
Megfogott babonák, hiedelmek
Tápé alatt a Tisza árterület

re kiömlő vizének tükrét rámá
ba fogja a töltés. A gát alján to- 
csogós az ösvény, fent az út 
mentén széna szárad. A boglya 
tövében magnó szól. ízes szöge- 
di tájszólással valaki régi-régi, 
már feledésbe merült rontásról 
beszél, meg a tanyavilágban ha
talmaskodó 'boszorkányokról. 
Hol epekedőn suttog a hang, 
mádkor meg hátborzongatóan 
hangos, majd meglágyul ismét, 
szinte dalol. Kétszer-háromszor 
végighallgatja a magnó mellett 
ülő fiatal pár. Itt találkoztunk 
velük, a kíváncsiság miatt tele
pedtünk melléjük.

— Szeretném még egyszer hal
lani az öreg Molnárné dalát — 
mondja az asszony.

Hamarosan tisztán cseng az 
ének, amelynek szövegét soha
sem írta senki, szél hozta, vitte 
át egyik tanyából a másikba 
és aratásidőben dalolta minden
ki Révész Rozika — Molnár Fe- 
rencné — után, aki a háború 
idején négy éven át első kaszás 
volt a határban. Ügy énekelt 
most is, mint fél évszázaddal 
ezelőtt, így rögzítette a magnó 
Tápé egykori nótás lányának 
dalát. Mindenről megfeledkezve 
hallgattuk a szép tavaszt kö
szöntő éneket, fronton eltűnt 
katonák utáni siralmat. Polner 
Zoltáné'k nehezen csomagoltak 
össze, hogy induljanak haza. 
Mostanában pedig gyakran jár
nak ki ide a faluba. Szabad ide
jük nagy részét töltik azzal, 
hogy a már elfelejtett, de ré
gen az egyszerű, szegény embe
rek között olyan erősen élő hie
delmeket, babonákat összegyűjt- 
sék.

— Mióta járják Csongrád me
gyét, Szeged tanyavilágát jegy
zetfüzettel, magnóval? — kér
deztem tőlük.

— Már több mint egy évtize
de. Tanító voltam Ferencszállá- 
son. Ott egy alkalommal szo
ciográfiai felmérést készítet
tünk, s a kérdőíven leltem rá 
az első kedves babonára. Ez ak
kor annyira megfogott, felesé
gemet is, aki szintén ott tanított 
velem a faluban, hogy azonnal 
elkezdtük a gyűjtést. Azt hi

szem, az utolsó pillanatban, 
hogy a több évszázados, szinte 
feledésbe merülő hiedelmeket 
még átmentsük a jelen irodal
mába.

— Mi lett a sorsa az össze
gyűjtőt anyagnak?

— Az ősköltészet e mozaikra 
töredezett részéből megpróbál
tam ismét verseket formálni. 
Nagy hatással voltak rám. Ügy 
érzem, hogy az ősi folklór mély
rétegeibe való kalandozás jó 
hatással volt költészetemre. Pél
dául hallgassa ezt meg.

Kapcsolja a magnót, pereg a 
szalag.

— Évekkel ezelőttt Naszradi 
Ádámné mesélte Kiszomboron.

Mély rezgő hang mondja: 
„Volt itt Zomboron egy tilidu- 
dás, valamelyik faluba akarták 
elvinni. A dudán völt egy ba
ba. A lovak azonban nem akar
ták húzni a szekeret, csak ami
kor a babát ledobta, akkor in
dultak m eg. . . ”

— Így örökítettem meg ver
semben, amelyik 1971-ben je
lent meg az Egyetlen hangszer 
című kötetemben — vette át a 
szót Polner Zoltán. — „Lökjé
tek le a dudást! / Harang óta 
muzsikálja, / Vigyorog a mu
zsikája, / istenemre, / két ló már 
a kehet hányja. / Lökjétek le a 
dudást! / Muzsikája nyerít, bé
get, / muzsikálja a násznépet, / 
fogja a szekeret. / Csak a du
dást lökjétek le! / Csak a du
dát, tilidudát, / törjétek el a 
muzsikát, / haladjunk már / 
innen!

— Sok ehhez hasonló babo
nás történetet, hiedelmet gyűj
tött össze?

— Amikor elkezdtük, nem 
is gondoltam, milyen gazdag 
anyagra lelünk még most is. 
Szeged tanyavilága híres volt a 
boszorkányságról. A levéltár 
sok ilyen periratot őriz. Mi nem 
ezek után mentünk. Olyan em
lékek, hiedelmek után kutat
tunk, mert ma már ezek csu
pán emlékek, amelyek egykor 
itt a környéken félelmet árasz
tottak,' vagy éppen bizodalmát 
a nyomorúságban, szokásokká is 
váltak, vagy hittek az emberek 
benne valamilyen formában.

Polner Zoltán: „Sok fáradsággal, költséggel jár a gyűjtés? Ez az 
örömünk, szenvedélyűnk. Nagy részét feldolgozom  verseim ben”

Ezekről csak az öregek tudnak, 
gyerekeik már nemigen. Meg 
kellett találni a módját, hogy az 
idősebb emberek ne zárkózza
nak el, ne restellkedve beszél
jenek már ők is róla, hanem 
meséljenek, meséljenek. Volt 
olyan hely, ahová ötször is el 
kellett mennünk, míg a bizal
matlanság feloldódott közöt
tünk. Már körülbelül ötszáz 
babonát dolgoztam fel, tízezer 
rekvizítumot, nyolcvan népi 
imát gyűjtöttem össze.

— Ez a gyűjtés a munkája is 
egyben?

— Nem. Újságíróként dolgo
zom a Csongrád megyei Nép
újságnál. Természetesen, ha ri
port közben van időm rá, nem 
szalasztóm el a lehetőséget. De 
többnyire szabadnapokon, s ha 
munkám befejeztem, akkor in
dulunk el gyűjtőútra a felesé
gemmel. Vonattal, busszal, s 
nagyon sokszor gyalog baran
goljuk be az apró tanyákat, 
községeket, örömmel térünk ha
za, ha csak egy mondatnyi szép, 
ősi bölcsességet, naiv babonát 
meséltek el. Most már ismét 
gazdag anyag áll rendelkezé
semre, negyedik verseskötetem 
összeállításához. Ezek a versek 
beszélnek helyettem, azokért 
emelnek szót, akik nevében val
lók.

Kép és szöveg: 
András Ida

Molnár Ferencné, a  tápéi nótás 
R évész Rozika fé l évszázad m úl
tával is m egőrizte em lékezetében  
az egykori tanyasi, kubikos élet 
örömeiről, bánatáról szóló éne
keket. H a kérik, mondja el, hogy 
leírhassák, zavartan válaszolja: 
„Mondani nem tudom, de éne
kelni igen. A dallamáról jut 
eszem be a szöveg”

A  V A S  U T C Á T Ó L  A  V Á C I  Ú T I G

Még főiskolásként hívták m eg a Nem zeti 
Színház társulatába. Devecseri Gábor drá
májában, az Odüsszeusz szerelm ei-ben  
Nausicát alakította. Ebben a jelenetben  
Szerencsi Éva partnere, a darab cím szerep
lője Sinkó László

(Fotó: K eleti Éva, MTI)

A  Rákóczi útról nyíló aprócska utcá
tól, Angyalföld széles sugárútjáig, autó
busszal legfeljebb huszonöt perc az utazás. 
Szerencsi Éva ez t a  távolságot négy év  
alatt te tte meg. A  Színház- és F ilm m űvé
szeti Főiskola Vas utcai próbatermébe 
négy évvel ezelő tt lépett be először, azért, 
hogy m ost kora ősszel végre felülhessen egy 
Váci ú t felé induló autóbuszra. Színésznő  
lett. N éhány nap óta Angyalföld m éltán  
népszerű színházának, a József A ttila  S zín 
háznak a tagja. Beszélgetésünk elő tt né
hány órával állították k i első m unkaköny
vét, am elyben a  friss bejegyzés így hang
zik: „Szakképzettsége: színész. Havi m un
kabére 1900,— forin t.”

Kérem , beszéljen önmagáról.
— H uszonkét éves vagyok és csupán 

százhatvanhárom centi magas — vallja. — 
Először a Bob herceg cím ű operett film vá l
tozatának női főszerepében láthattak, de 
több tévéfilm ben  is játszottam . És még va
lamit, amire nagyon büszke vagyok, hogy a 
Nem zeti és a Vígszínház színpadán is fe l
léptem.

Arca koránál sokkal fiatalabbnák lát

szik. Ha nem  tudnám  kivel beszélek, m á
sodik, harm adik osztályos gimnazistának 
nézném.

— Mi lesz az első színpadi szerepe?
— Páskándi Géza szatírájában, A  kocsi 

rabjában, a börtönigazgató lányát játszom.
— És m i lesz a következő  feladat?
— A zt még nem  tudom, de egészen biz- 

tos, hogy egy kezdőnek végig ke ll járni 
m inden lépcsőfokot, a statisztákénál alig 
nagyobb epizódszerepeken keresztül, talán 
a főszerepekig.

A  televíziózás, a rádiózás, a  szinkronizá
lás lényegesen kiegészíti a színész fizetését. 
Ez azonban bizonytalan. Többnyire kam 
pányszerűen jön ez a m ellékes, sokszor 
csőstül, de van úgy, hogy hónapokig nem  
h ív ják  sehová. Erre nem  lehet szám ítani és 
nem  is szám ít Szerencsi Éva sem.

— Mégis m it csinál az első fizetésével?
— A nyukám m al és nagym am ám m al 

élünk együtt. A z t h iszem  hazaadom. T u 
dom, hogy nem  túl sok ez a pénz, de én 
mégis boldog vagyok, m ert színésznő lehe
tek.

Gyenes András
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