Hiedelmek, babonák a babarci németségkörében
Qimnazista koram óta foqlalkozom népraizi gtJíiitéssel Elsísarban szüIófalum, Babarc német nípszokásaiból qqűjtöttem lakodalmas szokáslkat, népviseleteket, meséket, helqhez kötődí történeteket és népi qlJóqynódokat_ Qaűitéseim során szinte minden témakőrnál találkoztam babonasággal, olqan hiedelmekkel, amelt4ek kdziil szeretnék most néhánuat közreadni.

Betegségekkel kapcsolatos szohásoh
SZinte minden faluban vo]tak javasasszonyok, akik értettek a gyógyításhoz, s akiket orvos híján rendszeresen elhívtak a betegekhez, Feifáiással bizonyára már
akkor is sokan küszködtek, így természetes, hogy erre
is megvolt a megfelelő praktika. A javasasszony előSZör megá]lapította. hogy egyáltalán gyógyítható-e a

beteg, Szenteltvizet öntött egy pohárba, a hamuból
kjemelt három széndarabkát, s betette azokat a vízbe,
Ha elsúllyedtek, akkor gyógyítható volt a beteg, ha
nem, akkor sainos nem volt segítség, Miután tehát
meggyőződtek a beteg gyógyíthatóságáról, a javasasszony a kertben egy rózsafüzért imádkozott, s ezután a páciens fejét kendővel jól átkötötte, hogy az
me]egen tartSa,
A sokat betegeskedőkrő] azt tartották, hogy megbabonázták őket, Otvost csak nagyon ritkán tudtak hívni,
egyrészt, meít a faluban nem voit, másrészt pénzük
sem volt rá, Tötró'söí élt egy híres javasasszony, akihez

komolyabb esetekben fordultak, s akinek szolgálataiért terménnyel (sonkával, iiszttel, szalonnáValJ rizettek, Ha ő megá]lapította, hogy a beteget tényleg meg,
babonázták, akkor a hozzátartozóknak éjféIkor a teme,
tőbe kellett menniük és ki]enc sírról gyógyfüvet ke]]ett
szedniük, valamint kilenc gyümölcsfa kérgétlehántaniuk, amelyet aztán együtt megfőztek, A temetőbe Vezető úton senkivel nem vo]t szabad beszélniük (ez a
momentum, vagyis a beszéd megtj]tása nagyon sok
szokásnál megjeLenik), A beteget megfürdették a lőzetben s ágyba fektették, A hiedelem szerint az babonázta meg az illetőt, aki máSnap elsőként lépett a házba, Nagyon sok harag forrása voIt ez a hit, hiszen előfordu]hatott, hogy éppen a legjobb barát, Vagy egy rokon akart érdeklődni a beteg hogyléte felől,
Ha egy kisgyerek éi]el nem tudott aludni, az anya a
karlába vette, s az ajtóba álLt úgy, hogy egyik 1ába a
küszöbön kívül, a másik pedig belül legyen. A kóvetkező mondókát mondta: ,,Unruh I Cib melnem Kind
die Tag, und Nachtruh|" (Nyugtalanság] Add meg
gyermekemnek a nappali és éjszakai nyugalmatI) A
gyerek ágyára, ha még ezután sem tudott elaludni, ráfektették az apa nadrágját, vagy egy söprűt tettek a
kulcslyuk elé, hogy a boszorkány, aki a gyerek álmát
zavarja, ne tud jon bejönni.

A

házassáqkötéssel kapcsolatls babonák

Ehhez az eseményhez természetesen olyan hiedelmek

kapcsolódtak, amelyek a házasu]andók boldogságát,
szerencséiét, egyetértésben eltöltendő életétvoltak
hivatottak biztosítani,
Mielőtt a templomba indultak, az egyik ö]töZtető
asszony egy pénZérmétdugott a menyasSzony cipőjé,
be, hogy az soha ne szűkölködjön
az anyagiakban,
A templomban az esketési ceremónia a]att, ha le
kellett a pjInak rérdelnie akkor a menyasszony úgy
terítette ki a kötényét, hogy a vőlegény kénytelen iegyen rátérdelni, mert így az asszony lesz az úr a házban, Ezen kívül szorosan egymás mellé kel]ett térdelniük, hogy aZ órdög ne férjen át köztük, vagyis, hogy
tartós legyen a házasság, Abban is feltétlenül hittek,
hogy aki az esketés után először megszólal, az ]esz az
úr a házban.

Az a nászéjszakához kapcsolódó babona, hogy az
aki előbb fekszik ágyba, nem tükíöz

ha1 meg előbb,

éppen optimiZmuSt,

Equéb hiedetmek
Néha-néhaelőfordult, hogy egy gazdának loptak a ku-

koricájából,
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károsult

a

következőképpen ,,állt

tolvaj megint egészséges1egyen, Amikor a gazda
azonban letagadta, hogy sarat tett a füStre, S eZZe]
megtagadta a segítséget, a tettes soha tóbbé nem
gyógyult meg,

A parasztgazdák áruikat a vásárokon értékesítették,
gyakran keltek útra megrakott szekerekke], Ha minden
készen á]]t, az asszonyok is a bakra ültek, ünneplőbe
öltöZve, Kinyitották a kaput és ejindultak, Abban a
pillanatban, ha egy asszony ment el ekkor a kapu
előtt, azonnal megálltak, kifogták a lovakat s otthon
maradtak, Egy asszony megjelenése ugyanis akkora
szerencsétlenséget jelentett, hogy nem érte volna
meg elutazni a vásárra,
Amikor a gazdák lovaskocsiia ikka ] hosszabb ideie
úton voltak, s a lovak túl fáradtak voltak már a kocsi
húzásához, megálltak, Azt tartotiák, hogy gonosz sze1lemek akaszkodtak a kocsira, s ezért nehéz húznj, kifogták a lovakat, s haza mentek velük. A kocsit pedig
ott hagyták, hogy a gonosz szel]emek ne követhessék
őket,

A szerző lakodalmas szokásokról szóló gyííitését1997/3. számunkban adtuk kózíe,

A

bosszút" a tolvajon: megkereste a lábnyomát és sarat
illetve fó]det kapart ki belőle, Ezí aztán egy kendőbe
kötve a lüstre akasztotta, A babona Szerint a tolvai
úgy fog kiszáradni, mint a sár a rüstön, Ha a tettes
tényleg beteg lett, elment a gazdához segítségetkérni, Amennyiben az megbocsátott neki, a kiszáradt sarat VíZbe tette, hogy az újra megszívja magát és így a
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