Udvarbely~megyei babonak,
Ha valaki Szt.-Gyol'gy Mpja is Punlcosd nopja k6zott kunn 8.
mszon gy1kot foghat meg a. kezevel, azutan torkat, allat, nya.kat
renyerevel sim ogatva megdorzsoli : akkor azt mindennemtt torokgyik, golyva es gegebsj elkertrli abban aa esatendoben,
Nagypentel,; napjan, h80 rnh8.idat kiteritgeted a napa, hogy a
nagypenteki
szel megfujdogatje : rnhaidat kerulni fogja a. moly,
magad is jo egeszseghon eldegeisz abban az evbsn.
Szentg.llc}l·gy uapra virradolag a kspulabak tetejere lLZertszoktak
egy-egy vadrozsa agat feltiizni, hogy a szepasszonyok vagy baszorkdnyok keruljek el azt a haztajat abbau az esstendoben.
Karacsonyra virradolsg az ejfeli na.gy rpisen, ha visseatekintesz iiltodb61 mikor csengetes k6zben az Ur test-at felmutatjs a.
pap az ohar elott : te meglatod a. templombau levo boszorkdnyokat,
a kik epen szembeu IH~ZDSk veled as fejiikon valamifele kiilOnos
csudalatos jel lathatO.
Meglehet. ismerni a. boszor"kdnyokat olystsn medon is, hogy ha.
1W.shagyo kedden este a vecsernyere messz, oda msgaddal viseed
a~t a palczikara tiiz6tt rongydarabfJt, a melylyel zsirba ma.rtogatv80
a faukot vagy kurtos kalacsot lepceogtetni
szoktad sutea koaben,
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H8. akkor a templomban kortil nezel as vigyazkodol : meglatod a.
boszorkanyokat,
A boszm·Jcdnyok ugy viszik ei a tehen tejat - mikor az rug,
dof as nines a togyeben tej hogy a tehent este kezz€'l
megtapogatjak,
koriilja.rja.k, ha.tat titogetik s aeutan megfejik;
mire a tehen tobb tejet nem ad aztan. Hogy a tehennek a teje
vissaajojjon, menj ki az ardors, ott va.gi Ie egy kereseden mogyorofa-bokror, annak egyik agabol esinalj egy szoget, furd meg aa
istallonak kuszcbet, a. hol 8. tehen van, azutan verd bele a.zt It.
faszoget : akkor a tehen teje visaaajon oda. Minden fejsze iitesre,
minel erosebb, annal iukabb nagyot jajdul az a boszorkany, a ki
80 teheu t~jet elvitte.
"Mig az uram verte a saoget, az istaJl6 kiisz6 bbe, addig
Iestem-neztem en azt 8. vsn asssonyt, kire gyanakodtunk,
hogy a.
tehen tejet elvitte i de bizony az nem jajgatott,
(Az elbeszelo
megjegyzese).
Mikor a tehen togye megdagad elefele, vagy pedig a monyet
azt megmarja, az ellen te keress friss vakand-turaat es kerekitsd
meg annak foldjebol & tehen togyet, fustold meg a tehent szentelt
palmaaggal es tomjennel, gyujts szentelt gyertyat meg mellette es
ilyeten gyogyit8.s utan a. tehen Wgye jobban lesz es meggyogyul.
En nem hiszek a bosZQrkfinyokban, nem is lattam soha besaeli egy asszony nek em - de annyi bizonyos, hogy mikor
ssekeren egyszer Csikbol jottem, Hatarpataknal egy kis kutya
a lovak labahoz vetodott, ott jott, ott futkosott folyvast, Engemet
belso elfogoc' as, lelki feszultseg jirt altai, felelmern ben semmire
sem gondolhattam,
mig egyszer egy felsohajtasomra : Uram Ji:..!~S,
mi lehet I?Z?! - altunt a kis kutya. Ez az 8gy eset, ez mar szent,
igaz. A kntya nem jofele jelenseg volt, azt, szentul hiszem,
igy volt.
Ha gyermekdgybeli (lSSzonyt latogat meg valaki. mikor a ha.zba.
lep, a hoi a szoptatos asszony vau, tilmo! vet, asaz egy kis ruhadarabot, fosslany t vagy szormet, tap la magsrol €IS oct hagyja. a
ha.zban azert, hogy a beteg asszonynak a t~jet el U8 vigye,
maganak pedig tej ne gyuljon a. csecsebe (mar legyan az ferfi,
vagy fshernep). A kinek tej gyulemlik a. csecsebe, az bizonyosaa
valamely gyertneksgyas
asszony tejet hozta a1.
Mikor nyaron a .~ertesnek kold6ket vagy hatulja.t nyti, lepi
meg, akkor j6 ha a nyuves sertes h8.tab61 egy par sortet kihuzol
es azt egy fa.cskars, ennek hasitott vegebe felW.zod,
il.zntan a
facskat igy a kemenybe dugod a iustre. A. sertes erre a nytivet
bizonyosan elhullatja. Elhullatja akkor is, ha a kibuzott sortet az
ista.16nak gerezdjebe dugod, hogy a szel fujja azt: "a ki teged
kihuz innen, az kapja. meg a nyuvet;" - ezt mondod.
Elmulik a.
nyu akkor is, ha a kihuzott sortet egy kis belindek fu ala dugod,
a belilldeket kavel lenyomta.tod, mikozben ~zt mondod:
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belendek, kitisztitsd a disanobol a nyuvet, mert he. nem. en meg &
foldet is) a hoi vagy, elpusztitom." Ez bizonyosan hasznal.
Mikor nyaron vihar kozeledik, szellel, zaporral, jeggal, akkor
meg kell hUzni a haranqoko»: osszehtiani, hogy a jag kimelje meg 8.
hatart az elverestol as az Isten tavoztassa el az esos idot a. k5zseg
folul. Esos ido alatt igen ajanlatos szentel! gyertyat gyujtani as
kitenni a haz asstalara, hogy a mennykf be ne csapjon.
B({.ldsy Denes.

