
AZ ORMÁNSÁGI „SZÉPASSZONY" HELYE 
A MAGYAR NÉPHITBEN 

ZENTAI TÜNDE 

1. 

A szépasszony fogalma, funkciója, a magyar 
nép szellemi műveltségében elfoglalt helye mind 
máig nem eléggé tisztázott. Fogalma, úgy tűnik, 
amorf kategória, amelyben a különböző hiede
lemlényekről alkotott elképzelések keverednek. 
A „szépasszony" elnevezés ismert Dunántúl déli, 
délnyugati, az Alföld déli részein, Erdélyben és 
Palócföldön. Az alakjáról írt m u n k á k közül a leg
jobb összefoglalás Kálmány Lajos tollából szüle
tett, aki t anu lmányában a szépasszony-hiedelem 
dél-magyarországi elterjedését még Szeged vi 
dékére korlátozza.1 

Az eddigi vizsgálatokban a meghatározás kiin
dulópontját a tündér - vagy boszorkány-dilemma 
képezte. A szépasszony fogalma azonban széle
sebb jelentéstartalmú annál, hogy a kérdés eldön
tésével definiálni lehetne. Gyűjtőfogalom, amely
nek magját a tündér és boszorkány kontaminá
ciója alkotja, amihez különböző szellemlények, 
betegség, démon, kísértet, ördög, javas képzetei
nek elemei tapadtak. 

Alakjának széles variabilitása több okra vezet
hető vissza: 

1. A szépasszony névmegjelölést bizonyos fé
lelmes, természetfeletti lények megnevezé
sére vonatkozó nyelvi tabu miatt fedőnév
ként alkalmazták. 

2. A hiedelem kopása során alakjában hasonló 
funkciójú lények mosódtak össze. 

3. Az antik mitológia továbbélő animisztikus 
elemei keveredtek kelet-európai hiedelem
képzetekkel. 

1. Tabu a — betegségdémonok 
— boszorkány 
— lidérc 
— ördög neveinek kimondása. 

Helyettük gyakran alkalmazott megjelölés a 
szépasszony, gonosz, rossz, nem tiszta, rontószel-
lem, de néha a szépasszony név is tabu alá esik.2 

,,A szépasszony nevet ez a természetfeletti lény 
félelemből kaphat ta ." — írja Kálmány Lajos.3 

1 Kálmány L., 1893. 239. 
2 Hegedűs L., 1956. 108. 
3 Kálmány L., 1893. 244. — Lásd ui. a kérdés rész

letes irodalmát, párhuzamait. 

Ipolyinál olvasható: , , . . . szépasszonyok tálába 
hágott, így mondták, mer t nem merték mondani, 
hogy rontás."4 Bálint Sándor szerint: ,,A boszor
kány szót egyébként szorongásból alig merték ki
mondani, helyette a bűbájos, szépasszony jár ta ."5 

Gerenyesen (Baranya m.) azt ta r t ják: „forgószél-
ra nem szabad mondani , hogy boszorkány, ha 
nem csak »szépasszonyok tálá«-t".6 

2. A szépasszony: 
— 2.1. boszorkány 
— 2.2. tündér 
— 2.3. betegségszellem 
— 2.4. a szél démona 
— 2.5. kísértet 
— 2.6. ördög 
— 2.7. ember 
— 2.8. szépasszony 

2.1. A szépasszony boszorkány 

Kálmány L. a r ra a következtetésre jut, hogy 
,, . . . a szépasszonyok a különböző ágú magyar né
peknél különféle lényekké fejlődtek", hol boszor
kányfélékké, hol tündérszerűekké, a Szeged-vi
déki szépasszonyhitben mindkét hiedelemszerep
lő tulajdonságait felfedezi.7 Róheim G. felfogásá
ban a szépasszony a boszorkány euphemisztikus 
megjelölése.8 Korzsek Zsuzsanna, boszorkányság
gal vádolt asszony vallomása az elnevezés erede
tére u ta l : „És közöttünk ollyankor egy sincs ruth, 
vagy vén személy, hanem mind szépnek látszik."9 

Boszorkány, asszonyi rontószellem a szegedi, a 
somogyi néphitről tudósító forrásokban.1 0 Boszor
kány, lidérc, gonosz szellem Háromszékben (Sziny-
nyei József)11, rontó hatalommal rendelkező lé
nyek a hétfalusi csángóknál,12 boszorkány O. 

4 Ipolyi A., 1929. II. 203.; Kovács J. 1899. 43. 
5 Bálint S. 1938. 143. 
6 Zentai J. szíves közlése. 
7 Kálmány L. 1893. 225—247. 
8 Róheim G. 1925. 115. 
9 Kovács J. 1901. 362. 
10 S. Dobos I. 1962. 124.; Kovács J. 1901. 362; Bálint 

S. 1938. 143; 1957. II. 494. 
11 Szinnyei J. 1897—1901. II. 537. 
12 Gunda B. 1947. 281. 
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Nagy G. felfogásában,13 Dömötör T. a „szépasz-
szony", „kisasszony" megjelöléseket a boszorkány 
takaró nevének tekinti .1 4 Emellett szól, hogy a 
magyarországi boszorkányperek anyagában a 
boszorkányok rontását többször szépasszonytálá
nak nevezik, a boszorkányt bűbájos „Boszorkány 
Asszonynak", a szépasszonyra jellemző akciók bo
szorkányságként ítéltetnek meg.1 5 

2.2. A szépasszony tündér. 

Ipolyi A. mitológiájában 1853-ban a „cifra asz-
szonyok"-ról azt írja, hogy tündérek. A tündérek
nek jó- és rosszindulatú csoportjait különbözteti 
meg. A rosszindulatú tündérek leírása a szépasz-
szonyokra jellemző.16 Wlislocki H. a szépasszo
nyokat tündéreknek tekinti.1 7 Kandra Kabosnál 
azt olvassuk, hogy a szépasszonyok bűvölésben a 
„fehér asszonyok"-kal, „czifra asszonyok"-kal s 
a boszorkány eredeti alakjával együtt hata lmas 
tündérek.1 8 Szinnyei J. tündérnek mondja a szép
asszonyt Tordában.1 9 Tündérnek tekinti Hegyi 
J.20 a siklódi hiedelmek, Téglás G.21 a Firtos-alji 
népmondák alapján. Szendrey Zs. az erdélyi 
„szépasszonyok vagy cifraasszonyok"-at elemez
ve, tündérszerű vonásaikat hangsúlyozza és kije
lenti, hogy nem boszorkányok. Bennük, valamint 
a balatoni széplányok és a cserháti élányok lé
nyeiben a tündérek utódait véli felfedezni.22 Ber-
ze Nagy J. Baranya megyéből „Tündér" címszó
val közli a szépasszonyszerű mondákat . 2 3 Diósze
gi V. bukovinai székelyektől és moldvai csángók
tól gyűjtött adataiban a szépasszony boszorkány 
tulajdonságokat is muta tó tündérszerű természet
feletti lény.24 Erdei tündérnek tart ja Ferenczi I. 
tündér magyarázatát 2 5 megtaláljuk A magyar 
nyelv értelmező szótárában.?® 

A tündér tá rgyú népmondákat elemezve Kor
ner T. hangsúlyozza a tündérek és szépasszonyok 
alakjainak összefonódását.27 A tündér és szépasz-
szony rokonságát bizonyítják csillagneveink is, a 
a Via Lactea Erdélyben egyformán ismeretes 

13 O. Nagy G. 1966. 635. 
14 Dömötör T. 1970. 170. 
15 Schräm F. 1970. II. 508; 521. 
16 Ipolyi A. 1929. II. 204; I. 137. 
17 Wlislocki H. 1893. 84., 158. 
18 Kandra K. 1897. 168. 
19 Szinnyei J. 1897—1901. II. 537. 
20 Hegyi J. 1904. 473. 
21 Téglás G. 1972. 48. 
22 Szendrey Zs. 1938. 267. 
23 Berze Nagy J. 1940. III. 340., 341. 
24 Diószegi V. 1951. 1—395; 1953. 1—75; 1957. 59—65. 
25 Ferenczi I. 1960. 13. 
26 Amellett lidérc, gonosz szellem. A magyar nyelv 

értelmező szótára. 1962. VI. 209. 
27 Korner T. 1970. 44. 

Szépasszony vászna, Tündérek útja, — járása, 
fordulója néven.2 8 

2.3. A szépasszony betegség szellem, betegségdé
mon.29 A megszemélyesített betegség, a Fene Asz-
szony rokona,30 létezésének egyik megnyilvánulá
si formája a betegségek okozása. Bizonyos beteg
ségek szorosan tapadnak képzethez, a legjellem
zőbbek : 

sántulás, 
lábszaggatás, 
a láb kisebesedése, 
bénulás (láb- vagy kéz-), 
elerőtlenedés (kiszedték az ereket, csontokat az 

áldozat lábából típusú magyarázatok), 
szájferdülés, (Lásd: a „Szépasszonyok félrevit

ték a száját" — elterjedt szólást), 
fejfájás. 

Betegségeket jelöl a szépasszonyokkal jelzős ösz-
szetételben szereplő tárgyak egy része. A „szép
asszonyok tála" a betegségszerzés, rontás helyét 
és tényét jelöli Baranya megyében, szépasszonyok 
szele a neve Brassó megyében3 1 a gutaütésnek, ez 
okozza a szájferdülést Szeged vidékén,3 2 köpkö-
dése sömör, sebesedés, kelés. 

A szépasszonyokkal való érintkezés mindig be
tegséget okoz, meghatározott betegségeket, ame
lyek jelentkezéséből visszakövetkeztetnek a szép
asszonyra. Az emberen kívül alakjához fűződik 
a lovak megbetegítése (lesoványodnak, elerőtle-
nednek), r i tkán, a bukovinai székelyek és mold
vai szángók hiedelmében a macskáé.3 3 Az elerőt
lenedés, inak kiszedé-зе a lábból, a szépasszonyon 
kívül a tündérekhez is kötődő betegségek. 

2.4. A szépasszony a szél démona.3'1 

Ahogy a garabonciás elválaszthatatlan a vihar
tól, jégesőtől, úgy a szépasszony a forgószéltől. A 
forgószél pedig „szépasszonyok szele" néven is is
mer t mindazokon a magyar területeken, ahol a 
szépasszony fogalmát ismerik. Moldvában,3 5 Há
romszék megyében ezenkívül szépasszonyok tán
ca.36 A háromszékiek azt tart ják, ha jó kedvük 
van a szépasszonyoknak, nagy a forgószél.37 Zala 
megyében a forgószélben a szépasszony táncol a 
boszorkánnyal.3 8 Ormánságban a forgószélben jár 

28 Kandra K. 1897. 94.; Wigand E. 1914. 272, 278. 
29 Ferenczi I. 1960. 7. 
30 Kálmány L. 1893. 236. 
31 Szinnyei J. 1897—1901. II. 538; Hegedűs L. 1956. 

109.; „ő okozza a gutaütést". 
32 Kálmány L., 1893. 236., 241. 
33 Diószegi V. 1953. 73., 1957. 59. 
34 Hegedűs L. 1956. 109. 
35 Lükő G. 1942. 18.; Hegedűs L. 1956. 109. 
36 Szinnyei J. 1897—1901. II. 538. 
37 Gunda B. 1947. 281. 
38 Alsó- és Felsőpáhok; Alsó- és Felsőrajk, Pacsa, 

Pötréte, Zalaszentmihály községekből Rassy Tibor 
szíves szóbeli közlése. 
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a szépasszony, a boszorkány, a javas és a Szeles. A 
Szeles, miként a göcseji, hetési szélasszony, szél
ember, szélanya, szélkoma39 hasonmásai, a per
szonifikált szél neve. Kiss Géza írja róla, hogy „A 
megszemélyesített forgószél . . .", az általa közölt 
tör ténetben azonos a szépasszonnyal, tála van, a 
belelépés ( = a forgószél megsértése) lábnyomo-
rodáshoz vezet.40 

Általánosan ismert még a forgószél boszorkány
szél néven, egy bodai (Baranya m.) adat szerint 
pedig a tündérlányok já rnak benne.4 1 

2.5. A szépasszony kísértetszerű. 

Ferenczi I. az erdei kísértettel közös csoportba 
sorolja.42 Kísértetszerű több — az ország külön
böző területein feljegyzett — mondában. Kísér
tet egy ipolykeszi (Hont m.) adatban,4 3 egy pilinyi 
(Nógrád m.) hiedelemtörténetben a szépasszo
nyok elvezetik az embert,4 4 Siklódon (Udvarhely 
m.) kincset őriznek,45 Szeremlén (Bács-Kiskun 
m.) kísérik az őket megleső asszonyt,46 Pécs-Sza
bolcson,47 (Baranya m.) Papp Istvánné adatközlő 
édesapját „hazakísérték a szépasszonyok", Csá-
nyoszrón (9. sz. törtéket) éjszaka megjelenik a 
házban, bántalmazza az alvót. Váradon (Baranya 
m.) a visszajáró halot tra emlékeztet, felül az é j 
szaka utazó kocsijára, a kocsi elnehezül, mielőtt 
eltűnik, így szól az emberhez: „Szerencséd, hogy 
nem szólítottál meg!" 4 8 „Bolygó lélek" a karcsai 
kisasszony is, aki feltelepszik a szekérre — nem 
tud nyugodni, mondják róla.49 

2.6. A szépasszony ördög sajátosságokkal bír. 

Bornemissza Péternél ördögi kísértet,50 alakja 
kontaminálódott az ördögszeretőével. Hegedűs L. 
kérdésére másnéven ördögként említik Baranya 
megyében,5 1 Is tvándiban (Somogy m.) lólába van. 
A Szendrey Zs. által megrajzolt népi ördög képé
vel számos egyezést mutat , utat tévesztett, já t 
szik a lovak sörényével, lidércnyomást okoz.53 Az 
ember el vi vese, a forgószélben járás az ördög 
képzetének is része.54 

39 Gönczi F. 1910. 289—290; 1914. 194. 
40 Kiss G. 1937. 136—137. 
41 Berze Nagy J. 1940. III. 340. 
42 Ferenczi I. 1960. 13. 
43 Ipolyi A. 1929. II. 203. 
44 Nyáry A. 1909. 135. 
45 Hegyi J. 1937. 473. 
46 Szabó Benőné, sz. 1922. BNA. Szeremle. (Bara

nyai Néprajzi Atlasz.) Szeremle. 
47 Pap Istvánné, sz.: 1899. BNA. Pécs-Szabolcs. 
48 Csulak Sándorné, sz.: 1896. BNA. Várad. 
49 Balassa I. 1963. 62.; 186., 187. sz. mondák. 
50 Bornemissza P. 1955. [1578]. 125. 
51 Hegedűs L. 1956. 109. 
52 Balog F. Istvánné, sz. 1910. BNA. Istvándi. 
53 Szendrey Zs. 1938. 270—271. 
51 Lükő G. 1942. 18. 

2.7. A szépasszony a kicsapongó asszony neve Ba
ranya megyében. 

2.8. A szépasszony, mint önálló kategória. 
Az eddigi felsorolás u tán joggal felvethető a 

kérdés, hogy a szépasszony fogalom rendelkezik-e 
önálló természetfeletti lény tartalommal, vagy 
csupán a fenti hiedelemszereplők helyettesítő ne
ve. Ha igen, melyek azok az elemek, amelyek sa
játos képzetét meghatározzák. 

A természetfeletti lények egymástól való elha
tárolásának kr i tér iumai lehetnek: 

A. Tevékenységi körük. 
B. Megjelenési formájuk, a megjelenés körül

ményei. 
C. Relációk: 

Az emberhez való viszonyulásuk.55 

Az ember viszonyulása hozzájuk. 
A velük való érintkezés kihatásai. 
Viszonyulásuk más hiedelemszereplők
höz. 

D. A népi megítélés. 

És nem utolsósorban az, hogy ezek a tényezők 
milyen összefüggésben vannak egymással. 

Tegyük hozzá, optimális esetben, amikor meg
felelő mennyiségű adat áll rendelkezésünkre, a 
hagyomány működésének olyan állapotából, ahol 
a hiedelem-elemek egymáshoz illeszkedésének 
rendje még nem bomlott meg. A hagyományos 
néphit fejlődésének jelenlegi fázisában olyan erős 
kopással kell számolnunk, hogy az egyes elemeket 
csak valószínűségi alapon tudjuk meghatározott 
hiedelemlényekhez kapcsolni. Fokozottan érvé
nyes ez a szépasszony esetében. Alakjáról kevés 
írásos, történelmi adat tal rendelkezünk, így nagy 
hibalehetőséggel kell számolnunk. 

Ezek u tán nézzük a szépasszony cselekményeit, 
jellemzőit, összehasonlítva a rokon vonásokat mu
tató természetfeletti lényekkel. 

A szépasszony tevékenységi körét vizsgálva el
ső látásra feltűnik, hogy nincs olyan cselekmény, 
ami kizárólag alakjához kötődne. A neki tulajdo
nított akciók számszerűen legnagyobb egyezést 
a tündérekével muta tnak és megközelítő arány
ban a boszorkányokéval : kisebb számú a korresz-
pondencia a kísértettel, ördöggel, betegségszellem
mel, széldémonnal, lidérccel és más lényekkel. Vi
szont a kevesebb számú közös elem sok esetben 
nagyobb súllyal esik latba, gyakoriságánál fogva 
inkább meghatározó, mint a sok egyedi vagy rit
kán szereplő elem. így a betegség-szellemmel, 
széldémonnal legkevesebb az érintkezési pont, 

55 Korner T. szerint: „A hiedelemmondák szerep
lői keveredésének kulcsát itt kell keresnünk: a kon
tamináció minimum-feltétele a dramatis personae 
reláció azonossága", — hozzáteszi, hogy nem szüksé
ges a teljes relációazonosság, elegendő egy közös elem 
is. 1970. 45—47. 



226 ZENTAI TÜNDE 

A. AKCIÓK56 Szép- Tündér Boszor-
asszony kány 

Kísértet ördög Démon : 
Betegség, 
Szél 

Egyéb 

Elcseréli a gyermeket 
Megszoptatja a kisdedet 
Megszopja az anya mellét 
Forgószélben utazik 

Ront: embert 
lovat 
(haját összebogozza) 
tehenet (megfeji) 
disznót 
baromfit 

Javít 
Megbetegít 
Kiszedi az ereket, csontokat 
Leköpköd 
Csalogat 
Eltévelyít 
Elcsábít (férfiakat) 
Letépi gatyajukat 
Csiklandoz 
Elvisz 

Énekel 
Táncol 
Mulatozik 
Emberrel muzsikáltat 
Fürdik 
Mos 
Főz 
Megvendégel 
Bort inni megy 

Kincset őriz 
Kincset ajándékoz 
Kísér 
Megnyom 
Megjelenik a szobában éjszaka 
Ráüt az alvóra 
Megpofoz 
Felül a kocsira 
Felborítja a kocsit 
A boszorkánnyal együtt jár 
A boszorkánnyal táncol 
Megkötözi az ördögöt 
Átváltozik 

Garabon
ciás 

** *** 
*• 

*** ** 
* *** 

** 
*** 

* * 
*** ** * 
** ** 
** * 
** *** * 
** ** 
* ** * 

** *** 
** *** 
** ** *** 
* * 
** ** 
** ** * 
** * 
* * 
* * 
* ** ** 
* ** 
* * *** 
* ** * 
* ** *** 

* 
** 

Lidérc 

Garabon
ciás 

Lidérc 

Táltos
lány 
Lidérc 

Lidérc 
Lidérc 

Lidérc, 
Táltos 

ezek azonban döntő fontossággal bírnak, mer t a 
szépasszonyokról szóló közlések leggyakrabban 
előforduló elemek közé tartoznak. A kísértettel, 
ördöggel már több a közös elem, mégsem tekint
hetők az előbbiekhez hasonló szerves tartozéknak, 

56 Az akciók felsorolásakor a legjellemzőbbeket 
***, a kevésbé jellemzőket **, *-gal jelöltem a köz
lésekben előforduló gyakoriság alapján. Az adatokat 
a térképen feltüntetett helységekből az irodalomjegy
zékben megjelölt publikációkból, kéziratos források
ból, saját gyűjtéseimből merítettem. 

mer t láthatóan a hiedelemszereplők lényének el-
homályosulásával magyarázhatók. 

A szépasszony alakjának a megjelenési forma, 
a megjelenés körülményei a tevékenységi körnél 
sajátosabb jellemzője. Kiemelkedő általános töb
bes számban szereplésük („többen", hárman, he
ten, tizenegyen, t izenketten, t izenhármán van
nak), szoros kapcsolódásuk a déli órához, délben, 
az eresz aljához, trágyadombhoz, favágítóhoz, 
gyalogösvényhez, keresztúthoz — elsősorban 
alakjára jellemző. Szépséges csábító a lakban való 
megjelenésük erdőkben, vizek mellett, h idaknál 
a tündérekével közös. 
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В. MEGJELENÉS Szép- Tündér Boszor- Kísértet Ördög Beteesés Egyéb 
asszony kány Szél 

Formája: 

Szép nőalak 
Hosszú hajú 
Fehér ruhájú 
Mezítelen 
Többen vannak 
Lólábú 
Szerető képében 
Állat alakban 

Láthatatlan 
Kocsmárosné 

Helye és ideje: 

Erdőben 
Vizek mellett 
Hegyek közt 
Réten 
Legelőn délben 
Keresztúton 
Gyalogúton délben 
Hidaknál este, éjjel 
Szőlőhegyen 
Borospincében éjfélkor 
Házban éjjel 
Istállóban éjjel 
Eresz alatt délben 
Trágyadombon délben 
Favágítón délben 
Temetőben délben 

*** *** 
* ** 
* ** 
* • 
*** ** 
• 

* 
* 
** 
* 

** *** 
** *** 
* ** 
** * 
* 
*** 
*** * 
*• ** 
* * 
* 
* 
** * 
*** 
*** 
*** 
** 

* 
* 
*** 
** 

Lidérc 
Lidérc 
Táltos, 
Lidérc 

** 
* 

*** 
Táltos 
Lidérc 

C l . Viszonyulásuk az emberhez nem eleve rossz
indulatú, úgy látszik, gyakran közömbös, gyak
ran játékos, ingerkedő. A szépasszonyok és az em
ber közt kialakuló kapcsolatnak négy alaptípusa 
lehetséges. 

C. l . l . A kapcsolat a szépasszony kezdeménye
zésére jön létre. 

Sz-^E 
Megrontja (őt és a lovát), 
elcsábítja, 
eltéveszti, 
megtréfálja (hamis kinccsel, felborítja kocsiját 
stb.), 
kíséri. 
Az ilyenfajta kapcsolat realizálódása legtöbb

ször negatív hatású az emberre. 

C.1.2. A kapcsolat megteremtése az embertől 
indul ki. 

A szépasszony negatív reakcióját az ember pro
vokálja azzal, hogy 

bántalmazza (követ vet közéjük, kést dob sze
lébe . . . ) , 
meglesi (fürdésüket, t á n c u k a t . . . ) . 

C.1.3. Feltételes kapcsolat 
SZCVDE 

A kapcsolat felvételére egyik oldalról sem tör
ténik kezdeményezés, létrejötte a véletlen függ
vénye. Az ember akara tán k ívül : 

találkozik velük, 
megzavarja ebédjüket, 

vonulásukat, 
t á n c u k a t . . . 

C l . 4 . A kontaktus nem realizálódik az érintke
zés szintjén. Az ember csupán appercipiálja a 
szépasszonyok jelenlétét — akik nem muta tnak 
érdeklődést a halandó iránt — és beszámol ta 
pasztalatiról. 

E / Sz 
Ezekben a beszámolókban rendszerint nincs 

történés, nem haladják meg a memorat fokú epi
kus megfogalmazást. A szépasszony tündérszerű 
alakban van jelen: 

szép női lények jelenése, vonulása, 
táncolnak, énekelnek, 
fürdenek, mosnak . . . 
A szépasszony—ember reláció legnagyobbrészt 

a boszorkány—ember és a tündér—ember viszony 
elemeiből tevődik össze. 
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Az ember szépasszonyra irányuló érdeklődését 
a kíváncsiság és a védekezés motiválja. 

A védekezés és elhárítás módjai: 
a) Prevenciókkal: 

kerülik a helyeit, a vele való találkozást. 
b) Mágikus eszközökkel: 

— történik a gyermek ágy, az istálló, a 
lovak megvédése. 

A bukovinai székelyeknél, moldvai csángóknál 
keresztet meszelnek a falra,57 fokhagymát fonnak 
a lovak sörényébe, fehér mákot szórnak a küszöb 
elé, lókoponyát akasztanak a falra stb.58 Három
székben,59 Szeged vidékén6 0 az elhárítás átviteli 
mágiával6 1 történik, többnyire javasok segítségé
vel. 

c) A szó erejével: 
Ráolvasással: „Mennyen pusztákra!"6 2 

„Szépasszony szép úton já r !" (Általános.) 
Istenhez fohászkodással.63 

d) Direkt módon: 
Megkötni gatyamadzaggal6 4 (9. sz. monda). 

C.2. A szépasszony kapcsolata más mitikus lé
nyekkel. 

Alakjával néha együtt említik a boszorkányo
kat. Szeged vidékén kísérői,65 Zala megyében a 
szépasszony és boszorkány együtt táncol a forgó
szélben.66 Egy göcseji hiedelemmonda az ördög
gel való ellentétéről szól, a szépasszony hata lmá
ba kerít i az ördögöt, és megkötözi.67 

D. A szépasszony alakjának és hasonmásainak 
magyar nyelvterületen több elnevezése ismert. A 
legáltalánosabb „szépasszony" mellett ezek: kis
asszony Katádfán (Baranya m.),68 Karcsán (Zemp
lén m.),69 Széken (Szolnok-Doboka m.),70 cifra-
asszony, éneklő kisasszony, vígleány, erdei leány 

57 A kereszt, mint mágikus jel, védelmet biztosít a 
rontó hatalmak ellen. Lásd részletesen: Aumüller, 
St. 1971. 18—36. 

58 Részletesebben: Diószegi V. 1951. EA. 2275. 181— 
182; 1957. 59—61. 

59 Szilágyi Gy. 1926. 91. 
60 Kálmány L. 1893. 243. 
61 Az átviteli mágia részletes elemzése: Frazer, J. 

G. 1965. 25—47. 
62 Hegedűs L. 1956. 108. 
63 Kandra K. 1897. 483. 
64 Gunda B. 1956. 57. 
65 Kálmány L. 1893. 229., 231—232. 
66 Rassy T. szíves szóbeli közlése. 
67 Gönczi F. 1914. 168—169. 
68 Berze Nagy J. 1940. III. 344. 
69 Balassa I. 1963. 61 
70 Lajtha L. 1941. 246. 
71 Ipolyi A. 1929. II. 204.; Kandra K. 1897. 93.; 

Szendrey Zs. 1938. 267.; Lajtha L. 1941. 246.; Gunda 
B. 1956. 62. 

székelyföldön és a Mezőségben,71 széplány a Ba
laton vidékén,72 a moldvai csángók egy részé
nél,73 vadleány Háromszékben, Szolnok-Doboká-
ban,7 4 éleány a Cserháton,7 5 zöld lányok Szent
endre szigetén.76 

A szépasszony lényének meghatározására a kö
vetkező népi magyarázatok szolgálnak: boszor
kány, tündér, ördög, (vagy általánosítva): go
nosz, rosszféle megjelölések. 

A magyar néphit szépasszony-képzete hetero
gén, különböző természetfeletti lények hiedelem
körének elemeiből tevődik össze. A különböző 
hiedelem-elemek az ország más-más területein 
eltérő arányban kapcsolódtak egymáshoz, a szép
asszony több variánsát hozva létre, amelyek kü
lönböző hiedelemszereplőkkel muta tnak közvet
lenebb rokonságot. A szépasszonynak a különbö
ző változatokból kihámozható alaptípusa a kö
vetkezőképpen fogalmazható meg: 

Sz = T + B + D + Ö + K 

(ahol a T = tündér, а В = boszorkány, a D = dé
monok, szellemlények, az ö = ördög, а К = kí
sértet. — Az összetevők felsorolása nagyságrendet 
is jelöl. A szépasszony kategória legtöbb tündér
elemet és legkevesebb kísértetelemet tartalmaz.) 
A szépasszony természetfeletti lénynek tekinthe
tő és nem mágikus erővel rendelkező embernek. 
Természetfeletti hata lmával eleve rendelkezik, 
nem kell aktív úton elsajátítania. Bír ugyan némi 
átmeneti jelleggel a boszorkányhoz kapcsolódása 
révén — viszont, mint ismeretes, a boszorkány 
sem egyértelműen emberi hiedelemalak. 

Megjelenésében szép külsejével a tündérhez áll 
közel, funkcionálisan (akciói, relációi) több miti
kus lényhez kapcsolódik, legszorosabban a tün
dérhez, boszorkányhoz es a szellemlényekhez. Az 
eltérő, bizonytalan népi magyarázatok hasonló 
következtetésre adnak alapot. Képzetének leg
stabilabb elemei kötődése meghatározott tárgyak
hoz. Van a „Szépasszonynak ágya, kötője, kanala, 
tálja, köpködése, vize, mosdóvize, kútja, törölkö
zője, vászna, útja, tenyere, kalácsa, keszkenője, 
kásája, füve, szele és pohara ." — írja Kálmány 
L.77 Van még szőlője,78 papucsa és fonala (ökör
nyál).79 Ezek a tárgyak a szépasszonnyal állandó 
jelzős összetételt alkotnak. Közülük több állan
dósult nyelvi formulákban, szólásokban közis-

72 Jankó J. 1902. 409. — Megjegyzi, hogy csak Kö-
vesden hallotta. 

73 Szendrey Zs. 1938. 267.; Lükő G. 1942. 18. 
74 Lajtha L. 1941. 256.; Gunda B. 1956. 62. 
75 Szendrey Zs. 1938. 367. 
76 Kisoroszi (Pest m.) Zentai T. 1970. kézirat. 
77 Kálmány L. 1893. 242. 
78 Solanum (ebszölő) — Révai Nagy Lexikona 17. 

k. 1925. 532. 
79 A magyar nyelv értelmező szótára. VI. 1962. 209. 
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mert. A legelterjedtebbek: „A szépasszonyok tá
lába lépett." és ,,A szépasszony kötőjébe esett."80 

A szépasszony-hiedelem és az élő néphagyo
mány kapcsolata megszűnőben van (kivételt ké
pez az erdélyi magyarság), a szépasszony főként 
a proverbiumokban létezik. 

3. A szépasszony helye az európai néphitben. 

A magyar szépasszony nem elszigetelt helyi 
hiedelemképződmény, sok szállal fűződik az euró
pai szellemi hagyományokhoz. Legszorosabb kap
csolatai a Balkán-félsziget szláv népei és Romá
nia felé muta tnak . 

Közvetlen rokonai a délszláv „vila"-k81 és a 
bolgár „samovüa"-k. A hiedelemkör egyik legjel
lemzőbb szólása: „A szépasszonyok tálába lépett", 
a délszláv néphitben „Béla Vila u canak nagazio" 
(Fehér tündér tálába lépett) formában ismert.82 

A vilák utaznak a forgószélben, ugyanakkor — a 
magyar anyaghoz hasonlóan — az örömükben ke
rengő boszorkányok is szelet támasztanak.8 3 A 
Pomázra (Pest m.) bevándorolt szerbek hiedelmé
ben a vilák „bosorka"-szerű lények, akik az erdő
ben énekelnek, forgószélben járnak.8 4 A bolgár 
samovila-k szélben járnak, elhagyott utakon főz
nek, ételeiket az eresz alatt fogyasztják el, elcsá
bítják a férfiakat, rontanak, egyik fajtájuk, a 
„vetrica"-k betegségeket okoznak, elsősorban tag
szaggatást.85 

Számos egyezés fedezhető fel a román frumoa-
sele, iele nevű,8 6 tündérszerű lényekkel, a fata pa-
dwü-va l , amely Gunda B. szerint hatással volt a 
magyar vadleány-képzet kialakulására.8 7 A vad
leány alakja ismert a Zala megyei r endek köré
ben is. Itt a divjedekle-k csábítóan szép lányok, a 
fiatal legényeket étellel vendégelik, körülfogják, 
ölelgetik, halálra csiklandozzák.88 

Rokonnépeink körében távolabbi analóg alakja 
a vogul kul't (ördög, benne foglaltatik a boszor
kány is), aki gyakran tetszetős külsőt ölt magára, 
ilyenkor énekel, az embert eltéveszti útjában,8 3 a 
finn metsänneito, metsänneitsyt (erdei kisasz-
szony), szép, fehérbe öltözött nőalak, aki megje-

80 O. Nagy G. 1966. 635. ; a 785. számú szólása. 
81 Róheim G. 1925. 113. [+ Lásd a következő ta

nulmányt (239—252. lapok) is. — Szerk.] 
82 Kálmány L. 1893. 239. — Gyála. 
83 Krauss 1908. 44. 
84 O. Deisinger M. 1952. FMA. 148. 4. A magyaror

szági szerb néphit „vila"-járól Juga V. 1913. 137—138. 
85 Strausz A. 1897. 104—172. — Könyvében utal 
(Lásd e kötet következő tanulmányát is, Franko-

vics György tollából. — A Szerkesztő.) 
Kálmány Lajos tanulmányára, hangsúlyozva a samo-
vilák és a magyar szépasszonyok rokonvonásait. 125. 

86 Róheim G 1925. 113. 
87 Gunda B. 1956. 62—63. Lásd részletesen! 
88 Gönczi F. 1914/a. 60. 
89 Patkanov I. 105. Idézi: Munkácsi B. 1909. 213. 

lenik a tábortűznél, kóborol az erdőben, az embert 
elcsábítja szerelmével.90 

A szépasszony tündér és szellem sajátosságai 
révén muta t egyezéseket más európai tündérszerű 
lényekkel, animációs démonokkal. így a finn 
víziszellemekkel (vetehinen, nixe — fürdenek, 
fésülködnek, csalogatják a gyermekeket9 1) , a vo
gul mis-män-nal (tündér),92 az orosz ruszalka-val, 
a lengyel dziwozony-val, а svéd skogsra-val — 
tündérszerű erdei-, hegyi-, víziszellemek, akiket 
Gunda В. a magyar vadleány rokonainak mond,9 3 

— a német erdei-, víziszellemekkel (Waldjung-
frau, Waldmädchen, Wasserdämon, Wassergeis
ter),,94 az angol szép külsőben megjelenő boszor
kánnyal (Beautiful witch), az ember lovait meg
nyargaló tündérrel (Fairy),95 a White Lady-ve\, a 
skót hadi Wen-nel, a walesi és ír bansee-val, akik 
tündérszerű-kísértetszerű lények.96 

II. 

A szépasszony az ormánsági néphitben elsősor
ban mit ikus lény (tündérszerű szellemlény), azon
ban fokozottabban rendelkezik a boszorkány — 
bizonyos mértékben a javas — tulajdonságaival, 
mint az ország más területein. „Képzeletbeli ron-
tóhata lmak" közé sorolja a Kiss G.,97 akik táluk 
által betegséget okoznak. 

A róla szóló népköltészeti anyag más hiedelem 
szereplőkéhez viszonyítva elég szegényes. Hu
szonkilenc faluból mintegy százhúsz adatközlőtől 
mindössze t izenhárom mondát sikerült feljegyez
nem.98 — Ugyanakkor minden faluban ismerik, 
számtalan adat őrzi emlékét, melyből rekonstruál
ni lehet képzetét. 

A szépasszony megítélésében az adatközlők bi
zonytalanok, eltérő magyarázatokkal szolgálnak. 
Leggyakrabban boszorkánynak minősítik vagy 
rossz, rontó hatalomnak, betegségek okozójának, 
megnevezés nélkül. Sokszor tündér, máskor az, 
aki a forgószélben utazik vagy maga a forgószél, 
más néven Szeles. Többhelyütt javasnak mond-

90 Simonsuuri L. 1961. 115. 
91 Simonsuuri L. 1961. 117—120. 
92 Munkácsi B. 1909. 209—210. 
9:3 Gunda B. 1956. 64. 
92 Mannhardt, W. 1904—1905. II. 72—154. ; HDA. IX 

(1942) 55—62; 127—191. 
95 Thompson, St. F 366. 2. 
96 J. С. Beck 1970. 292—306. Beck tanulmányában 

azt próbálja bizonyítani, hogy a ma már kísértetté 
lett White Lady, valamint a kísértet tulajdonságok
kal is bíró Ladi Wen és bansee degradálódott tündé
rek, akik még korábban istenek lehettek. Ugyancsak 
az angol tündér és kísértet képzeteinek összeolvadá
sát vizsgálja részletesen К. M. Briggs tanulmánya 
hiedelemmondák és középkori balladák alapján. 1970. 
81—96. 

97 Kiss G—Keresztes K. 1952. 509. 
98 Két szépasszonyra vonatkozó mondát tett közzé 

Ormánságból Kiss G. 1937. 136—137.; 145. és egyet 
Hegedűs L. 1946. 167—171. 
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ják. A csábítás közös tulajdonsága alapján szép
asszonynak (tündérnek is) nevezik a kicsapongó 
asszonyt. 

A recens anyag alapján az ormánsági szépasz-
szony képzetköre következőképpen jellemezhető: 

Ritka kivétellel (9. sz. monda) többes számban 
szerepelnek, előfordul, hogy számukat konkrétan 
megjelölik tizenegyben (2. sz. monda), kettőben 
(14. sz. monda). 

Legtöbbször láthatat lan, ilyenkor csak a hete
dik gyermek láthatja (mint a 9. sz. monda kísér
teties szépasszonyát). Amikor láthatók, külső 
megjelenésük tündérszerű: szépek, fehér ruhát 
viselnek, vagy éppen meztelenek — (14. sz. mon
da). 

Tevékenységük főként betegségek okozásában 
nyilvánul meg. Előidéznek: sántulást, végtag
szaggatást, lábsebesedést, kelést, bénulást, száj
ferdülést, némaságot, fe j - és gyomorfájást. 

A boszorkányhoz hasonlóan rontanak, „meg
nyargal ják" az e m b e r t " és a lovat (11. sz. monda). 

Drávafokon gyógyítanak, mint a javas (18. sz. 
adat.) 

Mint a tündérek : 
énekelnek a keresztúton (2. sz. monda), 
táncolnak a tűz körül, 
felborítják a kocsiját annak, aki tiszteletlenül 
szól hozzájuk (13. sz. monda), 
csalogatják a férfit ékszerrel, kinccsel, nem en
gedik út jára (14. sz. monda). 
Forgószélben járnak. Ebben a formában azono

sak a Szelessel.100 

Éjszaka megjelenik a szobában, bántalmazza az 
alvót, kísérteties jelenség (9. sz. monda). 

Főznek, 
ebédelnek, 
lábat mosnak. 
Jelenésük időpontja: elsősorban a déli 12 óra, 

r i tkán éjszaka és hajnal. A déli időpont kizárólag 
alakjára jellemző, rajta kívül csak esetlegesen a 
kísértettel kapcsolatban fordul elő.101 

Helye: keresztút, kocsiút, gyalogösvény, eresz
alja, favágító, trágyadomb, istálló, temető, híd, 
erdő. 

A szépasszony elképzelésekben megfigyelhető 
bizonyos cselekmények, történések, időpontok, 
helyek szigorú egymáshoz rendeltsége. Pl. a kö
vetkező összefüggés: 

Délben csurgásban 
-^-belelépett a szépasszonyok 

tálába 
favágítón, 
trágyadombon, 
temetőben, 

gyalogúton volt. Ami 
99 Kovács Sámuelné, sz. 1893. BNA. Drávaiványi. 
100 Kiss G. 1937. 136. 
101 Zentai T. 1974. 301. 

csak pontosan ebben a megfogalmazásban igaz. 
Ha akár a helyet, akár az időpontot más ha tá 
rozókkal felcseréljük, nem valósul meg a követ
kezmény, a szépasszonyok tálába lépés. Az össze
függés részét képezi, hogy a szépasszony itt min
dig láthatat lan, de jelen van, legtöbbször ebédel. 

„A szépasszony tálába lépetf '-szólás az ormán
sági szépasszony-képzetkör leggyakrabban ismét
lődő eleme. Jelentése: 

1. Legtöbbször képletes megfogalmazása a 
szépasszonyokkal való találkozásnak. 

2. Máskor a szépasszony tála valóban létező, 
látható a keresztutakon —, melyek a baj el- és át
hár í tásának helyei —, ahová a szépasszonyok fő-
zetét, a fájó testrész mosdóvizében főtt hüvelye
seket kiöntik. 

Megkülönböztetik még a szépasszonyok füvét, 
ami szorosan kapcsolódik az eltévedés tényéhez, 
rossz fű néven is emelgetik.102 

A szépasszonyok ár ta lma ellen kétféle módon 
védekeznék: 

a) Kerülik a vele való találkozást. 
b) Ráolvasással: általánosan elterjedt formu

lája a: 
„Szépasszonyok, 
Szép úton járjatok, 
Engem ne bántsatok!" 
A szépasszonyok hatását a javas közömbösíti, 

rossz fűre lépés esetén a megfordított lábbeli,103 

hajnalban a kakasszó (14. sz. monda). 
összegezésül a szépasszony alakjáról elmond

ható, hogy mit ikus lény, a róla alkotott elképze
lésekben a különböző természetfeletti lények és 
a boszorkány tulajdonságai keverednek. Képze
tének összetett voltára mutat , hogy különböző 
megjelenési formáihoz más-más irányultság, te 
vékenységi kör, szituáció kapcsolódik. 

Az ormánsági szépasszony alapjában véve hű 
mása a magyar nyelvterület egyéb részeiről is
mer t szépasszony-képzetnek. 

Eltérés elsősorban annyiban van, hogy a helyi 
hiedelemkör szűkebb az országos anyagnál. Egyes 
motívumok hiányoznak, így a gyermek elváltás 
ténye, az ördöggel való rokonvonásai. 

Ugyanakkor más területek hiedelmével szem
ben hangsúlyozottabb a szépasszony megjelenési 
helyeinek részletezőbb megjelölése, a hely, idő, 
cselekmények összetartozása. Eltérést muta t a ja
vas alakjához való közelítése. 

Feltűnő, hogy a tündérek funkcióinak asszimi-
lálásával a szépasszony Ormánságban a tündérek 
helyét is betölti. 

Az ormánsági szépasszony Szeged vidékének 
szépasszonyához áll legközelebb, a szomszédos né
pek közül pedig sok egyezést muta t a déli szláv 
népek hiedelem-elképzeléseivel, feltételezve az 
átadás-átvétel lehetőségét. 

102 Kiss G. 1937. 145. 
103 Kiss G. 1937. 145. 
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III. 

Szöveggyűjteménye 

1. Hallod-e, mondtam a férjemnek, én elmegyök 
a Birónéval epröt szedni. Szedtünk már vagy két 
kilót, azt egyször csak odaértünk egy helyre, ahol 
olyan szép selymös volt a fű, mint a maga haja. 
Ott leültünk, eszögettük az epörnyét, aztán elin
dultunk, de megint csak oda ér tünk vissza, me
gint el indultunk haza, aztán megen csak, negyed
szer megen, pedig kicsi volt ám az erdő, mint 3—4 
ház kerttel , akkora. Akkor mondja a Julis néne, 
hogy most bizony a szépasszonyok tálába lép
tünk. 

[Luzsok, özv. Kun Istvánná, sz. 1904.] 

2. (Kik voltak a szépasszonyok?) A köröszt-
anyám alighanem látott. Nagyon szépek voltak, 
tiszta fehér ruhában szoktak énökölni a köröszt-
úton éjjel tizönegytől tizönkettőig. Tizöneggyen 
voltak. A Vörösi-puszta felé vivő meg a körösztú-
ri út rossz u tak voltak, mer t ott já r tak a szépasz-
szonyok. Akit azok mögrontottak, arra mondták, 
hogy a: „Szépasszonyok tálába lépött." 

[Markóc, Döme Sándorné, sz. 1902.] 

3. Az unokaöcsém belelépött a szépasszonyok 
tálába. Mikor berukkolt , Radon körösztül men
tek. Azt Rádnál belelépött a szépasszonyok tálá
ba, azóta is sánta. — Ezt mondták, de én azt gon
dolom, biztos azért, mer t meghűlt . 

[Kórós, Deli Bonyár Józsefné, sz. 1893.] 

4. Vót az a Mátyás bácsi, Kamarics Mátyás, aki 
vót juhász Csali-pusztán, még kisgyerök vót, os
torral belevagdót a forgószélbe, azt mondták, 
hogy az vót a szépasszony tála, mögbénult a keze, 
meg sánta lőtt. Hiába húzták-vonták orvoshó, 
nem használt. Boszorkányszélnek mondták az 
elyent. A szépasszony mög a boszorkány ugyan
egy izé vót. 

[Vajszló, Müller János, sz. 1897.] 

5. Az u ramnak volt egy lánytestvér je, azon se
gített a javasasszony. Azt mondta neki, hogy 
azért beteg, mer t a szépasszonyok tálába lépött. 
Megöntötte az ingét, én vit tem el. Viasszal öntöt
te meg, rostába tet t egy tálat, abba vizet, s abba 
öntötte a viaszt. Ebbe az öntővízbe három darab 
szenet dobott, ebből egy kisüveggel hazahoztam. 

104 A közreadott szövegeket 1967—1972 közt jegyez
tem fel. Nem közlöm gyűjtésemet minden faluból, 
mivel az adatok ismétlését jelentené. A gyűjtés egy 
része magnetofonnal történt, Mf.-jellel jelölöm, ezen
kívül feltüntetem a Thompson-féle Motif-Index-ben 
is szereplő motívumok számát. 

Meg kellett vele mosdatni és inni kellett belőle. 
A javasasszony Horvátországban, Slagyovicán la
kott, horvát volt, csak nagyon keveset tudott ma
gyarul. Azt mondta, hogy azért betegedett meg, 
mert délben a t rágyadombhoz ment, olyankor ott 
vannak a szépasszonyok és megzavarta őket. 

[Drávafok, Nagy Jánosné, 80. é.] 

6. Gombost (vöröshere) kaszálni mentünk h a j 
nalban. Akkor én még fiatal legény vótam, este 
sokáig elmaradtam, így aztán nagyon álmos vó
tam, úgy, ahogy mentem, félig elaludtam, mögöt
tem gyütt öregapám a kaszájával. Amint mentünk 
az úton ar ra Csepely felé — nagyon száraz vót az 
idő, nagy por vót. Hát oda az ú t ra ki vót öntve va
lami, meg látszott egy nagy nedves folt az úton. 
Vót abba mindön, hagyma, tojáshéj meg ilyenök, 
hát én meg éppen beleléptem, csak azt vettem ész
re, hogy öregapám hátulról megbök. — „Na — azt 
mongya — gyerök, ebbül nagy baj lesz. Beleléptél 
a szépasszonyok tálába." — Hátranéztem, azt lát
tam, hogy ott vót mind a két lábnyomom benne, 
szépen meglátszott. Hogy aztán attul-e, nem-e, 
de u tána alig múlt el egy-két hét, mindkét lába
mat kiverte a seb, nagy, mély gennyes sebek let
tek rajta. Egyre rosszabbodott. Elmentünk Sik
lósra az orvoshoz, akkor még a Krécsi orvos vót, 
adott orvosságokat, de nem használt. Akkor azt 
mondta, hogy le kell vágni. Apám nem ment abba 
bele, aztán hazahoztak és elvittek a kocsival Sza-
lántára a javoshó. 16—17 éves gyerek vótam, már 
annyira vótam, hogy apám kar jában vitt ki a ko
csira, nem tud tam lábra állni. A javos a faluvé
gen lakott, amint odaértünk, akar tunk bemenni, 
hát nem vót otthon. Apámék elindultak keresni, 
akkor már gyütt is a javos, erősen rájik is szólt: 
— Minek kerestök? úgyis tudom, hogy ett vagy
tok! — Hogy honnan tudta, nem tudom. Én kinn 
marad tam a kocsin, mer t nem tud tam lábra állni, 
apámék bementek. Sokáig is benn vótak, akkor 
kigyüttek a javossal együtt. Az adott nagy darab 
kenőcsös rongyokat, barna kenőcs vót rajtik, biz
tos valami növénybü csinyáta — aztán ráragasz
totta a sebökre, azt mondta, hogy haggyam rajta 
két-három napig, aztán mossuk le tisztára és meg 
fog gyógyélni, úgy is lőtt. 

A javas nem kér t semmit, kérdöztünk, hogy mi
vel tartozunk, azt mondta, hogy ü nem kér sem
mit, amit adunk, elfogadja. Tisztösségösen meg
köszönte, már nem is tudom, apám mit adott neki. 
Ferkó bácsinak hit tak, jómódú vót, amolyan ren-
dös gazdaembör. Lehetött akkor vagy 80 éves. 
Alacsony, nagy szakállú fürge öreg vót, a melléig 
ért a szakálla. — Mikor anyámék bementek hoz
zá, a kis hátsó szobájában imádkozott, volt ott egy 
feszület, meg mindenféle nagy könyvek. — A tu
dományát átadta a lányának. Jó pár évre rá men
tem hozzá, mer t valami baj vót a tyúkokkal , meg-
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rontot ták — azt elmentem, de már akkorra meg
halt, már a lánya gyógyétott. Az még mindég él, 
de a rendőrség megtil totta neki, mer t állítólag so
kat kért . Ez igaz vót, így történt, ha nem röstell
ném, meg is muta tnám a lábomat, meglátszanak 
rajta a sebhelyek most is. — Nem is apja, hanem 
most jut eszembe, ipa vót a Fekó bácsi a mastani 
j avasasszonynak. 

[Drávacsehi, Szolga Sándor, sz. 1906.] 

7. Kislányok vótunk, karácsony előtt, tudom, 
még ilyen szerdai napon történt, e lmentünk ki az 
udvarra , csúszkáltunk. Vár tunk az édösanyámat 
haza, Siklóson vót, hogy hoz nekünk valamit ka
rácsonyra. Kimentünk, csúszkáltunk, a szülinek 
föl volt törve a sarka, nehezen csúszkált. Pedig 
csak mint egy lavór kerülete, akkorika kis víz vót 
befagyva, azon csúszkáltunk, azt térdre esött, 
megütöt te a térdit , még aznap fönn vót, másnap 
is, de fájt neki nagyon. Az édösanyám elvitte 
mindjárt csontrakóhoz, gondóták, hogy eltörött 
a térde. Na, aztán az valamit csinált neki, de sem
mit, úgy hogy fájt csak, fájt neki tovább. Nahát 
elvitték az orvoshoz, nem látott rajta semmit, 
ugye akkor még nem vót ilyen nagy tudás, mint 
most az orvosok. Aztán akkor persze hát ez így 
csak maradt , maradt , akkor fogta magát a bátyám, 
elment Szalántára a javasasszonyhoz, mer azt 
mondták, hogy nézzük, kérdözzük meg, hogy ő 
nem tud-e valamit csinálni. Az azt mondta neki, 
hogy kilenc ha tá rnak a kilenc féle gyümölcsfa 
ágábú vigyen haza, de úgy, hogy jött ibe-mentibe 
ne szóljon senkihöz. Aztán azt főzzük meg, és az
zal gőzöljük. Hát bizony meggőzőték, sajnos, vi
zes borogatás kellött volna a mostani tudás sze
rint . Ugye? Azt mondta a javos, hogy belelépött 
szépasszony tálába, ezer asszongya, ezer dagadt 
meg a lába, ezer fáj neki. És azt mondja, ha ezt 
a gyümölcsfát megfőzzük, azt mondja, ennek 
használni köll, mer ha ez nem használ, akkor 
nincs olyan orvos, aki meggyógyítsa. 

[Csányoszró, Jozip Péterné, szül. 1914. — Mf.] 

8. (Mire mondták, hogy „Belépett a szépasszo
nyok tálába?") 

Hát én nem tudom, tuggya, csak az én uram 
igön sokszor beszélte, hogy annyira igyeköztem 
haza, de hát csak elmaradtam, elmaradtam, mer 
hát ha az embör belelép a szépasszonyok tálába, 
akkor nem tud elgyünni haza. Hát hogyhát mi vót 
az a szépasszonyok tála, hogyan vót, vagy miképp 
vót, há t én eztet nem tudom. 

(Hol lehetett belépni?) 
Hát éjjel, éjjel, mikor járkál tak. Hát ez olyan 

babonaság vót ám, hogy éjjel, mikor járkál tak, 
mer nincs ám az a szépasszonyok tála sohon se. 

[Zaláta, Iván Péterné, szül. 1896. — Mf.] 

9. (Ki volt a szépasszony?) 
It t vótunk harmincegyben, itt Csányoszróba a 

pásztorházná, i t t e. Ménesgulyásnak szegődtem 
ide, izé csikósnak, másképp ménesgulyásnak. Bá
tyámnak vót kis Laji nevű fia, a kisebbik bá
tyámnak, és az március harmincadikán aludt az 
ágyán, külön aludt az ángyomtu, mer mindig sírt 
a kis gyerök, a bá tyám külön aludt, így letették a 
szalmazsákot az ablak elé. Má kezdött virradni, 
még ki se virradt egészen, akkor valami hármat 
rásuhintot t a högyibe a vánkosra, így a bátyám 
betakarózott, — a högyibe hármat , min tha hosszi 
pácával vágtak vóna rá, csak úgy suhant. — A 
bá tyám azt hi t te , hogy ángyom izél, még rászólt 
az ángyomra, hogy: „Mi van veled? — az ángyom
nak mondta — hogy ilyent ü töl?" hogy minek 
bánti ütet. „Én nem bántom" — az ángyom mond
ta, akkor a bátya azt mondta, hogy olyant ütött 
hölgyibe hármat , hogy. Akkor a néném is föléb
redt, az mondta : „Ni ott van!" — aszongya — egy 
olyan tiszta fehér szoknyában, öltönyben van ott 
az ágy előtt, ott áll, néz arra az ángyom felé, meg 
ahol a néném szólt, a r ra is nézött az a, olyan 
fekete arca vót neki, nagyon csúnya, annak a fe
hér alaknak. Fehér, izé tiszta fehér szoknya vót 
rajta. A néném azt mondta, hogy: „Ni, ott van!" 
A mustohám meg meghallotta, és leugrott, az izé, 
ágyrú, a kilincshő odaszaladt, hogy majd, akkó 
má kimönt, a néném mög mondta, hogy most 
megy ki, most megy ki. Néztünk, és nem lát tunk 
egyőnk se, csak a néném látta. A mustohám föl
ugrott , hogy leköti a kilincsöt, leköti, hét éves 
gatyamadzaggal, azt nem sikerült a terve, lekésött 
a mustoha, hogy. A néném vót a anyámnak a he
tedik gyeröke, a néném, a testvérnéném, hétbeli 
születésű. A néném látta meg. Egyőnk se, a néném 
háromszor mondta : „Ni, ott áll az ágy előtt!" Ott 
nézött, olyan csúnya fekete arcvonása vót neki. 

(És minek nevezték ezt?) 
Ezt úgy hit tak, szépasszonynak, hogy valami

kori. Ez 31-ben vót. 

[Csányoszró, Géczi József, szül. 1909. — Mf. ] 

10. (Kik voltak a szépasszonyok?) 
Azt is hallottam mesélni az öregektől. Az öreg 

Kumanek bácsi beszélte mindig a szépasszonyt, 
hogy az erdőbe találkoztak vele, és — nem emlék
szem rá. 

[Vajszló, Váczi Mária, szül. 1893. — Mf.] 

11. Öreganyám is beszélte egyször a szépasszo
nyokat, hogy megnyargal ták a lovat éjjel az is
tállóba. Ügy tudták meg, hogy beteg lett a ló, azt 
elmentek a besenci javoshoz, az mondta meg, 
azt adott is valamit, hogy azzal orvosolják, de 
nem emlékszöm ám má, mi vót az, valamit el kel
lött ásni a jászol alá, de még valamit adott, de 
nem emlékszök rá. Csak úgy mondta, hogy a szép-
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asszonyok nyargalták. Má aztán hogy igaz vót-e, 
nem-e, ki tudja. 

[Luzsok, özv. Kun Istvánné, szül. 1904. — MI. F 
366.2.] 

12. Beteg volt a ló. Nem is tudom má, kinél 
volt, de itt lakott az utcánkban. Elmentek He-
rendre a fiveshez. Az azt állapította meg, hogy 
tündérek nyargal ták meg. 

[Kémes, ö r Kovács Jánosné, 80 éves, sz. 1895., MI. 
F. 366.2.] 

13. Az úgy vót, hogy már a dédnagyapámmal 
tör tént meg, — de ez olyan már megint, mint egy 
mese — hogy jöttek haza valahonnét, egy kocsi 
káposztát hoztak, és Vajszló és Hídvég között va
lamilyen lapályos hely van, és a tűz körül ott t án
coltak a lányok. És a másik, — mer ket ten ültek 
a kocsin — és szól a másiknak a nagyapám, — hát 
azt név szerint nem tudom, ki vót az — hogy nézz 
oda ott táncónak a kurvák. És erre odaszaladtak 
és földűtötték a kocsit, és a káposzta szanaszét 
gurult , hogy egyetlenegy káposztát nem hoztak 
haza. 

[Csányoszró, Kovács Nándorné, szül. 1939. — Ml] 

14. Hát szintén rokonyunk vót, vót egy fiatal 
embör, há t aztán így öten-hatan elmöntek bálba 
Csepelbe, Drávacsehibű Drávacsepelybe. És hát 
ot tan ugye táncótak, dalótak, mulat tak, mindenfé
le. Hát má úgy jó éjfél u tán jöttek haza innen a 
szomszéd falubú. Hát aztán ez az illető e lmaradt a 
többi gyeröktű, aszongya, hogy vizelni vagy nem 
torn, szükségre elmaradt, aztán elmaradt a többi 
gyereköktű. De azt mondták a többi gyerökök, 
hogy ük kajabáltak neki, hogy gyüjjön, de nem 
gyüjött. Hát Drávacsehi meg Drávapalkonya kö 
zött vót egy olyan kis híd. Olyan kis árok vót, 
rajta, asztán vót neki pallója meg vót neki két 
karja. Hát azt mondja, hogy amit ü odaért, há t 
egyik kar ján is ült egy meztelen csöcsös leány, 
meg a másikon is. Hát ennek is vót, egyik lánnak 
is vót, előtte egy kis ládika, az teli vót aranygyű
rűkkel , órákkal, mindönfélével, de másikná is. 
Hát megfogta ez a két lány, telihúzgálták a zujját 
aranygyűrűvel , telihúzgálták aranygyűrűvel . De 
nem eresztötték az atyaúris tennek se. Hát addig 
birkózott ot tan erőködött vélik, mindönféle, hogy 
nem és nem. Hát aszongya, hogy eccör kukoré-
kótak a kakasok, ott az ő falujikba. De má utóbb 
azt mondta, hogy vigyetök valahová vagy enged-
jetök el, aszongya, az anyátok er rear ra . . . — el-
káromkodta magát , akkor a kakasok kukorékó-
tak, há t asztán a két lány eltűnt, meg az arany-
ékszerök is, mindönféle eltűnt vélik együtt. Hát 
aszongya a sógorasszonya, amikor az hazaért, az 
olyan vót, hogy az tiszta víz vót. Az úgy kifáradt 

ott a nagy erőködésbe, cipálásba, amint ot tan bir
kózott ezökkel a lányokkal. De gyűrű aztán nem 
vót ám egy se. Nem. Gyűrű nem vót. 

[Kovácshida, Mezei Dávid, sz. 1897. — Mf.] 

15. „Valakinek ferde lett a szája, 
Belelépett a szépasszonyok tálába, 
Ha a közepére lépett volna, 
Akkor meghalt volna." 

[Cun, Cuni József, sz. 1886.] 

16. A szépasszony is olyan boszorkány vagy mi
csoda volt. 

[Drávapalkonya, Dömös Jánosné, szül. 1883.] 

17. A szépasszonyok is boszorkányfélék voltak, 
olyan tündérek. 

[Vejti, Púnak Jánosné, szül. 1888.] 

18. Hogy kik azok a szépasszonyok azt nem áru-
lák el a javasok, egyik a másikat nem árulja el, 
a szépasszonyok is javasok, rontani is javítani is 
tudnak. 

[Drávafok, Nagy Jánosné, sz. 1888.] 

19. A szépasszonyok a forgószélben járnak, ezért 
nem szabad a forgószelet szidni. 

[Sámod, özv. Györkő Jánosné, sz. 1885.] 

20. „Szépasszonyok, szép úton járjatok, engöm ne 
bántsatok!" — Akkor mondtuk, ha olyan helyen 
voltunk délben, ahol a szépasszonyok szoktak jár 
ni vagy lenni, és akkor, ha forgószél jött. — De a 
forgószélben nemcsak a szépasszonyok jár tak, ha 
nem mindenféle rontószellemek. 

[Sámod, özv. Györkő Jánosné, sz. 1885.] 

21. (Hallotta azt a szólást, hogy valaki belelépett 
a szépasszonyok tálába?) 

Ügy hallani hallottam, de há t aztán, hogy mi 
tör tént vele, azt nem tudom, mer azt szokták 
mondani, mikor belelép a szépasszonyok tálába, 
akkor valamelik testrésze megbénul. 

(Hol volt ez a szépasszonyok tála?) 
Ki tudja áztat. Hát az ahogyan ment az úton, 

mer másképp, máshol nem, itt benn a szobában 
nem, hanem ha ment az úton, azé izéte, hogy 
azért nyomorodott meg, mer belelépett a szép
asszonyok tálába. 

(Hányan voltak a szépasszonyok?) 
A fene tudja. Hát ugye most is vannak, most 

is megy a levegőben a forgószél, ez a levegő adja, 
a légáramlás. Az úgy megy, hogy fölkapi a kévét 
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is, meg eldönti az embört. Hát ezöket nevezték 
a régi öregök szépasszonyoknak. 

(Látta valaki a szépasszonyokat?) 
Sönki. 

[Kemse, Somogyi József, sz. 1892. — Mf.] 

22. Akit megrontot tak a boszorkányok, azt 
mondták, hogy: „belelépött a szépasszonyok tá-
likba", ilyenkor a javoshoz mentek, az meggyó
gyította őket. 

[Drávapalkonya, Kovács Dávid, szül. 1893.] 

23. Délben, harangszókor nem szabad csurgás-
ba, favágítóra, t rágyadombra ülni, le kell lépni 
a keskeny gyalogösvényről, mer t ezeken a helye
ken gyülekeznek és ebédelnek a szépasszonyok, 
és, aki megzavarja őket, megrontják, mer t a 
„szépasszonyok tálába lépött". Ezek megnyomo
rodnak, megbénulnak, szaggatás áll a lábukba, 
kezükbe. 

[Rádfalva, Szekeres József né, sz. 1891.] 

24. Temetőben harangszókor nem jó lenni, mer t 
megrontnak. 

[Drávacsehi, Olláry Kálmánná, szül. 1894.] 

25. A szépasszonyok is olyan boszorkányfélék. 
„Délben nem szabad csurgásba ülni, mer t meg-
babonálik a szépasszonyok." 

[Vejti, Púnak Jánosné, sz. 1888.] 

26. A faluban vót, hogy valaki déli harangszókor 
a ganyé tetején vót, — megnémut. Vagy ha a 
csurgásba ült, azt megrontották, megnyomoro
dott. Ilyen helyeken déli harangszókor nem jó ül
ni, meg a favágítón se. 

[Okorág, Prém-Berényi Vincéné, sz. 1906.] 

27. Akinek fájt a lába vagy megsántult , azt 
mondták rá, hogy „Belelépött a szépasszonyok 
tálikba". Akkor valamit meg kellött főzni, vad
alma levelét, szederindát, meg borsót, abba meg 
kellött a lábát mosni, u tána a körösztúton ki kel
lött önteni, úgy lehetött megszabadulni tőle. Aki 
abba belelépött, ar ra szállt a betegség. 

[Kémes, Hadar Jánosné, sz. 1883.] 

28. Ha körösztúton tűzhelymaradék volt, mond
ták, hogy: „Oda ne lépj, mer t megbetegszöl!" — 
merthogy ott főztek volna a szépasszonyok. 

[Kémes, Molnár Lajos, sz. 1895.] 

29. A szépasszony lábat mos, abban a vízben 

babot főz és kiönti a keresztútnál. Aki abba bele
lép, keléses lesz a lába, de még a lónak is. 

[Tésenfa, B. Csöme János, sz. 1899.] 

30. A szépasszonyok a keresztúton dobják el a 
fazekaikat. 

[Cun, Cuni Józsefné, sz. 1896.] 

31. (Mit jelent ez a mondás, hogy „Belelépett a 
szépasszonyok tálába?") 

He . . . He . . . Szépasszonyok tálába belelépött, 
hát arra is mondták, ha valamelyik asszony rá -
vetötte szemét egy fiatalembörre, és asztán hát 
nem tudott hozzá közelebb férkőzni valahogyan, 
akkor hát az asszonyoknak vót egy ilyen baboná
juk, hogy na, kereste az izét, hogy útkörösztö-
zésnél vagy valahol, hogy ahová oda ő valamit ki-
vetött, hogy ar ra az, ha rálép, azután az utánajár 
ő utána. Pedig hát ugye ez is csak egy babona vót. 
És aztán ugye, ha mégis csak sikerült neki, hogy 
találkoztak, és ugye közelebb jöttek egymáshoz, 
akkor rámondták, na azt mongya: „Ez is belelé
pött a szépasszonyok tálába.", most má nincs ma
radása mindig u tána jár. Hát ilyesmi. He . . . he . . . 

(Kik voltak a szépasszonyok?) 
Hát tetszik tudni , abban az időben is akadt, 

akik hát ilyen kicsapongó, ugye a férje mellett 
is tar tot t magának. 

[Csányoszró, Rábai Gyula, sz. 1890. — Mf.] 

32. (Mire mondták, hogy: „Belelépett a szép
asszonyok tálába?) 

Hát, aki, aki főleg valami nyomorúságot ka-
p . tt. A lábára, hogy nem tudott menni . Ugye? 
Me.' hisz most is vannak, hogy van ez a reuma, 
meg hogy meghűl erősen a lábára, és fölzsugoro
dik, meg mi. És hát akkor ugye azok a régiek nem 
hit ték áztat, hogy most ez abbú kapta, hanem 
mindjár azt, hogy megrontot ták a boszorkányok, 
meg beleesött, meg belement a szépasszonyok tá
lába, meg ilyenöket. Hát ugye én má nem hittem. 
Abba az időbe hallottam ilyenöket, még az anyám 
is elhitte az ilyenöket. Hogyne! — Hogy az illető 
belelépött a szépasszonyok tálába, m á áztat úgy 
értötte az illető, hogy tán ilyen valami boszor
kányosféle egyénnek, annak valahogyan az útjá
ba került , és kérömszépen az úgy megrontotta, 
úgy megmondva, megrontotta. 

[Kemse, Nagy József, sz. 1894. — Mf.] 

33. Ha valaki délben fejfájással vagy gyomorfá
jással jött haza, azt mondták, azért van, mer t pont 
délben jött és megzavarta a szépasszonyokat, és 
ezek ár tot tak neki. Anyám is mindig ezt mondta. 

[Adorjás, Simon Lajosné, sz. 1897.] 
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48. 

The belief cycle of the mythical being known 
in the Hungar ian folk belief by the name of 
beautiful lady, is analysed by this s tudy in three 
chapters. 

Chapter 1. deals wi th the content and limiting 
of the beautiful lady conception. Reducing to its 
elements it makes a comparison among the con
ceptions of other supernatural beings. It carries 
on a detailed investigation in the similarities and 
differences on the basis of field of activity, the 
form of appearance, the relations of man-whi te 
lady, whi te lady-other persons in the belief, the 
popular judgement and the linquistic formulae. 
It makes a s tatement tha t the category of beaut i 
ful lady is a collective term, the hear t of wich 
elements is characteristic of witch, fairy and de
mons. The most peculair elements of the concep
tion of beautiful witch is pointed out in some ob
jects characteristic only of it. (e. g. the dish, ap
ron, grass and spitting etc. of the whi te ladies). 
The belief in the beautiful witches in generally 
known in the southern and western area of Trans-
danubia, in the southern parts of the Great Hun
garian Plain and in Transylvania. The European 
parallels of its form is listed, laying a stress on its 
close relation with the Southern Slaw folk be
lief. 

Chapter 2. gives a detailed characterisation of 
the form of whi te lady in the folk belief of 
Ormánság (an ethnic group in county Baranya). 
The white ladies generally act in plural, they are 
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invisible or female figures wearing white dresses. 
They are going about mostly in a whir lwind. In 
regard to the man, they are not malevolent ad
vance, but to meet them causes generally illness, 
first of all the illness of limbs. They are dancing, 
singing, bathing, washing; cajoling, catching 
the mortals playing jokes on them, they are coo
king, having their lunch, bewichting, riding on 
horses etc. The t ime of their appearance is mainly 
at twelve '-clock at noon, their most characteristic 
places are under the eaves, the footway, wood
cutting place, dunghill, besides the wood and r i 
verside in the night. The most repeated element 
of the domain of the belief cycle is the phrase : 
„He stepped into the dish of the beautiful ladies", 
which relates to the illness caused by the meeting 
white ladies. 

In its characteristic feature, the var iant of Or
mánság is corresponding to the conceptions from 
other areas of the country. A deviation can be 
seen in the fact that the place of appearance, the 
correlation of place-time-action is outlined more 
sharply and exactly, fur thermore that the beaut i 
ful witch took even the place of fairies in Ormán
ság. It shows the closest relationship to the folk 
belief of the Szeged country and that of the 
Southern Slaws. 

Chapter 3. is a chrestomathy. It contains thi r 
teen folk-legends and publications of data. 

Moreover it tells about the beautiful ladies that 
they are one of the conceptions of the Hungar ian 
folk belief sinking especially into oblivion, 
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