
Sinkó Ferenc

NÉPRAJZ ÉS ERKÖlCSKUTATÁS.
. ADATOK A MAGYAR PARASZTI EPIKA
ERKOLC~ SZEML~LEJ~HEZ

A magyar katolikus vallásos néprajz nem i"ejlijdiitt núnden
területén egyformán. Egyes ágaiban kitűnő szakemberek munkái
kodtak és figyelemreméltó gyüjtőmunkát végeztek; a vallásos pa
raszti epika alapos felgyüjtése és rendszerezése azonban nem tör
tént meg. Pedig hatalmas kör ez, melybe beletartoznak nemcsak
az eddig figyelembe vett Krisztus-Iegendák, hanem az apokrif
evangéliumokon alapuló Mária-történetek, a prédikációs példák
ból elszármazott históriák, a multszázadi ponyvnró l szertehur
colt érzékeny és rémtörténetek, s a nép által kitalált, legtöbbször
valamilyen valóságos eseten alapuló tanító történetek változatos
sokasága is. .

Érdekes és fontos terület ez, mert ezekben az epikai alkotá
sokban a magyar paraszti erkölcsi felfogás tükröződik vissza.

Abban a világban, mely ezekben a történetekben kitárul, erény
és jutalom, bűn és büntetés szoros kapcsolatát hirdeti minden.
A tápai asszonyok tudnak például valakiről, .aki régesrégen
élt, sok gonoszat követett el és egyszer; álmában vag'y ön
kívületében megmutatták neki az égiek a "pokolpiacát". Egy
miniatür falusi "Divina eomedia" elemei bontakoznak ki a lá
tomásban, mely nyilvánvalóan a középkor-i "visio" késői leszár
mazottja. A pokol piacán az elhunyt és névleg megnevezett sze
rnélyek, a paraszti élet egyes figurái, ott ágálnak és kínlódnak
a körül, amivel vétkeztek. Az asszony, aki életében hamis tejfel
lel csalta a szegedi piacot, ott a pokoluiacon is azzal foglalatos
kodik, hogy hamis tejfölt akar eladni, anélkül, hogy sikerülne
neki; a férfi, aki szűntelenül megrövidítette szolg áit, aratóit, ott
is alkudozik szüntelen, de nálúnál százszor ag'yaí'urfabb ördögök
kel, akik szolga képében "gyötrik; akikapós menvecske tetszetős
ficsurok után futkos a nagy zsivajban és tömegben és nem érheti
el őket, a hazug ember egyre magyaráz és bizonygat, de senki
nem hisz neki; és így tovább: minden bűn a maga sajátossága
által gyötri a kárhozottat.

Bűn és bűnhődés között nemcsak a m inőségbeli kapcsolat van
meg, hanem az arány is. A pokolpiacon pontos valutája van a
bűnnek és gonoszaágnak. Az apróbb vétkek büntetése sokszor in
kább a vaskos komikum felé hajlik. A borzalmas bűnhődés olyan
bűnökért jár, amelyek a legnagyobb földi vagy égi misztériumo
kat sértik vagy gyalázzák meg. Ilyen "fertelmetes bűnök" első-
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sorban az árvák és özvegyek bántalmazása és megrövidítése, az
öngyilkosság, az ördöggel való paktálás, az Oltáriszentség meg
gya.lázása, a szenvedő Jézus kicsúfolása és a magzatelhajtás.
Ezekre hozunk föl itt egy-egy népünk ajkán ma is élő történetet,

Az özvegyasszony zaklatója

Örzse néni, a tápai hagyományok tudósa és őrzője mondot
ta el a saját gyermekkorából a következi> élményt, mely részben
azért érdekes, mert kapcsolatos Engi Tüdő Vincével. a szent
emberrel, akiről Bálint Sándor is megeinlékezik az "Egy magyar
szentember" előszavában. Tüdő Vince meg tudta "szólítani" a ha
lottakat, közvetített közöttük és az élők között. Örzse néni őzvegy
édesanyját, aki igen sokat szenvedett életében, nagyon pártfogotta
és védelmezte. De adjuk át a szót Örzse ncninek:

-- Kislányka voltam, igaz, hog)' már nagyobbacska. Egy
szornbat este történt, hogy söprűgettük az utcát. J ó késő volt
már, mert a napi munka sokáig eltartott a mezőn is, meg otthon
is. Bizony már senki nem volt az utcán. Lehetett úgy tizenegy
óra után is. Ahogy söprünk, az anyám is velünk - egyszer csak
elkiáltotta magát édösanyám:

-- Uram .Iézus, segíts! - aztán mög rámkiáltott. --. Mönjetök
.rőgtön befelé.

Mink gyerökök szaladtunk is befelé. Ahogy belér/ünk az ud
varba és igyekszünk be a pitvarajtó felé, csak úgy futólag oda
tekintek az udvar felé, hátra a kamrák, mög az istálló felé. Csak
látom, . hogy egy fehér alak, gatya-ingben elfordul a konyhasa
1'01; mögött. Mőgijedtern, de nem mertem sömrnit kérdezni. Be a
szebába mind ! Ott égött a szombati mécsös. Anyám rögtön be
plántált bennünköt a kalodába - úgy nevezték nálunk a mög
vetett ágyat, ami fölött föl volt rakva egy deszkán. a sok párna
mög dunyha. Ü mög letérdelt a rnécsös előtt és hangosan imádkoz
ni kezdett.

- Adj Uram, örök nyugodalmat neki. .. Adj Uram örök nyu
godalmat neki.

Ajtó, ablak nyitva volt. Én mög már akkor kívánesi voltam az
i lyerfélére, nézegettem kifelé akalodából.

Mit látok egyszer. A fehér gatyás-ingös ott áll a konyharostély
előtt és ráborulva sir.' Azután mög csöndesen elmögy.

Anyám kisvártatva fölkelt.
- No, kimöhetünk. Bevégezzük a söprést,
Engem nagyon furdalt, ki lehetett a fehéringös. Mőg is kér

deztern.
- Édösanyám. Ki volt az1
- Ki lőtt volna? - mondta édösanvám. -- De ha mán lát-

tad, mözmondom. Vince Károly, az istenadta, aki nemrég halt
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mög. Eljött a másvilágról is siratni a bűneit. No gyorsan vigyük
be a szemetet, majd még imádkozunk érle.

De azért édösanyám másnap elmönt Tüdő Vincéhőn és el pa
naszolta. mi történt vele. Vince mögparancsolta, vigyünk neki egy
babérkoszorút. Azt kilenc napig magánál tartotta és imádkozott
előtte. Minekünk is kilenc napig vele köllött imádkoznunk. Mög
alamizsnát köllött adnunk szögényeknek. A koszorút aztán k iv it
tük Vince Károly sfrjáhon.

Vince Károly, amíg élt, zaklatta anyámat, mönjön hozzá férj
höz. Mikor elutasította. rosszra akarta kénvszöríteni. Mikor így
is ' ellenállott, üldözni kezdte mindönfélekeppen... Ezért köllőtt

neki visszajönni és ott sírni a konyharát:son... Ha Tüdő Vince
nem segít rajta imádsággal, ki tudja mönnyit szenvedött volna:
még. Talán még a világ fönnáll, ki nem szabadult volna a tisz
títótűzből.

Az öngyilkos menyecske

Ha egy lélek "nem tud nyugodni", mindenkor nagy szenvede
seinek jele. Olyasmit követett el, ami miatt elkárhozott. vagy nem
kapbebocsáttást a túlvilágra. Bűnével felháborította az egyéb
ként irgalmasszívű égieket. Olyan misztériumokat sértett meg.
amelyek felett Isten féltékenyen őrködik. }:s amelyek ha az:
egyénnek sokszor nem is kedveznek. a közösség szempontjából lét
fontosságúak.

Az öngyilkosságot épp ezért emlegeti minden történet bor
zongva, fertelmetes bűnként. Az öngyilkos nem birja el az isteni
Gondviselés próbáját, tettével Istent a lehető lagnagvobb módon
meg-vádolja: azt hirdeti, hogy a Gondviselés rossz. Ugvanakkor:
megsérti li. közösség önfenntartási ösztönét is, amely pedig H.

paraszti közösség minden tagjában mélyen benne él.
Az Ipoly-könyök környékén máig emlegetik a "pereszlényi me

nyecskét", Régen történt az esete, még abban az időben, mikor al,
újonnanházasult fiatal pár benne maradt a családi közösségben,
rendszerint az anyós felügyelete alatt. Az anyós kötelessége, még
pedig a közősség'i ösztönök által előírt kötelessége volt, hogy [\
fiatal asszonyt bevezesse az asszonyi életbe. "Oktatásai" természe
tesen meglehetős nyers hangnemben hangzottak el. A közvélemény
elismerte. hogy a fiatal menyecske élete keserűség, de moekövetelte
azt is, hogy "viselje", s hogy még szülés közben se "hag~Tja el
magát".

Az említett pereszlényi menyecske vétett ezek ellen az íratlan
élettörvények ellen. Összeveszett anyósával valami. főköWn. A
népi közvélemény megbocsájtja az öngyilkosságot. ,hayalaki meg
háborodott elmével, vagy általában nem beszámítható állapotban
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követi el. A menyecske azonban haragjában és "kéuyességében"
szaladt neki az Ipolynak és emésztette el magát. Csak a piros
kendőjét találták meg az egyik fíízfabokron.

A közvélemény azért, hogy kényességhól eldobta életét, kár
hozatra ítélte. Egy éjjel az ura, aki kint szokott aludni az is
tállóban, arra riadt fel, hogy a szerencsétlen halott ott szalad
előtte és hangos szóval jajong:

- .Jaj, segíts rajtam, segíts ...
A férj megfeledkezve borzalmáról. utana kapott. És a me

nvccske is ő utána. Kézük találkozott -és a szegény halott bele
kanaszkorlott volna az élőbe, ez azonban nagyot kiáltva elkapta
a kezét. A halott keze nem hideg volt, hanem égetett, mint a
tüzes parázs.

- .Jaj, nem segítesz - sikoltotta és kétségbeesve elszaladt.

ÖrdöYfJel cimborálás

Ami a testnek az őngyilkosaág, az a léleknek, ha az ördöggel
cimborál vagy ha eladja magát neki.

Az ördöngős történetek ismert tipusai az ugyancsak a "visio"
műf'ajba sorolható kalandok a külö.nféle boszorkánvruulatsázckon.

Két ilyen ördöngős-ijesztgető történetet beszélt el Antal Ist
ván pelsőcpusztai öreg lakos.

--A kanászok között is sok volt akkoriban az ördöngős. Az
is ilyen volt, akiről most mondok el, egy történetet: Miso Misa
Tguác, vagy csúfnevin Pululu, Kanászpajtásai, meg kornái kitaní
tották. hogyan kell az ördögököt megidézni fl keresztúton. Ő Illeg
egyszer ki is próbálta. 4.mint megtette miudazt, amit köllött,.
egyszerre csak jön két úr egy hrummereu. Az olyan könnyű ho
mokfutó. Azt mondják neki:

- Kérem szépen, dudás kellene nekiiak.
Mert szavam ne Ielejtsern, gyönyöriiségesen tudott Miso Misa

dudálni, Azt mondja Miso Misa:
Nincs nálam, kérem, a vdudám,

- N em baj - mondják azok - majd ott lesz. Csak tessék fel
ülni.

Fel is ült. Azok meg vitték, vitték, mezőkön, erdőkön keresztül
kasul. hogy már azt se tudta, merre járnak. Egyszer aztán meg
álltak egy fényese II kivilá.gított kastély előtt. Bementek. Odabent
rengeteg ember volt. Csupa fényesen öltözöt.t úr, meg szebbnél··
szebb asszonyok. Csak az volt az érdekes, hogy anagy tényesség
ben egy mukkanás, de annyi se hallatszott.

Neki meg il. kezibe nyomtak egy gyönyörű dudát. Minden
csupa arany, meg ezüst volt azon, a klipúcs, a billegető, minden.
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Hóna alá fogta a dudát és muzsíkálni kezdett. Azok meg tán
coltak rettentő vígan, de mukkanás nélkül. A duda meg olyan
szepen szólt, hogy Miso Misának .rmég a könnye is kipottvant
a szemiből. .. Fizettek is neki. Nyomták a kezibe a sok arany
pízt, meg nyujtogatták neki a bort arany poharakban. Ö meg
mind a csuhujjába rakta ... Igy rnuzsikált a nagy fényességben,
amíg egyszer csak nagyot nem fordult vele az egész világ és el
nem tűnt szeme elől a sok fényes nép ... Mert egyszerre csak ott
állt a saját udvarában, fent a kútágason, az egyik lába az egyik,
a másik lába a másik ágán. A sok arany 'CRupa kecskepiszok,
kecskeköröm lett. De a hóna alatt ott maradt a duda ... Mit gon
dol,mi volt] Miért szólt olyan siralmas szepen ~... Azért, mert
kisgyerek bőréből volt ...

A másik történet egy kocsisról szólt, aki ugyancsak ördöngus
akart lenni. Ezzel meg egvszer az történt, hogy mikor Balassa
gyarmaton a piacon állt szekerével és két gebe lovával, melléje

. lépett két úr.

- Zabot kellene fuvaroznunk. Vállalnáj
- Ha nem nehéz a fuvar! - mondta a kocais - Mert gyenge

ez a két ló.
- Bízza csak ránk- mondták azok.
Elmentek egy mellékutcába, ahol még- nem is járt a kocsis,

ott befordultak egy udvarba és odaálltak egy kamra elé. Onnan
csak hordták a zabot .éktelen nagy zsákokbau. Az ember már
könyörgött, ne tegyenek fel annyit. De azok nyugtatták: bízza
csak rájuk.

Mikor elindultak, valóban, a két úr hajtott. De a gebe lovak
úgy röpültek a nagy teherrel, mint a táltosok. Kimentek a város
ból, ki a határba, messzi.re, míg el nem értek eg~- erdő mellé.
Ott megálltak egy tölgyfa mellett. Az ember ugyancsak nagyot
nézett. De azok odaléptek a tölgyfához, rnegkopogtatták, mire az
kinyilt.

- Segítsen maga is behordani.
Az ember is vállára vette a zsákokat. nient be a tölg;yfá

ba, ott le egy lépcsőn, amíg el nem ért egy nagy földalatti is
tállóba. Az istálló tele volt lóval. Amint hordta a zsákokat. az
egyik ló nagyon nézte őt, mintha ismerné. Oda is szólt az egyik
úrnak.

- Ez meg úgy néz rám, mintha ismerne.
- Ismeri is, - mondta az -- hiszen ez a keresztapja, aki

ördőngősségre tanította.
Az emberrel egyet fordult a világ ijedtében és eltünt előle

minden. Mire eszméletre tért, ott állt lovaival egy szakadék szé
lino
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Szentséu.qyalázás

Az öreg Antal István szer-int azért olyan elvetemült gonosz
ság' az ördögi mesterkedés, mert "akár mcg-történnok ilyen ese
tek, akár csak álmodják az ördöngűsök" : az ef'ajta ember m in
dig szentséggva Iázással kezdi.
~ Velem is megtörtént, hogy mikor fiatal koromban kocsis

voltam, v i tteru valahova a gazdámat. Aliogy TIlegyünk az úton,
elmegyünk egy öreg vándorló mellett. Elég tisztességesen volt
öltözve. Gondolom, felvesszük. Ha van benne bolha, miegyéb.
az úgy is a gazdába megy, gondoltam, ruert az kövér. Fel is
veszem az embert, magam mellé a bakra. Igen hálálkodik és beszél
össze-vissza m indent, hogy a fülem fáj tőle. No gondoltam, a
sok beszédet leöntörn egy nyelet borral. A legközelebbi kocsmá
nál leléptem a kocsiról.
~ Gvö.iiön maga is, -- széltam az embernek.
Fizettem neki. Megitta, megint hálálkodott.
~ No maga nem fogja megbánni, hogy ilyen JO. Fizessén

még egyet, olyan tanácsot IIIond ok -én magának, hogy áldani
fog érte.

Fizettelll neki, aztán felül tün k rueg iut. Az ember elkezdi.
~ Maga nagyon derék ember. }~Jl most megtanítom magát II

"tudományra". Hogyan köll meggazdagodni, meg hogyan lehetnek
mindig olyanok a lovai, akár a tál tosok ...

Nem is ártnua, ha értenék hozzá -- mondom én.
Nohát! Megtanítom mit tegyen ... Szekott-e gyovónni f
Szoktam.
Áldozni is?

- Azt is.
- Nohát akkor ha legközelebb megy, vigyen magával egy

zsebkendőt. Amikor pedig odatérdel a rácshoz és a pap a szájába
teszi az ostyát, ne nyelje le, hanem űgyoson köpje a zsebker;dó
he. Majd ezt kell belekevernie a kocsikenőesbe.

No, nekem se kellett több. Azt mondom neki:
- Álljon csak fel.
Feláll. FJn meg elkapom a derekát és úgy vág-tam ki a ko-

esiból az árokba, hogy akkorát nyekkent, m iut a duda ... Llven
fertelmes bűnre akart rúv iuui az elvetemült csavarg-ója... Mert,
kérem ennél fertelmesebb bűn nines.

Jézus megcsúfolói

Az Oltáriszentség meggyalázása II történetek tanusága szeriut
többnyire ilyen ördöngős ábrándok hajszolásúból fakad. A szen
vedő .Iézus megcsúfolása azonban miudig mero nyegleségből. Sze-
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ged környékén mindmáig emlegetik a nyegle legényt, aki "mög
muzsikáltatta Jézust".

A legényt megbolondította: az ital. OJY,\Il jó kedve kerekedett,
hogy nem akart szomorú arcot látni maga körül. És mikor meg
látta a Keresztenfüggő bűneink felett szoinorkodó orcáját, Túri k
kantott.

- Te se búsulj most.
Odakényszerítette a kereszt tövébe, a bundát és HJI diderezve

húzta a ropogóst a keresztre feszített .Iezusuak.
Nem volt rossz lélek a legény, uuny i ru nem, hogy mikor esz

méletre tért, annyira szivére vette a dolgot, hogy belebetegedett.
Vagy ha másba is betegedett bele, egyre csak azt sóhujtozta :

- Erre nines bocsánat. Kicsúfoltam a szeu vedő .l ézust.
A jámbor asszonyok megszánták, imádkozni kezdtek érte.

Imádkoztak sokáig, nagyon sokáig. Egyszer aztán a leg-ény el
aludt és álmot látott. Látta a mennvek on;zúgút egy nyitott aj
tón. Az ajtóban ott állt menvasszonyi ruháhan a Boldogságos
Szűz Mária. Szerétettel és megbocsájtva mosolvgott rá. A le
gény, mik~r felébredt, csak annyit mondott menyecske nővéré
nek:

- Most már meghulhatok.
Sokkal komorabb történet a szeuvedő .T ézus meggyalú

zásáról, amit fent az Ipoly mellett rnesól nek, Szecsény kőr

uvékén. Két legény ment haza az egyik falubúl a másikba, éj
szaka. Lányoktól jöttek, vidám, könnvelmű hangulatban. Az egyik
annyira vetemedett féktelen jókedvében, hogy odament az út mel
lett álló kereszt tövébe és meggyalázta. Men tek tovább. Egy
szer-re csak iszonvatos felhő kerekedett. MellIly(liil'gütt, esapkodott
a villám és szakadni kezdett az eső. A két legény éppen egy ke
resztúti magános csárda előtt járt, mikor kitört a felhőszakadás,

Bemenekültek az ivóha. Várták, hogy elrnúl ik az eső. De az csak
szakadt. Fogták magukat, lefeküdtek, egyik az egy ik, másik a
másik asztalra, azzal, hogy majd hajnalban folytatják útjukat.

Hajnalban, első pitymallatkor, az egyi k - - nem az, amelyik
a gyalázatot elkövette -, felébredt. Felkelt l's szól.ította társát,
hogy induljanak. Az azonbau nem válaszolt. Hozzálépett, de iszo
nyodva tántorodott hátra. A .Iézus-gvalázónak csak a bőre he
vert az asztalon.

A gyilkos anya

A nienyecske "úgy maradt". De nem akart gyereket semmi
képpen. Sokat tépelődött, viaskodott magában, elveszrtse-e magza
tát vagy sem. Egy nvári éjszaka, kint Ieküdt II pitvarban, a kü
szöbre téve fejealját. Amint ott tépelődik fektében, hirtelen han
gos síkoltozást hall. Felugrik, kilép a pitvarajtón és figyel.
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Lisieux·i Szent Teréz

A sik o ltozú« a szomszéd udvarból hangzik. Tesz néhány lépést,
amíg" csak végig nem lát az udvaron, S mit lát? Lent a kertben,
a szér íin. a pajta környékén ide-oda szalad a szomszéd rnenyecske,
aki nemrég halt meg. A tépelődö tudja, m ihe halt bele az. Annyi
szor "nyult magához", hogy megölje a magzatát, amíg egyszer
aztán megfertőzte magát.

A megholt menveeske köténye tele magzattal, És egym azt
xikoltozza:

- HOYlI tegyem, hova rejtsem1
De sehol sem talált nekik helyet, mert bárhova akarná be

kaparni őket, a föld kiveti szörnyű bűneinek áldozatait. Ekkor
kétségbeesósében olyasmit tORZ, ami valóban Dante Poklába illő

jelenet: Jajongva, sikítva, néha felüvöltve, ahogvan a szülő asz
szonyok. le akarta nyelni bűneinek nyomait. De hiába: újra és új
r a : vissza kellett adnia mindazt, amit elnyelt.

Mondanunk sem kell, a rettenetes jelenet szemlélűje iszonyod
va tett le szándékáról, hogy megöli magzatát.

Vad és uyers színekkel rajzolt képek ezek. Ám ha így egy
más mellé rakjuk őket, láthatjuk: egy jellegzetes erkölcsi szemlé
let körvonalai bontakoznak ki belőlük.

BIZTOSAN remélcm; ho.gy földi zar.uuloklásom. után eliu
fok az örök haza .boldogs(Ígába; de mécsem ez a boldogság a
legfontosab I) « nem ezért" ifJyekszem érdemeket szerezni, hanem
azért, hom) minden eromrncl. Téged seeresselek; Istenem; arra tö
rekszem rnimlenekfölött, hOfni Neked iirbmet szerezzek., szent Szi
«edet 1'igasztaljnm, (I. lelkekel megrnent.~em s azok Téged örököli
örökké szeressenek,

Lisieuxi Szent Teréz

(j kisded Jézus, egyetlen kincsem! Atadont maaam. isteni aka
raiodnak. és nem kioánok más boldoaeáaot, mint hogy Téged mo·
solym deritselek. Nyomd rá gyermeki szellemed és lelkületed
ronásait lelkemre, ho.r/y ha majd egykor a mcnnyors.zág küszöbé·
re lépek, angyalaid és szentjeid azonnal rásniemerienek, mint a
fe jegyesedre.
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