
JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 
HIEDELEMSZÖVEGEK

VI. F E J E Z E T

A . Táltosok

1.

A (táltosnak ojan asrilkaja van, hogy az árnnyá foggal ellőtte- 
Ha más ló mögdáti, imgdosi, mőgöli, csaik éppen az emnya. 
nevelheti fal; de ha hét hónapos ikorájig föl bír njeivelőnná, 
nem fél egy látul sem a világon. (Magyarszentmihály, Kdl- 
mány Lajos gyűjtése)

2.

Az esőjé verekszenek a táboraik, iniiindeggyúk az ű orszá
géba alkarja vinni a föLhőrt; amöliik erősebb, az lösz nyertes. 
Lovuk ois van: a sárkány, amnaik változtatja, amámek akarja. 
(Magyarszentmihály, Kálmány Lajos gyűjtése)

3.

A  ítáitioeofk csak tejjel éltek. Vót itt két magygazda: Ta
kács Pafli és Szaíbó Pali És ahhon jártak a táltosok. Ha nem 
adptt váne nekik tejet, akkó nem lőtt vóna termés. Etoxxn- 
tották vána. Vót egy esőt, hogy a táltost elzavarták. Egy 
negyed ána múlva olyan fargetegöt csinát, hogy levitte a 
ház tetejjdt. Vót olyan is, amék ikriiilt az ablak alá. Nem 
engödte be a tátoet. És elkesdőtt dideregni. Megibünibeitte a 
táltos. És benn is olyan hideg lőtt, hogy mőgfagyott a kan* 
nába a víz. (Száján, Ferenczi Imre gyűjtése)
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4.

Mesélték az én apám didejébe. Vót egy embör Pádén, Tót 
János. Nagyon gaizdak embör vót. És möglábta, ihogy jön 
egy miagy fölleg: jéggel vian tele. A tátos el akarta venná a 
gazdag embör gabonáját. Majd ez a Tót beszaladt a háziba, 
kivötte a baltát, és belevágta az eneszetbe. És elvágta a 
kötetet, amivöl a födleg mög vót kötve. A tátos kikötötte 
oda a föllegöt, azt vágta el. Majd élimanít a fölhő. Mögjjélönt 
nála az ajtóba a tátos, és asaomta neki: Szaröncsés vagy, 
hogy kötéliliel vót kikötve a f ölleg! Aikkó őszit aiSBonta: Jövő 
ijenkó jövök vissza! De akkor lánccal kötötte ki a föQilieget, 
és akkó a jég elverte mimdön termését. (Száján, Ferenczi 
Imre gyűjtése)

5.

Azok foggal születtek, és azokra hétéves korukig nagyon 
köllöbt vigyázni. Mer 'hogyha gyiitt olyan banuis idő, akkor 
azokat a fallhakbül, akik legyüfltek, aknk a föQihőket kormá
nyozzák, aaokat ellopták, elvitték. Nagyutcán a Zeüenka 
Antalnak vót egy olyan tesitvérje, és mem tudtak rá eléggé 
vigyázná, élváitték. Élváitték a gyereket. Ezek olyan táltosok, 
ugye, ugye, akik foggal születtek, hogy ák a föHhaket, mikor 
borús idő van, ők kormányozzák. E azok valamikor legyüt- 
tek a földe is, és mentek a népekhaz, és kértek enmiL. Be
mentek egy asszonyhoz, és azt mondták, hogy kénnek tejet, 
hogy egyenek. Az asszony arzít mondta, hogy ndmcsen tejje, 
és közibe vót neki tejje. ök azt tudták, hogy van neki .teje, 
csak nem akart adná. Azt mondták neki, hogy: No jó, ha 
nincsen tejed, akkor majd lesz vized! És olytan esssőt zúdí
tottak ott a fődre, hogy a küszöbön, ablakokon foly be a 
víz. (Temerin, Csorba Béla gyűjtése)

6.

Hát önegapám is meséte, aszónta, hogy ű szógát vaibami, 
nem tóm, »káné, az mög foggá születött. Há. Hát, ugye, mink
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má aztán éccaka nem mertünk kimönini vizeni. Aszangya 
foggá, oagt makó hétéves vót, iköHlött vána vigyázni, mög 
tizennégy éves, minden hét évbe (köllött vigyázni. Aszangya, 
eccő, mer kisbér es vót az a gyerak, hétéves vát, §kűditék a 
kútna, korsóvá, vizé. Na, oszt a gyerak gyün. (vissza, ríva. 
Aszongyák ezek az öreg bénesök, mi az, mi az, fiam? Aszon- 
gya, hogy itt vót egy fekete-ifehér bika, most űnéká meg kő 
vívni. Ha ű mögvívik, akkó hazagyün, ha nem vivőik, akkó 
nem gyün haiza. Na, aszongya, oszt meg arra kérte a gyerök, 
aszangya, iögyenek bácsik ojan jók, hogy majd ha mánk 
összecsaptunk, akkó a füstös (bikának a kiskörmit üssék, 
hogy ű megindsíjja. Úgyhogy, aszangya — hált ugye, fé
lünk —, az istálló háta mögött összegyütítek a két bika, 
ékezették ofttan viaskodni, oszt akkó egy aregibénes odiamenit, 
aszangya, verte a körmiit. Űgyhogy megindult. Vossza is 
gyüitt a gyerek, ataaonta, most má é kő mannái, ha megvivik 
az ű dzéjáíve, ellemfelive, akkó visszagyün, ha nem, akkó 
meg, aszomgya, nem gyütit vnissaa. Akkó gyüitt az anyja 
ríva, hogy köllött vána vigyázná a gyerökme. Hogy betőtötte 
a tizennégy éviét. Ugye mákó hétéves vót, akkó, akkó is 
köllött, de mákó tizennégy éves, akkó is köüLött vóna vi
gyázni. Ja, mondták: tátas. Ja, ja. Ezeket hívták, aki foggá 
szüleitett, táltosnak. Ezeket híták tátosnak. (Törökbecse, 
Jung Károly gyűjtése)

7.

Hát táltosok, igy mamiik. Tátoldok. Mikó — szokták azt is 
mondani — hogy hát Bácskán esik az esső! De mánk nem 
kapunk beüiüle esőt. Aszongyák, a mi itáltossanmk gyöngék, 
ezé nem kaptunk esőt. Makó kapuink esőt, árú Bácskárú, 
akkó meg aszongyák, hogy a mi táltassaink erassek vótak, 
mer kaptunk esőt. Legyőzték a bácskaiakat. (Törökbecse, 
Jung Károly gyűjtése)

8.

Szávai a gazda meg a fia kinn vátak a szalüőbe. Ijen 
szöMőmyüítás vót. No oszt akkó nyitük a szöllőt, leűtek, őzé,
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fms^dkám. No őszit akkó gyütt egy, szintén egy itátus, egy 
embar megjelönt ottani, osztan hitték, hogy ebéd, izé, hogy 
frustukój jón. No dstít akkó el is marat, övött ugye, aszangya, 
most má, aszangya, mögszógáílom a izéit, ű úis ekeadött ka- 
páni. Űgyhogy úgy haladt, hogy miire ezök egy sort kihaj
tottak, ű má hármait kihajtott. Oszt a, vót akkó iajibái, laj- 
binak mondta, lajfoi fő vót akasztva, föLakasztotita, meleg 
vót ugye az emibarnek. Fölakasztotta a fára, egy ágra. Oszt 
a gyesrök mög már kifáradt, ugye, oszt lefeküdt a, izé, a 
miafene, a fa alá, a hűvösödé, oszt meglátta, hogy a lajbi- 
zsebbe van egy könyv. No oszt akkó ű ahogy ikninynitabta a 
könyveit, a könyv ott maradt, ű mög étűmit! Mer izére, 
Nagykőrösre nyitott, ugye! Hát! No oszt akkó, üzé, mingyá 
észrevette a miafene, a tátus, az embar, oszt száladit oda, 
oszt összecsapta a könyvet! Akkó visszaesöüt a izé, a gye- 
rö oda*, arra a here! Aszongya, szaröncsód, fiam, asaangya, 
hogy nem a Fekete-tengerire nyitottá, mer nem gyütité vóna 
haza, vnssza sose! Aszongya vásártérire esett éppen Nagy
kőrösön. Aztán eltűnt agis, ément egy pár (lépést, oszt akkó 
éköszanrt a izótü, a gaadátú, őszit akkó edltünt. (Törökbecse, 
Jung Károly gyűjtése)

9.

Esetit az eső, úgy mint márna rögge, oszt két tanya köze 
vót egymáshó, émömtünk össze gyerökök. No oszt emön- 
tünk, besaégettünk, ottan az istállóajtóba álltunk, vótunk 
három gyerök. Osztón egy embar toegyüitt, de ez tiszta mez
telen vót Az esső szépen esik, az tiszta meztelen. Nézzük, 
de mánítha fojna a vér ibelüle, oan piros vót No ezt az én 
szömeömme láttam, meg hát vótunk hárman. És odamönt 
a ganghon, a ház elébe, hát csak özvegy öregasszony vót a 
gazdassaany. Két fia vót neki, de az nem vótak otthon. 
Kérdezi az aregass&gony, hogy mit akar. Mondja, hogy na
gyon szomjas, (inna vizet. No az öregasszony kimant, osztán 
főhúzta a kútbú a vödröt és mögkónáta vödörbű* Hát va
lószínűleg az öregasszony sejtötte vagy tudta, hogy kicsoda
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vagy imdJcsođa ez. No, mikó ivott az embör vázét belüle, 
mögfardűt, akkó az öregasszony elmant és tóhoepitt egy 
köcsög aludttejeit, odadoifct neki. Ezt szint megSitltoa, eimönit 
a sarokig, oszt megitta, letette a sarkom a köcsögöt és eltűnt! 
Mdndöníelé möntünk mink gyerökök, az öregasszony, sehun 
nem vót! Az esső émörit, a nap kisütött, szép idő lőtt. Akkó 
mondta az öregasszony, no gyerökök, asaangya, hálá is
tennek, asaongya, az idén jó lösz temiésünk! Hát de hogy 
most mörű, tudott-e az öregasszony valami/t, mem-e, pejig 
ojain rossz székes tanyájja vót, főggye, hogy nagyon! Lőtt 
nekn szépen termése. Ez az öregasszony Ződág Viktor néni. 
(Törökbecse, Jung Károly gyűjtése)

10.

Meséte, hogy szóvá vót egy gyepeik. Az, aszomgya, lá
tásnak szűkített, aszotngya, foggá. Aki foggá születik, aszon- 
gya, az táitus. No oszt az is foggá születott, osztan szógát 
egy gazdáná, ugye. No mostamd a, de minden hete, aszongya 
minden hét évbe égyünnek érte! Hált! A  másik itátus, ugye. 
Oszt akkó, akkó mem szabad kiengermi, mikó, szóval aibba 
az órába, meg aibba a napba, mikó azületött. Hát. No oszt 
akkó eztet, mákó tizenkét éves vót, nem: mikó ha, fizé, hat 
éves vót, akkó megvédték ugye, akkó. De amikó .tizenkét 
éves vót, akkó kint őorzötte a disznókait. Oscft akkó azon a 
a napon ás. Oszt mög jelönit neki egy tátus. Oszt aszonta 
neki, hogy készüjjön é déLuítán, máj összecsapnak! Ajscoon- 
gya, én löszök egy füstös bika, te meg lesző egy izé, svaj- 
oer baka, tarka báka! Oszt akkó majd ott összecsapunk, 
összecsapunk a izé, a tanya háta mögött! No oszt a, a azé, 
hogy mondjjam, a, ezt mooudta a tizének, mer nem vót akkó 
a száliláson csak az a gyerök, mög egy béres vót, ugye, de 
akkó nőtlen béres vót ugye a szálláson. No oszt akkó aszon
gya amint összecsapunk, te, van az a furkóefoot, aszongya, 
te ennek a füstös bikának csak mindlég a kűakörmit verjed! 
No oszt akkó, mikó összecsaptak, ebead, gyün az a füstös 
báka, de ez is má svajjoer bika, ugye, hányd magára a port, 
bömböl; összecsaptak. Ez meg oda, oszt akkó mindég annak a
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füstös bikának, úgyhogy ez éverte, ugye. Avval a izésve, 
hogy ez ás verte, ugye, a körmit. Az futásnak eredt, ez meg 
utáruna, oszt ekezdite a szarváva szuirkáni, őszit akkó émont. 
No oszt aztán aszmondga a béresnek, aszmondja, asamondja, 
mostand, aszangya, hónap e kő mönnom, aszangya, oszt 
össze kő még eccé veLe fiáénál, aszongya, akkó ottmaradok. 
Oszt nem is gyütt vissza többet, asczongya, a gyerök. (Tö
rökbecse, Jung Károly gyűjtése)

B. Garabonciások

1.

No, éLég az hozzá, hogy íbememt hozzájuk az az ilibető, 
kért az anyásomnak az anyjátu aliudttejet. — Hogyha bírná
nak annyi aludttejet! Hát -bdmtak, mer hát tehenet fejtek. 
No osztán meg tojásít. Egy kzits ddejig ott beszógettek. Aszon
gya nekik az az ismerertűen egyén: — IdehaMgassKmak — 
aszangya —, hogy káruk iue legyen, ezt a szemet takarítsák 
össze és raktározzák éli, mer ditt lesz olyan eső — aszon
gya — egy félóra múva, hogy mondént a víz fölvesz. És 
tényleg bebiaanyülit ainmak az illetőnek a szava. Az mög 
egyszerre eltűnt a semmdsígbe úgy, hogy nem látott senki 
tovább serrtmájt. Ezek azok a garabondják. Hogy ők fönt 
a levegőbe, a felhőbe úgy háborúznak, mind az emberiség 
lent a ... Ê gyiik a másik haltárát, hogy él ne verje a jég. 
Ezek aaan birkóznak. (Temerm, Csorba Béla gyűjtése)

2.

Vát egy nagy parit. Hált abba vát egy nagy áüLait. Aztán 
az a gtamaboncázs dáák meg mindig ottan a iaibuba jáiikát, 
úgy aztán imádta künn ott a liktyát. Hát osztán akkó főnek, 
lenek jórkát, má nagyon éhös vát, émemt egy házhó. Akkó 
osztón mondja annak az assaomauak, adjon neki tejet — Én 
tejet nem adhatok, mer nincs egy csöpp se nálunk tej, nem 
bánok annyi — De van, de csak adtjon! — Hát mondom,
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hogy nincs egy csöpp se, nem birok annyi. Akikó má nagyon 
mérgess vót a ganaboncázs ddák, hogy van neki, tudja, 
mennyi van meká, ás (nem ad neki, és asaanta: — Vángyon, 
majd amma szívessen, de má akkó késő. Meg is mondom, 
mennyi van. Hait fazik -teje van. Máj szívessen anmia, csak 
hogy má aikkó késu lese, csak azt sajnálom, hogy a többi 
nípeket nem birom kivonná, hogy csak magát tunnám etet- 
nyi. Aztán kádmádkmta a kigyuját vagy má az ördöggye 
vút meki, aztán elment vele, de olilan jégesű vót, hogy még 
majdnem a fákat lehasogatta. Akkó osztán az asszonmaik 
nekimentek, mögsupnikátáfc azér, hogy mér nem adott ibejjet 
a ganaboncáas diáknak, akkó nem lett vóna akkora jég- 
esső. Hát így vót ez Csentibe. (Muravidék, Matijevics Lajos 
gyűjtése)

3.

Garabomcás állítólag az, kn foggal születik. Az vóna ga- 
raboncás. Ügy, hogy az nem eszik mást, mint tejet Egy 
este öregapámék vacsoráztak. Kilenc óra körül lehetett 
az ddő, így tavasszal. Vaibaikri zörgeti az ablakot. — Ki az? 
Tessék bejönnái! Mikor beállít, hát egy (rongyos ember. Ügy 
nézett ki, mint akait a sasok szaggaittak. Hellyel kínálták. 
Mer aibha az időbe nagyon barácaságos népek vótaik, ván
dort nem engettek él. Mondom, kínálták, vacsorával ős, de 
nem fogadta el. — Nagyon szépen köszönöm — aszangya. 
De ű ilyet nem eszik. Hanem ha vóna tejfele azt szívesen 
elfoganná. Hát vót rtarmjésaetesen, mer két fejős tehenünk 
vót állandójam. Aflt evett, teget az ember. No, osztán vacsora 
után elbeszélgettek. Hát feküggyön >Le. Hoztak be nefkú szal
mát. — Üneká nem kell semmi! Vót a banyakemence. An
nak vót olyan széles páifeánya. Majd ű arra fekszik. Attak 
oszt neki pokrócot, és ráfekütt. Meleg vót a kemence. Ecoer 
éjjel felébred öneganyám. Aseomgya: — Tamás! — mer 
Tamás vót az öregapám. — Hallod? — aszangya. Mintha ló 
járna az udvaron. — Hogyan gyültt vóna be ló, mikor én 
bezártam a kaput?!... Na, osztán öregapám ás föléhrett. 
Tényleg hajija, hogy mintha ló nyerítene. Figyelitek jobban.
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Hát a garaboncás nyerített benn a házba! Aknába vagy mi
csodába ... Reggeli fölébrennjek, megén kínálíik őtet regge
livel. Tejet eszük... öreganyám végezte a háza munkáját. 
Kiment a kentbe, kapálná a kerti veteiményét. És ű o*s ki
ment utámuia, ez a garaboncás. Mikor káért a kentbe, össze
csapta a két kezét. — Na, néni! — aszongya. Még ennyi 
kincset nem látott ember világéletébe, minit itt a kentbe 
van! Országot lehet venni rajta! öreganyám őszit kérdez
te: — Hód? — Azt nem mondhatom meg, zner ón mán 
egynek attam szerencsét, és többek nem adhatok. Mer én 
úgy látok a fődbe, mintha rostán méznek karöstítüi... 
Olyan gyönyörű szép napos, tiszta idő vót, makor elment 
imment a háztúl. — Jó, most én elmegyek — aszongya ömeg- 
anyámníak. De nem keli neki tíz perc, odyan felhőszakadás 
lesz, hogy olyant a viliág nem látott! És tényleg úgy vót. 
(Kopács, Ferenczi Imre gyűjtése)

4.

Ez vezette a felhőket. Valamrikó. Ez a garabonciás. Tál
tos. Nem hallottá arról, mikor irta az újság, hogy a leve
gőbe embereket láttok, vihar alkalmából? Beográd fölött? 
Régen ez, ojan, mikor mi idehurcukodtunk, ezt mem is 
olvashattad, Karcsikéin, hát te még knke-picike vótá, k i
sebb, mond a GaibL Abba atz időbe árta az újság, hogy 
Beográd födött elvon/út a vihar, és embereket láttok a le
vegőbe. S akkó 'kérdezgettek asszonyokat, ádősseket, idős 
embereket, régi öregeket, falurú faluira, mindenfelé szát ez 
a hír, hogy mi lehetett ez? ík valami idősebbek azt mond
ták, hogy ezek, ez a garabonciás, ennek az emberei a tál
tosok. Hogy ezek mennek a levegőbe. Csupa sebek a vúlám- 
láisítu, csupa rücskök, és ha lemennek vaiaanegjjik házhó, ha 
nem kapnak enni — csak tejet kémek —, akkor aura a 
falaira nagy vúihant zúdittanak. Hogyha fogadják ükét, nem 
beszének, csak ftejet kénnek, beűmek egy sarokba, ott meg
pihennek, és akkó mennek, eltűnnek. Úgy eltűnnek egy
szerűen. Se elköszönnek, se mem lássák knmennd ükét; csak 
eltűnnek. (Gombos, Jung Károly gyűjtése)
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5.

Ezek a garabonciások, ugye, ezek régi dogok, mind az 
egészbe, ugye. Úgyhogy én is kisgyerek Lehettem, amiikó 
ugye ezek vótaik. És ezek ... Úgyhogy, azok a garabonciások 
meglepő dolgok vótaik, nem mondom! Úgyhogy, ezek tud
tak mindenrű, és értették mindenhő. Efetos vóftak ezek 
abba, hogy aibba világbo, most má ugye hun vagyunk ahhó 
a viliághó! Melssize, messze vagyunk... Hált ezek ugye a 
felhőbe jártok. Ezek jártak a felhőve, és ojian záivaterok 
voltak, és azt mondta aiz a kiiosi ember, hogy mié féjjetek 
semmit se, már a tósku/tya ugat, nem lehet betérnyűj a ha
tár-tokiba. Ferim, aiz a kiiis harang, amdj saokioitt szónyi felhő 
előtt, no az vót, ezt mondták űik kiiisikiutyának. És úgyhogy 
azt mondta, hogy nem birumk betémyi, a felhő nem bir 
zivatart, se jég, se semmi nem fog tönténnái, ment ez a kis
kutya már rógúta ugat és nem jön be. Semmiféle (nem 
gyün be. Nem bir behaitnyi. Ere... A harangnak vóft,, ártó 
hataillma vót! . . .  Lejöttek a garabonciások a földire. Hát 
azé mondtam, hogy nem kértek semmit, mjiinjt egy köcsög 
tejet. Hármait-négyet lépett, és nem üátta többé soha senki. 
Ojan aüiaiosiony kis ember vót, nagy bajusza vót, nem vót 
semmi, imönd egy imádságos könyv nálo, és ű aibbu imád
kozott. (Gombos, Jung Károly gyűjtése)

6 .

Ojan, miimd a Szigetiékmé ds vót! A Pásti Mártony vót 
inas a Szngieti, az öreg Szigetiiné, szabómá. Bement egy öreg
ember, az Új Jóska is inas vót ott, meg a Bóvándi Jóska, 
meg a Pásti) Mártony; bement egy öregember, ojjan nagy 
csomaggia, oszt azt mondta, hogy űnekLje ne adjanak sem
mit ennyi, csak csupán tejet, meg fekete tyúknak a togássát. 
Hát meg is vendegűték, az öreget, no majd most elmén. 
De ojan (nehéz vót a csomagja, de (nem todjják, hogy mi 
vót benne. Hogy hát nem bánták ketten főiemen!. A hátáro. 
Na, mikó hát majd elánén az emlber, elköltözik a házbú, 
hogy nem bántsák maguk... Az maga fővette, kikésénték
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az utcára, úgy eltünit, rnmd a szemfényvesztő. Akkó mond
ták, hogy ez tán valami garabonciás. Mer kikésértók, és 
nem láttáik sehun senkit. (Gombos, Jung Károly gyűjtése)

7.

Az én öregianyám eztet is meséte. Hogy hát a garabonciás 
fiúik, mikor, mikor van az a nagy forgószél, és akkor, azt 
mondja, hogy hát most a garaibancdiás gyér okok, deákok, 
gamaibancdás deákok, aizok verekszenek. Miikor van az a 
nagy forgószél és akkó nem szabad oda közel mönni, ahhon 
a forgászélhön, hanem azt kő mondáim, hogy hát — hogy 
is? — Szerűt János vére fusis a környékünkbe! Szjemit János 
véne fuss a környékünkbe. Úgyhogy, hát akkor mancs hatá
sa azoknak a garaibamcáás fiuknak. (Törökbecse, Jung Ká
roly gyűjtése)

8 .

Garabanciás az vót valamikor; a föHhőbe gyüttek. Tudfja? 
Azoik a, azok oijan, mind a tátosok! A fölhőbe gyüittek azok, 
a ganaíbanciások. És azok a fölhőt hotzrbák magukkal. Tudja? 
És akkor, ahogy az úgy leátak, úgy a fölhő is szétmemt. 
Tudja, ezek vótak a gamahandák, akik a felhőbe gyüttek, no! 
Eztet én haUoittam má még az anyám meséte ezt énnekem. 
(Szerémség, Jung Károly gyűjtése)

9.

A, hogy iis hívták? A Darabosak. A Darabosék mesébék. 
Hogy egy lány vitte az ebédet, Karavdkovóra az apjáéknak, 
ew e a Szobonya Józsivá, aká most ortrt a Lőrinc bácsi házábo 
vagy hol a fenébe lakik, a Bekkerék házábo, a Szobonya 
Józsi, aki el van vávo. Ennek a Rózának a báttyo. Hogy 
ew e memtek Karavukovóra, BácsordasDna, vitték a szülők
nek az ebédelt És akkor, ott valahol a kutoá, anná a Vene- 
besikuit vagy minek mondják, Venébeskiut, anná a kutoá fő
húzták a kutat, hogy isznak vizeit, mer az a Dúsznójáirás
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vót, nagyon hideg, finom víz. Hajtnal Lajos ibácsi főggye van 
ott mellette. És ott akarnak inni vizíet. Ecoer csak egy ijen 
pádke alak odajön, nyúcosa a száját ű dls a vízé. Ezek meg
ijeditek, oiszit szaladtok. De csupa seb, csupa ojajn égés, fe
kete, mintha kormos lett vóna, ojan valamijén vót. Az 
öregember. Azt mondja a Józsi, hogy adja oda a Kaiti, ez 
a Darabos Kati, a kanailat, meg a vellát, kést, ha utánniuk 
jön, ű kiszúrja a hasát (neki késsé, véHával kiszurkájjo a 
szemeit, a beleit meg kikaparja a kamálló. Egész utón azt 
beszágeüték, de az öregeit (nem látták többéit. Bementek Ka- 
ravuikovóra, megebédűitek az öregek, indulnak haza, mikó 
a sziéső házhó énnek, egy ijen kisebb fekete felhő kereke
dett a Glenosár erdőné, kibújt az erdő mögü, visszamentek, 
nem mertek elnmdúiná, s akkó leutek ott a szélső házhó. Há
romszó /becsapott a villám, azit mondták a házná, hogy 
tűnjenek ki, mer vaJLamti van a dologba, tűnjenek onnand 
ki. A borjút agyonütötte, egy 'tavat egyonüitött, egy csákót 
agyonütött, egy dismót. Várjá csak: borjut, csákót, distanót, 
hármat. Háramszó csapott be a villám. Akkó kizavarták 
ezeket onnand. Tűnjenek ki a pontáru. Ezt a Darabos Kata 
meséte meg az a Józsi. A  vihar eÜmuHatt, és úgy gyüttek 
haza. Aztán még egy felhő jött, nagyon zöî gött, viülámlatt, 
oszt bebújtak ott a garádbo, a gujaíészer félé. Úgyhogy nem 
bdrtak a gujafésaerhő érni, nagyon esett, meg vállámlott, 
csattogott, (bebújtak abba a garádbo. És alldkó vtiltte le a gu- 
jafészert a szél, a tetőt. Agyonnyomta a teheneket. Így ás 
látták a ... (Gombos, Jung Károly gyűjtése)

C. Boszorkányok

1.

A Kamrásnét is istmertetm az Alvégbű, ojan nagy uborka 
óra vót. Nem emdékszek, Jultüsnakne hiták, Rozinafc-e? Tu
dom azt ote, hogy husi lakott. Hogy is magyaráraam meg? 
A temetőre néz az a got, őszit ibe az uooába a napos ódalon, 
bent vót az udvariba a háza. Az oiráva, nem vót gyerekük.
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Az ű könyvit a parakján égette é Pécsi tiszteLedő úr. Ron
totta az embereiket meg az állatokat. Vót két legíny, oszt 
éccaka bement hozzájuk a kúcsdluikon, oszt ráüt a szájukra. 
Mongya ám az együk: Jaj, lelkem, édesapám! — akkó, akkó 
arcnak űt rá a szájára, akkó a másak momita: Jaj, lellkem, 
édesanyám! — akkó amnak a szájára űt rá. Megnarutotta 
ükét, oszt ényomorottak. Mikó haldokiliott, nem ibirt meg
halná, oszt a söprűre hatta a boszorkányságot. A könyvit 
a Péasd tisztelendő égette é, elégette, de nem nészték meg. 
Ki is hirdette a pap, ha tudmak ijent, jelenesek, akkó ki
mén, oszt ekéri a könyvet. (Zenta, Gyura Julianna gyűjtése)

2 .

Hunmain, nem tudom, én is úgy halottam, hogy ez így 
vót. Vót egy család, csat vót neknk egy tehenük. Ecoé csak 
mqgvéresedett a teje, áUandóan véres tejeit adott, nem bir- 
ták használni. Pamaszkottak mindenkninek. Egy valaki, em
ber-e, asszony-e, azt ajállotrta tnekiik, hogy m»apfőkebe előtt 
fejjjék meg a tehenet, a /tejet anccsék Ari egy hosszú disznó
vá juba, és fogjanak egy baüjtát és szépen vagdossák a tejet. 
Így e, baltával Addig baltázzák, még az illető meg nem 
jeLeniik, ott, aki megixmtotta a fbehenet Oszt gyütt is, aki 
mogroototta! Kérte ükét, hogy haggyák abba, mer ahányszó 
a tejet vágták, aannyiszó űaiekú a húsába vót vágva. ÉreazJte! 
Bevallotta, hegy ű rontotta meg a tehenet. Az illetőt jó 
elverték, oszt többet nem rontotta meg senkinek. (Zenta, 
Gyura Julianna gyűjtése)

3.

Halottam még a mamámtu is egy esetet. Az is adtai vót, 
oszt ott történt. Lehet, hogyha érdektóniné, meg ás tuimák 
mujtaftm, hogy ki vót az a vadaká, aki nagyon vrácsáta a 
teheneket. Ojatranyira értett hozzá, hogy a tehénszairfoú csinát 
vajait. Gyanús vót a népekmek, (bevitték a templomba, a 
pap megszentőte, oszt viisszaválitoeatt tehénszaaré! Makó 
me^haüt az dJlető, a pap nem engette meg, hogy betemessék
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a temetőbe, han/em ikditemettette a ftemető elébe, alhd a 
tehenek járkámak, hogy vráosájjon tovább ás, miiikó meghalt. 
(Zenta, Gyura Julianna gyűjtése)

4.

Hűm vót, hurn mám vót ecoé egy vínsíges-vín öregasszony. 
Máin a kiílencvenecLik évit taposta. Az öregasszony káosi, 
hajlott háítu vót Vót neki egy fehírne meszétt háza meg 
egy fekete tyúkja. Az öregasszony egy héten eooé gyütt 
ki a házbu. Ezért gyanakodtak rá a szomszédai. Azt hitték, 
hogy boszorkány, árit azé nem gyün ki a házbu. Ehatá
rozták, 'hogy eccé knlesik. De nem bírták ám kilesná, mé 
az aibüak é vót sitítőve, oszt nem lehetett belátni rajta. Be
törték háít az ajtót, vót mit látni, mer a házba nem vót 
senkii. Ekkó az egyik szomszéd ijedten féMdáMott: — Em
berek, tudom mán, hun a Maris! — Hun? — kérdezték a 
többiek. — Há képzejjétefc, hogy a múlt héten átgyütt hoz
zám egy fekete tyúk, oszt mindent körűnézett. Hiába za
vartam, nem akart -tágítana. Mondom az asszonynak, vágja 
le. Le is vágta, őszit vót jó ebédünk. De nagyon rágós vót 
a húsa. A toMt a körbe hajítottuk. Nézzük meg, hogy meg
van-e még? Há brizon a tollak helyett az öregasszony ruhái 
vótak ott Hej, de megijedtek az emberek, hogy boszorkány 
vót az öregasszony, de meg is örütek, hogy eposztítoitták. 
(Becse, Penavin Olga gyűjtése)

5.

Vót egy család, egy idős asszony, fia és mönye. Az idős 
asszony túrós lepényt alkart enni, de túró nem vót. A tész
tát megcsinálták, s az öregasszony azt mondta monyénak, 
menően ki fűteni. A mönye csudélkozott, ugyan hunma/n 
veszi a túrót, s kileste, oszt kuikucskát be az ablakon, hát 
Iáitta, hogy az anyósa nyomkodja aiz ódáiét, 6 a száján gyütt 
a túró. Azt mondta a mönyecske, elmögy a háztul, mert a 
anyósa boszorkány. (Csóka, Penavin Olga gyűjtése)
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6.

Hát aibba az időbe, akkó tartották a bosgorteáínyságat 
na ŷom. Az a szegény Rádiós Kata néni is ára lakott mi
felénk, Rádiós Imire bácsdiniak az édesanyja, az ás. Egy 
szógájjuk vöt, oszitán asaocnta, hogy jaj, aszongya, rögtön 
főmonidtam, aszongyia, émeiutem, asz ángya, émeautem, aszom- 
gya, mer mondták mnindlég, hogy a te gazdasszanyod ba- 
szorkány! Batszontkány! Hát, aiszangya, ©coé hazaértem, 
asz ángya, kifogtam, oszt benézek az ablakon, asaomgya, hát 
csimájjo a rétest, aszomgyia, oszt okággyó a tarát a rétesre. 
Okátto irá a túrót, aszomgya, soha (többet mem ettem egy 
falatot se. Másnap elmentem tőlük, mer az ablakon látto, 
hogy okággyo a túrót. Ezt áis halottam tülük. (Gombos, 
Jung Károly gyűjtése)

7.

Az én uramnak a nagybáttya, smikó pályás vót, az akkó 
történt. Dohán/t vótak szönná. Akkor haizagyüittek, a pólyásl 
lietötték a cmirgásiba. Mög ás főzött az anyja, a gyerök alliutt. 
Egész éccaka al/utt. Az árnnyá aszongya: Na, jó vótá! Mög- 
szoptattya. Főveszi. Egy szöm csont námcs benme. Vitték 
azok még Pestre is. Lemomtak rúllia. Momták, vngyék vailiami 
bíbájoshon, a tud rajita segítem. Vaitték manidönfelé. Aszaníta 
az az embör: Tuggya-e, hogy mikor iDött beteg, milyen nap? 
Tögye vissza ugyanazon a mapon a osfurgásba. Visszaftöfcték, 
és térgyig visszakapta a csontot. De mem -tudott járni. Azér 
mágis jókedvű embör vót. (Pádé, Ferenczi Imre gyűjtése)

8 .

Emantek hazulról, s gyütitek tojásé, de csak a kisgyerek 
vót otthon. Azt mondíta, most nincsen tojásuk, die gyűjje
nek később. — iMiikó itthon lössz öregainyám, akkó lösz. 
Kérdezték. — Olyan sok tyűkotok van, hogy olyan sok 
tojás lössz eccörre? A kisgyerek mondta: — Vám a geren-
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dáná egy kű, amit öregamyám nyal, is attú sóik tojáis liössz. 
Aikó mondták, mutassa mög, hun a kű. A (kisgyerek odadfta, 
az assaany elkezdte nyalni, s annyi tojás lőtt, hogy nem 
győzték össaeszöáni. (Csóka, Penavin Olga gyűjtése)

9.

Eccő vót egy asszon meg egy obsitos. A  baka emén a 
zasszanyhon, má nem tóm, miíjér, osalk elég az hozzá, hogy 
ő biza oda mén; s a szegén asszon ekezdebt neki panasz
kodni, hogy ő tniem tudja, mi isten csudája;, de a zű fiija má 
hírt íves, de se nem nű, se nem beszH; most is bőcsőben 
fekszik. Makó a baka eat meghalibojtta, odia mén a bőosohez; 
nézi, csak nézi a kais gyermeket, is ecoerre csak aszangya: 
Jaj«, ídes lelkem, ez nem a maga fiija, ez (táltos; a maga 
fiját elopták éccaka a boszorkányok! Na a tszegín asszony 
megijett, ékezdett sírni; a 'katona sajnálta s asaanta neki: 
Ne búsújjék ké, hanem hozza ek (kns bögrét, meg egy niaity 
merítőkamaliat, osztán loccsan ek kis tejet a ibögrébe, s te
gye oda a bőcsőbe. Az asszon mdngyá hozott is bögrét, 
meg nagy kanalait, s oda tette; akkó aszomta a katona, hogy 
most mennyen ki vele a szobábú. Mikó kimentek, odaáll- 
tak a ikuloslikhaz, s úgy lesték, hogy mi [Lesz mostan. Há 
eccő csak a tátos, mer bi2a a vót, ekezdett kacagni s aszanta: 
Na fene evett ilüyet! Hetvenhét esztendős vagyok, de még 
sose attak nekem kis bögrében nagy kanalat! Mikó észt 
odaká meghallotta a kaitana, aszomta a zasstaontnak: Na (Láty- 
tya ke, hogy tátos! Tuggya mát, süssön kenyeret, osztán 
szórjon sok színát a kémény alá; a táltost meg tegye rá 
a lapátra, mintha be akarná vetni! Na jó van, az assjzon 
úgy ás tett; befütött a sütőkemencébe, színát szórt a kémény 
alá, a táltost rátétté a lapátra, de mikó ibe akarta vetni a 
kemencébe, a tátos nagyot lelátott és etűnt. De mikó e itör- 
tínt, hát uram fija, a kéményen keresztű (beesett a szalmára 
az asszonynak a gyereke. (Nagybecskerek, Haraszti Gyula 
gyűjtése)
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10.

Abba a régi üdőbe sok gyerököt szült aiz anya. Nagyon 
őrölték.. Az apának oda köllött fékümmi az ágy ©lé, hogy 
a rosszak el ne lo<pják a gyér ökot. Akkor azt mondták, 
hogy ez foggal született, olyan gyerök. Nagy feje vót. Ászt 
mondták, hogy váltottgyerök. Hogy mögrtuggyák, hogy ez 
váltottgyerök, kipróbálták. Szülejá vöttek egyi kms bögírét, 
abba alttak neki /tejet. Alttak neki egy »nagy fakalánt, hogy 
ögyan. De ez alatt az üdő alatt a gyerök nem tudott be
szelni,. Akkor úgy próbálták ki, hogy bezárták magányo
san egy szobába. Főtötték a paftkára, és beváitték néki a 
tejet, őszit akkor hallgatták, hogy (beszél-e a gyerök vagy 
nem. No, akkor oszt a gyerök mögszólalít: Kis bögre, nagy 
kanál. Hogy ögyek én tejet!? A szülejá mög hallgaititák. De 
sokan összegyűrtek, hogy tud-e beszélni. Aszongyák, hogy 
a váltott gyerök koszt vót lány ás. Akkor annak a Iámnak 
mán tizenhat éves koráiba megvót a mejje. Akkor tamburát 
a mejjivéL Verte a kezivél. Mikor hétéves vót a gyerök, 
akkor iráitattoék a sütőlapátra, hogy majd dobják be a ke
mencébe. De akkor az ű gyereküket lélfükiték a kémény ön, 
a másikat mög elvitték. Addig nem tudott beszélmi. (Pádé, 
Ferenczi Imre gyűjtése)

11.

Ez a Molenéki Maris néni, meg ez a Boris néni, a Lek
város. Így mondom, mer máskébb nem tudom a nevit. Ko
vács Pali (bácsi felesége. Mentek le a Kamarnisityáixx Oda*, 
ahun az alpjuk j<uiháisz vót. Meg akarták nézni az öregem
bert. Mikó köze értek, ahun legetek a bárányok, vagy a 
binkacsapat, akkó egy hangot hallottak. Asamandja, hogy ... 
knabál valaki, az egyik aszongya néki: Hát gyere ide, hogy
ha akarsz látni bennünket vagy érdekelünk. Aszongya az 
öregasszonynak az a másik, hogy hadd a csudábo, ne híd 
áde ezt a, ki .tudja, 'hogy kicsoda. Azt mondja: Nem baj, az, 
hadd gyüjjan! Aszongya, ez vót a válasz neki váissza: Hogy
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oda is mennék, hogyha nem vána kétikarácsonyi cérna a 
szoknyátokba! (Gombos, Jung Károly gyűjtése)

12.

Hát haiLLattaím. Boldogult apám még látta, azok mellett 
jártok azelőtt azok a garabonciások. Meg erdőbe (kötötték 
az időit a régi öregek. Aaok mindég erdőbe vótak, nagy 
erdőség vót, mondta, hogy ere de, mindenfelé, mond azok a 
nagy erdők vótak. És mindég ott dógoztak, télen is, oszt 
nagy izét, tüzest raktak, akkó mondták, hogy látták a gara
bonciást. Hogy odament. Nem memt oda egészen, hozzájuk, 
csak — aszongya — mindég aizjt ázéta: Júúújjj,, de fázok! 
Júúújijj, de fázok! Mindég azit számúba, aszongya. Hát ők 
nem tudták, hogy imi az, ük meg körű utak a tűz körű. 
Oszt, aszongya, valamellik odakriáltbobta, azt mondja, vaLa- 
meUák odakiáltotta, hát gyere ide, ha fázó! Hát rá se gon- 
dútak, hogy az garabonciás lehet. Az meg azt félébe vissza, 
hogy azt mondja, odamennék, asizomdja, de ha nem vóna 
köz tetők aiszomgya, amelliknek karácsonyi cérna van a ru- 
hájábo varra. Azt tartották nagyon, úgy két karácsony közt 
nagyon fonytak, akkó az én diiékkonomihan, mondom, még 
hát még azután ds. Hogy két karácsony iköat fonytak oér- 
nát, váiszxmycéraiát. És akkó abbú a ruhájukba körösztöt, 
körösztöt varrtak. Akkor hát nem bánrboit)ták ugye a izék. 
Ez liis azt kiáltotta, aszjan/ta, odamennék hozzá, aszongya, 
ha .nem vóna ojan közbetek, akinek karácsonyi cérna van 
a ruhájába. Azbaít várták. Körösztöt, ruhákba. (Gombos, 
Jung Károly gyűjtése)

13

Há például a feleségemnek a dédöregapjájvaiL, acookná 
történt. Hogy a szomszédasszony — szomszédasszony? — 
álilajpotos vót, és mindég az a boszorkány ráüt a hasára. No 
és akkor aztat állítólag gaityamadzagga balkézzé hurkot 
dobtak rá, és lóvá váltódaortit. S hogy í/óvá váltódzott, rögtön 
elveaeítfték a kovácshoz. S akkor elvezették a kovácshoz,
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megpatkóták. Máikor megpatkóták, elengedték. Másnap a 
szomszédassaan y, szomszéd legénynek az amyja, nagyon 
beteg vót. De nem akart seniknít se beengedni hozzá jruk. 
Kovácsot, kül)d|jlék el a kovácsot, osak az bírja meggyógyíta
ná. Háit mikor a kovács elmén, az öregaissaany meg van 
paitkóva. Meg vót palkóva. A kovács levette, s aztán megu
tálta a szomszédasszonyt. Soha többet nem mönit hozzá. (Tö
rökbecse, Jung Károly gyűjtése)

14.

Eccör, most még ezt is émesélöm. Lássa, hogy mindent 
így káüzének! Az én öregapám — ádvemt vót; (tudják, mi az 
ádvemt? No most majd gyün ránk, amákó mennek a haj- 
nalá másére. A tanyárú a kásbérasse mindég be szoktak 
gyünni haijnaüd misére, szombaton. Hát, aszongya öregapám, 
így meséte a boldogútt, az isten nyugtassa meg, aszongya, 
ahogy gyünnek a falu alatt, aszongya, egy nagycsöosű asz- 
szany, aszangya, oganokat irangáit! Ironítatt, mindan. Aszan
gya öregiaipám, mög a bérös, ahogy gyütek, aszongyák, gye
rünk mánk is, közéLébb beérünk a templomba. Hát aszangya, 
ahogy űk rámöntek, hogy majjd inontanak űk is, űalattuk 
bizony beszakadt a jég. A magycsöcsű asszony mög émeveitte 
magát, aszangya: haihahahaha!, de becsaptalak benneteket! 
Nahát, a boszorkányság ijen. (Törökbecse, Jung Károly 
gyűjtése)

15.

Luca estéjén neki kell fogni csinálná kanosokét is, három
lábú széket, meg egy szakajtót. Ezeken minden nap csimáni 
vaüamit, hogy kamáosany estére legyen kész. Ezzel a három 
tárggyal el kell menni az éjM i másére, de a szakajtó legyen 
tele ködessel. Ülijön Oie a templom előtt a ikásszékre, szentelt 
krétával húzzon kört maga körül. 'Miikor jönnek ki a miséről, 
dfumnogassan a kancssnkával, s meglátja, hogy kik a boszor
kányok. Ha még így ús meg akarják támadni, szórjon kölest 
rájuk. Azt össze kell nekik szedni, addág nem támadhatnak,
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s közben egy óira lieaz, s lejár aiz idejük. Ha a boszorkányok 
nem saját alakjukban mutatkoznak, hanem ló, macska vagy 
egyéb állait képében., ügyesen gyújitson gyertyát, dobja rá
juk, hogy égési sebet okozzon. Akin másnap égési seb vám, 
az a boszorkány. (Bácstopolya, Borús Rózsa gyűjtése)

18.
Két embör ment eccő a Tiszán a szegedii piacra. Nagyon 

beestöeüedett mán, oszt mem tudták, hun vannak. Eccő csaik 
zeneszót hallanak. Kikötöttek, mind közelebb mentek a 
zeneszóhoz. Mikó odajártak, szemük-iszájuk elát a csődé- 
kozástú. Szép lányokat láttak ott támcóni, csillogtak, vil
logtak a gyönyörű ruhákban. Ezüst poharakbú djttak. Mikó 
meglátták az odaitéivett utasokat, őket is közéjük húzták, és 
támcátak, (mulattak, ettek-ittak űk ás. Ez a nagy mulatozás 
addig tartott, míg az óra éfélit mem ütött. Makó éLütötte a 
tizenkét órát, ecoerme miindenmak végié .szakadt. Sötít lett, 
a zene ehalgaltott, a .poharak kdjestek kezükbű, miire föl- 
eszitek, sehum semmi nem vót. Reggel osztán, mákó körül
nézitek, a fődön mándenfélie kecske meg díiszmókörmök he
vertek. Akkó tudták meg, hogy a sötítbe a Bosaorkámyszi- 
geftne keveredtek. (Péterréve, Matijevics Lajos gyűjtése)

17.

Ez ojam dolog, hogy mikó összejönnek tizenegy óra után 
és egy áréig mulatoznak; összegyünmek, kinn az utcán mu
zsikálnék. Amit űk annak nekik zeneszert, és awa muasi- 
kánok. Most várjó! Egy döglött lónak a láího vót a pákula, 
és a combja meg vót, iizé, tambura. De, így vát! A Bacskó 
Józsi bácsi az muzsikát, pdkulávó, a Józsi bácsi, a haran
gozó, a meghoildogútt, az meg a tamlburás vót S efogták 
űket, hogy gyertek moizsikányi, támooülumk; hát a szépasszo- 
nyok. Ez itt az Ásó utcábo történt. Ezek mondták. És adtak 
nekik aram poharakat — értem? —, és az egyiknek is meg 
a másiknak is, no most igyatok. Má émulaJtták a munká
jukat, akkó igyattok. Aszomgya, hát itt a pohár, visszaadjuk.
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Nem, aszomgya, tegyétek a zsebbe! És lópata vót miind a 
kettő! (Gombos, Jung Károly gyűjtése)

D. Tudományosok

1.

Az én fébeségem estefelé émesnt fejnyd a tehenet, hát vért 
fejt. Akikó ocLagyütt egy öregember, Jóskáinak híták, Jóska 
báosdj, vám bajunk! A tehén véreset. No, astzomgya, lányom, 
rögtön megyeik hozzátok. Begyütt, aláment a kémény alá, 
és é kezdett imádkozni ű tízeitint. A&zmandja: Lányom, megge 
gyün az az asszony, és valamit kér, de csak te pisrikaíát 
fogd, oszt üsd! De ne szójj neki vrissza! Egyáltaliábo. Hát 
úgy áts vót. Regige meggyütt az asszony. Az én feleségem, 
te bolond, aszangya, hát mé bántasz? Az meg csak ütötte, 
oszt kiszaladt, az uccáro, oscrt eazaladt. És hogyan tudfta ez 
az öneg, hogy hát? Kovács József. Osak ipáaztoremiber vót, 
csordásembetr egész életibe. Hetven éve hát meg. (Gombos, 
Jung Károly gyűjtése)

2 .

Vagy például még egyet mondok. Hogy má teneked ér
deked ez. Anyáméknak is vót mondég tehenük, oszt azt 
mondja, hát mindég főfordút a tej. Főflardút a tej, hát ez 
nem jó van. Vót ittend egy ember, aki értett ehhöz. Sment 
anyámhó. A Város alatt fliakott, hát ez ugye nem most vót, 
arrtikó anyám mesébe eztet nékem. És aszmondjja, hát, ement 
oda őszit megmondta. Azit mondja: Fűtse be a kemencét, és, 
aszangya, a köcsögöket rakja be, és megge valaki, még négy 
óra előitt, mielőtt a nap is följönne, ódámén, az az, aiká meg- 
asdnáto a kárt a tejbe. Hát ki vót az? Anyámmpk a legjobb 
barátnéjja! Zörög, anyám kinyissa az ajtót, hát aszmondja, 
kenyeret sütök, osztón eMejteífctem tegnap sót hozni, nin
csen elég sóm. Hált, hogy adjon neki. Anyám meg mondta, 
hogy haMod, aszangya, hát éppen én ás úgy vagyok. Nem
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biirtam adni. Nem .bántam admii, így megtudta, hogy ki vót 
az, aki elvette a hasznát a tejnek. (Gombos, Jung Károly 
gyűjtése)

3.

Hát például vót csordás a mi falunkba, és szerette a pá
linkát. Hát 'hogyha elment bejelenteni, hogy most nem 
tudom, beiizékedett a tehén, és ha nem adtak megfelelően 
szalonnáit vagy kis -pálinkáriavailót, ugye, akkor taiz este má 
az asiSBony nem is fejt. Egyszerűen akart fejmá, és vér jött 
a .tehén csöcsáibü, és hát, juj, ugrál a tehén, senki se köae, 
hát ugye ez a csordás, kobojáge, valami meszre elmén me- 
gin a házhoz. Jaj, mondják, hát nem láittá semmit se, talán 
borgyu, más borgyu kisizívta vóna, vagy dairázs csajpte vóna 
ezt a tehenet, hát nem gyün a tej. És ű aat mondta a gaz- 
dasszonymak: Julcsa néni, menjenek ki az isrtálüóbu! 0 
az ajtót magára húzita, becsukta, még pokrócot is tett az 
ajtóna, be ne .lessenek, miit -csiinál a tehénnek, mit se, csak 
azt mondta: No, Julcsa némi, gyüjjön, fejjen ké! És dup
lán fegite a tejet, mind másik esite. És férfi vót! Tehát ez 
is valamit az ű anegapjáitu, valami, bűbájosságot... Ko
vács iHisita báösft volt. Meghalt. De, tudja, ez nem sokait tud
hatott a boazorkányiságbu, de valamit segített. Ez ojan, 
mind az (inas, ugye. Tudja? Valamit ellop ott az önegapjáfcu. 
Mer ű fiaittyugyerek vót, és az öregapja neveülte. De, tudja, 
ez májén borzasztóan halit meg? Isften bocsáss meg, így fe
jezem ki, de hált lehet mondaná, úgy döglodött. Bozse op- 
rocsztii! Ugyan ki ás mondaná.. De nagyon csaifű, nagyon csú
nyán halt meg. Mer ű az(t a kicsit áis, $miit ű (tudott, nem vót 
kinek átammi, s megküszködött a haláláért. Merít azt mond
ják kiinek mijen az élete, ojan o halála. (Gombos, Jung Ká
roly gyűjtése)

4.

Biaony! Várjon, majd mesélöm! Belegrádba az én fiam 
még akkó huszonhat éves vót, mikó meghalt. Bebegrádba
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dógozitak, építötték a Belegrádot ká. Aszomgya, gyütt egysző 
egy szép fogait. Aszjongya ott fant közülük egy, aszongya, az 
anyja ideodáját, aszomgya, majd meglátitok, Leállítsam! Le
állítom a fogatot! Á, aszongyák, fogadjunk, hogy nem! Asz- 
ongya, leállítam! Elővötte a zsebkendőjit, mit tudom én mii 
csinát veflle, vaüiamit csinát, hát a szép fogatot leállította, 
csakugyan. De az a kocsis többet tudott, mind ű. Aszcmíta, 
odiakááitoftt, asaomgya, engedd el a lovakat! Engedd el a lo
vakat, mer az tudlta, hogy most má mög vannak fogva a 
lovak. Aszomgya, engedd el a lovakat! De az nem szót sem
mit. Akkó aiatán háromszó faszólította, hogy engedd él a 
lovakat, harmadjára, miire nem engedte el a lovakat, ő le
esett és möghalit. Annak a kocsisnak nagyobb tudománya 
vót, mdmd aki mögfogta a 'lovakat. Egy nagy uraságnak a 
kocsijaüova, négyes hintóba möntek a lovak. És kénem, 
aszomrtaa, engjedd e. De annak az embönnek ős nagy tudomá
nya löhetött! És ez valamikó vót ám, ez így igaz vót! Hogy 
ijen nagy tudománnyá bírtak, hogy kérem, a lovak csak
ugyan aztán mögindútak, és mantek, de az ember leesett 
és szösmyetíhailrt;. És kérőm, mikó ez fakiátotit, ereszd el a 
lovakat, erősed el a lovakat, és a kocsis Lernant, a lovaknak 
mögtürüte a zsebkendővel a szemit, és a lovak, az mög 
leesett, möghalt, és a lovak elindultak, mentek. (Törökbe- 
cse, Jung Károly gyűjtése)

5.

Hát hasonló, amit hallobtam egyet. Apám is ojan régebbi 
időbű vót Hogy hát mönit a kocsis, vitte az uraságoit, az 
ács fönt a tetőn dógozott; Lécotek. Mikó odaér, mögártak a 
lovak, nem mentek tovább. Nevettek az ácsok, hogy panos 
úton elakadtak, a nagyságos urat nem ibirmk vinni. No majd 
a kocsds is tudta azt, amit az a mester tudott. Sre-ara 
próbálta, hát nem mennek a lovak. Sehova. Bírnák, de nem 
manmek. Semmiit, ére-ám az anyjának, hát maijd ű segít a 
bajon. De a nagyságos úr mondíta, hogy hát, há mé nem hiz-
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tatod űket mög?! Aszongya, majd biztatnám én, csak ha a 
magyiságos úr ne űme a háltam mögött! Asaomgya, hát úgy 
vögyed, mánitha senki nem űme a háltad mögött. Hejnye, a 
gazdája hét szencségdit neki, majd mén! Akkó közéjük vá
gott, émönitek három-négy lépésit, mögan mögátak! No, 
asaangya, mem baj, aszongya, máj monnek most! Lelépett a 
kocsirú, főemete a bakot, kiivötte a kalapácsot, s odamont, 
és a mid végéne nagyot odavágott. Az ács legurút a (tetarű. 
Az amnydit jelöntött, azt mondják, hogy mintha az ácsot 
fejbe vágta vóna a kalapáccsá Mer aiz csnnáta, állította mög 
a lovakait! Nahát ennyit tudok mondani! (Törökbecse, Jung 
Károly gyűjtése)

6 .

Csomagokat készítettek. Ojan — most, mondjuk, egy 
lánynok akartak ártani. Akkor valamijén szallagga: vagy 
kék szaMagga vagy piros szailaggia vagy ibánakármijenne 
vagy rózsás saallagga, a rózsás szaliagot mondíták, hogy 
akinek a tollába azit .taláták, mákó megíbetegedett, keres* 
ték a tollakat a vánkusokba. És akkó az a valaki megbete
gedett, az a lány vagy valami, akkó a szülők keresték. Meg 
is taláták. Engem is mikó el akartak tenni láb aüiu, huszon
hetet italátok. Aw a csrináták aztat meg, hogy sose lehetett 
szerencse, meg elpusiztujjan hamarosan. Az én anyósom 
vót. Nem tűrt a házná, hogy én nagyon vallásos vótam. 
Megtudtuk azé, hogy ez a Jóska bácsi ez mindent elmon
dott. Eztet, ha űtet híták, ű nem mondott nevet senkit se, 
csak annak meg köllött jelenni Az (imádság közbe ű azt 
híta, és annak meg köllött jelenni. Ez úgy győzte le a ró- 
zsafűzérre. Rózsafüzért végezte. Mindig a rózsáiüzént. De 
sokszor, mikó végezte, úgy közbe, ugye, csimát körösztöt, 
ijen vizek venték! összefogta a fogát és így csinált A  gono
szok kmsértették. De nem hinták neská ántanyi, mer a Mária 
erőtsebb, minid ők. A  Szűz Mánia oltalma aüiaitt nem hinták 
neki ártaná. A rózisafüzór az erős. (Gombos, Jung Károly 
gyűjtése)
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7.

Akkó egy kis darabig emeltünk, gyütt egy kocsi utániunk, 
két gyönyörű fehér lóvá, azt mondja: Némi, tudom, azt 
mondjja, hova menmek. Gyüjjenek föl a kocsira, elviszem 
maguíkiait Hát biztos, hogy ű látto, hogy sokan menőnek oda, 
sokam jártok oda. Ojan fuhamos vót-e vagy földműves, mem 
tudom. Há főmemjtümk a kocsira. Mikó odaértünk egy nagy 
gödörhő, méj szaikadáilhó, hogy elha/ttuk — hun is men
tünk? — Szent Bóra, hol is vám aiz? Vukovár. Vukováron 
van a Szemit Bóra. No és akkó, mikó elmentünk egy darabig, 
eceer a lovaik fölátok kiéit lábro, osizt tóták a koosát vissza! 
Ojam csaittogást hallottunk, úgy: scsí, scsí, de nagyon erő
sen. Akkó az ember megfékezte a lovakait, meglasisiútak, 
ugrájjjomaik le a ikocsiiru, mer tmimgyár lenit leszünk. Meg
támadták a kocslift. Hogy menítünk ahhó az asisizomyhó. Csak 
a suttogást hallottuk, meg hát láttuk, hogy valami a lovak 
előtt áll, vagy mem mertek a lovak, úgy két lábra átak. 
No, miagy (nehezem odaértünk. More odaértünk, má az a fia
talasszony ott vót, várt az asszonmya, az uccakiudiliba: úgy 
hitük, ikiudliajtó. Az ott vánto. Kezibe vót a ráz&afüzér, de 
vízGsöppek csak úgy csurogtak le, mánk elmaradtunk, de, 
szóval, adddg mem akairt bemenni az öragaisszomy, még mink 
is oda nem értünk. Mer, aszongya, megtámodtak vóma ben
nünket. Még ott is. (Gombos, Jung Károly gyűjtése)

8 .

Tizenmégy júmáius negyedikén, mikó a háború kiütött, az 
én uraim bevonút, és négy hónapra egy mégy éves kisfiúnk 
meghat. Négyéves kflafaumk vót. Meghailit. Én ojam magy be
tegségibe kerűtem, ,tiszta sárga vótam, mind a sáfrány. El- 
menitem és Tamás doktonhó, Tamás doktor vót a meve, ma- 
gyom jó doktorunk vót, osztán hált a dofetpir űr egyforma 
vót, nem vó t... Hát szépen egy öregasszony, a szomszéd, 
Bíber Róza néndmék híták, aszongya, Éva az én anyósomnak 
mondtoa, vezesd le, aszomgya, itt vót akkó még a szélmalom,
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fiam, izén, a Laposon, vezesd le, fiam, aisizomgya, az öreg né
met Kati mánihő, egy német asszony Lakott ott. Aszongya, ve
zesd le, aszomgya, meg fogod látná, kilenced napra a te me
nyed, aszongya, elveszítette a sárigaiságot. Meg a betegséget. 
Pedig alig áftoün a lábamon. Hát, édes faiam, ha ez nem igaz, 
akkó az se ágaz, hogy éüLünk, vagy óisiten van! Elvezetett 
engem az én anyásom, a Kaitá nénd aszangya: Éva néni, 
aszomgya, hozzon, aszongya, fokhaijmát, hónap főjjiemiek, és 
hozon at darab kámfort. Akkó ojian kockáikibo, kis apró 
kockátobo árúták a kámfort. A fehér gyóosiba, knis fehér 
gyócsba bekötötték a kámfort, fiam, keresztelt, az vót a 
kámfor, akkó a töhbd, az egész, mdmd, a tizedik is, a itÍz 
üdvözlet, mind tíz grazd fokhajmábu át. A  miaftyánk meg egy 
kámfor. Úgyhogy öt damaib kámfor vót az óvatsó. Az vót az 
óvasó. Ési ezt az óvasót a Kaitá néni megosdnáito, beüeakasz- 
totta a fejeimbe, aszomgya, én az ámádságiat elvégeztem, édes 
lányom, de te fiatal teremtés vagy, és aszomgya, neked meg
mondom, és aszongya, te is végezd el velem, és nagyobb 
haszna lesz, mond az enyiim. Ügy mondom, ahogy ő mondta. 
Aszongya, ha a nap nyugszik, nyugovóba van, menjé kii a 
kerbe, aihum senki se nem lát, ahogy nyugisaik a nap, fiordújj 
a napnyugtára, és aszongya, eüiső nap elimádkoeod a kilenc 
mriaityánk, -kilenc üdvözletei;, egy hiszekegyet. És fölaján
lod aizoknak a lélkiké, akdk saemfájásbo, fejjfájásbo, aszo- 
várubo, sárgoságbo meghaltak, aiaok esedezzenek a telkedé. 
És a másik nap, még csak el nem fogyott, a koJLeno mindég 
eggyel kevesebbet. Másnap nyolcait, harmadnap hetet, őszit 
így somba hat, az lUitolsÓQg. Édes fiam, mákó én az utolsót 
elvégeztem, énmajitam má aibszol/uft egyáltalábo sárgaság nem 
vót. A fokhagyma ojan piáké küscdkla, túlsárgákm össze 
vót sEárodda, a kámfor pokoliba vót. E á̂űítaüiáho nem vót, 
az elment akkorra. És én meggyógyultam ... Kdibenc napig, 
és minden nap kevesebbet. Minden nap kevesebbet, úgy
hogy mikorra má a kilencedik nap éljött, akkó utójjáro 
má csak egy miiaityámk, egy üdvözlet és egy hiszekegy ma
radit. (Gombos, Jung Károly gyűjtése)
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E. Lidérc

1.

Vót egy szegényemből*. Annak sok családija vót Osztán 
szögény vót nagyon. Odament egy öregasszony, esz mondja 
nekn: — Te olyan szögény vagy, fiaim, mé /nem csinálod mög 
ezt, amit én mondok. Az első járóénak a itojjássát tödid a 
hónod alá, őszit addkó üjj be a (kuckóba. Hámom hétág kőts 
ki. Akkó majd az mondja, hogy mit, imáit?, ha knkel miŝ gyá. 
Hát a szögényemibar mit tatt, kapott tojást, oda űt be a 
kuckóba, de se nem ivott, se nem evett, semmit se, csak 
egy pici vizet. Hát kikötötte a 'kis ostimkét, tiszta fekete vót. 
A taréjja, a kakasnak mimgyá lett taréja, a jéroémek meg 
nem vót semmise, csak ügy. Hát akkó mdmgyá ekezd ka
parászni a csirke: Mit, imát? Mát, mát? Az öregasszony mond
ta, hogyha az mondja, hogy máit, mit, máit, akkó parancsójja, 
ami ilneká legjobban fontos. Mát, mit? Mit, mit? Hát asraon- 
gya, űneki kő péniz. No, a miit-mit etümt, ecoé gyün haza, 
mén 'haza hoczzá, vnszi a sok pénzt. Odia vót a pénz térve, 
letötte. Akkó megen szaíladgál így tovább: Miit, mát? Mit, 
mát? Hát űneki ruha ás kő a sok gyerökmek. Akkó ément 
mögimt. Hoz -ruhát. Akkó mindig így mondja: Müit-mit? 
Mit-mát? Eccer az öregasszony má megharagudott. No, 
mát-mit, hozzá szairt! — aszongya. így mondta. Hát ément, 
bacon azt is vtiftt (neki. Akkor osztán nagyot nézitek, hogy hát 
hogy szafbadújjanak mög tüle, mer mindig azt foüytaítta: 
Mát-mát? Mát-mit? Má nem tudott mát mondani neki. Akkó 
odamönt az örega&szon mögimt hozzá. Panaszkannak, hogy 
mándant hozott, oszt az öregasszon mögharagudott, oszt 
aszxxnta nekái, hozzá má szart! Azt is sokait v itt Kipucóták? 
Ki. No aszt akarom mondaná, kentöknek, most mondják, 
hogy vögyön egy kötelet, oszt hozzon a temgar fenefenrű ho
mokot. Akkó majd mögLátik, mi lösz. Hát mondja néki, 
hogy ott (s&aQjadgál, toporog a háziba. Mit-mit? Mit-mát? — 
Hát — aszangya — hozzá egy liter homokot a tenger fene
kűn! Hát akkó gondoskodott az a mát-mát, hogy mönnyan. 
No, emönt, de azelőtt korábban vűsszagyütt, akkó má nem
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birt gyürmi. Ecoer gyün nagy szomorúján,. Azé mandjja: 
Mit-mölt? Miít-mit? Aikikó mégeccé mondták neki, hogy haz- 
zon a tengar fenefcirű homokot. Nem bírt hozni, nem is 
gyütt vissza. Aikikar az elmaradt. (Hetény, Matijevics Lajos 
gyűjtése)

2.

Hát hallottam annyit rulla, hogy talán az embör kikőtti, 
a tojást, az fekete csirke, és aztán az a csirke miikó fányől, 
aikikó az mriindég kéri, hogy mit csmáj|jan, mit dógozaom,. S 
akkó aimát parancsol. De, sőt, ott kő néki alumrni, ahun az 
embör alszik. Az embör a hóna alatt acz a három hetet a 
kemence meliLdtt kő neki űmi, és a hóna alatt köti ki. S 
akkó hát ébbü vatn a lüdvérc. Aatán utójjána hogy bír mög- 
meneküni tüüiLe, hogy ekűdd a Tisza femekine, hozzon szitá
ba ki vizet. Ijesmóit hallottam. Az én omokanagybátyám, 
az akarta kötetni, hogy ű is főgyaraípoggyom. Én gyerkőc vó- 
tam mckó ez űrajta megtörtént. Ugye ű sok pénzt akart, hát 
akkó téllön tnem mén sehová, kiköti a lüdvércei És addág üt, 
addrig üt abta/n, kemanoe mellettit, hát a tojás a hóra aHatt, 
hogy a tojás minid fölégette a hóna ajját. Qstzt kivágta a 
tojást, hogy űiveikd nem kő. Azé azt mondták, báris úgy 
hallottam, hogy úgy kő, hogy éüjje a lüdlvérc a féleségeit, mint 
ő. (Törökbecse, Jung Károly gyűjtése)

3.

Hát errő amnydlt hallottam, hogy a fekete tyúknak aiz első 
tojását, vagyis a jéroének, oszt valamiké vótak azok a kuc
kók, Laci, te, gondolom, tudsz róla? Hogy a kuckóba köfllLöftt 
kikőteni azoknak az illetőnek a hóna alatt És abbú mű
iét ött a lüdvérc. És hogy annak mindég az vót a nótája, 
hogy vidd, vidd, de mindég valamit akart vinni 6 amdft 
paracsót neki, azt hordott. De hogy bosdott-e valakinek 
vagy nem hordott azt se nem üártftam, se nem tudom. De 
meséték. Ha vaUakimek dsszehomdlta, atmnt akart, és tovább 
nem tudott neki mát parancsánál, akkó adott neki egy mad
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zagot, hogy hozzon a Tisza fenekirű homojkot. Hozza tele 
homokika. S aikikó ott belefulladt vagy mit csinát. Így mög 
lőhetett tüLe metnekűni. Azt mondják, (hogy az mindég va
lamit akart csmáni. Az, hogy mögmondta neki, az rögtön 
csináfta. És hogy elvégezte, az má másaikat paranicsójon neki. 
Ezé akartak tüle szaibadúm. (Törökbecse, Jung Károly gyűj
tése)

F. Ördögök

1.

Miikor az Isten a világot tenemtötte, az Ördög aiz Istentül 
a részeg embör lelkit kérte, aszowta, hogy amöilrik emibör 
eccör megrészekszák, ainmaik a lelke lögyön az üvé. Az Isten 
látta, hogy a részög embör a halálos' ágyán tmökstér, nem 
íggyezött bele, hanem aisaoauta, hogyha egy költél homokot 
fölhoz a tengar fenekirül, ajkkor odaaggya neki a részög 
embör lelkit. Az Ördög le is mant a tengör fenekdire, de 
nem birt homokot fölhozni így osztán nem is kapta mög a 
részög embör léikált. (Magyarszentmihály, Kálmány Lajos 
gyűjtése)

2

Az ördög a szögény embört mimdön módon megcsalta, a 
szegény embör panaszkodott. No, krifiegMek a ibajtbu, ne 
panaszkoggy szögény embör, gyerünk lopni! Emöm/tek az 
uraság aklába. A szögény embör nem ment hozzá nyúlni, 
hogy hátha sdivtalkodik a disznó. Ne törőggy ivele, befogom 
a G^áját! Nem sLvalkodott egy se. Hánták ki az akdLbú a 
dászmok&t, oszt az Ördög mindegyiknek asavaratott a farkán 
eggyet jobbra csavarítotok A szögény embar aüag bírt egyet 
fcnfhánni, mikor az Ördög mán mind kihánita. Mikó mán 
mrind ki vót hánva, aszongya az ördög: No, szögény emibör, 
tötté-e rá jegyöt? Aszongya: Töttem! Micsoda jegyöt Jtötté 
rá? Jobbra csavarítotitam a fairkát! — pedtig ruem ű csa-
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varította jobbra, hanem az Öndög. Hozzáfogtak némi, hát 
osak egy vót, akiinek nem vót jobbra csavaritva a farka. 
Az Ördög mögfokta ezt a disznót, úgy belevágta a Tiszába, 
hogy sömmáijé vált. Azuítátú mindön disznónak jobbra van 
csavaritva a fatnka. (Majdán, Kálmány Lajos gyűjtése)

G. Markoláb 

1.

Hát azt mondják, hogy markoláb, mikó mögasizi a holdat! 
De hát, hogy mi lehet aiz? A maítkaláb. Ezt nem tudom. 
Mer ezt mondják, hogy az őszi mög, amikó a hddsötéffcség 
van, hogy mpgöszi a mairfealáb a holdat. Miikor a hold el
kezdett fogyni, élkezldlött egy sarka sötétenni, akkó azt 
mondták, hogy a markaiáb ösizi. De hogy má lehetett az a 
maikatób? (Törökbecse, Jung Károly gyűjtése)

H. Világtartó állatok

I.

Aszondja, három oethal taintii a fődet. 0, ahogy moséte, 
aszangya, mikó édizélii az ő, akkó megfordul', akkó van a, 
aszongya, ettű rázkódik a főd. így mesóte. Aszangya, hárjom 
oethal tanti a földet. Nevettünk. Mesébe ű, aszongya, akkó 
ahogy fordul mög, asszongya, akkó kap rázkódásrt; a főd. 
(Törökbecse, Jung Károly gyűjtése)

2 .

A föld gömbölyű, a világnak nincsen vége. Úgy tudom, 
hogy négy oszlop tartja a főidet, és aat a sátán fürésaöii, 
és amíg az egyiket fürészalá, a másik újból tónő... Ügy 
mondlták, hogy van föld lenit is meg fönt is, de hogy ez 
igaz, nem tudom. Lent emberek élnék. Az ég gömbölyű,
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négy oszlop tanítja. Az aregekitű haülottann, az égben is élnek 
emberek. (Csonoplya, Székely Mária gyűjtése)

I. Óriások

1.

Miikó Krisztus urunk a fődön járt, a Tiszán ált akartak 
mánnó, nem vót se csónyáik, sommi se. Hát egy Örijás járt 
a Tiszán. Mondta néki Jézus, hogy szeret Pétört vúgye átal 
magát. Az Örijás nagyon möghairagudoftt, hogy ű tizenötöt 
is át bír vonná! Nem eggye kulilpg! Szent Pétönt vitte a vi
zán, a víz köaepdrű kivetötte a parittyára, majd kitört a nya- 
kja. Aztán visszamanit, a Jézust födivöitte. Mikó a Jézust föl- 
vötite, aszongya: Ejnye, te magad ojan nehéz vagy, mant 
tizenöt! Aztán mikó kivdíttye Jézust a szelnire, a (túlsó szélűire 
a Tiszának, letötte a Tisza szélűre; a Jézus éLkidxűit, aiz örd- 
jás mángyá möghalit. Aztán Jézus az Örijás leOikit a köpe
nybe aM tötte. Az Örijás lelke vis9zatekintött, aszongya: 
Eljnye, de nagy dög fekszik ott! Osztán Jézus mockta: A 
te testöd. Azé büntette mög Krisztus Urumk az Órijást, mert 
szénit Pétörre úgy bánt! (Száján, Kálmány Lajos gyűjtése)

J. Hazajáró lelkek

1.

Egy iámnak a vőlegénye kaítomia vót. LevéLeztek egy kiéig, 
egyszer a legény válasz nélkül hagyta a lányt. Má a kato- 
niartársaii mind hazamentek régen, de ű wem jeLentkeaefct. 
Egyesek aszomták, eveszett a harcba, mások, hogy megszö
kött a kaítonaságtú, s nem mer hazagyünni. A lány állandó
an siratta. Egyszer egy égje kopogtak a lány ablakán. Nem
sokára bessz ónak, hogy én vagyok, kedvesem, gyere ká. A 
lány megismerte a vőlegínye hangját, gyorsan feLöíitöcködött, 
kiment Amikó kimemt, a legíny megkérdezte tőle: Együssz-e
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velem? Ha égyüsz, nem kő többet sira/tnodi, mertt meMebtem 
lesző. Hőmmé mennék — monjdita a lány — s má föl dús üt 
a ilegímy lovának a myergibe. Elámdú/tak, os2Jt nemsokára a 
temetőbe énbeik. Ekikó ijedt meg a lány, mert faaUoltba, hogy 
a hallottaknak haibalmuk van éjjé kakasszóig. Ahogy a sínhó 
érbek, a legírny iLeDépeftít a lórú, leemébe a liánit áis. Akkó aszom- 
ta a [bánnak, hegy a sir előtti (lukion ő elősző lemén, utána 
menően a lány is. Le is mentt a Olegény, a Ián pedng aszómba, 
hogy ű elősző a ruháit adogassa le. Hogy múüjjon az idő, 
mondén ruháját szeletekre hasagaitva adta le. Má csak egy 
damaib hasított ruhája vót, amikó megszólaltak a kakasok. 
Ekkó visszaszólt a leginy: Szerencséd, hogy a ruhájúd ado
gattad elősző, és megszóLalíbak a kakasok, mert különben 
élve köUött vóna súiba szánod. Most pedig erdggy hazai, ne 
sirass engem, hagyjál békén, mer nem bírok nyugodt lenná, 
még a sáliba se. Bezánulit a síir, a lány pedig ruha nélkül ha
zament, és többé nem sriraitiba jegyesit. (Bácstopolya, Borús 
Rózsa gyűjtése)

2 .

Egy nagylány meg egy legíny nagyon saerertibék egymást. 
A leginy meghaibt, a lány meg nagyon sajmálita. A légiót Ja
nónak híftták. A látny nagyon szerette vóna Janót még ecoer 
meglátni. Valaki ajáliobba meká, hogy szerezzen egy halott 
koponyát, és főzze össze kásával éfélkó a kímímy alaltit. Főzés 
közibe mindég asz mondogassa: Fősz, posz, kása, jön a Janó 
nemsokára. Közibe állandóan keverhesse a kását, akkó máj 
meglássa Janót. Hát eooé csak gyü/bt ám a Janó szürke 
lovon. Hárt aszongya nekzi: Nohát rúzsám, meggyüíttem, ha 
az a kívánságod, hanem mostan tudod-e, hogy neked veüem 
kő gyünni. Szedd össze a ruhácskádaít, oszt akkó gyerünk. 
Mogindfúíbak. Fölült ő dis a Janó eíLé a lóra. Mikó mennek, 
mendegónek, eooé csak aszongya a Janó: Szép a hoídviiLág, 
szépen jár, hoOlt az elevennel jár. Félsz-e rúzsám? Aszongya 
a Iár>y: Má hogy fénék, mdkó kéve vagyok? Mennek egy 
ideig, megán csak aszongya Janó: Szép holdivtüLág szépen jár, 
hallt aiz elevennel jár. Félsz-e rúzsám? A lány megin csak
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aszangya: Má hogy fénék, mnkó kéve vágyóik? Mikó beértek 
a temetőbe, a lány má úgy fót, csaik úgy reszkedett a le
gény melllett, de nem merte ám mondani, hogy fél. Odaértek 
egy síithó, azon vót egy luk, ahun a Janó (knibújft. Aszongya 
a Iámnak, hogy menjen be. A lány nem mert bemenni, ha
nem aiszomdta, hogy menjen ké le előre, mer én nem .tudok. 
Majd én utána megyek. Mikó lebújt Janó, a lány begyugta 
a riihácskájáva a iukait. A lány nagyon fit, őszit szaladt ki a 
tementőbű. A legíközelebbi házhó, ahun világosságot látott, 
beszaíLadt, ott meg éppen haíoíüt vót. Bebúj/t a kuckóba, oszt 
aszx>rLta, hogy őtet Jtaíkarjálk el, mer nagyon fél. Aliig hogy 
a lány behúzódzikKXlatt a kuokóba, vérük ám az alblakot: 
Halott komám, add ki azt a lánt, aiká a (kuckóba ibújit! A 
halott megmoeadút ere, őszit aszondta, hogy nem foinom. 
Megint beszót, hogy hát add má, mer émúlik az íidő. A 
hailott má főket, fölült, a szegény lány meg má úgy fét, hogy 
csak úgy vacogott a foga. Miire fotápászkodoitt a halott, a 
kakas ékukomtatta magát, egy óra vót, oszt emút az erejük. 
Janó eikkó beszót a Iámnak: — Jó jántá, hogy a kakas ékiu- 
korította magáit, mer apró a mák, de még apróbbra szag
gattunk vóna. Tanúd meg, hogy máskó a halottakat ne 
háborgasd. (Kupuszina, Penavin Olga gyűjtése)

3.

Ezjt a történetet még a nagyanyám dédapja meséüite. A 
mai Gsinkepdiac utcában lakott egy Deme nevezeftű házaspár. 
Az öregasszony nagyon tempLomjáró volt. Mindenszentek 
közeüieidett, az öregasszony szokásához híven reggelienként 
eljárt a karai misére. Abban az (időben meg nem volt min* 
eben hájban óra, s ez így volt az említett házaspárnál is. Az 
öregasszony gondolom szerint kelt fel mondén reggéL, és 
indul/t el a templomba. Egyik aükadommal az ura rászólt, 
hogy ne dmduljan még éli, mert ő látja a csüagok állásáról, 
hogy nem érkezett ed a menés ideje. De a felesége nem 
tágitortJt. Azt mondta, hogy ő már hallotta a hairamgszót, 
felöltözött és eQánduílft. Maikor a templomhoz ért, látta, hogy 
bent világítanak. No, lám, nekem volit ágazam, gondolta ma
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gában, már úgy lehet, el is ‘kezditek a misét. Odaér az aj
tóhoz, az nyitva van, benitről erős gyertyafény világított ki. 
Beljebb megy, hát a templom rbedie van emberekkel, asszo
nyokkal, gyerekekkel és buzgón simádkoznak. A férfiakon 
aramygombos kislagibá és gatya, az asszonyokon kiegyiken^ki- 
másikon fityula. Feltűnő volt, hogy az öltözékük olyan, 
ahogy a halottaikat szokták eltemetni Meg az is szokatlan 
volt, hogy eranyá ember közül nem iramért senkit. Közelebb 
memt a tömeghez, hát uramfia, feliismerte egyik asszonyban 
a komaasaaomyát, aki már néhány évvel előbb meghalt. En
nek (Láttára ereiben szmrute megfagyott euz ijedtségtől a vér. A 
komaasszony intett neki, hogy menjen oda. Az öregasszony 
odament. Az volt a hiedelem, hogy élőnek csak a halott 
komaasszonyával lehet beszélni a halottak közül. A koma
asszonya így szólít hozzá: — Itt a halottak miséje van; minél 
gyorsabban menjen haza, még csak éjfél van, s nem mond
ták el az ámáit, addig nem bántják. Hanem hátra ne nézzen. 
Ezzel Deméné megfordult, és ahogy csak bírt, rohant haza. 
Mikor a sekrestye mellett haladt él, elejtette a zsebkendőjét, 
nem merte felvenni. Otthon úgy esett be a kapun az ijedt
ségtől. Másnap a zsebkendőjét megtalálták darabokra szag
gatva. Az esetet (következő negyedik napon az asszony 
meghalt. (Bácstopolya, Borús Rózsa gyűjtése)

4.

Az én nagyapám, kánt vótak a ősikéi a Nagyszékesen, 
s akkó Nagyasszony nap járó menteik a Szentíkuthoz a né
pek. ö  a csikókkal kánt vót, s ecoer csak — szunyoghállót 
ősimét magánok — haj ja, hogy énekűmek, nagyon szépen, 
mennek a Szen&kmtna. Odamkéz a küvesuithó, eléggé köze vót, 
gyönyörű nagy csoport. Néz, hát süt a holdvilág, nem lét 
semmit, csak dobogást hadi, ahogy megy a nép, a cipőko
pogást hajja. Még jobban néz, nem lát semmit, de az ének 
mindég jobban közeleg, a csoport egész oda közeledik, és 
a ospport el is távolodok; ahogy távolodik él, úgy a hangok 
is eltávolodnak, és eooer és mindenkorra eltűnők a hang. 
Akkor egy nagy félelem jött rá, és többet nem akart kant
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lenni a csákókká, mer annyira fét, hogy azok a (Lelkiek, most 
ezek a lelkek akák meghaLtak, és mentek a saenithej;ne. 
Szóval ezek csak Wkék votek, és nem bucsujáró nép, mem 
élHő nép, hanem csujpán lilikek. Akaik meníték a szjenthegre. 
(Gombos, Jung Károly gyűjtése)

5.

Hát nagyon jóba élitek két férd. Hát el ofe haitárooták, 
hogy ikomák lösznek. Hát az egyiknek írná, hogy majd meg
nősül, de a koma, a másik, az legény, möghalt Hát mikó 
össaéhívogatott mándönféliét a íüiattalember, hogy majd lösz 
a Lakodalom, az esküvő, mindan, a temető mellett marat él. 
Hű, aszongya eszembe jutott, hogy még a komát nem híitam 
mög! Akkó bement a temeltőbe, és azt mondita, hogy hát, 
komám, aszongya, gyere é, hónap lösz az esküvőm. A koma 
szépen éfél (tájiba, tizenkét órakó mög dús jelenít. Mikó a 
mönyasseonytáncát járták, — baraangiait a háltam! —, mikó 
a menyafíSBxmytáncát járták, a koma mögjelönt Szürke lovon 
gyüftt, a lovait kánt hattá, ő mög bemönt, mándanká mögát, 
nézte, hogy md az. Hát, aszmondja, csak járják a menyasz- 
szonytáncát. Akkó aztán, mikó má éjárták a menyassaany- 
táncát, a menyassaonyriak afizarata, csak a kendőjdit nyúccsa 
oda, oszt majd ű ás élijári vele a menyassaonytánoat. A koma. 
Hát a menyasszony odanyújtotta a kejndőjáit, oszt éjárták 
a menyiassaanytáncát. Mnaidöníéle, ére-ára, emút, ecoer má 
aszongya, most már az én ddőm lejár, é kő mönini. Hanem, 
komám, aszongya, gyere, fcésérj el. Akkó a koma szépen 
otthaitíba a násznépet, és éLmarat és ekés, kikésérte. Aszómba, 
most má gyere, ujj ide lő mellém a lovaimra, a szürke lóra, 
oszt, aszongya, majd megmutatom én neköd, az én laka, 
ahun én lakok. Az én sáramaft. Hát él is mönbek ká a (te
metőbe, de messzire mehettek. Nagyon messzire Ahogy 
mantek de a lépcsőn, mögmutaiti, mándön, aszongya, jó van, 
komám, most má, asaángya, lejárt az időm, énneköm útt kő 
maranndi, te meg most má eredj. De a koma fegyütt, de 
nem tudta, hogy hun van. Ügy émönték, measzare, nagyon 
mess2áre, hogy hát mán a menyasszony is möghalt, mög
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má hozzátartozója is, mire ű vissaafcerűt oda, arra a here, 
ahova émarat. De még a város se nem úgy át, ahogy ű haitta. 
Száz évekbe ikerül, mimé ű vtiissaaitért ama a földme, ahunman 
a komát ékísérte. Hát ezrtet tudom, ezrt; hallottam ón. (Tö
rökbecse, Jung Károly gyűjtése)

K. Kincsőrző öreg 

1.

Adrikor vót még egy mese. Hogy kriimenitek kapáná. Vagy rtőtö- 
getni, csak kuíkonicára vótaik kinit. És vót egy kis családjuk. A 
fiatal1 párnak. Oszt az akkó ébödörgött. Hát eccör mriincs a 
kisgyerök, és mtocs, és nincs, és <nnmos, de űk láttáik, hogy 
hová mönit le, oan liukfeűébe; amikó odamentek, nonos sem
mi. De a knsgyerök nincs. Hát ugye, miint szülő, akkor oszt 
azt mondta egy nagyon idős — most ember vagy asszony 
vót —, hogy aíttul a maptul kezdve hetedik évre kinyílik 
újbul az. Szóval italán tisztul vagy mi? Igen, ki ás menit az 
asszony ás mög az embör is, és ponit abba az időtájiba tény
leg tónyít, és a kisgyerök két aranyalmával játszott, és ott 
vót egy szőke hajú, fehér hajú idős bácsi, az azit mondta, 
ha ed is vnlssai, nem bírja főnevem, mer má, aszongya, hét 
év alatt,, asBomgya, ezt a koszrtot szokta ött meg. És úgyhogy 
avval be is csukódott, és soha többet semmi, ©menteik űk 
másik hét érvre ás, de nem lőtt semmi se. Mán akkó mög- 
játsgoitta magát, és az most má mástfelé menit. Hált én a 
nevdt mem tudom mömondaná', mer a Szőnyi, a kis Zsimde- 
les, te, la , ismerted azt. No annak meséte az ű ötnegapja, 
ű ás imán kilencven éven fölű vót. (Törökbecse, Jung Ká
roly gyűjtése)

2.

Nem, ezt nem halottam a Rjsztetemplomrú, hamm hal
lottam Bomyason. Bomyason — az tűs egy hatánrész —
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ahogy megyünk Beosétüü, tőgyük föl délinek, jó mondom? 
Délinek, jó van. Ott van egy domb. És az anyósamnak a 
sógornője katalán vót, és főfeküdt a dombra, és délibe, tirzén- 
kettőkó legúrították a dombrü. És mikó felébredt, látott 
egy nyílást, akkorát, hogy egy emibör bemehetett irajita. És 
egy ősz öreg ált az ajttóba és mondta, hogy mönjön be. ő  
nem ment bemönni, és mikó émeséte az édesanyjának, azt 
mondta, hogy mé nem manité be, aszongya, kéccé hozhattá 
vóna, ki, amdt ladott vóna, harmaccó ne manté vóna be. 
Vagy csak üresen vdisszalópté vóna, onnend a luk szájáitú. 
Hát így mondták, hogy vaíLaká oda él lőtt áitkozva, abba a 
dombra, és nem bíitt mögszabadúm; hogyha ez tbemönt 
vóna, kéccő hozhatott vóna ki, amát akart vóna, mer tá, 
állítólag, kincs vót ott bénít. És azit őrizte az a vaüaki, az az 
ősz embör. És harmaccó pedig ű maradt vóna bent, a kis
lány. (Törökbecse, Jung Károly gyűjtése)

L. Mitikus növények 

1.

A szégyenvárág vaihamikó piros vót, aiz egész közepe. Mi
kó én lány vó(tam, a közepe, ekkora páros vát. És csak a 
széle vót fehér. Ugyanaz a virág most má csak tiszta fehér. 
Tehát a világon most má nincs szégyen. Akkó még szégyen 
vót, a nők takarták magukat, most má a nők egész mások. 
Még én knsHány vóitam, oreganyám sokszó meséte: Néad 
kislányom a saégyemvirágjot! Mer hát van mindenMé. Van 
árokparton, mindenféle kinn a határba Mindenfeüié, itt a 
kiskanáliis-pairtan, óttt is vannak. Van több helen. Meg ere, 
ahogy a küvesutak melett. Mindenféllé van. Nos, ez ojan, 
hogy mos má tiszta fehér, tabba egy morzsa piros rmnos. És 
mákó én kislány vótam, még vót annyi, hogy csak a széle 
vót egy piciit fehér. Ez a Szűz Mániának s szégyen-virágja. 
Valamiké, no, jó van, most ember vagy, én öregasszony 
vagyok, de hát most szégyen vagy nem szégyen, a Szűz 
Máriának valamikor a haviibaja rácsöppent ere a vinágno.
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És az azé Lett piros. És máikor ez megtörtént, ez a nagy 
szégyen, ami űrá esett, eztet ugye nagyon nehéz vót neki 
évnséná. Tehát azé Lett ez szégyenvirág. Ez anunaik a ma- 
radvámmyo. Áru illett enevezze. Hogy a Szűz Mária szégyen- 
virágjo. Tehát, ha a pdmas éknuilliiik egészen, aikikó niincs 
szégyen a földön. De még páros van a kazepámn, egy kicsi 
szégyen talán van. (Gombos, Jung Károly gyűjtése)

M. Betegségdémonok

1.

Áztat (tudom, miikó hát még ott vótunk Sóidon, Sidon ottan 
egy ember, valamijén ember vót az, de hogy mngen ember 
vót, én nem mondhatom, csak azt mondták, hogy körű át- 
röpűte kéccé a falut. Mikó áttizéít úgy a falum, kécoé át
ment, azjután ojan sokan, ojan ojan rossz, mind a rosseb, 
ojan sebeket kaptaik sokan. És uralkodott nagyon az a seb. 
Nagyon sokan sebessek vótak, ojan mind a ko..., nem 
koréiba, hanem miijén sebnek mondták? Rosseb! Aszomták: 
rosseb! Uî aiKkodik a rosseb. És akkó monditák, hogy a temp
lomjai, templomiba tartsanak maisét, és milse aükaümávó, 
mákó a legnagyobb másé van, a plébános kigyün, és a toéva 
szentüli az ajitót. Awa a töménne. Ahogy saentüM az ajitót, 
annak az ilÜieítdnek ott meg kő jelenni, és meg fogják láftnd̂  
ott lesz a templomba, oszt kiszalad. Nép kazöitit bent van, 
és mielőtt a pap megszentüli az ajftót, akkó ű Ibernt marad, 
nem botr kigyünni. És ütet ott el bírják fogná. Tehát az 
illető ember kriiszaladit. És mákó kiszaladt, akkó a plébános 
utánnoszót, hogy: verjen meg az úristen! És mákó ez meg
történt, az ember kiment, elesett és oftjt vergődött a sárba, 
henitergeitot, hozzá nem mert nyúlni senkii. De hogy azután 
hogy mi tarént vele, hogy meg-e hat az az ember, vagy 
nemne, a2ít nem tudom. Csak eztet /tudom, hogy meséték, 
hogy az ember azt csimáto vóna, eztet... De hát harmadik 
faluba vót, ugye hát mink nem iáittuk. Csak ások az asszo
nyok ugye elmeséLták. Azok mesétek, hogy űnáüluk micsoda
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boraasEtóság .történt, hogy ez a sok .rasseb, hogy ennyire 
uralkodott. Tehát az az ember vót, annek valami befojáso 
a gonoszságokká, az ördöggé paktát, vagy mi vót vele, hogy 
ez talán adta vóna ezt a sebeiket a ácséra, a népekre. Hogy va- 
liamdit leszórt és aittu kapták ezit a sebeket. Hát mos)t mi ágaz 
ebbü? Ahogy az az ember a sárbo vergődött, azok a be
tegek, aikiík betegiek vótak, még azok dis odamentek, (Látták, 
hogy otjt vergődik, és aztán kezdett javúmá miindenkinek a 
betegsége. így gyógyút a nép. (Gombos, Jung Károly gyűj
tése)
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