és mindent összepiszkított. Az egész 
szobában összevissza szaladt az a gyerek. Azok kimentek a földre, aztán amikor 
hazajöttek, minden borzalmasan nézett ki. Most aztán elmentek a paphoz és kér- 
dezték a papot, mit csináljanak, mert ez nem az ő gyerekük, ezt elcserélték. Biz- 
tosan a boszorkányok csinálták azt. Hát a plébános azt mondta: Verjétek a gyere- 
ket, ahogy csak lehet és kergessétek el a háztól. Na, most ezek az emberek ezt 
valóban megcsinálták. Pár napig a gyereket ütötték, verték. Amikor kint voltak a 
földön és hazajöttek, a gyerek már az ágy alatt volt, már elbújt. Jó sokáig verték, 
amíg a házból végre kikergették. Na, és amikor az eltűnt a házból, az a gyerek, 
egyszercsak arról beszéltek a népek, hogy az a paraszt valakit megölt volna. Sem- 
mi sem segített, halálra ítélték. Na, és a boszorkányok éppen a levegőben repül- 
tek a gyerekkel, akit elvittek, és a szent Antal meg a kolostorban volt, bent a kert- 
ben. És az a gyerek egyet tüsszentett. És az Antal mondta: Isten éltessen! Ekkor 
aztán a gyerek leesett. Na, most a szülők igazi gyereke itt volt. De az még hosszú 
ideig tartott, amíg az apa a börtönben maradt. És amikor a fiú már nagy lett, 
mondták, hogy a férfit most kivégzik. Na, a gyerek kitudakolta és elment a bíró- 
sághoz és elmondta, hogy az senkit sem ölt meg. A fiú elmondta, mert ő tudta, 
hogy ki ölte meg azt az embert. És akkor az apa kiszabadult. Ezt nekem mesélték 
el!” (Phon. Arch. Nr. B 9652/3.) 
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15. MEGNYOMÁS 


A boszorkány jelző számomra gyűjtőfogalom, amelyben minden bent van, amit 
ugyan tartalom szerint megkülönböztetnek, de ami „amolyan boszorkányság”, 
azaz nem megfogható. Ilyen boszorkányság a megnyomás is, ami egyfajta boszor- 
kánnyal függ össze, amelyik azonban nem azonos a megrontó, az emberből alak- 
ját változtatni tudó személlyel. Az általánosan hitt boszorkányt meg lehet „idéz- 
ni”, és így ártalmatlanná tudják tenni, ami viszont a megnyomónál nem lehetsé- 
ges. A nyomó láthatatlan és megidézhetetlen démon. R. Beitl néprajzi szótárában 
a Trud címszó alatt írja: „Bezeichnung des dämonischen nächtlichen Drückens.” 
Künzig sem tekinti a megnyomót boszorkánynak és így a „Hexensagen” kataló- 
gusába föl sem vette. Dömötör Tekla is külön címszó alatt tárgyalja könyvében. 
A burgenlandi lakosság, elsősorban az asszonyok, mert a megnyomás kizárólago- 
san az asszonyok hiedelemvilágához tartozik, külön alaknak tekintik akkor is, ha 
boszorkánynak nevezik, ám e szó helyett magyar nyelven is sokszor a trúd szót 
használják. 


Frau Anna Schmied, gyógyítóasszony szerint: „Na és a drúd, az olyan bo- 
szorkányforma volt. És ha a kisgyerekek a bölcsőben feküdtek, a mellükre ült. 
A gyerekeknek olyan nagy mellük lett. Mindegy, hogy fiú volt-e vagy lány. Ott, 
ahol a mellük van, ottan húzták és olyan nagy mellük lett. A gyerekeknek termé- 
szetesen fájt, hogy doktor köllött. De az sem segített. Na, aztán egy olyan öreg- 
asszony füveket keresett és azokat valami zsírral dinsztelte és pirította. Ebből 
raktak a gyerekre és akkor megint visszament. És az ajtó elé zsidókeresztet (Dru- 
denhax’n) csináltak. ( zsidókereszt, ill. Drudenhaxen fogalma alatt a Dávid- 
csillagot értik.) Akkor aztán többé nem jött. Azt rajzolták föl az ajtóra és az ak- 
kor nem jött többé. Azt a zsidókeresztet rakták oda az ajtófélfára. És az anya né- 
ha egész éjjel nem kapott levegőt. Csak azt érezte, mintha valaki kezével nyom- 
ná, mintha olyan nehéz valami lenne. Nem? De csak éjjel, éjfél körül. Tizenket- 
tőtől egyig. Az éjféli óra. Alvás közben. Ha be is csukta az ajtót, az akkor is be- 
jött. A trúdot nem tudták a szobában megfogni. Az olyan volt, mint egy szellem. 
Azt nem lehetett látni. A boszorkányt azt látták, állat, vagy más, mint asszony. 
Azok olyan emberek voltak, mint a bácsikám vagy a néném, vagy a nagyanyám, 
olyan, mint valaki a rokonságból, az anyósom. Nem? Mindegy, hogy ki volt. A 
trúdot azt nem. Azt csak éjjel érezték, hogy valami nehéz volt, hogy az nyomta. 
A jószágnak nem ártott, csak az embereknek.” (Phon. Arch. Nr. B 9782.) 


Leitnerné Vörösváron (Rotenturm/P.): „A drúdtól féltek. A trúd ráült a mel- 
lére és akkor olyan puha mellük lett. És akkor a tejet is kiszopta. Akkor zsidó- 
keresztet rajzoltak az ajtóra és a drúd nem jött be a házba. Krétával húzták oda. 
A trúdot nem látták, az éjjel jött, akkor az embereket nyomta, vagy valami.” 


Már ez a két adat rámutat arra, hogy nemcsak az anyát, hanem a gyerekét is 
megnyomták. Néha azonban csak az anyát, vagy a gyerekét külön is. Mária Kiri- 
sits Stinatzról: „Itt korábban mindig mondták, a gyerekem egész éjjel sírt, meg-
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nyomták. És akkor volt olyan öreg, zsebbe való bicska, úgy mint a kétkrajcáros 
bugylik voltak, azt szúrták bele az ajtóba. Az volt a védelem ellene. Vagy pedig 
ollót raktak oda. Ez még nem is olyan régen volt, a sógorasszonyom, mikor még 
a gyerekei kicsik voltak, mindig az ajtóba szúrta a bugylibicskát.” (Phon. Arch. 
Nr. B 9624/2.) 


A megnyomás a születéstől kezdődően a keresztelőig veszélyeztette a gyere- 
ket és az egyházkelőig a gyerekágyas asszonyt. „Nem törőttek előbb az asszony- 
nya. Nem úgy, mint máma. Hát úgy, hogyha megnyomta magát, vagy pedig 
hogyha. Azért csináták mindig aztat a zsidókeresztet oda, mer mindig monták, 
hogyha a melle mekkeményűt és a teje meg nem jön meg, hogy akkor a trúd 
megnyomta. A gyerekeknek is főment a mellük. Sok gyermeknek. Úgy ojjan da- 
gatt mellük lett. Azér mentek előbb mingyá is az asszonyok, ha leheccséges volt, 
menné előbb az egyhászhó. Az egyhászhó mentek. Meg, hát mondom, mindig 
asztat a zsidókeresztet láttam. Ha odamentek, akkor má semmi baj se, ha csak 
úgy nem, hogy az ember megfázott, de ugye má hatalma nem vót. Az első út volt 
az egyház. Nem beszétek bizony senkivel. Csak a komaasszony, meg a bábaasz- 
szony. Azok kísérték, mellette mentek és a gyereket szinte evitték. Nem 
beszétek, mentek egész nyugottan az egyhászhó. És azután ha megvót nekik az 
úttyuk, akkor nem vót hatalma.” (Phon. Arch. Nr. B 6800.) 


Az egyes hiedelemtípusokban annyi belekeveredett elemet találunk, ame- 
lyek lényegében más főtípushoz tartoznak, hogy egy tájon belül is csak szinte 
erőszakos szétválasztással lehet az anyagot csoportosítani. Ez főleg az elbeszé- 
lésszerű megnyomási történetekben mutatkozik meg igen erősen, de általában az 
egész boszorkányhitre is vonatkozik. 


A megnyomás-történetekben az anya legtöbbször egyedül van otthon, nin- 
csen senki segítsége. Ha férjének elmondja, az vagy nem hiszi, vagy képtelen segí- 
teni. 


Legtöbbre jellemző, hogy a megnyomás leírása után mindig egy tanácsot ad- 
nak arra vonatkozólag, mit kell ellene védekezésként csinálni. Így a 163. sz. el- 
beszélésben a következő beosztást találjuk. Az asszonyt megnyomják. Elmondja 
férjének, aki nem hiszi el, mert ilyesmi nincsen. Ezután következik a védekezés- 
ről szóló tanács, miszerint a „fejvánkost” le kell húzni, és az ajtóhoz dobni, ak- 
kor a nyomó meg van kötve, nem tud kimenni. A „Kisködmön” 65. számú szö- 
vegében a megnyomás után ismét a tanácsadás, miszerint ott, ahol a nyomást ér- 
zi, verje nyírfaággal és páratlanul számoljon: 1–3 – 1–3. Ahogy veri, az szikrázik. 


Annak ellenére, hogy egyöntetűen hangoztatta mindenki, hogy a megnyo- 
mót, a trúdot, nem lehet látni, az elbeszélésekben gyakran megjelenik a fekete 
macska, amelyik az ablakon keresztül jön be. Amikor az elment, elmúlt a nyo- 
más. Ebben a történetben ezt lidércnyomásnak nevezték, ami a legöregebbek vé- 
leménye szerint korábban, azaz a múlt század végén, még a megnyomás általá- 
nos megjelölése volt. (104. sz.) Ugyanez ismétlődik meg a 181. sz. élményben is, 
ahol a megnyomó szintén macska formájában ül az asszony mellére. 


Utolsó elbeszélésünk, amelyik Alsóőrről származik, a legrészletesebb és vi- 
lágosan mutatja, hogyan keverednek a megnyomás és a megigézés elemei egy- 
mással. Ismét csak leírják a tényt, a megnyomást, amelyet a védekezési tanács 
követ. A „szárogatóra”, azaz az ágy és a kemence között levő szárítórúdra akasz-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 156


tott lepedővel kell a gyerekágyas asszonyt eltakarni, hogy senki idegen ne láthas- 
sa. Idegen nem mehet hozzá, kivételt képez a komaasszony. Az eltakarás általá- 
ban a megigézés elleni védekezési mód. Itt feltűnő a férj szerepe, akinek egy ru- 
hadarabot kell az ajtóba dobnia, hogy a boszorkány ne mehessen ki a kulcslyu- 
kon. Ha ezután keresgélnek a szobában, és békát találnak, hintsenek sót a szemé- 
be. (152. sz.) 


A megnyomás, trúd, lidércnyomás hiedelme gyűjtésünk idején mind a há- 
rom nyelvcsoportnál általánosan ismert volt. Az idősebb korosztályok nőtagjai- 
nál még a hiedelemhez tartozott, a fiataloknál egyre jobban a hiedelemmondába 
ment át. Jellemző, hogy monda formában is kizárólag az asszonyok elbeszélés- 
anyagában élt. Férfi jelenlétében, kivéve a majorokat, egyszer sem hallottam. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 157


 
16. MEGIGÉZÉS, SZEMMELVERÉS, 


SZENESVÍZ 


A megigézés a gyökeres társadalmi és gazdasági változások ellenére is az egyik 
legmélyebben begyökerezett hiedelem. A megnyomás, a gyerek kicserélése, az ál- 
lami szociális törvények általánossá válásával, a kórházban való szülés eredmé- 
nyeként egyre inkább elvesztik a hiedelemvilágban ható jelentőségüket. A szem- 
melverés azonban még ma is az asszonyok bizonyos mértékig zárt világának szer- 
ves része maradt. Ez elsősorban a gyerek megigézésére vonatkozik, és mint ilyen, 
az anya életével kapcsolatos. A szemmelverés a gazdasági életben, főleg az állat- 
tenyésztésben (borjú, csirke) is jelentős szerepet játszott. Az ember és állat közöt- 
ti alkalmazásnál azonban a paraszti gyakorlatban bizonyos szétválás mutatkozik 
meg, az elhárítás és a védekezés módszerei is különböznek egymástól, de ugyan- 
akkor bizonyos közös vonások is felfedezhetők. Így pl. hiszik azt, hogyha meg 
tudják állapítani, kinek a szeme ártott meg, akkor az ártó személy elveszti rontó 
erejét és ezáltal a gyógyítás lehetővé válik. A gyermek megigézésébe vetett hit a 
majorok asszonyközösségében erősebben élt, mint a parasztfalvakban. Ugyanak- 
kor azonban az állattal kapcsolatos szemmelverés a majorokban csak a paraszto- 
kat kigúnyoló elbeszélésekben fordul elő. A parasztoknál megtaláljuk a gyerme- 
kekkel, de még gyakrabban a gazdasági élettel kapcsolatosan is. 


A családi élet hiedelemköréhez tartozó szemmelverést ugyan „boszorkány- 
ságnak” tekintették, de ugyanakkor megállapították, hogy a szemmelverők nem 
mindig boszorkányok. Tapasztalatunk szerint a tájon belül a gazdasági élettel 
kapcsolatosan a boszorkányság” és a boszorkány fogalmának szétválasztása 
szinte lehetetlen. Adataink szerint voltak olyan „rosszindulatú emberek”, akik 
tudták, hogy szemük árt és szándékosan megigézték a gyermeket, de az adatköz- 
lők hangsúlyozták, hogy az igézők többsége nem tehet ilyen irányú képességéről. 
Az ilyeneknek erkölcsi kötelessége volt arra vigyázni, hogy újszülöttet ne nézze- 
nek meg, ugyanakkor azonban a ház asszonyainak kötelessége volt arra ügyelni, 
hogy idegen az újszülöttet ne láthassa meg. Néhány adat azt bizonyítja, hogy a 
megigézés lehetősége csak az egyházkelőig állt fent, legtöbben viszont azt bizony- 
gatják, hogy ez az iskolás korig, más vélemények szerint az első áldozásig hatott. 


A megigézésnek az egyházkelőig lehetséges hatása erősen keveredik a meg- 
nyomással és a váltott gyerekkel kapcsolatos hiedelmekkel. Így pl. kötetünk 218. 
számú elbeszélése azt említi meg, hogy egyházkelő előtt idegen nem nézhette 
meg a kisgyereket és kést, rózsafüzért (evangélikus község) kell az ágyba tenni és 
annak oldalára zsidókeresztet kell rajzolni. Ez itt nem általános. Általános vi- 
szont az a belső íratlan törvény szerint erkölcsi törvénynek tekintett előírás, hogy 
az újszülött gyermeket, de általában a kisgyermeket, nem szabad dicsérni, csú- 
nyának kell mondani. 


A csajtai major kovácsát afféle táltosnak tekintették, akinek „mágneses ereje” 
volt. Saját bevallása szerint, nem volt szabad újszülöttet megnéznie, mert az ak- 
kor beteg lett és így ő gyerekágyas anyát sohasem látogatott meg, de még csak az
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ablakon sem nézett be. („Kisködmön” 58. sz.) Egy alsóőri véleménye szerint: 
„Volt, hogy a szeme volt erős, hogy megigézte, hogy megverte a szemive. Aki 
szemmel megver, az még nem boszorkány, csak erős a szeme neki.” Ugyancsak 
egy másik alsóőri asszony szerint: „Van, akinek a szeme árt. A gyereket nem sza- 
bad dicsérni, amikor először megnézik. Akkor a gyereknek így tesznek: Jaj, te 
ronda, te! Megfogják az orrát. Aztán meg szoknak rátenni piros szallagot a gye- 
rekre, ugye azér, hogy főtünnyön, mer akkor nem mingyá a gyereket nézik, ha- 
nem a piros szallagot. Piros szallagot tettek. Máma nem tudom, máma már aszi- 
szem nem annyira.” (Phon. Arch. Nr. B 6354.) Egy asztalos, aki szintén boszor- 
kányos hírében állt, szintén ártó szemű volt. (173/a. sz.) Őróla mondták, hogy 
rosszindulatból is megnézte a kisgyereket, aki aztán minden esetben beteg lett. 


Havibajos asszony tudta, hogy nem nézhet meg gyereket, mert ha ezt meg- 
tette és ráadásul még meg is érintette, akkor az kiütéses lett. Először a dunyhát 
kellett megfognia és csak azután nyúlhatott a kezéhez. (217. sz.) 


Mint már említettük, a megigézés veszélye nemcsak az újszülöttnél volt 
meg, hanem általában a kisgyereknél. A hajdani alsóőri bába két kislányát, akik 
már 4 és 6 évesek voltak a majálisban „eldicsérték”. Mind a ketten betegek let- 
tek, de anyjuk segített a bajon. (116. sz.) A hiedelem szerint azonban az új élet 
mégiscsak érzékenyebb volt és az első hetekben jobban kellett vigyázni, mint ké- 
sőbb. Ez azt jelentette, hogy az anyának, de még jobban az anyjának vagy anyó- 
sának kellett bizonyos védekező eljárásokat betartani. Legáltalánosabb volt az el- 
takarás, a „befirhangolás”, és hogy ez még biztosabb legyen, sót tettek a kémény- 
be. (101. sz.) De az is gyakori volt, hogy „az urának az alsónadrággyát tette a feje 
alá, akkor nem köllött a nőnek fényi, hogyhát megrontyák. Mer a szülőasszonyt 
megszokták hát úgy rontanyi. De ha az urának az alsónadrággya a feje alatt vót, 
akkor nem köllött neki fényi semmitűse, hogy valami baj történik vele.” (Phon. 
Arch. Nr. B 7737.) Nagyon kellett vigyázni arra, hogy idegen a gyereket ne lát- 
hassa meg, („Kisködmön” 11. sz.) de az öregasszonyok szeme is akaratlanul árt- 
hatott („Kisködmön” 12. sz.). Senki sem tudta, mikor jön baj a gyerekre, de ha 
gyanút fogott, akkor a legegyszerűbb védekezési lehetőség volt a csipisz mutatá- 
sa. Csajtán ezt a kötény alatt vagy a mögött mutatták, de ugyanakkor megelőzés- 
ként már fordítva adták rá az inget a gyerekre. („Kisködmön” 42. sz.) A 86 éves 
Smodics néni Alsóőrön: „Meg még az a Betler Mári, az is tud valamit. Az is sok- 
szor mondott nekem valamit, az is. Mikor valaki megy, akkor „füttyöt” (csipiszt) 
köll a kötény alatt vünnyi.” 


Akárhogy is vigyáztak, csak előfordult, hogy a gyerek hirtelen „elhagyta 
magát”, elbágyadt és akkor rögtön a megigézésre gyanakodtak. Bizonyságot ak- 
kor kaptak, ha megnyalták a homlokát és az keserű volt. Így történt a 212/b. 
számú esetben is, amikor az anya levetkőzött és szennyes, nem tiszta ruhával tö- 
rölte le a gyereket, akit megnéztek és megbetegedett. Az orvos sem tudott segíteni 
rajta. Az adta a tanácsot, hogy a kisgyereket nem szabad feltűnően szépen felöl- 
töztetni. Más vélemény szerint a gyerek homloka megnyaláskor nem keserű, ha- 
nem sós. Egyesek ilyenkor „kilenc kalánt visszaolvastak, meg előreolvastak”. 
(Phon. Arch. Nr. B 6312.) Itt említették azt is meg, hogy egyesek az ilyen gyere- 
ket megfüstölték. 


Mind a három délburgenlandi nyelvcsoportnál a legáltalánosabb védekezési
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mód a „szenyesvíz” volt. Ennek alkalmazása két folyamatból állt. Először sze- 
nesvizet csinálnak, hogy megtudják, kinek a szeme ártott meg. A rontó felismeré- 
se azért fontos, mert ha tudják ki, akkor már nem árthat tovább. A „Kire marad 
a kisködmön?” kötet egyik elbeszéléséből láthatjuk legvilágosabban, hogyan 
csináltak szenes vizet. „Mikor a gyermekke emegyünk a szomszédba és ott va- 
gyunk vele, akkor mikor hazagyüvünk, a gyerek lehunnya a szemit, ollan bá- 
gyatt. Akkor aszt gondolluk, hogy szem ártott meg neki. Akkor mongyuk: Csiná- 
lunk szenyesvizet. Akkor a sporheltbe ég a tűz, van benne szén. Fogunk egy firt- 
lis poharat, aszt telitesszük vizze. Akkor fogunk három szenet. A három szenet, 
asztat mindig keresztbe tesszük bele. A csipővassa rátesszük, hogy a kezünk ke- 
resztbe van az üvegpoháron. Akkor aszmongyuk: Uram, Jézus, segiccs meg, a 
szem megártott a gyereknek! Az egyiket gondolluk egy nőre, a másikat godolluk 
egy férfire és a harmadikat gondolluk az anyára vagy az aptyára. Valamellik 
szem megártott nekijje. És akkor letesszük az üvegpoharat. Ha a három szén 
lemegy a fenekire, akkor három szem ártott meg nekijje... Eszt gyorsan kell csi- 
nyányi. Amint észrevették, azonna. A szenet akkor teszik bele, amikor még egész 
piros. A vízbe csak úgy serceg főfelé.” („Kisködmön” 42. sz.) 


Természetesen nemcsak üvegpohár alkalmas erre a célra, cserépbögre is 
megjárja. Kivétel nélkül mindig három faszén parazsat dobnak a vízbe, de gyak- 
rabban úgy jelölik meg, hogy egy mindig házas asszonyra vonatkozik, egy férfire 
és a harmadik leányra. Többször nem keresztbe rakják bele, hanem keresztet vet- 
nek rá. Székely Margit néni „receptjében” minden egyes parázsnál mondanak is 
valamit. „Egy. Atyának, Fiunak, Szentlélek nevébe. Fejkötő alá! Kettő! Atyá- 
nak, Fiunak, Szentlélek nevébe. Kalap alá! Három. Atyának, Fiunak, Szentlélek 
nevébe. Szallag alá!” („Kisködmön” 181. sz.) Egy szigeti adat szerint a vízbe 
„három pár eccejgot” tesznek és csak azután dobják bele a parazsakat. (228. sz.) 
Minden egyes széndarabnál egy bizonyos személyre gondolnak és amelyik le- 
megy, annak a személynek a szeme ártott meg. 


Ezzel az eljárással elvették az ártó erejét és megkezdhetik a „szenyesvizzel” 
a gyerek gyógyítását. Több esetben az anya levágja az inge alját és avval mossa 
meg a szenesvízből gyerekét. (173/a. sz.) Máskor a lemosáskor fordítva adják a 
ruhát a gyerekre (212/a. sz.) Néha nem elegendő az egyszeri lemosás, hanem há- 
romszor kell megismételni. („Kisködmön” 73. sz.) A lényeges azonban mindig 
az, hogy a gyereket szenesvízzel lemossák. Az is gyakori, hogy ebből a vízből né- 
hány csöppöt a gyerek szájába is öntenek. („Kisködmön” 181. és 135. sz.) 


A lemosással lényegében meggyógyították a kisgyereket, de azért a vizet fon- 
tos úgy kiönteni, hogy senki se juthasson a teljes mennyiséghez. Ezt sohasem ön- 
tik ki a szabadba, hanem mindig a lakáson belül, az ajtó sarkára. Ez azt jelenti, 
hogy három sarokra öntik, ebből két sarok a küszöbnél van alul és egy felül. De 
az is előfordul, hogy hét sarokra kell önteni. Ilyenkor két ajtót választanak ki, 
amelyekből az egyik mindig az udvarra nyíl. Vargáné Csajtán nem az ajtósarokba 
öntötte, hanem nyírfasöprűre. („Kisködmön” 42. sz.) 


Ha a gyerek mindezek ellenére sem gyógyult meg, akkor „meghívták” az 
igézőt és kérték, hogy vegye a kisbabát kezébe. A gyógyítás akkor sikeres, ha a 
gyerek szemét megnyalják és az nem sós. A nyálat, amivel megnyalták, a gyerek 
feje fölött átköpik. 
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17. ÖNTÉS – VÍZÖNTÉS 


Alsóőri kutatásom idején: lakásom a falu közepén, a községházával szemben, a 
„Mária-képjénél”, azaz egy magas kőoszlopon álló Mária-szobor mellett, ahol a 
falu négy legfontosabb útja találkozott, és ahol minden este a tej leadása után so- 
kan összejöttek. Szokásommá vált, hogy tejesköcsögömbe kimosás után még vi- 
zet öntöttem és amikor mentem a tejért, a ház előtt az aszfaltozott útra kiöntöt- 
tem. S ebből egy másik bonyodalom fakadt, mert a vizet nem leöntöttem, hanem 
az út széléről az útra öntöttem be. 


Ahogy az egyik nyári este nyitott ablakomnál ültem, váratlanul valami nagy 
szitkozódást hallottam. „Leánka, vak vagy? Nem látod, mi van itt? Mire vannak 
a szemeidék? Hogy még ijjen emberek is vannak, akik másoknak ártanak! Öntés 
van itt. Kerüld ki! Az ijjent beköllene záratni. Ijjen dögséget csinál.” A függöny 
mögül láttam, hogy a falu egyik vezető embere ment kislányával és ő szidta azt a 
lelkiismeretlen embert, aki ilyesmit csinál. 


Másnap elmentem Csulak (Bába) Roza nénihez, aki aztán elmondta, milyen 
veszélyes az ilyesmi. „Nálunk ha valakinek kiütéses a teste vagy viszketegséget 
kap, aszongyák, persze, mert valamit (valaki) kiönt, és te öntésen mentél keresz- 
tül, azért kaptad eztet. Nem szabadna kiönteni. Mert sokszor, Isten tuggya, mij- 
jen vizet öntenek ki és azér mongyák, öntésen ment keresztű és a teste viszkete- 
ges lesz vagy hadagos. Itt aszongyák, hogyha valahol valaminá kisborjú is volt, 
vagy akármicsoda, ugye, ha valaki bejött, nem tartották aszt az egyént jónak, ak- 
kor amikor ement, vizet öntöttek utána, hogy a szerencsét e ne vigye. De az más 
valami.” (Phon. Arch. Nr. B 6432.) 


Egy fiatalabb asszony a következőket mondta: „Ha valakinek valami beteg- 
sége van, kiveri, vagy krécer (rüh) vagy illesmi, aszonták, hogy akkor kiszoktyák 
önteni az uton átal. Közepin át. Lemossa magát, azután meg kivüszi az uccára és 
átönti az út közepin. Átal. Túsó felire. És aki az eső átmegy rajta, az efoggya kap- 
ni azt a baját. Evüszi arrú a másikrú, aki átmegy rajta. S arra marad a betegség. 
Még máma is előfordul, de azér mastmá hát betegség nincsen talán annyi, mint 
elébb, de még máma is fordul elő, bizony. Még a multkorokba is, mikor mentem 
fönek, az uton vüttem a tejet, még akkoris láttam. Mingyá montam magamba: 
Na, ez is az. Kikerülik, nem lépnek át. Kikerülik. Ki bizony. Kü én. Ecce én is, 
mikor itt hátú a szomszédba meghat egy kis gyerek, én is gyüttem lenek, mer ko- 
szorúslány vótam, gyüttem lenek, hosztam a koszorút. Hát mingyá montam: Ez 
igen furcsa öntís, egészen áta széllire. Én is bizony hát montam, hogy csak ipar- 
kodok. Éppegy szombati nap vót. Mire hazamentem, aszittem, elég a testem. 
Ténleg! Édesanyám mingyá monta, mihást meglátta, monta: Leánka, öntísen 
menté keresztű. Mongya, hama leja cipőt, leja harisnyádat, mozsd le. És rögtön 
ollan vót, mint a csalánkiveréses. Hóllagos mind. Azonna lemostam és én is ki- 
öntöttem. De énrulam is ement. Valaki evütte, de jelám. Bisztosan. Mer énrulam 
is ement. De, aszittem, nem birom ki, annyira égett.” (Phon. Arch. Nr. B 6681.)
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Az más kérdés, hogy arról az öntésről, amit tejvivéskor látott én semmit sem 
szóltam, mert az is az én köcsögömből származott. 


Az öntés kizárólag a betegség lemosására és annak a víznek kiöntésére vo- 
natkozik, amellyel a betegséget valaki átveszi. Ha senki sem megy át rajta addig, 
míg megszárad, megmarad a betegség. Igen világosan megkülönböztetik a vízön- 
téstől, azaz attól, ha valaki után vizet öntenek. Ez a rontó erejűnek vélt emberrel 
kapcsolatos. „Utánaköpnek, asztat megcsinyájják, vagy pedig tőtnek utána. 
Előbb korsók vótak, mikor én még ojjan kislánygyerek vótam. Egy korsó vizet 
öntöttek utána. Tiszta vizet a kutból. Vagy akár a lakásba fövüszik és mingyá 
utána. Ja, ja, aszt megcsinyáták több helen. (Phon. Arch. Nr. B 6790/2.) Egy má- 
sik adat így említi a vízöntést: „Előbb valahogyan jártak azok a csúnya emberek, 
ollan kódisok. Azok után szoktak önteni vizet. Utánaöntöttek vizet. Mer némel- 
lik ugye tudott valamit előbb, valamikor.” (Phon. Arch. Nr. B 6777.) A vízöntés, 
az utána öntött víz, elvette a rontó személy ilyen irányú erejét. „Ha gyanúba van 
véve, meg ha tuggyák, hogy ugyis az, akkor utánaöntenek vizet. Mer akkor vége 
van a hatalmáve.” (169/b. sz.) 


Az öntéssel való betegség továbbadás hiedelmét a majorokban nem találtam 
meg, a délburgenlandi tájon belül is csak a zárt, utcás településeken kaptam né- 
hány adatot, a szórványtelepülésekben ismeretlen. 
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18. HAZAJÁRÓ HALOTT, 
NYUGTALAN SZELLEM 


Őriszigeten majdnem mindenki ismeri a szigeti hamis eskü történetét, amely a 
falu határának kicsiségét magyarázza meg. Ez eredetileg sokkal nagyobb volt, de 
a környező főnemesek mindig többet vettek el. A szomszédos gróf ismét a bíró- 
sághoz fordult, hogy a szigetiek a határt kijjebb húzták. A kijövő bizottság előtt, 
szigeti földön, a gróf gazdatiszte megesküdött arra, hogy az uraság földjén áll, de 
ezt úgy tette, hogy csizmájában a gróf földje volt benne, és így csak nem esküdött 
hamisan. Lelke nem is jár haza, mint ahogy ez más hasonló mondában a rendhez 
tartozik. Ennek a hamis eskünek csak az lett a következménye, hogy a parasztne- 
mesi szigetieknek van a tájon belül a legkisebb határuk és azok már a századfor- 
duló óta vándor szakmunkások lettek. (191. sz.) Ez az egyetlen hamis eskü törté- 
net, amelyet találtam, de ez sem hiedelem-, hanem történeti monda és mint 
ilyen, bizonyítható magja van. 


A hamis esküből kifolyólag bolyongó, hazajáró lélek hiedelme a tájon belül 
ismeretlen, de bőségesen találtam olyan hiedelemmondákat, amelyekben a becs- 
telenségben meghalt ember lelke nem talál nyugalomra, és mindaddig hazajár, 
amíg meg nem bocsátanak neki. Az egyházkelőre jött asszonyt a pap hazaküldi. 
Ez a pap váratlanul meghal és feladatának hanyag elmulasztása miatt lelke nem 
nyugszik meg. (123. sz.) A pinkafői (Pinkafeld) bíró elsikkasztotta az árvák pén- 
zét. Mikor meghalt, lelke minden éjjel ragadozó állat képében hazajárt. Egy ké- 
sőbbi temetésen a bíró sírjából nagy robajt hallanak, mire mindenki elmenekül, 
csak a pap marad ott, aki imádkozik az elkárhozott lélekért. Írnak a pápának, aki 
azt válaszolja, hogy vigyék el a megszentelt földből. Csak akkor tudják kivenni, 
amikor egy szent barát segítségükre jön. A lovak is elakadnak a hullával, de mi- 
kor aztán mégis sikerült új helyre temetni, s nyugalom lett. (153. sz.) Ez a monda 
a tájon belül mind a három nyelvcsoportnál ismert, csak a majorok lakói között 
nem találtam meg. 


Mint ahogy a pinkafői bíró mondája is erkölcsi indíttatású, a közösséggel 
szembeni vétséggel függ össze az allhaui hazajáró lélek mondája is. „Itt a falu- 
ban volt egyszer egy öreg paraszt. És az, amikor itt Allhauban a templomtornyot 
építették, szorgalmasan segített. És az olyan sok ácskapcsot, anyagot, láncot, dol- 
gokat lopott össze. Na, és akkor meghalt. Na, és egyszer, amikor a sekrestyés ott 
fönt a templomtoronyban állt, egyszer csak hallott valamit. És akkor fölment és 
az öreg Meidl (ez volt a meghalt neve) ült ott, mint szellem. És akkor lejött, és 
mondta a plébános úrnak, hogy annak a szelleme ül ott. Csöndesen, halkan 
mondta a plébános úr: Ezt meg kell szólítanunk. És akkor a plébános felment, és 
szólt hozzá. Na, és akkor mondta, hogy ő nem tud boldogulni, mert ő olyan sok 
kapcsot, olyan sok építőanyagot lopott a templomtól. Az udvarában, ott és ott 
van minden, vigyék vissza, hogy ő boldog lehessen. Na, és akkor a plébános úr 
kihirdette az egészet, és akkor nem jött többet. Ez itt történt a mi templomunk- 
ban, Allhauban.” (Phon. Arch. Nr. B 9750/5. Németből magyarra fordítva.) 
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Alsóőrön az újonnan megvett házban éjfélkor mindig zörgetnek. A vevő kér- 
dezte az eladót, hogy kinek tartozik, mire az megmondta, hogy egy meghaltért a 
misét nem fizette meg. Mikor kifizette, elmúlt minden, nyugalom lett. (98. sz.). 


A szigeti 233. számú történetben arról van szó, hogy ha a meghalt ember va- 
lamit itthon felejtett, annak szelleme hazajár és éjjel a ház lakói zenét, dalolást, 
táncolást hallanak. De az a szellem mást nem csinál, csak elsuhan a lakók mel- 
lett. Ugyancsak Szigeten vallják, hogy az öngyilkos lelke hazajár, az nem tud 
nyugodni. (Phon. Arch. Nr. B 6798.) 


A halott nyugalmát nem szabad zavarni és halottal, a meghalással kapcsola- 
tos előírásokat be kell tartani, mert másképpen visszatér. „A halottnak nem sza- 
bad a tükörbe meglátni magát. Aszt én is szoktam. A halottnak nem szabad a tü- 
körbe látni magát, meg a halottasgyertyáná nem szabad semmit dógozni. Mer az 
a gyertya nem minekünk ég, hanem annak a halottnak. És anná a világná egy 
asszony. Irígy vót persze, a férje katolikus vót és a nő evangélikus. Az itt történt. 
És asztán ugye sajnáta, hogyhát az a gyertya, az a szép, mer a gyermekei hoszták 
a gyertyát. A, mit, aszongya, csak nem égetem el eszt a sok gyertyát ittennek? 
Maj nekem jó lesz máskor is. Nem ijjenkor, mikor nem köll. Hiszen ingyér nem 
lehet a gyertyát égetni. Eccer meg igye kezdett varrni mellette. Hát eccercsak ki- 
ket a halott. Asztán az volt. Mingyá eszébejutott annak a nőnek, hogy: porból 
letté és porrá köll lenned. És hamarosan megrugta a kemence lábát és kidobta a 
hamut. Akkor összeroskatt megin a halott. A hamú az a mencség. Hát a nő irigy- 
kedett és anná a világná, halottvilágná varrt. Hát aszt nem szabad. A hamú, meg 
a szentöltviz. Hát a hamút, miko észreveszik, odacsaptyák a hamut. Azér mindig 
mondom a halottra: Jó, aki meghal, asztot ne kivánnya mindig az ember haza. 
Mer sokan aszt izélik, hogy jöjjön haza, jöjjön vissza. Aszt bolonccságnak tar- 
tom, mer nem jó. Annak a halottnak se. Annem így meg úgy! Hanem az meghat 
és legyen nyugott!” (Phon. Arch. Nr. B 6798.). 


Nem véletlen, hogy a délburgenlandi tájon belül a meghalt kisgyermeket 
nem szabad nagyon siratni, mert akkor „visszajár” a lelke. A csajtai majorba is 
visszajön a kisgyerek és kéri anyját, ne sirassa, mert ő akkor vízben jár és elma- 
rad a többitől. („Kisködmön” 8. sz.) Alsóőrön Bába Rozi néni mondta el, hogy: 
„A mama borzasztóan sirt. Borzasztóan sirt. Osztán álmába ecce megjelent neki 
a tezsvérem. Aszmongya: Mama, aszmongya, mama, szépen kérlek, ne sirgyál, 
aszongya, mind vizes a ruhám.” (Phon. Arch. Nr. B 6353/2.) Ez a kisgyerekkel 
kapcsolatos hiedelem ma is él, de aktívabb volt abban az időben, amikor majd- 
nem minden harmadik gyeremek meghalt. A gyerekágyban meghalt anya lelke is 
hazajár akkor, ha anyósa rossz kis árvájához, és ápolja gyermekét. (207. sz.) 


A környéken belül általános hit: „Aki meghal, egy másikat fölvátotta. Akkó 
ott áll az ajtóba. A temetőajtóba egy áll. És asztán mast másik meghal, mast az 
elmehet, mast a másik áll ott, amellik mast hat meg. A lelke. Na, most ez a hét- 
hónapos kislány hat meg, mast ennek mijjen sokáig köll ott áni, abba a hidegbe 
ott állani, míg valaki jön utána, hogy meghal. Ha valaki meghal, akkor mehet pi- 
henőre.” (Kiss Mária, Alsóőr, 1965.) 


Hiedelem jelenségek függenek össze a halott felöltöztetésével is. „Na, és ha 
lehet, egy halottat sose őtöztessenek fő feketébe. Ami a legrosszabb nálunk. Ami- 
kó egy asszonnak, fijatal asszony vót, meghat a lánya, na, és az asszony mindig
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álmodott rólla. A mama meséte. Jaj, aszongya, édesanyám, nem vagyok képes 
má dógoznyi, mindennap mosnom köll a fekete ruhámat, mire hófehérre kimo- 
som. Itt mindig feketét adnak. De azoknak addig köll mosni aszt a ruhát, még fe- 
hér nem lesz. És cipőt egyátalán ne huzzanak a lábokra, egy halott lábára, mer 
addig köll neki abba a cipőbe járni, még tejjessen tüskebokorrá nem válik az a ci- 
pő. Mer Jézus Krisztus is mezítláb járt.” (Kiss Mária, 1965.) 


Itt említem meg a temetővel kapcsolatos éjszakai hiedelmeket is, mert ezek a 
halott és az élők kapcsolatával függenek össze. Alsóőrön boszorkánynak nevezik 
azt a feketébe öltözött asszonyt, aki éjjel a temetőbe megy és ott eltűnik. A német 
nyelvű Wolfauban is boszorkánynak nevezik az özvegyet, aki meghalt urával a 
temetőnél beszélt. „Na, és itt meghalt egy. Az az ember talán már húsz évvel ez- 
előtt meghalt. És a boszorkány, az mindig kiment a temetőbe és beszélt vele, az 
urával. De be nem mehetett, a kerítésen kívül volt. És az kijött a sírjából és be- 
szélt vele. Hogy jöjjön, neki lenne valami mondanivalója. És az jött. Be nem me- 
hetett a temetőbe, nem, nem, a sírokhoz, de a kerítésen kívül, mert legtöbbször 
van a temetőnél kerítés, onnan beszélt vele, az urával. Ő így bizonygatta, ő hívta 
őt: Ta Hans, vagy Franz, hát ahogyan hívták, valamit akarok neked mondani. És 
az akkor kijött a sírjából és odament. És aztán megint eltűnt. Ő meg ismét haza- 
ment.” (Phon. Arch. Nr. B 9750.) 


Külön csoportba tartoznak a szántófölddel kapcsolatos hiedelemmondák és 
az ezekkel összefüggő büntetések. A 214. számú történetben az asszony véletle- 
nül levágott valamit a szomszéd földjéről. Igen megbetegedett. Végül is elment a 
szomszédhoz és bocsánatot kért tőle. Meggyógyult, de azóta a földet mégsem 
használják. Ha valaki a szomszéd földben valami kárt okoz, vagy abból egy dara- 
bot elszánt és nem adhatja vissza, mert meghal, lelke bolyong addig, míg valaki 
meg nem szólítja. Akkor ugyanúgy megszabadul, mint ahogy a már említett all- 
haui ember is csak megszólításra szabadulhatott meg szellemjárásától. (225. sz.) 


Délburgenlandban mindenütt kevés volt a föld, sok az éhes száj. Legna- 
gyobb bűnnek a föld, vagy az arról történő lopást tekintették. Ez így volt mind a 
három nyelvcsoportnál. Stinatzon is. „És itt mindig hallottam, hogy egy, az éle- 
tében mindig olyan zsugori volt és egynek a mezsgyéjét learatta. Így pl. két szom- 
széd volt és amikor az egyik szántott, akkor a szomszédtól túl sokat szántott el. 
Úgy, hogy ennek az embernek nem lett nyugta, ha egyszer meghalt. És az mindig 
visszajött és ott a mezsgyén mindig ide-oda ment. Ahol ő valakitől valamit el- 
szántott. És ott világított, olyan fény volt.” (Phon. Arch. Nr. B 9624/4.) Ezt a 
fényjelenséget sohasem keverték össze a tüzesember vagy a lidérc hiedelmével. 
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19. A BOSZORKÁNYTUDOMÁNY 


MEGSZERZÉSE ÉS TOVÁBBADÁSA 


A garabonciás egyik jellemzője a könyv volt. Abból olvasott jégesőt. A boszor- 
kányhiedelemben is előfordul az a könyv, amelyikből ezt a tudományt meg lehe- 
tett tanulni. Ilyenről mesélt személyes élményként az egyik alsóőri férfi, aki még 
legénykorában barátjánál egy könyvet talált, amelyben „mindenféli jel” volt. „A 
bötüket asztat megolvasni nem lehetett vóna sehogycse... Mindenféli állatjelek. 
Akkor mindenféli bötü. Rendes bötü is vót benn. Akkor a másikat egyátalán 
nem lehetett megösmerni. Hát az akkor nem vót más” (159. sz.) Úgy tűnik, hogy 
egy hajdani diák algebrakönyvét hitték a boszorkányság tankönyvének. 


Félreértés vagy nem, lényeges az volt, hogy hittek a praktika könyvből való 
megtanulásában. „A boszorkányoknak könyvei voltak, olyan nagy könyvek. 
Nagy könyvek voltak azok. Ott volt bent biztosan a boszorkánymondás, hol csi- 
náljanak, mit kell nekik mondaniok, vagy mit terveztek, hova menjenek, mit kell 
nekik mondani. Nem mindig hatott ugyanaz a mondás mindenütt. Hogy hát 
azok, amit akartak, hogy most mit csináljanak, hogy azt a könyvből olvasták ki. 
Az mindegyik boszorkánynak volt. Az én nagyanyámnak is volt egy nagy köny- 
ve. Mondtam anyámnak, hogy elhozta volna Borostyánkőről (Bernstein) ide le, 
és én is ki tudtam volna olvasni, én is repülhettem volna. Azt mondtam, talán ja- 
vamra vált volna, hogyha én is mint boszorkány repülhettem volna. Nem?” 
(Schlaining, Szalónak, 1964.) 


A csajtai majorban a boszorkánymulatságba betévedt legényt a boszorká- 
nyok, férfiak és nők, arra akarták kényszeríteni, hogy mulasson velük és írja be 
nevét egy könyvbe, kötelezze el magát. Ő nem tette ezt meg, és bosszúból addig 
táncoltatták reggelig, míg csak a csizmájának csak a szára maradt meg. („Kisköd- 
mön” 17. sz.) 


Arra is akadt adatunk, hogy aki boszorkány akar lenni, annak meg kell 
Krisztust tagadnia és leköpni a keresztet. Aki erre a próbára került és ezt nem 
tette meg, az boszorkányos lett ugyan, de csak javítani tudott, rontani nem. 
(„Kisködmön” 67. sz.) Egy másik történetben az egyik asszony a másikat elhívja 
a boszorkánygyűlésre. Együtt repülnek és amikor megérkeznek, meg kellett vol- 
na a „csúf, taknyos Pulutót” csókolni. Mivel ezt nem tette meg, ledobták a sep- 
rűről, keze, lába kitörött. („Kisködmön” 18. sz.) 


Aki a fenti módon tanulta meg a boszorkányságot, az tudott rontani és javí- 
tani, de legtöbben inkább csak rontani tudtak. A rontókat két csoportba osztot- 
ták be. Az egyik csoport tagjai nem tehetnek róla, hogy életük ilyen lett, szen- 
vednek is miatta, de már születésükkor kapták. Ha akarták, ha nem, nem tudtak 
a boszorkányságtól megszabadulni. Legtöbbje nem is ment férjhez. „Ki vegye el? 
Ezelőtt úgyis egy evette aszt a szegén nőt, asztán a férjinek fötünő vót az, hogy 
mindig emegy este, söprüt fektet mellé. Hát asztán ement utána, asztán mi vót a 
haszna? A szegén asszonnak, vége lett. Illenkor emegy úgy, hogy a férj nem veszi 
észre, hanem hát mégis hogy vele, mellette van valaki, söprüt tett neki oda. De,
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hát ő nagyon figyelembe vót. Neki feltűnő vót, hogy minden este ement ugyé. 
Akkor megakarta menteni és tönkre köllött neki mennyi. (Phon. Arch. Nr. 
B 6796/1.) 


Szalónaki vélemény szerint: „A boszorkányságot nem lehet megtanulni. Ha 
valami mondást mondtak az emberek, pár szót mondtak, mondást. Mindent be- 
festeni, mindent bekenni, semminek se nekirepülni! És maguk csináltak maguk- 
nak valami kenőcsöt és bekenték kezüket, arcukat, hajukat bekenték és repültek, 
hogy senkinek sem volt hatalma fölöttük. Igen öregek lettek a boszorkányok. 
Haldoklásnál sokáig szenvedtek. Talán bűnhődni kellett nekik, hogy más embe- 
rek jószágát tönkretették, hogy az embereket kínozták. Talán ezért nem tudtak 
meghalni. A boszorkányoknak bent volt a testében az ördögség. Azok egymás 
között nem is adtak egymásnak kezet. Jónapot, és úgy, de kezet nem.” (Schlai- 
ning, 1964. Németből fordítva.) 


Egyetlen olyan adattal találkoztam, amely szerint boszorkány tudott lenni 
az, aki valami ruhát felvett. Frau Leitner mesélte Vörösváron: „Hát akkor meg a 
rafinált parasztasszonyok elmentek a szomszédba és lefejték a tejet. Itt magukra 
terítettek egy fehér kendőt és akkor boszorkányok lettek, és akkor a parasztoktól 
elfejték a tejet. És akkor reggel, mikor fejni mentek, nem volt semmi tej sem. Ter- 
mészetesen, mondták, hogy a boszorkányok fejték le.” 


Kálmánné szerint: „Voltak a boszorkányok között rangok. Hogyne vóna. 
Bisztosan van, de erről nem beszétek. Dehát az ember észrevehette. Ojjiknak egé- 
szen föment a sorsa, ojjiknak meg nem ment semmire.” (Phon. Arch. Nr. 
B 6797.) 


„Az ijjenek nagyon nyugtalanok, mindig menni ke nekik. Mindig! Mindig 
menni ke őnekik! Azér mondom, talán már kiskorába annak a lánnak átatták, 
vagy valami, mer a többnyire rokonságba marad ez. Azza hogy átaggyák, már 
tud mindent. Ja, ja! Ü már asztat betanittya azér mellette. Dehát többnyire a 
második ágazatba, harmadik az má változott, má nem megy úgy ki neki és nem 
tuggya semmirese vinnyi.” (Phon. Arch. Nr. B 6796.) 


Nyelvi különbség nélkül hitte mindenki, aki hitte, hogy a boszorkány, aki 
rontó volt, csak akkor tud meghalni, ha a boszorkányságot valakinek át tudta ad- 
ni. Éppen ezért az ilyen mindig igen nehezen halt meg. (64. sz.). Aki a haldokló 
boszorkánnyal kezet fogott, az átvette tőle. Az egyiket halálos ágyán becsapták és 
a kéz helyett a sodrófát nyújtották neki. De azért meghalt, csak így senki sem vet- 
te át. („Kisködmön” 9. sz.) Alsóőrön is csak akkor hal meg a rontó boszorkány, 
ha valaki átveszi tőle a képességét. Itt hangsúlyozzák, hogy tanulni is lehet, de az 
ilyen nem árt szándékosan. (184. sz.) Ugyanitt mesélték, hogy amikor a boszor- 
kány már olyan sokáig haldoklott, egy férfi vállalkozott rá, hogy elmegy hozzá és 
átveszi tőle. De ő nem ment el. (148. sz.) Szigeten így mondták: „Kezet köll neki 
valakive fognyi. Átanni neki. Akive utollán kezetfog, annak aggya áta. Ha pedig 
nem tud, akkor az ördög evüszi. Sokájig kinlódik vagy szenved, mongyák, ugyé. 
Meghal, de akkor az ördög evüszi. De ha áttuggya annyi, akkor úgy meghahat, 
mint egy másik ember... avve át is atta.” Ha egy boszorkány igen rosszindulatú 
és ártó volt, ha az ördöggel kötötte meg a szerződést, akkor halála után még az 
égi bosszú is elérte és mint ahogy Pesti mesélte, temetésén a villám belevágott a 
sírba. („Kisködmön” 66. sz.) 
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Gyűjtésünk idején már megoszlott a vélemény. Egyesek szerint még voltak 
boszorkányok, mások szerint már kihaltak. „Előbb valamikor volt, de mast má 
nem. Má Könyves Kálmán kimonta, hogy nincsennek boszorkányok. No, de 
előbb, az én időmbe még vótak. Azelőtt vótak. Hittek itt is.” (Phon. Arch. Nr. 
B 6775/2.) Szigeten megmondták: „Aszt a baszorkányokat a Könyves Kálmán 
megégette. Nem vót többé baszorkán.” (Phon. Arch. Nr. B 6789/1.). 


Alsóőrön a boszorkány a „söprün űt, aszmongyák, és azon röpűtek is. És 
csunya kendő vót nekik a fejin. Mer itt valamikor létesztek a baszorkányok. És a 
római pápa türűte e a baszorkánságot nálunk.” (1965.) „Máma, máma az ki van 
zárva. Máma má nincs hatalmuk. Mi az oka? Hát má a püspök evette nekik az 
erejit. Hijába van! És máma minden ügyes ember, aki ekkis éssze van, má ügye- 
sen gondul is, meghát mindenkinek, aki ekkicsit is, van valami jele rajta. Ha nem 
is láttya senki. Vagy egy szentőt keresztet visel benn vagy valami. Valami van ná- 
la, ami meg van szentűve. Abba a pillanatba nincs neki hatalma.” (Phon. Arch. 
Nr. B 6800.) 
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20. BOSZORKÁNY ÁLLATALAKBAN 


A boszorkány gyakran állatalakban jelenik meg. Az evvel kapcsolatos állatfajták 
száma meglepően kicsi; békára, macskára korlátozódik, csak egy esetben talál- 
tam varjút, illetve lovat. E kérdés tárgyalásánál is különbséget kell tennünk, a bo- 
szorkány és a boszorkányos között. Itt most csak azokat az állatalakban történő 
megjelenési formákat tárgyaljuk, amelyek az itt élő emberek hiedelme szerint 
valóban boszorkányok. Az éjszaka sötétségében járó, ijesztő állatalakokat a bo- 
szorkányosok közé sorolják be, és ezeket külön pontban foglaljuk össze. 


A tehén teje kétféle okból szűnhet meg. Vagy megrontották és nem tud tejet 
adni, esetleg csak véres tej jön tőle, vagy pedig valaki valamilyen formában, so- 
hasem emberalakban, lefejte. Ez a lefejő a legtöbb esetben béka alakjában megy 
be az istállóba és a tejet kiszopja. Ha tudjuk, hogy az itteni kisparasztoknak álta- 
lában két tehene volt, azok voltak az igavonók és mellékesen a mindennapi élet- 
hez szükséges tej biztosítói, akkor megértjük, miért jutott a tej elmaradása a hie- 
delemvilágon belül ilyen fontossághoz. Ha megrontották a tehenet, azaz beteg 
lett, véres tejet adott, akkor az igavonó állat került veszélybe, ha a hiedelem sze- 
rint, lefejték a tejet, akkor a háziasszony került nehézségbe. Állatorvos hiánya, és 
a rossz etetés következtében mindkét eset gyakran előfordult, és ennek megfele- 
lően az ezzel kapcsolatos adatok, hiedelemmondák száma is igen nagy. Ezekben 
a béka sohasem volt a rontó, hanem a lefejő, de még mint látni fogjuk, a béka a 
mezőfölddel kapcsolatos hiedelmekben is feltűnik. Az uradalmak cselédségénél 
ugyan előfordul de csak mint olyan elbeszélésanyag, amelyben a parasztok hit- 
tek. 


A béka formájában tehenet lefejő boszorkánytörténetek mind a három 
nyelvcsoportnál megvannak és nem mutatnak különösebb változatosságot. 
A békát meglátják az istálló előtt. Gyanúba veszik, hogy boszorkány és vasvillá- 
val átszúrják. Reggelre eltűnik. („Kisködmön” 19. sz.). Ugyanígy Alsóőrön fejés 
közben egy „varacskosbéka” ugrik a tehén lába közé. A fejő férfi vasvillával át- 
szúrja. Mire a fejéssel készen lett, eltűnt a béka. (157. sz.) 


Általános az a hit, hogy a megsebesített béka újra emberré változott vissza és 
másnap egy boszorkányos asszonyon látják meg a sebeket. „A béka, hogy be- 
ment az istállóba, a béka, hogy megszoptya a tehent. Előbb. Mongya édesanyám, 
hogy az öregek beszégettek mindenfélit. Leszúrták és el is ment. Arrú én is tu- 
dok. Az illető asszony meg akkor másnap sánta, meg akkor görbén ment. Az az 
illető asszony. Akkor megtutták, hogy az vót a baszorkán. Nekem egy pajtásom, 
együtt társalogtunk, mulattunk, mindent, mikor hazament, lovuk is vót nekik, 
tehenük, asztán egy nagy béka vót az istállóba. Leszúrta a vazsvilláve és regge 
nem vót ott. Ja, ja, az sokszor monta. Én nem láttam, de a maga beszéte.” (Phon. 
Arch. Nr. B 6775/3.). 


A csajtai majorban mondtak el parasztokról hasonló történetet. Az istálló-
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ban talált béka egyik lábát villával átszúrták és másnap egy asszony keze be volt 
kötve. („Kisködmön” 88. sz.) 


Az istállóban a béka leszopja a tejet és hazaérve fazékba hányja. Erről 
mondták Vörösváron: „Itt beszélte egy asszony. Reggel korán bement az istálló- 
ba és ott volt a tehén, de a tőgye, minden tele volt vérrel. Na, akkor fejni kezdett, 
de csak vér jött a tőgyéből. Azt mondja, hallotta, hogy az istállóajtóban valami 
úgy kapart. Most odament az istállóajtóhoz, fölnyitotta, hát egy igen nagy béka 
feküdt ott, de az olyan vastag volt. Akkor aztán fogta a vasvillát, beleszúrta, és mi 
volt? Csupa tej ömlött ki abból a békából. Csak tej és tej! És akkor szaladt az ap- 
jához és felkeltette, mondta neki. Mikor az kijött, a béka nem volt ott, de semmi 
sem, a boszorkány sem volt ott. Ő mondta, hogy az szopta ki a tejet, és aztán el- 
tűnt.” 


Wolfauban él az a hiedelem, hogy a gabonaföldön „voltak azok a nagy va- 
rangyosbékák. Hát azok mind elvarázsolt grófok, meg hercegek. De azokat nem 
szabad bántani. Azok elpusztulnak, akik a kapával belevágnak. És ha azok vala- 
kire ráspriccelnek, rábrekegnek, annak az egész bőre lemegy.” Ezt a hiedelmet 
egyetlen más faluban sem hallottam. Nyelvcsoportoktól függetlenül általános az, 
hogy a boszorkány béka formájában a gabonát szedi össze és viszi el. „Mink csak 
mindig így védekesztünk, hogyhát ahogyan én tudom, hogy mindig kenyér- 
morzsáve. Hogyha illesmi előfordút vagy pedig sokszor hallottam többtű, kőcs- 
csönösztek ki gabonát és asztán hogyan az illető evette, az asszony meg főszette. 
Mint békának ment utána és mikor a másik vette, főszette. Hát osztán ahogyan 
az az ember látta, hogy az a béka mind főszedi a gabonát, fogta asztat a nyirfa, 
többnyire egy jó, paraszt mindig nyirfából csinájja abba az ösztökébe, asztán fog- 
ta az ösztökét, asztán agyondobta a békát. Asztán az az ember, a másik, jött. 
Monta: Hallod, aszongya, agyonverted az asszonyomat. Na, hát aszongya, én 
eszt nem tuttam. Istenem. Köccsönkérte ugyis, asztán mingyá föis szette.” (Phon. 
Arch. Nr. B 6800.) 


Személyes élményként mondták el Szigeten azt a történetet, amelyben ara- 
táskor a férfi véletlenül megvágta a békát. Igen megsajnálta és később túrósmá- 
csikkal meg is etette. Ősszel jött hozzájuk egy ismeretlen asszony és megajándé- 
kozta, mert annak idején segített neki, amikor az béka formájában a gabonaföl- 
dön volt. Még hozzáfűzték, hogy kint a földön senki sem bántja a békát. (216. 
sz.) Ezt a békát általában „komaasszonynak” nevezik. Ha megkímélik, jóindula- 
tú, de ha bántják, akkor megbosszulja magát. Erről tesz említést 234. sz. elbeszé- 
lésünk, amelyben a Magyarországon részesarató házaspárhoz evés közben oda- 
megy egy béka. Az asszony nagyon szidja, de a férfi mégis csak ad neki enni. Ké- 
sőbb egyszer a férfi találkozik egy ismeretlen asszonnyal, aki a béka volt. Az küld 
feleségének egy csiricsári kendőt, ami a férfinek nem tetszett és hazafelé menté- 
ben egy fára felkötötte. Ahogy odakötötte, a fa derékba széttörött. Hazavitte vol- 
na a kendőt, feleségének meg is pecsételődött volna a sorsa. 


Mint már mondtuk, a béka lefejte a tehenet. A macska megrontotta, de nem- 
csak azt, hanem az embert is, és főleg éjjel, a sötétségben kintjárót meg is támad- 
ta. Egyetlen olyan elbeszéléssel találkoztam, amelyben a macska a tehenet lefej- 
te. Ez Mosontarcsáról, Székelynétől származik, akinek személyes élménye volt. 
Az uradalmi tehenészetben lefejte valaki a teheneket. A gazda parancsára legé-
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nyek meglesték és egy macskát találtak. Megfogták és mind a négy lábára pat- 
kót vertek. Másnap az egyik asszony nem kelt fel, keze, lába meg volt patkolva. 
(„Kisködmön” 191. sz.) 


„Nyirfasöprüt kell az ajtóba támasztani, akkor nem megy be, aszonták. Meg 
szentgyörgy, mikor a kökény virágzik, akkor is szent György naptyán a kapukat, 
az uccaajtót, mind kiköll bökni ojjan „szentgyörgyággal”, virágos szentgyörgy ág- 
gal, hogy a boszorkányok ne mennyenek be a házba.” (Phon. Arch. Nr. B 6793.) 
Németül ugyanezt mondták: „Az öregeknél az szokás volt, hogy tövist, kökény- 
tüskét tűztek az ajtóba. Akkor az udvarban a boszorkánynak nem volt hatalma, 
nem tudott bejönni. Hát Szentgyörgykor van a boszorkányoknak a legnagyobb 
hatalmuk.” „Beszéték mindig, macskaformába, békaformába. Fekete macska, a 
ház előtt este, mikor néhányszor eszalatt előttük az úton, hogy az baszorkán 
vót.” (Phon. Arch. Nr. B 6813.) Ugyancsak Szigeten mondták: „A Náni néni, az 
monta mindig, hogy ő kinn dógozott a mezdőn és asztán egy fekete macska futott 
átal. Én nem tudom, még látta a konyhára bemenni.” (Phon. Arch. Nr. 
B 6789/1.) 


Amíg a béka képében fejő boszorkánytörténetek száma nagy, a macska ké- 
pében jelentkezőé kicsi, és ezek is legtöbbször nem a házra, az istállóra vonat- 
koznak, hanem az éjszakai járókelőre. Így pl. az éjszaka kint levő uradalmi er- 
dészt a boszorkányok macska képében mindig csúfolták. Egy emberrel, aki tu- 
dott ellenük valamit tenni, megtöltötte puskáját és amikor ismét csúfolták, meg- 
támadták a macskák, beléjük lőtt. Másnap halottra harangoztak a faluban, egy 
asszony, az eltalált boszorkány, meghalt. („Kisködmön” 67. sz.) Gyűjtésem ide- 
jén még szinte mindenki hitt abban, hogy a boszorkányok Alsóőrön fekete 
macska képében járnak. Így aztán az is érthető, hogy a plébános fekete macskáját 
is agyonverték. Amikor a legény éjjel a faluban fekete macskával találkozott, 
megijed annak fekete, villogó szemétől és rémülten hazarohant. (158. sz.) Ugyan- 
ilyen tartalmat találunk az első világháború előtti időben megtörténtnek vélt ese- 
ményben is. A szabadságos, fess huszár ment éjjel hazafelé, a csordásháznál egy 
fekete macskával találkozott és azt megütötte. A macska erre tüzet okádott rá, 
mire a huszár hazamenekült. (147/a.) 


Asszony nem megy sötétedés után ki az udvarból. Legalább is így mondták, 
mert ha kint jár, azaz az udvaron kívül, akkor valami baj történt. Leggyakoribb 
volt, hogy egy boszorkány macska képében megtámadta. Így járt az a két szigeti 
asszony is, akik éjjel együtt mentek hazafelé és hozzájuk szegődött egy macska. 
Az mindig csak ment velük, meg miákolt. Az asszonyok meg is ijedtek és hazafu- 
tottak. (235. sz.) 


A legényeket megtámadó macska-hiedelemtörténeteket kizárólag csak Alsó- 
őrön hallottam, az asszonyokat megtámadókét mind a három nyelvcsoportnál. 


Frau Leitner Vörösváron mondta el, hogy egy asszonyt nem macska, hanem 
varjú támadott meg. „És itt egy asszony mesélte, hogy itt egy varjú jött. Ott volt a 
cseresznyefán (az asszony) és egyszercsak egy nagy suhogás volt itt és egy igen 
nagy madár jött és rá a fejére. És az őt annyira tépte, hogy nem tudta, hová le- 
gyen. A fáról nem tudott lejönni, és a boszorkány meg csak mindig tépte. Az 
egész haját kitépte. És ez egy boszorkány volt.” Más ezt a hiedelem mondát Vö- 
rösváron sem ismerte. 
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19. kép. A húsvéti barka szentelése 
(Unterwart) Alsóőr. 1961
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21. TÁRGYAK ÉS A BOSZORKÁNYSÁG 


A három generáció tagjainak egymás közötti beszélgetéseik során felvett szöve- 
gekben, részben csak mellékes megjegyzésként, gyakran említettek meg tárgya- 
kat, amelyek direkt vagy indirekt formában a boszorkányságban szerepet játszot- 
tak. Ezeket három csoportba osztottam be: 


1. Boszorkány tárgy, eszköz alakjában. 
2. A boszorkány által használt tárgyak. 
3. Javításra, védekezésre használt tárgyak és szemelvények. 
A boszorkány változtatta alakját, műveleteit gyakran állat alakjában végez- 


te, de többször megemlítették, hogy tárggyá is változott. Mind a három nyelvcso- 
portnál megtaláltam azt, hogy a boszorkány rokkakerék formájában gurult az 
úton és közben állandóan mondogatta: „siessünk, mert elkésünk!” Az ilyen éjjeli 
találkozásnál mindig férfi volt jelen, aki a kerékbe belerúgott, az feldőlt és tej 
folyt ki belőle. Erre példánk a 161. számú elbeszélés. Ugyanez történik a csajtai 
majorban elmondott „Kisködmön”-beli 54. számú történetben is, de itt, amikor 
a kerék feldőlt és a tej kifolyt belőle, köcsöggé változott. Ugyancsak innen szár- 
mazik a „Kisködmön” 48. számú elbeszélés, amelyben a rokkakerék helyett egy 
taliga fut és ugyanazt mondja, de azon egy tejessajtár van. 


A szalmatekercsből készült méhkas gurul éjjel. Aki hozzá akar nyúlni, azt 
időben figyelmeztetik, mire a méhkas megszólal, hogy az illetőnek szerencséje 
volt. Itt is a boszorkány utazott, guruló méhkas formájában. („Kisködmön” 93. 
sz.) Ezt a történetet Szalónakon vettem fel, de minden környező községben is- 
merték. Csak itt ismert az, amikor a boszorkány gyerekszék formájában ugrik éj- 
szaka a bácsikájával menő gyerek mellett. A felnőtt férfi figyelmezteti a gyereket, 
hogy ne üljön rá. Ez is azzal végződik, hogy a szék megszólal és mondja, hogy a 
gyereknek szerencséje volt, hogy nem ült rá. („Kisködmön” 92. sz.) 


Nem Burgenlandból, hanem Muravidékről, Dobronakról származik az az 
adat, amelyben a boszorkány éjjel a tehén fejére üt és késével lehúzza bőrét, a 
húst a csontokról és utána a bőrt megint ráhúzza a csontvázra. („Kisködmön” 
209. sz.) Szigeten a boszorkány hírében álló asszony padjának lófej formája van 
és azon sok kis zacskó lóg. Van is neki mindig vaja. (204. sz.) Mint ahogy az ed- 
digi két példa, úgy a többiek is a marhatenyésztéssel, illetve a tejhozammal füg- 
genek össze és nagyrészt az asszonyvilághoz tartoznak. Itt is, és a szöveggyűjte- 
ményben is csak példákat lehet adni, mert az ilyen történetek egyedül egy kötetet 
tennének ki. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a nagy szám ellenére is kicsi a 
változatosság, a boszorkányok rontásukhoz igen kevés eszközt használtak. 


Az egyik történet szerint egy asszonynak mindig igen sok vaja van, pedig te- 
hene sincsen. Az úri családnál levő falusi pesztra nem eszik a vajból, mert az 
„kendővaj”, azaz a boszorkány a kendőt feji meg és így veszi el a tejet. (205. sz.) 
Másik hiedelem szerint a köcsögöt fejik meg, de a fejőszéket is használják tehén 
helyett úgy, hogy a belefúrt lyukakba főzőkanalakat dugnak és azokat fejik meg.
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(170. sz.) Alsóőrön is a főzőkanalat fejték, de mindig csak este, mert akkor volt 
az ő idejük. (172. sz.) 


Sokkal nagyobb és változatosabb azoknak a tárgyaknak a száma, amelyekkel 
a megrontott állatot vagy közvetlenül meggyógyítják, vagy amelyek a gyógyító 
eljárásnál, de esetleg a rontás megelőzésénél is használatosak. Szigeti adat szerint 
a javító férfi az istállóban levetkőzik és gatyájával törli le a teheneket, mire azok 
nyomban meggyógyulnak. (214/b. sz.) A vásárban vett tehén nem ad tejet, az 
apa egy új köténybe fej tőle és azt addig veri a jászolhoz, amíg az meg nem szá- 
rad. Utána hét féle fából csinálnak szenet és avval füstölik meg a tehenet. (213. 
sz.) A gyanúsított boszorkány nevét nem szabad említeni. Vegyenek új kékfestő 
vásznat, kézzel varrják meg, és a belefejt tejjel együtt akasszák fel a kéménybe. 
(186. sz.) 


Alsóőrön, amikor a tehén nem ad tejet, azt tanácsolják, hogy az eresz alatt 
csináljanak egy lyukat, öntsenek bele a tehén tejéből és dugjanak bele tüzes iga- 
szeget, amivel kiégetik a szemét. (166/a. sz.) Egy másik vélemény szerint új faze- 
kat vegyenek és abba fejjenek bele, ezt akasszák fel a kéménybe. (182. sz.) Itt em- 
lítem meg magát a szabadkéményt is, amely a javítási eljárások állandó részese. 
Amint a szabadkémény megszűnt, eltűntek a füstre akasztási módszerek is, he- 
lyüket a megfüstölés foglalta el. Szalónakon kilenc fajta fát kell gyűjteni, de 
olyant, amit a víz sodort össze, és ebből a szoba közepén raknak tüzet. (101. sz.) 


A nyírfaág minden nyelvcsoportnál a legbiztosabb elhárító szer, mert csak 
az árt a boszorkánynak. („Kisködmön” 63. sz.) Akármilyen formában is jön a 
boszorkány, avval lehet agyonverni, mert „az nekik a legnagyobb ellenségük”. 
A lejárt patkóból csinált töltény is fog a boszorkányon, avval lehet agyonlőni. 
(219. sz.) A csajtai majorban a parasztok gúnyolására mondták el, hogy igen 
hasznos ellenszerhez jutnak, ha likas, tüzes kulcsra fejnek a megrontott tehén te- 
jéből. („Kisködmön” 19. sz.) 


Ha a boszorkány már megrontotta a tehenet és még tovább akarja rontani, 
akkor tegyék az istállósöprűt (nyírfa) és a vízhordórudat az ajtónál keresztbe, a 
boszorkány már akkor is megfordul és elmegy, ha ezt meglátja. (88. sz.) Ugyan- 
csak Alsóőrön elégséges az is, ha csak a söprűt teszik az ajtónál keresztbe. (180. 
sz.) Az istállósöprű itt mindig nyírfából készül és ezért nem mondják gyakran a 
nyírfát hozzá, hanem csak a söprűt említik. „És itt nálunk, ha borjazott, akkor 
csak tizenkét nap után hajtották ki a tehenet az istállóból és a mama egy seprűt 
dobott eléje, hogy azon keresztül lépjen. Ez olyan nyírfasöprű volt.” (Wolfau.) A 
borjúzásnál Alsóőrön is fontos volt a söprű. „Mikor egy tehen megborjúzott és 
elsőbe ki lett az istállóbul hajtva, akkor két söprűt tettek keresztbe, hogy a ba- 
szorkányok ne tuggyanak bemenni, a borjúra, meg a tehénre. Söprün nem tud át- 
menni a baszorkány.” Ugyancsak itt nemcsak söprűt fektetnek az ajtóba, hanem 
a csöpögőbe beleszúrják a kést. Ilyenkor jön a boszorkány, hogy vegyék onnan ki 
(101. sz.), a kéménybe meg sót tesznek. Stinatzon „régebben söprűt fektettek az 
ajtó elé, meg aztán a söprűkből egy keresztet csináltak.” Egymásra fektették a bo- 
szorkányok ellen. 
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20. kép. A boszorkány ellen nyírfasöprűt támasztottak az istállóajtóba. 
Alsóőr (Unterwart)
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21. kép. Nyírfakereszt az istállóajtón. 
Őrisziget (Siget in der Wart)
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A keresztbe fektetett söprű átvezet már minket azokhoz a védekező eljárá- 
sokhoz, amelyek szentelményekkel a keresztény vallás szimbólumaival történ- 
nek. Általános volt, hogy nyírfából csináltak keresztet és azt az istállóajtóra rak- 
ták vagy odafektették. Alsóőrön virágvasárnapján a barkacsokorba egy nyírfake- 
resztet is beleraktak és megszenteltették. Szigeten az evangélikusok a katolikuso- 
kat kérték meg erre. (219. sz.) Alsóőrön mondták, de a más nyelvű falvakra is ér- 
vényes: „Apám az tett. Kókhangyábú (barka) az istállóajtóra. Nem is tudom, de 
emlékszek rá, emlékszek, hogy az istállón rajta vót, ojjan egy bizonyos, kis tíz 
centi körű, kis kereszt rászögezve. Fönn, ojjan embermagasságnyira.” Lefekvés 
előtt megszentelték az ajtósarkokat. A szenteltvíz mellett állandóan előfordul a 
rózsafüzér is. 
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22. KÖTÉS, OLDÁS 


A megkötést és az oldást a boszorkánytudományhoz sorolják be, akkor is, ha 
„boszorkányos” vonatkozásban fordul elő. Amikor az anyát megnyomót ártal- 
matlanná akarják tenni, akkor egy ruhadarabot, párnát, gatyát kell az ajtóhoz 
dobni és avval megkötik, nem tud kimenni. A megnyomót, a trúdot nem boszor- 
kánynak tekintik. Ugyancsak nem tekintették boszorkánynak azt a nőt, aki leány 
korában a legény gatyájából kihúzta a gatyamadzagot és derekára kötve a férfit 
magához kötötte, aki aztán a szegénylányt el is vette feleségül. (211/a.) Szintén 
Szigetről ismert, hogy a két fiatal egymásnak selyemkendőt ajándékozott avval a 
szándékkal, hogy ne hagyhassák el egymást. Ha a legény nem vette el, meghalt. 
(211/b.) 


Általánosabb az, amikor vagy a boszorkány köt, vagy az ő erejét kötik meg. 
Gyakori a szerelemmel kapcsolatos ezirányú tevékenység. Amikor egy asszony 
elhagyja férjét és az szeretné visszakapni, a nevezetes boszorkányhoz, Kuminé- 
hoz megy segítségért. Amikor azonban látja, hogy milyen ördöngős az öregasz- 
szony, elmenekül tőle. („Kisködmön” 37. sz.) Ugyancsak a már tárgyalt Kuminé 
az, aki közvetlenül az esküvő előtt pogácsát ad a lánynak, aki erre vőlegényét el- 
kergeti és nem hajlandó vele beszélni sem. A legény kérésére Kuminé a kötést 
feloldja, de később valami bort ad a lánynak, aki a férfit megint elkergeti. Később 
süteményt etet a nővel, aki elfogadja a férfit. („Kisködmön” 34. sz.) 


Nevezetes volt a vasvári bűbájos, akihez Délburgenlandból is eljártak. Ez is 
fiatalokat tudott kötni és bontani. A férfi hajából vágott le egy darabot és egészen 
megbolondította. Ugyanebből az adatból tűnik ki, hogy a kötésről nem volt sza- 
bad beszélni. (183. sz.) Egy kötési kísérletből, amelynek tanúja voltam, tudtam 
meg, hogyha a kötésről bármit is mondanak, akkor eredménytelen, hatástalan 
marad. Ebben az esetben a férfi kabátjának bélésébe fekete tyúktollat raktak, aki 
rájött a dologra és a megkötőnek visszaadta. Annak anyja, jelenlétemben vála- 
szolta, hogy az a férfi nagyobb boszorkány, mint a megkötő asszony. 


A boszorkányok meg tudták kötni azokat, akik tőlük valamit lopni akar- 
tak. Alsóőrön az egyik asszonynak, egy boszorkánynak, sok gyümölcse volt. Egy 
valaki elment a kertjébe éjjel, hogy meglopja. Nem tudott onnan eljönni, egész 
éjjel szólt neki a zene és táncolnia kellett. Végül már a baltát fogta, hogy ő azt az 
asszonyt agyonüti. Azt tanácsolták neki, hogy amikor bemegy a házba, ne men- 
jen át a mestergerenda alatt, mert ha nem vigyáz, a boszorkánynak megint csak 
hatalma lesz felette. (165/a.) (A mestergerenda kötő ereje a házassági szokásban 
is megmutatkozik. Amikor a két fiatal keresztszülei a házassági feltételekben 
megegyeztek, a lány és a legény átment a mestergerenda alatt és ott, azaz belül, 
adtak egymásnak kezet. Az alsóőri jogszokás szerint megkötötték egymást.) 


Ha valaki a boszorkánytól lopni akart, akkor is ha a boszorkány nem volt 
otthon, a vizesárokban kellett lovagolnia. (165/b.) Ismét csak Kuminéról mond-
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ják, hogy amit a tolvaj nála megfogott, nem tudta elereszteni, odaragadt és a bo- 
szorkány „tuszkos söprüvel” verte. („Kisködmön” 29. sz.) 


Ezek a kötési módok a parasztfalvakban ugyanúgy ismertek, mint a majo- 
rokban. Csak a parasztfalvakból találtam arra vonatkozólag adatokat, hogy a 
tejjel kapcsolatos hiedelmek között is voltak kötésszerű cselekmények, amelyek 
azonban a boszorkány erejét vették el, kötötték meg. Vörösváron Halper bácsi 
adta nekem tovább, hogy: „Itten a tehén kevés tejet adott. És akkor azt mondták, 
hogy a boszorkány fejte le. Na, és akkor itt, amikor a fejésnél a tehén hugyozott, 
abba belszúrták a villát. Ott, hátul. És a boszorkányt akkor agyonszúrták.” Alsó- 
őrön, ha a tehén nem ad tejet, megbaszorkányozták. Ilyenkor bele kell szúrni a 
villát az istálló földjébe és akkor megint ad tejet. (174. sz.) 
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23. A TEHÉNRONTÁS JAVÍTÁSA 


A délburgenlandi tájon belül hitték, hogy a boszorkány az állatot megrontja, 
hasznát elveszi, embert, egész családot egészségileg és az állatrontás következmé- 
nyeként anyagilag is tönkretesz. Nyelvcsoportoktól függetlenül élt egy hiedelem, 
amelyik mindenkiben felkeltette az ismeretlen rontótól való félelmet. „Az irra- 
cionális hiedelem a reális élet gondjaival függött össze és ez itt erősebb volt, mint 
az anyanyelv.” Mi, tudományágunkon belül az anyanyelvnek nagyobb jelentősé- 
get tulajdonítottunk, mint az emberi közösségek mát túlélő törekvéseinek. Ez, a 
hiedelem aktivitását tekintve, nem volt olyan globális, mint ahogy egyik-másik 
idevágó szakmai leírás alapján gondolhatnánk. A születés pillanatától kezdődően 
mindenki belenőtt ebbe és felnőtt korában, személyes feladatkörétől függően, 
kényszerült a hiedelemvilág törvényeibe való bekapcsolódásra. Mások voltak a 
major lakóinak hiedelmei, mert más volt az életformájuk, személyes és közösségi 
érdekük is, és más volt a parasztfalvakéi, amelyek a gazdálkodás sokrétűsége 
miatt a hiedelem terén is sokrétűségre kényszerültek. A majorokban az ember, a 
család és a személyes egészség védelme állt a középpontban, a paraszti életben 
nemcsak ez, hanem a gazdaságot érintő veszélyek is szerepet játszottak. Az em- 
berre, és a gazdaságon belül az állatra vonatkozó rontási jelenségek gyakran azo- 
nosak voltak, véleményünk szerint azonban ezeket mégis egymástól elválasztva 
kell tárgyalnunk. Számunkra nemcsak a jelenség formája, formai tartalma, ha- 
nem annak hatása, következménye is tudományágunk feladatkörébe tartozik. 
A tipológia, a jelenség és a közösség kapcsolatának ismertetése nélkül veszélyes 
egyoldalúsághoz vezethet. Éppen ezért tárgyaljuk munkánkban az ember meg- 
rontásával kapcsolatos hiedelmet külön fejezetben, és az állat megrontását az 
előbbitől elválasztva, itt írjuk le. 


Hiedelem sohasem alakult ki önmagáért. Belső, a tájtól, az életformától füg- 
gő törvények szabták meg, mi lehetséges és mi nem. A gazdasági életen belül is 
csak az hathatott, ami az ottani túlélésével kapcsolatos volt. Ez vonatkozik az ál- 
lat megrontására is. Tekintve, hogy itt a nagyállattartás középpontjában a marha  
– igavonó és tejadó –, állt, az állattartással kapcsolatos hiedelmek is ezzel függ- 
nek össze. Egy előbbi fejezetben a tehén létalapbeli jelentőségét leírtuk, ezért itt 
most csak annak megrontását és a rontás javítását foglaljuk össze. A tehenet szin- 
te jobban védték, mint az embert. Legalábbis ezt látszanak bizonyítani az erre 
vonatkozó adatok, illetve azok nagy száma. 


Az ember, aki megtette a tehetőt, és állata mégis beteg lett, hitt abban, hogy 
valami, számára ismeretlen hatalom azt megrontotta. Ha a jószág hirtelen, meg- 
magyarázhatatlan okokból származóan nem adott tejet, a tej véres lett, az állatot 
nem tudták munkára használni. Gyűjtésünk idején a felvilágosodott, de már nem 
az aktív produkciós kultúrában bent élő paraszt azt mondta, hogy ez természetes, 
nem adtak eleget enni, azért adott véres tejet és azt akkor a boszorkányra fogták. 
(146. sz.) Aki a napi gondokban élt bent, az az öt holdja mellett, amelyik húsz
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darabban feküdt a határ valamelyik részén, és aki tíz személynek adott naponta 
kenyeret, nem tudott ilyen józanul gondolkodni, az hitt a rontó boszorkányban, 
abban is, hogy az esetleg éppen szomszédja volt. Ugyancsak a fenti adat közlője 
mondta, hogy ilyen bolondság, a boszorkányban hittek, hogy az elfeji a tejet, de ő 
még egyetlen gazdag boszorkányt sem látott. Ugyanakkor vettem fel két asszony 
beszélgetését, akik másképpen gondolkoztak. „Voltak emberek is, asszonyok is 
baszorkányok. Vótak. Te is tucc egyet. De nevet nem kő mondani. Mikor a tehe- 
neket szokta. Ement be az istállóba. Nem? Bemegy az istállóba, osztán gyufaszá- 
lot rak kü. Az istállóba. Osztán kérdeszték tüle, hogy mér csinájja. Aszongya: 
Mennyen innej kü az istállóbú, aszongya, ne baszorkányozzon itt az istállóba. 
Nem? Osztán nem attak a tehenek tejet. Menné jobban föjik, annájobban vér 
gyütt belőle. Asztán kérdeszték tüle, hát hogy miccsinyát. Hát én nem csinyátam 
semmit. Én gyufaszálot, asztat, izét raktam kü.” (Phon. Arch. Nr. B 6357/4.) 


Mint ahogy a gyerek születésekor, úgy a tehén ellésekor is be kellett bizo- 
nyos szabályokat tartani, voltak tilalmak, melyeket mindenki, aki a falu kultúrá- 
jába nőtt bele, ismert. Ezen a napon nem engedtek be idegent a házba, és nem is 
adtak onnan ki semmit. „Hogyha kisborjú születik, akárki valamijér odamegy, 
aszmongyák, máma nem adunk! Semmit a világon. Mer kisborjú van, evüszi a 
szerencsét.” (Phon. Arch. Nr. B 6366/2.) A német nyelvű Wolfauban majdnem 
szó szerint ugyanezt mondták. „Na, és ha fiatal jószág jön a házban a világra, 
azon a napon semmit sem szabad a házból kiadni. Sem venni, sem eladni, és ha 
egy koldus jött, akkor sem szabad semmit sem kiadni. Ha a tehén ellett, vagy a 
disznó és ha csirkék kelnek, akkor sem.” (Wolfau, 1965.) A fent idézett felvilágo- 
sodott szavai szerint: „Régente az is szokás vot, ha valakiná tehén ellett, borju- 
zott, abba, azon a nap attú a háztú pénszt nem adtak ki. Hát hogy akkor emegy, 
evüszi a szerencsét a hásztú az, a pénzt.” (Phon. Arch. Nr. B 6312.) Szigeten „ha 
borjazott, akkor idegen nem jöhetett be. Szóva némellik még mast is megcsinálla. 
Idegent nem ereszti be. Pénszt azon a napon nem. Még én, még münk is, sokszor 
megcsinyátuk, hogy azon a napon, ha kellett is a bótba mennyi vagy valahová: 
hát hozd, maj megfizeted máskor. Ja, a boltos üsmeri a parasztokat.” (Phon. 
Arch. Nr. B 6774/5.) 


A borjút és anyját egy ideig nem engedték ki az istállóból, és amikor először 
erre sor került, akkor nyírfasöprűn léptették át. Ezt tették akkor is, ha a marhát a 
vásárra hajtották. „És hogyha marhát attak e, szinte. Mikor a marhát az illető ki- 
hajtotta, az ajtón a söprüt keresztbetették, hogy a szerencsét az ne vügye e az is- 
tállóbú az a marha, vagy amellik megvette a marhát. Hogy a szerencse itthonma- 
raggyon. Söprü tartotta meg a szerencsét.” (Phon. Arch. Nr. B 6312.) 


Az egyik veszély az volt, hogy a tehén hirtelen beteg lett és nem tudták mun- 
kára használni. „Amikor én hajtottam a tehenet. Osztán ojjan két tehenünk vót. 
Asztán gyütt egy bácsi, igen megtapogatta. Tehen meg efutott tüllem. Ühozzája 
odafutott. A tehen. Asztán azután megén befogtuk, de ojjan vad lett, hogy nem 
lehetett többet hasznányi. Annyira evadút. Asztán elattuk hamarosan.” (Alsóőr, 
1964.) „Reggere beteg lett a tehén. Este nem vót baja, aszonták. Nem adott tejet, 
rugott a tehen. Itt vótak, leföjni. Akkor megrontották. Mingyá aszonták.” (Phon. 
Arch. Nr. B 6777.) 


Ha a megbetegedés következtében a tehén kiesett a munkából, az a férfiak







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 181


gondja volt, a tej elvesztése az asszonyoké. Mindkettő azonban a családot, az 
együttest, érintette, így aztán a rontás ellen a gazda és gazdaasszony egyaránt 
odafektette az istállóajtóba a söprűt, mert azon át nem megy be a boszorkány. 
(180. sz.) 


Szomszédság, rokonság függött egymástól, kölcsönösen használtak eszközö- 
ket, ha valami kifogyott a házból, átszaladtak a szomszédasszonyhoz, aki kisegí- 
tett. Ez természetes volt és kötelesség is. Más volt akkor a helyzet, ha a falu má- 
sik részéből, másik szerről, jött valaki valamit kölcsönkérni. Ilyenkor igencsak 
meggondolták, adjanak-e vagy nem. Ha boszorkány volt az illető, és kivihetett 
valamit a házból, akkor ott hatalma lett a jószág felett is.” „Nem vót minden 
házná hatalmuk. Nem, hogyha nem tudott semmit evünni abbú a házbú. Ja. ja. 
Vagy pedig kőccsön jött valamijér, vagy így vagy úgy. Hanem hát hogy valamit 
tuggyon eszerezni magának. Akkor vót hatama, de úgy nem. Minden házná nem 
vót hatalma. Nem is szótak neki. Vagy kikergették, akit tuggyuk, hogy izé, má az 
vót. Ugyis tutta az ember má, ojjan gondulom formán. Ha vizér jött is, az untig 
elég vót. Ha víz is, de az mégiscsak evütt valamit ugyé.” (Phon. Arch. Nr. 
B 6790/4) Ez az utóbbi vonatkozás azért is fontos, mert ezen keresztül megért- 
jük, hogy abban az időben, amikor még nyolc-tíz szomszédnak egy közös kútja 
volt, az mindig egy család udvarán állt, de úgy, hogy az utcáról is tudtak vizet 
húzni. Nem kellett az udvarba bejönni. Így aztán nem a háztól vitték el a vizet. 


A falubeli boszorkányt nem azonosítom a „bábaboszorkánnyal”, akinek bi- 
zonyos feladatköre van és nem tekintik csak rontónak. Ő az asszonyvilághoz tar- 
tozik. A tehénmegrontásnál tárgyalt, az állatot megrontó, annak erejét, hozamát 
öngazdagítás céljából elvevő boszorkány, a hiedelem gonosz alakja, aki az egész 
családot, annak holnapját, veszélyeztette. A szegény kisparaszt keveséből vette el 
azt a keveset, ami a megélhetéshez feltétlenül szükséges lett volna. A bábabo- 
szorkányról csak az asszonyok beszéltek, a férfiak nem tudtak róla semmit, az ő 
elbeszélésanyagukban nem élt. A rontó, elvevő boszorkány a falu gondja volt és 
minden egyes személy, aki a családért, közösségért felelős volt, védekezett ellene, 
beszélt róla. Az evvel kapcsolatos hiedelemmondák száma igen nagy, de lényegé- 
ben nem mutatnak különösebb változatosságot. Arra vannak felépítve, hogy a 
háztól valaki valamit elvisz, kölcsönkérés útján megszerez és ezáltal rontó hatal- 
ma lesz. A hiedelemmondaszerű történetekben mindig megemlítik a rontás mel- 
lett a javítást, a boszorkány hatalmának megtörésére irányuló cselekményeket is. 
Ennél az a legfontosabb, hogy megtudják, ki a rontó, és „megidézhessék”. Igen 
földi módon, testi, fizikai kínzással kényszerítik, hogy hagyja abba kártevését. 


Kötetünk 88. számú történetében azt találjuk, hogy a boszorkány valami 
eszközt akart a hónap első péntekén kölcsönkérni. Nyilván meg is kapta, mert a 
tehén teje elmaradt. Később ismét jött és amikor kölcsönkért valamit, megmond- 
ták neki, hogy csak akkor teljesítik kérését, ha az istállósöprűt és a vízhordó ru- 
dat az istállóajtóban keresztbe fekteti. Ez hatalmának megtörését jelenti, és erre 
fel inkább megfordul és elmegy. A tehén teje ismét megjött. Egy másik változat- 
ban valaki ugyancsak kölcsön akar valamit kérni és a tehén teje elapad. A háziak 
tanácsot kérnek és aszerint cselekszenek. Egy lyukat csinálnak a földbe, abba te- 
jet öntenek és rányomják a tüzes igaszeget, amivel kiégetik a rontó személy sze-
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mét. Természetes következmény, hogy jön és kéri, hagyják abba kínzását. (166/a. 
sz.) 


Másik hiedelemmondában egy férfi ment mindig kölcsönkérni és rontotta 
meg a tehenet. Új fazekat vettek, belefejték a tejet és felakasztották a füstre. Ad- 
dig füstölték, amíg a szemei égése miatt meg nem jött és kérte a háziakat, hogy 
vegyék le onnan. Az elbeszélő, személyes élményeként, még hozzátette, hogy a 
megbetegedett boszorkányt menye ápolgatta és amikor meghalt, annak kellett a 
boszorkányerőt átvennie. (182. sz.) Ugyanez történik a 164. számú elbeszélésben 
is, de itt a ház lakói, minden kérés ellenére, hosszabb ideig hagyták a füstön, 
hogy többet szenvedjen. 


Több elbeszélés nem említi meg az előzményt, hanam csak a tej elapadásá- 
nak tényét és a javítási kísérletet ami nem sikerült és a tehenet el is adták. (169/a. 
sz.) A 180. számú közleményünk lényegében inkább adatközlés, mint elbeszélés, 
amelyben azt mondták el, hogy volt olyan „ügyes boszorkányfogó”, aki a tehén 
tejéből a „fakéménybe” (kép) akasztott fel, azt megfüstölte, de ugyanakkor a söp- 
rűt is keresztbe tette az istállóajtónál. Itt egyrészt azt akarták megakadályozni, 
hogy a boszorkány ne mehessen be, és egyidejűleg a szemét is kínozták. Melléke- 
sen említették meg, hogy volt olyan ember is, aki a csöpögő alá ásott el valamit 
és evvel tartotta a rontó személyt vissza. 


A tájon belül szenesvizet általában csak a megrontott, szemmel megvert gye- 
rek gyógyítása érdekében csináltak. Egy elbeszélésünk azonban ezt a műveletet a 
megrontott borjúnál is megemlíti. A borjú beteg lett, a szomszédok tanácsa alap- 
ján szenesvizet csináltak. Három parazsat raktak egy vödör vízbe. Az elsőnél 
mondták: Kalap alá! Másodiknál: Fejkötő alá! Harmadiknál: Kendő alá! Evvel 
lemosták a borjút és az meg is gyógyult. (167. sz.) (Lásd, szenesvíz, megigézés.) 


A tanácsadók legtöbbször tapasztaltabb, idős asszonyok voltak. „Ugye az a 
Rézi néni mesét, hogyhát hogyha megrontyák a tehent, mit ke csinyáni. Hogy 
kötényt főkötnyi, akkó meg ollan iccés korsót, bokállának mongyák, a pincékbe, 
ollant egyet venni, asztán asztot is főkötnyi, aszt füstünyi. De, hát hogyan, lefor- 
dítva-e, föfordítva, én asztot nem kérdesztem. Az istállóba, a marhák végibe, 
ahol kifolás van, ott, monták, hogy ástak. Akkor asztán még aszt is megcsinyáták 
ugyis itten Alsóőrbe, de még van neki utóggya, úgy nem lehet rúlla beszényi, 
azokná is ugye.” (Alsóőr, 1965.) 


Felsőpulyán (Oberpullendorf) a tejelvevő boszorkányról mondták: „A har- 
matot szedi hajnaba. Öregasszony. És avva az állatokat is megtudja babonázni. 
Mondgyuk disznókat, disznómarhát, hogy beledöglik. Egy haragosának. Asztán 
ugyanúgy segíteni is tud, ha akar, valakin. Avva a harmatta. Ekkis edény vót és 
kezéve fökapdosta rá úgy a gyöprű, vagyis hát a pázsitrú. Vót ittennek egy öreg- 
asszony. Meghat. Már annak bisztosan harminc, több mint harminc éve. Har- 
mincöt éve.” (Phon. Arch. Nr. B 6229/1.) Míg az előző elbeszélések azonos fel- 
építésűek és tartalmúak, addig ez a pulyai adat már átvezet minket a rontó-javító 
boszorkányhoz. 


A környező, nem magyar nyelvű falvakban ugyanez, az itt leírt fő forma volt 
általános. Csak egyetlen eltérést találtam. Wolfauban mondta el a falu legjelentő- 
sebb anekdotázó mesemondója, Sepp Bischof: „Hát az meg egy seprűn, egy tüzes 
seprűn ment ki mindig a kéményen keresztül. Nem? És azoknak volt néhány te-
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henük, de azok nem tudtak semmit se a sajtárukba (fejni). Mert volt nekik egy 
olyan sajtáruk a fejéshez. És azoknak mindig sok tejük volt és most a boszorkány 
elvette az egészet, amit csak akart. És ez igaz. Ez nem hazugság. Ez itt történt 
Wolfauban. Ott kint. Az öregek még mesélték.” (Wolfau, 1965.) Ebben az adat- 
ban a boszorkány tüzes seprűn ment ki a kéményen keresztül, ami egyetlen más 
tejrontó történetben sem fordul elő. A jelenlevők vitatkoztak is rajta, mondván, 
hogy az ilyesmi nem lehetséges, mert a boszorkány úgy tudott menni, hogy senki 
sem láthatta meg, és az istállónak nem volt kéménye. 


Befejezésképpen említem meg, hogy a majorok lakóitól hallottam ugyan 
idevágó elbeszéléseket, de azok mindig a parasztokra vonatkoztak. A cselédkö- 
zösség tagjai nem hittek ebben. A tej gondja az uraságé volt. 
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24. ESTI TILALOM 


Mint már említettük, ebben a kisparaszti életformában a háziasszony bizonyos 
produktumokat úgy adhatott el, hogy az ebből származó pénz az ő kezében ma- 
radt. Ezek közül, gyűjtésünk idején, a tej és a tojáshozam voltak a legfontosab- 
bak. Ezekkel kapcsolatban, az asszonyok közösségén belül még élt egy hiedelem, 
amelyiket ugyan szintén „baszorkánságnak” neveztek, de amely mégsem a bo- 
szorkány tevékenységével függött össze. Ez is független volt a nyelvcsoportoktól, 
azonos formában élt a magyar anyanyelvűeknél éppen úgy, mint a német, hor- 
vát, vagy a muravidéki lakosság körében. 


Ez a hiedelem arra vonatkozik, hogy tejet és tojást naplemente után és a haj- 
nalcsillag felkelése előtt a házból nem volt szabad kiadni, és ha erre mégis kény- 
szerültek, bizonyos védekező eljárásokat kellett végrehajtani. Ez az esti, az asszo- 
nyok tevékenységéhez kapcsolódó tilalom nem lett elbeszélésanyag és ezért talán 
egyes vélemények szerint, nem illik bele kötetünkbe, amelyben az elbeszélt, el- 
mesélt szövegek hiedelemmondáit foglalom össze. Ezt mégis itt hozom, mert 
1961–65 között még az általánosan élő hiedelemhez tartozott. Ma, amikor a kis- 
paraszti gazdálkodás régi formája már csak az elmúlt idők történetéhez tartozik 
és a közben felnőtt generáció a tejet és tojást leginkább a boltban vásárolja, a haj- 
dan hitt, és nem elbeszélt hiedelemből, a régi életformára vonatkozó elbeszélés- 
anyag lett. 


Erről a tilalomról férfiak alig beszéltek. Csak egyetlen idősebb férfitől, Seper 
(Györök) Jani bácsitól hallottam valamit, de ezt is akkor, amidőn erre vonatko- 
zólag nyílt kérdést tettem fel neki. „Tejet este, naplemente után nem attak előbb 
a hásztú ki. Nem! Ez is szinte a baszorkányok miatt volt ugyi. És ojjan ember, 
aki nem hisz a baszorkánságba, de tejet este, naplenyugta után, a házbú nem at- 
tak ki. Akitü valaki tejet vett, mer előbb nem vót ugyi ijjen molkerej, mast mon- 
gyuk tejcsarnok, előbb nem vót, tehát csak úgy a szegényebbek, akiknek nem vót 
marhája, vagy a cigány, akik a házaktú vitték a tejet. De azok csak regge mehet- 
tek ugye, vagy este, de még naplemente előtt. Naplemente után tejet nem attak 
ki.” (Phon. Arch. Nr. B 6312.) 


Frau Leitner Vörösváron mondta: „Este az idős emberek, a nagyapám, min- 
dig olyan gondban voltak. Ha este imára harangoztak már, akkor nem volt sza- 
bad már a tejet elvinni, ha valaki jött, tejet venni. Az nem engedett abból semmit 
sem eladni.” 


Ez a hiedelem a paraszti termeléssel függött össze és így természetes, hogy 
ott volt elterjedve. A majorok lakói között, sem a közös beszélgetések során, sem 
a részletes kikérdezéskor nem mondták. Ismerték, de nem hitték, mert ez csak 
amolyan „paraszti dolog.” Igen, nekik nem volt marhájuk, tejüket az uraságtól 
kapták. 


Esti tilalom állt a tojás kiadására is, amely szintén csak a paraszti lakosság- 
nál volt általános, a majorokban nem. Csirkét, tyúkot ugyan ott is neveltek, és
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azok hozamát el is adták, de nem a házaló tojásfelvásárlóknak, hanem a falusi 
üzletben tojással fizettek és ez nappal történt. 


Őriszigetről és Alsóőrről hozok egy-egy példát annak bemutatására, hogy 
milyen azonosságot mutatnak azok a hiedelmek, amelyek nem a vallással függe- 
nek össze. A vallás szerepét azért említem meg, mert sok olyan jelenséget, ame- 
lyet a katolikus alsóőrieknél természetesnek tartottak, az evangélikus szigetieknél 
alig, vagy egyáltalán nem találtam meg, ugyanakkor a néhány ott levő katolikus 
család hiedelemvilágában megvoltak. 


Őriszigetről mondta Pullayné: „Se tojást nem adnak, se tejet este. Még van- 
nak ollanok, hogy a tojást sötétbe nem jó odanni. Nem aggya oda. Akkor szok- 
tyák mondani, hogy a tojást mielőtt odaggyák, leteszik a földre. Mikor a fiszekrű 
leszedik és mingyá odaggyák, odanni, asse szokták. Előbb leteszi. Akármire le- 
raktyák. Előbb, édesanyám is, ha tejet adott valakinek, nem tudom én, miccsinát 
avve. Belenyút a tejbe, asztán a tüszhelen, ezekné a faházakná, asztán odakente 
az ujjáve.” (Phon. Arch. Nr. B 6777.) Alsóőri adatunk részletesebb. „Úgy szok- 
ták mondani, este nem jó tojást kiannyi vagy elannyi, mer a tikok igen ekóborog- 
nak a tojássa. Nem tojnak a helükre, asztán ide-oda lepottyogálnak. Nem men- 
nek akkor a físzekre tojni. Azér a régi öregek este nem is attak kü tojást, ha vót is. 
Vaj még köccsön. Sehogyanse. Még emlékszek rá, még öreganyám még asse soha. 
Meg akkor mikor valaki megakargya vennyi, a fészekrü nem szabad mingyá ne- 
kiannyi. Behozni így a kötényébe. Ráterítik, leteszik az asztarra és akkor mingyá 
adhassák tovább. De a konyhára vagy izére bevüszik. De leteszik, ollanformán, 
hogy az asztarú atták má ki. Nem mingyá a fészekrű. Meg osztán a kiátót mindig. 
Mindig aszt is szoktyák, hogy egy kiátót szoknak hagyni. Kiátónak mongyák egy 
tojást. Hát egyet mondunk kijátónak, hogy több osztán gyün. Az utósót nem 
aggyák kü a házbú. Nem! Egyet hagynak ittbenn, szakajtóba, skatula, hát ahol. 
Mast is tarcsák, ajjé! Még azér eszt tarcsák. Még tejet imáccságharangszó után 
csak nálunk szabad evünnyi. Más házná még mase. Na, mast má azér, de újfejős 
tehénne napnyugta után nemigen. Újföjős tehentű, ha először szoknak valakinek 
kiannyi tejet, hát úgy a hásztú, hát házaktú, ha van kuncsaft, hogy nekiannyi a 
tejet, hogy szoknak beletennyi ki szentőtvizet, meg osztán egy piciny sót. Hogy 
akkor ne vigyek e attul a marhátú a szerencsét.” (Phon. Arch. Nr. B 6681/5.) 
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25. BOSZORKÁNYMULATSÁG 


Megfigyeléseim azt látszanak bizonyítani, hogy amikor egy hiedelemben még 
hisznek, nem sokat mesélnek róla, ha azonban az kezdi aktív szerepét elveszteni, 
egyre többször említik meg elbeszélésként. Így van ez ma (1964) a boszorkány- 
mulatsággal is. A legöregebbek közül is csak néhányan hitték még, de már hitet- 
lenkedve, a többség azonban már csak valóban (mende-)mondaként emlegette. 
A történetek nagy száma bizonyság arra, mi ment át az utolsó évtizedek folya- 
mán a hiedelemből a mondába. Ezek összefoglalásánál is megemlítem, a magyar 
mellett a német és horvát anyanyelvű szomszédos községekből felvett idevonat- 
kozó anyagomat, annak bizonyítására, hogy ennél a mondatnál sem „nemzeti”, 
hanem táji jelenséggel találkozunk. A boszorkánymulatságra vonatkozó történe- 
teket megtaláltam, szinte azonos tartalommal, mind a három nyelvcsoportnál és 
a parasztfalvakban éppen úgy, mint a majorokban. 


„Volt egy nagy fenyőfa, egy igen nagy, és azon jöttek össze a boszorkányok 
és ott táncoltak. Nem? Éjjel. És odamentek össze.” (Frau Leitner, Vörösvár.) Al- 
sóőrön, Bába Roza néni adatközlés formájában mondta: „Annakidejin mesétík 
ugyi az öregek, hogy a baszorkányok éjje összejöttek. Söprün mentek. Ráűtek a 
söprüre, osztán úgy mentek. Vót egy nagy diófa állítólag itt a mezdőn. Osztán az 
vót nekik, ott táncútak rajta mindig. Éjje. Muzsika jáccott.” (Phon. Arch. Nr. 
B 6429/11.) Ilyen adat formájában, minden felnőtt személy ismerte ezt a jelensé- 
get, asszonyok többen, mint a férfiak. Azok, akiknek elbeszélő tehetségük volt, 
személyi képességüktől függően, olyan állandóvá vált variánsokat mondtak el, 
amelyek az egyes közösségeken belül a hagyományossá vált elbeszélő költészet- 
hez tartoznak. 


Az Irtás nevű dülőn van egy diófa, ott jöttek a boszorkányok össze, ott mu- 
lattak, de ha éjjel lélekharang szólt, le kellett onnan jönniök, vége lett a mulat- 
ságnak. (74. sz.) 


A kötetben szereplő elbeszéléseket csak rövid összefoglalásban adom, de a 
horvát és német nyelvcsoportból felvetteket szó szerinti fordításban közlöm. Így 
a stinatzi bába erre vonatkozó hiedelemmondája már olyan formát ért el, hogy 
szinte a meseanyagba kellene besorolni. „Hát itt volt egy asszony. Annak volt 
egy lánya. És az ember mindig ment munkára. Reggel korán el és este jött haza. 
Amikor este hazajött, nem találta sem a feleségét, sem a lányát otthon. A kettő 
minden éjjel el volt. Hát az embernek, annak már sok lett. Azt mondja: Most 
meglesem, mit csinálnak ezek. Este, mikor már harangoztak, elbújt. Na, aztán es- 
te az asszony és a lánya fognak valami kenőcsöt, bekenik az egész testüket és egy 
seprűn, egy nyírfaseprűn lovagoltak a kéményen ki. És mielőtt kirepültek, 
mondták: Karó és kő, senkibe se bele! És avval elrepültek. A férfi ezt meghallot- 
ta. Megtalálta a kenőcsöt is. Bekente saját testét, és fogott szintén egy seprűt. De 
ő azt nem értette meg, hogy azok mit mondtak. Mondja: Karó és kő, mindenbe 
bele! És erre fel, ahogy ő már a kéményen kirepült, csupa vér lett, mert minden-
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be beleütközött. Aztán az útja hegyek, erdők fölött vezetett és mindenütt össze- 
karcolta magát. Tele lett sebbel. Ahogy odaérkezett arra helyre, ahová hát igye- 
kezett, látta, hogy az asszony és a lánya az ördögökkel táncoltak. Hát ő meg el- 
bújt. De nem vitt kenőcsöt magával. Na, azok reggel visszarepültek, ő meg nem 
tudott továbbmenni. Na, mit kell most csinálni? Most gondolkozott. Na, aztán 
egyszercsak felrepült, el, egészen a Vöröstengerig. A Vöröstengernél megállt, be- 
lenézett a vízbe. Hát ott jön a róka. Kérdezi a róka: Na, uram, mit csinál maga? 
Mondja: Át akarok menni a vízen, de nem tudok úszni. A róka mondja: Jól van, 
én átviszem, egy ember már úgyis van, azt mondja, majd az a hátamra ül, maga 
meg majd a farkamra. De szólni egy szót sem ám! Ha csak egy szó is, beleesik a 
vízbe. Hát aztán így is lett. Ráült a farkára és mielőtt éppen kiértek volna a víz 
fölűl, azt mondja: Hát ilyen nagy tavat még életemben nem láttam. Hát erre bi- 
zony beleesett. Csak üggyel-bajjal mászott ki. Egy egész évbe tellett, míg hazaért. 
És amikor hazaért, az asszony gyerekestől eltűnt. Most aztán egész egyedül ma- 
radt.” (Phon. Arch. Nr. B 9654/b.) 


Ugyancsak innen származik a következő történet is. „Hát korábban voltak 
ezek a pásztorgyerekek, akik a jószágot kihajtották a legelőre. És itt volt egy gye- 
rek, ki kellett hajtania a teheneket. És ahogy néhány óráig már a legelőn voltak, 
egyszercsak a tehenei fölrepültek a levegőbe, és azok a tehenek a levegőben ösz- 
szevissza repültek. Na, most itt volt az idő, hogy hazahajtson. De a tehenek nem 
laktak jól, még éhesek. Most mondja a bíró: Te, gyerek, ha nem vigyázol jobban 
a jószágra, kirakunk! Azt mondja: Bíró úr, itt nem lehet segíteni, a tehenek min- 
dig a levegőben repülnek. Csinálhatok-e valamit, megengedi-e, hogy vasárnap, 
amikor a misének vége van, hogy az emberek meglássák, kik a faluban a boszor- 
kányok? Azt mondja a bíró: Megcsinálhatod még akkor is, ha az enyém is köz- 
tük van. Hát valóban, vasárnap, ahogy a misének vége volt, most a boszorkányo- 
kat. Ő meg tudta, hogy a boszorkányok falubeliek. De azokat más nem tudta lát- 
ni, csak ő. Na, és valóban, amikor megint kihajtott, tehenei megint fölmentek a 
levegőbe. De ő tudta, hogy mit csináljon. Na, és most az erdőben vágott egy 
vesszőt, olyan fát, nyírfát és ahogy a tehén lejött, jól megverte, a tehenet, a pofá- 
ját, a fejét. Hát addig verte, míg csak nem spriccelt a vér. És ahogy hazament, hát 
a saját nagyanyja volt. Na, és akkor elmaradt a boszorkányság.” (Phon. Arch. Nr. 
B. 9652/2.) 


Anna Schmied szalónaki német nyelvű asszony szerint, akik a boszorkány- 
mulatságra repültek: „Azok az ördöggel játszanak össze. Azok az ördög képében 
repültek, az ördög alakját vették fel azok a férfiak. Akik boszorkányozni tudtak. 
Olyan egy farkuk volt, mint a tehéné. Nem? Tiszta feketék voltak és szőrösek, 
mint az ördög. Azok úgy repültek, hogy meg sem lehetett őket ismerni. Mond- 
juk, mintha álruhában lettek volna. Hát, az igazán úgy volt, mintha kosztümben 
lennének, de egy férfi volt benne. Hát egy férfi, mint ördög. Aztán a repüléskor 
ismerték meg, hogyha ilyen uniformisban repült.” (Szalónak–Schlaining, 1964.) 


Ugyancsak Anna Schmied mondta el a „Kisködmön” 103. sz. történetét, 
amelyben a tehenek az egész faluból éjjel egy kertben voltak együtt és hátukon 
férfiak és nők, a boszorkányok fordítva ültek, a tehenek farka volt a gyeplő. Azok 
hajszolták a jószágot mulatságuk alkalmáva addig, míg azok kimerülve össze
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nem estek. Aki ezt átélte, egyet megismert közülük, de az megfenyegette őt, hogy 
meg ne merje ezt valakinek mondani, mert baj lesz. 


Ismét csak az előbbi elbeszélő asszonyt idézem, aki a „Kisködmön” 97. szá- 
mú hiedelemmondájában a mulatságon meglesett boszorkány egyik klasszikus 
változatát mondta el. Ebben is, mint majdnem minden másban a mulatság áll a 
központban, de a körülmények leírása az általános boszorkányhitre is fényt vet. 
Az itt említett asszony anyjától tanulta a boszorkányságot. Ő megkente magát a 
repülés előtt, de ura megleste és saját magát is megkente. Felesége után repült. 
Ott, a mulatság színhelyén látta, hogy a boszorkánysereg kecskebakon lovagolt és 
úgy mulatott. Amikor vége lett, mondtak valamit és így tudtak visszarepülni. A 
férje később szintén hazarepült. 


A boszorkánymulatság leggyakoribb színhelye a vadkörtefa „borzos körtefa, 
tüskés körtefa” volt. Ritkán fordul elő a tölgyfa, és a diófa, ha ebben a monda- 
körben meg is említik, inkább a fára varázsolt ökörről szóló hiedelemmondában 
nevezhető általánosnak. Szóbeli közlések arról adtak hírt, hogy nem minden 
vadkörtefán jönnek össze. Azt meg lehet ismerni arról, hogy a fa alatt a „fű szét 
van tiporva”, ott nem nő, mert a boszorkányok letáncolják, mert azok nemcsak a 
fán, hanem azalatt is mulatnak. Egy-egy ilyen fára még 120 kilométerről is össze- 
jöttek, de ha sokan vannak, akkor két szomszédos fán is. Ilyen fákat mutattak Al- 
sóőrön éppenúgy, mint Szalónakon, Wolfauban, Stinatzon stb. A „Kisködmön” 
95. számú elbeszélésben az ilyen mulatságnál az ördög táncolt a boszorkányok- 
kal, akik söprűn repültek gyülekezőhelyükre. Az asszony ura, felesége ilyenirá- 
nyú tevékenységét nem vette észre. A csajtai majorból származó mondában 
(„Kisködmön” 10. sz.) boszorkányok szintén söprűn utaznak, a mulatságban isz- 
nak, esznek. A boruk olyan, mint a vér. 


Egy más helyen megemlített történetünkben, Kuminé csupán emberséges 
boszorkányi szeretetből túrót hányt a mácsikra, amit munkása meglesett. 
A „Kisködmön” 56. számú mondájában is, meglesték a mulatságra igyekvő két 
boszorkányt, akik seprűn egymás mellett lovagoltak és közben beszélgettek. 
Egyik mondta a másiknak, hogy a szomszédasszony kenyértésztájába belehányt. 


Ritkán említenek olyan konkrét napot, amikor a boszorkányok mulatságot 
tartanak. Csak a 226. sz. elbeszélésünk ad hírt arról, hogy Nagypénteken van a 
legnagyobb mulatság, azaz a kereszthalál napján igyekeznek hatalmukat egymás 
között bizonyítani. Ilyenkor embernek nem szabad oda menni, mert megölik. 
Szent György napja is, azaz ennek éjszakája, boszorkányos. Ekkor nemcsak mu- 
latnak, hanem a házakba is bemennek és megrontják az embert, az állatot. Ezért 
tűznek a nap estéjén minden ajtó és ablak elé nyírfa vagy kökényágakat. 


A boszorkánymulatság hiedelemmondákon belül szinte külön egységet ké- 
peznek azok a történetek, amelyekben a mulatságra igyekvő boszorkány és az 
akaratlanul neki ártó személy összetalálkoznak. Hasonló történeteket megemlí- 
tünk, más vonatkozásban, a nyőgéri repülés tárgyalásánál is, többségüket azon- 
ban itt foglaljuk össze, mert ezekben a boszorkányos személy nyíltan beszél a 
mulatságról. 


Nyőgéren a cséplő férfi bicskájával eszik, amit egy ottani férfi meglát és 
mondja, hogy ez az ő kése. Hogyan jutott ő ehhez? Hát, ő bizony ezt otthon, Al- 
sóőrön, a borzos körtefa alatt találta. Azon mulattak a boszorkányok és az egyik
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elvesztette a kését. A férfiboszorkány még azt is elmondja, hogy bakkecskén 
mentek oda, és útközben nem volt szabad beszélniök. (171. sz.) 


Szinte ugyanez történik a 185. sz. történetben is, ahol az alsóőri aratómun- 
kás Nyőgéren eszik és egy öregasszony, aki eltakarja szemeit, kérdezi, honnan 
vette kését. Ez is ott vesztette el, amikor a diófa alatt mulattak. A 103. sz. monda 
szintén a cséplőmunkás ilyen irányú élményéről ad hírt, és arról is, hogy egész 
Dunántúlról idejártak mulatságra. 


Személyes élményként mondták el, hogy a boszorkányok a határban kint, 
egy diófán muzsikáltak. Az elbeszélő édesanyja ezt meghallotta és ijedten haza- 
szaladt, ahol elmondta, hogy a boszorkányok énekeltek, muzsikáltak, koporsót 
vertek, így volt lakodalmuk. (179. sz.) 


Amikor a boszorkánymulatság hiedelme elvesztette hitbeli jelentőségét, ak- 
kor tűntek fel azok az elbeszélések, amelyekben a hajdani résztvevőket nyíltan 
beszéltetik korábbi szórakozásukról és sajnálják, hogy most már nem mehetnek 
oda. A boszorkánymulatság megszűnt. Ennek okát a mondák nem a hiedelem el- 
múlásával magyarázzák, hanem avval, hogy az összejövetelre használt fákat a fa- 
lusiak kivágták. A barátmajori (Mönchmeierhof) horvátoknak Pesten mondja 
meg a kocsmárosné, hogy ők, mint boszorkányok, a Csatári hegyen (Tschatter- 
berg) jöttek mulatságra össze, de kivágták a fákat. Szigeten is, ahol a tölgyesben 
mulattak a boszorkányok, kivágták a fákat. Amikor a férfiboszorkány ezt meg- 
tudja, mondja, hogy kár volt azokat kivágni, mert ők ott mulattak. (222. sz.) 


A boszorkánymulatság a legkedveltebb és leggyakrabban elmesélt hiedelem- 
monda. Egyes változatai már mesei formát vettek fel és új motívumokkal gazda- 
godtak. Ezek azonban nem általánosak, hanem az egyes elbeszélők személyiségé- 
től függnek. Feltűnő, hogy ezen a mulatságon sohasem a helyi boszorkányok vet- 
tek részt és egyetlen adat sem említi meg, hogy az embernek ártottak volna. 
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26. ÖKRÖK A FÁN 


Külön típust képeznek azok az elbeszélések, amelyekben az ökröket forgószél, 
vagy valami ki nem mondott erő felviszi a fára, ahonnan azokat egy öregasszony 
segítségével hozzák le. Ezeket a történeteket kizárólagosan csak a parasztfalvak- 
ban találtam meg, a majorok lakóinál ismeretlenek. Amikor Pesti Ernőt erről 
kérdeztem, megmondta, hogy Alsóőrön hallott ilyesmiről, de ő ezt csak „paraszti 
bolondságnak” tartja. 


Egyik variáns szerint az ember megy az ökrökkel szántani és egyszer csak 
forgószél támad, amely felviszi az ökröket ekéstől a fára. Egy boszorkányos hír- 
ben álló öregasszony sütőlapáttal szedi le azokat onnan. (147/b. sz.) A faluban 
meg voltak győződve arról, hogy ez valamelyik boszorkány bosszúja volt, akit az 
az ember megsértett. 


Ugyancsak bosszúból repültek fel egy másik alsóőri ember ökrei is a diófára. 
Az állatok lábai hirtelen megfájdultak, nem tudták őket befogni. A boszorkányos 
öregasszony a gazdával bekeneti az ökrök lábait, mire azok felrepülnek a diófára. 
A férfi rossz kenőcsöt vett. Nagy kérés után az öregasszony megkeni a sütőlapá- 
tot és leszedi vele az ökröket. (71. sz.) 


A következő idevágó történet is bosszúból indul ki, de itt nem asszony, ha- 
nem egy férfi a boszorkányos. Még annak idején marhát vettek Magyarországon, 
de azokat egy másik, ismeretlen ember is meg akarta venni. Kéri, hogy adják el 
neki, de ők nem hajlandók. Hazahajtják a jószágot, de mire hazaérnek, már ott 
volt előttük a férfi és újra kérte az ökröket, de a paraszt megint csak nem adta 
neki. Pár nap múlva aztán az ökröket a diófán találták. Telefonon, távirattal hív- 
ják azt a magyarországit, aki azt válaszolja, vegyék le a sütőlapáttal. Ezt meg is 
tették sikeresen, de ezeket az állatokat soha sem tudták befogni, el kellett adniok. 
(154. sz.) 


A szalónaki ember összeveszett anyósával, mire az bosszúból a vásárra haj- 
tott ökröket felvarázsolja a fára. A vő rimánkodására az anyós sütőlapáttal há- 
romszor felbök a fára, és így lehozza az ökröket, amelyeket aztán el tudnak hajta- 
ni („Kisködmön” 100. sz.). 


A boszorkány nemcsak állatot, hanem embert is fel tudott vinni a fára, mint 
ahogy a szalónaki („Kisködmön” 99. sz.) elbeszélés tanúsítja. A lakodalomból 
hazafelé menő férfit elcsípték a boszorkányok és felvitték egy igen magas fára. 
A ruháját elvették és fonott kocsikasba öltöztették, a zsebében levő fánkból meg 
lógombócot varázsoltak. A férfi még virradatkor sem tudott lejönni és végül is a 
tűzoltóság hozta le. 


Ez a történet átvezet minket a boszorkányok olyan éjszakai tevékenységé- 
hez, amelyben a sütemény ehetetlenné válik. 
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27. BOSZORKÁNYFÁNK 


A hiedelemmondák egyik jellegzetes csoportját képezik azok a ma már nem hitt, 
de igen kedvelt történetek, amelyekben a fánkból, süteményből a boszorkányok 
varázslatának eredményeként, hazaérkezésük után lógombóc lesz. Ezek között 
két alaptípust találunk. Mindkettőben a boszorkányok űzik tréfájukat a mit sem 
sejtő emberrel. 


„Sokszor mesétek előtte ugyebár. Ecipeték oda, hol ez a ceremóniájok van. 
És ott étkesztek, meg minden. És még a zsebgyükbe is tettek és mikor odahaza 
megnészték, hát lószar vót. Fánkot, fánknak atták, asztán odahaza meg lószar 
vót.” (Kálmánné Őrisziget.) Szinte azonos formában mondott el egy történetet a 
stinatzi Kirisits Mária: „Boszorkányvacsorát csináltak, és ott ettek, ittak. Volt 
nekik kenőcsük és bekenték magukat. A kéményen keresztül repültek ki, seprűn. 
És valahol összejöttek, és ott mulattak. Egyszer egyik valamit hazavitt magával. 
Egy kendőbe fánkot pakolt be. És amikor hát reggel belenéz a kendőbe, lógom- 
bócok voltak benne.” (Phon. Arch. Nr. B 9624/3.) 


A fánk a farsanghoz tartozott, ezért említenek gyakran nem egyszerűen fán- 
kot, hanem farsangi fánkot. Sok házban az év más szakaszában nem is csinálták, 
de a farsang három utolsó napján feltétlenül. Amikor a 102. sz.-ú történetben a 
farsangban talált kertjében az asszony a fa alatt olyan sok fánkot, ez nem azt je- 
lenti, hogy ezekben a napokban a boszorkányok aktívabbak lettek volna, hanem 
csak arra utalnak, hogy ez volt a fánksütés ideje. Amikor hazavitte, nem ehette 
meg azt, ami fánkjából lett. 


Az éjjeliőr Alsóőrön, de máshol is a hiedelemvilág, főleg pedig a hiedelem- 
mondák egyik jellegzetes alakja. Éjjel járván a falu utcáit, sok mindent látott, 
hallott, és józanul vagy egy kis alkohol nyomása alatt élt át eseményeket, ame- 
lyekről aztán másoknak is hírt adott. Egyik-másik történetnek saját maga lett 
szenvedő hőse. Így történt a 72. sz.-ú elbeszélésben is, amelyben egy lakodalmas 
menettel találkozott. Magukkal vitték és követelték tőle, hogy hegedüljön. Az 
egész nép bement egy házba, ahol nagy mulatságot csaptak. A lakodalom végén, 
úgy ahogy még ma is szokás, „útravalót” adtak neki, azaz süteményt pakoltak 
be, hogy vigye el gyerekeinek. Mire aztán szegény hazaért, süteményéből lószar 
lett. 


Ez a bakter-történet ugyanúgy állandósult formát ért el, mint az is, amely- 
ben az idős házaspár éjjel jön a munkából, a szomszéd faluból hazafelé. Az esti és 
a reggeli harangszó között ugyan nem tilos, de nem is ajánlatos a település hatá- 
rán kívül járni, és aki ezt megteszi, mindig elnyeri büntetését. Így történt itt is. 
A réten egyszer csak nagy zenét hallottak. Odamentek, a mulatók bevették őket 
maguk közé és együtt lakodalmaztak. Amikor vége lett a dínom-dánomnak, ők is 
megkapták útravalójukat és ebből is bizony csak lószar lett, amikor otthon ki- 
bontották. Ebből, a kötetünkben 155. szám alatt közölt történetből kitűnik a kö- 
zösség számára szánt tanulság, hogy éjjel a falukereszten kívül nem szabad járni, 
mert ráfizetnek. Így aztán azok sem mertek ezután éjjelig, azaz az esti harangszó 
után maradni. 
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28. MEGLOVAGOLÁS 


Ebben a fejezetben azokat a hiedelemmondákat foglalom össze, amelyekben a 
boszorkányok mindig egy férfit, általában legényt megnyergeltek, és lovagoltak 
rajta. Ezek a történetek Burgenland területén mind a három nyelvcsoportnál is- 
mertek. A magyar anyanyelvű lakosság körében a falvak lakói és a majorbeliek is 
egyaránt mesélik. A mintegy negyven feljegyzett mondára jellemző, hogy az al- 
vó legényt lovagolják meg. Legtöbbjében az áldozat nem tudja, mi történt vele, és 
egy másik férfi, munkatársa vagy gazdája világosítja fel. Ez teszi a boszorkányt 
ártalmatlanná úgy, hogy meglesi a közeledő boszorkányt, a legény számára szánt 
nyerget kitépi kezéből, az asszony hátára veti és egész éjjel azon lovagol. 


Az idevonatkozó mondák többsége ma már kizárólagosan az elbeszélés- 
anyaghoz tartozik úgy, hogy semmiféle hiedelemkapcsolatuk sincsen. Egy részük 
azonban mégsem szakadt el teljesen a hitvilágtól. Így pl. Rotenturmon (Vörös- 
vár) teljes meggyőződéssel mondták el, hogy: „A boszorkányok elcsípték a legé- 
nyeket és így egy tüzes lovuk lett. Az egész éjjel tüzes nyereggel, és gyorsan föl 
rá! A legényre. És gyerünk! Lovagoltak. És azoknak kellett egész éjjel. És reggel 
felé hozták haza, amikor világosodott. Akkor aztán egész ki voltak merülve, és 
semmit sem tudtak róla, mi volt az éjjel. Azok csak lovagoltak, lovagoltak a tüzes 
lovon.” (1965.) 


A boszorkányhiedelemmel kapcsolatos az a történet is, amelyben a kamrá- 
ban alvó suszterlegény éjjel macskanyávogást hall, és amikor több napi keresés 
után a kádban egy fekete macskát talál, azt keresztül szúrja a vasvillával. A mes- 
ter figyelmezteti segédjét, hogy vigyázzon, mert mivel ő a boszorkány lányát el- 
hagyta, és az anyja most megbosszulja magát. Hogy éjjel ne maradjon egyedül, 
bent alszik gazdájánál. A mester később elmondja neki, hogy ő megleste, amikor 
a lány anyja keresztül szúrt lábait kente. (83. sz.) Az elmondott szövegben a meg- 
lovagolás nem fordul elő, és így ennek részletezése is feleslegesnek látszik akkor, 
ha nem tudjuk, mi lett volna a fekete macska képében elbújt boszorkány bosszú- 
ja. A későbbi beszélgetés során mondta meg az elbeszélő, hogy ez a bosszú a meg- 
nyergelés lett volna. „Az természetes, azér vitte be a mester magáhó. Akkor az 
nem tud neki semmiccse ártanyi.” (Phon. Arch. Nr. B 6490.) 


Számomra világossá vált, hogy aki bent él a közösség hiedelemvilágában, 
nincs szüksége annak részletezésére, hogy mit akadályoz meg a védekező eljárás, 
s éppen ez a tény bizonyság arra, hogy a meglovagolás, legalább is az idősebb 
korosztálynál 1962. körül még a hiedelemhez tartozott. 


A szalónaki (Schlaining) változatban („Kisködmön” 96. sz.) a férfi megsér- 
tette a boszorkányt, és az bosszúból lovagolja meg. Itt nem a nyerget, hanem a 
kantárt dobják az ártóra. A Tétényről (Tadten) származó változatban („Kisköd- 
mön” 138. sz.) szintén nem a nyerget, hanem a „gatyamadzagot” kell a boszor- 
kányra dobni, aki ekkor elveszti erejét és nem tud a kovácslegénnyel a Gellért- 
hegyre lovagolni. A 160. sz.-ú elbeszélés (Alsóőr–Unterwart) még a hitt hiede-
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lemmel áll kapcsolatban. Ezért hivatkozik az elmondó az itt boszorkányos híré- 
ben álló Pesti Ernőre. „A Pesti mesélte, hogy ez itt Alsóőrben történt.” Ugyan- 
ebben a mondában találunk egy olyan motívumot, amely csak egyetlen esetben 
fordul elő. A két suszterlegény egymás mellett fekszik és az egyiknek éjjel mu- 
zsikálnak, a másik azonban nem hallja. Ez a motívum a szent Péter történetek- 
ben fordul elő itt Burgenlandban. 


A csajtai majorból (Schachendorf) származó történet végén a mester agyon- 
lövi a boszorkányként leleplezett feleségét. Az asszony azért akarta a legényt ha- 
lálra lovagolni („Kisködmön” 60. sz.) mert azt meglátta, hogy túrót hányt a tész- 
tára. Ezt a motívumot Pesti Ernő a Janzsóné által elbeszélt Kuminéról szóló tör- 
ténetből vette át. („Kisködmön” 17. sz.) 


Annak ellenére, hogy gyűjtésem idején még észre lehetett venni hiedelmi vo- 
natkozásokat, ez a hiedelemmonda általánosan tekintve ma (1986.) már a táj el- 
beszélésanyagához tartozik, és átment a meseanyagba. Ennek illusztrálására köz- 
lök két történetet, amelyek a szöveggyűjteményben nem szerepelnek. Az egyik 
Alsóőrről, Csulak (Bába) Rozától származik, a másik pedig a horvát anyanyelvű 
Stinatzról (Pásztorháza), ahol Kirisits Mária ezt nemcsak horvát, hanem német 
nyelven is elmesélte. 


„Ecce vót egy kovács. Má régen vót. Osztán a kovácsnak volt ugye egy ko- 
vácslegénnye. És aszt a kovácslegént mindig éjje meglovagúta valaki. Aszt a sze- 
gény kovácslegény má annyira tönkrement. A kolegája aszongya: „Mond, pajtás, 
tulajdonképpen mi bajod van, aszongya, hogy te ennyire tönkremész?” „Ej, 
aszongya, nem merem megmondani.” No, csak szójj bátran. Hátha, aszongya, se- 
gíthetek.” Aszongya: „Tudod, éféltájba mindig valaki lovagul és nem tudom, 
aszongya, ki.” Aszongya: „Hát hogyan létezik, aszongya, hogyan?” „Hát, 
aszongya, a nyerget rámdobja, meg lovagul. Egész éjje, aszongya, hogy borzasztó 
fárattan gyüvök haza.” „Na, aszongya, majd az éjje én a hejedre fekszem, te csak, 
aszongya, maraggy máshol. Én majd, aszongya, a nyerget visszacsapom.” Na osz- 
tán tényleg, mikor éjje ugyi gyün ám, asztán a nyerget visszacsapta neki. Hát 
tényleg gyün ám, mondom, a nyerget visszacsaptya. Mingyá lóvá változott a ko- 
vácsné. Felüt rá. Verte, ütötte. „Na, mast, aszongya, csak menny, csak menny!” 
Utojján aszongya: „Gyerünk, aszongya, a kovácsnak mekkő patkónyi lovamat, 
nem jó megy!” Hát rácsapott ugye az első lábára két patkót. Hát regge az asszony 
nem kel fe. Idájig betakarródzik. „Na, aszongya az ura, mi bajod, fijam? Hogyan 
hogy nem kesz fő.” Leveszik a dunyhát rólla. Láttyák ám, mind a két lábán, e, a 
kezén patkó van. Hát a saját felesége vót, aki nyargata aszt a szegény kovácsle- 
gént.” (Phon. Arch. Nr. B 6356/2.) 


A stinatzi változat színesebb elbeszélés formájában lényegében ugyanezt a 
történetet tárja elénk. „Egy parasztnak volt egy cselédje. És annak igen jól ment a 
dolga a parasztnál. Igen jól, de mégis rosszul nézett ki. Napról napra rosszabbul 
nézett ki. Most kérdezte a gazda: „Mi van veled, beteg vagy? Mért vagy te olyan 
sovány?” „Á, nem vagyok én sovány, aszongya, jó sorom van, nem kívánok job- 
bat.” De a paraszt nem elégedett meg evvel. Mindig csak kérdezte. De a szolga 
nem merte megmondani, meg nem is volt szabad megmondani, mert meg volt 
neki tiltva. De a kollégáinak egyszer csak elmondta. Mondta: „Te, a gazda min- 
dig kérdez, mért nézek ilyen rosszul ki. Neked elárulom. Nekem éjjel nincs nyu-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 194


galmam. Egész nap dolgozni köll és éjjel jön az asszony. Amikor este lefekszem, 
jön egy asszony, felkelt, és amikor felkeltem, a kumetot a nyakamba dobja, a 
szerszámot, a lóhoz valót, és akkor átváltozok lóvá és az egész éjjel lovagol raj- 
tam. Reggel megint leveszi és akkor, alig feküdtem le, már kelhetek fel megint. 
Akkor megint halálos fáradt vagyok és egész nap dolgoznom kell.” „Ó, te bo- 
lond, mondta, mért nem mondtad már korábban, mért hagytad magadat ilyen 
sokáig kínozni? Na, most figyelj ide! Éjjel, ha jön, de akkor igen kell vigyáznod, 
amikor a szerszámot rád akarja dobni, legyél gyorsabb. Vigyázz, hogy úgy vissza- 
vágjad, hogy őrá essen, az ő nyakába. És akkor meglátod, mi lesz. Akkor majd 
az lesz a ló és akkor lovagolj, nyargalj rajta olyan messze, ahogy csak tudsz.” 
„Na, jó, ezt megcsinálom.” Jól vigyázott, el volt rá készülve és valóban úgy is 
csinálta. Visszavágta rá a szerszámot és abból egy erős, nagy kanca lett. Ő avval 
kilovagolt. És gyerünk! Egész éjjel lovagolta. Reggel, mikor hazafelé tartott fel- 
keltette a kovácsot és a kanca mind a négy lábára patkót veretett. Na, most haza! 
Levette a szerszámot, lefeküdt. Na, reggel vidám volt, motyogott, énekelt és ami- 
kor a gazda jött, mondta: „Na, mi van ma az én szolgámmal! Ilyen vidám már 
régen nem volt.” Hát az igaz. Ma igazán jókedvű vagyok, mondta, jól aludtam.” 
„Ja, de te, hogy tudjad, ma nem valami meleget kapunk reggelire, ma kapsz pá- 
linkát meg bort, húst is eszünk, mert az asszony beteg, nem tud főzni.” És ez meg 
elgondolkozott: „Nem tudom, hogy beteg-e, de én tudom, mi a baja.” És akkor 
mondta: „Na, délig majd fölkelsz és főzöl nekünk.” „Jaj, nem tudok felkelni, 
hozz egy orvost.” Mondta. Most megjött az orvos: „Na, mi baj van?” De ő nem 
engedte kitakarni magát. De egyszer csak az megsokallta és lerántotta róla a 
dunyhát. Kitakarta. És most látta, hogy kezei, lábai meg voltak patkolva. Így az- 
tán megoldódott a rejtély. Most aztán megmondta a szolga, mit csinált ez vele 
egész éjszaka. Így jött rá a gazda, hogy a felesége boszorkány.” (Phon. Arch. Nr. 
B 9624/5.) 
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29. A NYŐGÉRI REPÜLÉS 


Johannes Künzig említi meg egy sokszorosított formában megjelent, kézirat 
gyanánt kiadott munkájában a boszorkány segítségével történő varázslatos uta- 
zást. 108. szám alatt a következő címszót olvassuk: „A varázsló nő kecskebak 
formájában visszahozza férjét, aki el akar tőle menekülni.” 


Alsóőrön az idősebb korosztály majdnem minden tagja ismert egy történe- 
tet, amelyik a fenti típushoz tartozik. A meglepő az, hogy ez a történet a szom- 
szédos magyar nyelvű települések, a másik két nyelvcsoport és a majorok lakói 
között is, teljesen ismeretlen. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben, ami a tájat 
illeti, egy helyi mondával találkoztunk. Szöveggyűjteményünkben négy szöveget 
adunk közre, azokat, amelyeket az egymás közötti beszélgetések során mondtak 
el. Megjegyzem, hogy rákérdezésnél sokan elmondták, de ezek sem mutattak ki a 
hangszalagra felvett történetektől való eltérést, azaz ez a hiedelemmonda egy ki- 
forrott, többé-kevésbé egységes formában él a falu elbeszélésanyagában. 


A történet arra van felépítve, hogy egy nőtlen fiatalember Alsóőrről részes 
cséplőmunkán van Nyőgéren, (egy adat szerint Magyarországon, helymeghatá- 
rozás nélkül). Az egyik változat szerint az anyja akarja, hogy Katalin-búcsúra, 
(nov. 25.) hazajöjjön, a másik szerint ő szeretne hazajönni. Egy kecske ugrik a 
lába közé és perceken belül otthon van. Egy esetben nem kecskebakon, hanem a 
boszorkánnyal együtt, seprűnyélen repültek haza. (74. sz.) Egy másik változat- 
ban az asszony „megkeni magát” és a legényt is, és így repülni tudnak. (73. sz.) 
(Mindkét történet ugyanattól a személytől származik.) A legtöbb történetben az 
anya azért hozatja fiát haza, ezen az úton, mert onnan azaz idegenből akar háza- 
sodni. 


Ez a történet a 19. század utolsó évtizedében alakult ki és annakidején való- 
ságnak tekintették. Az alsóőriek éppen úgy, mint Burgenland déli részének lakói 
rendszeresen jártak (az itteni kifejezés szerint) „be Magyaroroszágba” arató- és 
cséplő részesmunkára. Az aratómunkánál mindig páronként vettek részt, azaz 
férj és feleség, avagy egy legény és a marokszedő lánya, aki legtöbbször aztán a fe- 
lesége is lett. Az aratás befejezése után az asszonyok hazajöttek, de a férfiak, első- 
sorban a legények, felvállalták a cséplést is, amely gyakran késő őszig tartott. Ál- 
talában igyekeztek Katalin napjára (nov. 25.) hazaérkezni, mert ekkor volt az al- 
sóőri búcsú, amelyen íratlan törvény szerint mindenkinek otthon kellett lenni. 
Ez elsősorban a házasodó korban levőkre vonatkozott. Akik aratáskor egy pár- 
ban dolgoztak (kaszás és marokszedő), azok a falu előtt már összetartoztak, úgy is 
mondhatnánk, hogy már a közös munkavállalással „elkötelezték” egymást egy- 
másnak. Az egész falu elvárta, hogy búcsúkor a legény hazajöjjön és a leánnyal 
táncba menjen. Elvárta a leány és a legény anyja is. 


Amíg az aratóbanda, azaz férfiak és nők ugyanabból a faluból voltak, addig 
a szülőfalu törvényei szerint éltek és szabad idejükben szórakoztak. A major, 
avagy a közeli falu lakosságával alig alakultak ki személyes kapcsolatok. Amikor
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azonban a férfiak (leginkább a legények) vállalták a cséplést is, falujuk nyilvános 
ellenőrzése nélkül maradtak, kialakultak olyan személyes kapcsolatok, amelyek 
a hazatérési szándékot késleltették. A faluban ebből szóbeszéd támadt és elsősor- 
ban az anyát tették felelőssé. A 74., 149. és a 156. számú elbeszélésekben mindig 
az anya szeretné, hogy fia hazajöjjön és azt, annak akarata ellenére, haza is ho- 
zatja. 


Tekintve, hogy az alsóőriek hosszú éveken keresztül a nyőgéri uradalomban 
(Vas megye) dolgoztak, szinte egyöntetűen ezt a helységnevet említik meg ebben 
a hiedelemmondában. A férfit hazahozó bakkecske motívumának megjelenése 
még nem tisztázható, és számunkra nem is fontos. Lényegesebb az a tény, hogy 
az arató-cséplő részesmunka idején egy helyi hiedelemmonda alakult ki Alsó- 
őrön, s ennek a hiedelemvilágban betöltött szerepe e munkaviszony megszűnésé- 
vel jelentéktelen lett és ma kizárólagosan mint történeti monda él tovább. 
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30. FORGÓSZÉL 


Ribarics János Középpulyán (Mitterpullendorf) mondta el a 35. számmal 
(Thompson Matif-indexében 270.) jelölt történetét, amelyben a forgószél elárulja 
a gyilkost. Ebben a hiedelemmesében egy meg nem határozott démoni lény uta- 
zik, és amit hall, vagy lát, elárulja. Ez a beállítottság nemcsak az elbeszélésanyag- 
ban mutatkozik meg, hanem a mindennapi életben is számtalanszor megfigyel- 
tem. Civakodásnál hallottam: „Inkább a forgószélnek mondtam volna meg, ne 
neked!” Amikor egyszer egy asszonyt kérdeztem, valamit kitől tudott meg, azzal 
tért ki a válasz elől: „A forgószéltől!” 


A német nyelvű községek, de több horváttól is hallottam, hogy ezt a szelet 
Schratt’l-nak, vagy Schratt’l-Windnek nevezik, és ez a jelenség nem azonos a bo- 
szorkánnyal. Kálmánné Őriszigeten mondta: „A forgószél, az ojjan srátli. Eviszi 
a szénát, meg mindent. Mindig mongyák, hát most itt a srátli. Amikor ojjan a 
szél, hogy mindent elvisz. Például a réten összerakja az ember a szénát.” (Phon. 
Arch. Nr. B 6795/1.) Amikor kérdeztem, hogy ez a srátli azonos-e a srátlicsibé- 
vel, világosan megválaszolta, hogy nem. Számomra úgy tűnik, hogy a forgószél- 
nek ilyen formájában jelenlevő démoni alak, amelyet nem személyesítettek meg, 
nem azonos a boszorkánnyal akkor sem, ha ezt gyakran boszorkányként emlege- 
tik. 


Kirisits Mária Stinatzról tartalmilag azonos történetet mondott el, de ő már 
boszorkányt említett. Csak amikor kérdeztem, hogy ez olyan boszorkány-e mint 
a többi, mondta, hogy nem, ez valami más, de hát azér csak boszorkány. „Apám 
mesélte egyszer. Szántani voltak. Ökrökkel szántottak. Na, most úgy volt, hogy 
egy szél támadt és nagyapám mondja: Te, most itt van ez a szél, most ne beszélj, 
a boszorkány van benne. Na, most néz az apám fölfelé, az erdőre. Most látja, ho- 
gyan dőltek a fák összevissza, a koronájuk egész lent volt. Az volt egy vihar! 
Apám mondja az apjának: Apám, nézd, nézd, nézd! És ahogy ezt kimondta, már 
ott is voltak nála a boszorkányok és a teheneket a levegőbe akarták vinni. És 
nagyapám mondja: Fújj, fújj, szégyeljétek magatokat! Menjetek oda, ahol nem 
sütnek kenyeret, ahol nem harangoznak. (A stinatzi beállítottság szerint a vilá- 
gon mindenhol sütnek kenyeret és mindenütt harangoznak, azaz a démoni ala- 
kokat lehetetlen feladattal bízták meg.) Most a boszorkányok mérgesek voltak. A 
levegőben csapkodtak a levelekkel és nyomban egy nagy rakás széna lett ott. 
Fogták a szénát és a szénával fölmentek a levegőbe. És rikoltoztak a levegőben és 
így elzúdultak.” (Phon. Arch. Nr. B 9624/2.) 


A vörösvári adat szerint az ördög van benne. „Itt mondták, hogy ma az ör- 
dög játszik kint. Régen, az egész öregek mondták, amikor olyan szél fújt, hogy a 
boszorkány lovagol benne. És a nagyanyám mondta: Menjünk aludni, zárjunk 
be mindent jól, hogy a boszorkány be ne jöhessen.” (Frau Leitner, Roten- 
turm/P.) Csulak (Bába) Roza Alsóőrről boszorkányszélnek nevezi, de megmond- 
ta, hogy ezek nem olyan közönséges boszorkányok, mint azok, akik a mulatságra
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lovagolnak. „Forgószelet boszorkánszélnek mongyák. Aszongyák, a boszorká- 
nyok csinállák, de csak egy helbe forog az, máshol egyáltalán nem. A kocsikat is 
fedönti, meg a szénát mindenestül viszi föfele. Ojjan erősen forog, de csak nem 
sokáig. Rövid idő, osztán végez.” (Phon. Arch. Nr. B 6432.) 


A forgószelet általában boszorkányszélnek nevezik, de megkülönböztetik 
azt, amelyik egy helyben forog és aztán szétoszlik, mint ahogy Bába Roza néni is 
mondta, és azt a forgószelet, amelyik sebesen forogva jön és tovább megy. Az 
ilyenben a boszorkányok utaznak, lovagolnak. Ezek a boszorkányok sohasem a 
helyiek, hanem amolyan „átutazók”, akik valami távoli községből egy gyülekező- 
helyre igyekeznek. Frau Schmied Szalónakról még egy olyan forgószél-hiedelmet 
mondott el, amelyikben a két alak egybe folyik. Személyes élménye szerint a 
szélben levő boszorkányok anyját majdnem magukkal vitték és a gabonát, amit 
learattak, mind elvitték. („Kisködmön” 98. sz.) 


A 150. sz. szövegben már egyértelműen az utazó boszorkányt említik meg. 
Szántás közben a férfi beledobja a villát a forgószélbe. Később, amikor egyszer 
Máriacellbe ment, ott ismerte meg a villát és a kocsmáros szidta, hogy az ő lábá- 
ba dobta bele. Még kimerítőbb választ kapunk a 177. sz. szövegből. Szintén a fa- 
lutól távol valahol egy kocsmában eszik a férfi és a kocsmáros megismeri a villát. 
Megmondja, hogy az övé volt és a férfi dobta bele a forgószélbe. A kocsmáros ki- 
oktatja, hogy ne csináljanak ilyesmit, mert ha ideje lett volna, széttépte volna. Az 
elbeszélő még hozzáfűzte, hogy szokás szerint valamit mindig beledobnak és ak- 
kor megállítják. 


Ezek a történetek szinte elválaszthatatlanul összekapcsolódnak a boszor- 
kánymulatság történetekkel, amelyeket külön csoportban tárgyaltunk. 
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31. AZ ÉJSZAKA ISMERETLEN RÉMEI 


A hiedelemmondák csoportosításának végén azt foglalom össze, ami az adatköz- 
lők véleménye szerint ugyan boszorkányos, de nem a boszorkány műve. Tekint- 
sük amolyan teknővakaréknak, ami ugyan már kenyérnek nem elegendő, de 
amolyan lángosfélét még csinálnak belőle. Az idetartozó történeteket nem hagy- 
hattam ki, mert a spontán elbeszélés során kerültek elő, az itt élő emberek hiede- 
lemvilágában élnek. Akkor is, ha nem tartoznak szervesen össze, megkíséreltem 
őket, a lehetőség határain belül, csoportosítani. Mint már más helyen megemlí- 
tettem, az éjszaka az az időpont, amelyik tele van ismeretlen veszélyekkel és ép- 
pen ezért igyekszik mindenki, különösen a nők, otthon maradni. A kintjárót kü- 
lönböző jelenségek, elsősorban állatok formájában ijesztik meg. Éjszakai tilalom 
alá tartozik a temető is, amiben ugyan erősen hisznek, de még nappal sem be- 
szélnek róla szívesen. Az elátkozott csárdában is csak naplemente után kezdődik 
az élet. S mivel karácsony éjszakáját is hiedelemmonda formájában említették 
meg, ezt sem hagyhattam ki. 


Kolmanné mondta el Szigeten: „Sokat mesétek, hogy előtte, előttük ugrát. 
Ugrátak egész hazájig, míg haza nem ért. Egész hazájig mindig itt ugrott, ott ug- 
rott. Bisztos baszorkán vót. De az nem lehet igaz. Accsak fét. Látta talán az ár- 
nyékát. Megijett az árnyékátú.” (1963.) Az éjszakai kijárás tilalmából született 
meg a félelem, és ez Kolmanné félelme volt, mert ez az eset még vele történt 
meg. 


Az anya sebesült fiát viszi éjjel a felsőőri kórházba, útközben egy állat áll 
eléje és fenntartja. Az asszonyban az anya bátorsága erősebb volt, mint az ember 
félelme és összeszidta mindennek. Az állat erre azt válaszolta: „Gyütté vóna egy 
félóráve később, akkor se te nem láttá vóna éngemet, se én nem láttam vóna tége- 
det.” (78. sz.) 


A kutya gyakran az ördög egyik megjelenési formája. Ezt láttuk már a kincs- 
ásás mondáinál is, ahol fekete volt. A 168. számú történetben is fekete kutya 
állja el a látogatásból éjjel hazamenő asszony útját. Az asszony menekül, de a ku- 
tya követi, és mikor háza ajtaján belép, hirtelen eltűnik. A megcsalt hiedelem 
tárgyalásánál Pesti Ernőék a fekete lábú fehér kutyát lesték meg. Ehhez hasonló 
történt Pullaynéval Szigeten. „Eccer is ementek tollatfosztanyi. Eccecsak aszon- 
gya édesanyám, nízzetek, aszongya, ott mi megy. Ollan egy fehér, nagy kutya fu- 
tott a födön. Szinte elosont mellette. Asztán az az illető, az ott allú, nem látta. 
Hát, hogy hol? Hát éppen itt megy. Nízd meg! Hát az nem látta meg. Idesanyám 
meg látta. Sokszor beszéte eszt.” (Phon. Arch. Nr. B 6777.) 


A bakkecskét nemcsak azért nem szerették, mert büdös, azt mondták, bűz- 
lik, mint az ördög, hanem az ördög egyik megjelenési formájának is tekintették, 
ha éjjel jelentkezett. Mondai formában csak Dobronokon hallottam. Az éjjel ha- 
zafelé menő férfi nyomába szegődött egy bakkecske. Addig, addig, hogy azt meg 
is állította. A férfi félelmében már a zsebében levő rózsafüzért fogta. A kecske rá-
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parancsolt, hogy dobja el, ami a kezében van. Szerencséjére, ő ezt nem tette meg, 
így aztán megmenekült. A kecskében levő ördög utána szólt: Köszönd, hogy 
nem dobtad el! („Kisködmön” 210. sz.) 


Az éjszakai kijárási tilalom nemcsak a magyar nyelvű falvakban volt ismert. 
Rotenturmon (Vörösvár) következőket mondták: „Hát egy asszony maga mesél- 
te. Tollfosztóban volt. Na, és egy kutya mindig csak utána, utána. Amikor ment a 
fosztóból hazafelé. Na, de ez már mintegy ötven éve. Hát, az egy boszorkány 
volt, az követte, kerülgette. És ott bent abban a házban, ott lakott a boszorkány. 
És amikor a tollfosztóból ment hazafelé, hát térdigérő vízben kellett neki menni. 
Hát ott ömlött a víz. A boszorkányok engedték ki a kapun keresztül. És mindaz, 
aki ott elment, annak a vízben kellett menni.” (1965.) 


Az állkapocs nélküli lóval más helyen már találkoztunk. Kálmán Mária né- 
ni fiatal leányka korában, amikor éjjel útnak indították, két fekete lóval találko- 
zott, azok állták útját. Mivel ő elhárítás céljából, mindig egy kicsi kenyeret hor- 
dott a zsebében, most is ehhez nyúlt és így megszabadult. A két ló tüzes seprű 
formájában repült el. Még hozzátette, hogy rózsafüzér is jó lett volna ellenük. 
(224. sz.) 


Az öngyilkos boszorkány halálának egyik oka az volt, hogy este feketében 
járt kint. Rendes asszony ilyesmit nem csinál, hanem otthon marad. A feketében 
felöltözött asszonytól éjjel még ma is félnek sokan. Ez volt egy másik történetben 
elmondott ijedelem oka is. A kint járókelő, feketében öltözött asszonnyal talál- 
kozott. Fekete fátyol volt az arca előtt. Pesti Ernő nem ijedt meg, hanem kezét 
háta mögé dugva csipiszt mutatott. A csipisz véd. („Kisködmön” 62. sz.) Az is 
Pestivel kapcsolatos, amit az alsóőriek boszorkányossága bizonyítására elmond- 
tak. (Ezt Pesti megintcsak másról mesélte el úgy, hogy a legények őt hívták segít- 
ségül, amikor megijedtek.) A csoportban kint járó legények látják, hogy éjjel az 
egyik házban feketébe öltözött férfi, fekete kalap a fején, eltorzult arccal meszel. 
Az éjszakai meszelés már önmagában boszorkányságnak számít és még rémesebb 
akkor, ha a meszelő személy feketébe van felöltözve. 


Alsóőrön is hiszik, hogy a malom, különösen karácsony éjjel veszélyes hely. 
„Na, hát ugyi, karácsony éccakáján szokott előbb lennyi. Nem? Oszt ezek a ba- 
szorkányok szoktak mosnyi. Pacskótak bent a vizbe, a mosófáve verték a ruhát 
benn. Ha arrament valaki, nem láttak senkit se. Ez így van! A régi öregek azok 
biztosan nem vótak buták. Ők bisztos többet tapasztatak, mint mi.” (Phon. Arch. 
Nr. B 6423/7.) Ugyanígy említette ezt Leitner asszony Vörösváron. „A boszorká- 
nyokon nem fogott semmiféle hatalom sem. Azokat nem lehetett lelőni. A golyó 
nem fogta őket. És a patakra mentek a boszorkányok és ottan mostak, meg öblö- 
gettek és senki sem mert odamenni.” (1965.) Személyes élményként mesélte el 
Kálmán Mari néni, mit élt át lány korában. Egy legény kísérte haza éjjel és mind 
a ketten hallották, hogy a patakban mostak és mostak. Anyját is kihívta. Másnap 
reggel megnézték a helyet, de nem láttak semmit sem. (206. sz.) Hasonlót talál- 
tam a horvát nyelvű községekben is, de ott is, mint a másik két nyelvcsoportnál, 
csak annyi jött elő, hogy éjjel mostak a patakban, és azt a gonosz csinálta, az va- 
lami „boszorkányosság” volt. 


Munkám egyik fejezetében megemlítettem már más összefüggésekben az éj- 
szakai temetőt. Napjainkban általános szokássá vált, hogy szombat és vasárnap
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este, függetlenül a halottak napjától, gyertyát gyújtanak. Ezt még ma is az esti 
harangszó előtt teszik úgy, hogy késő éjszakáig világítson. Később senki sem 
menne ki. Amikor alsóőri tartózkodásom idején néhányszor este kimentem a te- 
metőbe és ott üldögéltem, Bába Roza néni hamarosan figyelmeztetett, hogy már 
beszélnek róla a faluban és ne tegyem ezt. Katonaköteles legények, akik a temető 
mellett laktak, inkább a hosszabb úton mentek éjjel haza, csakhogy a temetőt el- 
kerülhessék. Így érthető, hogy éppen legénykörökben mind a három nyelvcso- 
portnál elterjedt az a történet, amelyben egy legény fogadásból kimegy a temető- 
be, hogy onnan éjjel egy keresztet hozzon. Itt a gazdaságban dolgozó férfiak, 
„előkötőt”, kék kötényt hordanak. Legényünk beleszúrta a keresztet kötényébe, 
és ijedtében meghalt. (237. sz.) Ez a történet is hiedelemalapon csak a parasztfal- 
vakból ismert éppen úgy, mint az éjszakai mosás. A majorokban nem hallottam. 


A temető főleg karácsony éjszakáján veszélyes. Egyesek szerint akkor lehet a 
megholtakkal beszélni. De aki ezt megteszi, az maga is ördöngős boszorkányos. 
Wolfauból megemlítettem a férjével beszélő özvegyet. Alsóőrön az utolsó éjjeli- 
őr, Francsics, terjesztette el a hírt, hogy karácsony éjjel egy feketébe öltözött 
öregasszonyt látott, aki éjjel bement a temetőbe és ottan egy sírban eltűnt. (79. 
sz.) 


A szezonmunka idejéből származik az a történet, amit az egyik alsóőri asz- 
szony hozott magával. Magyarországon dolgoztak az asszonyok és munkahelyük 
mellett mindennap este hatkor nagy zaj, robaj támadt. Már féltek odamenni. 
Megtudták, hogy hajdanában egy csárda állt azon a helyen, ahol sok embert meg- 
öltek. Azután sohasem dolgoztak többé ott. (106. sz.) Ezt a mondát csak ebből az 
egy faluból hallottam és ott is csak az idősebbektől. 


Utolsó, itt megemlített történetünk ugyan hiedelemmonda, de inkább az év 
jeles napjaihoz tartozik. Nincs köze a boszorkánysághoz, de mégis szerves része 
a hiedelemvilágnak. Mivel elbeszélés formájában él, itt említem meg akkor is, ha 
a későbbiekben a bizonyos napokhoz és ünnepekhez tartozó szokásokat, hiedel- 
meket stb. külön munkában szándékozok összefoglalni. Általános az a hiede- 
lem, hogy karácsony éjjel beszél a tűz. Aki ezt a nyelvet megérti, megtudja, mit 
mond. Ilyenkor sót vagy kenyeret kell a tűznek adni. Az egyik tűz mondja, hogy 
ő ehelyett bolhát kapott. A másik azt tanácsolja neki, hogy bosszúból gyújtsa fel 
a házat. Amit az meg is tesz. (115. sz.) 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 202


 
 


[Vákát oldal] 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája 


 203


 
A HIEDELEMJELENSÉGEK MEGOSZLÁSA 


A burgenlandi magyarok között végzett monografikus kutatásom során rájöttem 
arra, hogy a hiedelemjelenségek egy településen belül is nemek szerint oszlanak 
meg. Ez még feltűnőbb lett akkor, amidőn a parasztfalvak és az uradalmi majo- 
rok lakóinak hiedelemvilágát egymástól elválasztva vizsgáltam meg. Mindenütt 
az a hiedelemanyag él, tölt be egy funkciót, amelynek a mindennapi életben, a 
gazdálkodásban valamilyen aktív jelentősége van, illetve volt. Már az eddigiek- 
ben rámutattam arra, hogy a hiedelemjelenségek megléte mögött mindig valami 
azt keltő, okozó, az egyént vagy az egész közösséget érintő háttér van. Így pl. 
amíg a vizes, mocsaras réteket nem csapolták le, állandó volt a mocsári láng és 
az ehhez kapcsolódó hiedelem is. Amikor ez a lecsapolás megtörtént, eltűnt a 
láng, és vele párhuzamosan hamarosan a hozzákapcsolódó hiedelem is, hogy az- 
tán később csak mint szerepét vesztett mondaként éljen tovább. 


A paraszti munkamegosztás szerint vannak olyan feladatok, amelyek csak a 
nők, mások csak a férfiak feladatköréhez tartoznak. Ha ezt pontosan megfigyel- 
jük és a hiedelemanyagot is e feladatvállalás szerint csoportosítjuk, ismét csak 
oda lyukadunk ki, hogy ugyan bizonyos körülmények között mindkét nem tagjai 
ismernek egy adott hiedelmet, de csak az egyik nem tagjai élnek vele. Ismét talál- 
kozunk olyanokkal, amelyeket csak az egyik nem tagjai ismernek. Ilyenek pél- 
dául a szüléssel kapcsolatos hiedelmek. 


A majorok és a falvak lakói két egymástól elválasztott és az életformához 
szabott világban élnek. A falu megélhetésének alapját a földtulajdon, a termés- 
eredmény, állatállomány és a testi egészség képezik. Ennek megfelelően hiede- 
lemanyaguk sok rétegű. A majorok lakóinak állatállománya jelentéktelen, föld- 
jük nincs. Az ő létalapjuk munkaerejüktől és az evvel kapcsolatos jövedelemtől 
függ. Éppen ezért nem hisznek sok olyan hiedelemben, amelyeknek a paraszti 
életben nagy fontosságuk volt vagy van még ma is. Azonban mindkét csoportnál 
azonos az asszonyi élet (szülés, kisgyerek gyógyítása) elkerülhetetlen nehézségei- 
vel kapcsolatos jelenségek összessége. 


Mindkét társadalmi rétegnél (parasztoknál és a majorbelieknél) előfordulnak 
olyan hiedelemjelenségek, amelyek létjogosultságukat elvesztették, amelyben 
már nem hisznek, és amelyekből hiedelemmonda lett, azaz átkerültek az elbeszé- 
lésanyagba. A következőkben megkísérlem, a már bemutatott hiedelemanyag le- 
írás alapján a nemek és társadalmi csoporthoz való tartozás szerinti különbségek 
táblázatba sorolását. Ennél bizonyos rövidítéseket vezettem be, azaz az egyes fo- 
galmakat különböző betűkkel jeleztem. 
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[Vákát oldal] 
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TÁBLÁZAT 
A HIEDELEMJELENSÉGEK MEGOSZLÁSÁRÓL
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 H Hm M F Fé N 
Lucaszék  + + + +  
Sárkány  + + + +  
Felhővezető +  + + + + 
Garabonciás  + + + +  
Táltos  + +  + + 
Foggal született gyerek +  + +  + 
Újhold-gyerek +   +  + 
Vasárnapi gyerek +   +  + 
Ördöngősök  + + + +  
Ludvérc  + + +  + 
Lidérc +  + + + + 
Elásott kincs  +  + +  
Keresztút  + + + +  
Tüzesember  +  + +  
Srátli-csibe  +  +  + 
Házikígyó +  + +  + 
Egyházkelő +  + +  + 
Megnyomás +  + +  + 
Váltottgyerek +  + +  + 
Megigézés +  + +  + 
Szenesvíz +  + +  + 
Öntés (betegség átadás) +   +  + 
Utánöntés (védekezés) +   + + + 
Hazajáró halott +  + +  + 
Bolygó mérnök  +  + +  
Boszorkánykönyv  + + + + + 
Boszorkányként születik  + + +  + 
Boszorkánytudomány átadása +   + + + 
Boszorkány mint béka +   + + + 
Boszorkány mint macska +   + + + 
Nyírfa boszorkány ellen +   + + + 
B. meghívása (embernél) +  + +  + 
B. meghívása (állatnál) +   + + + 
Tej megfüstölése    +   +  + 
Szentelmény b. ellen +   +  + 
Megkötés (ember) +  + +  + 
Megkötés (állat) +   + + + 
Tehén megrontása +   + +  
Tej elvétel +   +     + 
Esti tejtilalom +   +  + 
Esti tojástilalom +   +  + 
Boszorkánymulatság  + + + + + 
Ökrök a fán  +  + +  
Boszorkányfánk  + + + + + 
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H = hiedelem 
Hm = hiedelemmonda 
M = majorbeliek 
F = falubeliek 
Fé = férfiak 
N = nők 
 


 H Hm M F Fé N 
Meglovagolás  + + + +  
Forgószél  +  +  + 
Kutya éjjel  +  +  + 
Macska éjjel +   + + + 
Ló éjjel  +  +  + 
Ló állkapocs nélkül  + +  +  
Malom éjjel  +  + +  
Patakban mosás  +  +  + 
Tűz beszél  +  +  + 
Boszorkány mint tárgy +  + +  + 





