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Az er dé lyi ma gyar ság mon da ha gyo má nyá ról 
má  ig is vi szony lag gyér is me re tek kel ren del ke zünk. 
No ha a 19. szá zad ban szá mos hon is me re ti ku ta tó 
tárt fel szép szám mal „re gé ket”, az az nép mon dá kat 
Er dély ben (lásd: Kőváry Lász ló,1 Or bán Ba lázs,2 
Fried rich Müller3 stb.), a 20. szá zad má so dik fe lé nek 
ne ves folk lo ris tái in kább csak érin tő le ge sen fog lal-
koz tak e mű faj jal, a kur rens nép me se- és bal la da-
ku ta tás ké pez te „fő so dor” mel lett az e te rü let irán ti 
ér dek lő dés va la mi kép pen el lan kadt. Tán en nek is 
be tud ha tó, hogy Fa ra gó Jó zsef nek és Vöő Gab ri el lá-
nak az 1960–1970-es évek ben rög zí tett mon da gyűj-
té sei job bá ra má ig fel dol go zat la nok és csak kéz ira tos 
for má ban ta nul má nyoz ha tók.4 Az is saj ná la tos, hogy 
mi köz ben az er dé lyi ma gyar folk lo risz ti ka az utób bi 
né hány év ti zed ben eu ró pai szin tű és sok eset ben ku-
ri ó zum nak te kint he tő nép me se mo nog rá fi  ák kal je-
lent ke zett, va la mi kép pen el sik kadt a me se mon dók 
re per to ár já nak, tra di ci o ná lis szö veg folk lór-tu dá sá-
nak tel jes ver bá lis szeg men se: je le sül a mon da ha gyo-
mány in terp re tá lá sa. Pe dig ar ra, hogy egy-egy táj-
egy ség/te le pü lés ki emel ke dő me se mon dói egy ben a 
he lyi – és in ter na ci o ná lis – mon da anyag nak is ki vá ló 
is me rői, már Fa ra gó Jó zsef nagy mo hai adat köz lő je 
(Má tyás Dé nes) is bi zo nyos ság le he tett vol na.

Az 1970–1980-as évek mon da gyűj té sei több nyi re 
az utób bi más fél év ti zed so rán ren de ződ tek kö te tek-
be, tu do má nyos köz le mé nyek be. Ezek so rá ban kü lön 
el is me rés il le ti a volt kis ka pu si lel készt, Sza bó Gé zát, 

aki nek fi  gyel me a ka lo ta sze gi nép me se gyűj tés mel-
lett a he lyi mon da vi lág ra is ki ter jedt.5 Fa ra gó Jó zsef 
és Fá bi án Im re Bi har me gye ro má ni ai ré sze i ről – fő-
ként he lyi gyűj tők és di á kok be vo ná sá val – ál lí tott 
össze egy jel zés ér té kű és egy ben fi  gye lem re mél tó kö-
te tet.6 Gör be Ist ván nagy sza bá sú nagy bá nya-ve res ví-
zi gyűj té se egy 1998-ban meg je lent an to ló gi á ban ol-
vas ha tó vég re a ma ga tel jes sé gé ben (ugyan itt szá mos 
egyéb er dé lyi pá lyá zó gyűj té se is fel lel he tő),7 egyes 
bel ső-er dé lyi te rü le tek hi e de lem mon da anya gá ról 
pe dig Ke szeg Vil mos8 és Csőgör Eni kő9 (Me ző ség és 
Tordatúr pél dá ján) adott át fo gó ké pet. Tör té ne ti és 
he lyi mon dák ke rül tek elő vi szony lag na gyobb szám-
ban a Me ző ség ről (Balla Ta más,10 Or bán Dá ni el11), 
a Sa jó és a Nagy-Sza mos mel lé ké ről (Kresz-Guther 
Ilo na,12 Wass György13), a Bar ca ság ból (Se res And-
rás14) és a Kis-Küküllő men té ről (Ador já ni Ru dolf 
Kár oly15), és a kö zel múlt ban lát tak nap vi lá got e so-
rok író já nak ka lo ta sze gi, szil ágy sá gi, Alsó-Fehér 
me gyei, Kis-Küküllő men ti, to váb bá a Be kecs al já ról 
szár ma zó mo nog ra fi  kus igé nyű mon da gyűj té sei is.16

Mint hogy e be ve ze tő nem mód sze res tu do mány-
tör té ne ti át te kin tés kí ván len ni, a ma gyar nyelv te rü-
let leg ke le tibb ré sze i ről szól ván is mind össze je lez ni 
kí vá nom a már ed dig el ért ered mé nye ket. A Szé kely-
föld mon da kin csé be pél dá ul ja va részt má ig is Or bán 
Ba lázs hat kö te tes fő mű ve nyújt ja a leg szem lé le te sebb 
be te kin tést, mint egy „nép is mei” szem pont ból,17 no ha 
egyes kis tá ja kon már 20. szá za di kö ve tői is akad tak.18 

1 KŐVÁRY Lász ló 1857.
2 OR BÁN Ba lázs 1868–1873, I–VI.
3 MÜLLER, Friedrich 1885.
4 Fa ra gó Jó zsef fő ként Dél-Er dély ben (Nagy mo ha, Halmágy, 
Olthévíz stb.), míg Vöő Gab ri el la fő ként Torda és Ko lozs vár 
kör nyé kén vég zett gyűj té se ket. Itt em lí ten dő még a Nagy Ol ga 
szö veg folk lór gyűj té sei so rán rög zí tett ka lo ta sze gi, me ző sé gi és 
Fel ső-Ma ros men ti mon da anyag. A szö ve gek ar chi vált for má ban 
a Ro mán Aka dé mia ko lozs vá ri fi liájának kéz irat tá rá ban (AFAR) 
hoz zá fér he tők.
5 SZA BÓ Gé za 1978.
6 FA RA GÓ Jó zsef – FÁ BI ÁN Im re 1995.
7 LANDGRAF Il di kó 1998.
8 KE SZEG Vil mos 1999.
9 CSŐGÖR Eni kő 1998.
10 Balla Ta más kéz ira tos gyűj té sei.

11 Or bán Dá ni el kéz ira tos gyűj té sei.
12 Kresz-Guther Ilo na kéz ira tos gyűj té sei.
13 Wass György kéz ira tos gyűj té sei.
14 SE RES And rás 1984.
15 ADOR JÁ NI Ru dolf Kár oly 1997.
16 MAGYAR Zoltán 2004; Uő 2007a; Uő 2008; Uő 2005; Uő 
2007b. A ko lozs vá ri nép raj zi tan szé ken az utób bi év ti zed ben fel-
len dült nép hit-ku ta tás a hi e de lem mon dai tár gyú narratívák fel tá-
rá sá ban és ér tel me zé sé ben is mind több ered ményt ér el.
17 OR BÁN Ba lázs 1868–1873. Itt jegy zen dő meg, hogy nép sze-
rű sí tő fel dol go zás ban Be ne dek Elek is szá mos szé kely föl di mon-
dát köz re a dott, például BE NE DEK Elek 1894–1896, I–V; Uő 
1926.
18 Lásd: ZSIG MOND Győ ző 1995; ZSI DÓ Fe renc 2000; to váb-
bá Gagyi Jó zsef kéz ira tos dol go za ta.
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Új és lát vá nyos tu do má nyos ered mé nye ket el ső sor-
ban a gyimesi csán gó né pi kul tú ra ku ta tá sa mu ta tott 
fel,19 és tu do má sunk van ró la, hogy a há rom szé ki 
mon da anyag ból is ki adás ra kész ál la pot ban van egy 
kö zel ezer szö ve get fel öle lő gyűj te mény.20 Összes sé gé-
ben azon ban az mond ha tó el, hogy Gyimes, a Nyi-
kó men te és egyes há rom szé ki kis tá jak ki vé te lé vel 
a Szé kely föld mon da vi lá gá ból má ig is túl nyo mó részt 
azok kal az is me re tek kel ren del ke zünk, amelyeket 
a 19. szá za di hon is me re ti ku ta tók fel je gyez tek.

Ha son ló kép pen, mint a né hai Kászonszék ese té-
ben, ahon nét ed dig mind össze két-há rom, Or bán 
Ba lázs meg örö kí tet te ha gyo mány ról és né hány újab-
ban fel jegy zett hely név ma gya rá zat ról21 volt tu do-
má sunk. A Kászoni-medence föld raj zi ér te lem ben 
össze kö tő ka pocs Alcsík és Há rom szék kö zött, bár 
a kászoni szé kely te le pek kul tu rá lis ér te lem ben egy-
ér tel mű en ha son la to sab bak a csík szé ki vagy kézdi-
széki szé ke lyek hez, sem mint pél dá ul a nyárádmen-
tiekhez. A föld raj zi el zárt ság és a ha va sok kö zel sé ge 
pe dig – az egyéb ként túl nyo mó részt szé kely ere de tű 
– gyimesi csán gók kal is össze vet he tő vé te szi e vi dé-
ket (ki vált, hogy azok leg dé libb ki raj zá sa ként ke let-
ke zett úz-völgyi csán gó te le pek – Csinód, Egerszék, 
Le sőd – észa ki irány ban Kászonnal köz vet le nül ha-
tá ro sak).22 Ezért is gon dol tam, hogy a gyimesi völ-
gyek től dél fe lé ha lad va a hárompataki és úz-völgyi 
te le pü lé se ken vég zett szö veg folk lór-ku ta tá sok foly ta-
tá sa ként a kászoni mon da ha gyo mány fel tér ké pe zé sé-
re is kí sér le tet te gyek.

A ren del ke zés re ál ló tör té ne ti ada tok sze rint a Ká-
szoni-medence be né pe sü lé se va la mi kor a 13. szá zad 
fo lya mán kö vet ke zett be, az alcsíki szé kely ség ki raj-
zá sa ként.23 Hoz zá ve tő le ge sen ez az a mi ti kus előidő, 
amed dig a he lyi né pi kép ze let is vissza te kint. E kor-
ra refl  ek tál az a kü lön le ges folk lór ha gyo mány, amely 
az idők fo lya mán nar ra tív for mát öl tött, és amely nek 
Csík tól a Bar ca sá gig, Gyimestől Kászonig több va ri án-
sa ke let ke zett. E tí pus lé nye ge, szü zsé je, hogy va la ha, 
az ősi/a rég múlt idők ben a Csí ki-me den cét, a Bar ca sá-
got, Gyimest és a Tatros völ gyét, to váb bá Kászont víz 
(ten ger, tó) bo rí tot ta, és a ma is mert föld raj zi kör nye-
zet úgy ala kult ki, hogy a Te rem tő – egy ne ve sí tett 
(Szent Lász ló) vagy meg nem ne ve zett mi ti kus hős, 
il let ve a Bar ca ság ese té ben óri ás24 – át vág ta a par to-
kat, és az így ke let ke ző szo ro so kon le foly ha tott a víz. 

A Csík kal kap cso la tos ha gyo má nyok a Tus ná di-szo-
rost, a bar ca sá gi ak a Bo dzai-szo rost, míg a gyimesi 
vál to za tok leg in kább a mold vai Ak na vá sárt em lí tik, 
de ta lál tunk olyan va ri ánst is, amely a völgy át vá-
gást gyimesi föld raj zi kör nye zet ben, Palánkán felül, 
a Rá kó czi -vár szom széd sá gá ban kép ze li el. Az utób-
bi évek ben e nar ra tív tí pus nak a gyimesi csán gók-
tól tíz szö veg vál to za tát si ke rült fel je gyez ni, amelyet 
a már fen tebb jel zett tat ran gi elő for du lás egé szí tett 
ki. E to váb bi két kászonszéki va ri áns köz vet ve ar ra 
utal, hogy a mon dát bi zo nyá ra Há rom szé ken is is-
mer het ték. A Kászonimpéren gyűj tött szö veg he lyi 
kör nye zet be he lye zi e ha gyo mányt, amely ez eset ben 
két ség kí vül tö re dé kes volt, hi szen hi ány zott be lő le 
a par tok át vá gá sá nak, a víz le en ge dé sé nek a mo tí vu-
ma. A tel je sebb kászoni vál to zat ban el len ben már 
csí ki kör nye zet ben és Tusnádfürdő kap csán tűnt fel 
a tör té net, igaz, mon da hőst kászonjakabfalvi adat-
köz lőm sem em lí tett.

A kü lön fé le írá sos fel jegy zé sek ben, né pi és fél-
népi ha gyo má nyok ban sű rűn je lent ke ző, s fő ként 
a Szé kely föld ke le ti pe re me i re lo ka li zált va la mi ko ri 
po gá nyok em lé ke nyo ma i ban Kászonban is fel lel he-
tő.25 Jel zés ér té kű, hogy a Kászon köz vet len föld raj zi 
kör nye ze té ben ma ga so dó Bálványosvár egyik mon da-
kép ző gó ca volt e ha gyo mány ré teg nek, mi több, egy-
faj ta kon ti nu i tás is fel té te lez he tő, ugyan is Zsig mond 
ki rály egy 1402-ben kelt ok le ve le is már Arx Idolat-
riae26 né ven em lí ti. A tár gyalt kis tá jon szin tén egy 
épí té sze ti örök ség hez, a már csak alap fa la i ban lé te ző 
kö zép ko ri Szent Ka ta lin-ká pol ná hoz fű ző dik a he lyi 
po gá nyok em lé ke, ré szint úgy, hogy kul tusz he lyük, 
ál do zó he lyük volt a ká pol na kör nyé ke, más részt pe-
dig – né mi képp am bi va lens, ám a ma gyar mon da-
anyag ban ko ránt sem társ ta lan mó don – úgy em lít ve, 
hogy azt még a po gá nyok épí tet ték.

Szent Im re her ceg ha lá lá nak rit ka narratíváját, 
no ha nem he lyi mon da ke re té ben, Kászonban is is-
me rik, sőt két tí pus vál to za ta is elő ke rült. Né mi képp 
meg le pő el len ben, hogy a Csík ban és Gyimesben, de 
még a kö ze li Úz völ gyé ben is bur ján zó vál to za tos ság-
ban ho nos Szent Lász ló-mon da kör Kászonban jó for-
mán is me ret len. He lyi vo nat ko zá sú ha gyo mány min-
den eset re biz tos, hogy nem fű ző dik a ne vé hez, ami 
már csak azért is meg le pő, mert Lász ló ki rály kul-
tu sza e pe rem vi dé ken a kö zép kor szá za da i ban az át-

19 BOS NYÁK Sán dor 1982; SA LA MON Ani kó 1987; MA-
GYAR Zol tán 1998a; Uő 1998b; Uő 2003. A Kár pá to kon kí-
vül re ke rült ma gyar nép cso port ok (mold vai csán gók, bu ko vi nai 
szé ke lyek) hi e de lem vi lá gát és kis epi ká ját ugyan csak fő ként Bos-
nyák Sán dor gyűj té se i ből is mer jük. BOS NYÁK Sán dor 1977; 
Uő 1980; Uő 1982; Uő 1984.
20 Ka kas Zol tán gyűj té se i nek ered mé nye ként.
21 OR BÁN Ba lázs 1869, II, 54, 56–57.

22 A Fel ső-Há rom szék pe re mén meg te le pült Gyer tyá nos má ra el-
nép te le ne dett. Lásd: PO ZSONY Fe renc 1990.
23 Egy 1324-ben kelt ok le vél már vi szony lag sű rűn la kott vi dék-
ként tün te ti fel a Kászoni-medencét. OR BÁN Ba lázs 1869, II, 
51.
24 SE RES And rás 1984, 59.
25 A té ma iro dal má hoz lásd: MA GYAR Zol tán 2003, 721.
26 Ma gya rul: Bálványosvár.
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la gos nál is in ten zí vebb le he tett. Er re utal a 14. szá-
zad ban a nagykászoni temp lom ban meg fes tett Szent 
Lász ló-le gen da falképciklusa,27 sőt ép pen 2002-es 
gyűj té se im ide jén de rült fény ar ra, hogy a kászon-
impéri temp lom (ká pol na) – ed di gi is me re te ink kel 
el len tét ben – szin tén kö zép ko ri ere de tű, mely nek 
észa ki fa lá ról ugyan csak a Szent László-falképciklus 
szín pom pás kép so ro za ta ke rült elő. Mind azo nál tal 
ha va la ha lé te zett is Kászonban Szent Lász ló hoz fű-
ző dő he lyi mon da, má ra két ség kí vül fe le dés be me-
rült – már pe dig or ga ni kus tör té ne ti mon da ha gyo-
mány konk rét fo gó dzók, hi vat ko zá si pon tok (lásd: 
kü lön fé le kultúrjavak, ter mé sze ti je len sé gek) nél kül 
leg fel jebb né hány ge ne rá ci ót él het túl.

A tö rök-ta tár idők em lé két cse kély szá mú nar-
ratíva idé zi fel, ám azok e ha gyo mány ré teg leg főbb 
jel lem ző je gye it kép vi se lik. Így a ta tá rok a kászoniak 
sze mé ben is a bar bár, ke gyet len el len sé get tes te sí tik 
meg, akik nek cél ja ki me rül a pusz tí tás ban. Kászon-
jakabfalván úgy mond ták, hogy a mold vai csán gók 
(a „tyár ma gya rok”) is elő lük me ne kül tek el Csík ból 
je len le gi lak hely ük re, míg egy má sik szö veg a csí-
ki ak ta tá rok fe let ti győ zel mé ről szól. A tö rö kök ről 
el len ben jó for mán alig hal la ni rosszat: olyan arc nél-
kü li meg szál lók ők, akik bi zo nyos kultúrjavakat is 
lét re hoz tak. Így pél dá ul Kászonban, he lyi ha gyo má-
nyok sze rint, az ő szék hely ük, erő dít mé nyük volt az 
ún. Szetye vá ra, sőt egy kászonimpéri köz lés sze rint 
a nagykászoni temp lo mot is ők épí tet ték.

A Rá kó czi -sza bad ság harc és 1848 em lé ke Ká-
szonban nem öl tött nar ra tív for mát a köz tu dat ban, 
el len ben vi szony lag gaz dag és bő sé ges folk lór anyag 
ma radt fenn az utób bi más fél száz esz ten dő ről. Ezek 
so rá ban önál ló ha gyo mány kör bon ta ko zott ki azon 
Ba lá zsi Jó zsef kö rül, aki a 19. szá zad kö ze pén Al- és 
Felcsík ki rály bí rá ja volt, aki nek bir to kai Kászonban 
vol tak, és aki nek ud var há za má ig meg van Kászon-
impérben. E né hai föld bir to kos meg íté lé se meg le-
he tő sen ne ga tív a he lyi ek kö ré ben. Mint a csí ki tör-
vény ha tó ság he lyi kép vi se lő je, Ba lá zsi élet és ha lál 
ura volt a folk lór ha gyo mány sze rint. Aki az el ítél tek 
kö zül ha lá los vét ség ben ma rasz tal ta tott el, az vagy 
az Akasz tó nya kon fel ál lí tott bi tó fán, vagy pe dig 
a Ba lá zsi-kú ria alatt rej tő ző ka sza töm löc ben vé gez te. 
De Ba lá zsi a köz nép pel is több nyi re ri de gen és ön ké-
nye sen bánt: ki fo gat ta a já rom ból az igás jó szá got, ha 
a bir to ká ra lép tek, s volt, hogy mond va csi nált okok-
ból nem fi  ze tett bért a ne ki dol go zó em be rek nek. 
Leg főbb bű nét azon ban Kászon-szerte ab ban lát ják, 
hogy ő volt az, aki – az ol csó és igény te len mun ka erő 
vé gett – be hoz ta Kászonba a ro má no kat, aki ket ud-
var há za kö rül és a dob olyi ré sze ken te le pí tett le.

A kászoni tör té ne ti mon dák idő rend ben egyes ro-
mán kom mu nis ta ve ze tők tet te i vel (rém tet te i vel) zá-
rul nak. Mint ván dor ló folk lór elem, Gheorghiu Dej 
snagovi vil lá ja kap csán is fel tű nik a ka szás kút mo tí-
vu ma egy el be szé lés ben, míg Ceauşescuval kap cso lat-
ban egy in ter na ci o ná lis ala pí tá si mon da (az ala gu tak 
ké szí tő it meg ölik, hogy a tit kos já ra tok ra ne de rül jön 
fény) és a volt kondukátor ci ni kus ke gyet len sé ge lett 
té má já vá a kászoni né pi kép ze let nek, je lez ve egy szer s-
mind, hogy a mon dák – így a tör té ne ti mon dák – ke-
let ke zé sé nek me cha niz mu sa lé nye gé ben kor tól, még 
nap ja ink poszt mo dern ko rá tól is, füg get len.

A szo ro san vett he lyi mon dák cso port ját Kászon-
ban el ső sor ban kü lön fé le ala pí tá si ha gyo má nyok, 
föld raj zi ne ve ze tes sé gek re refl  ek tá ló mon dák és nar-
ratívává fej lő dött hely név ma gya rá za tok kép vi se lik.28 
Az Or bán Ba lázs ál tal meg örö kí tett for rás-mon da29 
ma már is me ret len Kászon la kói kö ré ben. No ha 
Or bán a tör té net el mon dá sa kor „nép re gék”-re hi vat-
ko zott, csak rész ben tű nik szer ves né pi tra dí ci ó nak, 
s a szö veg összes sé ge 19. szá za di mű velt sé gi ha tá-
sok ról, meg for mált ság ról ta nús ko dik. El len tét ben 
a Szent An na-tó ke let ke zé sé nek mon dá já val, amely 
mint ha mi sí tat lan folk lór al ko tás, Or bán Ba lázs fel-
jegy zé sé től füg get le nül is lé te zik-lé te zett. A Szent 
An na-tó val kap cso lat ban szin te köz ke le tű nek te kint-
he tő azon hit az idő sebb ge ne rá ció kö ré ben, hogy az 
va ló já ban ten ger szem, s a ben ne lé vő ör vény mi att 
ve szé lyes a kö ze pé re me rész ked ni.

A Szent An na-tó köz vet len szom széd sá gá ban ta-
lál ha tó in go vá nyos rész, az ún. Mo hos-tó ere de tét 
szin tén egy nép mon da örö kí ti meg. Az előb bi hez ha-
son ló an lé nye gi leg bűn és bűn hő dés tí pu sú tör té net, 
mely a test vé rek kö zöt ti bé két len ség is te ni bün te té-
sét, az apai átok ere jét pél dáz za. Kö zös ben nük az 
el süllye dés mo tí vu ma (szö veg tí pu sa) is, mely azon 
rit ka rész let tel egé szül ki, hogy az el süllyedt ál la tok 
hang ja ese ten ként má ig is hal lat szik a mély ből, ha-
son la to san ah hoz az Eu ró pa-szer te el ter jedt mon da-
tí pus hoz, mi sze rint egyes el süllyedt ha ran gok meg-
kon dul nak a föld ben bi zo nyos idő köz ön ként.

A kászoni bűn és bűn hő dés tí pu sú narratívák túl-
nyo mó több sé gét az ün nep ron tók ról szó ló kü lön fé le 
ha gyo má nyok te szik ki. A do log ti la lom ta bu já val il le-
tett na pok a tár gyalt táj egy sé gen is a főbb egy há zi ün-
ne pek re es nek. Leg in kább pün kösd del, Il lés pró fé ta 
nap já val, úr szí ne vál to zá sa nap já val, va la mint a va sár-
nap pal kap cso lat ban em le get nek olyan ese te ket, hogy 
a kert ben/me zőn dol go zó kat transz cen den tá lis ere de-
tű re tor zió éri. A bün te tés a kászoni mon da szö ve gek 
fe le sze rint vil lám csa pás for má já ban éri a ta bu meg sze-
gő it, akik ön hitt sé gü kért vagy fi  gyel met len sé gü kért 

27 SE BES TYÉN Jó zsef 1935.
28 A kászoni hely ne vek ből újab ban je len tős fel dol go zá sok lát tak 

nap vi lá got, lásd HINTS Mik lós 2000.
29 OR BÁN Ba lázs 1869, II, 56.
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éle tük kel fi  zet nek. Kászonfeltízen a gaz dá val együtt 
igás ál la tai is oda vesz nek. Az is te ni íté let eny hébb 
mód ja sze rint, amely ről ugyan csak több adat köz lőnk 
em lí tést tett, a bű nös em ber gaz da sá gá ban esik kár: 
há za, csű re ég le. En nél hét köz na pibb bű nök (rossz 
élet vi tel, blasz fé mia stb.) ese tei is ölt het nek nar ra tív 
for mát, s a bün te tés mó do za ta i ban a di rekt re tor zi ók 
he lyett oly kor a sors sze rű ség do mi nál. S vé gül itt em-
lí ten dők azok a klasszi kus szép sé gű mon da szö ve gek, 
me lyek a bű nös em ber te me té sét he lye zik mon dai 
kon tex tus ba. E tí pus ana ló gi á i ra, egyéb elő for du-
lá sa i ra a bo szor kány-hi e de lem kör ben lel he tünk:30 
a rossz prin cí pi u má nak stig má ja ként a bű nös em ber 
te me té sén íté let idő tom bol, amely azon nal jobb ra 
for dul, mi helyt az il le tőt el föl de lik.

A kászoni be tyár mon dák há rom, a 20. szá zad kö-
zép ső év ti ze de i ben élt és tör vé nyen kí vü li vé vált sze-
mé lyé nek ál lí ta nak em lé ket. Kö zü lük a gyimesi csán-
gó szó ha gyo mány ban ki vált Pusz tai lett ne ve ze tes, 
s idő vel min den vo nat ko zó ha gyo mány, folk lór moz-
za nat az ő alak já hoz tár sult.31 En nek leg főbb oka ab-
ban ke re sen dő, hogy a há rom szé ki Ozsdoláról el szár-
ma zott Pusz tai a Csí ki-ha va sok lá ba i nál élő csán gók 
és szé ke lyek kol lek tív em lé ke ze té ben egy ön te tű en a 
„jó be tyár” alak ját tes te sí tet te meg. Ez a kép rög zült 
a kászoni száj ha gyo mány ban is, ho lott a tár gyalt 
táj egy sé gen he lyi (he lyi il le tő sé gű) al ter na tí vá ja is 
le he tett vol na Je ges sze mé lyé ben. Az it te ni nép mon-
dák ban Pusz tai mint a sze gé nyek pár to ló ja je le nik 
meg. A be tyár mon dák szte re o tip tí pu sa, hogy in kog-
ni tó ban jár, együtt ebé del a rend őr fő nök kel, majd 
fi  ze tés után a tá nyér alatt hagy ja a ne vét a be tyár-
vir tus meg örö kí té se vé gett. Mint je lez tük, Pusz tai 
alak ja árny ol da lak tól men tes: tör vé nyen kí vü li, de 
te vé keny sé ge az igaz sá gos ság je gyé ben zaj lik, új folk-
lór alak ként a nép ron tó új re zsim, a kom mu nis ta dik-
ta tú ra he lyi kép vi se lői el le né ben. Az az már in kább 
igaz ság osz tó for ra dal már, mint be tyár. Meg bün te ti 
az ön ké nyes ke dő rend őrt, a nép nyú zó er dé sze ket, 
vagy ép pen azt, aki vissza él a ne vé vel. Ha lá lá nak 
el be szé lé se a gyimesi csán gó szö ve gek ben mo tí vum-
ván dor lás ered mé nye (lé nye gé ben Je ges ha lá lá nak 
kö rül mé nye it adap tál ták a sze mé lyé re) – a ká szoni 
szö ve gek sze rint vi szont áru lás okoz za azt: tu laj don 
sze re tő je árul ja el.

Ke ve sebb köl tő i ség gel bír nak a be tyár ban da har-
ma dik tag já ról, Je ges ről szó ló szö ve gek. E „Győrike” 

(Máté/Sántha György) né ven is em le ge tett fi  a tal em-
ber 1928-ban szü le tett Kászonfeltízen, s egy altízi 
adat köz lőnk sze rint azt kö ve tő en lett tör vé nyen 
kí vü li, hogy egy ré gi né zet el té rés vég ki fej le te ként 
meg öl te a he lyi nép ta nács el nö két. Má sok sze rint 
Pusz ta i hoz és Dézsihez ha son ló an ka to na szö ke vény 
volt, s mint buj do sók ta lál koz tak össze az er dő ben. 
A vissza em lé ke zé sek sze rint a má so dik vi lág há bo rút 
kö ve tő évek ezek, és te vé keny sé gük né hány esz ten de-
ig, hoz zá ve tő le ge sen az 1950-es évek kö ze pé ig folyt.32 
Je gest Kászonban jó for mán min den ki is mer te, en nek 
meg fe le lő en a ró la szó ló narratívákban alig mu tat ko-
zik köl tői elem.33 Ap ró lé kos pon tos ság gal fel idé zett, 
sze mé lye sen meg élt igaz tör té ne tek ezek, me lyek fő-
ként Je ges ha lá lá ra kon cent rál nak. Azt a si ker te len 
nagykászoni rab lást kö ve tő haj tó va dá sza tot be szé lik 
el, mely nek vég ki fej le te ként az ül dö zött Je ges Kászon-
újfaluban egy tyúk paj tá ban rej tő zik el, majd mi kor 
be ke rí tik, utol só go lyó já val ön gyil kos lesz.

A 2002 nya rán vég zett kászoni gyűj tő út a kincs-
mon dák te rén már né mi képp jel leg te len, mo tí vu-
mok ban sze gé nyes ha gyo mány anyag ra lelt. Ami 
még ré sze e száj ha gyo má nyo zó mű velt ség nek, az 
a kincs ki gyú lás hi e de lem kö rén kí vül szin te ki zá ró-
lag Szetye vá rá val kap cso la tos. A már em lí tett pre-
hisz to ri kus föld vá rat (föld sán co kat) el ső sor ban a tö-
rö kök kel hoz zák össze füg gés be, és e he lyen so kan 
még nap ja ink ban is rej tett kin cse ket sej te nek. Már 
Or bán Ba lázs is em lí ti (az 1860-as évek!), hogy a 
föld sánc ol da la i ban „kincs ke re sők váj ta üre gek van-
nak”.34 Adat köz lő im a 20. szá zad el ső fe lé re vissza-
em lé kez ve ugyan csak töb bek ről tud tak, akik itt 
a kincs ásás sal meg pró bál koz tak. A Szetye vá rá nál 
tud ni vélt kin csek kö zül arany kecs ké ről, arany szar-
vas ról be szél nek a kászoniak, to váb bá egy olyan kő-
da rab ról, amely a kin cses kő kecs ke mon da tí pu sá nak 
az ide gen kincs szer ző mo tí vu má val kon ta mi nált 
s már né mi képp rom lott szö veg vál to za ta.

Ter mé sze te sen a szö veg kor pusz ban kö zöl tek nél 
na gyobb szám ban és te ma ti ka i lag is sok szí nűbb hi e -
de lem mon da anyag rög zít he tő még a kászoni te le pü-
lé se ken, fő vo na lak ban azon ban jel lem ző a gyűj tő 
ál tal fel vá zolt kép. A mai Kászon a tra di ci o ná lis hi e-
de lem vi lá got és an nak nar ra tív elő for du lá sa it te kint ve 
ki fe je zet ten sze gé nyes, és nagy va ló szí nű ség gel az már 
hosszú év ti ze dek óta, hi szen föld raj zi el zárt sá ga, fél re e-
ső vol ta el le né re szé kely föl di vi szony lat ban pol gá ro sult 

30 BI HA RI An na 1980, 57. Tí pus szá ma: Bi ha ri L/1. II. *4.
31 MA GYAR Zol tán 2003, 307–316.
32 A Pusz ta i ról szó ló tör té ne tek fenn ma ra dá sát elő se gí tet te, hogy 
két szé kely föl di na pi lap, a csí ki Har gi ta Né pe és a há rom szé ki 
Me gyei Tü kör cikk so ro za tot szen telt em lé ké nek. Ko vács György 
re gény ben dol goz ta fel a há rom szé ki „be tyár” tör té ne tét, lásd 
KO VÁCS György 1959. Nem rég egy újabb könyv is fog lal ko-

zott Pusz tai tör té ne té vel, lásd IOCHOM Ist ván 2007.
33 A kászoni Máthé/Sántha György (Je ges) éle té ről ké szült do ku-
men tum fi lm ben (A Je ges. Dunatáj Ala pít vány, Bu da pest, 2005, 
41 perc. Ren de ző-ope ra tőr: Mo hi Sán dor) sok mon dai mo tí vum 
is el hang zik.
34 OR BÁN Ba lázs 1869, II, 54.
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vi dék nek te kint he tő. En nek oka, hogy Kászon né pe 
ép pen a rossz ter mő föl dek, a ne héz meg él he té si vi szo-
nyok mi att nagy szám ban ke re sett mun ka le he tő sé get 
a táj egy ség ha tá ra in kí vül. E mun ka vál la lá si mig rá ció 
fő ként Bras só és a Regát fe lé irá nyult, s már Or bán 
Ba lázs is mint tö me ges je len ség ről tett em lí tést a Szé-
kely föld leírása Kászont tár gya ló fe je ze té ben.35 A fi  a tal 
lá nyok a vá ro sok ra ál ta lá ban cse léd nek sze gőd tek el, 
míg szin te már-már köz vé le ke dés sé rög zült az az itt 
gyak ran hall ha tó né zet, hogy Bu ka res tet lé nye gé ben 
a kászoniak (a kászoni ácsok) épí tet ték. Ter mé szet sze-
rű, hogy a fo lya ma tos in gá zás, a vá ro si kul tú ra masszív 
je len lé te nem ked ve zett a tra di ci o ná lis hi e de lem vi lág 
fenn ma ra dá sá nak, s ami nyo ma i ban még is gyűjt he tő, 
az vagy a mo dern kor ba is adap tál ha tó hi e de lem je len-
sé ge ket öle li fel (ha lál és ha lot tak, csi nál mány, jós), 
vagy pe dig szer vet len, el szi ge telt je len ség nek, survival 
elem nek te kint he tő.

Ilyen pél dá ul a szép asszony hi e de lem kö re, amely 
Kászontól húsz ki lo mé ter re észak ra az úz- völ gyi 
csán gók kö ré ben még az ere de ti or ga ni kus és di na-
mi kus for má já ban gyűjt he tő. Az ál lat tar tás vissza-
szo rul tá val pe dig a tej el vi vés hi e de lem kö re – sok 
más vi dék hez ha son ló an – funk ci ó ját vesz tet te. Ká-
szonban akad tam el len ben azon – akár ur bá nus kör-
nye zet ben is mű kö dő ké pes – hi e de lem re, mely nek 
kár pát-me den cei folk lór gyűj té se im so rán mind össze 
a Szil ágy ság ban ta lál tam pár já ra. Vol ta kép pen egy 
ta bu ez, mely nek lé nye ge, hogy fér fi  nak ti los rá ül-
ni a gyer mek ágyas asszony ágyá ra, mert e ti la lom 
meg sze gé se ese tén át ra gad rá az anya tej. Ez az altízi 
hi e de lem tör té net zár la tá ban sze rep lő ana ló gi ás rí tus 
vi szont is mét csak olyan survival elem, mint azok 
az el há rí tó rí tu sok, hi e de lem cse lek mé nyek, me lyek 
a 19. szá zad ban élt kászoniak ter mé sze ti vi lág hoz va-
ló vi szo nyu lá sát idé zik meg.

A val lá sos tár gyú narratívák cso port ját alap ve-
tő en a csíksomlyói kegy hely le gen da kö re ha tá roz za 
meg. Ta lán a vi szony la gos föld raj zi kö zel ség, ta lán 
a kászoniak mély val lá sos sá ga te szi, hogy a más 
alműfajokban vi szony lag fa kó és gyé ren csor do gá-
ló mon da ha gyo mány e narratívák ese té ben szin te 
tel jes esz köz tá rát fel vo nul tat ja. A le gen dák kö zép-
pont já ban ter mé sze te sen elem zett tér sé günk ben is 
Má ria kegy szob ra áll, az a nagy mé re tű gó ti kus fa-
szo bor, amely im má ron több év szá za da a val lá sos 
áhí tat tár gya a Szé kely föld és Mold va ka to li ku sok 
lak ta te rü le te in. No ha e cso da té vő szo bor ere det-
ha gyo má nyát a tár gyalt vi dé ken nem si ke rült föl-
je gyez ni, min den más főbb mo tí vum elő ke rült. 

Így köz ke le tű né pi tu dás a Kászoni-medencében 
a szo bor ral kap cso lat ban az ún. meg ne he ze dés cso-
dá ja (a ta tá rok/tö rö kök a kegy szob rot nem tud ják 
el hur col ni), va la mint a Szűz anya ar cán lé vő sé rü lés 
ere det ma gya rá za ta, mi sze rint azt egy el len sé ges ka-
to na okoz ta, és amit sem mi fé le fes ték nem fog be 
az óta se. Vél he tő leg a pün kös di bú csún tö me ge sen 
vég zett ke gyes szo kás sal is össze függ (a bú csú já rók 
zseb ken dő jü ket érin tik Má ria szob rá hoz), hogy szór-
vá nyo san olyan ha gyo má nyok is is me re te sek, mi sze-
rint a kegy szo bor könnye zik, il let ve ve rej té ke zik. 
Az a kegy szo bor, amely egy ben cso dás gyógy ulá sok 
ere dő je, olyan is te ni erő vel fel ru há zott má gi kus ob-
jek tum, amely a re cens szó ha gyo mány nak épp úgy 
in du ká ló ja, él te tő je, mint az el múlt év szá zad ok 
alatt sza ka dat la nul.36 Szin te jel zés ér té kű, hogy az 
itt kö zölt ima meg hall ga tá sok szö ve gei lé nye gé ben 
gyűj té se im mel egy idő ben tör tént ese te ket örö kí te-
nek meg. Össz hang ban azok kal a nar ra tív ha gyo-
má nyok kal (kül föl di kegy he lyek, vallásos tár gyú 
ál mok), me lyek mind in kább a mon dák vi lá gá nak 
ur bá nus ré te gét ké pe zik.

Összeg zés
Az itt köz re a dott kászoni mon da gyűj te mény, no-

ha előz mé nyei nin cse nek, mind össze íze lí tőt kí ván 
ad ni e kis táj tra di ci o ná lis mon da anya gá ból. A gyűj-
té sek 2002 nya rán, mind össze egy hé ten ke resz tül 
foly tak, és sem a te rep mun ká ra szánt idő rö vid sé ge, 
sem a táj egy ség ko rán pol gá ro sult vol ta nem tet te 
le he tő vé, hogy e gyűj té sek ből rep re zen ta tív szö veg-
kor pusz szü let hes sen. A Kászoni-medence öt te le pü-
lé se már-már – il let ve rész ben tény le ge sen is – egy 
te le pü lést al kot, föld raj zi va ri án sok, kü lön fé le lo ká-
lis kö tő dé sek már csak ezért sem ke rül het tek elő szá-
mot te vő mér ték ben. Né mi túl zás sal bár, de ér vé nyes-
nek tű nik azon meg ál la pí tás, hogy az itt ol vas ha tó 
száz ti zen öt szö veg alap já ban vé ve egyet len na gyobb 
köz ség mon da kin cse – és ha már az idő té nye ző ről 
szó esett, az sem el ha nya gol ha tó szem pont, hogy 
e gyűj té sek – mint em lí tet tük – 2002-ben tör tén tek, 
már pe dig a 21. szá zad el ső év ti ze dé be be lép ve már 
min den év em pi ri ku san meg ta pasz tal ha tó vesz te ség 
a tra di ci o ná lis szö veg folk lór le let men té se te rén.

A 24. óra – e so kat han goz ta tott folk lo risz ti kai 
köz hely – Kászonban és a ma gyar nyelv te rü let túl-
nyo mó ré szén már va ló ban csak évek kér dé se, hogy 
mi kor te lik le (s mint nép raj zi pró fé cia, mi kor tel-
je se dik be). A kászoni pél dá nál ma rad va, e gyűj tés 
ilyen for má ban már ez év ti zed vé gén sem len ne 

35 Uo. 53.
36 A kegy szo bor nál tör tént cso dás gyógy ulá sok ról már Losteiner 
Leonard, a Csíksomlyón élt fe ren ces ren di kró ni kás is nagy szám-
ban so rol ada to kat (a Historia Domus alap ján Cronologia cí mű 

kéz ira tos mű vé ben. Az 1784. évi ta nú val lo más ok jegy ző könyv ét 
köz li: BÁRTH Já nos 2000; az újabb, 19–20. szá za di cso dák hoz, 
ha gyo má nyok hoz: BO ROS For tu nát, P. 1994, 71–74.
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meg is mé tel he tő. S ám bár a ma gam ré szé ről el ső sor ban 
tu do má nyos ada lék nak te kin tem az aláb bi gyűj te-
ményt a szé kely föl di mon da ha gyo mány meg is me ré-
sé hez, va la me lyest egy szer smind rep re zen ta tív nak is, 
hi szen ha nem is bur ján zó, de még sok szí nű mon da-
vi lá got rög zít, és az ere det ma gya rá zó mon dá kon és 
a hi e de lem mon dá kon kí vül (me lyek e gyűj tés so rán 
ele ve nem vol tak pre fe rált te rü le tek), ará nya i ban és 
ál ta lá nos jel lem ző i ben har mo ni ku san il lesz ke dik 
a ma gyar mon da ha gyo mány egé szé be. No ha szám be-
li leg mint egy száz szö veg ről van szó mind össze, re le-
váns nak tű nik a ma gyar tör té ne ti- és he lyi mon dák 
te kin te té ben.

E kászoni mon da anyag há rom fő pil lé rét a tör té-
ne ti mon dák, a be tyár mon dák és a val lá sos tár gyú 
narratívák al kot ják. A tör té ne ti mon dák az itt kö-
zölt szö ve gek kö zel ne gye dét te szik ki, me lyek tör té-
ne ti föld raj zi ha gyo má nyok kal és a csíksomlyói pün-
kös di bú csú ere det ha gyo má nyá val is ki e gé szül nek. 
Leg na gyobb egy sé gük, a Ba lá zsi ki rály bí ró ról szó ló 
folk lór em lé kek már e tör té ne ti mon da anyag egy 
újabb ré te gét ké pe zik, mely ré teg jel lem ző nek tű nő 

kászoni szí ne ző elem ként a 20. szá zad má so dik fe lé-
ben ke let ke zett narratívákkal is ki e gé szül.

A be tyár-te ma ti ka he lyi sú lyát (kb. 14%) ér te lem-
sze rű en az egyik mon da hős he lyi il le tő sé ge, va la mint 
a ne ve ze tes ese mé nyek he lyi tör té né sei ma gya ráz zák. 
Mint lát tuk, a csíksomlyói kegy hely gaz dag kászoni 
le gen da kö rét is alap ve tő en ha tá roz za meg és for mál-
ta-for mál ja a sze mé lyes meg ta pasz ta lás és a föld raj zi 
kö zel ség. A hi e de lem mon dák és hi e de lem-ada tok 
azon ban va ló ban csak jel zés sze rű ek le het nek: az itt 
kö zölt 18 szö veg a gyűj te mény 16%-át al kot ja – más 
tá ja kon a hi e de lem mon dák ará nya a tel jes mon da-
anyag kö zel fe lét te szi ki, sőt ese ten ként meg is ha-
lad ja a 50%-ot.

Kászon, a kászonszéki szé kely te le pü lé sek mon da-
vi lá gát te hát is mer jük bi zo nyos mér té kig, ám szá mos 
as pek tu sát nem lesz már mó dunk meg is mer ni so ha-
sem. Do ku men tum ér té kű szö veg bá zis te hát, mely-
ben vissza tük rö ző dik – mű fa ji lag meg ha tá ro zot tan 
– e kis táj kul tu rá lis ön ké pe, és amely egy szer smind 
fo gó dzók kal szol gál hat a szom szé dos tá jak mon da-
anya gá nak nép raj zi meg is me ré sé hez.

Ma gyar Zol tán – MTA Nép raj zi Ku ta tó in té ze te, Bu da pest; magyarz@etnologia.mta.hu

Függelék

Tör té ne ti mon dák
A mi ti kus vízivilág
1. Alcsík az víz alatt vót, míg le nem sza kasz tot ták itt Tus-

nádfürdőn. Ad dig ott fel vót tel ve, az egy ha tal mas nagy, ilyen 
mo csa ras tó vót. Ak kor még nem vótak ezek az alcsíki la ká sok. 
Az egy olyan víz fé szek vót. (Kászonjakabfalva)

2. A te tő kön szán tot tak, s a Kászon vé gig víz alatt vót. (Ká-
szonimpér)

A kászonszéki po gá nyok
3. Ré gé sze ti s fő ként egy tévfogalom hely re iga zí tá sa te kin-

te té ből meg kell lá to gat nunk Feltizen fölül szin tén domb te tőn 
fek vő Szent-Katalin-kápolnát, mely ről a nép azt hi szi, hogy 
még a po gá nyok épitették. (Kászonfeltíz)

4. S pél dá ul van ide fel, Szent Ka ta lin tisz te le ti re vót fel szen-
tel ve, ká pol na, de rom ba van most, már rég, hogy ro mok ba van. 
A mi pa punk már kez de mé nyez te vót, hogy új ra kel le ne épí te-
ni, de még nem ke rült sor rá. Hát ar ról az a mon da, hogy a ré gi 
pogán ma gya rok fe hér lo vat ál doz tak ott fel. S an nak he lyi re 
azért vót épít ve a ká pol na. (Kászonaltíz)

Szent Im re ha lá la
5. Nem más kép pen, csak tud tunk Szent Im ré ről, hogy 

mi lyen for má ban halt meg. Hát egy va dá sza ton egy vad kan 
össze ron gál ta. De van egy más me se is: azt is mond ták, hogy 
né me tek lőt ték meg. Oszt hogy me lyik vót a va ló sá gos, nem 
tu dom. (Kászonaltíz)

Szent Lász ló pén ze
6. Azt mond ták, hogy pél dá ul a tö rö kök na gyon ilyen arany-

haj szo ló em be rek vótak. Az ara nyat sze ret ték na gyon. S úgy 

csal ták meg az el len sé get, úgy tud ták meg vesz te get ni, hogy 
arany pénzt szór tak el. Mert nyo mul tak utánik, s nagy ve szély-
be vótak, s arany pénzt szór tak el. S az el len ség az arany pénz zel 
úgy el fog lal ta ma gát, ad dig ők el tud tak me ne kül ni. Na, ilyen 
be szé de ket hal lot tam, az öre gek mond ták. (Kászonaltíz)

A ta tá rok pusz tí tá sai
7. Hát a ta tá rok on nan, hogy van a temp lom, a fel ső fa-

luk, ame lyi kek van nak Felcsík fe lé, hát azt mind fel éget ték vót. 
A Regátba azért me ne kül tek bé, azért van nak a tyárok, a tyár 
ma gyar ság, hogy ak kor el kel lett me ne kül je nek. Ott, ahol éget-
ték fel a ta tá rok. (Kászonjakabfalva)

A ta tá rok le győ zé se
8. Zsögödnél a ta tá ro kat be lé szök tet ték a jég re, s ott pusz-

tul tak. (Kászonjakabfalva)

A tö rö kök vá ra
9. Kászon Impérből Ujfaluba ve ze tő uttól nyu gat ra, a Kan-

datető alatt le si e tő Szetye pa tak balpartján, ré gi vár nak lát sza-
nak nyo mai. E vár tér he lyen fek szik, la pu alaku, s csak 200 
lé pés kerületü; dé li ol da lát a pa tak mély med re foly ja kö rül, töb-
bi ol da la it szé les mély sáncz övedzi, mely ben kincs ke re sők váj ta 
üre gek van nak. Egy ilyen ásás al kal má val ré gi cser fa-cseb ret 
ta lál tak. E vár ha tal mas gátonyában se hol kő fal nyom nem mu-
tat koz ván, azt kell hin nem, hogy csak föld vár volt. Ha gyo má-
nyi lag meg őr zött ne ve Szetye vár (mi a Szitha vagy Szityha-hoz 
hasonlitna), a nép hit sze rint tö rök vár lett vol na. (Kászonszék)

10. A Szetye vá rá ról hal lot tam, hogy ott ilyen va la mi lyen 
erő dít mény volt a tö rö kök nek, és on nan ke rült az az el ne ve zés. 
Kör be vót föl del ve, még most is lát szik va la mennyi re a he lye. 
(Kászonújfalu)
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Tö rö kök épí tet te temp lom
11. Azt így gyer mek ko rom ba hal lot tam, az öre gek mond-

ták, hogy a tö rö kök épí tet ték azt a nagykászoni temp lo mot oda 
fent. (Kászonimpér)

Tör té ne tek Ba lá zsi Jó zsef ről
A ki rály bí ró
12. Ba lá zsi Jó zsef Al- és Felcsíknak ki rály bí rá ja vót. Ba lá zsi 

Jó zsef. 1848-as for ra da lom ban részt vett az öreg úr, részt vett, 
mert ahogy édes anyám me sél te, még kard vá gás is vót, egy nagy 
for rás az ar cán; s osztán mond ták, a harc ban kard vá gás vót az 
ar cán. Ba lá zsi Jó zsef Al- és Felcsík ki rály bí rá ja vót. Telj ha tal mú 
ki rály bí rá ja, úgy hogy a szé kelyt meg bün tet te úgy, hogy a csu-
da meg öl te. Olyan ka to na vót őkel me. Az ő bir to ká ra realép-
ni ti los vót. Sze kér rel vagy állatval realépni. Ki fog ta a szé kely 
bá csi nak a mar há ját, el vet te a já rom ból, ha realépett. Na gyon 
szi go rú vót. (Kászonaltíz)

13. Hal lot tam azt es, hogy mint ki rály bí ró nak fö lül vót a la-
ká sa, s alul vót egy pin ce, egy börtönszerüség. S ak kor ott a ké-
mén mel lett vót egy le hall ga tó ja, hogy a ra bok mit tár gyal nak, 
mit be szél nek, s ő feljel hal lot ta. (Kászonimpér)

14. Ba lá zsi ról er ről hal lott, a kú ri á ról? Ő ki rály bí ró vót, 
s mind járt, ahogy a ká pol ná tól jobb ra me gyünk, van az a domb. 
Úgy hí ják, Akasz tó nyak. Én az öre gek től úgy hal lot tam, hogy 
an nak ide jén, mi kor Ba lá zsi vót a ki rály bí ró, ak kor vót ha lá los 
íté let, s ott vé gez ték ki, akit ha lál ra ítél tek. (Kászonimpér)

Ba lá zsi ka sza töm lö ce
15. Ha tal mas épü let. Úgy hogy van egy olyan rész, hogy 

tömlecrésze, ilyen zár ka. Azt mond ták, hogy kaszatömlec. Va-
la mi, nem tu dom, mi lyen éles dógok vótak oda bétéve. Hogy 
szi go rú an meg bün tet te, ha va la kit le tett oda; hát azok kö zött le-
csú szott vagy mi, s össze-vissza se bez te ő a pol gárt. Ilyen dógok 
vótak oda béépítve. (Kászonaltíz)

Az Úr út ja
16. Pél dá ul van egy út, ame lyik ment Dormán fe lé, azt 

mond ták, az az Úr út ja. Ar ról ne vez ték, hogy Ba lá zsi úr vót, 
s ő vá gat ta azt az útat bé az Úzba, az Úz völ gyi be. (Kászon-
impér)

A kászoni ro mán ság ere de te
17. Ez egy ha tal mas nagy boér vót, s dógoztak en nek. Ál-

lí tó lag azt hang sú lyoz ták az öre gek, az én szü le im is, azok nak 
az apjik s a nagyapjik, hogy a ro mán sá got Ba lá zsi te le pí tet te 
vót bé ide, hoz ta mun ká ra őköt. Adott ne kik bir to kot, min-
den fé lét, s úgy ke re ked tek, a ro mán ság úgy te le pe dett le ide. 
Mert Fe renc Jó zsef üdejibe s még az előtt itt ro mán ság nem vót. 
(Kászonimpér)

18. S az tán még ar ról em le get ték, hogy ne ki nem vót elég 
mun ká sa, s on nan va la hon nan ro má no kat ho zott ide. Úgy ke-
rül tek ide Kászonba. (Kászonaltíz)

19. S ő hoz ta a nya kunk ra bé a rományokat, amit mon da-
nak itt, hogy ro má nok. Ő hoz ta bé, mert a ma gya rok nem vó-
tak haj lan dók, hogy ne ki pász tor kod ja nak. S ugye ezek ol csón, 
ezek igéntelen né pek vótak, s ki hoz ta ide, házokot épí tett ne-
kik. S le te le pí tet te ide a Ba lá zsi kú ria kö rül s Dob oly ba. No, 
s bédolgoztak ne ki, s ké rem, így meg nyer tük azt, hogy itt van-
nak, s még azt kez dik mon da ni, hogy ők vótak itt elő re, nem 
mü. S olyan ro má nok, hogy annyit tud nak ro má nul, mint én. 
(Kászonaltíz)

Ba lá zsi és a mun ká sai
20. Hát őt úgy em le get ték az öre gek, hogy jó gaz da vót, 

ügyes vót, de ná la dógozni kel lett. Meg fo gad ta az em be re ket, 
s dógozni kel lett. Ezt osztán be szél ték, hogy dél kor a ke nye ret 
elé vet ték, s aszondta:

– Na, ki nek a ke ze tisz ta, a ke nye ret szeg je meg!
Meg szel te a ke nye ret. S azt mond ta:
– Na, ma ga es te fi  ze tést nem kap!
Mert a ke ze tisz ta vót, nem dógozott. (Kászonaltíz)

Az ezer éves ha tár
21. Az Úz völgy be a ré gi ma gyar-ro mán ha tár nál vót, de 

ezek a mocs kos mó cok el rob ban tot ták, azt hal lot tam. Pe dig bé 
vót ír va: „Ha zád nak ren dü let le nül légy hí ve, óh ma gyar!” De 
ha tal mas nagy kő szál vót, ha tár kő. (Kászonaltíz)

Kászon a front vo nal ban
22. Ez a há bo rú kor vót, ’44-be, mi kor itt vótak az oro szok. 

A front ott vót, itt a he gye ken, itt Kandán. Itt a fa lu ba itt vó-
tak az oro szok, ide már bé vótak jő ve, itt meg vótak hál va. Itt 
osztán lőt ték egy mást, ne, bu ze rál ták egy mást. Jöt tek né met 
re pü lő gé pek, egyet bom báz tak. Ez azon a reg ge len vót, ami kor 
a fa lut el akar ták éget ni. Ezek a né me tek ott vótak Új fa lu ba, 
ál lí tó lag ott mú lat tak, a né me tek sze ret tek mu lat ni, mu lat tak; 
s ez a két tank, az egyi ken vót a láng szó ró, a má si kon ben zin 
vót. S azok jöt tek, jöt tek vóna… Mert hát elő ször béjött egy 
mo tor bi cik li, ide béjött a köz pont ba, a pi ac ra – ezt itt le csíp-
ték, az vissza ment. A má so dik, az es itt a hár mas ke reszt nél, 
egy te rep já ró ko csi jött, azt es ott. Ezek az oro szok valahonnat 
tud ták – ugy kém há ló zat vót –, hogy mi re ké szül nek. Fel vótak 
ké szül ve. S ak kor ugye per sze ezek nem men tek vissza, ak kor 
el in dul tak a tan kok. Osztán onnant a cse rép gyár tól, oda ki vót 
ál lít va pán cél tö rő ágyú. Tu dom, hogy gyer mek vótam, olyan 
éles hang vót, az a lö vés, hogy én kezd tem sír ni. S ak kor mond-
ták, hogy a tankokot ki lőt ték. Így fel szállt a füst, mint ha most 
es lát nám, így pípavonalban haj lott meg az égen. Égett az, ame-
lyik ben vót a ben zin. Az tán az em be re ket, ott a katonákot ott 
per sze meg lő döz ték. Azt mond ták, ame lyik ve zér vót, ki se jött 
a tank ból, benn égett. Ugye ők azt akar ták, hogy a fa lut fel gyújt-
sák. (Kászonaltíz)

Gheorghiu-Dej ka szás kút ja
23. Ott a Snagov vi ze mel lett vót Gheorghiu-Dejnek a vil-

lá ja, amit az tán Csau vett átal. Hát ott, mond ják, én le jár tam 
oda, de én nem néz tem be le ab ba a kur va kút ba. Aszongyák, 
hogy vót egy olyan do log, hogy va la mi kor oda be lé vet ték, ér-
ted-e, s ott a szu ro nyok, min den fé le, s ott a nép ott vót ab ba 
a kút ba, ha igaz. A Snagov vi ze mel lett, 46 ki lo mé ter re van 
Bukaresttül. Ott egy kút vót, ér ti-e, s ha va la ki bű nös vót ab ba 
az idő szak ba Ro má ni á ba, ak kor oda tán bétették. (Kászonja-
kabfalva)

Ceauşescu rém tet tei
24. Azt is be szél ték, hogy Bu ka rest ben az el nö ki pa lo ta épí-

té sé nél sok okos em bert el tet tek. Ugye ab ban a nagy épü let ben 
Ceauşescu sok tit kos he lyi sé get, rej tett já ra tot is csi nál ta tott, s 
nem akar ta, hogy nap fény re ke rül jön a do log. S hát mi kor ké-
szen let tek ve le, el té tet te láb alól azo kat, akik azt ter vez ték vagy 
meg épí tet ték. (Kászonaltíz)

25. Ceauşescu alatt az egyik mi nisz ter ta ná cson min den ki he-
lye sel te Ceauşescu ter vét, csak az egyik mi nisz ter mond ta azt, 
hogy ezt, en nek a dön tés nek a kö vet kez mé nye it nem lát ni még 
jól. No jól van, Ceauşescu azt mond ta ne ki: gye re el hoz zám hol-
nap ek kor és ek kor. A mi nisz ter a meg be szélt idő pont ban be is 
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ál lí tott Ceauşescuhoz, mi re Ceauşescu em be rei meg ra gad ták, 
le fog ták, Ceauşescu meg egy vil lá val ki szúr ta mind a két sze-
mét, majd azt mond:

– Na, most már jól lá tod a dol got? (Kászonaltíz)

He lyi mon dák
Kászon ki ala ku lá sa
26. Úgy mond ták, hogy Impér vót az anya fa lu. S eb ből 

szár ma zott ki Altíz, Feltíz, Jakabfalva, Kászonújfalu, ilyes mi. 
(Kászonimpér)

Gyepece ere de te
27. Egy Bo dor György ne vű öreg em ber el be szél te, hogy 

ne ki az előd je va la mit innet el lo pott, ara nyat vagy pénzt lo-
pott el, s az tán el ment oda Gyepecére. Ott meg vett egy nagy 
te rü le tet, két pa tak kö zit, s oda épí tet te egy ki csi kuny hót, 
s azt kezd te fej lesz te ni, jöt ték még oda, s ak kor azok vet ték 
meg, egy-egy te rü le te vót, s úgy ke let ke zett az a te le pü lés. 
(Kászonaltíz)

A Szent Ka ta lin-ká pol na ere de te
28. Az va la mi lyen szent fe hér nép vót, s osztán em lé ké re épí-

tet ték a ká pol nát. Ő akar ta, hogy ne ki olyan lá to má sai van nak, 
hogy ne ki ide ká pol na kell épül jön. No osztán úgy épí tet ték a 
Szent Ka ta lin-ká pol ná ját. (Kászonfeltíz)

A Bü dös-szik
29. Nép re gék mond ják, hogy it ten go nosz tün dér la kott, 

ki min den év ben egy szép le ányt ra bolt el a Fe ke te-ten ger ről. 
Egy szer ujból ki szál lott rab ló ka land ja i ra, mely al ka lom mal a 
hul lá mok nak leg szebb le á nyát ra gad ta el, épen azt, ki be a ten-
ge ri nők ki rá lya is sze rel mes volt. Üzőbe is vet te ez a bi ro dal má-
nak leg szebb gyön gyét el rab lott tün dért, s ép pen a kő kert nél 
utólérvén, iszo nyú vi har és zá por ál tal lan kasz tott röp té ben, 
meg ra gad ta e sza vak kal: „Vessz el bü dös” egy rop pant szik la 
alá sujtotta. A szik lát még most is mu to gat ják, al já ról bu zog fel 
egy nem leg jobb illatu, de több be teg ség ben ha tá sos ás vá nyos 
víz, me lyet Bü dös-szik nak ne vez nek, s mely a nő rab ló tün dér 
vé ré ből fa kadt vol na fel. Egy má sik ha gyo mány azt mond ja, 
hogy ot tan egy gót fejedelmnek volt va dász vá ra, ki va dak- és 
em be rek re is va dá szott. (Kászonszék)

Mon dák a Szent An na-tó ról
30. Hogy hogy lett a Szent An na-tó, nem hal lot ta? A tá ti, 

tu dod-e, hogy me sél te, az ap ja: hogy va la mi fi atalasszont, két 
asszont, két leánt béfogott va la mi lyen ki rály vagy nem tu dom, 
mi, s csap ta, ütte, s a hin tót hú zat ta. S aszondták azok, hogy 
Is ten en ged je meg, hogy vál jon fe ne ket len tó vá. S ab ba hely be 
úgy lett. Is ten nyug tas sa, a tá ti me sél te, én a tá ti tól hal lot tam. 
(Kászonjakabfalva)

31. Még az a me se is vót ró la, hogy a ten ger rel össze köt te té-
se van, tengersze. De hát ezt bi zo nyí ta ni nem tud ta sen ki sem. 
(Kászonaltíz)

32. Aszongyák, mint egy tölcsét, a közepibe. Aszongyák, 
a kö ze pe fe lé nem le het bémenni, nem en ge di. (Kászonjakab-
falva)

33. Azt is be szél ték, hogy ten ger szem, és sen ki nem me het 
ke resz tül raj ta, mert a kö ze pe fo rog, és el kap ja az ör vény. De 
hát ez ténleg mende-monda vót. (Kászonújfalu)

34. Egy va la mi lyen úr vót, aki ott csó na ká zott a ta von. S vé-
let le nül be le ej tet te a bot ját. A bot bel se je ki vót fúr va, s ab ba 

ra kott ki tud ja, mi lyen ér té ket. S ak kor azt be lé ej tet te, s töb bet 
azt nem kap ta meg, ugy el ment. S ak kor út ja vót a Fe ke te-ten-
ger nél, ugye gaz dag em ber vót, vót le he tő ség. Hogy ott járt, 
egy ju hász nak a kuny hó já ba bément, s a bot fenn a ge ren dá ba 
fel vót szúr va. A ju hász meg kap ta, a ten ger ki dob ta oda a part-
ra. Meg kap ta, s az az úr azt mond ta, hogy ad egy ara nyat, egy 
arany pénzt ér te. S per sze az ör ven dett, az ér ték te len vót ne ki. 
S ne ki ad ta, s szét csa var ta, s meg mu tat ta, hogy mi van. S Gyu ri 
bá csi erő sí tet te ne kem, hogy ez igaz vót, s hogy hát ten ger szem 
a Szent An na-tó. (Kászonaltíz)

A Mo hos-tó ke let ke zé se
35. A Szent An na-ta vá tól ahogy ki jö vünk, ott van egy, úgy 

mond ják, a Muhos. Mert az olyan, hogy süllye dős, va la hogy 
olyan a ta laj alól, s ak kor feljel van egy bi zo nyos ré teg, ame lyik 
lágy. Úgy hogy a gyep olyan, hogy el süllye dős. Osztán ar ról van 
egy ilyen mon da-mon da, egy ilyen le gen da sze rű ség, hogy vót 
egy em ber, aki na gyon gaz dag em ber vót, nagy csor dá ja vót, 
s ök rei vótak. Há rom fi a vót, s az öreg ami kor mán öreg vót, 
hát nem tud ta meg ál la pí ta ni, hogy hogy ossza meg a gyer me ki 
kö zött eze ket a mar há kat. Ren ge teg sok ál lat ja vót – in kább 
ök rök vótak. S azt mond ta, hogy:

– Tü együtt dógoztatok, s osz toz za tok meg igaz sá go san 
hár man. S hogy ha nem tud tuk meg osz toz ni, min den itt 
süllyed jen el!

Az öreg meg halt, s ténleg az át ka be tel je sült: az ök rök el-
süllyed tek ott, ők es ve le, s még most es hal lat szik a hangik, 
hogy hogy bőg nek a mély ben. Ezt azért mond ják, ezt a mon da-
mon dát, ezt a le gen da sze rű sé get, hogy ott egy olyan hely van, 
hogy va la hogy ha fúj a szél, oly irány ból, ér de ke sen sí pol, olyan 
han got ad ki. (Kászonaltíz)

Alag út-mon dák
36. A temp lom és a kú ria kö zött van alag út. (Kászonfeltíz)

37. Bras só ban van a Fel leg vár nál, on nan van bé a vá ros kö-
zé egé szen alag út. On nan jár tak bé élel mez ni a vár hoz, s hord-
ták ki a vi zet, hogy az el len ség ne lás sa. Most a ’14-i há bo rú ba 
a’ vót, hogy né met fog lyo kat fa laz tak oda be. S ott osztán éhen 
s hogy hal tak meg sze ren csét le nek. A’ vót a hí re, hogy a ro má-
nok ren dez ték ezt a me ne tet. (Kászonaltíz)

Hely név ma gya rá zó mon dák
Pap he gye
38. Traditio sze rint egy pap meg gyil kol ta tott raj ta, itt szá-

za dos ösveny kö ti össze Csí kot Kászonnal. (Kászonújfalu)

Úr kert je
39. A ha gyo mány sze rint egy szer meg öl tek itt egy jegy zőt 

a kézdivásárhelyiek, el lop ták a raj za it. (Kászonjakabfalva)

Meg le pe tés padrája
40. Ha gyo mány sze rint amíg a fér je ka szált, egy asszony ki-

húz ta a köz fát a já rom ból, er re a sze kér vissza fu tott a dom bon. 
(Kászonaltíz)

Bu ta, Tolcson, Katrosa
41. Pél dá ul iott van Bu ta. Ak kor van itt Tolcson ne ve ze tű 

te rü let. Ak kor mond ják, hogy egyik az egyik fe li be te le pe dett, 
a má sik a má sik ba, er ről van el ne vez ve. S ak kor aszongyák, egy 
né ni me sél te el, hogy ez a Bu ta s Tolcsonnak vót egy sze rel me. 
Oda le a Katrosába. Katrosa egy ve zér vót az es, egy te le pes, 
no. S an nak vót egy Bellő le á nya. S ez a ket tő esszeverekedett 
a Bellő kis asszony fe lett. Így van nak el ne vez ve. Így ne ve ződ tek 
ezek a te rü le tek el. (Kászonjakabfalva)
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Bűn és bűn hő dés tí pu sú mon dák
Ün nep ron tók
A fe ke te va sár nap
42. Ba rát La ci nem fe ke te va sár nap hótt-e meg ott a sánc ba? 

Ki ment a sán cot pu colj, egész ta va szon nem vót üdeje. S Me zei 
Ádám, az apa tár sa jött a temp lom ból. S aszongya:

– Nem szé gyel led ma gad, apa társ, pont fe ke te va sár nap pu-
co lod a sán cot? Egész ta va szon nem ér tél reá?

S ami kor jöt tünk a temp lom ból, aszondták, oda beléhótt a 
sánc ba. Úgy fel lob bant, ab ba a hely be agy vér zést ka pott s meg-
hótt. (Kászonjakabfalva)

Va sár nap
43. En nek szemtanuja vótam, nem hal lot tam. Ak kor még 

fi  a tal vótam. Jöt tem ha za az erdőrül, és egy csa lád – ez va sár nap 
dél előtt vót –, jöt tem ha za fe lé, és ők kőtöztek sze kér rel szé nát 
csi nál ni. Na és ak kor dél után jött egy vi har, s an nak az il le-
tő nek a csű re le égett. Be le csa pott a vil lám. Hogy van-e össze-
füg gés, hogy Is ten bün te té se vót-e? Ott vótam a csűr ótásánál. 
(Kászonújfalu)

44. S ak kor megint, va sár nap – most azt mond ják, nem 
igaz, s így van, úgy van, de én mi kor le ány ka vótam, ak kor tör-
tént ez – nagy gaz da le gény vót, s csép ölt, mi vel dol go zott. Elég 
annyi, hogy hí vott egy nagy ka lá kát. Ki len cen vagy tí zen men-
tek – va sár nap vót. S ami kor in dul tak ha za, egy jó eső elé jött, 
s a csű rit az is ten itélettye megütte. Por rá égett. (Kászonaltíz)

45. S vót olyan is még az én időm be, hogy dol go zott egy em-
ber va sár nap, és jött egy nagy idő, s a vil lám agyonütte az ál la-
ta it meg az em bert es. Mert ilyen idő be tör té nik az is ten ve ré se. 
Ezért ha va la ki te he ti, tart sa meg az ün ne pe ket. (Kászonfeltíz)

Pün kösd
46. Vótak olya nok, hogy ilyen na gyobb ün ne pe ken künn 

vót a me zőn, s ott a vil lám megütte. S pont pün kösd kor is. 
(Kászonfeltíz)

47. En nek az én anyós som nak a test vé re pün kösd nap ján 
ki ment a kert be: az Is ten itélettye ott megütte. (Kászonaltíz)

Il lés pró fé ta nap ja
48. Apám nak a test vér ét is Il lés pró fé ta napján… Ka szá lón 

vót, s ugye az er dei ka szá lón ál ta lá ban van ilyen öreg fe nyő fa, 
s az alá szál lá sol be. S bé vót szál lá sol va, s jött ez az erős idő. 
Elé vet te a fészit, hogy vág jon a fá ra egy ke resz tet. Az a szo kás, 
no. S ahogy a fészit fel vet te, s a ke resz tet vág ta, ak kor a vil lám 
megütte őt, hogy meg halt ott. Ez biz tos. Édes anyám test vé re 
vót. (Kászonimpér)

Úr szí ne vál to zá sa nap ja
49. Au gusz tus 6-án, hogy ment, s mond ták:
– Ne, mi lyen ün nep!
S mond ta:
– Nem baj, csak a buglyám ra kod jék. Az Úr szí ne vál toz-

zék, csak a buglya ra kod jék!
Mi kor ha za jött, a há za felgyútt. (Kászonjakabfalva)

50. Ferencz Ig nác, Mi hály Mik lós nak az apó sát nem ott 
ütte meg a Kel hegyessibe?! A fa alatt. Úr szín vál to zá sa nap ján. 
(Kászonjakabfalva)

Bűn hő dés is ten te len ség mi att
51. S ak kor megint mond tuk: templomtakarítani hív tak 

asszo nyo kat. Vagy ti zen öt hely re jár tam, mert hát sek res tyés nőnk 

nem vót, de mi kor vót is, egy nagy ta ka rí tás nál kel lett se gí te ni. 
Hát egy ember… nem em ber, asszony vót. S aszongya az egyik 
asszony:

– Men jen el, Er zsi né ni – aszongya –, ne kem még ott hon sincs 
időm, hogy ta ka rít sak, nem hogy templomtakarítani men jek!

Más nap el tö rött a kar ja. Le sett a sze kér ről s el tö rött. (Ká-
szonaltíz)

52. Be te ges fér fi  vót a má sik, ha tal mas pa ri pa fe le sé ge vót; 
varr ni tu dott, dol goz ni tu dott, ak ko ra nagy ha tal mas fe hér nép 
vót, de a fér je be te ges vót. S azt mondjaa a só gor asszo nyá nak:

– Tudd meg – aszongya –, meg ta lál hal ni a fér jem, én töb-
bet a temp lom aj ta ját meg nem nyi tom!

S azt mond ja ne ki ne ki a só gor asszo nya:
– Te, hogy mersz ilyet mon da ni? Hát ezt nem szabad…
Rea két nap ra a sze kér ről le esett, a lá ba el tö rött, még most 

se tud men ni. An nak már hu szon két éve vagy hu szon há rom. 
Még most se tud men ni. Nem es kel lett. Hogy meg nyis sa 
a temp lom aj ta ját. Mert nem tud. Ez mind itt tör tént. (Kászon-
altíz)

A bű nös em ber te me té se
53. Itt vót je les eset. Itt vót ná lunk egy szűlésznő. Az ren ge-

te get el ra kott, gyer me ket. S me lyik év ben vót, nem tu dom, de 
azt tu dom, hogy pon to san ősszel, no vem ber 5-én, Szent Im re 
nap ján vót. Az a nő meg halt. De olyan vi har vót, tes sék el kép zel-
ni, hogy aszidtük, hogy a vi lág esszeomlik. Ak kor, ami kor ő meg-
halt. Ház te tő ről cse re pe ket le vitt, fá kat ki dön tött, póz ná kat 
ki dön tött; azt hit tük, hogy vi lág vé ge lesz. Egyet len egy épü let 
nem ma radt, hogy aszondtuk vóna, hogy en nek nincs sem mi ba-
ja. Ne kem a csű röm nek fe lit le vit te. Így mond ta min den ki: ez az 
an gyal ká kért van! Mi kor el te met ték, csend lett. (Kászonaltíz)

54. Most pe dig nem olyan rég egy olyan fér fi , aki nem élt 
ren des há zas éle tet, mi kor meg halt, olyan íté let idő jött… S mon-
dom a le á nyom nak, mert ren dünk vót, kel lett vóna men ni a me-
ző re:

– Ne bú sul ja tok, mert mi kor el te mes sük, az idő fel tér!
Me lyik nap kel lett vóna te met ni, egész te me tés alatt úgy 

esett az esső, hogy alig tud tunk a szer tar tás alatt meg áll ni. Azu-
tán há rom hé tig egy csepp eső se vót. Úgy hogy ilyen cso dák is 
tör tén nek. (Kászonaltíz)

Be tyár mon dák
Pusz tai
A sze gé nyek pár to ló ja
55. Ők az ég meg lett vi lá gon rosszat sem mit ab ba a nép be, 

az én be lá tá som sze rint, rosszat nem csi nál tak, mert a sze gény 
em be re ket pár tol ták. Ők el le nek vótak a párt nak ab ba az idő-
szak ba. Ők sem mit se, csak olyan embervel csi nál tak disznyó-
ságot, ame lyik va la ki vel rosszat csi nált; vagy egy er désszel, ame-
lyik egy sze gényt em bert meg bün te tett erőssen. Ők meg ver ték, 
de vi szont nem öl ték meg. Győrike s Pusz tai. Pusz tai há rom szé-
ki vót, ozsdolai vót. (Kászonjakabfalva)

Pusz tai és az er dé szek
56. Nem tu dom, hogy mi vót igaz, hogy hoz ták az em be rek 

a fát, s reá ír ták, hogy „Pusz tai”, s nem mer tek az er dé szek szó la-
ni. Hát ilye ne ket mond tak. (Kászonaltíz)

57. Az öre gebb em be re ket hal lot tam, hogy el men tek az er-
dő re, s az er dő pász tor nem adott ne kik bár cát, úgy mond ják. 
S ezek ki ál lí tot ták, a sze ke rét meg rak ták mind. 

– Men jél csak nyu god tan – azt mond ja –, nem bánt sen ki! 
(Kászonfeltíz)
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Pusz tai meg to rol ja az őt ért sé rel met
58. Akik a ne vük ben saj tot ra bol tak az esztenáról, meg ver-

ték, s me get ték ve lük az összes saj tot. Úgy szin tén, aki szid ta 
őket. (Kászonjakabfalva)

A tá nyér alatt ha gyott cé du la
59. Ők olyan helyt jár tak, ven dég lő be, min de nütt, pénz zel 

fi  zet tek – nyo moz ni nyo moz ták, de nem tud tak utá nuk for dul-
ni. De mi kor vé gez tek a ven dég lő be evés sel, ivás sal, ev vel-av-
val, ők ír tak egy pap pírt, s oda ír ták, hogy: ez az év, ez a hó nap 
ennyedikén eb be a ven dég lő be Pusz tai s Dézsi evett. S bétették 
az ab rosz alá, s a pin cé rek mi kor szed ték essze, ta ka rí tot ták, 
meg kap ták. (Kászinimpér)

60. Mú lat tak bent a ven dég lő be, s ki hall gat ták az em be-
re ket, hogy mit be szél nek, micsinálnak. Mi kor el men tek, hát 
a tá nyér alatt ott hagy ták a neviket, hogy én va gyok Pusz tai. 
(Kászonfeltíz)

61. Hát a Ró zsa ven dég lő be Hát nem hí re vót Kéz din? Ebé-
del tek a mi li cis ta főnökvel együtt, s a tá nyér alatt ott hagy ták 
a cet lit, a neviket, s azok ijed tek meg. Ke res ték, de nem tud ták, 
kit ke res nek. A formáikot nem is mer ték. S ak kor ijed tek meg, mi-
kor a tá nyé ro kat a pin cé rek szed ték össze. (Kászonjakabfalva)

Pusz tai ha lá la
62. Az egyi ket fe hér nép árul ta el ott va la hol Há rom szé ken. 

Pusz ta it. (Kászonfeltíz)

63. S Pusz ta it pe dig va la hol odale va la me lyik fa lu ba lőt ték 
meg. Ud va rolt egy fe hér nép nek, s ak kor va la ki a csend őr sé get 
reavitte, s meg lőt ték. (Kászonimpér)

64. Így járt Pusz tai es, mert ne ki vót va la mi nő je, s el ment 
oda, s az va la hogy el árul ta. S a rend őrök ugye meg vótak hú-
zód va, fel vótak ké szül ve, s nem tu dom, ahogy ment ke resz tül 
a ker ten, realőttek. Meg lőt ték. (Kászonaltíz)

Je ges
Je ges és a csend őrök
65. Úgy mond ják, Töm lő, az egy olyan nem ma gos hely, 

ott az út van ki, ott van nak ilyen ös vé nyek. No s ő, Je ges oda ki 
vót. S azon vet te ész re ma gát, hogy ott jőnek em be rek, s hát ott 
van a csend őrök kö zött. S ő tet te ma gát, mint egy egy sze rű em-
ber. Azok nem gon dol ták, hogy ő le het, ugye sze mé lye sen nem 
na gyon is mer ték. Ő ott mint ha va la mit ke re sett vóna, mert ott 
van nak ilyen hecsele, csip ke bo gyó, ott mint ha azt szed te vóna. 
S las san me ne ge tett s megszabadút. Ezt va la ki nek elbszélte. 
(Kászonaltíz)

Je ges ha lá la
66. Ez a Je ges, nálunkvaló, e’ ma radt vót utol já ra. Ezt az tán 

itt Kászonújfaluba lőt ték vót meg. Béjött, vót ez a konkár, ál lat át-
ve vő, ál lat fel vá sár ló, az ott a pa pi lak nak szed te az ál la to kat. Bi zo-
nyos na pok vótak ki tűz ve, hogy mi kor jő, s ez oda ment. Bément 
az iro dá ba, fal nak ál lí tot ta a min de ne ket, s a pénzt esszeszedte, 
s av val el ment. Az tán az ide va lók szem mel kí sér ték, hogy no, 
mer re me nyen. Hírt ad tak a mi lí ci á ra, s azok jöt tek Csík sze re-
dá ból, s utá na in dul tak a me zőn. De hát ő té vesz tett aval, hogy 
meg tért ab ból az út já ból s a me zőn ke resz tül vá gott Új fa lu nak. 
S így osztán nyo má ba lép tek. Új fa lu ig ül döz ték, lőtt es vissza. Új-
fa lu ba a fa lu vé gi re békerült, s ott úgy meg vesz tet ték, hogy ho va 
lett. Az el ső ház ba, hogy békerült, ő a tyúk paj tá ba hú zó dott bé. 
S ezt va la mi cigán lát ta. A cigán oda ment. Aszondta:

– Menj el, cigán, mert be léd lö vök!

Csak nem ment el a cigán – nem tu dom, mi volt ígér ve ne-
ki –, hát a cigánt meg lőt te, he he. Ak kor ezek, a rend őr ség sor tü-
zet adott an nak az épü let nek, úgy hogy szecs ká ba lőt ték. Osz-
tán úgy össze lö völ döz ték ha tal ma san. Hogy ki vet ték onnant, 
ha za hoz ták ide a fa lu ba, a pi ac tér re, a sze kér ről, mint a dö göt; 
le hív ták s oda hív ták az ap ját, hogy is me ri-e. (Kászonfeltíz)

67. Az ittvaló mi li cis ták nem bán tot ták, csak kér ték, hogy 
a pénzt ad ja vissza. Ha nem osztán te le fo nál va vót Szeredába, 
s jöt tek onnant egy ko csi mi li cis ta, s ugye ak kor mi kor meg-
lát ta a ko csit, ő bészökött oda va la mi lyen paj tá ba. S egy cigán 
osztán hogy:

– Ide, én lát tam, s itt van van!
S aszongya a mi li cis ta:
– Adunk egy lo vat – aszongya –, menj s húzd ki!
Ő oda ment, s meg fog ta a fe jit, nad rág ját, mit raj ta, s:
– Gye re ki, lo vat ka pok ér ted!
Igen, de úgy has ba lőt te, a cigán meghótt. Mert ha nem, 

nem mer tek vóna a mi li cis ták bémenni, hogy ki ve gyék. Osztán 
őt is meg lőt ték. (Kászonjakabfalva)

68. ’55-be itt a pa pi lak nál vót egy káp lá ni la kás, egy ilyen 
ala cso nyabb épü let, hát ezen az ud va ron a kom mu nis ta idő be 
itt szed ték a mar hát. Úgy mond ták, hogy a konkár. No s Je ges 
jött, s pisz tolyt fo gott, s a pénzt el vet te, a pénz tár nok tól, amit 
pénzt ho zott, hogy ve gye át a mar hát. Ez az ál lam pén ze vót. 
Ő csak pénz tár nok vót. Hát min den az ál la mé vót, kom mu nis-
ta vi lág vót. Az meg el vet te, s ő az zal a pénzvel el in dult. S ment 
egy Ba lázs An ti, mond ták, hogy ma gyar csend őr vót va la mi-
kor, de ez nagy kom mu nis ta vót, s ment utá na, s mond ta:

– Ne, Győrike, ne okos kod jál, s add vissza a pénzt!
S mond ta:
– An ti bá csi, tér jen vissza, mert meg lö vöm!
S meg kel lett vóna lő je, de nem lőt te, nem akar ta meg lő ni.
Ak kor vót ne ki egy tit ká ra, azt úgy hív ják, Tima Jó zsi, még 

él, aval esszeverekedtek vót, az a Jó zsi őt meg szúr ta, s vi tá sak 
vótak, s ek kor tit kár vót. Na hát ak kor utá na tér tek. S osztán 
men tek utá na, min de nütt kí sér ték. Ad dig, amíg ki ér tek a me ző-
re, s a me zőn ugye jöt tek a csend őrök es, ak kor lőt tek utá na. S ál-
lí tó lag ez a Tima elé vet te a gép pisz tolyt, s utánalőtt. Úgy el lőt te, 
az ő gép pisz to lyá nak a tárját ér te, úgy hogy már csak egyes be 
le he tett lő ni, mert hát a tár nem mű kö dött, a ru gó ben ne.

S az tán ott Új fa lu ba bémentek, Új fa lu nak az in nen ső vé gi-
be, ad dig űz ték, hogy ment. Ér te a lá bát es egy lö vés, s so kan 
men tek utá na, még a ci gá nyok es – ott a fa lu vé gén a ci gá nyok 
van nak –, s oda egy tyúk paj tá ba bébújt. S azt mond ták, hogy 
már úgy eltűnt… s nem akar ták, már a csend őrök es saj nál ták. 
S a ci gány oda ment, s vót Györinek ki csi pisz to lya, a ci gány 
oda ment:

– Hát – aszongya – lás sák-e, hol van! – a kap ta meg, a ci-
gány.

S meg fog ta a lá bát, a lá ba meg vót lő ve, vér zett. Meg fog ta 
a lá bát s kezd te húz ni. Ak kor Györi úgy meg lőt te a ci gányt, 
egyet szök kent, s oda esszeesett. S ak kor sa ját ma gát es meg lőt-
te, fej be. Így vég ző dött az egész. (Kászonaltíz)

69. Altízen ál lat vá sár, át vé tel vót. Hogy jön a konkár. Oda 
úgy össze gyűlt, aki nek ál lat ja vót el adó, vagy ki nek szer ző dé se 
vót, az is oda vit te az ál la tot. Ugye jött a pénz, a bank is kül-
dött ki fi  ze tő em bert, ki fi  zet ni az ér té ket. S ez az il le tő ezt a 
na pot vá lasz tot ta – ő kü lön ben kászoni vót, feltízi. Oda ment 
be, a plé bá nia ud va rán vót az át vé tel, így mond ták, bément a 
szo bá ba, kényszerítette a kasszírt, hogy ad ja át a pénzt. Hát át 
is ad ta, s aval szé pen el sé tált ve le. S ak kor hogy ő ki jött, sen ki 
nem mer te bán ta ni, mert ugye en nek fegy ve re vót. Ahogy ki-
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jött az ud va ron, nem tért fel a fő úton, ha nem a temp lom alatt 
van egy ilyen sze kér út, s azon jött fel, hogy jöj jön ide átal Új fa lu 
fe lé. A leg rö vi debb út a fa lu nak a szé les sé ge. Ott ke resz tül jött, 
s ide tar tott átal, úgy hív ják, hogy Szetye. S ő ott jött ke resz tül, 
de a mi énk az őr pa rancs nok bent vót, s an nak ha mar hírt ad-
tak, s a nyo má ba sze gő dött. Kö zel nem ment hoz zá, de kí sér te. 
És mi kor a Szetye pa ta kán ke resz tül jött, hát utá na lőtt az őr mes-
ter s el ta lál ta a lá bát. De ez alatt meg ér ke zett Kézdivásárhelyről 
a mi lí cia is, on nan egy cso port jött fel. Ő azért át tu dott jön ni 
egé szen ide a fa lu ba – ő akart men ni fel az er dő re, de az őr mes ter 
annyi ra fé kez te, hogy mind csak ide tar tott a me ző fe lé. Ugye 
sza bad hely ment, úgy hogy lá tó kör be vót min dig. No béjött ide 
Új fa lu ba, s ak kor a leg el ső ház hoz bément. Ott sen ki nem vót 
hon, s oda el bújt a tyúk paj tá ba.

Ez alatt meg ér kez tek, mon dom, a kézdivásárhelyi csend-
őrök is, de meg vesz tet ték, hogy ho va lett el. Job ban mond va 
fél re ve ze tőd tek, mert va la ki in nen a fa lu ból ment ki a me ző re, 
Cse re fe lé, s ak kor ki ál tot ták:

– Ne, hol me nyen!
Azu tán ira mod tak, s ez alatt ugye el bújt az il le tő. De csak 

gya nús vót, mi kor utol ér ték az il le tőt, meg győ ződ tek, hogy 
nem ő. Kö rül vet ték az épü le tet, s ku tat tak min dent, ku tat tak. 
S vót egy ci gány is, aki a csend őrök höz sze gő dött, és az reá-
akadt a paj tá ba. S meg fog ta a lá bát s kiájtotta:

– Ne, itt van!
Igen, de ak kor egy so ro za tot a cigánba be le eresz tett. Azt el vit-

ték osztán Szentmártonba a kór ház ba, de az tán meg halt, nem bírt 
meg él ni. S va ló szí nű, hogy a má so dik so ro za tot ma gá ba eresz tet-
te. Mert osztán azt a paj tát úgy össze lőt ték, kör be, szi tá vá lőt ték. 
S va ló szí nű, hogy ő sa ját ma gát meg lőt te. Ennyi vót, ennyit 
tu dok ró la. Én nem vótam ott, de itt a szom széd ba tör tént, hal-
lot tam a lö völ dö zést, de ar ra fe lé nem men tem. (Kászonújfalu)

70. Pél dá ul én meg mon dom, Je ges nek sze ren csét len nek. Mi 
vót a vesz te. Az, hogy itt vót egy Okos ne ve ze tű em ber, aki nek 
vót egy fél sze mű fi a, ilyen nagy kom mu nis ta lett. A papokot 
es ütte, s a temp lo mot rak tár nak akar ta, egy ir tó nagy kom mu-
nis ta vót. S ap ja ve ze kel te, job ban mond va. Mert ő va la mi kor 
csor da pász tor vót, s vót ne ki egy szép le á nya, s ha za en ged te a le-
á nyát egy szom ba ton, de hét főn men jen vissza olyan kor, hogy 
a csor dát kap ja a szál lá son. No s ak kor a leánka elé ment a szál-
lás ra, s biz tos fá radt vót – ott a pász tor tár sa be szél te. S az ak kor 
az öreg oly hir te len mér gű em ber vót. S a leánkához hezzáütött, 
hát le het, hogy ne úgy, hogy meg hal jon, s a le á nya meg halt, no. 
S ak kor az a csa lád vi tá ba vót itt egy má sik családval, hogy egy-
mást úton-út fé len tá mad ták, s szúr ták, ütték, mit tu dom én, 
mi. S ak kor az öreg ténleg ve ze kelt, mert ál lan dó an a mi sé re 
ment, gyónt, bán ta bű ne it, s ak kor ez a fi a erőssen ha ra gu dott 
az ap já ra, hogy mit imád ja a papokot s mit imád ko zik, nem tu-
dom, mi. Hát osztán hogy ő lőt te-e meg? Sze rin tem, így hang-
zott, hogy ő kel lett. Vagy a má sik fi a, Jovákinak hív ták. S ez 
a sze ren csét len Je ges ak kor ha za vót a ka to na ság tól ilyen el tá vo-
zás ra, nem vót hi va ta los el tá vo zá si pa pi ra, s ak kor ezt kezd ték 
nyo moz ni, s azt ál la pí tot ták meg, hogy Je ges lőt te meg a vén 
Okost. No de hát nem vót bi zo nyí ték.

S ak kor ez kez dett há nyód ni, buj kál ni az er dő kön, s ak kor 
va la hol esszetalálkozott ezekvel a Pusztaiékval. Na és osztán 
ők mond juk bán tal maz tak, de ma gunk faj ta em be re ket nem, in-
kább az er dé sze ket s a csend őrö ket, eze ket tá mad ták.

Osztán Je ges nek a ha lá lá ról be szé lek. Itt, ahol van most 
a plebánia, a kom mu nis ta rend szer alatt ott vót há tul egy is tál-
ló, ott vót a mar ha át vé tel, amit vit tek Kézdire le vág ni. Ak kor 
a pénz tár nok jött az átvevőkvel, úgy hogy ami kor az ál la tot át-
vet ték, ki is fi  zet ték. Osztán eztet hogy ki vit te reá, bément, 
s a ke ze ket fel, s a pénz re ke zet tett, Je ges. El in dult, hogy 

men jen del Szetye fe lé. S ele get mond ták, hogy „Ignácka, tedd le 
a pénzt s add vissz!”, s nem tu dom, mi, nem áll ha tott. Fel in dult 
Szetye fe lé az er dő kö zül, az olyan kaszállós csepüs er dő vót. Ő ha 
fel me he tett vóna ak kor a nyom ba, nem tör tént vóna meg a ha-
lá la. Át vá gott Új fa lu fe lé. Mi kor Új fa lu vé gi be béért, hát már to-
vább nem vót mer re men jen, ott va la mi tyúk paj ta vót, mi cso da, 
oda bényomódott. Ő eset leg meg ma radt vóna, mert a csend őr-
ség, akik ül döz ték, azok nem vet ték ész re, hogy ho va tűnt el, 
ha nem egy cigán kap ta meg. A cigán meg kap ta a lá bát, húz ta ki, 
a cigánt meg es lőt te Je ges, meghótt. De Je gest es meg. Ad tak egy 
össz tü zet a tyúk paj tá ra, szi tá vá lőt tek vót ott min dent. 

No, s ak kor em lék szem, vissza hoz ták ide a pi ac ra egy du-
bakocsiba, s ak kor az ap ját lehítták Je ges nek, hogy nezze meg, 
az ő fi a-e. Aszondta az öreg, hogy így nem is me rem. Hát kér dez-
ték az öreg től – mert ott vótam, ezt nem jog ta la nul be szé lem 
el –, s azt mond ta az öreg, hogy:

– A mejjin van va la mi jel, szú rás jel s mi, húz zák le az in git. 
S ak kor meg tu dom ál la pí ta ni, hogy az én fi  am-e.

Le húz ták, s ténleg az ő fi a vót. Osztán úgy el vit ték – hogy 
ho va vit ték, ki tud ja. Azu tán nyo moz ták, akar ták tud ni, hogy 
ho va van el te met ve, s nem tud tak a nyo má ba jut ni, hogy Je ges 
ho va van el te met ve. (Kászonimpér)

Kincs mon dák
A kincs ki gyúl
71. Ahol va la mi fény ki gyúlt, ott vót el ás va arany. (Ká-

szonjakabfalva)

72. Azt mond ta, hogy arany ki gyú lás. Édes anyám is ma gya-
ráz ta. Aszondta, hogy vót, s men tek oda, hogy ás sák ki, s nem 
ta lál tak sem mit. Mond ták, hogy több hellyen vót, hogy az 
arany ki gyúlt. (Kászonaltíz)

73. Leg alább is mond ták, ne kem is mond ták, az il le tő már 
nem él, hogy ment le fe le Kézdivásárhelyre sze kér rel. S ott, úgy 
hítták, Szetye híd ja, ott lent. Ott lá tott egy ilyen láng ra lob ba-
nást. Ő mond ta sa ját szá já val. De ez rég vót. (Kászonújfalu)

Kászoni kincs ásók
74. Va la mi vár vót ott ez előtt, s ott ke res ked tek, még va la-

mi ásá so kat is csi nál tak. De nem kap tak sem mit. Ide fel vót 
még egy ká pol na, ott is so kat ás tak alatt. Ás tak ren ge te get. És 
mond ta egyik: e’ van alat ta, s a’ van. Pró bál ták, de sem mi se 
vót. (Kászonfeltíz)

75. Vót itt egy em ber, Imecs ne ve ze tű, az éj sza ká kat föl delt 
ott [Szetye vá ra]. Még lám pát vitt oda vagy gyer tyát. S ott ke res te 
a kin cset, de so ha nem ta lált sze gény sem mit, csak , csak az ásás 
vót. Ko moly lyu ka kat ás tak, biz tos, má sok is, mert több fődmun-
ka vót ott. De sze ren cse nem szógált egyik nek se. (Kászonújfalu)

76. A ré geb bi ro mán idő be, a ro mán im pé ri um alatt egy 
cso port em ber, nem tu dom, kap tak-e va la mi ira tot vagy nem 
kap tak, elég a’ hoz zá, hogy ásat ni kezd tek. Béástak, hogy arany 
után ku tat tak. Béástak a vár alá, de jó messze, mint a bá nyá-
ban, ki tá mo gat ták, s hord ták ki ta lics ká val, le gé nye ket fo gad-
tak, hord ták a fő det, de nem ta lál tak sem mit. A’ vót az izé je, 
hogy egy fő er dész nek a fe le sé ge vót, aki irá nyí tot ta a dógot. 
Hogy ő nem tu dom, mi lyen pap pírt ol va sott, hogy ott ren ge teg 
arany vót akkorjába, tö rök vagy mi fé le vándornépek vótak ott, 
ta nyáz tak. De nem ta lál tak sem mit. (Kászonaltíz)

Kin csek a Szetye vá rá ban
77. A Szetye vá rát úgy mond ták, hogy arany szar vas vót ott, 

el ás va. (Kászonfeltíz)
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78. Vót egy ilyen mon da-mon da, hogy arany kecs ke. Mond-
ták, hogy arany kecs két ke res tek ot tan, akik az ara nyu kat ásták. 
(Kászonaltíz)

A kin cses kő
79. Egy ilyen mon da-mon da után kezd ték ás ni, itt a fa lu-

be li em be rek. Va la ki el kezd te, egy öt let vót, vagy nem tu dom, 
mi ből in dul tak ki. El kezd ték ás ni, ás tak egy jó nagy lyu kat, 
mert egy húsz metret biz tos, hogy be ás tak. Hogy ma mennyi 
van még eb ből az Arany lyuk ból, nem tu dom. De mon dom, si-
ker te len volt. Mert még csi nál tak egy ilyen vic cet is ve le, hogy 
bétettek egy érc edény be, egy rossz üst be be lé mocs kol tak.

Vót, egy olyant hal lot tam, itt be szél ték, hogy et től a vár-
tól kinnebb vót egy nagy kő. Egy olyan kő, hogy le he tett más-
fél köb mé te res. Egy nagy kő, ame lyik re azt té te lez ték, hogy 
va la mi kel lett ben ne le gyen, va la mit rej tett ma gá ba. Onnat 
lent ről Há rom szék fe lől egy va la mi lyen em ber, va la mi lyen úr 
vagy tör té nész vót, vagy va la mi lyen köny vek után va la mit tu-
dott: azt a kö vet el vi tet te. Hogy ez mennyi re hi he tő, hogy ez 
meg tör tént, én nem ál lí tom, de hal lot tam az öre gek től. (Ká-
szonaltíz)

Hi e de lem mon dák
A hold folt ere de te
80. Így mond ták, hogy a ka szás a kap cá ját éj jel le húz ta s ki-

mos ta, mert hát megvizült, s ki te rí tet te, s nem szá radt. S a hold-
ba be le lőtt. S oda fel szál lott min de nes tül. Úgy hogy a’ lát szik: 
hód ba az em ber a kap cá já val. (Kászonaltíz)

A ha lál elő je le
81. Mi kor a tá ti meghótt, az előtt két hét tel itt vót Jo lán ka. 

A Jóskáéké, még le á nyocs ka vót, Te ri vel ugye uno kák s nagy 
barátnék vótak. S itt ad dig fé sül köd tek a kony há ban, a tük röt 
in nét le vet ték, mert itt ál lott, pon to san egy ilyen tü kör vót, 
s a tü kör el tö rött. Jö vök ha za a me ző ről s mon dom Te ri ké nek:

– Mi tör tént a tükörvel?
Úgy a fél tü kör ki tör ve, fel vót akaszt va. S aszongya:
– Jo lán le ver te.
Na mon dom:
– Elég rosszul tet té tek, mert e’ nem je lent jót!
Én es úgy hal lot ta, örök ké édes anyá tól, hogy nem jó, hogy 

a tü kör el tör jék. S aszongya:
– Mi ért?
S mon dom:
– Azért, mert a csa lád ból va la ki meg hal.
– Aj, men jen el, édes anya, ne babonáskodjék!
Hat hó nap ra a tá ti meghótt. (Kászonjakabfalva)

Ha za já ró ha lott
82. Itt az egyik szom széd is aszondta:
– Értsd meg, az én fér jem ha za jár! Tudd meg, hogy a kasz-

tenyajtó re ze gett!
Hát ő úgy ma gya ráz ta, hogy az ura ha za járt. (Kászonaltíz)

A tej el vi te le
83. Úgy ma gya ráz ta a fel ső szom széd nak az apóssa, hogy 

a má sik fel jebb szom széd bément, va la mit kért, s a te hén nek 
a te jit el vit te. Úgy hogy más nap egy csepp te jet se tud tak fej ni. 
S ak kor elé vett egy su bát, a há zi gaz da, s meg ver te jól. S ar ról 
tud ták meg, hogy ki vit te el a te jet, hogy más nap az oda ment, s 
kért va la mi gyógy szert, hogy úgy fáj a de re ka. S így tud ták meg, 
hogy ő vit te el a te jet. S ak kor vissza jött a tej. (Kászonaltíz)

84. Ha meg bor nyú zik a te hén, visz nek má kot, be le hin tik 
a jász oly ba. S ak kor azt mond ják: csak ak kor vidd el a te jet, ha 

ezt a má kot meg szá mo lod! Tet ték, hogy a bo szor kány ne vi gye 
el a te jet. Ezt itt is so ká ig meg csi nál ták. (Kászonaltíz)

85. S ak kor megint itt egy asszony be szél te, itt a har ma dik 
ház ban la kott, hogy az ő fér je mi kor le gény vót, el ment olyan 
asszony hoz, ahol kis ba ba vót. S ez előtt azt mond tuk ki, kel lett 
sza ba dul ni: hat hé tig a szü lő anya nem sza ba dott az udvarrúl 
ki men jen. S ha az ki ta lált men ni vagy bélépett vé let le nül a 
szom széd ba, az ostorval meg ver ték. S az asszony a kis ba ba mel-
lett fe küdt, s ez oda ment va la mié, be szél ge tett – el vit te a te jet. 
Hogy tej lett a fér fi  nak a mellyibe! Hát ezt nem akar tuk sem mi-
kép pen el hin ni, hogy ez hogy lé te zik. De aszondta: 

– Ért sé tek meg – édes any já nak mond ta –, édes anyám, néz-
ze meg, a mellyem nő, te jem van!

S aszondta:
– Hát te hol jár tál?
Hát aszongya:
– Én oda jár tam Ágneséknél.
No aszongya:
– Ej, mensz te vissza, mert ott a gyer mek nek tej nincs!
S ak kor men tek, s szel tek egy da rab ke nye ret, s a fér fi  nak 

a te jet ar ra a ke nyér re reafejték, reanyomkodták a te jet. S az 
asszony meget te, s a tej vissza jött. Nem akar tuk hin ni, de ő, a 
fér fi  aszondta:

– Ért sé tek meg, ez így vót, nem va la ki mond ta, én jár tam 
meg!

Én nem hit tem. De én es a má so dik gyer me kem mel meg-
jár tam. Ne kem es el vit ték a te jet. Vissza se hoz ták. Egy csepp 
te jem se vót. (Kászonaltíz)

A szép asszony ok csíny te vé sei
86. Mi kor a szél for gott, sok szor mond ták: na, a szép-

asszony ok men nek! Jőnek a szép asszony ok! S innet egy ódalról 
el vit te úgy, fel kap ta a szé nát s el vit te. (Kászonfeltíz)

87. Vagy a me zőn van az a for gó szél. A ren det fel vit te, ugy 
el vit te, Is ten tud ja, ho va. Mond ta a tá ti, Is ten nyug tas sa: „Na, 
a bo szor ká nyok meg ér kez tek!” (Kászonjakabfalva)

88. Vótak úgy, mond juk ak kor az is tál ló ba több ál lat 
vót, az ál lat meg iz zadt, megvizült. S ak kor aszondták, azért 
vizült meg, mond ták az öre gek, a szép asszony ok jár ják. (Ká-
szonimpér)

89. Azt mond ja, a ló nak a far kát úgy béfonták a szép asszony-
ok éj jel, hogy a gaz dá ja nem tud ta ki bon ta ni. Én el hall gat tam, 
az öreg úr mond ta ne kem is, hogy micsináltak, de én nem hit-
tem. (Kászonaltíz)

90. Tet ték a ken dert, az or sót a ge ren dá ba , hogy a szép-
asszony ok aval dógozzanak, mert ha nem, ak kor a mar há nak a 
far kát béfonják. (Kászonjakabfalva)

A csi nál mány
91. Hát pél dá ul most me sél te tennap es te Bogárné, vár tuk 

a te he ne ket. A Regátból va la hogy a só gor asszo nya va la kit meg-
csi nál ta tott, s rea mi kor a negy ven nap be tölt, a pa sas meg es 
hótt. Fi a tal em ber, de meghótt. (Kászonjakabfalva)

Az igé zés
92. Ta vasszal jó idő vót, s ki csap tuk. Em lék szem, mert gyer-

mek vótam, ak kor a kül ső szom széd ment, átalment a pal lón, 
ott egy ko vács la kott, egy ud va ri ko vács, azt is Ba lá zsi hoz ta ki. 
Édes apám nak:

– Ej, ko ma, mi lyen szép disznyaitok van nak! – aszongya.
– S hát – aszongya – mi lye nek, olya nok, elég jó, nincs baj.
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Órá ja se vót, mind a ket tő meg vót dö göl ve! Ez va ló ság, ezt 
tu dom bi zo nyí ta ni. (Kászonimpér)

Az új fa lui jós asszony
93. Vót ott túl Új fa lu ban ilyen jós ló asszony. Apám nak is 

vót tehen el vesz ve. S Csík ba vót egy ilyen kár tya ve tő, kár tyát ve-
tett ne ki. Meg ma gya ráz ta, hogy vót. El men tünk, s meg kap tuk 
a te he net. S egy he te vót már, hogy ke res tük. Sen ki nem tu dott 
ró la sem mit se. Az öregasszon meg mond ta:

– Ne bú sul ja tok, mert meg van nak a te he nek!
S meg ma gya ráz ta, hogy hol van nak. S mi men tünk igenye-

sen oda. S meg kap tuk a te he ne ket. (Kászonfeltíz)

Spi ri tisz ta
94. Azt, hogy az asz talt meg moz gat ták egye sek, nem tu-

dom, tet szett-e hal la ni? Én es lát tam, hogy az asz tal mo zog. 
Ott du ru zsolt még va la mit az a fér fi , ká rom ko dott, hív ta elé 
azo kat a szel le me ket, az asz tal moz gott. (Kászonimpér)

Kászoni el há rí tó rí tu sok
95. Ak kor ha ki csi gyer mek sár ga ság ba esett, nem or vos hoz 

men tek, hogy ke zel jék, ha nem há zi lag ment ak kor a gyógy ke-
ze lés, több nyi re ilyen burjányosan, vagy mi. S ak kor a sár ga ság 
el len a’ vót, aszongya, hogy vit tek egy nagy pe re cet, mi lyen 
a gyer mek, ke resz tül tu dott búj ni, ke resz tül búj tat ták a gye re-
ket a pe re cen. S azt el vit ték a fa lu vé gi re, a ki len ce dik osz lop 
tetejire le tet ték, hogy onnat osztán va la ki el fo gyassza, hát így 
a sár ga ság ból meg gyógy ul a gye rek. (Kászonaltíz)

96. Azt mond ták, hogy hús ha gyó ked den min den fé le étel-
ből vesz nek, ke nyér ből s amit ak kor nap esz nek – mert hús ha-
gyó ked den sok min den fi  no mat esz nek, mert hát más nap ham-
va zó szer da a ka to li ku sok nál, s ak kor böj töl nek. S ki ve tik az 
ab la kon, s azt mond ják, hogy: „Ha lak, ma da rak, minden nek, 
kielégítlek!” Hogy ne egyék meg ak kor nyá ron a ter mést, sem-
mit. Hogy hús ha gyó ked den ezt el in té zik. (Kászonaltíz) 

97. Az ol ló kat be kö töz ték ka rá csony nap ján, s új évig nem 
sza ba dott vág ni az ol ló val. Azért, hogy a far kas a bá rányt ne vi-
gye el. Hogy ha az ol lót be kö tik, a far kas szá ját kö tik be, hogy 
ne tud ja a szá ját ki tá ta ni. S így mond ták, hogy a far kas sza ladt 
ne ki a bá rány nak, s az ál la nem ment, hogy nem tud ta meg fog-
ni a bá rányt. (Kászonaltíz)

Le gen dák
A csíksomlyói kegy hely le gen dái
A pün kös di bú csú ere de te
98. Já nos Zsig mond ugye a re for má tus val lást be akar ta 

hoz ni mindenüve, ak kor a csí ki szé kely ség, a csí ki fal vak esz-
szegyűltek oda a somlyai kegy temp lom ba, s Já nos Zsig mond 
se re ge it a Tol va jos-te tőn szer te ver ték. Nem en ged ték jőni ide 
Já nos Zsig mon dot. S hogy az asszonyokot, gyer me ke ket oda 
tö mö rí tet ték bé a vár temp lom ba, ott vol tak, míg a fér fi  ak har-
col tak. (Kászonaltíz)

99. Az pe dig megint, hogy mi kor Já nos Zsig mond jött az 
em be re i vel, a ka to ná i val, mert akar ta, hogy min den ki áll jon át 
a ka to li kus val lás ról a re for má tus val lás ra, hát jöt tek, hogy most 
már Csíkot… A Szüzanyának kö szön he tik s a sok gyer mek nek. 
Az em be rek oda vol tak mind, s a Tol va jos-te tő re, ami kor ki ér tek 
a Já nos Zsig mond em be rei, itt Csíksomlyón imád koz tak a gyer-
me kek s az asszo nyok, s ez a kucs ma, a csepesz, a gyer me kek nek 
is azt tet tek fel, úgy ál lot tak ki. S mi kor Já nos Zsig mond ha da 
meg lát ta, azt mond ta: a szé ke lyek annyi an van nak! S meg tér tek 
a Tol va jos-te tő ről. S ez pün kösd szom bat ján vót, s az óta van pün-

kösd szom bat ján a bú csú, an nak a tisz te le ti re, hogy a Szüzanya 
meg men tet te a ka to li ku so kat a re for má ci ó tól. (Kászonaltíz)

A csí ki ak ha di cse le
100. Pél dá ul mi ná lunk itt Csík ban az asszo nyok nak van 

olyan, mint egy sap ka, olyan gyön gyös, úgy hív ják, csepez. Na, 
ami kor ez tör tént, hogy in nen nyo mult átal a tö rök csap ta vaj 
a ta tá rok, ott a Nagy me zőn akar tak át men ni, hogy Som lyót is 
ta lál ják; s ott van nak azok a fal vak Szeredától ki fe lé. Micsinál-
janak: hát hogy a fér fi  ak mind há bo rú ba vótak, na gyon ke vés 
vót, ne ki áll tak s ka ró kat csi nál tak, s a ga bo na érett, így, mint 
most, ma gos, a ka rók ra rak tak csepezeket, s még egy ru hát, 
so kat-so kat-so kat ab ba a ga bo nás te rü let be. S mi kor meg lát ták 
eztet, a tö rö kök vótak-e vaj a ta tá rok, mind egy, elég az, hogy 
úgy meg ijed tek, hogy meg fu ta mod tak s el me ne kül tek. S az óta 
lett a csepez csepez. (Kászinimpér)

Má ria szob rát nem tud ják el vin ni
101. Hát an nak az a le gen dá ja, hogy mi kor a tö rö kök be jöt-

tek, így mond ták, hogy nem bír ták el vin ni onnat. Ab ból a ko-
los tor ból. (Kászonjakabfalva)

102. Va la mi kor, most is meg van, ez biz tos, az arcképin, 
mert én is dógoztam itt an nál a temp lom nál, itt most is lát szik, 
szó val mi kor a ta tá rok – a le gen da sze rint, mert ezt nem tud ja 
sen ki, ténleg, mert ak kor még Alcsíkon víz folyt –, no, a ta tá-
rok vótak, ki akar ták a szob rot vet ni, hezzávertek, min den, de 
nem sza kadt össze. Ki vet ni nem tud ták. (Kászonjakabfalva)

103. Va la mi tö rö kök el akar ták vin ni. S úgy meg ne he ze-
dett, hogy nem bír ták moz dí ta ni. S a kar dot fel húz ta, hogy 
el vág ja. A tö rök ve zér. S ma ga ma gát vág ta el, nem a csu da te vő 
szob rot. Osztán az er dő közt meg kap ták, s onnat két em ber 
bévitte osztán a som lyói temp lom ba. (Kászonfeltíz)

104. Hát le gen dát csak annyit hal lot tam, hogy mi kor a ta-
tár já rás vót, el akar ták vin ni, és nem tud ták el vin ni. Annyi ra 
ne héz lett, hogy nem bír ták a sze kér rel el vin ni. Így az tán vissza-
ma radt. Meg ha ra gu dott a pa rancs nok, hogy nem tud ták sze kér-
rel el vin ni, s a kard já val Má ria or cá já ra vá gott. S még min dig 
lát szik. (Kászonújfalu)

105. Cso da te vő szo bor. Ar ról a le gen da mond ja, de nem 
a le gen da, mert ez igaz tör té net. A ta tá rok ami kor jöt tek, s pa-
ran csot kap tak a ka to nák a tiszt től, hogy vi gyék, tör jék össze. 
Meg fog ták: ket tő nem bír ta, négy nem bír ta, tíz nem bír ta, 
huszan men tek ne ki. Cso da lett, hogy nem bír ták meg moz dí ta-
ni. Ak kor a ka to na meg szúr ta. Sem mi fé le fes ték be nem fog ta 
azt a szú rást a Szüzanyán. Csak cso da. (Kászonaltíz)

A könnye ző kegy szo bor
106. Hát úgy mond ják, hogy örök ké könnye zik. Osztán 

hogy mi az igaz? (Kászonjakabfalva)

Má ria szob ra ve rej té ke zik
107. Ez a szo bor ál lí tó lag iz zad örök ké. S így tö rü lik le a 

Má ria szob rát. (Kászonimpér)

108. Som lyón lát tam én es, leg több tö rü li, még a zsebken-
dőjit is. A szo bor ál lan dó an iz zad. Én nem tu dom, hogy mi ért. 
(Kászonimpér)

Cso dás gyógy ulá sok
109. Az öre gek mind mond ták, hogy ott a Szüzanyánál már 

so kan meg gyógy ul tak. Hogy va la mi kászoni, vót egy ide va ló vak 
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em ber is, aki ott kap ta vissza a szemevilágát. Som lyón meg tör-
tén tek ezek. (Kászonfeltíz)

110. Itt egész ség ügyi sze mély je len leg is, nagy Sándorné. 
Jul csá nak mond ják. Ő vál tig azt mond ja, hogy ott gyógy ult. 
A mel le fájt, da ga nat vót ne ki. Az or vo sok sem mer tek hoz zá-
szó la ni, s ugye ez a mell rák ké nyes do log. No és ő vót a kór ház-
ba, de osztán el ment oda bú csú ra, s a temp lom ban – a sa ját 
szá já val mond ta – egy nagy nyíllalást ér zett, bent a temp lom-
ban, a mel li ben. S at tól a pil la nat tól fog va meg szűnt. A da ga-
nat is meg szűnt s a fáj da lom is meg szűnt. Ő mond ta. (Ká-
szonújfalu)

111. Most kö rül be lül négy éve, hogy oda Csík sze re dá ba jár-
tak essze imád koz ni, de mind ilyen be te gek. Fér je ik gon doz ták. 
S itt is meg ala kult egy ilyen ima kö zös ség, hogy imád koz zunk, 
mert hát ér de mes. S ak kor jött, s aszongya:

– Kép zel je el, Er zsi né ni, Zsu zsi ka meg gyógy ult!
S ahogy el mond ta, a fér je vit te le a ne gye dik eme let ről to ló-

ko csi ban, hoz ta le, vit te fel, csak úgy. S egy na pon, kö rül be lül 
most négy éve le vit te, s a hagy mát néz te, s azt mond ja: úgy jött 
ne ki, hogy men ni ké ne, hogy ki szed je. Meg pró bál ta, s hát ki 
tu dott kel ni a to ló ko csi ból. Fér je mi kor jött, hát szin te két ség-
beesett. S azt a to ló ko csit oszt oda ad ták an nak a test vé ri nek, 
aki ezt mond ta. S oszt na gyon so kat imád koz nak, hogy hát-
ha ez is meg gyógy ul. S osztán na gyon kí ván csi vótam, mert 
tet szik tud ni, mond nak, hogy így van s úgy van, s e’ van s a’ 
van… A csíksomlyói temp lom ban imád ko zott a Szüzanyához, 
s egy nyi lal lást érezett, s mind hogy no, meg kell, meg kell pró-
bál ni, hogy tu dok-e men ni. S most tud men ni. Én azt a nőt lát-
tam há rom szor. Úgy hogy cso da. Cso da. Gyó gyít a csíksomlyói 
Szüzanya. (Kászonaltíz)

Cso da Medzsugorjéban
112. 2000. ok tó ber 26-án vótam Medzsugorjéban. Én nem 

vótam ki, mert hát öreg va gyok, s men tünk ar ra a nagy hegy re 
nap pal egy szer. S hát jőnek a töb bi ek, mert vótunk vagy negy ve-
nen. De idős asszony tán há rom-négy vót. Fi a ta lok vótak. S azt 
mond ták, hogy reg gel 8-ra kell men nünk a temp lom ba, mert 
a ma gya rok nak ak kor mon da nak mi sét, mert min den nem zet-
nek ak kor mon da nak mi sét. S 4-kor reg gel kel nek, hogy a hegy-
re men je nek ki, jár ják meg ad dig. S a setétbe egy fe ke te ku tya 
min dig ment előt tük, hogy hol kell men ni. S ak kor, mi kor a mi-

se megvót, ak kor men tünk a má sik hegy re. Oda men tünk mi 
is. Az út ága zott er re es, ar ra es, kiájtottunk – elől men tünk: 

– Most mer re kell tér ni?
S azt mond ja az egyik:
– Men je tek a ku tya után!
A ku tya tud ta, mer re. (Kászonaltíz)

Egy ke gyes álom
113. Is ten nyug tas sa, édes anya me sél te. Ugye An nát te is-

mer ted, édes anyá ék nö vel ték, az any ja test vér vót édes apá val. 
S ak kor ma radt egy más fél éves le ány ka, meg halt. Az ap ja meg-
halt, s ak kor az any ja es sú lyos be teg lett. Ez előtt nem vót ek ko-
ra a dok to ri tu do mány, tü dő bajt ka pott. S aszongya édes anya, 
mert ő gon doz ta, ha za köl tö zött vót oda hezzik, no, ahonnat 
férj hez ment. S aszongya, egy szer kiájtsa apu, hogy men jen fel. 
Úgy mond ta, Me nyecs ke An na, ne ki, sú lyos be teg vót. S no, 
felmenyen, s aszongya Me nyecs ke An na:

– Én – aszongya – lát tam, Szűz Má ria meg je lent s azt kér-
dez te tő lem: „Ne ked, asszony, meg kell halj. Me lyik na pot vá-
lasz tod?” – de vót szom bat. „Szom bat na pot vagy az Is ten nap-
ját, va sár nap?” – S aszongya: – Én azt mond tam, ha már meg 
kell hal ni, ak kor le gyen va sár nap.

S örök ké me sél te édes anya: pon to san va sár nap dél re, mi-
kor ha ran goz tak, meghótt. Ál mod ta a be teg, s ezt me sél te ne ki. 
S ezt örök ké me sél te édes anya. (Kászonjakabfalva)

Apok ri fek
114. Szent Pé ter rel men tek s szil vát vet tek. Szil vát et tek, s et-

tek be lő le, s ott hagy ták a töb bit. Az Úr jé zus fel vet te s vit te ma gá-
val. S Szent Pé ter meg szom ja zott. Min dig egy sze met le ve tett az 
Úr jé zus. S Pé ter ment, s vet te fel. S ad dig, amíg osztán el fo gyott. 
S aszongya:

– Nem jobb lett vol na ak kor ma gad dal hozd? Mert ha én 
nem hoz tam vol na el, ak kor te most mit sze de get nél fel?

(Kászonaltíz)

115. S ak kor megint még azt es, hogy Szent Pé ter nek azt 
mond ta az Úr jé zus:

– Ha tal mat adok ne ked, kér jél va la mit, s az meg lesz.
S azt mond ta, hogy:
– Légy!
S annyit mond ják: Szent Pé ter kár vót le gyen kér jen. Hogy 

mennyi légy van. (Kászonaltíz)
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Legende populare din Caşin
(Rezumat)

Cele mai importante culegeri de legende populare din Secuime au fost publicate în secolul al XIX-lea. 
Această întârziere de mai bine de un secol este aproape imposibil de recuperat, pentru că între timp tradiţia 
legendelor populare s-a restrâns semnifi cativ. Autorul a încercat să le adune pe cele existente în prezent în 
Caşin (jud. Harghita). Corpul de texte ce conţine 115 legende populare oferă posibilitatea atât de a le grupa, 
cât şi de a scoate în evidenţă particularităţile lor locale. Conform concluziilor autorului cele trei piloane ale 
legendelor populare din Caşin sunt cele istorice, haiduceşti şi religioase. Acest studiu arată şi rolul mass-me-
diei în răspândirea anumitor tipuri de legende.

Popular legends from Kászon
(Abstract)

Th e most important Székely folklore legend collections had been published in the 19th century. It is 
almost impossible to make up for the lost past century because in the meantime the tradition of popular 
legends has faded away. Th e author tries to gather the extant legends in Kászon (Caşin, Harghita county). 
Th e body text made up of 115 legends off ers the possibility to group them, but also to emphasis their local 
characteristics. According to the author’s conclusions the legends from Kászon have three pillars: historical, 
outlaw-stories and religious narratives. Th e paper also highlights the role of mass-media in the spreading of 
some types of popular legends. 
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