
Ladik Katalin újvidéki „boszorkánykonyhájában" egy öntörvényű, mindenkép-
pen jelentős költői esszencia jött létre. Óvakodva attól, hogy a poéta minortól a 
nagy költőkig ívelő hierarchiában megpróbáljam a helyét kijelölni, vállalva véle-
ményem ódiumát, megkockáztatom, hogy ez a költészet egyike irodalmunk csú-
csainak. 

ARANYI LÁSZLÓ 

Polner Zoltán kön/veiről 
JEGYKENDŐ A FORGÓSZÉLBEN 

Sokan hajlamosak föltételezni, hogy a megnövekedett iskolázottsággal, a ta-
nyákra is eljutó két országos tévé- és négy rádióprogrammal, videóval, számító-
gépekkel, világútlevéllel „fölszerelt" világunkban már elvesztették talajukat a né-
pi hiedelmek. S amikor a tömegkommunikáció föl-fölkap egy-egy mai boszorkány-
históriát — mint néhány éve történt egy Tolna megyei eset kapcsán —, megdöb-
benten mondják: Ez a sötét középkor... Az igazság természetesen ebben az eset-
ben is kétarcú. A hagyományos („sötét") népi hiedelmek visszaszorulóban vannak, 
de semmilyen iskolázottsági szint, fölvilágosítás, terjedő tömegkommunikáció nem 
fogja háttérbe szorítani az „irracionalitásba" vetett hitet. Legföljebb a népi hie-
delmek egy része átalakul... De azért a „sötét középkor" (bár azt a behatóbb vizs-
gálatok után egyáltalán nem tartjuk olyan feketének) világa, a hiedelmekben 
való megfellebbezhetetlen és abszolút hit korszaka is végérvényesen lejárt. Még 
akkor is, ha boszorkánytörténetek, boszorkányok vannak. . . 

Frissen emlékszem rá: Dömötör Tekla, a magyar népi hitvilág jeles kutatója 
a nyolcvanas évek elején nekünk tartotta a pesti egyetem bölcsészettudományi ka-
rán utolsó előadásait. Ronggyá foszlott jegyzeteket tartott a kezében, körülötte sej-
telmes füstköd gomolygott, számlálhatatlan cigarettáiból (az egész akár egy spiri-
tiszta szeánszra is emlékeztetett), de többnyire saját élményeiből, gyűjtéseiről be-
szélt. Akkor, a nyolcvanas évek elején azt mondta nekünk a professzorasszony: 
„Higgyék el nekem, minden normális magyar faluban van még ma is boszorkány. 
Más kérdés, hogy erre nem mindig jön rá a folklorista. Egyszer két hétig gyűjtöt-
tem egy faluban, célozgattak a boszorkányságra, de nem sikerült nyomára akad-
nom. Már indultam hazafelé, szállásadóm kikísért a buszig, s mikor fölléptem a 
lépcsőn, utánam szólt: Tanárnő, nekünk is van ám boszorkányunk!" 

Csongrád megye minden falvának is van, és Polner Zoltán hosszú, évtizedes 
munka árán össze is gyűjtötte őket. A Bálint Sándor által kijelölt úton halad a 
szerző, aki a szegedi nagytáj („a szögedi nemzet") folklórvilágának e fontos alakját 
vette célba. Polner Zoltán úgy fogalmazza meg, hogy célravezető módszernek a 
„totális gyűjtést" tartja, tehát egy bizonyos témakört minden szóba jöhető helyen 
megkérdez. A jelen kötet anyaga 45 helységben végzett gyűjtőmunkájának az ered-
ménye. A falvakat a bevezetőben föl is sorolja (térképen is bemutatja) Algyőtől 
egész Zákányszékig. 

A kötet központi hiedelemalakja a boszorkány. Polner Zoltán korábban már 
foglalkozott a tudós pásztorokkal, kocsisokkal, táltosokkal. Mivel a boszorkány a 
magyar néphit egyik legfontosabb alakja, valószínűleg róla lehet a legtöbb recens 
néprajzi anyagot összegyűjteni — legalábbis a többi hiedelemlénnyel össze-
hasonlítva. 

Dé hát kik is azok a boszorkányok? A boszorkány rendszerint élő személy (és 
az esetek többségében nő), aki gyógyítani és rontani tud, különleges, természetfe-
letti erővel rendelkezik. Dömötör. Tekla így ír róluk: „Hogy miért tartottak valakit 
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boszorkánynak egy-egy helyen, annak különböző oka lehetett. Magam is ismertem 
jó egynéhány olyan asszonyt, akit a falu egy része boszorkánynak tartott. Fiata-
lok és öregek, szépek és csúnyák, beszédesek és szótlanok, jómódúak és koldussze-
gények egyaránt akadtak köztük. Néha világosan kiderült, hogy a boszorkánynak 
tartott személyek szellemileg fogyatékosak, és maguk is fantáziálnak. Hisznek ab-
ban, hogy rontani tudnak. Máskor erkölcstelen életmódjuk miatt tartották őket 
boszorkánynak. Egyesek felhasználták a babonás félelmet, és hasznot húztak be-
lőle. De a gyógyító és rontó alakját sem lehet pontosan szétválasztani. Néha egy 
és ugyanazon asszonyt egyesek boszorkánynak, mások pedig gyógyítónak, kuruzsló-
nak tartották." (A magyar nép hiedelemvilága. Bp., 1981. 124.) A történelem során 
tájanként és koronként a boszorkány alakjába sok más hiedelem és hiedelemlény 
tulajdonsága integrálódott, ezért nem nélkülözhetőek az olyan „lokális" kismonog-
ráfiák, amilyen például Polner Zoltáné is. 

Mivel a boszorkányokra vonatkozó helyi anyag is meglehetősen gazdag, a szer-
ző válogatásra kényszerült. Gyűjtését Bihari Anna hiedelemmonda-katalógusának 
rendszerezése alapján közli, ám ahol szükséges, újabb alcsoportokat iktat be. A bo-
szorkányokra vonatkozó hiedelmek tárgyak és tevékenységek szerint találhatók 
meg a kötetben. A boszorkány átokkal, szemmel veréssel, étellel, ruhával stb. ké-
pes az ember megrontására. Az egyik szegvári adatközlőt „férfiboszorkány" ron-
totta meg az igen gyakori szemmel veréssel. Tizennyolc éves korában bejött a 
kocsmájukba egy ember, dicsérte a lány szép szőke, két ágra font haját, két sze-
méből folytak a könnyek. „Harmadnapra teljesen lekopaszodtam, úgyhogy ekkora 
kis fürtöcske maradt meg csak." A gyermekágyas asszonyok különösen félik a bo-
szorkányt, ezért gyermeküket nem szívesen mutogatják, illetve különböző elhárító 
cselekedeteket végeznek. 

. A boszorkány nemcsak ront, hanem gyógyít — helyrehoz — is. Imádsággal, 
habbal, fürösztéssel, tojással képes Csongrád megyében meggyógyítani a rontást. 

A boszorkányoknak újabb fontos tulajdonsága — a három kötetben, Schram 
Ferenc által kiadott boszorkányperek is mutatják —, hogy állatalakban képesek az 
embereket ijesztegetni. A Csongrád megyei gyűjtés alapján a következő állatok ke-
veredhetnek gyanúba: borjú, csikó, kecske, disznó, kutya, macska, béka. Ebben 
a hiedelemformában is rendszerint a mágia két fő típusa, a „hasonlóság", illetve 
az „érintkezés" munkál. Gyakori történet az, hogy a rontás színhelyén megjelenik 
egy idegen állat, pl. macska. Ezt a háziak jól megverik, s érdekes módon, ekkor 
esik ágynak az egyik közelben lakó öregasszony is. Nyilvánvaló a kapcsolat: az ál-
lat képében az öregasszonyt verték meg, tehát ő a boszorkány. 

A boszorkányok képesek a szerelmet is befolyásolni, szerelmet kötni és oldani. 
A békacsont, fejfaszilánk, lábnyom fölszedése, megétetés szerepel fő praktikáik 
között. „Vót, hogy a hajábul vágott egy kicsit, azt megpirította, megpörkölte, és 
belekavarta abba az italba, ételbe. Akkor osztán ment a legény a lány után." 

A falusi életben a boszorkányok leggyakoribb áldozata — legalábbis a hiede-
lemtörténetek szerint — a tehén. Boszorkányt gyanítanak, ha véres lesz a tehén 
teje. Ezen — az állatorvos megkerülésével — a következő praktikákkal szoktak 
segíteni: imádsággal, „késre fejéssel" (kést tesznek a sajtárba, arra fejik a tejet, 
mire megjelenik kétségbeesetten a boszorkány, hogy vegyék már ki azt a kést a 
tejből), tüzes késre és patkóra fejéssel, tejégetéssel, füstöléssel, tejveréssel, tejda-
rabolással, tejszurkálással, tehén ütlegelésével. 

Talán a legizgalmasabbak a történetekben azok a momentumok, amikor meg-
nevezik a boszorkányt. „Együtt az öreg Erdész néni, mer hallotta, hogy eladó a te-
hén"; „Nem tudom máskülönben, hogy hítták, csak úgy tudtam, mindég úgy is-
mertem, Buruckáné. Egy nagyon csúnya, vén retkös vénasszony vót"; „De mán 
úgy le vót soványodva a kovácslegíny, hogy má alig bírt dógozni. Oszt a szomszéd-
asszonya mondta neki, mert azok tudták, a szomszédasszonya, hogy mi van a do-
logba, hogy a gazdaasszony a boszorkány. Oszt ez a gazdaasszonya lovagolta, oszt 
űrajta járt a Szent Gellért hegyre, mint boszorkány éjszakánkint" 
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Polner Zoltán — ahogy az a fenti példákból is látható — a magnószalagról a 
gyűjtési területre jellemző nyelvjárásiasság alapján írta le a szöveget. Ebben azon-
ban nem következetes. Az ilyen történetekben igen gyakori azt mondja formula 
népies írásmódban hol aszongya, hol pedig aszondja. Ha következetesen a kiejtés 
szerinti módon írná, akkor az első forma lenne a helyes — mindenütt. Jó gyűjtő-
höz illően közli az adatközlők nevét, születési évét, lakóhelyét. Ám a 13—17. ol-
dalon található névsor igen szerencsétlenül van tördelve: a születési év után kötő-
jellel szerepel a gyűjtés éve, hónapja, napja — éppen úgy, ahogy a halál évét 
szoktuk jelölni. Nekem is csak a tizedik név után vált furcsává, hogy a legkülön-
bözőbb időben született emberek miért „haláloztak el" ennyire egy időszakban. 
Mindez azonban inkább szerkesztési, tördelési kérdés. A Csongrád Megyei Könyv-
tári Füzetek sorozata Polner Zoltán gyűjteményével fontos folklorisztikai kötettel 
gyarapodott! (Szeged, 1987.) 

BALÁZS GÉZA 

A CSÖND ÁRNYÉKA 

„Vidéki költő" — a fővárosból nézve ez hovatovább önmagában is minősítő 
meghatározás lesz, ami kulturális életünk végzetes centralizmusának fölöttébb 
riasztó megnyilvánulása. Ha csak arra gondolunk, hogy azelőtt egy-egy Babits, Ju-
hász Gyula, József Attila, Radnóti lehetett „szögedi" költő — nem is szólva az 
olyan, annakidején (tehát korukban) náluk jóval ismertebb és népszerűbb írno-
kokról, mint Pósa Lajos — nos, akkor láthatjuk, hogy mit veszített kultúránk haj-
dani területi tagolásából. Hiszen nemcsak Szegedről van szó, hanem Debrecenről, 
Nagyváradról, még a két háború között is(!) Kolozsvárról, és így tovább, amely 
mind Pesttel fölérő kulturális centrum volt. A mai szörnyű központosítás persze a 
politika — éppoly káros — centralizmusának lett a következménye, s az, hogy má-
ig oly jelentős költők is élnek vidéken, mint Csorba, Simonyi vagy Takáts — az 
inkább szabályt erősítő kivétel (nem is szólva arról, hogy ezek az elismert nagy-
ságok, sajnos, az idősek közé tartoznak). 

Ilyen körülmények között tiszta öröm kézbe venni egy-egy olyan verskötetet, 
amely a genius loci hordozója; mégpedig úgy, hogy a vidéki létben is a java fő-
városival egyenrangúan korszerű, és népi, s épp ebben (kelet-közép-) európai. Pol-
ner Zoltán kis kötetében ez a sokféleség, sokszínűség, szintetizáló hajlam és meg-
valósult költői törekvés a vonzó. Egyrészt tovább viszi azt a Sinkával kezdett és 
Nagy Lászlónál, Csoórinál csúcsra ért népiséget, amely tán kevésbé egyéni, meg-
hökkentő (mondhatni extravagáns), mint a Juhász Ferenc költészete, viszont hűsé-
gesebben hordozza a hagyományt, ugyanakkor magáévá teszi a mágikus népiség 
García Lorcáéhoz hasonló, ősi és modern valóság felettiségét és mélylélektanát — 
amely nálunk, mondanom sem kell, a ráolvasások, népmese, népballada „szürrea-
lizmusa". Polner tehát megtanulja, tovább viszi ezt, mégpedig nemcsak egyes lírai 
versekben, hanem egy nagyobb ciklusban is, amely egyébként sajátos módon a 
szegedi folklórnak egy személyhez kapcsolódó, majd kétszáz éves termékét idézi 
fel, s formálja huszadik századi, nemcsak aktualizáló, hanem éppenséggel apoka-
liptikus látomássá. A Teknyőkaparó legendája ez: zeneszövegnek íródott, de önma-
gában (is?) megáll — a zeneművet (kantátát?) nem ismervén, csak erre lehetünk 
tekintettel, de ez így épp elég. Magáért szól a hatalmas költői körkép, amelyből ta-
lán elengednénk a nyilván zenei kifejezés megkövetelte kórusbetétek néhány ma-
gyarázó szavát, mely nélkül a mű éppúgy érthető, s ugyanakkor (még) költőibb 
lenne, („Televízió!" . . . „Gáz- és villanyrezsó!") — de valljuk meg, ez az olvasók 
jó része számára is megkönnyíti a mű befogadását. 

Ez, amit költői tekintetben kétélűnek érzek, rámutat Polner költészetének sa-
játos erényére is (s tán ez is a „vidékiség" folyománya?), miszerint nem szakad el 
a már elért (jó) olvasói szinttől, nem lesz öncélúan homályos, álomszerű, kusza, 

90 


