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A  dercen i  h e g y  

Dercen község határában van egy hegy, amelynek pár ezer 
évvel ezelőtt még nyoma sem volt.  Abban az időben az egész 
felvidék északon hatalmas egységes sziklatömbből, délen pe-
dig végeláthatatlan  síkságból  állt.  

Történt  abban  az  időben,  hogy  két  ördög nagyon  megha-
ragította  az  Úristent.  Kevélyek,  engedetlenek  voltak,  amit  
egy  ideig  csak  túrt  az  Isten,  de  amikor javulni  semmi  áron  
nem  akartak,  letaszította  őket  az  égből.  Az  egyik  a  déli  ró-
naságra esett, éspedig olyan szerencsésen,  hogy még horzso-
lást sem  szenvedett,  de  a másik,  aki  az északi  sziklatömbre  
pottyant,  bizony lábát  törte.  

Sokáig ült szomorúan a törtlábú ördög a magas  sziklatöm-
bön, amely körülbelül ott állhatott,  ahol ma a hatalmas Sztoj  
hegység, és unalmában megbolondult. Akkor még nem voltak 
emberek, akiket megronthatott és rosszra csábíthatott volna, 
nem volt  tehát  semmi  szórakozása  és  foglalkozása.  

Mikor nagysokára hatalmas lábcsontja összeforrt, kivágott 
magának  egy  tölgyfát,  amelyből  egy  egész  erdő  terült  el  a  
sziklatömb  alatt,  ágait  letördelte  és  a  vastag  törzset  mint  
egy botot kezébe fogva, bicegve ördögtársa keresésére indult.  

Messze,  lent,  a nagy síkságon talált  rá társára és  végtele-
nül  megörültek  egymásnak.  

A hegyi  ördög sírva mesélte  el balesetét  és  megemlítette,  
hogy gyakrabban kéne találkozniuk, hiszen nincs semmi szó-
rakozásuk  és  így  agyonunják  magukat.  Csak  az  a  baj,  hogy  
a  sziklatömb,  amelyen  székel,  nagyon  meredek  és  a  le-fel  
járkálás  rajta bizony  veszedelmes.  Pedig  milyen jó  dolog  is  
lenne  elbeszélgetni  és  visszaemlékezni  a  régi  jó  napokra,  
amiket  az  égben  töltöttek.  

Mikor  az  alföldi  ördög legközelebb  visszaadta  társának  a  
látogatást,  a nagy  mászásban  annyira  kiizzadt,  hogy  szinte  



patakokban folyt róla a verejték. Belátta, hogy így csak nagy 
ritkán  lehet  összejönniük,  sietett  tehát  társáriak  tanáccsal  
szolgálni. 

— Barátom, könnyű ezen a dolgon segíteni. Nem kell  egye-
bet  tenned,  csak  a  sziklatömb  délnyugati  oldalát  kicsit  be-
horpasztanod,  hogy ez a rész kissé lejtős legyen,  a  fölösleges  
földet  pedig  lábbal  a  síkságra  tolnod,  hiszen  ott  bőven  van  
hely. 

— Engedd meg,  komám — felelte a másik furfangosan —, 
de én  nem hiszem,  hogy  ez  a  terv  keresztülvihető  lenne.  

— Nem  hiszed? — kérdé  az  alföldi  ördög  csodálkozó  han-
gon.  — Pedig  ez  egy  cseppet  sem  lehetetlen.  Hiszen  tudod,  
hogy  mi,  akik  örök  életre  vagyunk  kárhoztatva,  mindent  
megtehetünk  ezen  a földön. 

— Engedd  meg,  pajtás  — felelte  a  hegyi  ördög  —,  de  én  
nem  érzek  magamban  annyi  erőt,  hogy  erre  képes  lennék.  
Te  is  csak  úgy  mondod,  de megtenni  nem  tudnád.  

— Nem  tudnám  megtenni?  — pattant  fel  az  alföldi  ördög  
dühösen.  — Nem  szeretem,  ha ilyen balgaságokat  beszélsz.  
Ha  akarod,  fogadjunk.  

—  Nem  bánom  —  felelte  a  hegyi  ördög  és  keblét  kaján  
öröm töltötte  el.  — De miben  álljon  a fogadás,  komám?  

—  ígérd  meg  — volt  kész  azonnal  a  válasszal  az  alföldi  
ördög —, hogy aláveted magad hatalmamnak  és  addig fogsz 
szolgálni engem, mint uradat, amíg ez alól fel nem mentelek.  

— Jól van,  komám — felelte  a bicegő  ördög. — Áll  a foga-
dás,  ha három  nap  alatt  megcsinálod.  

És  olyat  csapott  társa  tenyerébe,  hogy belezendült  az  ég.  
— Most pedig vonulj félre és  nézd meg,  hogyan  teljesítem  

ígéretemet — mondta az alföldi ördög. — Háromszor sem kel 
fel  a  nap,  és  ennek  a  hegynek  az  oldalán  olyan  lépcsőzetes  
völgyet  csinálok,  hogy  azon kényelmesen  fel-le járhatsz. 

Az alföldi ördög azonnal hozzálátott  a munkához.  Vett egy 
darab éles sziklát, vele jó mélyen párhuzamos vonalat húzott 



a  nagy  sziklahegy  délnyugati  oldalán,  aztán  egyik  lábával  
megtámasztotta magát a hegy tetején, a másikkal pedig tolta 
lassan  a  földet  a nagy  déli  síkságra.  Nehéz  munka  volt,  iz-
zadott  szegény  pára,  de  azért  gurult  a  sok szikla  és  a föld a 
síkság  felé.  Még két  teljes  napot  sem  dolgozott  az  ördög  és  
már kész  is  volt  a lépcsőzetes  völgy.  

Mikor  a hegyi  ördög látta,  hogy  a társa  megnyeri  a  foga-
dást, nagyon megijedt és sajnálni kezdte könnyelmű ígéretét. 
Elvégre  nem  tréfadolog  alárendelni  magát  társának,  enge-
delmeskedni  neki  évezredeken  keresztül,  sőt  talán  mind-
örökre,  míg  csak  fel  nem  szabadítja.  

Hirtelen ravasz  gondolata  támadt.  
— Jó, jó, barátom — kezdte gúnyosan —, a lépcsős völgyet 

már majdnem teljesen elkészítetted,  csakhogy  ez a sok  szik-
latörmelék és föld nem maradhat  ám itt a síkságon  szétszór-
va.  A  fogadást  csak  akkor  nyered  meg,  ha  amit  itt  szerte-
szórtál,  mind  egy rakásba  hordod.  

—  Nem  bánom,  azt  is  megteszem  —  morgott  az  alföldi  
ördög mérges hangon —, pedig kikötve nem volt.  De ha már 
kívánod tőlem, akkor legalább mutasd meg azt a helyet,  aho-
vá  összehordjam.  

A szabadságát féltő ördög erre kiszemelt egy jó messze  álló  
fát  és  rámutatott.  

— Az elé  a fa elé  óhajtanám.  
— Teljesüljön kívánságod — szólt  az alföldi  ördög bosszú-

san.  — De  nehogy  kifogást  emelj  újra,  hogy  nem  a  kijelölt  
helyre  hordtam  össze  a  törmeléket,  ezért  engedd  magad  a  
fához  kötni,  hadd  emeljem  a szemed  előtt  a  halmot.  

—  Nem  bánom  —  felelte jóhiszeműleg  a  hegyi  ördög  és  
ráállott,  hogy  a társa  erősen  a fához  kötözze.  

Erre aztán az alföldi ördög hozzálátott a munkához.  Hány-
ta  a  sok sziklatörmeléket,  földet  arra  a helyre,  ahol  a  társa  
állott.  Először azt hitte  a balga hegyi  ördög, hogy csak vélet-
lenségből  hányja  köréje,  nem  pedig  eléje  a  törmeléket,  de  



mikor már alig látszott  ki  a magas halomból, próbálta  a tes-
tét  kiszabadítani,  ám  az  erős  kötelék  és  a  körülötte  feltor-
nyosuló halom nem engedte. Erre irtózatos kiabálásba, böm-
bölésbe kezdett, szinte minden reszketett, de a mérges alföldi 
ördög,  akit  ravasz  kollégája nagyon megharagított,  nem  tö-
rődött vele,  csak dobálta egy rakásra a sok törmeléket,  amíg  
társát  teljesen be nem  temette.  

így  keletkezett  az  a szép hegy,  amelyet  ma  derceni  hegy-
nek  neveznek.  Valamikor jóval  magasabb volt,  de  egy  része  
az  alatta  lévő  ingoványos  talajba  süllyedt.  A kiásott  lépcső-
zetes  völgy  pedig  nem  más,  mint  a  havasokból  lenyúló  La-
torca völgye.  



Munkács  eredete  
A ladomériai  és  a galíciai  fejedelmektől  kapott  útmutatás  

szerint  a Vereckei-szoroson  bejöttek  a  magyarok  Pannónia  
földjére. Éjnek idején a rengeteg  erdők között érkeztek  meg,  
s  a  síkságra  érve  tábort ütöttek.  Almos vezér  arra  a  hegyre  
vonta fel sátorát, amelyen jelenleg a Bazilita atyák kolostora 
áll,  a Hadúr főpapja meg azon a hegyen telepedett meg,  ahol  
most  a  vár  magasodik.  Hajnalhasadtakor,  amikor  a  sereg  
felébredt, Álmos megszemlélte  a tájat,  s látta,  hogy  a szom-
szédos  sziklahegyről  vastag  füst emelkedik  az  ég  azúrkékje  
felé. 

Álmos ezt valami  ellenséges  őrcsapat jelzőtüzének vélte,  s  
rögtön küldte kémeit,  hogy megtudják  a dolog mibenlétét.  A  
visszatérő  lovascsapat  adta  hírül  Álmosnak,  hogy  a  főpap  
mutat  be  hálaadó  áldozatot  a  „Magyarok  nagy  Istenének",  
amiért  a vándorokat  minden  akadályon szerencsésen  ideve-
zérelte.  Ősi  szokás  szerint  kövér fehér mént  vágott  le.  A fe-
jedelem  főembereivel  maga  is  megjelent  az  áldomáson,  és  
nagyon megtetszett neki az a hely. Arra kérte a főpapot, hogy 
cserélje fel vele azzal a hellyel, ahol az ő sátora van felállítva. 
Sokáig vonakodott  az  ősz  pap, míg végre  engedett  a sok un-
szolásnak, különösen amikor egy szép fehér paripát is kapott 
jutalmul.  Amikor  megtörtént  a  csere,  Álmos  erre  a  hegyre  
vonta  fel  sátorát,  s  azonnal  hozzákezdett  a vár  alapjának  a  
megvetéséhez.  A  sereg  negyven  napig  pihent  itt,  s  az  idő  
alatt  meglehetősen  előrehaladt  a vár  építése.  

Amikor letelt a pihenésre szánt idő, az egész sereg Ungvár 
felé  indult,  csak  az  építők  és  az  azok  mellé  rendelt  segéd-
munkások  maradtak  hátra.  Ekkor  történt,  hogy  az  agg  Ál-
mos  átadta  a  fejedelemséget  Árpádnak,  mivel  a  honszerzés  
nagy munkája erős vállakat igényelt.  Árpádot ősi szokás sze-
rint pajzsra emelték,  és közakarattal  vezérnek  választották.  



Ungvár bevétele  után  a magyarok  Szerencsre  értek,  ahol  
ismét tábort vertek.  Ide érkeztek meg azok, akik a munkácsi 
vár  építésén  dolgoztak,  miután  őket  mások  váltották  fel  a  
munkában.  Tőlük kérdezgették,  hogy milyen állapotban van 
a  vár,  s  mint  folyt  a  munka.  Mivel  a  követ,  fát  és  egyebet  
csak a vállukon nagy munkával voltak kénytelenek  a szikla-
hegy  ormára  felhordani,  így  feleltek:  „Isten  mentse  meg  el-
lenségünket is az olyan helytől, felette munkás hely vala ez." 

E  hagyomány  szerint  nyerte  a vár  és  a városa  a  Munkás  
vagy  Munkács  nevet.  



Szengor  vára,  Borzsa  vára,  avagy  a vári  vár  
története 

Beregben,  ott,  ahol  a Borzsa beszakad  a Tiszába,  állt  egy  
szép vár hajdanában.  Ott ragyogott,  most már  csaik omladÁ 
kos temető,  de Borzsa várára és elődeinkre most is  emlékez-
tető. 

*  *  *  

Amikor Attila  és vezérei  Etelközből  lassan  haladtak  ked-
ves  honunk  felé,  hogy  elfoglalják  mint  Leventának  vére  és  
utódai  őseiknek  a földjét, amelyet hajdan Bendegúz  magzat-
jai bajnoki vérrel szereztek,  a honfoglalókat minden lépésük-
ben  a szerencse  kísérte.  

Hangos kürtölések közt értek Halicsig.  Halics régi  lengyel  
város,  őseink  útjukat  errefelé  vették,  s  a város  alatt  tábort  
ütöttek. 

Szengor,  Zalán  vezér  alattvalója,  Borzsa  várában  lakott.  
Haragos,  kevély  zsarnok,  dühös  tigris  volt.  Jegyben járt  a  
halicsi  fejedelem egyik  leányával.  

Ahogy  elődeink  Halicsba  értek,  annak  fejedelme  azonnal  
érezhette,  hogy  milyen  nagy  a magyarok  kegyelme,  mert  a  
legyőzött halicsiaknak minden elfoglalt birtokot visszaadtak. 
A  megnyert  kegyelemért  Álmos  vezért  a  halicsi  fejedelem  
megvendégelte,  s  kezesként  sok  főrangú emberének  a  gyer-
mekét  a magyarok  táborába küldte.  Köztük volt leánya,  Mi-
lota  is.  

Itt  látta  meg  Béla,  Árpád unokája  Milotát,  akit  meglátni  
és  megszeretni  egyet  jelentett.  Nem  kell  nyelv  a  szerel-
meseknek,  s  a szerelemhez  sem kellenek  évek.  Egy  pillanat  
alatt felgyulladnak az ifjú szívek, ha két szempár összevillan, 



meglágyítja  az  az  érzéseket,  s  máris  kész  a  forró  szerelem.  
A lányka is érezte Béla pillantásának,  tekintetének  villáma-
it, hív tolmácsai  azok az érzelemnek, amelyet egy mosolygás, 
egy  kézszorítás  még  inkább  növel.  Bár  egymás  nyelvét  alig  
értették,  mégis  boldog órákat  töltöttek  ketten  együtt.  

Amint  a  Kárpátok  ormairól  az  ősi  földet  meglátta  Almos  
serege,  vérző  szívvel  el  kellett  válniuk  egymástól  a  szerel-
meseknek.  S  az  elválás  órái,  tudjuk,  keservesek.  Csak  egy  
kézszorítást  tehettek  Álmos  jelenlétében.  Az  elválás  kínja  
szaggatta  szívüket  s  könnyzápor  ömlött  szeméből  a  kedves  
szláv lánykának.  Majd amikor senki  sem látta, Béla is  csen-
des könnyeket  hullatott.  

Amíg  a  Kárpátok  oldaláról  Árpád  hada  leért,  Szengor  is  
elvágtatott  a Prut vize mellékére,  és hazahozta  szép  mátká-
ját  Borzsa  várába.  

*  *  *  

Harsogtak  a  bércek  Lehel  hangos  kürtjétől,  futott  az  el-
lenség elődeink hírétől. Bulcsú zászlaját honi szellő lobogtat-
ta  amint  a lovát  ősi vízben  itatta.  

Amint  áttörtek  a  Kárpátok  rengetegén,  a  síkságon,  ahol  
most  Munkács  áll,  tábort  ütöttek,  s  ezen  a  helyen  negyven  
napot  töltöttek.  A Latorca bal  partján  egy hegyen várat  ra-
kattak.  Mivel nagy fáradsággal, munkával rakták,  Munkács  
nevet  adtak  a várnak  és  a városnak.  A várhegyen  áldozatot  
mutattak  be, hálát  adott  a hon nagy Istenének  a főpap, s  az  
oltárfüst  magas  tornyait  látva  boldog jövendőt jósolt  a  hon-
foglaló magyaroknak. Ezt meghallván, a vitézek útjukat nap-
nyugatnak  vették.  így  érkeztek  el  Ungvár  alá.  Megszállták  
és bevették  a várat,  benne  mindent  feldúltak.  Labore,  a vár 
parancsnoka  fogságukba  esett.  

Híre  futott  a  környéken,  hogy Attila  unokái  őseik  földjén  
sátort  ütöttek,  de  görbe kardjuk sehol  nem talált  ellenfélre,  
futott  előlük  az ellenség  nyakra-főre.  



Szengor ellenük  a vári vártól  mintegy  óra járásnyira,  Ma-
csola határában  erős fóldbástyát hányatott,  amely  Macsolá-
tól  egészen  a beregszászi  határig,  a  Kishegyig  húzódott.  A  
földbástya  árka és  a partja még a mai  napig is látható.  Ma-
csola neve  Macsille volt,  mert réges-régen  itt volt  a  kender-
áztató. 

Őseink  azonban nem  a Borzsa felé jöttek,  hanem  Ungvár  
irányába.  A hír  hallatára  megnőtt  Szengor  bátorsága.  Kis  
létszámú  csapatával  nagy  lármával  útnak  indult,  hogy  
összetörje  a  magyarok  ármádiáját.  Valójában  csak  tettetve  
készült  Ungvár  felmentésére,  mert  akkor  már  hallotta  La-
bore csúfos  halálát.  

Ungvár  elfoglalásának  örömére  a  magyarok  vezéreikkel  
együtt  nagy lakomát  tartottak.  Ekkor adták át  a vezérséget 
Árpádnak,  ekkor  esküdtek  neki  szent  hűséget,  itt  emelték  
pajzsukra,  s  pecsételték  meg vérükkel,  hogy  készek  élni  és  
halni választott  fejedelmükért.  

*  *  *  

Bélát nem ragadta magával a győzelmi mámor,  mindezek-
re szíve  süket  és  érzéketlen  volt.  A szerelem  érzése  minden  
más érzést kiszorított belőle. Nem hallott mást,  csak hangos 
szívdobogását  és  az  elfojtott  sóhajtásokat.  

Állandóan a magányt kereste. Kedvenc helye volt a vadon, 
ahol  csattogott  a  parányi  csalogány,  ahol  panaszait  senki  
nem  hallotta,  csak  a  bús  fülemüle,  amelynek  édes  dalától  
néha  álomba  merülve  látta  képzelt  reményeinek  csalfa  be-
teljesülését. 

A vadászat  örve  alatt  többször el-eltűnt  a  táborból.  Egy-
szer is  addig vándorolt  az  erdőben,  amíg  a  Latorcához  nem  
ért. Sokáig bolyongott a Latorca mentén a sűrű erdőben. Csu-
pán szolgája,  Szaniszló  volt  a kíséretében.  Őt azért  tartotta  
Árpád, Béla  nagyapja  a fiú mellett,  mert  lengyelül  is  tudott  
és  a tót  nyelvet  is  értette.  Jekaterinburgból  származott.  



Árpád  unokájának  az  eltűnése  egyedül  a  vén  Csetnek,  a  
régi  hűséges  szolgának  tűnt  fel.  Egy  ideig  szemmel  kísérte  
a  fiút,  de  aztán  elmaradt  tőle,  mivel  sánta  volt  szegény,  s  
lábai  már nem úgy szolgáltak,  mint  hajdan  Ázsiában.  

Béla vad elkeseredésében  nyilával  kegyetlenül  lövöldözte  
a  gerlicéket,  és  közben  minduntalan  távolban  maradt  ked-
vesére  gondolt,  képzelete  állandóan  a  Prut  folyó  mellékén  
kalandozott.  Akit  nem  emésztett  még,  aki  nem  élte  át,  az  
nem  is  tudja,  mily  testet  és  lelket  fárasztó  érzés  az  ilyen  
szerelem. A bolyongástól  és az álmatlanul töltött  éjszakáktól  
elfáradt Béla  lefeküdt  a  földre és  a bús  gondokat  egy  pilla-
natra elfeledve,  elaludt.  

*  *  *  

Szengor,  a nagyhangú,  lármás  vitéz  eddig jött  el  csapatá-
val.  Megállt,  mert  nem  volt  tanácsos  átkelni  a  Latorcán.  A  
félelem  angyala  azt  súgta  neki,  hogy  ne  merészkedjék  to-
vább.  Elég  volt  neki  az,  amit  Ungvár  felől  hallott.  Még  a  
beszédet  is  megtiltotta  most  már  katonáinak,  s  felhúzódott  
egy idő után az  erdő árnyat  adó rejtekébe.  Amint  ott vizsgá-
lódik,  egy szép ifjú tűnt  a szeme  elé,  amint  aléltan  feküdt  a  
földön.  Kézi  íj,  kard  volt  mellette,  ebből  gondolta  Szengor,  
hogy az ifjú magyar. Körülfogta embereivel a zajra felrettenő 
Bélát,  mert ő volt az, ki is lehetett volna más. Béla felugrott, 
rögtön  kardjához  kapott  és  torka szakadtából  kiabálva  Sza-
niszlót hívta segítségül.  Szaniszló jött is, rohant,  de Béla ek-
kor  már  hősen  vagdalkozott.  Ellenfelei  közül  egyet  keresz-
tülszúrt  kardjával,  a  másiknak  a  karját  metszette  le.  
Szaniszló  is  vitézül  forgatta  a  kardot,  de  végül  is  a  túlerő  
győzedelmeskedett.  Fogolyként  láncolták  össze  az  urat  a  
szolgájával,  és úgy vette hazafelé útját Szengor kis  hadával.  

A vén  Cset  is,  hogy  hírül  adhassa  Árpádnak,  hol  tartják  
fogva eltűnt  unokáját,  elbukdácsolt  a mostani  Barkaszó  tá-



jékáig.  Itt  érte  utol  az  este.  Távolról  látszott  hős  Szengor  
táborának a tüze. Cset is lepihent, egy fa odvában húzta meg 
magát. 

Másnap Szengor sebesen felszedte sátorát,  megszaporázta  
lépteit,  és  déltájban katonái már látták  a közelgő beregi  he-
gyeket.  Beregen  kérészül  menve  estére  ért Borzsa  várához.  

Amint hazaért, nagy vigasságot csapott nője társaságában. 
Hitvese  most  még  kedvetlenebb  volt,  mint  máskor  szokott  
lenni.  Nem  sokat  törődött  a  lakomával.  Fojtott  sóhajtások  
törtek  fel  a  lelkéből,  titkos  könnyek  hullottak  a  szeméből.  
Még  szomorúbb  a bánat,  terhesebb,  ha  nincs  kivel  megosz-
tani,  ha  nincs kinek kiönteni  érzéseinket,  ha nincs,  aki  sza-
vával  könnyítene  keserveinken.  Szegény  nőnek  is  sok  elfoj-
tott keserűséget kellett lenyelnie azóta, amióta meglátott egy 
leventét,  akit  nyomban  el  kellett  veszítenie.  A  szomorúság  
és  a bánat  valósággal  ráncba vonta  az  arcát.  

Szengor, a zsarnok, dölyfös várúr nem értette, hogy mi oka 
van kedvesének  a szomorúságra.  Sokszor neheztelt  rá,  ami-
ért  őt nem  forró kebellel  fogadta.  Kérdezgette  tőle,  hogy  mi  
baja van, milyen bánat rágja titkos féregként a szívét.  Több-
ször szigorúan  szólt  hozzá:  

— Te  hölgyem  vagy,  és  mint  nőmnek  ezennel  megparan-
csolom,  hogy  többé így ne lássalak,  mert ha még egyszer  ki-
sírt  szemmel  fogsz közeledni  felém,  s  ha  több sóhajtást  hal-
lok,  kész  leszek még kínzásokkal  is kiszedni  belőled,  mi  oka 
van szomorúságodnak.  S tudom, hogy akkor rögtön elfelejted 
azt, milyen volt  a számodra  még most is  kedves Halics! Tán 
honod jutott  eszedbe,  vagy  otthon  adósságod  maradt,  mert  
tudom,  hogy nem a vén apádat siratod annyira! Jobban  ten-
néd,  ha  nem  bosszantanál  engem, jobbkezét  a  nagy  Zalán-
nak.  Nem  tűröm  el  azt  a  gorombaságot  váramban  én,  akit  
hírnév  övez  és  dicsőség  kíséri  minden  lépésemet.  Kerülsz,  
bosszantasz,  szétzavarod  a jókedvemet.  Engem  kerülsz,  ki  
most is  két  foglyot hoztam Zalán úr számára? Tudom,  hogy  



majd az egyiknek nagy lesz  a váltságdíja. A másik  lengyelül  
beszél,  az  tán  honodnak  kölyke.  Egyébként  mind  a  kettő,  
amint  nézem  afféle  Hamupipöjke.  Holnap  törvényszéket  
ülök, és mindkettőt kérdőre vonom, és azok után Zalán úrhoz 
Alpárra küldöm  őket.  

— Hát,  kedves  — szólalt  meg búsan  a hölgy  —,  csatáztál  
a  hunokkal?  Beszéld  el,  hogy  találkoztál  ezekkel  a  foglyok-
kal! 

— Ungvárra most nem tartottam szükségesnek bemenni — 
válaszolta  Szengor  —,  egyelőre  nem  tanácsos  odamenni.  A  
Latorca bal partján, ahonnan Ungvárt jól láttam,  hőseimmel  
egy  erdő  szélén  pihenni  megálltam.  Ott  feküdt  az  ifjú  egy  
vén tölgy aljában mély álomba merülten. Amint ezt foglyom-
má tettem,  még aludt.  A másik  segítségére  sietett,  de  azt  is  
megfogtuk hamarjában. Visszafordultunk katonáimmal, ma-
gunkkal  hoztuk  őket,  és  mindkettőt  a tömlöcbe  zárattam.  

Ej  volt  már  ekkor,  sötét,  mint  a  tömlöc,  amelynek  alján  
Béla  és  Szaniszló  fuldokolt.  Az  asszony  fent  a  várban  sírt  
szomorúan  egymagában.  Durva  férje  sértései  még  jobban  
megzavarták  árva  szívét,  amely  majdnem  megrepedt  a  szo-
morúságtól. 

Szengor  nem  hagyta  abba  dorgálásait.  Átkozta  magában  
azt  az  órát,  amikor  átlépte  feleségéért  Lengyelország  hatá-
rát. Hiába faggatta, mért búslakodik, mért ily kedvetlen hoz-
zá,  nem  tudta  kiszedni  belőle  titkos  bánatának  az  okát.  

Amint az asszony meghallotta férjétől, hogy az egyik fogoly 
talán  éppen  hazájából  való,  titokban  megszerezte  a  tömlöc  
kulcsát,  s  elhatározta,  hogy  oda  lemegy.  

Éppen  éjfélre járt  az  idő.  Mély  álomba  merültek  már  az  
őrök és a várbeli lakosok. Szengor nője az egyik meghitt szol-
gálólányával, Bilkával  egy fáklya világításánál csendesen lo-
pakodott,  majd  megállt  a  tömlöc  ajtaja  előtt.  Kinyílt  a  zár,  
majd nagy csikorgatásoktól  kísérve a nehéz vasajtó is. A zaj-
ra felrettent a két fogoly. Azt hitték,  a haláluk  órája köszön-



tött  rájuk,  ezért  állva  várták  a vesztüket jelentő  hírnök  ér-
kezését. Ahogy kinyílt az ajtó s belépett a két hölgy, a foglyok 
szíve megrettent.  Béla újra látta elveszettnek  hitt  kedvesét,  
gyönyörű angyalát.  Milota is megismerte  az iíjúban szíve tit-
kos  bújának  okozóját.  Képzelni  lehet  azt  az  érzést,  amely  
ebben  a  pillanatban mindkettőjükben  megszületett:  a  bú és  
az  öröm,  a váratlan viszontlátás  boldogsága  a  kínos  tömlöc  
aljában.  Béla  végre  leláncolt  karjai  között  tarthatta  a  
mennyet!  A  tömlöc  sötétje  fényre  derült,  a  nehéz  vas  
könnyűvé vált,  a pokoli  börtön édenné változott.  A rab  Béla  
karjai  között  Milota  is  elfelejtette,  hogy  a  penészes  tömlöc  
alján  van.  

Amint  csendesedett  érzéseiknek  vihara,  egymást  érték  az  
ismeretlen nyelven záporozó kérdések,  amelyeket  Szaniszló-
nak kellett tolmácsolnia, hisz eddig nem volt más dolga, mint 
ámulni  és  bámulni.  

így  tudta  meg Béla  kedves  Milotája  esetét,  hogy  az  atyja  
a lány akarata ellenére adta nőül Szengorhoz, vagyis  az erő-
szaknak  engedve  cserélte  fel  Milota  a  pártáját  a  főkötővel.  
Kevély  férjét még ma is  szívből  gyűlöli,  ki  nem  állhatja.  

Milota is ekkor tudta meg Béláról, hogy mint jutott Borzsa 
várába,  a zsarnok  férj kezére. 

Az  asszony  most  azon  törte  a  fejét,  miképpen  segíthetne  
a  foglyokon.  Szörnyen  félt  attól,  hogy  elárulhatják  tettét.  
Mindamellett bízott meghitt Bilkája becsületében.  Megsúgta  
Szaniszlónak,  hogy  most  gyorsan  visszatér  szobájába  és  el-
hozza  bilincseiknek  kulcsát,  megmutatja  nekik  azt  a  titkos  
kijáratot,  amelyen  mindketten  kiszökhetnek  a várból. 

Örült  Szaniszló  az  angyali  lény  boldogító  szavának.  Meg-
mondta  a jó  hírt  a káprázattól  lassan  felocsúdni  látszó  sze-
relmes  urának  is,  hogy  mily nagy  szerencséjük  van.  

— Szerencse neked és nem nekem. Élj vele, ha tetszik! Én, 
Árpád unokája,  nem szökhetek  meg,  mert ilyen  alacsonyság  
nem férhet hozzám. A magyar nem szökik, bátor, bármit tar-



togasson is számára a sors.  Menj te,  én nem megyek! Külön-
ben is, mért vennétek el tőlem ezt a kedves kínt? Édes nekem 
már  a  fogság,  könnyebbek  lettek  láncaim.  E  tömlöcben  de-
rültek  ki  felettem  rég borongós  napjaim,  s  most  itthagyjam  
kedves földi mennyemet? Menj te, Szaniszló! Hagyj itt  enge-
met! Menj és keresd fel Árpádot, s mondd meg, amit  üzenek! 
Mondd,  hogy  rab  vagyok,  szabadítson  ki!  Lehetőleg  hamar  
jöjjenek! 

Szaniszló  Béla  szavait  elmondta  Milotának,  aki  nagyon  
csodálkozott Béla  lelkületén.  

— Menj hát te, Szaniszló,  magad! Fogadj szót uradnak! — 
szólt Milota.  — Siess,  mert különben  tudom, hogy rád akad-
nak. 

Ekkor  gyorsan  felfutott  Milota  a bilincsçk  kulcsáért.  Ha-
marosan vissza  is  tért.  Szaniszló  szabad  lett.  Bilka  segítsé-
gével  kiosont  a várból  a titkos  ajtón.  Futott  Isten  hírével.  

*  *  *  

A borult és a sötét ég leple alatt úttalan utakon bolyongott. 
Már szürkült  az  ég felől,  amikor Baktáig  ért.  Nyugodni  egy  
darab  időre  elrejtőzött  egy  kis  erdő  sűrűjében.  Amint  ott  
szunnyadozva  pihent,  hirtelen  a  közeli  bokorból  nagy  hor-
tyogás hallatszott. Szaniszló szuszogni sem mert, visszafogta 
lélegzetét, nehogy felfedjék ottlétét. A szürkület már áthatott 
a  berek  sűrűjén,  amikor  felserkent  hirtelen  az  álmából  a  
szomszédos  aluvó.  Felült  fektéből és  nagyot  sóhajtott.  

— Hejh, Istenem! Merre vegyem már utamat,  mit  tegyek?  
Tovább menjek, hogy nyakamba vegyem a veszedelmet, vagy 
térjek vissza Béla nélkül? Tudom, nem ád Árpád kegyelmet... 

—  Menjünk  visszafelé  — szólalt  meg  hirtelen  Szaniszló,  
aki közben megismerte  az öreg Cset hangját —, mert ha  en-
gem kergetnek,  téged is bekísérhetnek  a vár tömlöcébe,  oda,  
ahol  Béla  van!  Menjünk,  bátyám,  siessünk,  és  adjuk  hírül  



Árpádnak,  hogy  Béla  rab! Nem  akart  velem  együtt  szökni,  
szaladni,  mert  ö a tömlöcben lelte  meg  a  boldogságot.  

Mindent  elmondott  aztán  szép  sorjában Szaniszló  a  meg-
lepett  vén  Csetnek,  és  nyomban  siettek  vissza  Árpád  tábo-
rába. 

*  *  *  

Még  erősen  ragyogott  a  hajnalcsillag,  amikor  Borzsa  vá-
rának hídjánál, a sáncokon túl a kapu előtt két vitéz állt meg 
kísérőivel  együtt.  Megfújták kürtjeiket,  s  az ismerős  kürtjel  
szavára  csikorogva  leereszkedett  a  vár  hídja.  A két  vitéz  a  
kapuhoz ment.  Az egyik a hős Sztemtura volt,  a másik  Kvá-
szó,  egy  hasonló  nevű  vár  ura.  Sztemtura  bírta  Badalót  és  
Sztemtura  várát  Ilosva  és  Bród  felett,  Kvászó  pedig  a  már  
említett  Kvászó várát  és  annak  környékét.  

Bement  a két vitéz  a várba, barátsággal  üdvözölték  a vár 
urát.  Szengor szívélyesen  fogadta kedvelt barátait,  megven-
dégelte  őket,  hatalmas  lakomát  csapott tiszteletükre.  Egész  
nap tartott  a dáridó. Estére  elnehezült  a fejük a sok borital-
tól. Késő éjszaka lett, mire elcsendesedtek  és nyugovóra tér-
tek.  Akkor aztán  sötétség,  csend  és  nyugalom  honolt  a vár-
ban.  Csak  azok  voltak  még  ébren,  akik  egymásra  vártak.  
Béla  lenn várt,  a sötét  tömlöce  alján Milotáért  epekedve,  de  
csattant  az  ajtó  zárja,  és  két  páncélos  vitéz  toppant  be  a  
cellába. Sisakjuk le volt eresztve, lándzsa villogott  kezükben  
a  fáklya fényében.  Durva viselkedésük  miatt  Béla  hóhérok-
nak nézte  őket.  Az egyik  egy vastag láncot vetett  a nyakába 
és jó  szorosra  húzta.  A másik  a  lábáról  vette  le  a  bilincset.  
Megkönnyebbült  a  lába,  de  egyre  nehezebb  lett  a szíve.  Át-
kozta  magában  a  csalárd  reménységet,  mért  is  hitte,  hogy  
újból láthatja majd Milotáját. Most már tudta, hogy az utolsó 
órája érkezett el. Mindenre felkészülten, bátran és elszántan 
várta  a megváltó  halált.  Az egyik vitéz  durván  megrántotta  



a nyakán  a láncot,  ezzel jelezve,  hogy kövesse,  a másik  lán-
dzsáját  szegezte  rá.  A nehéz  lánc súlya  alatt  szinte  meggör-
nyedt. Amint kiléptek a tömlöcből, a kísérők eloltották  a fák-
lyát.  Sötétben  tapogatózva  folytatták  útjukat.  Százhúsz  
lépcsőn felfelé haladtak.  Majd megálltak.  Kinyílt  egy ajtó és 
bementek. Ekkor megszólalt a parancsnok. Mennyei  érzéssel  
töltötte  el  hangja  Bélát.  Kedves  Milotájának  a  hangját  is-
merte  fel.  Egy  csinosan  berendezett  szobában  voltak  a  vár  
egyik  tornyában.  Az  úrnő  rendezte  be  Béla  számára,  hogy  
szerelmesét  az ő oltalma alatt semmi baj ne éije. Azért  öltött  
magára páncélt,  mert tudta,  hogy a magyar büszke,  nem fo-
gad  el jótéteményt,  még ha  az  életéről  is van  szó.  

Amint  meglátta  Béla  a  sisakellenző  alól  előbukkanó  női  
arcokat,  nem  cserélt  volna  tán még  a mongol  cárral  sem.  

A kísérők  levették  magukról  az álöltözetüket,  leszedték  a  
fogolyról  a  láncokat,  étellel  látták  el,  és  magára  hagyták  a  
szobában. 

Másnap  reggel  tudomására jutott  Szengornak,  hogy  töm-
löcének két rabja már jobb szállást keresett magának.  Dúlt-
fúlt  haragjában,  szitkozódott,  vendégeit  felvergelte,  s  az  
egész  tájat  átfésülte  a  szökevények  után  kutatva.  S  míg  
mindezt cselekedte,  nem is sejtette, hogy az egyik addig fent 
a  várszobában  a nőjét  ölelte,  a másik  meg  már hét  határon  
túl járt. 

*  *  *  

Amikor Béla eltűnt  az ungvári  táborból,  Árpádot is  nyug-
talanság fogta el. Unokája felkeresésére mindenki  más-más  
tervet javasolt.  Végül  is  a kesergő  Árpád  azokra  hallgatott,  
akik  azt javasolták,  hogy kövessék  a megvert  ellenséges  se-
reget  Zemplén  felé,  hátha  azok vitték  magukkal  fogolyként  
a  fejedelem unokáját.  Árpád ezért Zemplén felé vezette  győ-
zedelmes táborát.  Két nap múlva a zempléni vár alatt  ütötte  



fel sátorát. A várat csekély ellenállás után bevette, az őrséget 
lefegyverezte.  Bélának  híre, neve  azonban ide nem jutott  el.  
Tűrnie kellett tehát tovább a keserűséget,  a szíve fájdalmát. 

Zemplénből  a  Bodrogon  túlra,  a  hegyeknek  tartottak.  A  
tokaji  hegyen  újra nagy  áldomást  tartottak.  Hadúr,  a főpap 
itt is nagy áldozatot mutatott be, népéért buzgón imádkozott. 

Innen  a  hegyalján  Szerencs  tájékára,  a  harangi  pusztára  
szállottak.  Rövid  időre  itt  is  tábort  ütöttek.  A hét  vezér  Al-
párra követeket küldött. Alpáron abban az időben Zalán volt 
az  úr,  a fejedelem.  A követség  tárgya  az volt,  így  írja  a  tör-
ténelem,  hogy  Zalán  ősi  földünket  adja  vissza.  Ajándékba  
Zalánnak egy szép fehér lovat küldtek felnyergelve, amelyért 
földet,  füvet,  vizet  és  lakhelyet  kívántak.  A szép  fehér  ló,  a  
vörös  kantár  meg  a  sárga  nyereg  Zalánnak  nagyon  meg  is  
tetszett. 

Míg  a  követek  Alpáron  tették  a  dolgukat,  addig  Árpádot  
nagy  szerencse  és  öröm érte.  A hős  Szaniszló  és  a vén  Cset  
érkezett  meg nagyon fáradtan a táborba.  Mit sem  törődve  a  
fáradtsággal,  azonnal  a fővezér sátorába mentek.  Ahogy Ár-
pád meglátta  őket,  nyomban  afelől  érdeklődött,  hogy  látták-e  
az unokáját.  Szeme szinte könnybe lábadt,  míg a két  embert  
hallgatta. 

— Nagy  csoda — mondta  a sánta  Cset —, nagy  szerencse  
kegyelmednek! Áldott szerencse, hogy nyomára akadtunk el-
veszettnek  hitt  gyermekednek.  Áldott  a  szerencse,  amely  
megtartotta  az  életét!  

Szaniszló is elmondta Béla üzenetét, hogy életben van Bor-
zsa várában  Szengor és  nője rabságában.  Töviről  hegyire  el-
mesélte kalandjukat,  s kérte urát, hogy minél hamarabb sza-
badítsa  ki  a  foglyot.  Amennyire  eddig búsult,  most  annyira  
örült  Árpád,  a hős vezér  és  Csaba,  a páratlan jó  szülő:  

- Ó h ,  szerencsés,  óh,  áldott  nap!  
- Ó h ,  szerencse,  mely  e helyen  engemet  ért!  



— Boldog vagyok és szerencsés, bajtársaim — szól Árpád —, 
ezért  ez  a hely  ezentúl  Szerencsének  hívattasson!  

Innen van  a ma is  fennálló  Szerencs  neve.  
- É l  az én Bélám,  az én jó,  az én kedves  gyermekem! De 

azt,  hogy  tömlöcben  szenvedjen,  nem  tűrhetem!  Borzsa  vá-
rán rajta kell  ütni!  

Béla volt tehát a fő okozója, az ő fogsága, hogy Szerencstől  
visszafordult  Árpád  magyarsága.  

Alpárról is megérkeztek közben a követek, ezért a katonák 
tüstént  felfegyverkeztek,  s  azon  az  úton,  amelyen  idáig jöt-
tek,  Árpád győzedelmes  táborát visszafelé  vezette.  

Ungvárnál  meg sem  állapodtak,  hanem  Szaniszló  és  Cset  
útmutatásai  szerint Borzsa felé siettek.  Még csak  tizennyolc  
nap  telt  el  azóta,  hogy  Ungvárt  bevették  és  hazájukat  Sze-
rencsig  visszaszerezték.  

*  *  *  

Az  idő  alatt,  míg  Szaniszló  és  Cset  Árpád  táborába  ért,  
Borzsa várában szörnyű és rémséges dolgok történtek. A vár-
kapuk több ízben maguktól kinyíltak, leomlott a nyugati bás-
tyának  az  egyik  fele.  Éjfélkor többször  megjelent  egy  fehér  
ruhás  asszony  az  egyik  toronynál,  hallatszott  a lépcsők  csi-
korgása, amint járkált.  Hol még síró pulya nyögése volt hall-
ható.  Szengor  ablakában  többször  kuvikolt  a  halálmadár,  
megrepedt  a  kőboltozat,  a  vár  kápolnájába  egy  nő  ételt  s  
egyebet vitt  be.  

A csodás jelek  miatt  rettegés  szállta  meg  az  őröket.  Csak  
Béla és  Milota  ismerte  a titkokat,  mert  ők rémisztgették  az  
őröket  és  a vár félénk lakóit,  hogy Milota  könnyebben  bead-
hassa  Bélának  az  ennivalót.  

Rettegett  a vár, rettegett  Szengor,  mert tudta,  hogy a bajt 
népének ő szerezte. Nem kellett volna a magyar kadarcs Bé-
lát  elfogni  és  Borzsa  várának  tömlöcébe  hozni.  



Szengor  felkészült  a vár  ostromára,  de  tudta,  hogy  nincs  
erősség  azok ellen,  akik győzelemmel járnak.  

A magyarok látták ragyogni szép Borzsa várának  tornyát,  
amikor  Szengoron kétségbeesés vett  erőt. Kedves  nője  sorsa  
nyomta a szívét, nem szerette volna elveszíteni, hiába érezte, 
hogy  nem  bírja teljességgel  a  szívét,  meg akarta  kímélni  az  
ostrom borzalmaitól.  

Túl  a  Tiszán,  mintegy  mérföldnyi  távolságra  a  vártól,  a  
Tiszának  egy szigetén  kedves  mulatóhelye  állt.  Szép  úrnője  
nevéről  Szengor Milotának nevezte el. Később a mulatóhely-
re  lakosok  gyűltek  s  megvetették  az  alapját  Milota  helysé-
gének.  Szengor  úgy  gondolta,  hogy  itt  a  vár  úrnője  bizton-
ságban  lesz,  s  a jövendőre  nézve  neki  is  nyugalmat  adhat  a  
hely,  ha  menekülnie  kell  majd  a várból.  

Szengor  közölte  Milotával  a  szándékát,  de  nem  kívánt  a  
nő  élni  ezzel  a  szívességgel,  s  erőszakkal  kellett  hát  kény-
szeríteni,  hogy  elhagyja  a várat,  de  az  asszony  így is  szabó-
dott  erősen.  

— Ne űzz el magadtól, Szengor! — mondta Milota férjének. 
— Inkább itt hadd haljon meg a nőd, ahol boldog órái voltak. 
Nekem  ezen  a váron kívül  más  nyugalmas  helyem  nincsen.  
Ha  a vad  sors  rabbá tenné  testemet,  nincs  oly  erő,  mely  el-
szakíthatná  e  helytől  lelkemet.  ím,  nézd,  ez  a  védőeszköz  
van  keblemben  a szívem  tájékán  elrejtve,  ez  megszabadít  a  
rabságból. Nézd, Szengor, ez a méreg a legvégső esetben meg-
szabadít  mindentől!  

— Nem! — mondta szigorúan  Szengor.  — Itt nem  marad-
hatsz!  Tüstént  el  kell  utaznod,  nehogy  engem  átkozz  majd  
magadban! 

A  kényszernek  engedve  ment  el  Milota  a  liget  rejtekébe.  
Csak  Béla  emlékét  vitte  magával  meg kedves  Bilkáját.  

*  *  *  



Felvirradt Borzsa várának végső reggele, amit aztán majd 
követett  az  örök sötétség  éjjele.  Mint  az  árvíz,  úgy  lepte  be  
a  tájat  a magyar  sereg.  Futott  az  ellenség,  Lehel  kürtje  ri-
vallt,  lágy szellő lengette  Bulcsú  zászlaját.  

A vár körül  felverték  őseink  sátrukat,  s  ennek láttán  ret-
tegés  fogta el  az  őrséget.  

Árpád  nyomban  ostromot  fúvatott,  hangos  tárogatók  éb-
resztették  a vitézi  indulatot.  Béla jól látta  a  toronyból  a ké-
szülődést,  s örömmel nézte,  mint özönlik a várnak  a magyar 
tábor.  Lajtorjákat  támasztottak  minden  oldalról  a  bástyá-
nak. 

Szengor biztatta  bőszen  az  alattvalóit,  de  saját  kardjával  
is hátráltatta  a magyar  ostromlókat.  

Két  napon  keresztül  nem  sokra  ment  Árpád  a vár  ostro-
mával,  amíg  színig  nem  hordatta  lommal  és  földdel  a  vár  
sáncait.  Harmadnap estére  a magyarok bevették  a külső vá-
rat,  tornyait,  bástyáit  a földdel tették  egyenlővé.  

*  *  *  

Ez  idő  alatt  Milota  szép  ligeti  rejtekében  búsan  hullatta  
könnyeit,  amiért a vész közt kellett otthagynia elrejtett ked-
vesét.  Csak  Bélára  gondolt,  érte  könnyezett.  Borzsa  várába  
küldte titokban Bilkát, aki visszatérve hozzá elmondta, hogy 
a külső vár már el van foglalva, s az a torony, amelyben Béla 
volt  elrejtve,  a  sáncokba van  hányatva.  

Még  búsabb  lett  a  hír  hallatára  Milota,  mert  úgy  érezte,  
tovább nincs  értelme  életének.  Elővette  kebléből  az  elrejtett  
mérget,  de hirtelen  meggondolta  magát:  „Csak  a gyáva  por-
nak  való  a  méreg,  dicsőbb  véget  is  érhetek.  Ott  a  harc,  a  
küzdelem,  inkább  ott  hulljon  a gyenge testem  porba.  Tiltott  
úton jártam, megszegtem eskümet, elkábította iíjúi szívemet 
a  tiltott  szerelem,  az  okozta vétkemet.  De visszalépek,  és  a  
harcban küzdve teszem jóvá  bűneimet."  



Páncélt  öltött magára,  fegyvert kötött  oldalára,  de  kezébe  
nem vett  pajzsot.  így felkészülve  a  csatára,  még azon az  es-
tén  éjféltájban egy  rejtekajtón visszatért  a várba. 

*  *  *  

Zúgott  a vész,  az  ostrom  egyre  újult,  dőltek  a vár bástyái, 
törték,  rontották,  zúzták  Árpád hős  katonái.  

Szengor látta,  nincs  erő,  mely  ellenálljon,  nincs  lehetőség  
arra,  hogy  a  vár  romhalmazzá  ne  váljék.  Sértett  tigrisként  
rohant  az ellenségre.  Dühe még féktelenebb lett,  amikor azt  
a  hírt  hozta  egyik  vitéze,  hogy  a  belső  vár  nyugati  tornya  
lángba  borult,  és  a  felvont  híd  ledőlt,  tódulnak  be  a  várud-
varba  a kapun  keresztül  a  magyarok.  Megrázkódott  harag-
jában,  sisakját  eldobta,  kardot ragadott  és  a vakon az  ellen-
ségnek  rontott.  Éppen  Botonddal  került  szembe,  aki  egy  
rettenetes  csapással  küldte  a  másvilágra.  

Béla  gyújtotta fel a várat,  amikor látta, hogyan  özönlenek  
be  a  magyarok,  s  már  a belső  várba  is  becsaptak.  Elhagyta  
az  égő tornyot,  kardot vett  a kezébe,  s rohant  ő is  a  csatába.  
Egy páncélos vitéz tünt rögtön a szeme elé, akinek a merész-
sége és elszántsága nyomban felingerelte.  Összecsapott  vele.  
A vitéz  azonban önként  dőlt éles kardja hegyének.  Egy  ször-
nyű döfés, és  azonnal  az  óhajtott véget  érte.  Ó,  irgalmatlan,  
szörnyű  sors!  Milota  volt  az,  aki  Béla  kardja  által  elesett.  
Akkor ismerte meg, amikor kíváncsiságból  felemelte ellenfe-
le  sisakját.  Látta  a halottat,  és  érezte,  hogy  a megolvadt  kő  
nem  zúg  úgy  a  Vezúv  szörnyű  gyomrában,  amint  a  kínos  
indulatok  az  ő lelkében,  nem perzsel  úgy  a  tűztenger.  Elsö-
tétült  a  szeme  előtt  a világ.  Egy perc múlva  azonban  felesz-
mélt. Könnyeit kitörölte szeméből, és cél nélkül futni kezdett. 
Futott,  futott,  míg  egy  patak  partjához  nem  ért.  Itt  végezte  
el  kínos  halálát.  Kadarcsi  tisztéről  még  ma  is  Kadarcsnak  
nevezik  ezt  a mezőt  Vári  határában.  



Szaniszló,  ahogy  a várat tűzzel-vassal  pusztította,  Bilkát  
ájultan  találta  meg  egy  szobában.  Nem  felejtette  el  tettét,  
hogy  kiszabadította  öt  a  fogságból.  Eszméletére  térítette  a  
lányt,  s  magával  vitte  a  sátorába.  

Sajnos, Szaniszló ezután már nem sokáig élt. Ahogy a ma-
gyar had Sztemtura és  Bród felett harcolt,  egy csatában  ele-
sett.  Vitézségét  és hűségét mindenki  elismerte,  de  tetteinek  
a jutalmát nem sokáig élvezhette.  Kapott ö is  földet,  birtokot 
magának.  Szaniszlófalvát  Bród,  Cserték,  Ilosva,  Medence,  
Kövesd,  Kisfalud határolta.  Bilkának  azon túl jutott  birtok.  
Bilke  őrzi  még  ma is  emlékét.  Mások  is  kaptak  még  ezen  a  
tájon  földet  hűségük jeléül.  

*  *  *  

A  magyarok  hamarosan  felszedték  sátorukat,  és  délnyu-
gatnak,  Alpár felé haladtak.  Amikor  a mély Tiszához  értek,  
lábbókat  kötöztek  össze,  amelyek  azonban  nem  értek  át  a  
Tisza  túlsó  partjára.  Ugraniuk  kellett  a vitézeknek  a  vízen  
lévő  szálfákról.  

—  Ugoij,  na!  —  mondogatták  egymásnak,  s  ettől  az  ug-
rásról  keletkezett  a  még  most  is  fennálló  Ugornya  helység  
neve. 

Amint  mind  átkeltek  a Tiszán,  azt  kiáltották:  
— Na,  menj!  
Erről lett aztán annak a helységnek akkor Namény a neve. 
Haladtak  is  aztán  a  vitézek  lépten-nyomon  a  világ  nem  

kis  bámulatára.  



A szép  asszony  dombja  

A nagypataki  határban, Bereg megye  délkeleti lapályán  a  
bortermő  nagymuzsalyi  híres  hegyek  aljában,  a  Vérke  bal  
partján egy kies  domb emelkedik.  Hogy emberi kéz  alkotása  
és az ősrégiség munkája, az látszik fekvéséről és a formájáról 
is.  A folyó túlsó partján  a hegyvonaltól  dél felé — azt beszé-
lik —, egykor Endre tábora állott. Ettől a kortól szájról szájra 
szállt  a történet,  hogy  ez a domb jele  egy szomorú tornak. A 
köznép  a  mai  napig is  „A szép  asszony  dombjá'-nak  hívja.  

De  ki  is  volt,  s  mikor élt  ez  a szerencsétlenül járt  szép?  
*  *  *  

Élt  ezen  a  tájon  egy  gróf  Dobos  nevű  főnemesi  család,  s  
volt  annak  egy  Ilka  nevű  lánya,  aki  éppen  akkor  lépett  a  
kétszer nyolc tavaszába,  a legszebb korba: tizenhat éves lett.  
Szép volt Ilka, megannyi  szép hölgy királynéja.  Aki csak lát-
ta,  mindenki  magasztalta,  az  egyszerű  köznép  meg  egyene-
sen szép tündérnek nevezte.  De nemcsak a külseje volt  szép,  
hanem  a lelke is  nyájas  és  ártatlan.  Boldog volt,  aki  a köze-
lében lehetett. Különösen egy-egy ifjú levente legeltette rajta 
szívesen  a  szemét.  

Egy  nap jókedvében,  meg azért is,  hogy  örömet  szerezzen  
a  lányának,  gróf  Dobos így  szólt:  

— Készülj,  Ilkám! Jövő héten,  majd szent  Mihály  napján,  
búcsúra  megyünk  Lampertházára.  — Beregszászt  abban  az  
időben még Lampertházának hívták, mert majd ezt a későbbi 
nevét  egy  pásztor  emberről  kapta.  

A szatmári  főispán, Mike derék fia, Bálint,  gróf Dobos ud-
varában  szolgált.  Ezeket  hallva,  így  fordult  az  urához:  

— Édes bátyám, ha engeded, én is elmegyek veletek.  Talán 
még az  is  meglehet,  hogy  Ilkával  teljes  búcsút  nyerhetek.  



—  Ó, te  is jössz,  hogyne jönnél  — mondta  a  gróf  —,  csak  
ismerkedj  a világgal  és  az ott megforduló daliákkal.  S mint-
hogy  ottan  a  leventék  tusát  szoktak  tartani,  próbálj  te  is  
velük  kiállani!  

— Kedves dolgot mondasz, bátyám. Magyar vér folyik ere-
imben,  a kard s  a dárda jól forog ifjú kezemben,  és nem ma-
gyar  az,  s  nem levente,  aki  fél  a tusától,  én sem  ijedek  meg  
egy  magamformától.  

—  Nono,  öcsém.  A  napot  csak  lemenve  dicsérd!  Hiszem  
majd,  ha  látom! Meg lehet  a vitézt  tetteiről  is  ítélni!  

*  *  *  

Elközelgett  Mihály  napja.  Dobos  szép  Ilkájával  és  hozzá  
illő pompával felkészült, s útnak indult. Bálint is felszökkent 
büszkén  szép  barna  ménjére.  A  társaság  még  aznap  beért  
Lampertházára. 

Szent Mihály napjára virradóan meghúzták a harangokat, 
hogy  a hívek felkészülhessenek  a búcsúra.  Már a mise  előtt  
tele  volt  Dobos  szállása.  Ment  a  sok  deli  iijú legény,  hogy  a  
csodálatos  szép  lányt  lássa.  Boldog  volt,  aki  vele  csak  egy  
pár  szót  is  válthatott,  de  a  legboldogabbnak  mégis  Bálint  
érezte  magát,  mert  a  leány  reá  pazarolta  a  legszebb  pillan-
tásokat. 

Amikor  a  harangok  harmadszor  utolsót  kondultak,  min-
denki letérdelt,  hogy imádkozzék.  Ilka is  térdre  ereszkedett.  
Angyalnak  hitte,  aki  látta  buzgóságát,  szelíd  arcát,  tiszta  
ártatlanságát. 

Amióta  a világ világ, volt rossz  ember és lesz is,  s  bemegy 
a templomba is.  Ez történt most is.  Bevetődött  a  templomba  
Kankó,  egy  vár  harambasája  és  háromszáz  vérszomjas  ha-
ramiának  a vezére.  Lampertházán járt,  betért  hát  az  imád-
kozok közé,  és  mivel  le volt bocsájt.va sisakjának  a rostélya,  
senki  nem  ismerte  meg.  Meglátta  Ilkát,  a  szép  angyalt,  s  



azonnal  feltette  magában,  ha  törik,  ha  szakad,  Ilkát  elhur-
colja  várába.  Kérdezgette  a  mellette  állóktól,  hogy  kinek  a  
magzatja  az a gyönyörű lény.  Minthogy  a tigris  szívét  is  át-
járja a szerelem, ö is eltökélte magában, ha szép szerint nem 
lehet,  megszerzi  fegyveresen,  akár még életek  árán  is.  

Hírül  akarta  hát  adni  a  dolgot Nyalábnak,  kenyeres  paj-
tásának,  és kérni  őt, hogy segítsen kivitelezni  gonosz  tervét.  
De  amíg  még Nyaláb  társaival  megérkezik,  addig  ő  kémle-
lődik. 

Vége lett  a búcsúnak.  Délután tusára készült  a sok  leven-
te.  Megtudta  ezt  Kankó,  és  azt  is,  hogy  a  szép  Ilka  szintén  
ott lesz a viadalon. Farkas szívét ártatlan bárányéra cserélte. 
Mint  mások,  ő is  beállt  a vívni  szándékozók  sorába,  s  pán-
célosán  fekete sisakjában elvegyült  közöttük.  

Töméntelen sokaság gyűlt össze a szabad,  sík mezőn.  Min-
denki  látni  szerette  volna  a  viadalt,  s  azt,  hogy  ki  lesz  a  
legerősebb  és  a  legügyesebb  a leventék  között.  Harsogtak  a  
tárogatók,  vijjogtak  a  kürtök,  rúgtak,  vágtak  a  mének.  Vá-
gyakozón tágra nyílt szemekkel  bámultak  az ifjak és  vének.  

Ilka  a hölgyek  társaságában  volt,  s  kezében  egy  koszorút  
tartott, akárcsak a többi lány. Mindegyik koszorúnak a pánt-
likájára ki-ki  a saját nevét hímezte,  hogy a koszorút odaadja 
majd egy-egy  győztes  vitéznek.  

Jelt  adtak, s megkezdődött a viadal.  Két vitéz vágtatott  ki  
a  seregből.  Dárdát  szegezve  rohantak  egymásnak,  hogy  ki-
vesse  egyike  a másikát  a nyeregből.  Ha  ez  elsőre  nem  sike-
rült,  újból összecsaptak,  míg a gyengébb  a földre nem  került  
vagy  ki  nem esett  a  dárda  a  kezéből.  

Beregszász  határában  Szabadmező  volt  a  neve,  ahol  az  
ilyen  tornának  volt  a  helye.  

Már több pár is  összemérte  az erejét,  amikor Bálintra  ke-
rült  a  sor,  akivel  a fekete sisakos  páncélos vad Kankó fogott 
kezet,  mert  közben  észrevette,  hogy  Ilkának  Bálint  kedve-



sebb, mint  a többi vitéz,  s azt gondolta,  ezt legyőzni  lesz iga-
zán  dicső  tett.  

Szorult  kebellel  állt  Ilka,  remény  és  kétségbeesés  között  
figyelte  a viadalt,  tartotta  kezében  a  koszorút,  amelyet  Bá-
lintjának  kötözött.  Csendes  fohász  szállt  el  ajkairól,  szerel-
mes  szíve  egyre  hevesebben  dobogott,  alélt  lelke  csendesen  
sóhajtozott:  „Teljék be  dicsősége  Mike  egy  fiának!"  

Összecsapott  a két  lovag,  csattant  a dárda és  a pajzs.  Bá-
lint  és  a  lova  egy pillanatra  megingott  a rettenetes  ütéstől.  
Kankó,  az  ismeretlen  zsivány  már  kezében  érezte  Ilka  ko-
szorúját.  Reménye  azonban  hamarosan  szertefoszlott.  Bá-
lint,  amint  megérezte  ellenfele  roppant  erejét,  amennyire  
csak  bírta,  összeszedte  magát,  s  teljes  erejéből  úgy  rontott  
az  ellenfelére,  hogy kiverte  a dárdát annak  a kezéből.  Ezzel  
vége is  lett  köztük  a tusának.  Kankó vesztesen,  megszégye-
nülve sarkantyúba kapta a lovát,  s bosszút forralva elvágta-
tott. Megfogadta magában,  hogy ezt a kurta napot  halmozva  
visszaadja,  bár vesszen  el  haramiáinak  apraja vagy  nagyja.  

Bálint boldogan vette át a győztesnek járó koszorút.  Örült  
Ilka is  szívből,  hogy  az  egy  ilyen  derék  daliáé  lett.  

Még egy ideig  csatáztak  egymással  a vitézek,  majd  pedig  
egy  másik  mezőn  lovaikkal  versenyeztek.  Egészen  Búcsúig  
vágtattak,  majd  onnan  visszatértek.  Az  első  pályadíjat  egy  
tarpai legény vasderes paripája, a másodikat Bálint arab faj-
ta barnája nyerte.  Gróf Dobos adta át nem kis  büszkeséggel  
mindkettőnek  a jutalmat. 

Ezzel  a játéknak  vége  lett.  Mind  hazamentek  a  vitézek,  
vagy  a  szállásukra  hajtottak.  Bálint  hazafelé menet  kötőfé-
ken  vezette  a  lovát,  s  lopva  átkarolta  Ilkát.  így  lopja  be  a  
szerelem  szikrája  is  magát  az  ifjak  szívébe,  és  csak  akkor  
vehető  már  észre,  ha  lángot  vetett.  Köztük  is  szaporodtak  
napról  napra  a szerelem jelei. 

A gróf és  családja  csak másnap készült  haza.  Úgy  döntöt-
tek,  hogy  a Tiszáig  elkíséri  őket néhány  vitéz.  



*  *  *  

Kankó,  ahogy  a  Szabadmezöről  elvágtatott  epés  gyomor-
ral, hol bosszútól lángoló, hol a szégyentől  sápadó ábrázattal  
repült  tova  lován  sasfészke  felé,  ahol  már  várt  rá  Nyaláb  
pajtása.  A  tüz  szikrázott  két  szeméből  és  dühös  tekintete  
mutatta,  hogy most valóban  szörnyű baj  érhette.  

— Még mióta eszem tudom — szólt Nyalábhoz —, ily nagy 
gyalázat  próbált  fejemen nem  esett.  Száz  vipera  dúlja  keb-
lem, gyilkol  a pokol mérge, vér nélkül  el nem csendesül  vért  
szomjazó  férge.  Gondold  meg,  ahogy  ma  Lampertházára  
mentem,  szokásom  ellenére  a  vesztemre  a  templomba  tér-
tem.  Most  is  szédül  még  a  fejem,  kápráznak  szemeim.  Szé-
gyen  fog  el,  ha  elmondom:  ellágyultak  érzéseim.  Olyan  an-
gyalt  láttam,  hogy  olyat  még  nem,  amióta  a  fogam  
kicsírázott. A pokolban is szenvednék érte láncot. Olyan szép 
volt,  oly buzgó,  hogy  elkárhozott  szívem  őt látva szinte  már  
imádkozott.  Enyémnek  kell  lennie,  pajtás!  Most, vagy  soha!  
Segíts  rajtam, mert ha nem,  taszítasz  örökös, mélységes  po-
kolba. Különben is, mindegy már nekem! Meggyalázott,  becs-
telenné lett a mai naptól az életem! Képzeld el ezt a borzasz-
tó, átkozott mai napot! Egy kölyök ma délután a tusán velem 
összecsapott — ezer mennykő, minden ördög, te már ismersz 
engem, hogy eddig még senki le nem győzött —, de ez a rossz 
fattyú kiütötte  a dárdát  a kezemből.  Vér csepegett  tán  mér-
gemben — hidd el — akkor a szememből! Ez már mind meg-
esett,  hanem  most vagy soha  többé nem, dúlt szívem  harag-
ját,  bosszúmnak  mérgét  ki kell  öntenem!  

A Tiszától jöttem,  láttam,  hogy  a  csarodai  úton  apja  mel-
lett ült a gyönyörű amazon. A kölyök meg vagy húsz éhenholt 
katonával  kísérte  őket, hánytatva magát büszkén a  lovával.  
Őkelmét  és  a kísérőket  a pokolba kell  küldeni,  de azt  a ked-
ves teremtést meg nem szabad érinteni! Annak majd én ma-
gam  leszek  az  őrzője,  gondviselője.  Holnap  éjjelre  ide  vele,  



legyen a Kankó nője! Nahát, most figyelj! Harminc legénnyel  
indulj Csaroda felé! De vigyázz,  hogy nélkülem  semmibe  ne  
fogj! En elmegyek kémkedni.  Délben a Megálljban váij rám! 
Okosan,  csendesen,  mindenütt  vigyázva járjál!  A  rossznak  
éjszaka  virrad.  A  gonosz  tettnek  éjszaka  kell,  hogy  takarja  
a  bűnt és  a  könyörületet!  

A  Megállj  egy  elpusztult  kocsma  volt  a  Szipa  partján  a  
Márki  erdő  mellett.  

*  *  *  

Nyaláb  harminc  válogatott  legénnyel  Csaroda  felé  nyo-
mult.  Mire a hajnal pirulni  kezdett,  Kankó meg  Lamperthá-
zára érkezett, s az egyik orgazdája házában pálinkázott.  Még 
akkor  is  gyötörte  a  rajta  esett  gyalázat.  Hogy  terve  jobban  
sikerüljön, egy vándor barát csuháját öltötte magára.  Orgaz-
dája  adott  neki  egy  zarándokköpönyeget,  egy  vándorbotot,  
egy ócska, kopott barna süveget.  Ezt magára öltötte, vendég-
hajat,  szakállat  ragasztott,  s  így,  csalárd  zarándok  képében  
indult  szembe  magával  a  halállal.  

Bebotorkált gróf Dobos szállásán a pitvarba, s alamizsnára 
várakozott. Amint Bálint meglátta,  alamizsnát nyújtott neki 
s megkérdezte,  hogy honnét való, és merre járt  mostanában.  

— Édes úrfi — szól  Kankó reszkető  hangon — nyomorult, 
bús  életem remény és vigasztalás  nélkül  tengetem.  Hogy mi 
kínoz,  az úrfinak én  azt  el  nem  mondhatom.  Elég  az  hozzá,  
hogy  a Szentföldre  vitt  az  ostoba  indulatom.  Mostan  onnan  
jövök,  de  alig-alig  húzom  már  a  lábaimat.  Ah,  de  csábító  
hibámat  még most  sem  tudom  megvetni!  

— Szegény ember, hát hol lakik? — kérdezi  Ilka,  aki bent-
ről  hallotta  a beszédet.  Igen  sokat járhatott! 

De amint kitekintett  az ablakon s meglátta  az izmos  Kan-
kót,  kételkedni  kezdett  szavaiban:  „Vajon  nem  fillent-e?  
Hogy  hordhat  egy ilyen  ember mankót?  A sok járás-kelés  a  



testet elapasztja.  Ennek meg, né, milyen tüzes,  pirospozsgás  
az  ábrázatja!"  

— Biztosan  a melegségtől  van  — szól  közbe  a gróf.  
— De  atyám  uram,  azok  a villogó  szemek  milyen  vizslák!  
— Hidd el,  Ilkám,  a te  szemeid  csalatnak.  
Kankó közben Bálint szavaiból megértette, hogy a gróf tüs-

tént  indul,  amint  a szálláson  az  ebédjét  elköltötte.  
О is visszatért gyorsan orgazdájához.  Lángolt a két  szeme,  

méreggel  telt  el  újra gonosz vére.  Lehányta  magáról  a barát 
gúnyáját,  előhozta s megnyergelte vasderes paripáját.  Felült  
rá, és egyenesen a Megállj felé vágtatott. Szinte habzott alat-
ta  a futástól  a szegény  pára.  Mire megérkezett,  már  várták  
Nyaláb  vitézei.  

Közéjük  lépett,  s  keményen  így  kiáltott:  
—  Kedves  bajtársak!  Ismerem  elszánt,  hű  lelketek,  az  

egész világ  csudálja  majd vitézségteket.  Kedves Nyaláb,  lel-
kem másik  fele! Veled  élek,  veled  halok,  ez  a  dolgok  veleje!  
Mi  a máséra  rászoktunk.  Vagy  győzelem,  vagy  halál!  Vagy  
az  egyik,  vagy  a  másik  ránk  talál!  Gróf  Dobos  ma  ezen  az  
úton, itt az Egresen keresztüljön kevés kísérővel. Mi gyorsan 
rajtuk csapunk, hisz a bátor elszántsághoz mi már úgyis hoz-
zászoktunk,  s nem riadtunk meg egy kis  embermészárlástól.  
Egy  lányka  lesz  velük,  annak  viszont  kedvezzetek.  A  többi  
kincs,  rablott jószág legyen  a tietek.  Aki gyáván  megszalad,  
azt  az én  dárdám vagy  kardom vasa  küldi  a pokolba,  külön-
ben ne legyen  a nevem harambasa.  Nesztek,  foglalóul  a  pré-
dából  egy-egy  máriás,  fogjátok!  Most  az  út  mentén  az  Eg-
resben kétfelől lesben  állunk,  s ha jelszót  adok,  mindnyájan  
kirohanunk  rájuk.  

Estefelé járt  már az  idő,  amint  a  gróf családja  és  kísérete  
a  Csaroda  vizét  átlábalta.  Jándnál  szándékoztak  átkelni  a  
Tiszán.  Odáig  kísérték  volna  a  leventék  az  utazókat.  Ször-
nyen  ellepte  a  zsivány  abban  az  időben  a  környéket.  Nagy  
híre  volt  Kankó  és  Nyaláb  vezér  zsiványcsordájának.  Nem  



volt  tanácsos  magánosan  utazni.  Ezért  kísérte  hát  a  csapat  
a  grófot.  

Mielőtt  a Tiszához  értek volna, keresztül  kellett  menniük  
az Egresen,  ahol  Kankó  és  zsiványai  álltak  lesben.  Alig  tet-
tek  pár lépést,  a  zsiványok  máris  rájuk  rontottak.  

— Rajta!  Öld! Vágd! 
Maga Kankó a sűrűben félreosont. A gróf és  a kísérő vité-

zek  kardra  kaptak,  és  csakhamar  négy  zsivány  harapott  a  
fűbe.  Bálint  Nyalábbal  csapott  össze,  s  bár  annak  baltája  
megsértette kezét, de a haramiavezért mégis derekasan meg-
vagdalta.  Ilka  a veszélyt  látva  ájultan  csuklott  össze  a  sze-
kérben. Kankó hirtelen előugrott rejtekéből, kiemelte a lányt 
a  kocsiból,  s  már  majdnem  a  lovára  kapta,  amikor  Bálint  
bőszen  odaugratott  és  rákiáltott:  

— Ereszd  el! Különben szívedet  tüstént  általverem!  
Ilka  feleszmélve  sikoltott.  Bálint  sem  volt  rest,  akkorát  

sújtott  kardjával  Kankó karjára,  hogy nyomban  eleresztette  
a  lányt.  Derekasan  aprították  a  kísérő  leventék  is  a  zsivá-
nyokat,  akik  hamarosan  a súrűnek  vették  útjukat.  Ök  sem  
tétováztak, hanem gyorsan tovább indultak. Egy meghalt ka-
tonájukat magukkal  vive Jándra érkeztek.  Eltemették  a ha-
lottat a Tisza partján, s elváltak egymástól. A grófék átkeltek 
a  Tiszán,  a kísérők  meg  visszafordultak.  

*  *  *  

Csendesen  élt  gróf  Dobos  egy  darab ideig  szép  dobosi  vá-
rában Ilka és Bálint társaságában.  Szinte már  családtagnak  
tekintették  a fiút,  amióta  Ilkát  Kankó  kezei  közül  kiszaba-
dította.  Ilka bátrabban járt-kelt  társaságában,  tréfálkozott  
vele,  de  összeszorult  a  lelke  mindjárt,  ha  Bálint  nem  volt  
mellette.  Meg  is  esküdtek  titkon  egymásnak,  hogy  soha  el  
nem  válnak.  

Egy  ízben,  amikor  a várkertben  hármasban  sétáltak,  így  
szól  a  gróf nagy  komolyan  Ilka  Bálintjához:  



— Bálint fiam! Ma kaptam  atyádtól  levelet.  Azt íija,  hogy  
küldjelek  haza  hozzá.  Siess,  mert  ö már  öreg  és  beteges,  s  
az  öreg  embernek  maholnap  készül  a  sírja.  Azt  szeretné,  
hogy még addig megházasodj,  amíg  ö él,  és légy  te  a főispán 
Szatmáron,  foglald  el  a  székét.  Kinézett  számodra  már  egy  
szép leánykát  is,  az ispánságod  felől is kész  a legfelső  hatá-
rozat.  Szándékodban  én mindig  támogattalak,  de  ezek  sze-
rint  házamtól  most  már búcsút  kell  venned.  

És  te,  Ilkám, jó  leányom,  ha  atyádat  igazán  szereted,  tu-
dom, hogy akaratom ellen nem szegülsz. A derék Baktay Vin-
ce szüleivel kötött egyezségünk szerint vele fogsz a jövő héten 
kezet. 

Persze,  mindezt  csak  akkor  találta  ki  a  gróf,  mert  észre-
vette  ő már régen a két ifjú egymás iránti  szerelmét,  csupán  
próbára  akarta  őket  tenni.  

— Most te, Bálint, tehát szépen hazamégy,  majd húshagyó 
hétfőre  eljössz  hozzánk  menyegzőre.  

Mint mikor a mennykő lecsap egy ház sarkába s lakói bál-
vánnyá változnak, úgy megrémült egyszerre a két szerelmes. 

Térdre hulltak  a gróf előtt,  s amint  szólni  tudtak  a  csapá-
sok  fergetegétől,  így  könyörögtek:  

— Atyám,  bátyám,  inkább  ölj meg bennünket,  de  ne  sza-
kítsd szét a szívünket. Egy érzés,  egy lélek lakozik már örök-
re  a  mi  keblünkben.  Mint jó  atya,  ne  ellenkezz  velünk,  ha-
nem  inkább  add ránk  áldásodat,  és  mi  is  áldani  fogjuk még 
sírodban is  haló  poraidat.  

A  gróf  szíve  sem  volt  kőből,  megesett  az  ártatlan  szerel-
meseken. 

— Keljetek  fel — mondta  — s várjatok  egy keveset,  mert  
Bálint  apja tényleg  írt  a  fia házasságával  kapcsolatban.  

Bement  a házba a levélért,  s amint visszatért átadta  Mike  
levelét  fiának,  Bálintnak.  

— Itt  van,  olvasd  atyád  akaratát!  



Bálint,  mint engedelmes, jó fiú, aki  atyja akaratát  és  sza-
vát  soha  nem  kárhoztatta,  mindig  tiszteletben  tartotta,  re-
megő kezében  tartva  gyorsan átfutotta  a  levelet.  

Ilka,  míg  a fiú olvasott,  könnyektől  fátyolos szemeivel  vá-
rakozóan  Bálint  arcát  figyelte.  Közben  úgy  érezte  magát,  
mintha  a vérpadon állna,  s most olvasnák fel előtte  a  kegye-
lemlevelet. 

— Édes  atyám! — kiáltott  fel Bálint,  és  Ilkát  forrón átka-
rolta.  — Te  az  enyém,  én  a  tied!  

— Ah, kedveseim — mondta  a gróf —, én  csupán  az  érzé-
seiteket  akartam  próbára  tenni,  hisz  láttam  egymás  iránti  
hűségeteket.  Látom, fiam, te Ilkámat tiszta szívből  szereted,  
s  mind  szereteted,  mind  rangod  megegyezik  a  miénkkel.  
Azonfelül  neked  köszönhetjük  Ilkámmal  még  az  életünket  
is.  Legyetek  hát  egymáséi,  és  tegyétek  boldoggá  öreg  napja-
imat! 

Megpecsételték  hűségüket,  hatalmas lakodalmat  csaptak.  
Bálint  kedves  Ilkáját  saját  várába  röpítette,  s  boldogan  él-
degéltek  az  igaz  szerelem  forró ölében. 

De  semmi  nincs  úgy  és  nem  is  lesz,  hogy  ne  változnék.  
Változik az élet, változik a boldogság, mert a sors  csapásaitól  
nem véd meg  sem  fegyver,  sem  pajzs.  

Azonban el van fedve szemünk elől a jövendő tükre,  s  nem 
láthatjuk  meg,  mi van  a lepel  alatt.  

*  *  *  

Amióta Bálint  Ilkáját várába vitte,  gróf Dobos egyedül  élt  
szomorú  magányában.  Endre  király  seregében  szolgált  fia,  
György, aki követte a nagy királyt a Szentföldre. Az uralkodó 
igen szerette és megbecsülte  a bátor vitézt, mert kardja  előtt  
nem  állhatott  meg  a  pogányság.  

Fél  év is  eltelt  már,  hogy  Ilka kontyot  tett  fejére,  amikor  
híre  futott,  hogy  hazatérnek  a  Szentföldről  a  magyar  sere-
gek. 



Amint Endre király visszatért  hazájába, vele együtt  az ál-
dás,  a jó  rend  és  a béke  költözött  országunkba.  Megígérte  a  
szentséges  atyának,  hogy  itthon  is  terjesztője  lesz  a  szent  
vallásnak, s megtéríti Drákot, a vad oláh herceget még akkor 
is,  ha  ellene  sereget  kell  vinnie.  

Drák,  a  pogány  herceg  és  népe  Máramaroson  lakott,  
amelynek  magas  bércei  eddig  nem  láttak  erőszakot.  Endre  
nem  oszlatta  fel  seregét,  hanem  ide  parancsolta  80  ezer  le-
gényét.  Ott szállt táborba, azon a kellemes síkon, amely Bor-
zsova,  Vári,  Badaló  és  Gecse  közt  terült  el.  Két  nap  múlva  
Drák  herceghez  követeket  küldött,  s  arra  kérte,  hagyja  el  
pogány hitét és vegye fel a keresztet.  Míg Endre követei  Má-
ramarosban jártak,  vitézei  közül,  akik  e  vidékről  származ-
tak,  sokan  szabadságot  kértek.  

Hazatérhetett  apja  házához  az  ifjú Dobos  gróf  is,  és  vele  
együtt rándultak el Ilkához a Szamos mellékére. Majd Bálint 
és  Ilka  kísérte  vissza  az  ifjút  Beregbe,  Endre  táborába.  
György  bemutatta  egyetlen  nővérét  a  királynak.  A  király  
megcsodálta  szépségét,  és  szívesen  vette  tisztelgését.  Meg-
hagyta  Györgynek,  hogy míg  seregével  itt  táborozik,  testvé-
rét,  Ilkát haza ne bocsássa, biztosítja,  hogy itt nem fog unat-
kozni. 

Bálint tehát kedves feleségével  a közeli Baktán szállt  meg 
Baktay  Barnabás  házához,  hogy  ne  legyenek  távol  a  király  
főhadiszállásától. 

*  *  *  

A  zsivány  Kankó  dúlt,  fosztott  mindenfelé,  rettegésben  
tartotta e tájat. Híre eljutott Endre királyhoz is. Miután meg-
értette,  hogy  Kankó és  Nyaláb  mennyi  siralmat  okozott,  el-
lenük nem kis csapattal  az ifjú György grófot rendelte  olyan  
paranccsal, hogy pusztítsák  el Kankó fészkét, verjék szét vad 
csordáját,  s  mentsék  meg  tőlük  e  vidéket.  



Kémei  által  meghallotta  ezt  Kankó,  vak  dühében  összesí-
polta  az  egész  zsiványhadat,  otthagyta  fészkét  s  ellepte  a  
környék  erdős  táját.  Tudomására  jutott  az  is,  hogy  Bálint  
Ilkájával  Baktán  van  megszállva.  Feltette  magában,  hogy  
majd  rájuk  ront  csordájával.  Meg is  valósította  volna  szán-
dékát, ha György gróf egy elfogott zsiványtól meg nem értette 
volna titkos  célját. Úgy rendelkezett  hát,  hogy serege  Bakta  
határában  rontson  rá  a  zsiványokra.  De  Kankó ravasz  volt,  
nem a síkság felől közelítette  meg a helységet,  hanem  a Kis-
hegy  felől.  Átgázolt  a  folyón  ott,  ahol  Baktát  a  legközelebb  
vélte, és felgyújtotta a falu legszélső házát. A nép odacsődült,  
s  míg  a  tüzet  oltotta,  ő  addig  Baktay  Barnabás  házára  tá-
madt.  Berontott  a  házba  és  mindenkit  megölt  dühös  tigris  
módjára.  Baktay  és  Bálint  szintén  a  tűznél  volt,  szerencsé-
jükre,  mert most kiömlött volna mindkettőjük  vére.  A zsivá-
nyok hamarjában kikutatták a ház kincseit. Megragadták  és  
megkötözték  Ilkát,  majd  az  ájult  asszonyt  maga  elé  emelte  
a nyeregbe.  A gaz zsiványok ezután az erdőn keresztül  üget-
ve igyekeztek  elérni  a Korongerdőnél  lévő hidat,  nem is  sejt-
vén,  hogy  György katonáival  ott  ellenük  lesben  áll.  Amikor  
a  vitézek  észrevették  a közeledő  zsiványokat,  minden  oldal-
ról  körülvették  őket.  Amint  Kankó  ezt  észrevette,  kölyke-
vesztett  oroszlánként  nekivágott  a  kordonnak.  A  katonák  
úgy aprították  a zsiványokat,  ahogy nekik tetszett.  Vérük és  
lovaik  vére  belefolyt  a  közeli  patakba  és  pirosra  festette  a  
habokat.  Ezért  lett  Vérke  a neve  a  pataknak.  

Kankó  vágtatott  már  csak  egyedül  szép  prédájával,  az  
ájult  Ilkával.  Nem  győzte  csodálni  még  ekkor  sem  az  alélt  
hölgy szépségét.  De sem  a jóhoz,  sem a széphez nincs  érzéke  
a  gonosznak.  Amikor  látta,  hogy  a  szép  Ilka  semmiképpen  
nem  lehet  az  övé,  levetkőzve  minden  emberi  érzését,  az  
asszony szívébe verte tőrét és ledobta a lováról.  Mozdulatla-
nul,  önvérében  heverve  feküdt  a  porban,  amikor  a  Kankót  
üldöző  György meglátta  testvérét.  Megtorpant  kővé  mered-



ten, csak a feje szédült a fájdalmas bódulattól. A zsiványokat 
üldöző legények is  megtorpantak  egy pillanatra,  sajnálattal  
tekintettek  az elhervadt szépségre.  Kankó pedig kihasználta 
a  pillanatnyi  döbbenetet,  átvágta  magát  a kordonon,  s  mint  
a szélvész, úgy repülte át a síkságot gyors paripájával. Utána 
eredtek többen is György vitézei közül, de utol nem érhették.  

Utolérte  viszont  a  sors  büntetése,  megfizetve  neki  a  sok  
rablást,  fosztogatást  és  gyilkolást.  Amint vágtatott  és  a bú-
csúi  erdőnél  lovával  beleugratott  a  folyóba,  a víz  nyomban  
elnyelte.  Véresen  felbukott  még három ízben  a felszínre,  de  
aztán  végérvényesen  elnyelték  lovastul  a  habok.  Azóta  ne-
vezik  ezt  a helyet  Lóhalálnak,  a vizet  pedig Basa  vizének.  

Endre  király  hallva  szegény  Ilka  szerencsétlenségének  a  
hírét,  a baleset  helyére  sietett,  s  amikor  látta  a ledőlt  szép  
virágbokrot,  amelyhez  hasonlót  keveset  lát  a  világ,  elfogó-
dottan bús könnyeket hullatott  a szép tetemre,  hisz  a  király  
is  csak  ember,  megindul  a szíve  az ilyen balesetre.  Jött  gróf  
Dobos és Bálint is a nagy bánattól  elszorult kebellel,  ájultan  
roskadtak  a rideg holttestre. Nem lehet azt  a keserűséget  és  
fájdalmat  leírni,  amit  ilyenkor  egy  embernek  ki  kell  bírni.  
Száraz szemekkel  kísérték  szótlanul  mindketten Dobos  Ilka  
lelkének  szép merev házát.  György sátorában terítették  ki  a  
holttestet, míg elkészítették számára az örök hajlékot.  Endre 
király parancsára sírját azon a helyen ásták meg, ahol  drága 
életétől  megfosztották.  A király  parancsot  adott  ki  minden  
katonájának,  hogy  a  tündérszép  asszony  nevének  örök  em-
lékezetéül  egy-egy  süveg  földet  töltsön  mindegyik  a  sírhal-
mon  felül. A sír halmozódott,  emelkedett,  míg belőle  a  máig  
is  fennálló  „Szép asszony  dombja" lett. 

*  *  *  

Időközben  a Drákhoz  küldött  követek is  megtértek jó  hír-
rel,  mert  kedvesek  voltak  Drák  számára  a  király  üzenetei.  



Endre  maga is  felment  Ugocsába.  A róla  elnevezett  Király-
házán  szállt  meg.  Innen  látta  Kankó  és  Nyaláb  haramiák  
várait,  amelyeket  fáradságaiért  Dobos  Györgynek  adomá-
nyozott.  Később  Zsigmond király néhány  faluval  egészítette  
ki,  majd  a Perényiek  alkották  szép  birtokká.  

A szerencsétlenség után Bálint eltűnt örökre. Később, akik 
látták,  azt  a hírt keltették  felőle,  hogy a nagyberegi  erdőben  
remete lett belőle.  A remeteségének  helyén később egy hely-
ség keletkezett,  s  ez  a  falu  róla  kapta  a  Remete  nevet.  Úgy  
tudják  a  régiek,  bár  már  sok  század  telt  el  azóta,  hogy  az  
összehordott  domb tetején ciprusfák közt hajdan egy kereszt 
állott.  Sokszor láttak  ott  egy remetét  térdelni,  a bús  holdvi-
lágnál  a  kereszt  előtt  imádkozni,  míg  egyszer  szegényt  ott  
halva találták, s kedves helyén, a dombtetőn a kereszt tövébe 
eltemették. 



Máramaros  e r e d e t e  

Bogdán  fejedelem  fia,  Dragos  a  Kárpátok  bércei  közt  va-
dászott kísérőivel. Üldözőbe vettek egy vadbölényt, amely át-
csalta  őket  a  hegységen.  Ahogy  ide  értek,  elbájolta  őket  a  
gazdag  folyam és  a patakoktól  csillogó völgy.  A Moldva vize  
partján  elejtették  a vadat,  hatalmas  lakomát  csaptak,  s  ek-
kor határozták  el,  hogy egész  népükkel  áttelepülnek  a szép, 
legelőkben  dús  és  lakatlan  vidékre,  s  elhagyják  eddigi  lak-
helyük hegyes,  sok munkát igénylő táját, felcserélik a „mára 
már rossz" hazát,  egy jobb  hazával.  

Innen  ered a Máramaros  elnevezés.  



A huszti  Vörös  domb  

1241-et írtak. Éppen a húsvéti ünnepek közeledtek. A lan-
gyos  levegőben  a virágzó  fák illatánál  a huszti  vár  kápolná-
jának magaslatáról  messzire  hallatszottak  a láncok  csöröm-
pölései  és  lomotolásai,  amelyekkel  a  csapóhidat  éjszakára  
felvonták.  A várudvarban  nagy  asztalok  körül  ülve,  könyö-
kükre  támasztott  fővel  hallgatták  a  vár  népei  a  hegedűsök  
nótáit.  A vár ura, Huszth csendesen szobájában játszadozott 
a  karosszékben  szunnyadozó  fiacskájának  aranyos  göndör  
hajával.  Valamivel  odébb  neje  kislánykáját  ringatta.  A  
szunnyadozó kis  fiúcska  bal válláról lecsúszott  az ing és  lát-
hatóvá vált a Huszth család külön születési anyajegye, amely 
a  leánykának  a bal vállán  szintén  ott  volt.  

Batu  kán  tatár  hordái  ebben  az  időben  közeledtek  Huszt  
felé. 

IV. Béla  király  futára tajtékzó lován  az udvarra  érkezett,  
be  sem  várva  az elővezetését,  berontott  a szobába  és  felszó-
lította Huszthot,  hogy cselédjeivel  együtt  azonnal  csatlakoz-
zék  a király  csapataihoz.  A várban  csak  annyi  katonaságot  
hagyjon,  amennyire  annak  védelméhez  feltétlenül  szükség  
van. 

A futár  erre  elvágtatott  és  némán eltűnt  a sötét  éjben...  
A felszerelt  katonaság  már  korán  reggel  az  udvarban  ál-

lott. 
Huszth  kislányát  a nem messze  lakó  nagyanyjához  vitte,  

a  várban hagyta  nejét  és  kisfiát.  
A Sajó melletti muhi pusztai vereség után Huszthnak sike-

rült kievickélnie,  és sietett haza saját várának  kemény falai  
közé. 

Nem  is  sejtette  azt,  hogy  a  tatárok  a  környező  erdőkben  
leselkedvén  elfogtak  egy várból kémlelésre  kiküldött  lovast,  



akit  nagy  sanyargatások  árán  kényszerítettek,  hogy  árulja  
el  nekik  a  várba  vezető  titkos  alagutat,  amit  azután  ilyen  
rókamódra be is  vettek.  

Másnap  reggelre  a felkelő nap nem találta  a büszke  lobo-
gókat,  amelyek lengtek volt  a vár  ormán.  Nem  csillant  meg  
az  ablakon  a tündöklő  fény.  Elhalványult,  kihűlt  és  szomo-
rúan terjesztette  szét sugarait  a füstölgő romokon és  az  elé-
gett, vértől befröcskölt halottakon. A vár úrnőjét, Huszth ne-
jét  kisfiával  együtt  a  tatárok  rabságra  vetették,  saját  
hazájukba elhurcolták. A fiúcska itt korán elvesztette anyját, 
aki  a fáradalmakba belehalt,  őmaga pedig a többi tatár  gye-
rekkel együtt volt felnevelve. Amikor felnőtt, a kán udvarába 
került,  ahol  a  sors  összehozta  őt  egy  öreg,  ősz  hajú férfival, 
akivel  ugyanazon  nyelven  tudott  beszélni,  amelyet  valami-
kor  mint  gyermek  tanult,  anélkül,  hogy  tudta  volna,  hogy  
kitől  tanulta,  és  aki  neki  olyan szépen tudott mesélni  az  oly  
távoli  földről  és  népéről,  úgy  annyira,  hogy  a  gyermek,  aki  
magát  tatárnak  tartotta,  egy megmagyarázhatatlan  felsőbb  
érzésnek és vágynak  a rabja lett,  hogy az öreggel  együtt  Ma-
gyarországra  menjen...  

A  tatárok  betörésétől  18  év  telt  el.  A huszti  vár  újból  fel-
épült.  az  alatta  lévő  dombon  egy  egyszerű  kápolna  épült.  
Huszth  állíttatta  fel  neje  és  fiacskája  emlékére,  de  egyide-
jűleg megesküdött és parancsba adta ki, hogy minden tatárt, 
aki  a várban  megjelenik,  azonnal  végezzenek  ki.  

Huszth  várúr  leánya,  Ilona  közben  gyönyörű  amazonná  
nőtt. 

Amikor  a  kápolna  lépcsőin  egy  ízben  pihent,  hízelkedve  
hozzásimult  lova,  és  úgy  viselkedett,  mintha  egy  közeledő  
veszedelemre akarná őt figyelmeztetni. Ilona szemét hirtelen 
a hegyi útra vetette,  amely a kápolnához vezetett.  Fölriadva  
fölugrott, mert alig néhány száz lépésnyire maga mögött ész-
revette  azt  a  gyorsan  csúszó  szörnyeteget,  amely  az  ő lovát 
követte  nyomon.  Pillanatok  müve volt,  hogy fölugrott  a nye-



regbe,  s  a nemes  állat  taijáig  hajolva vágtatni  kezdett  a  lo-
ván,  amely  ösztönétől  hajtva  kereste  a  menedéket  a  vesze-
delmes  üldözője  elől.  Amikor  azonban  a  bestia,  amelynek  
hangjától  az egész erdő zengett,  zsákmányát még nem tudta  
megkaparintani,  de már a ló is  teljesen  ki volt merülve,  ak-
kor a közeli bokrokból egy fiatalember ugrott elő — aki sudár 
volt,  mint  a fenyőfa —, és aki kardjával hatalmas  vágásokat  
tett,  szétverte  a szörnyeteg  fejét.  Ilonának  ez  a  megmentője  
nem volt más,  mint  az  ő testvérbátyja,  aki  éppen  érkezőben  
volt az öreg ősz barátjával, hogy megismerje azt a szép földet, 
amelyről  az öreg oly sokat és oly megkapóan tudott  beszélni.  
Az  öreg nem  messzire  a vártól,  miután  szíve  túl  volt  telítve  
boldogsággal,  hogy  ismét  megláthatta  az  ő  drága  Hazáját,  
elaludt,  és  hogy  az  a szép  álom  örökké  tartson,  meghalt.  

Az  ifjú a társát  eltemette,  maga  pedig  a  vár  felé vette  az  
útját,  és  abban  a  pillanatban  érkezett,  amikor  Ilona  majd-
nem  lebukott  a  kifáradt  lováról,  és  éppen  akkor,  amikor  
olyan nagy szükség volt védelmezőre, bátor férfira, védő kar-
ra. 

Az  ifjú tatár  Csaba  a huszti  vár  állandó  lakója  lett.  Még  
távolról  sem  sejtette,  hogy  valójában  ez  az  ő otthona,  mert  
arról,  hogy  vele  mi  történt,  mint  kisgyerekkel,  nem  tudott.  
Sőt  a  vár  népéből  senki  nem  gondolt  arra,  hogy  ő  a  várúr  
fia,  mivel  anyjával  egyetemben  régen  el volt  siratva.  

Ilona és  Csaba szerelemre  lobbantak.  Ez  a szerelem  a vár 
egyik tisztviselőjének  szálka volt  a szemében,  mert  maga  is  
titokban  istenítette  Ilonát.  Állandóan  követte  őt.  Hallgatta  
a  szerelmesek  beszédét,  míglen  végre  egy  szép  nyári  napon  
kihallgatta  Csaba Ilonának  tett vallomását  arról,  hogy ő tu-
lajdonképpen  tatár.  

Ilona  reszkető  kézzel  elkapta  a  felhevült  ifjú válláról  le-
csúszott  palástot,  és  egy  pillanatra  meglátta  a  kis  anyaje-
gyet,  amilyen  az  ő testén  is  megvolt,  és  amit  természetesen  
senki  másnál  nem láthatott,  csakis  az  ő édes  testvérénél.  



A leselkedő tisztviselő parancsot adott két bakójának, hogy 
Csabát  fogják el  és  kötözzék  meg.  

Ilona hiába kereste  apját,  mert  az vadászaton volt,  és  ko-
rábban épp őelőtte adta ki a parancsot a tisztviselőnek,  hogy  
minden  tatárt  ki  kell  végezni.  

Későn,  már  nagyon  későn  érkezett  meg  Ilona  a  kivégzés  
helyére,  az istenített  testvérke  szép feje már a porba gurult.  

Ilona  őrjöng fájdalmában,  átkozódik,  sír,  tépi  a haját,  fel-
ugrik  dadogva,  emberi  hanghoz  nem hasonló  hangokat  hal-
lat,  átöleli  a  kivégzettnek  testét,  vadul,  őrülten  tépi  le  róla  
a  ruhát  és  őrült  kacajban mutogatja  mindenkinek  a  Huszth 
család anyajegyét.  Isten és  ember előtt a kegyetlen apját vá-
dolja saját fiának  meggyilkolásáért.  

Megsemmisülve  és  letörve  rogyik  térdre Huszth  és  a  por-
ban csúszik  a halotthoz. Egy sötét gondolat villan át  agyán...  
A  tőr  megcsillan,  és  a  sokat  kiállott  öreg  szívének  kiomló  
vére  ellepi  az  átdöfött  mellet.  Azonban  hiába  omlik  vére  a  
halott  testre,  melyet  görcsösen  ölel...  Utolsó  sóhaj  és  a  vár  
ura  haldoklik.  

A  lány  közben  teljesen  eszét  vesztette.  Kibontott  hajjal,  
összesebzett,  elrutított  vonásokkal,  kedves,  szeretett  testvé-
rének  vérével  áztatva,  fehér  ruhában,  melyet  tövisek  szag-
gattak  szét,  amikor a tövisbokrokon  átbujkálva  apját  keres-
te.  Áll  megrendülten  mindenek  felett.  Áll  és  hallgat,  az  
őrültek  félregörbült,  nevetős  szájával,  míglen hirtelen  felki-
áltással  menekül  a borzalmak  helyéről  be  a sötét  erdőbe.  

És  naponként  az esti  szürkületben visszajár,  mint vad nő,  
hogy  azon  a  helyen  —  amely  örök  időkre  vörös  maradt  az  
ártatlanul  kifolyt  vértől  —,  az  ott  emelt  sírszobor  mellett  
megállás  nélkül  sírjon  hajnalhasadtáig.  



Macskadomb 

A tatáijárás idején a tatárok a Szolyva környéki  völgyekbe  
özönölve  feldúlták  és  felégették  az  útjukba  eső  falvakat,  és  
mindenkit  kardélre  hánytak.  A csernekhegyi  klastrom  mel-
letti  dombon  menedéket  keresett  és  elrejtőzött  egy  keresz-
tény  család  a  tatárok  dühe  elől.  Biztonságban  érezték  ma-
gukat,  ám  egy  szép  napon  a  macskájuk  nagy  nyávogást  
csapott.  A domb alatt elhaladó tatár járőrök  figyelmesek  let-
tek  a szokatlan  hangra,  mert  lakott helyet  véltek  felfedezni  
a  dombon.  Fellovagoltak  oda, hosszas  keresés  után  akadtak  
rá  az  elbújt  családra,  és  annak  minden  tagját  felkoncolták.  

A köznép  azóta  Macskadombnak  nevezi  azt  a  helyet.  



Miczbán 
A kastélyban  élt Miczbán feleségével  és  egy öreg nénjével.  

Egyszer  olyan  idő jött,  hogy  Miczbánnak  el  kellett  menni  a  
háborúba.  A felesége  otthon  maradt  nénjével.  Miczbán  nem  
is  tudta  talán,  hogy felesége  áldott  állapotban  van.  Egyszer  
bement  Miczbán  feleségéhez  egy  koldusasszony  iker  gyer-
mekével és alamizsnáért könyörgött. A büszke úrnő ahelyett, 
hogy adott volna neki valamit,  azt mondta: „Takarodj innen! 
Tisztességes  asszonynak  egyszerre  két magzata nem  lehet!"  
A koldusasszony elkeseredve azt válaszolta: „Ha te az én két-
szeres  anyai  áldásomat  kétségbe  vonod,  a jó  Isten  adjon  ne-
ked hétszeresen!" Amikor az úrnőnek  elérkezett  az ideje,  Is-
ten hét  fiúgyermekkel  áldotta meg egyszerre.  Ekkor  nagyon  
megijedt  és  azon gondolkozott,  hogy mitévő legyen?! Az  öreg  
nénije  azt  ajánlotta,  hogy  egyet  hagyjon  meg,  hatot  pedig  
tegyenek  be  egy  gyékénykosárba  és  dobják  a  Tiszába.  Az  
asszony  ezt  meg  is  cselekedte.  A  kosár  úszott  a  terhével  a  
vízen,  amíg egy fűzfabokor ágában megakadt. Egy halász  ott  
halászgatott  és  figyelmes  lett  a gyermeksírásra.  Addig  ment  
a hang után,  amíg észrevette  a vízen lebegő kosarat.  Felnyi-
totta és rémülten látta, hogy abban 6 egyforma fiú van.  Gon-
dolta:  „Nekem  is  van  egy  kisfiam; hazaviszem  ezeket  is  és  
Isten  segítségével  felneveljük  együtt  őket."  A halász  nevel-
gette,  tanítgatta  a kicsiket.  16 évesek  voltak  a  fiúk,  amikor  
Miczbán hazajött  a háborúból és nagy mulatságot  rendezett.  
Erre  a mulatságra  elmentek  a  fiúk  is  egyforma  ruhában  és  
lant pengetése  mellett  ezt  énekelték:  

Ezelőtt sok esztendővel olyan kegyetlen vala 
egy talán  bő kényelemben  élt  vagy ínségben élt  anya,  
mert nem tudja  a történet, 
melyet most itt  elregélek 



úrnő volt-e  vagy szegény ? 
Akiről  szóla  e regém. 
Tehát az  a kegyetlen nő szüle 6 kis gyermeket 
oly szépeket, oly egyformákat, hogy szebbek nem lehettek, 
mégis-mégis,  oh rettenet, mind a  6 bevettetett 
a  Tiszának  árjába,  betéve egy kosárba. 
Ment a kosár a habokon Isten segedelmével  
megrakva  el nem merülve az eleven  terhével  
egy fűzfának  bokraiba a  vízparton  megakada  
ott  libegett csendesen,  aludtak  bent édesen 
míg a  nap fel nem kelt, akkor 
éhesek lévén szegények, sírtak-ríttak  mind  a  hatan.  
Egy halász  ott  halásztában  hallá ezt 
és a kosárban megtalálván 6 gyermeket rögtön kivevé őket. 
Felesége a jó  asszony éppen lévén gyermeke 
mind  magához vette őket szoptatta  és etette 
míg mind  a hat fel nem serdült 
hálaadó  könnyek közt dőlt  a jó  asszony  
keblére, ki őket felnevelte. 

Eddig mondta el Ákos az éneket, midőn a hős bánné hullat  
bő könnyeket,  mert  nem  tűrheti  már szíve  érzelmeit,  szere-
tettel  tárta  mind  a  kezeit.  —  Ekkor  Miczbánné  elájult  és  
amikor  magához  tért,  mindent  bevallott  az  urának.  Ekkor  
öreg  nénijét  ló  farkához  kötötte  és  addig  hurcoltatta,  amíg  
darabokra szakadt.  A 7 fiúnak pedig egyforma ruhát vett  és  
ennek  örömére  még  nagyobb  mulatságot  rendezett.  Mind-
egyik fiúnak külön birtokot adományozott,  akikről  ezen köz-
ségek  neveztettek  el:  Lónyai,  Szalókai,  Eszenyi,  Ásványi,  
Csapi,  Szürtei,  Teleki.  

A halászt  pedig  családjával  együtt  magához vette  és  élete  
végéig  ellátta.  



Tompa  Mihály  

Beregszász 

A  lomha  Vérke  partján  jó  pásztoremberek  
Egyet-mást  emlegetvén,  pipázva  ültenek;  
A  csendes,  nyári  éjben  tisztán  sütött  a  hold,  
Szélsöprött  udvarában  egy  szál  felleg  se'  volt  
S  fehérre  bémeszelvén  tetőit  és  falát,  
A  távolabb  Beregszász  feltűnt  az  éjen  át,  
Honnan  nyersen  kivágott  az  őskakas  szava  —  
S  élesen  felsikoltott  a  rendbontó  kasza  
Sziszegő  fütyöléssel  futkosva  élein  
A  kaszafén,  a  rétek  távol  vidékein.  
Amelyet  a  serény  pór  nehéz  igába  fog:  
Kérőzve  meghevert  a  fejér  szarvú  tulok;  
Míg  csürkin,  a  falánk  ló,  béklyót  csörgetve  járt,  
Porcogva  foghegyelvén  a  lóherés  határt.  

Nem  így  állt  e  vidéken  
Régente  a  világ!  
—  Egy  éltes  pásztorember  
Mélázva  felkiált,  —  
Amikor  még  egymást  
Érő  falvak  helyett,  
Nagy  földön  pusztaság  volt,  
S  a  vízparton  berek.  
Itt  hízott  gömbölyűre  
A jóvérű  csikó  
S  nem  egy  könnyen  szorult  be,  
Midőn  lehullt  a  hó.  
Hát  még  a  zöld  mezőben  



Legelésző  gulyák...!  
Hajh  —  mondom  —  hajdanában  
Másképp  állt  a  világ!  

Kik  lakták  hideg  őszig  
A  messze  nyúlt  gyöpöt  
Volt  egy  vígkedvű  pásztor  
Szásznak  hítták  az  embert,  
Szásznak  hítták  az  embert,  
Tréfálva  szüntelen,  
A  vén  csont  azt  se'  tudta,  
A  bú  mi  fán  terem.  
Megérzé  már  két  dűlő  
Földről  a  bor  szagát;  
De  a  gáton  legény  volt,  
S  nem  húzta  el  magát.  
Ha  összement,  bogárzott,  
S  ezerfelé  szaladt  
Deréknyárban  a  jószág:  
Megállta  a  sarat.  
S  ha  olykor  összeakadtak  
A  pásztoremberek,  
És  kard  ki  kard!  zajongva  
Egymásra  törtenek:  
Szász  közbe  jőve,  szent  volt  
A  béke  általa;  
A  máskor  a  táncingerlő,  
Ha  kellett,  ő  vala.  

Egykor  delelt  a jószág  a  bokrok  enyhiben,  
S  elszenderült  subáján  Szász  pásztor  édesen;  
De  morgó  lárma  kelt,  mely  e  berket  áthatá,  
S  a  szunnyadót,  riadva,  talpára  ugratá.  



Hát,  mint  a  barna  felleg,  mely  mennydörögve  jő,  
A  szomszéd  csorda  kormos  bikája  tört  elő;  
De  más  kegyetlen  állat,  Szász  nyájából  viszont  
Az  ellenség  szavára  választ  ad  és  kiront.  

Bömbölve  nézte  egymást  a  két  viaskodó,  
Tajték  szakadva  száján,  mint  a  fáról  a  hó;  
Vastag  kötélnek  hinnéd  a  feldagadt  eret,  
Mely  szügyin  és  nyakában  duzzadva  lüktetett.  

Szemén,  mely  vérbe  forgott,  szilaj  düh  lángja  gyúlt,  
Míg  bojtos  farka  csiklós  tekercsiből  kinyúlt;  
S  első  lábával  a port  hányván  az  ég  felé,  
Még  távol,  már  előre  nyakát  meg-megszegé.  

Most  a  két  bús  bikának  tükör je,  homloka,  
Dühöngve  összeütvén,  keményen  csattog:  
De  társát  a  berekbe  tolá  egyik  korán,  
Míg  barna  vér patakja  csordula  meg  nyakán.  

S  a  vér  látása  jobban  felgyújtja  a  dühét,  
A  bokrok  közt  megújult  a  véres  ütközet;  
Az  összevágott  homlok  szolgálva  tengelyül,  
A  két  veszett  csatázó  forgott  körül  körül.  

Kiöltött  nyelve  kéken,  hosszan  függött  alá,  
Hátán  a  szőrt,  miképp  a  sertét  felborzolá;  
Hasadt  körmét  gyep  és  föld  veré  sűrűn  tele,  
A port  magasra  hányni  nem  tudta  már  vele.  

Elfúlva  mindenik  már,  nem  bőg,  csak  nyöszörög.  
Tövén  vér  serkedez  fel,  úgy  csattog  a  tülök;  
Míglen  a  Szászé  el  nem  veré  az  idegent,  
Hogy  szégyenében  búsan  bömbölve  visszament.  
S  mely  kotródott  a  hosszú  viaskodás  alatt:  
Az  ütközet  helyén  nagy  kerek  gödör  maradt.  



Szász,  a  bikára  sújtá  
A görbe  sombotot,  
Mely  megcsördülve  szarván,  
Lassan  elballagott.  
Szász  fejcsóválva  állt  meg  
Most  a gödör  felett,  
S  mi  volt,  mit  oldalában  
Egyszerre  észre  vett?  
Széles,  rozsdás  vasabroncs.  —  
Szásznak  se'  kelle  több,  
Nagy  kése  hasgatásán  
Tágula  szét  a  gyöp.  
És  addig  ásta,  véste  
A  föld  rögét,  porát:  
Abroncsos  oldalával  
Mígnem  kitűnt  — egy  kád.  
Abroncsa  rozsdaett  volt,  
Dongája  korhatag,  
Behorpadt  volna  egy  jó  
Ökölcsapás  alatt;  
S  mint  bizgatá  Szász,  
— Remélve,  nyugtalan  —  
Lábáról  majd  leverte  
A  ráomolt  —  arany;  
Mely  a  kádból  csak  úgy  dőlt  —  
Kinyomva  oldalát,  
Míg  szeme  szája  Szásznak,  
Bámultában  elállt.  
Magához  térve  később  
Ijedt  örömibül,  
Amint  csak  torka  szolgált,  
Kiáltozott  körül:  
Elő  hé! merre  vagytok!?  
Jertek  csak!  mi  dolog...!  



S  a  számos  pásztorember  
Együtt  álmélkodott...  
De  majd  dologhoz  láttak  
Ugyancsak  lelkesen,  
Sütött  bár  a  tüzei  nap  
Sugár a  mérgesen;  
S  a  kád  a  föld  öléből  
A  mint  kivéteték:  
Megtöltve  színarannyal,  
Hat  volt  körülte  még!  

A  nagy  kincsből  a  helyre,  
Melyen  találtatott:  
Rakának  a  folyónál  
Elsőbb  is  templomot:  
A  kiirtatván  tövestől  
Körülte  a  berek:  
Ott  települtek  le  
A  pásztoremberek.  

És  a  vének  beszéde  
Maradt  firól  fira,  
Miként  épült  a  város  
A  Borzsa  partira;  
Mely,  minthogy  Szász  a  kincset  
Berekben  lelte  fel:  
Emlék  gyanánt,  Beregszász  
Nevet  kapott  s  visel.  

Az  egyház,  melyről  a  múlt  idők  regéje  szól  
Nem  rég  emelkedett  ki  gyász  omladékiból;  

Ez,  melyre  a  magyarnak  a  lengyelek  keze,  
Kölcsön  fejében  egykor  jó  leckét  jegyeze.  



Kígyós 
Régen a Szernye-mocsár nádasaival és ingoványaival  egé-

szen a dombokig nyúlt fel. A környező hegyeket és  halmokat  
hatalmas  erdőrengetegek  borították.  Az  egyik  domb  tisztá-
sán  álló  kunyhóban  élt  egy  öreg  remete  egyetlen  lányával,  
Rózsikával.  Valamikor  a  király  első  vitézei  közé  tartozott,  
felesége  pedig  egyike  volt  az  ország  legszebb  asszonyainak.  
Asszonya  azonban  hűtlenül  elhagyta,  s  a  vitéz  a  király  ke-
gyeit is elveszítette.  Emiatt fényes lovagi öltönyét  fölcserélte  
a remeték  durva darócruhájával.  Minden  öröme egyetlen  le-
ányában,  a világszép  Rózsikában  volt.  

Rózsika a remetekunyhó  környékét valóságos  tündérkert-
té varázsolta. Nagyon szerette a virágokat, ápolta,  öntözgette  
őket.  Egy  napon,  amikor  éppen  a virágait  locsolgatta,  lovas  
vitéz  ugratott  elő  a vadonból.  Mielőtt  a lány  apjához  futha-
tott volna, a vitéz leugrott a lováról és mosolyogva feléje nyúj-
totta  kezét.  

Az  öreg  remete  szívélyesen  fogadta  az  ifjú vitézt,  aki  el-
mesélte,  hogy a háborúba induló király hadából való.  Itt tar-
tanak pihenőt  a közelben.  Ettől  a naptól  kezdve  az ifjú dalia 
mindennapos  vendég  volt  a remetelakban.  A két  fiatal  szív  
szerelemre lobbant. Az ifjú megfogadta, hogyha szerencsésen 
visszatér  a  hadjáratból,  feleségül  veszi  és  birtokára  viszi  a  
lányt. 

Eljött a búcsúzás  napja. A királyi  tábor sátort bontott.  Ró-
zsika  izgatottan  tett-vett.  Virágfüzérrel  díszítette  fel  azt  a  
padkát,  ahol  üldögélni  szoktak.  Már  mindennel  kész  volt,  
amikor  eszébe jutott,  hogy  a  legszebb  rózsafáról  szakít  egy  
pár szál virágot,  amit majd szerelmese  sisakjához tűz.  Hadd  
emlékeztesse  őrá  e  pár  szál  rózsa  a  nagy  úton.  Nem  vette  
észre  a  rózsabokor  tövében  lapuló  mérgeskígyót,  és  amikor  
a  rózsa  után  nyúlt,  a  kígyó  megmarta.  



Az ifjú vőlegény,  aki vágtatva  érkezett  a búcsúzásra,  már  
holtan találta szerelmesét.  A bánattól  az  öreg remete is  ma-
gábaroskadt. 

Nagy  fájdalmat  érzett  az i§ú  vitéz  és  fogadalmat  tett:  ha  
épségben  visszatér  a  hadjáratból,  ő is  remeteségben  tölti  le  
hátralévő  életét kedvese  sírja  mellett.  

Fogadalmát  meg is  tartotta.  
Az ifjú remetét sokan felkeresték bánatában, sőt egyes csa-

ládok le is telepedtek hajléka körül. Lassan kis falu fejlődött 
ki  itt,  amelyet  a  szomorú  történet  emlékére  Kígyósnak  ne-
veztek  el.  



A munkácsi  vár  kútja  
A  Kárpátok  lábánál,  a  rónaságból  kiemelkedő  magányos  

sziklakúpon áll Munkács harci dicsőséggel övezett vára. Kor-
jatovics  Tódor herceg  alakíttatta  át  a  XIV.  század  végén.  О  
építette a lakótornyot, melyet aztán később „öreg toronynak" 
neveztek. Az öreg torony alatt egy mély kutat vájatott a szik-
lába  emberfeletti  munkával.  A herceg  azonban  el  volt  kese-
redve,  mert  a  vájárok  már  átvájták  az  egész  várhegyet,  a  
csúcsától  egészen  az  aljáig,  de  víz  még  mindig  nem  volt  a  
kútban. 

Elkeseredésében  a  herceg  egyszer  így  kiáltott  fel:  „Egy  
zsák  aranyat  adok  annak,  aki vizet varázsol  a  kútba."  

Hirtelen csak elébe toppan egy kis sötét bőrű, mokány em-
berke. 

— Ha jól  hallottam,  herceg,  egy  zsák  aranyat  ígértél  an-
nak,  aki  megcsinálja,  hogy legyen  a várkútban  víz.  

— Úgy is  van  — felelte  Tódor  herceg.  
A kis mokány ember erre a kútba ugrott.  A mélyből  moraj  

hallatszott  és  kéngáz  csapott  ki,  utána  pedig megcsillant  a  
víz. 

A kis  ember kibújt a kútból,  s  azzal búcsúzott  el  a herceg-
től,  hogy másnap  eljön  a zsák  aranyért,  addig készítse  elő.  

Tódor  herceg  csak  most  döbbent  rá,  hogy  elhamarkodott  
ígéretet tett. Honnan vegyen ö most hirtelen annyi  temérdek 
aranyat? 

A herceg udvari  bolondja látta,  hogy gazdája teljesen  oda-
van.  Odasompolygott  hozzá  és  megkérdezte:  

— Miért vagy  annyira  elszomorodva,  komám?  
—  Még  kérded?  Hát  honnan  vegyem  azt  a  sok  aranyat,  

amit  meggondolatlanul  megígértem.  
— És  te  kikötötted,  milyen  nagy  legyen  az  a  zsák?  Nem?  

Hát  akkor nincs  baj.  Lökj neki  oda egy  kis  zsákocskát.  



A herceg úgy is  tett.  Amikor  a kis  emberke  másnap  eljött  
az  aranyért,  odalökött  neki  egy  apró kis  zsákocskát.  

A kis  emberke  méltatlankodni  kezdett,  de  a herceg  kiok-
tatta,  hogy  hát  az  alkuban  nem  volt  meghatározva,  milyen  
nagy  lesz  a  zsák.  

Pedig a kis emberke maga volt Belzebub, és dühében, hogy 
őt  a vén  ördögöt,  így becsapták,  belevetette  magát  a  kútba,  
s  még most  is lehet  hallani  néha,  amint  ott  a kút  mélyében  
dühöng. 



Boronka  vár  romjai  

A sebes vizű Borzsa egyik mellékvölgyében, meredek hegy-
csúcson  rejtőznek  az  ódon Boronka vár romjai.  Hogy  ki  épí-
tette  a várat,  arról nem szól  a krónika.  A nép  a vár  építését  
egy pogányhitű  hercegnek  tulajdonítja.  

A pogány hercegnek  háromlábú táltos  lova volt.  Patáira  a  
patkót  visszafelé verték  fel,  hogy  senki  se  tudhassa,  milyen  
irányba lovagol a herceg. A táltos egyik hegycsúcsról a másik 
hegycsúcsra  is  át  tudott  ugrani.  

A herceg  kegyetlen  volt  és  sanyargatta  a népet.  A várhe-
gyet a szomszédos hegy csúcsával  egy függőhíd kötötte  össze,  
amelyről  a  pogány  herceg  forró  vízzel  öntötte  le  az  alatta  
elmenő köznépet.  Végül is  az agyonsanyargatott  nép  megso-
kallta  a kegyetlenkedést,  fellázadt  a  gonosz  herceg  ellen  és  
az  éjszaka  leple  alatt  a vár  alá  vonult.  Itt  meggyújtották  a  
fáklyákat,  megfújták a kürtöket,  megpergették  a dobokat  és  
óriási  zajjal megindultak  a vár  ellen.  

A  zajra  felriadt  álmából  a  pogány  herceg,  s  nem  tudván  
mire  vélni  a  dolgot,  ijedtében  felpattant  háromlábú  táltos  
lovára  és menekülni  próbált.  

A  háromlábú  táltos  egy  ugrással  a  Kicsera  csúcsán  ter-
mett,  majd  a Plitnára  ugrott,  ott  azonban megcsúszott  a  la-
pos sziklán és lovasával  együtt  a mélybe  zuhant,  ahol  mind-
ketten  halálra  zúzták  magukat.  A  Plitnán  még  most  is  
láthatók  a háromlábú  táltos  patkójának  nyomai  a  kőlapon.  

A  gazdátlan  várat  a  nép  feldúlta  és  felgyújtotta,  nehogy  
oda más  zsarnok  ülhessen  be.  Azóta  áll  a vár  romokban.  

A pogány herceg sok kincset harácsolt  össze.  Sokan  keres-
ték,  de  senki  sem  tudta  megtalálni,  mert  maga  Belzebub  
őrizte a kincset.  Egyszer azonban a boronkai molnár egy mó-
kust  látott  eltűnni  a  sziklahasadékban.  Utánabújt,  megta-



lálta a kincset és hazavitte.  De odahaza, amint elkezdte  szá-
molni  a  sok  aranyat  és  egyéb  drágaságot,  hirtelen  rosszul  
lett.  Egy  évig betegeskedett  és  az  orvosok  nem tudták  meg-
mondani,  mi  a baja.  Erre  aztán  a  molnár  elment  egy javas-
asszonyhoz,  aki azt tanácsolta neki, hogy vigye vissza  a kin-
cset  és  akkor  meg  fog  gyógyulni.  A  molnár  szót  fogadott,  
visszavitte  a rejtekhelyére  a kincset  és  meg is  gyógyult.  Az-
óta se  merte  senki  keresni  a  kincseket.  



A Kelemen-hegy  története  

Valamikor réges-régen  a Hadaricska  hegy tetején  vár  ál-
lott,  amelyben  a gazdag és fősvény Zeta király lakott  három 
gyönyörű  szép  lányával.  A  lányok  már  eladósorban  voltak.  
Jöttek  is  a  kérők  a  várba,  de  a  király  nem  adta  a  lányait,  
mert  hozomány  is  járt  volna  velük.  S  a  fösvény  Zeta  nem  
akarta megcsonkítani  a vagyonát.  Mindegyik  kérőben  kere-
sett  valami  hibát,  hogy  kikosarazhassa.  

Egyszer  egy  fiatal,  délceg  királyfi  érkezett  Zetához,  és  
megkérte a legkisebbik lánya kezét. De mert hallotta,  milyen 
fösvény  a  király,  rögtön  mondta  is,  hogy  nem  kell  neki  ho-
zomány.  Zeta erre szörnyű haragra gerjedt,  s  megparancsol-
ta szolgáinak,  hogy dobják le a királyfit a vár faláról a mély-
be. Zuhantában a királyfi megátkozta a királyt, hogy temesse 
maga  alá  a vára  őt és  a kincseit.  Alighogy  kimondta,  hatal-
mas  földrengés,  nagy  dörgés-villámlás  közepette  a  szikla,  
amelyen  a vár  állott,  a várral  együtt  lezúdult  a  Borzsa  túl-
partján levő mező kellős közepére. Hegy lett belőle, maga alá 
temette  Zeta királyt,  a lányait,  a kincseit,  az  egész  várat.  

Hosszú  évek  múlva  egyszer  egy  Kelemen  nevű  fiatal  ju-
hász  a hegy közelében legeltette  a nyájat. Miközben furulyá-
zott,  néhány juh  elbitangolt.  A juhász  keresésükre  indult,  s  
estére  egy  híján  meg  is  találta  a juhokat.  Rábukkant  a  hi-
ányzó  bárány  lábnyomaira  is,  amelyek  a  hegyre  vezettek.  
Követte a nyomokat. Egy nyitott vasajtóhoz ért, mögötte bar-
lang  szája  tátongott.  Bentről  báránybégetés  hallatszott.  A  
fiú belépett a barlangba,  s a vasajtó nagy csikorgással  nyom-
ban bezárult mögötte.  Egy nagy szakállú  öregember jött  elő,  
és  így  szólt  hozzá:  „Ha  ide  bejöttél,  innen  már  soha  többé  
nem mehetsz  ki. Ne  félj, jó sorod lesz.  Ezt  a hét kád  kincset  
kell  őrizned.  De vigyázz,  hogy senki  el  ne  mozdítsa  a  káda-



kat,  mert  mindegyik  egy-egy  tengerszemet  takar.  Ha  vala-
melyik  kád elmozdulna,  a tengerszem  vize  elöntené  a  falut,  
elpusztítana  mindent  a  környéken."  

Közben  az  öreg juhász  a  fia  keresésére  indult.  A  nyomok 
után  eljutott  a  zárt  vasajtóhoz.  De  hiába  verte  öklével  az  
ajtót,  nem  nyílt  ki.  Ettől  kezdve  minden  éjfélkor elment  az  
ajtóhoz. Néhány nap múlva a dörömbölésre kijött a nagy sza-
kállú  öregember,  és  azt mondta  neki,  hogy a fiának jó  dolga  
van,  de  soha  többé  nem  mehet  haza,  mert  örökre  itt  kell  
maradnia  őrizni  a kincseket.  György napkor  azonban  kinyí-
lik  az  ajtó,  s  a  fia  pár  percre  kijöhet,  akkor  majd  beszélhet  
vele.  így is történt: György napján az öreg viszontlátta  a fiát. 
Attól  kezdve,  amíg  csak élt,  minden  György napkor felment 
a  hegyre  a barlang elé,  hogy  néhány  szót  váltson  a fiával. 

A  hegyet  a beneiek  a juhászról  Kelemen-hegynek  nevez-
ték  el.  

A  vasajtó  azóta  is  kinyílik  minden  György  napkor,  kilép  
rajta  Kelemen,  lenéz  a  falura,  majd  visszatér  a  barlangba  
őrizni  a  kádakat.  



A Szerelem  dombja és  a Szerelem  völgye  
Ulászló  vagyis  Dobzse  László  idejében  egy  nagyon  szép,  

Perényi  Ilka nevű lány vonta  magára kitűnő szépségével  az  
akkori  fiatalság  figyelmét.  Szívét azonban egy délceg levente 
bírta,  aki  e  nagy  szerencsét  szépségének  és jóságának  kö-
szönhette.  Ez  a boldog lovag Huszth  Gejza volt,  aki  a  Mára-
marosban  álló  Huszt  kapitányának,  ugyancsak  Huszthnak  
volt  a  fia.  

A  huszti  kapitány  Perényivel  régtől  öröklött  családi  ha-
ragban  állt,  s  nem is  gondolt  arra,  hogy gyermeke  a  legjobb  
viszonyban  él Perényi  lányával.  Amikor  a  fiatalok  úgy  érez-
ték, hogy szüleiket egymással kibékítve  ők is boldogok lehes-
senek a világ előtt, mindkét helyről elutasító választ  kaptak.  
De  a szerelemnek,  amely  igaz  szívből  árad,  semmi  nem  tud  
gátat  vetni.  

Annak ellenére,  hogy örökre eltiltották  őket egymástól,  ti-
tokban  találkoztak  a még  most  is  „Szerelem  dombja" nevet 
viselő meredek hegy tetején a Hark-hegyen, amelyen keresz-
tül az út Máramarosba vezet Vörösmart helység mögött,  ahol 
Ilka  napszálltakor  várta  imádott  Gejzáját.  Itt  találkoztak,  
titkos  utakon  haladtak  a  már  csak  a vadak  által  lakott  Fe-
ketehegy  völgyébe,  ahol háborítatlanul  sírták  el  egymásnak  
bánatukat, fájdalmukat és szerencsétlen  szerelmüket.  A nép 
azért  nevezte  el  ezt  a helyet  „ S z e r e l e m  völgyé-"nek.  

A szerelmeseket  azonban elárulták  a kegyetlen  várúrnak,  
aki  még  bosszúsabban  megtiltotta  a  fiának  a  találkozást.  
Gejza  a  méltatlan  számkivetés  miatt,  mint  egy  őrült,  úgy  
rohant  el  az  apai  háztól,  s  még  egy  „Isten  hozzád"-ot  sem  
jött venni  imádott  Ilkájától  a Szerelem  völgyébe,  ahol  pedig  
a  sírig tartó  örök hűséget  esküdtek  egymásnak.  

Mint  a páljavesztett  oroszlán,  úgy  rohant  a  fiú  a  tatárok  
elleni  csatába.  Mindenütt  kereste a halált, mely a hőst  meg-



illeti,  de  nem  találta.  A halálnál  százszorta  iszonyúbb  rab-
szolgaság várt  rá.  A tatárok  messze  földre hurcolták,  ahon-
nan  csak  tíz  év  múlva  szabadult.  Mint  zarándok  tért  haza,  
félig  őrülten,  elfeledkezve  egykori  kedveséről.  Csak  a  szíve  
húzta  vissza  öntudatlanul  hazájába.  így  bolyongva  ért  az  
előtte  már teljesen  ismeretlen  huszti  vár  alá.  

A vár alatti  remetelakban húzta meg magát,  s  naphosszat  
füveket  gyújtott,  vagy  kedves  hárfáján  játszott.  Fogsága  
alatt megtanulta mesterien kezelni hangszerét.  A várcseléd-
ség egészen elfogultan hallgatta a hárfa hangjait,  könnyezve 
váltak  meg  az  ezentúl  egyre  látogatottabb  remetelaktól.  

Volt  Huszthnak  két  szép lánya  is,  akiknek  fülébe jutott  a  
remete  érdekessége,  s  nem  tudtak  parancsolni  kíváncsisá-
guknak. Séta ürügyén közel kerültek a remetelakhoz és meg-
hallgatták  a  remete  játékát.  Az  ő  szemükből  is  a  részvét  
könnyeit csalta  ki hangszerével  a remete,  akit csak  lélekben  
tört  meg  a  rabság,  de  testben  nem,  mert  még  most  is  deli  
férfinak nézett  ki.  

A  kisebbik  lány  szívében  a részvét  szerelemmé  változott,  
mert nem tudta  ő, hogy bűn az, ha egy kényúr gyermeke  egy  
igénytelen  szívért  dobog.  

Az  idő haladt,  s  a fiú szívét  sem  kerülte  el  az  érzés.  Meg-
vallották  egymásnak  szerelmüket,  s élvezték  azt  gondtalan.  
A szerelem  újraéledésével  visszatért  a  fiú  emlékezőképessé-
ge is. De a bősz atyának éppen akkor tünt fel a lánya  gyakori  
eltűnése,  s  a  remetét  kedves  lányával  egy  barlangban  sze-
relmeskedve  találta.  Haragjában és bosszújában  még  aznap  
a  vár  alatti  dombon  lefejeztetni  parancsolta  a vakmerő  kol-
dust,  hogy  úgy  merje  máskor  egy  kényúr  gyermekére  vetni  
a  szeme  pilláját.  Hiába  könyörögtek  a  cselédek,  hiába  ájul-
dozott  a  kisebbik  lány,  a vörösen  sugárzó  nap  lemenésekor  
a szép ifjú feje is legördült.  Ártatlan vére pirosra festette  azt  
a  dombot,  amit  máig is  Pirosdombnak  neveznek.  



A várúr  maga  is jelen  volt  a  kivégzésen,  s  amikor  észre-
vette,  hogy  a levágott  nyakon  egy szalagon  egy  arany  érme  
lóg, iszonyodva ismert rá az emlékpénzbe vésett betűkről  ar-
ra  az  ajándékra,  amelyet  egykor  ő adott  a nejének  a  rég  el-
veszettnek  hitt  fia első  születésnapjára.  

Ekkor  a  fiúgyilkos  apa  felismerve  áldozatát,  az  élettelen  
testre  borult,  s  kétségbeesve  így  kiáltott  fel:  „Nem  vagyok  
méltó  arra,  hogy  a  napot  lássam,  mivel  saját  fiamat  öltem  
meg!" Ezzel  kardjába  ereszkedve  kiadta  a  lelkét.  

Perényi  Ilka meghallva  azt,  hogy kedvese  a tatárok fogsá-
gába  esett,  esküjét  szorosan  megtartotta.  Visszautasította  
atyja  ajánlatait,  nem  akart  senkihez  férjhez  menni.  

Gyakran  kikocsizott  a  „Szerelem  dombjára",  s  órákig  el-
merengett a táj szépségében, látta a kúpként emelkedő husz-
ti  várat  és  az  azt  környékező  Kárpátok  erdős  bérceit.  Elfo-
gódva nézte  a sóval terhelt  tutajokat,  amelyek  úszó  hattyúk  
gyanánt ereszkedtek le a máramarosi hegyek közül kanyargó 
Tiszán.  Messziről  mindenkiben  a  kedvesét  vélte  felfedezni.  
De hasztalan várt,  a kedvesét  nem karolhatta át többé,  mert  
megérkezett  hozzá  is  a  szörnyű  hír.  S  ekkor  ő maga is  bor-
zasztó  tettre  szánta  el  magát.  Egy  szeletke  papírra  irónnal  
e szavakat írta fel: „Megbocsáss  atyám! Isten veled! Megyek 
Gejzához  eskümet  megtartani!" A papírt  egy  kővel  a  domb-
hoz rögzítette,  hogy el  ne  fújja a szél,  s  a következő  percben  
a  szédítő  magasból  a  hegy  lábát  nyaldosó  Tiszába  vetette  
magát. 



A nevickei  vár  borostyánja  

Gara,  Munkács  hercege, jegyben járt  a  szépséges  Peré-
nyi  Krisztina  baronesszel.  A  házasságból  azonban  semmi  
sem lett.  A bárókisasszonyt  elhódította tőle Upor, a nevickei 
várúr. 

A férfibüszkeségében megsértett  herceg bosszút  esküdött  
és sereggel  indult Nevicke ellen,  hogy vérrel mossa le a rajta 
esett  gyalázatot.  

A  nem  várt  támadás  készületlenül  érte  Uport.  A  várban  
nem volt  elegendő lőszer,  sem elegendő eleség.  így hát  Upor  
alkudozásokba volt kénytelen  bocsátkozni.  

Szorultságában nagy váltságdíjat ajánlott fel ellenfelének. 
A herceg  azonban nem  fogadta  el  a felajánlott  váltságdíjat.  

—  Pénzem  az  van  nékem  is  elég,  de  nincs  feleségem  —  
mondta  válaszképpen.  —  Add  becsületszavad,  hogy  ha  lá-
nyod születik,  tizenhat  éves  korában  nekem  adod feleségül, 
s  én  elvonulok  seregemmel.  

Upor elfogadta a feltételt. Titokban azonban remélte, hogy 
a  herceg közben vagy megnősül,  vagy csatában esik  el,  vagy 
vadászaton  öli  meg a  medve.  

Számításai,  titkos  reményei  azonban nem váltak  valóra.  
Egy  év  múlva  leánya született.  Juditnak  keresztelték.  
Múlott  az  idő,  s Judit  gyönyörű  szép  hajadonná  fejlődött.  

Sejtelme  sem volt  a régi  egyezségről.  Atyja pedig még  kora-
inak tartotta,  hogy beavassa a reá nézőén sorsdöntő  titokba.  

Juditka társaság nélkül nőtt. Emberkerülő atyja sem vitte 
sehová.  Unalmában  a természet  szépségeinek  szemléletébe  
merült. 

Kóborlásai  közben  találkozott  egyszer  apja  solymászával.  
A fiatal  solymász  megtetszett  Juditnak,  és  a várúr lánya  és  
az ifjú solymász  közt erős barátság,  majd forró szerelem  szö-
vődött. 



Közben Judit betöltötte tizenhatodik  életét.  így hát  esedé-
kessé vált  a becsületszóval  megerősített házassági  ígéret be-
váltása.  Gara  herceg  azonnal  jelentkezett  is  a  menyasszo-
nyáért. 

Judit azonban hallani sem akart az apjával egyidős,  s már 
öregedő  hercegről.  Erre  apja,  hogy  adott  szavát  megtartsa,  
erőszakhoz  folyamodott,  s lányát  cselédjei  által bezáratta  az  
egyik toronyszobába.  Közben pedig kitűzte az esküvő napját.  
A  lovagteremben  összegyűlt  az  előkelő  násznép.  Mielőtt  
azonban  a  lakodalmi  menet  elindult  volna  a  várkápolnába,  
Judit  hirtelen  felrántotta  a  terem  ablakát,  kiugrott  rajta  a  
tátongó  mélységbe,  ahol  halálra  zúzta  magát.  Vére  pirosra  
festette  a várhegy  szikláit.  

A kiomló vér bosszúért  kiáltott.  
Es  a büntetés  nem  maradt  el.  Hirtelen  villám  csapott  az  

ártatlan  vérrel  beszennyezett  várba,  s  egész  népével  együtt  
elpusztította. 

Azóta  áll  romokban Nevicke  titokzatos  vára.  
Judit  kiömlő vére pedig borostyánná  vált,  amely  örökzöld  

lombjával  most  is  befutja  a  várhegy  meredek  szikláit,  a  hű  
szerelem hervadhatatlan jelképéül. 



A sándorfalvi  sóskút  legendája  

A hatalmas  török  szultán,  Szolimán  hadat  üzent  Mátyás  
királynak. Erre Mátyás a török elé vonult, hogy feltartóztas-
sa őket seregével.  Egészen  a Dunáig nyomult  előre.  Az átel-
lenes  parton  már  ott  táboroztak  a  törökök.  

Sokáig nézett egymással farkasszemet a két ellenséges se-
reg,  de  egyikük  sem  mert  átkelni  a  folyón,  nehogy  átkelés  
közben  a másik  megtámadja.  

Végre is a török császár unni kezdte a dolgot, s azt  üzente  
Mátyásnak, hogy állítson ki egy bajnokot, aki majd összeméri 
erejét  az  ő bajnokával. 

De  Mátyás  seregében  nem  volt  olyan  vitéz,  aki  ki  mert  
volna  állni  a  török  óriás  ellen.  Elbúsulta  magát  Mátyás,  és  
futárokat menesztett  széjjel  az országban,  hogy hozzák a tá-
borba,  Nándorfehérvár  alá  a  legerősebb  embert.  A  futárok  
beszáguldották az egész országot, de sehol sem akadtak meg-
felelő emberre.  Utolsó reménységük  Máramaros maradt.  Ide  
vették  hát  útjukat.  

Amint  Száldobos  felé  haladtak,  megláttak  az  út  mellett  
egy legényt, amint szénát rak a szekérre.  Odalovagoltak hoz-
zá,  hogy  megtudakolják,  merre  vezet  az  út  Sándorfalvára,  
mert  hallották,  hogy ott lakik  egy  roppant  erős  ember.  

— Arra ni! — mondta  a legény,  megragadván  fél kézzel  a  
nyomórúd végét,  s  azzal  mutatta  a futároknak  az  útirányt.  

A  futároknak  elállt  a  szemük-szájuk.  Ilyen  erős  embert  
ők még életükben nem láttak.  Azonnal  lovat  adtak  alája,  és  
megparancsolták  neki  a király nevében,  hogy jöjjön velük  a  
táborba. 

A legényt  Kinizsi  Pálnak  hívták.  
Ahogy megérkeztek,  Mátyás azonnal  átüzent a török szul-

tánnak,  hogy  a vitézi  versenyt  meg lehet  tartani.  



Ezután Mátyás és Kinizsi Pál lementek a Dunához, a túlsó 
oldalon pedig ugyanezt tette a szultán és a török óriás. Mind-
két  parton  ki volt  kötve  két  egyforma  csónak.  

A verseny feltétele az volt, hogy aki a csónakot messzebbre 
rúgja  el  a  parttól,  az  lesz  a  győztes,  s  annak  serege  nyeri  
meg  a  csatát.  

Elsőnek a török óriás rúgta el a csónakot a parttól. A nagy 
erővel  elrúgott  csónak roppant sebességgel  szelte  e vizet,  de  
csak  a  folyam közepéig jutott. 

Ezután  Kinizsi  Pál  rúgta  el  a  csónakot  oly  óriási  erővel,  
hogy  a  csónak  nyílsebesen  átszelte  a  Dunát  és  kiugrott  az  
átellenes  partra.  

A török szultán elismerte a vereséget. Azonnal békét kötött 
és  nagy  hadisarcot  fizetett  Mátyásnak.  

Mátyás  három napig ünnepelte  a győzelmet.  Jobbjára  Ki-
nizsi  Pált ültette  az ünnepi  lakomán,  s kijelentette  a főurak 
jelenlétében,  hogy  bármit  kíván  a  nagyerejű  vitéz,  minden  
kívánságát  teljesíteni  fogja.  

Erre  Kinizsi  Pál  szerényen  csak  ennyit  mondott:  
— Uram királyom! Nem kell nékem sem arany, sem ezüst.  

Csak azt kérem felségedtől, hogy jutalmul  a sándorfalvi  sós-
kutat  adományozza,  de  nem  nekem,  hanem  édes  szülőföl-
dem,  Máramaros népének,  hogy minden időkön át  örökkön-
örökké  díjtalanul  és  vámmentesen  meríthesse  belőle  a  
sósvizet. 

Mátyás  király  azonnal  megíratta  íródeákjával  kutyabőr-
pergamentre  a  kiváltságlevelet,  melyet  aztán  sajátkezűleg  
írt  alá.  

A sándorfalviak és  utódaik még azóta is  ingyen  hordják a  
sóskútból  a vizet. 



Denikő 

Denikő  amazon várat  akart  építeni  a Szinatiria  hegy  me-
redek fokán, ott az Ung folyó szűk völgyében. A várépítéshez 
felhajtotta a vidék népét. Nem kegyelmezett  sem az  elaggott  
férfiaknak,  sem  a  gyönge  gyermekeknek,  de  még  az  áldott  
állapotú asszonyoknak sem: mindnyájan szakadásig hordták 
föl  a  csúcsra  a fát,  követ,  meszet,  sót, jaj,  még  az  anyatejet  
is,  hogy  a  habarcs  tartós  legyen  ám.  Mikor  aztán  sok  átok-
szóval  és még  több verejtékkel  elkészült  a vár,  nem volt  ott  
nyugta  s biztonsága  sem  a bennlakónak,  sem  az arra  menő-
nek,  mert  Denikő  pogány  módra  sanyargatta,  zsarolta,  kí-
nozta  őket.  Arra vetődött  álruhában  az igazságos  Mátyás  és  
megismervén  Denikő  istentelenkedéseit  a  meggyötört  nép  
keserves  panaszaiból,  azt  mondta:  

— Szedjetek  össze  minden lovat,  tehenet,  disznót,  kutyát,  
libát  és  kössetek  csengőt  a  nyakukra,  de  meg  égő  rőzsét  is  
erősítsetek  a  hátukra.  Csapjatok  ti  magatok  is  nagy  zajon-
gást  és  hajtsátok  át  a folyón az állatokat  a vár felé.  A többit 
majd  meglátjuk.  

Sötét  éjjel  volt,  midőn Denikő  fönn  a várban  meghallotta  
a  rémes  hangzavart,  homályosan meglátta  a közeledő  töme-
get: azt hitte rengeteg hadsereg vonul vára ellen.  Összeszed-
te hát  töméntelen kincsét-aranyát,  azt  a vár kútjába  dobat-
ta,  lovának  patkóit  megtévesztés  céljából  gyorsan  hátrafelé  
patkoltatta  és az erdőn keresztül  a Tisza síkja irányába vág-
tatott  el.  De Mátyás király is résen volt és utána!  Megindult  
a vad hajsza  és  végre  Záhony  körül  utolérte  Denikőt.  

—  No  most  elveszed  jutalmad  sok  szörnyű  tettedért,  te  
pogány  leányzó!  — dörgött  feléje Mátyás  hangja.  

—  Tudom,  ki  vagy  —  fordult  hátra  a  lován  Denikő.  —  
Mátyás  királynak  nem válnék  dicsőségére,  ha  viaskodásban  



egy  nőt  leteperne.  És  aztán  nézz  rám...  szebb vagyok,  mint  
a tündérek királynője... végy feleségül és csak akkor ismered 
meg majd király  létedre  is,  mi  a gazdagság,  gyönyör és  bol-
dogság. 

— Ne  folytasd, boszorkány! Nem  viaskodok  veled,  hanem  
megbüntetlek.  Nem  veszlek  feleségül,  mert  a  sátán  lánya  
vagy.  Oda eredj hozzá.  Nesze!...  

És hatalmas  kardjának  egy sújtására  Denikő szép feje  el-
vált hattyúnyakától  s porba hullott. De nem maradt a földön, 
hanem kilencvenkilenc lépést ugrott ide-oda, századik lépés-
re pedig vércsevisongással  gurult be  a Tiszába.  Azóta  olyan  
zavaros  annak  vize.  



Mátyás  király  
Amikor Pogandzivcsi  (pogány asszony)  uralkodott  az  óke-

mencei  várban,  nagyon  rossz  volt  az  emberek  élete.  Mert  
mikor  a  várat  építették,  minden  gazdaasszonynak  köteles-
sége  volt  édes  tejet  és  tyúktojást  vinni  az  építőknek,  mert  
abból  készült  a vakolat és  nem mészből,  homokból vagy víz-
ből. Még Kapuszög falujából is kellett  odahordani.  Amikor a 
magyarok  Ázsiából  idejöttek,  a  vár  már  elhagyatott  volt.  
Most  kijavították.  Ungvárról  cigánybanda jár  ki  oda  és  az  
urak  mulatoznak  ott.  

Azt  a pogány fajzatot senki  sem tudta kiűzni. Hanem  Má-
tyás  király,  akiről  akkor  még  senki  sem  tudta,  hogy  király  
lesz  belőle,  egyszer,  egy  Galajda nevú ruszin  gazdánál  szol-
gált Rahoncán. Kiment gazdájával a mezőre szántani.  Éppen 
akkor készülődtek  az országban  a királyválasztásra.  A szol-
gaim  azt  mondta  a  gazdájának:  

—  Gyerünk  mi  is,  gazduram,  a  koronázásra!  
A gazda  az  ösztökét  bedugta  a földbe  s  így  szólt:  
— Ha ez az ösztöke kihajt, mialatt  mi  körüljárjuk  a földe-

met,  akkor valamelyikünkből  király  lesz.  
Mire visszatértek,  kihajtott  az ösztöke.  Felcihelődtek  s  el-

indultak  a  királyválasztásra.  Elengedték  a  koronát  a  leve-
gőbe,  hogy  repüljön, mert úgy határoztak,  hogy  az lesz  a ki-
rály,  akinek  a korona  a fejére száll.  A korona  repült-repült  
s  lám a fiú fejére szállt.  De mégsem  akarták  őt  megkoronáz-
ni, mert kicsi is volt,  sovány, szegény és ruszin volt.  Az urak 
haragudtak és háromszor ismételték meg a próbát. A korona 
mind  a  háromszor  a  fiúra  szállt.  De  mégsem  akarták  meg-
választani  sehogyan  sem  királynak.  

Ezután egy kovácshoz állott be szolgának Mátyás.  Egyszer  
a kovács észrevette, hogy a fiú vállán aranykereszt van, mire 
így  szólt  hozzá:  



— Hallod,  nem lehetsz te  az én szolgám, hanem  én  leszek  
majd  a te  szolgád.  

És  ettől  fogva fegyvereket  kezdtek  gyártani  —  szuronyo-
kat, kardokat, mindent, amire a háborúban szükség van. Ez-
után új királyválasztás  volt  a városban.  A korona most is  az 
ő fejére szállt.  De  most  már megnőtt,  okos,  erős legény  volt.  
Pogandzivcsi  még  mindig  a  várban  volt  és  senki  sem  tudta  
onnan kiűzni, mert a várkapuban ágyúk állottak és az  elülső  
falakon  is.  Máshonnan  pedig  nem  lehetett  megközelíteni,  
mert  magas  sziklákon  állott  a  vár.  Az  ágyúnyílások  ma  is  
láthatók  a falakon.  Mátyás  most már király volt,  meg is  ko-
ronázták.  Elhatározta,  hogy  elfoglalja ezt  a  várat.  

Éjjel  összeszedett  sok  lovat,  ökröt,  disznót, juhot,  kutyát,  
libát, kacsát  és sok embert és minden élőlény nyakába  csen-
gőt kötött.  Minden állatra gyertyát  akasztott  és  meggyújtot-
ta,  az  emberek  kezébe fegyvert adott és éjféltájban a várhoz 
sereglettek.  Hihetetlen  hangzavar  vette  körül  a várat,  min-
den állat  nyakában  szólott  a  csengő,  az  emberek  meg  lövöl-
döztek. A vár úrnője, Pogandzivcsi nagyon megijedt. Volt egy 
aranybölcsője,  ezt is és minden egyéb értékes holmiját  bedo-
bálta  a  kútba.  Valami  háromszáz  méter  mély  kút  volt  ez,  
mert maga a hegy is háromszáz méter magas volt.  A várban 
még ma is találnak  ilyen elrejtett  holmikat.  Egy vaskorbács  
került  elő,  bizonyára  azzal  verték  a szegény  népet  a  várépí-
tésnél.  Voloskinja  arany  csengőt  talált  az  erdőben,  ezt  egy  
disznó  túrta  ki  az  erdőben  a  föld alól. 

Az  a  Pogandzivcsi  egy  táltosra  pattant  s  menekülni  pró-
bált.  Hanem  Mátyás  király  felült  a másik  táltosra  s  utána.  
A két  táltos  testvér  volt  s  ezért  amelyik  elöl  haladt,  mindig  
megvárta  a hátulsót.  Utol  is  érte  Mátyás  a zahunszki  erdő-
ben.  Sok  makk  termett  abban  az  erdőben  s  a  lovak  patkói  
el-elcsúsztak  a makkon.  A pogány lélek  elátkozta  akkor  azt  
az  erdőt  s  ott  azóta  nem  terem  makk.  Amikor  közelébe  ért  
Mátyás, a pogány asszony kérlelni kezdte, hogy keljenek egy-



be.  Mátyásnak  nincs  felesége,  neki  pedig  férje,  hát  egy  pár  
lehetne belőlük.  Hanem Mátyás nem hallgatott rá. Kirántot-
ta  kardját,  levágta  a pogány asszony  fejét. Ha nem  ezt  tette  
volna,  akkor  az  ő fejét vágta  volna  le  az  a  pogány  asszony.  
Az  asszony  feje vagy  három  mérföldnyire  gurult.  

Attól az időtől fogva nyugtuk volt a népeknek. Az a pogány 
asszony Törökországba való volt. A törökök megtudták,  hogy  
elpusztult.  Mátyás  elment  Törökországba,  hogy valamit  ki-
kémleljen. Elment egyenest a török cárhoz. Kérdi tőle a török 
cár: 

— Hová való  vagy?  
— Magyarországba.  
— Hallottál-e  Mátyás  királyról?  
— Hallottam. 
— Hogy néz  ki  az  a  Macska-király?  
— Éppen  olyan,  mint  én  vagyok.  
Mátyás  király jól  tudott  hegedülni  s  ezért  azt  mondta:  
— Mátyás  király  éppen  úgy  hegedül,  mint  én.  
Mondja  neki  a  török  cár:  
— Ha kezembe kerülne Mátyás, nyomban felakasztatnám! 
Mátyás kiment s a cári palota kapujára ráírta,  hogy  ő járt 

ott.  A  katonái  az  ország  határán  állottak.  Ezután  megint  
bement a török cárhoz. A kapuban elfogták.  Kérdi a cár tőle: 

— Te ölted meg  az  én  rokonomat,  Pogandzivcsát?  
— Igen,  én.  
— Tudd meg,  hogy most lefejeztetlek vagy  felakasztatlak.  

A kettő  közt  választhatsz.  
— Akasztass  föl.  
— Hol? 
— A határon.  
— Majd arccal  a magyar  föld felé fordítlak  az  akasztófán,  

hogy  oda nézz,  ahonnan jöttél. 
A török cár befogott kocsijába, Mátyás királyt feltették egy 

szekérre  s  a  cár  is  felült  a  cárnéval  a  kocsijára,  hogy  majd  



végignézze az akasztást. Mátyás király folyton nevetett.  Kér-
di  a  török  cár:  

— Miért nevetsz,  te?  
— Már hogyne nevetnék.  Az első szekér megy,  mert lovak 

húzzák,  de  mért  megy  utána  a  hátulsó?  
Kiértek  az  országhatárra.  Ott aztán egy gerendát  ástak  a  

földbe  s  hozzákészültek,  hogy  felakasztják  Mátyás  királyt.  
Odafordul  a török  cárhoz Mátyás  király:  

— Szabad-e  még  valamit  kérnem  ebben  az  utolsó  órám-
ban? 

— Szabad — feleli  a  cár.  
Mátyás  erre háromszor belefújt a katona-sípjába  s elkiál-

totta  magát:  
— Gyorsan,  gyorsan  hozzám,  a halál  leselkedik  rám!  
A katonái megértették  a jeladást. Nyomban odasiettek,  el-

fogták  a török  cárt  és  ót akasztották  fel  az  elkészült  akasz-
tófára. Arccal Törökország felé fordították. Mátyás király így 
szólt: 

— Ha te Magyarország felé akartál engem fordítani, akkor 
fordulj csak  te  Törökország felé.  A szekéren  pedig  azért  ne-
vettem,  mert  én  kénytelen  voltam  rajta  ülni,  de  te  mért  is  
jöttél  utánam? Most nézzed  csak  Törökországot.  

Ezután Mátyás király katonaságával  együtt hazatért  Ma-
gyarországra  és  haláláig  uralkodott.  Lerombolta  a  várat  
Huszton,  lerombolta  Királyhelmecen,  lerombolta  Szered-
nyén,  lerombolta  Ókemencén  s  azóta  is  úgy  állnak,  csak  ro-
mokban hevernek.  Aki nem hiszi, járjon utána,  saját szemé-
vel  is  meggyőződhet  róla.  Mátyás  király  az  orosz  vallást  
tartotta,  az istenfélő néppel tartott és védte  Magyarországot.  



Mátyfalva  és  Fancsika  

Mátyás,  az  igazságos  király  gyakran  álruhában járta  az  
országot. Megismerte az emberek életét, meghallgatta  pana-
szaikat,  s  mindig  a szegények  pártját  fogta.  Volt  úgy,  hogy  
egész udvarával felkerekedett s vadászatra indult.  így jutott 
el  erre a vidékre  is.  Akkor még itt  a Tisza partján  hatalmas  
erdörengetegek voltak.  Csak itt-ott húzódott meg a fák alatt 
egy-egy kis falu szalmatetös házakkal,  az ablakokban,  a tor-
nácokon virító  muskátlikkal.  

Mátyás  vadászgatott  a Tisza  mentén, járta  az  erdőket,  li-
geteket. 

Egy  alkalommal  az  egyik  tisztáson  a  Tisza  partján  meg-
látott  egy  lányt,  aki  a  folyóban  a  vásznat  fehérítette.  Meg-
látta és megszerette. A lány egy itteni vadásznak Fanni nevű 
lánya volt,  akit  Mátyás Fannikának,  Fancsikának  becézett.  
Míg a király itt  vadászgatott,  sokszor találkozott  a  lánnyal.  
Útjaik  azonban  mégis  elváltak.  Mátyás  elhagyta  ezt  a vidé-
ket.  Azon  a helyen,  al̂ ol  Mátyás  tanyázott,  később  egy  falu  
jött  létre,  s  azt  róla  Mátyfalvának  nevezték  el.  A  király  a  
lányt birtokkal ajándékozta meg, s a falunak, amit a királytól 
ajándékba  kapott,  Fancsika  lett  a neve.  



Kankó vár  mondája  

Volt  egyszer  Perényi  Péternek  egy  Ilona  nevű  csudaszép  
lánya,  aki  szemefénye volt  atyjának,  s mint  a fergeteg után 
tündöklő  nap,  beragyogta  mogorva özvegy  apjának  életét.  

A Fekete-hegy keleti részével  szemben, túl  a Tiszán emel-
kedett  egy  búzaasztag  formájú  dombon  Nyalábvára,  amely  
őslakuk  volt.  Abban  az  időban  az  ugocsai  vár  a  ferencesek  
zárdája volt.  Itt őrizték  a hős Kapisztrán  ereklyéjét,  amit  az  
év gyakori részében közszemlére  tettek  ki,  s búcsújárás  ala-
kult  ki,  amelyek  még nemrég is  divatoztak.  

A zárda mellett a szerzeteseknek egy igen szép nagy temp-
lomuk is volt, ide tétettek ki az évenkénti  búcsújáráskor Ka-
pisztrán  szent  hamvai.  Egy  ilyen  alkalommal  Perényi  Ilka  
is  elment,  bár  ő református  felekezethez  tartozott,  csak  kí-
váncsi  lett  ő  is  a  szent  ereklyére.  Még  soha  nem járt  itt,  
éppen  akkor hozta haza  apja egy  gondos  nevelőintézetből.  

De áldozata is lett kíváncsiságának,  mert nem Isten szent 
házában,  hanem kéjenc gonoszok  tanyájában találta  magát,  
és  el kellett  fonnyadni  ártatlansága  liliomának.  

A bárókisasszony  este  nem  tért  haza  a  szülői  házba.  Ke-
resték  mindenütt,  de nem találták.  Hiába  ígért  az  elkesere-
dett  báró gazdag jutalmat  a nyomravezetőnek,  mégsem  ke-
rült  elő  a  lány.  

Teltek  a  napok,  hónapok,  évek.  Semmi  hír  nem  érkezett  
felőle,  pedig mindenkit  kikérdeztek  a  környéken.  

Egyszer  egy  öreg koldus  tért  be  a kolostorba,  leült  imád-
kozni a padok közé, s ott a fáradtságtól elaludt. A kolostorban 
magas támlájú padok voltak, s a templomzáró szerzetes nem 
vette  észre  az  öreget,  ezért  rázárta  az  ajtót.  

Éjjel  a  koldus  felébredt,  de  nem  tudott  kimenni  a  temp-
lomból.  Nagy sötétség és csendesség volt  körös-körül.  S hir-



telen valahonnan messziről, a mélyből elfojtott sírást hallott.  
Keresni  kezdte  a  hang  forrását,  de  nem  találta.  Gyertyát  
gyújtott.  A sírás mintha  az oltár alól jött volna.  Tudta,  hogy  
az oltár mögé csak  a szerzetesek  mehetnek,  de ő mégis  oda-
lépett,  megmozgatta,  s  mintha  valami  megcsikordult  volna  
a  lába  alatt.  Akkor vette  észre,  hogy  az  egyik  kőlap  mozog.  
Könnyedén  elfordította  a  kőlapot,  ami  alatt  egy  üreg  táton-
gott.  Leereszkedett  a  mélybe,  ahol  lépcsőket  talált,  amely  
egy  föld alatti  üreghez  vezetett.  

Itt  talált  rá  egy  síró lányra.  Az  öreg  azonnal  megismerte  
az eltűnt bárókisasszonyt,  és kérlelni  kezdte,  hogy hagyja el 
vele  együtt  a börtönét,  ő majd elvezeti  az apjához,  de a lány 
csak  ráemelte  könnyes,  ártatlan  szemét,  s  nem  mozdult  a  
helyéről,  folytatta  a szívbe  markoló  sírást.  

Az öreg látta,  hogy a lány beleőrült hosszú ideig tartó fog-
ságába. Nem kérlelte hát tovább, hanem magára hagyta.  Ki-
mászott  a  rejtekhelyről,  megigazította  az  elmozdított  kőla-
pot,  és  elbújt  a  lócák  között.  

Reggel,  amikor  a szerzetesek  kinyitották  a templomot,  és  
érkezni  kezdtek  a hívek,  az  öreg kiosont,  s  egyenesen  a  bá-
róhoz szaladt.  Elmesélte  neki  éjszakai  kalandját.  

A  szerzetesek  álszentül  mindent  tagadtak,  nem  akartak  
tudni  semmiféle  rejtekhelyről.  Megátkozták  a bárót,  amiért  
meg akarta szentségteleníteni  a templomot, még a kereszttel 
is  útját  állták,  amikor  az  a  rejtekhely  bejáratát  kereste.  A  
báró  azonban  megtalálta  a  titkos  lejáratot  és  a  föld  alatti  
üregben  a lányát.  A szegény  lány  nem  ismerte  meg  még  az  
apját  sem.  

A báró mindent  megtett,  hogy  meggyógyítsa  a lányát,  de  
hiába hozták  hozzá  a legjobb orvosokat,  a szerencsétlen  kis-
asszony  kiszabadulása  után nemsokára  meghalt.  

A megyékkel  bíró hatalmas  várúr,  a bőszült  atya  haragjá-
ban földig rombolta  a kolostort.  A szennyes  lelkű férfiakat a 



Vérfok nevű magas falról buckáztatta le a szédítő mélységbe, 
másokat meg  égő tűzbe  löketett  haragjában.  

Nem  gondolta,  hogy  emiatt  határtalan  hatalmát  s  még  a  
vallását is kénytelen lesz elhagyni, hogy a fej- és jószágvesz-
tést  elkerülje.  Le kellett  neki  raknia  a  városban  egy  új  ko-
lostor alapjait,  s  egyszersmind  alapítvánnyal  ellátni.  

A kolostor még a mai időben sincs befejezve, csak az alapok 
állnak.  A rom fölé egy kis kápolnát  építettek,  ahová  a nagy-
szőlősi  nép  Szentháromság  vasárnapján  búcsúra  jár,  s  ott  
buzgó lélekkel  énekel  és  imádkozik  minden  évben.  



A fejedelem  aranyhintója  

Gánics, Kalina, Dombó és a környékbeli  kárpátaljai falvak 
történetéről, só-, kőszén-, fehér- és vörösmárvány,  valamint 
opálbányáinak keletkezéséről  egy különösen érdekes  monda 
él  a nép  ajkán.  

Történelmi  tény,  hogy Báthory  István  1571.  május  25-én  
lett  erdélyi  fejedelem,  s  később  —  Zsigmond  Ágost  lengyel  
király halála után —, hogy a lengyel trónt is elfoglalja, Krak-
kóba sietett  a lengyel  koronához  kötött  feltételeknek  eleget  
tenni,  vagyis  az  özvegy  királynét  — született  Radzivil  Bor-
bálát — feleségül venni.  Meg is történt  az esküvő,  1575.  má-
jus  1-én Báthory  Istvánt  lengyel  királlyá  koronázták.  

Az esküvő előtt  azonban — a nép  ajkán így él  a történet — 
Báthory István Szebenben egy Hildeshaim Alfréd nevű szász 
ötvösmesternél  egy  hintót  készíttetett,  amelyet  menyasszo-
nyának  akart  nászajándékul  küldeni.  Az  öreg  Hildeshaim  
azt  a megbízást  kapta,  hogy a díszhintó felülmúlja az  összes  
addig  készült  királyi  és  császári  hintókat,  nemcsak  kivite-
lezésben,  hanem  kényelemben  is.  Az  öreg  mester  el  is  vál-
lalta  a  munkát  és  huszonnyolc  segédével  hónapokon  át  ké-
szítette  a  hintót,  súlyos  arany  és  ezüst  ötvözetekkel,  
cirádákkal.  A hintó ében- és tiszafából készült,  és igazi  mű-
vészi  munka volt.  Belseje  finom színes  szattyán-  és  párduc-
bőrökkel volt „tapacírozva". Mikor elkészült, külön kerekeket 
szereltetett  alája az  öreg Hildeshaim,  míg  az  eredetieket  — 
melyek  szintén  tele  voltak  arany veretezéssel  — külön  sze-
kérre  pakolták.  Ezen  kívül  egy  igazgyöngy  nyakéket,  ara-
nyakat és egyéb fejedelmi ékszert küldött  Báthory  az özvegy 
lengyel  királynénak.  

Vitéz Borbély Balázs belső udvari ember vezetésével  útnak  
indult  gyönyörű,  nyolc  arab ménnel  a fejedelem ajándéka,  a  



csodás aranyhintó. Vitéz Borbély Balázs huszti, técsői és vis-
ki  nemesekből  állította  össze  kíséretét.  Összesen  húszan  le-
hettek  a  nagynevű,  híres  vitézek,  s  legalább  500  darabont,  
mintegy hatvan külön lovas és parádéskocsisok  egészítették  
ki  a kíséretet.  Huszt  várába,  majd onnan  Iza felé vették  út-
jukat. 

Abban az időben egész Máramaros — egészen a Tiszáig — 
őstölgyerdőkkel  volt tele.  Közbiztonságról  még nem  lehetett  
beszélni.  Martalócok, rozbojnyikok és rettegett haramiák ga-
rázdálkodtak  szabadon  a vidéken.  Védekezni  ellenük  szinte  
lehetetlen  volt.  

így történt aztán, hogy a fejedelem aranyhintója csak Izáig 
jutott  el  szépen,  mert  éppen  akkor  a Nagyág  folyó  elmosta  
az  utat  és  az  árvíz  meg  a  vihar  rengeteg  szálfát  kidöntött,  
úgyhogy a kirendelt jobbágyok sem tudtak utat nyitni  a hin-
tónak.  így  Drahovának  vették  útjukat,  ahol  azonban  újabb  
akadályokba ütköztek; lekerültek hát Uglya,  majd Vulhovce 
falvaknak.  A  Vulhovce  alatti  nagy  olázakban  (szikla  alatt  
húzódó  utak)  két  erős  martalóccsapat  támadta  meg  a  kísé-
rőket.  A heves  összecsapás  alatt vitéz  Borbély Balázs  és  két  
nemes,  nyolc darabonttal,  a hintóval  és  a szekerekkel  elhaj-
tottak  a Tarac vizén  át  Gánicsra.  Ahogy  a máramarosi  kis-
község  határába  értek,  a  nagy  terhet  vonó  állatok  kidőltek  
a  hámból  és lehetetlen  volt  velük  továbbjutni.  Erre  Borbély  
Balázs  a huszti  vár kapitányához  küldte  megmaradt  embe-
reit új emberekért és lovakért.  Közben a kocsikat és  a hintót 
elrejtették  az üldöző martalócok  elől.  A kincseket  egy  közeli  
barlangba  vitték,  s  a barlang  bejáratát  berakták  kövekkel;  
mohával  felismerhetetlenné  tették  a barlanghoz vezető  uta-
kat. Utána esküvel  fogadták meg egymásnak,  hogy  a rejtek-
helyet  nem  árulják  el  senkinek.  Később  a  közeli  Pláj  nevú  
havasra  mentek,  ahol  egy  öreg juhász  legeltetett.  

A juhász szívesen fogadta a gazdagon öltözött urakat,  tisz-
teletükre bárányt ölt és nagy vendégséget  csapott,  egyik boj-



tárát azonban elküldte  fiához, Dekunec Ilkához,  aki a mára-
marosi  havasok  egyik legnagyobb martalóccsapatának  a ve-
zére volt: jöjjön azonnal a „szállásra", mert „fogaira való" ven-
dégek  érkeztek.  Másnap  meg  is  jött  Ilkó  és  meglepetten  
állapította meg, hogy ezeknek az uraknak az embereivel har-
colt  ö  és  razbojnyikjai  —  eredménytelenül.  Az  urak  el  is  
mondták bizalmasan, hogy kíséretüket várják Huszt várából, 
mivel  szerencsétlenül jártak  az úton.  Ilkó egy nagy  vérmed-
vére  — mely  az  utóbbi  időben  nagy  kárt  tett  a  nyájban  —  
vadászatra hívta meg a három urat. A híres vitézek  örömmel  
kaptak  az  alkalmon.  Maga vitéz  Borbély  Balázs  örült  a  leg-
jobban,  mert  úgy  számított,  hogy  az  elejtett  medve  bőrét  
majd  útközben  kikészítteti  és  mint  a Kárpátoknak  egy  kü-
lönösen érdekes ajándékát nyújtja át az özvegy  királynénak.  
De  alig  ereszkedtek  le  a havasokról,  alig  érték  el  a  rengete-
get,  alig  hogy  szétszaladtak  a  hajtók,  a  martalócok  mind  a  
három  vitézt  agyonverték.  Az  értéktárgyaiktól,  ruháiktól  
megfosztott  halottaikat  aztán  egy  szakadékba  dobták,  táp-
lálékul  az  erdő vadjainak.  

Tettük véghezvitelével  az aranyhintó keresésére  indultak,  
de nemcsak  ők, hanem később a Huszt  várából  érkezett  két-
száz vitéz sem találta nyomát a kincseknek.  Gánics,  Kalina,  
Dombó  és  a  környékbeli  falvak  lakossága  azóta  is  keresi  a  
fejedelem  ajándékait;  gyakran  csapatostul  rándulnak  ki  a  
hegyekbe, csákánnyal, ásóval és kutatnak — mindmáig ered-
ménytelenül.  Kincskeresés  közben akadtak  rá viszont  a ma 
is  virágzó  só-,  kőszén-,  fehér-  és  vörösmárvány,  valamint  
opálbányákra. 

Bár  a vidék  népe  még ma  is  azt  hiszi,  hogy  majd egy  he-
tedik  gyermeke hetedik  gyermekének  az unokája  mégiscsak 
megtalálja  a  kincseket,  a  megtalált  és  feltárt  bányák  ma  a  
kincseknél  is  többet  érnek.  



Rákóczi  virágai  

Harmadfélszáz  évvel  ezelőtt  a  hegytetőző  munkácsi  vár  
udvarát  Zrínyi  Ilona  messze  vidéken  híres  virágai  díszítet-
ték. A gyönyörű virágok között a legeslegszebbek  a tulipánok 
voltak.  A hullámos  szélű,  zöld levélcsatornák  közül  kiemel-
kedő csodás virágok  tekingettek  körül  a történelmi  levegőjű  
várudvarban. 

A  tulipánokat  a  vár  úrnője  kisfiával,  Rákóczi  Ferenccel  
együtt  gondozta,  locsolgatta.  

Egy  hideg viharos  éjszakán  a kis  Rákóczi  habfehér  ágyá-
ban azt álmodta, hogy édesanyjának tulipánjai megfáztak és 
nagy veszedelemben forognak. Kilopakodott a kertbe és sorra 
betakargatta  a  szenvedő  tulipánokat.  Jócselekedete  közben  
megjelent előtte egy angyal,  és jutalmul  átadott neki egy vé-
delmező  aranytrombitát.  A  tulipánok  megmenekültek  a  
pusztulástól.  A kis  Rákóczi  pedig boldogan helyezte  el  ágya  
mellé  angyali  kincsét.  

Egyszer  a vár udvarán játszogatott.  Távoli  zajt hallván,  a  
vár  falára  ment  és  észrevette,  hogy  nagy  ellenséges  lovas  
sereg  közeledett  a  vár  felé.  A  helyzet  végzetesnek  látszott.  
Pillanatok  alatt  kihozta  arany trombitáját,  belefújt.  És  cso-
dák csodája: a varázstrombita  hangjára a tulipánok  egymás  
után  színes  kacagányú  vitézekké  lelkesültek,  belőlük  teljes  
fegyverzetű lovasok vágtattak  elő és mindjárt fiatal vezérük 
mögé  sorakoztak.  Rákóczi  fehér lován vezette  vitéz  virágha-
dát  az  ellenségre  és  győzelmet  aratott.  



Kurucok  a huszti  várban  

Már javában folyt a kurucháború,  amikor a következő  eset  
történt. 

Abban az időben Mária Terézia dédnagyapja, Lipót császár 
ült  a trónon,  miközben a habsburgpárti  labancok és a szegé-
nyekből  verbuválódott  kurucok  közt  folyt  a  háborúskodás.  
Itt,  a végeken  már  nem  is  tudni,  hogy  milyen  módon,  de  a  
huszti  várba  labancok  fészkelték  be  magukat.  A várkapitá-
nyuk  egy  Tallósy  nevezetű  labanc  volt.  

Thököly  Imre,  a felkelő  kurucok  vezére  elhatározta,  hogy  
visszaszerzi a huszti várat, mert hadászati szempontból nagy 
jelentőséget  tulajdonított  ennek  a sasfészeknek.  Ezzel  a fel-
adattal  egyik ezredesét, Roszlaveckyt bízta meg, s parancsba 
adta,  hogy bármilyen  eszközzel,  de  foglalja el  a  várat.  

Roszlavecky  serege  gyengén  felszerelt  könnyűlovasokból  
és gyalogságból  állt.  Tüzérsége  nem volt.  Volt ugyan néhány 
kis  ágyúja,  de ezekkel  ilyen várat  nem lehet  ostromolni,  hi-
szen  az  ezekből  kilőtt  golyók  a  magasan  fekvő  huszti  vár  
falait  sem  tudják  elérni,  bástyáit  meg  sem  tudják  karcolni.  
Viszont  a labancok a várfalakra nehéz, nagyhorderejű  ágyú-
kat helyeztek el, s ezekkel minden egyes támadást  sikeresen  
visszaverhettek  volna.  így  bevenni  a  várat  tehát  meg  sem  
kísérelte. 

Roszlavecky ezredes azon törte a fejét, hogy milyen cselhez 
folyamodjon, hogyan szerezze meg emberi veszteségek nélkül  
a várat.  Nem  sokáig kellett  gondolkodnia,  mert  az  ötlet jött 
magától.  A környéken az  a hír terjedt el,  hogy a labanc vár-
kapitányt valamilyen  kór támadta  meg és ágynak esett.  Be-
tegsége  ragályosnak  bizonyult,  mert  saját  orvosát  szintén  
megfertőzte.  Amikor  meghallotta  ezt  a  kuruc  ezredes,  így  
fakadt  ki:  



—  No,  engem  nem  ilyen  fából  faragtak,  nem  ijedek  meg  
tőle,  felkeresem  a  kapitányt.  Embereinek  megparancsolta,  
hogy hintóját készítsék  elő  az útra,  és  három lovat  fogjanak 
be. így is történt.  A hintó csekély kísérettel  elindult  és a vár 
felé vette  útját.  Csak  a várkapu  előtt  lassított  le,  miközben  
a  vele  tartó  kocsis  és  néhány  hajdú  kezében  fehér  zászlót  
lobogtatott. 

A kapuőrség  parancsnoka  az  egészből  csak  annyit  tudott  
megállapítani,  hogy  a fényes  hintóban  valamilyen  nagy  úr,  
de az is lehet,  hogy báró, gróf, esetleg herceg kér bebocsátást 
fehér  zászlók  alatt.  Még  annyi  bátorsága  sem  volt,  hogy  a  
vendégek kiléte  felől érdeklődjék,  ezért  az álruhába bújt ku-
rucokat beengedte  a  kapun.  

Roszlavecky  minden  fölösleges  akadály  nélkül  bejutott  a  
várudvarba,  a  kíváncsiskodóknak  pedig  megparancsolta,  
hogy tüstént a beteg várkapitányhoz vezessék. Kérését azon-
nal  teljesítették.  Bátran  és  határozottan  lépett  be  a  beteg  
szobájába,  ahol  az elgyengült Tallósy feküdt.  Baráti  hangon  
üdvözölte  őt,  miközben  letelepedett  az  ágya  szélére.  Aztán  
előadta,  hogy  amikor  a fülébe jutott  a  hír  a  megbetegedésé-
ről, félretéve minden  ügyet  és  ellenségeskedést,  keresztényi  
tiszta  érzésekkel  vezéreltetve  sietett  felkeresni,  hogy  kinyil-
vánítsa  együttérzését.  Annál  az  oknál  fogva is,  hogy  rokon-
sági viszonyban állnak.  Ekkor Roszlavecky  megnevezett  né-
hány kitalált rokont, tudva azt, hogy a beteg jelen helyzetben 
úgysem  tudja kideríteni  az  igazságot.  

A beteg  parancsnok  a hallottaktól  teljesen  elérzékenyült:  
—  Az  isten  hálálja  meg  önnek  lovagias  szolgálatát!  —  

mondta a labanc kapitány alig hallható hangon, minden gya-
nakvás  nélkül.  

Roszlavecky részletesen kifaggatta a beteget,  afelől  érdek-
lődött,  hogy  mikor  kezdődött  a  rosszulléte,  hol  és  mije  fáj,  
hogy érzi most magát.  Szóval  a lehető legnagyobb figyelmes-
séggel  viszonyult  a  beteghez.  



Tallósy  a kuruc ezredesnek  igen aprólékosan beszámolt  a  
hogylétéről. 

— Egyáltalán  ki  gyógykezeli?  — kérdezte  tovább  Roszla-
vecky. 

— Senki  sem  törődik velem.  A vár  felcsere is  megbetege-
dett. 

—  Gondolom,  ilyen  helyzetben  nem  utasítja  vissza  saját  
munkácsi  orvosomat. Engedelmével  erről  írok néhány sort  a  
fiaimnak. 

— Áldja meg az Isten  ezért! Sohasem  fogom elfelejteni  az  
ön nagylelkűségét!  Magát  az  őrangyal  küldte  ide...  

Roszlavecky  ott  a  helyben  levelet  írt  fiainak,  hogy  az  or-
vossal  együtt  várj a őket  Huszton.  

Másnap  a  fiatal  Roszlavecky  az orvossal  együtt meg is  ér-
kezett.  Mindegyik külön-külön,  saját hintójával  és  kíséreté-
vel. 

Az orvost az egész környéken ismerték, jó hírben állt. Meg-
vizsgálta  a beteget,  fölírta a gyógyszereket  is.  Aztán a többi 
beteget  is  megtekintette.  

Mivel Huszton abban az időben patika nem volt, ezért csak 
Debrecenből  lehetett  orvosságot  hozatni.  

Egy  hét  múltán  a  gyógyszert  is  meghozták.  De  ezt  is  Ro-
szlavecky  egyik  ismerőse  hozta  személyesen.  

Közben  kiderült,  hogy  a  rendelt  orvosság  kevésnek  bizo-
nyult ahhoz,  hogy gyors javulást  eredményezett  volna.  Mint  
ismeretes,  a betegek általában  az új gyógyszerektől  a szoká-
sosnál  hamarabb  gyógyulnak  meg.  

E  tekintetben  Roszlavecky  igen jószívű,  de egyben  ravasz  
is volt. A legjobb nevű orvos sem tudta volna rávenni  a saját 
betegét,  hogy annyi sok orvosságot fogyasszon, de ez a kuruc 
ezredesnek  sikerült.  

Tallósy  szófogadóan,  cseppekben  szedte  az  orvosságot,  el-
lenkezés nélkül rágcsálta  a gyógyfüveket,  a különböző növé-
nyek  gyökereit,  kenőcsökkel  mázoltatta  testét,  gyógyfürdőt  



vett.  Szóval  úgy  cselekedett,  ahogy  azt  az  orvos  és  Roszla-
vecky  előírta.  Időközben  új  orvosok  tűntek  fel  különféle  
gyógyszerekkel.  Ezek  is vagy  rokonoknak,  vagy  a kuruc  ez-
redes barátainak  adták  ki  magukat.  

A  parancsnok  fokozatosan  érezni  kezdte,  hogy  egészségi  
állapota jobbra  fordul.  Azonban baljós  érzések  kezdték  gyö-
törni.  Magában  kezdte  el  számolni,  hogy  tulajdonképpen  
hány idegen  ember is  tartózkodik  a várban.  Roszlavecky  úr,  
a fia — ez kettő,  az orvos — már három, ezenkívül jelen  van 
az ezredes bátyja és öccse, komája, násza, keresztfia,  unoka-
testvére,  néhány  barátja,  ismerőse  —  ráadásul  mindegyik  
saját  kíséretével,  szolgáival  és  hajdúkkal  érkezett  —  az  
majdnem harminc  ember...  

A beteg szinte beleborzongott a számolásba, hiszen úgy jön 
ki, hogy a várban több már a vendég, mint amennyi  várvédő  
katonával  rendelkezik!  

Lassan  úgy  érezte,  hogy  visszanyeri  erejét,  és  már  lábra  
tud kelni.  Ám vendégei  és  orvosai  saját  szolgái  közül  senkit  
sem  engedtek  hozzá,  nehogy  megzavarják  a  beteg  nyugal-
mát. 

Egy  pár  nap  elteltével  Tallósy  bejelentette,  hogy  ő  már  
meggyógyult  és  tovább  nem  gyógykezelteti  magát.  Roszla-
veckyvel  pedig  a következőket  közölte:  

— Tisztelt  uram,  nekem  úgy  tűnik,  hogy  a  maga  hozzá-
tartozóiból  már túl  sokan vannak  a várban!  Azt  hiszem,  itt  
az  ideje,  hogy  hazainduljanak!  

— Nekem is úgy tűnik — mondta nevetve Roszlavecky.  — 
Valóban már sokan is vagyunk,  de eszünk  ágában sincs  itt-
hagyni  a  várat.  Itt  maradunk,  s  nem  mi,  hanem  a  mélyen  
tisztelt  úr fogja elhagyni  a várat.  

— Ezzel  azt  akarja mondani,  hogy képes  a várvédőimet  is  
leszerelni  saját  katonáival?  

— Arra már  nem,  tisztelt  uram! Arra már  nincs  is  szük-
ségem.  Tulajdonképpen nincs is  kit.  Hiszen  amikor  egy-egy  



emberét  orvosságért  szalajtottunk,  akkor  a  vár  körül  tábo-
rozó katonáim  elfogták őket,  és helyettük  a mi  kurucainkat  
küldték  a  várba.  Derék,  becsületes  kurucok,  olyanok,  mint  
amilyenek mi vagyunk. A maga embereiből csupán egy-kettő 
maradt. 

A bevehetetlen  huszti várat ilyen csellel  foglalták el  a ku-
rucok. 



Mulatság  a huszti  várban  

Nagy mulatság állt  a vár udvarán, szépen szólt  a tárogató 
és a hegedű, fényes vendégeket ünnepeltek Huszt lakói: Thö-
köly Imre grófot, Felső-Magyarország fejedelmét és jegyesét, 
a  szomszédos  Munkács  várának  úrnőjét,  a  „liliomszépségű  
Zrínyi  Ilonát.  Pazar  ünnep  volt  ez,  hisz  ekkor jelent  meg  
Huszt  várában  először  a  kuruc  fejedelem.  Javában  folyt  a  
lakoma,  szép  versekben  énekelték  meg  Thököly  hőstetteit,  
Zrínyi Ilona nemeslelkúségét és a kis Rákóczi Ferenc jövendő 
dicsőségét,  amikor  gróf Bercsényi  Miklós,  Ung vármegye  fő-
ispánja  az  ablakból  kitekintve  észrevette,  hogy  sereg  köze-
ledik  lóháton  a vár felé,  nagy  porfelhőbe  burkolózva.  

Vége lett  a  mulatozásnak,  harci  riadót  fújt  a  tárogatós,  s  
egy perc alatt fegyverben állt az egész várbeli kurucság,  élén  
Thökölyvel.  Csak  mikor  már  szemben  állt  egymással  a  két  
csapat,  akkor jött  a meglepetés,  s  ismerte  fel  egymást  a  két  
kurucvezér:  Thököly  átölelte  és  megcsókolta  a  vendégsereg  
vezetőjét, Csépes Jánost, az ungvári kurucok híres katonáját, 
Bercsényi  kurucainak  legkedvesebbikét.  Fölvezették  őt  a  
várba,  ahol  tovább  folytatták  a  mulatozást.  A  kuruc  vitéz  
ünnepi  szavak  kíséretében  átadta  a  nászajándékot  a  dicső  
mátkapárnak,  szép  selyem  öltözéket  a  nagyasszonynak  s  a  
fehér  paripát  a  kis  Rákóczi  Ferenc  ifjú  úrnak,  hogy  majd  
azon ülve  menjen  a  csatába  és  üsse,  vágja  a  labancot.  



A kis  Rákóczi  és  a  térkép  

Mesélik,  hogy  egy  alkalommal  egy  osztrák  gróf  várában  
egy  térkép  ragadta  meg  a kis  Rákóczi  figyelmét.  Az  akkori  
Magyarország  térképe.  

Rákóczi magánkívül  szaladt  a térképhez,  mohón  keresett,  
kutatott rajta  valamit.  

— Mit  keres  rajta? — kérdezték  a  melléje  rendelt  új  ne-
velői,  a  páterek.  

— Munkácsot!  — felelte  a gyermekifjú. 
S  mikor megtalálta,  szeméből  megeredt  a  könny:  
— Munkács! Munkács! — ráborult  a  térképre  és  keserve-

sen  sírt.  
Hazáját,  szülőföldjét,  otthonát  siratta.  
A  páterek  nem  értették  a  dolgot,  csodálkozva  kérdezték,  

mi  történt vele,  mi  bántja?  
—  Nem  lehet  oly  hamar  felejteni!  —  zokogta  a  hőslelkú  

gyermek. 



A  Lemácskin  

Van Dolhán  egy szép, széles mező a Borzsa folyó és a Zse-
lizár-domb  között.  Ezt  a mezőt  mind  a mai  napig  „Lemács-
ki'-nak  hívják.  

Régen másképp nevezték, csak azóta hívják így, amióta itt 
egy nevezetes  esemény  történt.  

Elteijedt  a  hír  a  ruszinok  között,  hogy  Rákóczi  elindult  
Lengyelországból  felszabadítani  a  népet  és  megszabadítani  
az  orosz vallást  a  pápistától.  

Mindenütt  azt beszélték,  hogy a ruszinoknak  segíteni  kell  
Rákóczit. 

Ez  a  hír  először  a  lemákok*  között  terjedt  el.  A  lemákok  
otthagyták házaikat, feleségeiket, gyermekeiket, hogy kihar-
colják a szabadságukat. Kaszát, kapát, baltát, néhányan meg 
cséphadarót fogtak s elindultak Máramarosba, hogy ott egye-
süljenek  Rákóczi  hadaival.  

De a császári generálisok megtudták ezt. A lemákok Bereg 
megyéből  csak  Dolháig  értek.  Ott  a falu melletti  mezőn  zaj-
lott  le  az  első  csata  a  kurucok  és  a  labancok,  a  ruszinok  és  
a  császáriak  között.  

Hej,  patakokban folyt ott  a  vér!  
Nagyon  sok  ruszin  elesett,  ontotta  ki  a vérét,  mert  a  csá-

szár  katonái  jól  fel  voltak  fegyverezve,  a  ruszinokat  pedig  
csupán  a lelkesedés  hajtotta,  mert nem volt  fegyverük.  

Ettől  az  időtől  nevezik  ezt  a mezőt  „Lemácski"-nak.  

*  Lemák  — így  nevezik  nyelvjárási  sajátosságáról  a Bereg  megyei  ru-
szinokat. 



Rákóczi  ezredese  

A tiszakeresztúriak  ma is büszkén  emlegetik,  hogy  Rákó-
czi egyik ezredese  e falu szülötte  volt,  és  Borbély  Balázsnak  
hívták.  Azt  mondják,  hogy  a nevét  a  „Rongyos  gárda" egyik 
ütközete  tette  ismertté.  Ez  az  ütközet  a Tisza  egyik  kanya-
rulatánál,  Tiszaújlak  és  Tiszabecs  között  zajlott  le.  

A Tiszakeresztúrban  élö idősebb emberek nagyapáik  elbe-
széléséből  arról is tudnak,  hogy Borbély Balázs szoros barát-
ságban  volt  Ocskay  Lászlóval.  Később  barátságukról,  vak-
merőségükről  és  leleményességükről  igen  híresek  lettek  a  
kuruc és  a labanc táborban egyaránt.  Erről  szól  a  következő 
történet  is.  

1703  nyarán  Rákóczi  úgy  határozott,  hogy  kurucaival  át-
kel  a Tiszán,  s így egyesülhetnek  az Alföldön állomásozó  hí-
vekkel.  A fejedelemnek  ez  a  terve  egyelőre  akadályba  ütkö-
zött,  mivel  Tiszaújlak  és  Tiszabecs  közötti  fahidat  egy  
kimondottan  erős, jól  felszerelt  császári  ezred  őrizte.  Ezt  a  
császári ezredet kellett megsemmisíteni  ahhoz, hogy Rákóczi 
elképzelései  megvalósuljanak.  

A nehéz feladat végrehajtására  a fejedelem Ocskay  László  
és  Borbély  Balázs  által  vezetett  „Rongyos  gárdát"  szemelte  
ki. A két fiatal kapitány vállalta a megtisztelő feladatot.  Úgy 
határoztak,  az éj leple alatt támadnak  az ellenségre.  Ocskay  
néhány száz emberével a Tisza újlaki oldalán a parti nádasba 
fészkelte  be  magát,  szemben  az  ellenséges  táborral.  Innen  
adtak  le  lövéseket,  hogy  az  ellenség  azt  hihesse,  ők  a  tá-
madók. 

Borbély  Balázs  körülbelül  százötven  katonájával  keletre  
húzódott  és  egy  füzesben  telepedett  le.  A kapitánynak  az  a  
gondolata  támadt,  hogy  meztelenre  vetkőzteti  az  amúgy  is  
rongyos  katonáit,  csak  a  derékszíjat  hagyják  meg,  amire  a  



kardjukat köthetik,  s így, meztelenül  támadtak  az  ellenség-
re. Ahogy a kapitány kigondolta,  úgy is cselekedtek.  A kato-
nák a kardjukon és a foguk között tartott pisztolyukon  kívül  
semmit  sem vittek  magukkal.  így  úsztak  át  csendben  a Ti-
szán,  s  oldalba  támadták  az  Ocskayval  szemben  álló  laban-
cokat. Mondani sem kell, a császáriak mennyire meglepődtek 
és megijedtek  a meztelen kurucok láttán.  Borbély Balázs  ki-
adta a jelszót: „Rajta, kuruc!" És elkezdődött az élethalálharc 
labanc  és  kuruc  között.  

Ocskay László csapatával  csak erre a percre várt.  Pillana-
tok  alatt  átkelt  a Tiszán,  hogy segítségére  siessen  bajtársa-
inak.  A csata  a kurucok  győzelmével  végződött.  A  labancok  
egy része elmenekült,  s másik pedig a csatatéren és  a Tiszá-
ban  lelte  halálát.  A  győzelmes  csata  után  nem  volt  többé  
„Rongyos  gárda", mert  a katonák valamennyien  a labancok-
tól  zsákmányolt  díszes  öltözetben  pompáztak.  

Mind  Borbély  Balázs,  mind  Ocskay  László  elszánt,  bátor  
vitézi  tettéért  a  fejedelemtől  ezredesi  rangot  nyert.  Ezenkí-
vül  a  fejedelem Borbély  Balázst  nemesi  ranggal  és  egy  ezer  
holdas birtokkal is megajándékozta. Mindkettőjüknek hama-
rosan  ezer-ezer  főből álló  ezrede  lett.  



Rákóczi  turulmadara  

Sokan úgy emlékeznek  erre a történetre,  mint egy mesére, 
de igaz  volt.  

A  bökényi  határ  és  Tiszabecs  alatt  vívta  Rákóczi  egyik  
nagy  csatáját  Pálffyval.  Véres  csata  lehetett,  mert  azon  a  
napon sokan  meghaltak.  

Senkinek  nem  volt  őrangyala,  csak  Rákóczi  Ferencnek,  
akinek  a  feje fölött  ott  keringett  őrködve  a  turulmadár.  

Egyszer  a labancok  kiverték  a kezéből  a kardját.  Nagyon  
veszélyes  helyzetbe  került.  Ekkor az  égből váratlanul  lecsa-
pott Rákóczi turulmadara.  Karmaival kivájta az ellenfél  sze-
mét.  A turulmadár  szájában volt  egy  kard.  Rákóczi  kikapta  
a  csőréből  a  kardot,  és  ezzel  tudta  csak  visszaszorítani  tá-
madóit. 

A  turulmadárnak  emléket  is  állítottak  a Tisza jobb  part-
ján. 



A pálfüzesi  kurucles  

Bökény határában van Pálfüzes. Nem messze van a Rajter 
gyümölcsösétől.  Nevéhez  érdekes  történet  fűződik.  

A múlt  századokban  ez  a  környék  egy  hatalmas  füzeser-
dőből állt. Javában tartott  a kurucháború. Egyszer a Pálffy-
huszárok  itt  telepedtek  le  éjjeli  pihenőre.  Ok  voltak  azok,  
akik  átálltak  a labancok  oldalára.  

Lesben  álltak  itt,  és várták  a kurucokat,  kik még nem  ér-
tesültek  arról,  hogy  a Pálffy-huszárok  árulókká  lettek.  

Ezt megtudta  egy újhelyi  halász,  fellármázta  a közeli falu 
embereit és éjfél után átúsztak a Tiszán és lemészárolták  az  
alvó Pálffy-huszárokat. 

Ezért  a  bökényi  nép,  ahol  a  mészárlás  megtörtént,  azt  a  
helyet  Pálfüzesnek  nevezte  el.  



Rákóczi  kémje  

Bökény határában van  egy  tag,  amelyet a nép Malomkert-
nek  is  nevez,  de úgy  is  hívják,  hogy  Sándorvég.  

Azért nevezik  a Tisza partjának eme területét  Sándorvég-
nek, mert itt fogták el a labancok  a Sándor kurucot,  Rákóczi  
híres kémjét. A tiszabecsi határban állomásozó labanc sereg-
ben teljesített  álszolgálatot.  

Amikor a labancok támadásra készültek volna,  elhatároz-
ta,  hogy rögvest  hírt visz  a Tisza túlsó  oldalán  táborozó  ku-
rucoknak.  amikor át akarta volna úszni  a Tiszát,  a labancok 
elfogták. 

Vallatták,  de nem tudtak  semmit  kiszedni  belőle.  Hallga-
tott,  mint  a  sír.  A  labancok  nem  kegyelmeztek  meg  neki,  
hanem a kurucok szeme láttára felakasztották a Malomkert-
ben egy diófára. így azóta is Sándorvégnek nevezik a helyiek 
ezt  a  dűlőt.  



Rákóczi  bökényi  fája  

Az egész  környék ismerte  ezt  a hatalmas  fát.  A közszájon 
úgy  forog,  hogy  ez  a  hatalmas  fa  nem  egyéb,  mint  Rákóczi  
fejedelem nyárfája.  

Az  úgy  történt,  hogy  amikor  Rákóczi  Ferenc  seregével  
megverte  Tiszabecs alatt  a labancokat,  akkor este  hatalmas  
lakomát  csapott  kuruclegényeivel.  Azt mondják,  hogy  oda  a  
bökényiek  is  hivatalosak  voltak.  

Rákóczi  kurucai  hatalmas  bográcstüzet  gerjesztettek,  az-
tán körülülték és szalonnát sütöttek. A lakoma után Rákóczi 
szalonnasütő nyársát a tisztás közepébe szúrta, és aztán reg-
gelig  mulattak.  

Teltek,  múltak  az  évek,  és  Rákóczi  egykori  nyársából  su-
dár nyárfa  lett.  

Az  öreg  fa  nemrég  elpusztult,  de  csemetéi  tovább  terebé-
lyesednek. 



Rákóczi  menekülése  

Egy véres ütközet után Rákóczi Ferenc labanc üldözői  elől  
Salánk  felé  vette  útját.  Lova  már  félig  kifulladva  érte  el  a  
salánki  hegyet.  Amint  visszanézett,  hát  látja,  hogy  üldözői  
hamarosan  utolérik.  

Azonnal  cselekedett.  Megfordította  lovát  és  a  falusi  ko-
vácshoz  irányította.  A  kovácsot  megkérte,  hogy  amilyen  
gyorsan csak teheti,  fordítsa meg lovai  lábán  a patkót,  hogy  
azok,  ha  előre  megy,  hátrafelé,  azaz  ellenkező  irányba  mu-
tassák  a nyomokat.  A kovács  fél  szóból is  értett.  Úgy is  tett,  
teljesítette  a fejedelem kívánságát.  Aztán Rákóczi felpattant 
a  lovára  és  nekivágott  a salánki  hegynek.  Át is jutott  a  he-
gyen.  A hegy  lábához  értek  a  labancok  is,  de  ott  megfordul-
tak,  mivel  a  nyomok visszafelé  vezettek.  így  sikerült  Rákó-
czinak lerázni  üldözőit.  

A  salánki  hegyen  még  most  is  látszanak  egy  nagy  kőben  
a  patkónyomok.  



Mikes  kútja  

Rákóczi maradék kurucaival kis csapatokban szétszóródva 
Salánk  határába  ért.  A Szalván  kellett  átkelniük  a  Kóvár-
domb melletti  hídon. A híd rozoga volt. A fejedelem elöl  vág-
tatott,  s  a  lova  megbotlott  a  fahídon,  majdnem  leejtette  lo-
vasát. 

Kissé odébb a Szalva vizében megitatták a gözölgö lovakat, 
s amint a fejedelem a folyó partján felfelé kaptatott a lovával, 
rálépett  a ló egy nagy köre,  melyből  sok volt  azon a tájon. A 
domb  alján még ma is  található jónéhány.  A kőben  ott  ma-
radt  a ló lábnyoma.  Ezeket  a köveket  az  emberek  megtalál-
ták  és  ereklyeként  őrizték.  

Mármost  ivóvíz  után  kellett  nézni.  Nem  volt  könnyű  ta-
lálni,  mert  a környék  erősen mocsaras volt.  Mikes  Kelemen  
talált rá a domb aljában egy kristálytiszta vizű forrásra.  Be-
merítette  kalapját,  és  úgy vitt vizet  szeretett  gazdájának.  

Rákóczinak igen megízlett  a víz, s míg Salánkon  tartózko-
dott, annak a forrásnak a vizét fogyasztotta, és mindig Mikes 
Kelemen volt  a  vízhordó.  

A forrást  róla  nevezték  el  Mikes-forrásnak,  vagy  —  aho-
gyan itt  mondják — Nyikes-forrásnak. 

Később kutat építettek rá, az is a Mikes kútja nevet kapta. 
A dombot, amelynek a lábánál volt a kút, ma is  Mikes-domb-
nak  hívják.  



Rákóczi  utolsó  országgyűlése  

Rákóczi  Salánkon  tartotta  utolsó  országgyűlését.  A szőlő-
hegy  aljában  épült  kastélyban  szállt  meg,  amelyet  a  1717-
ben pusztító krími  tatárok felégettek.  Helyére  épült  a ma is  
használatban  lévő  egykori  grófi  pince.  

A hagyomány szerint a fejedelem az országgyűlést  a Höm-
löchegy  tetején  tartotta  az  erdő közepén.  Onnan be  lehetett  
látni  a fél Magyarországot.  Asztalul  egy hatalmas,  lapos  te-
tejű, kerek formájú követ használtak. Azon írta Rákóczi utol-
só  rendeleteit,  leveleit  a  nemzethez,  felszólította  a  népet  a  
hűségre,  a hitre,  a  reményre.  

Meg  is  fogadta  a  nép  Rákóczi  kérését,  túzbe-vízbe  ment  
volna  érte,  csak jött volna vissza  még  egyszer.  

A kő ma  is  ott van  a hegy  tetején,  megnézheti  akárki.  



A máramarosi  Bovcár-kút  

A német legyőzte Rákóczi seregét,  ő meg néhány  ruszinnal  
elindult  Lengyelországba.  

A németek  lóháton  üldözték  és már-már  utolérték  Rákó-
czit,  amikor Bovcárba érkezett.  Itt a község lakói  elrejtették  
Rákóczit  a németek  elől.  

A fejedelem  három  napig  maradt  a faluban.  
Amikor a németek elvonultak,  a fejedelem meg akarta há-

lálni  a  falusiak jóságát. 
Észrevette,  hogy  nincs  kút  a  faluban,  ezért  a  vizet  

messziről hordják. Nem késlekedett: kiválasztott néhány em-
bert  segítségnek,  aztán  feltűrte  a  kabátujját,  és  munkához  
látott. 

Kiásták  a  kutat,  aztán  Rákóczi  maga  fogott  hozzá  a  kút  
falának felrakásához. Munka közben vett  egy sima követ,  és  
rávéste: 

„Itt járt  Rákóczi  Ferenc,  ő rakta  a kút  falát."  
Átadta  a kutat,  azzal  továbbindult.  
Lengyelországba  ment.  
A falusiak  útikalauzt  adtak  mellé,  hogy  el  ne  tévedjen,  a  

helységet  pedig  őróla  nevezik  Bovcárnak,  ami  magyarul  
annyit jelent:  itt járt  a  cár,  a fejedelem. 

Aki  ezt nem hinné,  annak  megmutatják  azt  a sima  követ,  
amelyre  Rákóczi  maga véste  fel,  hogy  ő rakta  a kút falát.  



A fejedelem utolsó  éjszakája  

A  nagyfejedelem,  amikor  már  minden  hitét  elvesztette,  
hogy a szószegő bécsi udvar a nép szabadságát tisztelni fogja, 
utolsó reménységét  Nagy Péter  orosz  cárba  vetette.  

Tervei  sikerének  érdekében  az  orosz  cárhoz sietett.  Mun-
kácsról  indult  Oroszország felé.  Rettentő  hidegben,  erős  ha-
vazás közben búcsúzott Rákóczi Munkácstól,  s útját a Verec-
kei-szoros  felé  vette.  Menet  közben  korán  ráesteledett.  
Éppen Zavadka község határában járt. A zord időjárás  miatt  
nem folytathatta útját, ezért elhatározta,  hogy a faluban hál 
meg.  A kis  község  legjobb  kunyhójában,  egy  rozoga  kis  há-
zikóban szállt meg a fejedelem kísérete. A jószívű, de szegény 
házigazda  élelemmel  kínálta  a  fejedelmet,  de  kilétéről  mit  
sem  sejtett,  mert  Rákóczi  arról  hallgatott.  Késő  este  volt,  
amikor  pihenni  tértek,  és  Rákóczi  Ferenc  fejedelemnek  pi-
henőhelyül  egy kecskelábú faasztal jutott.  Le is feküdt a szo-
katlan  nyugvóhelyre,  de  mivel  aludni  nem  tudott,  az  éj  fo-
lyamán  az  asztalra  ráfaragta nevének  kezdőbetűit.  

A parasztember és családja, az egész ruszin falu lakossága 
ereklyeként  őrizte az asztalt,  amely szerintük  minden bajtól  
és  veszedelemtől  megvédte  a  falujukat.  



A lakodalmazó  kurucok  

Egyszer a kurucvilágban nagy volt a mulatozás az ungvári 
várban.  A vigadozást  Rákóczi vitéz  katonájának,  Vass  Imre  
kuruc brigadérosnak  a házában  tartották.  

Az  ungi  kuructábor  szemefényének,  a  kuruchad  toborzó-
jának  leányát  vette  el  feleségül  Böszörményi  Nagy  Iván,  a  
nemes  hajdúk  kapitánya.  

Már-már éjfél felé járt az idö, amikor az őrszem a labancok 
érkezését jelentette.  A lakodalmazó kurucokból rögvest  had-
sereg  lett.  Lovaikra  pattantak,  elfogták  a  portyán  eltévedt  
labancokat,  s jól  ellátták  útravalóval  őket.  

A vitézi  tett  híre  Bercsényi  révén  eljutott  a  fejedelemhez  
is,  aki  azzal  jutalmazta  meg  az  ifjú  hajdúkapitányt  és  fe-
leségét,  hogy  életük végéig  oldala mellett  lehettek.  



Kuruc kincsek a Kelemen-hegyben, avagy Vitéz 
Nagy  János  fiára hagyott  testamentuma  
„A benei  hegyek  között  keress  egy Kelemen nevú  hegyet.  

Menj a napkelet felöl való oldalára, s találsz ott egy kősziklás 
helyre.  Ez alatt van egy pince  elrejtve. Ha szemesen  megke-
resed,  ráakadsz,  mivel  ez  a  kö frissebb  termetű  a  többinél.  
Ha ráakadtál,  bújj be  a vasajtóig,  de husángot  is vigyél  ma-
gaddal,  nehogy  bajod  történjék,  mert  az  ajtó  előtt  van  egy  
kifaragott  ősz  ember  képe,  aki  úgy  látszik,  mintha  eleven  
volna.  Ha az  ajtót akarnád nyitni,  mindjárt  fejen vág,  azért  
előbb üsd ki  kezéből  a buzogányt.  Azután  a lakatnak  a kul-
csát megtalálod  a felső küszöbön. Nyisd ki,  de az ajtón belül 
találsz  két  fekete  kutyát,  amelyek  fogaikat  vicsorítván  mo-
zognak,  ha  feléjük  mégy.  Ne  félj  tőlük,  mert  kőből  vannak  
kifaragva.  Belül  semmit  sem  találsz,  csak  vaskádat  kongó  
tallérokkal.  A vaskád tetején ül egy veres  eb,  de ne félj tőle: 
márványból  van,  csak  kő.  

Ugyanott balkéz  felől van  egy ajtó, amely be van  vakolva,  
de  arról  megismered,  hogy  a vakolás  veres.  Taszítsd  be  do-
rongoddal,  akkor leesik  az  ajtó  felől  a  láncos  golyó.  Találsz  
ott  hat  kádat,  amelynek  ezüsttel  van fedve  a  háta.  

A  hetedik  kádon,  melynek  arany  a  fedele,  van  egy  ajtó,  
ebben vannak  a kulcsok.  A hetedik  kádban temérdek  arany  
és  drágakő van.  A kád  körül  tizenkét  fegyveres vitéz  áll  ki-
vont  karddal.  

Én,  Vitéz  Nagy  János  lévén,  kuruckodtam  és  ott  laktam  
négy  esztendeig  mint  a  kincsek  őrzője.  Laktunk  abban  a  
hegyben  tizenketten.  Még  mielőtt  laktak  ott  harminc  legé-
nyek, laktak tehát összesen ötvenegyen és így takarodott oda 
a  sok  pénz.  

Én, Vitéz Nagy János,  aki hagyom ezeket  fiamra,  szörnyű  
átkot  mondtam  fejemre, ha  ezek  nem  igazak."  



Az elevenen befalazott  lány  

Az ungvári  várkertben  rácsos  vaskapu  vezet  a belső  vár-
palotába.  A kapu  fölött  a  Drugeth  család  címere  látható,  a  
hét seregély, alatta: 1598. Fülöp volt az első Drugeth,  akinek  
Róbert  Károly  király  adományozta  a várat,  és  aki  azt  1330  
körül föl is építette, ettől  az időtől kezdődik a Drugeth család 
szerepe  Ungváron.  Az idők folyamán az ungvári vár  sokszor  
cserélt gazdát. Hosszabb-rövidebb időn át, ahogy a harci sze-
rencse  kedvezett,  volt  az  erdélyi  fejedelemé,  királypártié,  a  
mohácsi  veszedelem  után  Szapolyai  János  király  hívéé,  ku-
rucé,  labancé,  majd ismét  a Drugethek  kapták  vissza...  

A  kuruc-labanc  időben  az  egyik  várkisasszony,  Drugeth  
Ilona vagy Mária,  nagy szerelemre  gyulladt  az egyik  labanc  
vezér iránt.  Amikor ezt  a család megtudta,  a  Drugeth-lányt  
elevenen befalazták.  

De van ennek a várnak még egy nevezetessége  is: az egyik 
kapu  közelében  lévő  szobában  tapéta  fedi  el  a  titkos  lépcső  
ajtaját.  Ezt  az utat választotta  a szerelmes,  ha szíve  bálvá-
nyához  akart jutni. 

II.  Rákóczi  Ferenc,  a nagyságos  fejedelem mint  az  akkori  
várúr,  Bercsényi  Miklós vendége,  gyakran  időzött  itt...  

Nagy  idők,  nagy  események  szemtanúja volt  ez  a vár,  so-
kat lehetne  mesélni  róla.  



Kadacs  vitéz  
Bene  egykor  a  Borzsa  folyó  két  partján  terült  el.  A  falu  

egyik  fele  a hegynek  az  aljában húzódott  meg.  Az egyik  he-
gyen, a mai postaépület felett, büszke vár állt.  A város gögös 
urának  volt  egy  gyönyörű  szép  lánya.  A várkisasszony  na-
gyon szeretett kilovagolni a Borzsa túlsó oldalán elterülő rét-
re,  ahol  senki  sem  zavarta.  

Egyszer Rákóczi  seregéből  egy kis  csapat a munkácsi  vár-
ba  igyekezett.  A  csapatot  Kadacs  vitéz  vezette.  Mire  a  vár  
alá  értek,  a  katonákat  már  nagyon  megviselte  az  út,  ezért  
letáboroztak  egy patak  partján Bene  és  Csetfalva  között.  

Amíg a katonák pihentek, addig Kadacs vitéz  széjjelnézett  
a környéken. A véletlen úgy hozta, hogy a várúr lánya éppen 
akkor lovagolt  ki  a Borzsa partjára.  Kadacs vitéz  észrevette  
a  gyönyörű  lányt,  hozzálovagolt  és  megszólította.  Beszédbe  
elegyedtek.  A lánynak  megtetszett  az  ifjú, s  az  ifjúnak is  a  
lány. Másnap is, harmadnap is találkoztak,  s szerelmük egy-
re  mélyült.  

A várúrnak feltűnt, hogy a lánya oly gyakran jár lovagolni. 
Egy alkalommal  utána  küldte  bizalmas  emberét,  hogy  lesse  
ki, hová megy a lány. így tudta meg, hogy az bizony találkára 
jár,  s  nyomban megtiltotta  neki,  hogy ezután  kíséret  nélkül  
hagyja  el  a  várat.  Kadacs  vitéz  hiába  várt  szerelmére,  az  
csak  nem jött.  Az  ifjú nem  tudta,  mi  lehet  az  oka  kedvese  
elmaradásának.  Kétségbeesésében elhatározta,  hogy elmegy 
a  várúrhoz  és  megkéri  a lány  kezét.  Úgy  is  tett.  De  amikor  
a várúr megtudta,  hogy mi járatban van, rettenetes  haragra  
gerjedt.  Azt  felelte,  hogy  nem  ilyen  jött-mentnek  szánta  
egyetlen  gyermekét,  és  kidobatta  Kadacs vitézt  a  várból.  

A  leány  pedig  hiába  sírt,  könyörgött,  hogy  adja  öt  apja  
feleségül  az ifjúhoz, a várúr szívét  ez még jobban  megkemé-
nyítette,  s  dühében  kolostorba  záratta  szerelmes  leányát.  



Kadacs vitéz eközben elhatározta,  hogy csapatával  megtá-
madja  a várat és kiszabadítja kedvesét. Négy  katonáját  elő-
reküldte, hogy fürkésszék ki, hol van a kedvese, nehogy meg-
sebesüljön  a  harc  közben.  Emberei  szomorú  hírrel  jöttek  
vissza: megtudták,  hogy a várúr kolostorba záratta a lányát. 
Másnap,  amikor  az  apácák  a kolostorból  a templomba  men-
tek,  a lány kiszökött  a menetből,  és  az éppen megáradt  Bor-
zsába vetette  magát.  

A vitéz  úgy érezte,  hogy nincs  tovább értelme  az  életének.  
Amikor társai  egy kis  időre magára hagyták,  kardja  marko-
latát  a  földbe  szúrta  és  beledőlt  az  éles  fegyverbe.  Katonái  
már  holtan  találták.  Bosszút  álltak  vezérükért.  Elfoglalták  
és  földig rombolták  a várat,  megölték  gőgös  gazdáját.  

Az  egykori  erődítmény  romjai  még  ma  is  láthatók.  A  kis  
patakot  pedig  a  nép  a  szerelmes  vitézről  Kadacs  pataknak  
nevezte  el.  



A dédai  Tóvár  

Tóvár vagy Kirva helység még a honfoglalás előtt jött létre. 
A  település  egyik  részét  szigetként  a  Tibérias  patak  vette  
körül.  A patak  neve  arra  utal,  hogy  ez  a  település  a  római  
birodalomhoz  tartozott.  Egy másik  helyi  vélemény  szerint  a  
patak neve korábban Kér volt,  s  a település  innen kapta vol-
na  a  nevét.  

Volt  itt  egy földvár is,  tizenhárom  ölnyi  átmérőjű  sáncok-
kal,  amelynek maradványai  még ma is láthatók.  Ezt  a várat 
Kirvának,  később Tóvárnak  is  nevezték.  Az  avarok  építhet-
ték még a magyarok bejövetele  előtt.  Erős földvár volt,  amit  
két  sánc vett  körül.  Ez  egy  négy  méter  széles  és  két  méter  
mély,  vízzel  telt  árok  lehetett,  amelyen  három  híd  vezetett  
át  a  várba.  

Rákóczi  idejében  a kurucok  őrizték.  A szabadságharc  bu-
kása után a vár gazdátlan  maradt.  Egy ideig  rablók  tanyáz-
tak benne. Miután kifüstölték őket, a vár teljesen romba dőlt. 
Mondják,  hogy  a  romos  várban  tanyázott  a  zomok,  a  sár-
kánykígyó,  ami  az embereket és  az állatokat egyaránt  pusz-
tította.  Később felgyújtották a szomszédos gáti rétet, s akkor 
a  Tóvárban  tanyázó  szörnyek  is  elpusztultak.  

Nem  messze  a  vártól  volt  egy  földrész,  amit  Kampó  föld-
jének hívtak.  Kampón volt egy falu, amelynek  Kampó János 
volt  a birtokosa.  Róla nevezték  el  a falut  Kampónak.  

A Tóvár tetején lévő kis  házat betyárok lakták.  Vezetőjük  
a három Baraté betyár volt. Szép szál, derék legények voltak. 
Kampó Jánosnak meg volt egy lánya, Juliska. Történt aztán, 
hogy  a három Baraté betyár közül  a legkisebbik  fiú belesze-
retett  Kampó Juliskába.  De csak nagy titokban  szerethették  
egymást,  mert  a  földesúr  — Juliska  apja  —  nem  engedte  
meg nekik.  Hallani  sem  akart  a kis  Baraté  fiúról.  



— Egy betyárnak  a lányom,  soha! —  mondogatta.  
Volt  a szomszéd  faluban egy földesúr,  Budi  Miklós,  végül  

ez jegyezte  el Juliskát.  Kitűzték  a  lakodalmat,  de  a kis  Ba-
raté  betyár  nagyon  szomorú  volt.  Kérdi  tőle  a bátyja: 

— Minek  búsulsz?  
— Hogyne  volnék  szomorú,  amikor  máma  van  a  Juliska  

lakodalma  — válaszolta  a fiú. 
— No ezen cseppet se szomorkodj — mondja neki a bátyja —, 

mert  mi  ellopjuk  neked a  menyasszonyt.  
így  is  lett.  Mikor  a  lakodalom  már javában  állott,  este  a  

betyárok körülgyújtották  a falut, és megtámadták a lakodal-
mas népet,  hogy  ellopják  a menyasszonyt.  Már majdnem  si-
került  is  nekik,  amikor  megérkeztek  a vőlegény  rokonai,  a  
hérészesek.  Ezek  segítségével  a  védők  új  erőre  kaptak,  és  
legyőzték  a betyárokat,  akik  közül  csak  a  legkisebb  Baraté  
fiú maradt életben, neki valahogy sikerült elmenekülnie.  De  
ő meg  ezek után  megbolondult.  

Elment  Búcsúba,  ott volt a búcsújáró hely.  Itt aztán  kővel  
kezdte  dobálni  a  templom  ablakát.  Megharagudtak  erre  a  
búcsúiak,  és  kővel  jól  fejbeverték  a  Baraté  betyárt,  aki  ott  
helyben bele is pusztult  ebbe. így veszett  ki az utolsó betyár 
is  Tóvárból.  

A betyárok  tanyája — a kisház  — még sokáig  megmaradt  
a  Tóvár tetején,  míg a múlt században le nem hozták  Bereg-
dédába  höndörgökön.  Itt lakott  a  faluban Tarcali  Árpád föl-
desúr,  aztán  ő hozatta  le  a házat tizenkét  ökör  segítségével.  
A Patkó  utcába került,  cselédház  lett  belőle.  



A viski  Várhegy  

Réges—régen, századokkal  ezelőtt  tizenkét  zsivány  szállta  
meg  a  hegyet,  s  ormára  egy  erős  favárat  építettek.  A  beve-
hetetlen  erődben  tartózkodó  zsiványok  piócaként  szipolyoz-
ták  a  vidéket.  Nem  parancsolt  nekik  sem  a  megye,  sem  az  
ország. 

Egy heves nyári napon megszomjazott András gazda a há-
zimunka  közben,  s  Erzsi  leányát,  a környék  legszebb  virág-
szálát, elküldte a várhegyi forráshoz borkútért.* A zsiványok 
észrevették  a  szép  lányt,  lerohantak  a  hegytetőről  a  hatal-
mukba ejtették. Hasztalan esdeklett, könyörgött a szép Erzsi 
a  vad  martalócoknak,  nem  használt  semmit,  azok  nem  en-
gedték  szabadon.  Ekkor imádkozni  kezdett,  de az sem  hasz-
nált.  Végre  átkozódásba  fogott.  És  íme,  egyszerre  terhes  
vészfelhő  szállt  a várhegy  ormára.  Hatalmas  vihar  kereke-
dett.  A sötét  felhők tüzes  villámokat  szórtak  a  megátkozott  
favárra. 

Három  egész  napig  nem  látták  a  viskiek  a  Várhegyet  a  
rajta  borongó  iszonyú  felhőtől.  Amikor  a  negyedik  napon  a  
felleg szétoszlott,  a láthatár kiderült,  a várnak,  a  zsiványok-
nak  és  a szerencsétlen  lánynak  híre,  pora sem volt  többé.  

*  Borkút  
ásványvizet 

— így  nevezik  a viskiek  a környékbeli  forrásokból  csordogáló  



Forgolány 

A  falu  mai  helyén  valamikor  a  Tisza  folyt.  A  jelenlegi  
templom  mellett  a  folyóban egy veszélyes  forgó,  örvény  ka-
vargott.  A folyó bal  partján egy Jaros nevű vadász  lakott.  A  
környékbeli erdőkben és mezőkön vadászgatott. A vadásznak 
volt  egy szépséges  szép leánya.  Egy napon a lány vizet  akart  
meríteni  a  Tiszából.  Amint  lehajolt,  hogy  a  kancsóját  tele-
merítse,  lába  alatt  leszakadt  a talaj,  s  a lány belecsúszott  a  
vízbe,  éppen  ott,  ahol  a  forgó volt.  Az  örvény  elkapta,  s  for-
gatta  a lányt  a víz felszínén, miközben az segítségért  kiálto-
zott.  A  közeli  mezőn  dolgozó  emberek  egyike  meghallotta,  
odaszaladt.  Észrevette  a vízben  forgó lányt,  s  torka  szakad-
tából  kiabálni  kezdett:  „Forog a lány,  forog a  lány!"  

A  néphagyomány  szerint  ezen  a  helyen  keletkezett  tele-
pülés  erről  kapta  a Forgolány  nevet.  



Nevetlenfalu 
Nevetlenfalu a szatmári — tiszaújlaki  útvonalon fekvő kis 

falu.  Jelenben  semmi  nevezetest  se  tud  felmutatni,  semmi  
emlék,  semmi  olyan  nevezetes,  említésre  méltó  tárgy  nem  
ötlik  az  arra járó-kelőnek,  ami  a  figyelmét  lekötné,  őt mint-
egy híván  arra,  hogy tudományos  vizsgálódásait  teendő,  né-
hány  percet  szenteljen  neki.  Csupán  sajátságos  neve  köti  le  
az  utas  figyelmét,  s  midőn  először  hallja,  mintegy  mosoly  
vonul  el  ajkain,  s  némelyik  mintegy  kétkedik  e  névnek  va-
lódiságán.  „Nevetlen",  vagyis  név  nélküli  falunak,  hogy  ép-
pen az ő nevetlensége, névnélkülisége legyen a neve! Ez még-
is  különösnek  tetszhetik  az  idegennek.  

Nem is e különös hangzású név volt mindig a neve.  Hajdan 
DEÁKFALVÁNAK  neveztetett,  azután  a  körül  álló  oláhok  
által,  kik  az  írni  tudó  embert  „gyák"-nak  mondják,  GYÁK-
FALVÁNAK  hívatott.  Később,  vagy  az  azt  leírók  hibájából,  
avagy  a  Zápolyák  mesterkedése  folytán  GYAKFALVANAK  
neveztetett,  de miután  a Deák nemzetség — mely  visszaélés  
által  hasonlag  Gyakfalvinak  neveztetett,  — férfiágon kihalt 
volna,  a tisztes  fülek  e fajtalan  nevet  hallani  sem  akarták.  

A  dolog történetesen  így  esett:  
Egy  onnan  jövő  parasztleányt  egy  arra  lovagló  kapitány  

tréfából megkérdezett: „Honnan jő?" Ez elpirulva azt  felelte:  
„Ejh! Nincsen  annak  a  falunak  neve!" A leánynak  ez  ügyes  
felelete  az  alispánnak  a  tudomására jutván,  s  eltöröltetvén  
a  régi  név,  nyilvános  rendelet  folytán,  1720-ban  Nevetlen-
falunak  neveztetett.  

Ezen faluból vette származását  a hazának jeles,  de  egyút-
tal végzetes  családja:  a Zápolya család,  amely  azelőtt,  Deák,  
latin  nyelven  pedig  Literatusnak  neveztetett,  mely  ugyan  
hajdan nem  gazdagságára  nézve  volt  híres,  hanem  szárma-
zása  régiségére.  



A Várhegyi  nóta  

Az  öreg  viski  Náni  cigányt  egyszer  valami  úrfiak  a  Vár-
hegyre  csalták  muzsikálni.  Föld  alatti  tekervényes  folyosó-
kon  vezették  bekötött  szemmel  a  vén  dádét.  Amikor  végre  
leoldották  szeméről  a  kendőt,  egy palotában  találta  magát.  

Aranytrónusra  ültették  a cigányt,  nyakába  drága  selyem-
kendőt kötöttek, s így kellett muzsikálnia.  Minden nóta után, 
amit  elhúzott  a  hegedűjén,  egy-egy  füles  aranyat  nyomtak  
a  markába.  Hosszú  ideig  tartott  a  dáridó.  Az  úrfiak is  meg-
tanították  a  cigányt  egy  szép  nótára.  Szerencsétlenségére  
azonban  el  talált  aludni,  s  mire  felébredt,  magát  egy  reves  
fatörzsön ülve találta.  Nyakában  a selyemkendő helyett  egy  
lóállkapocs  lógott,  markában  meg forgácsdarabokat  szoron-
gatott. 

De  a  tanult  nótát  nem  felejtette  el,  s  még  utódaira  is  rá-
hagyta, úgyhogy ma is akármelyik viski cigány el tudja húzni 
a  „Várhegyi  nótá"-t.  



Mondáink  nyomában  

Mondagyűjteményünket  a legismertebb, ezért a legnépsze-
rűbb  kárpátaljai  magyar  történeti  és  helyi  mondákból  állí-
tottuk  össze.  Közöttük vannak  olyanok is, amelyek  az itt  élö  
ruszinok folklórkincsében is megtalálhatók.  Közös sajátossá-
guk,  hogy valamennyi  e tájban gyökerezik,  itteni  történelmi  
eseményekkel,  személyekkel,  várakkal,  várromokkal,  hely-
ségekkel  kapcsolatosak,  és sajátos módon tükrözik vissza  az  
itt  élő magyarság és ruszinság történelemszemléletét,  érzel-
mi viszonyulását  a sorsukat  meghatározó  történelmi  esemé-
nyekhez. 

A történeti  mondák kialakulásának  egyik jellegzetessége, 
hogy  megszületésük  valamilyen  nagy  történelmi  esemény-
nyel,  egy  egész  nemzet  sorsára kiható  történéssel,  vagy  leg-
alábbis egy-egy vidék népének életét  alapvetően befolyásoló  
eseménnyel  kapcsolatos.  Amint  mondáink  is  tükrözik,  ilyen  
jelentős  történelmi  időszak  volt  az  itt  élő  emberek  számára  
a honfoglalás,  a tatárdúlás,  Mátyás királynak  az egész  nem-
zet  életét  befolyásoló  uralkodása,  a  Thököly-  és  a  Rákóczi-
szabadságharc.  Ez utóbbiaknak  — köztudomás  szerint  is  — 
ez a vidék volt a bölcsője, nem csoda hát, ha a népi  emlékezet  
sok mindent megőrzött a maga módján a múlt idők történései 
közül. 

Felvetődik  azonban a kérdés,  hogy valóban az  események-
kel  egy  időben,  vagy  csak  később,  másodlagosan,  a  történé-
sekre  való visszaemlékezés  nyomán  alakultak  ki  a  mondák  
a  szájhagyományban?  

A  kérdés  megválaszolása  előtt  azonban  vizsgáljuk  meg  a  
monda  fogalmát.  A Magyar  néprajzi  lexikon  meghatározása  
szerint: „A monda az európai és a magyar népköltészet  egyik  
prózai  elbeszélő  műfaja...,  amely  a  nép  történelmi-földrajzi  



ismereteit,  természeti  tudását,  világképét,  hiedelmét  költői-
leg megformált  epikus  történetekbe  foglalja.  A magyar  kife-
jezést  a nyelvújítók  a mende-monda  ikerszóból vonták el,  de 
már a XVII.  században is használták  a monda-mondát,  köl-
tött  történet  értelemben."  

„A monda minden valószínűség  szerint  azok közé  a  műfa-
jok közé tartozik,  amely a közösségek,  társadalmak  kialaku-
lásától kezdve kíséri az embert, és feltehetően sohasem tűnik 
el"  állapította  meg  Újváry  Zoltán  néprajztudós  a  Rákóczi-
mondák  a folklórban  című  tanulmányában.  

Ezek  szerint  a  mesével  együtt  igen  ősi  eredetű.  Őskölté-
szetünk legszebb mondái is bizonyítják ezt. Különbséget  kell  
viszont  tennünk  a  mese  és  a  monda  között.  Jakob  Grimm  
azt  mondta:  „A mese  poetikusabb,  a  monda  történelmibb."  
Nem  záija ki  ez  a meghatározás,  hogy  a mondáink  között  is  
vannak költőien, meseszerűen megfogalmazott történetek  és  
a  történelmi  eseményekhez  makacsabbul  ragaszkodó  elbe-
szélések.  A különbséget  a mese és  a monda között az jelenti, 
hogy  a monda  a valódi,  hétköznapi  és  a nemlétező,  felfogha-
tatlan  s  megismerhetetlen  világot  két  egymástól  élesen  el-
különülő  világként  ábrázolja.  A  népmonda  alaptípusa  egy-
szerűbb  a  meséénél,  de  érzelmileg  telítettebb,  valamilyen  
erkölcsi  állásfoglalásra  késztető,  tárgyilagosságra  törekvő,  
helyhez és időhöz kötött történet.  A mesét a nép költészetnek 
tartja, a mondát igaznak. A mese szórakoztatni  akar,  a mon-
da  tanít,  tanácsot  ad.  

Régebben  a  mondának  csupán  két  alapvető  típusát  hatá-
rozták  meg: történeti  és  helyi  mondákat.  

A történeti  mondákban az emberi hős volt a fontos,  a helyi 
mondák  főképpen természeti jelenségek,  rendellenes  és  ma-
gyarázatra  szoruló  földrajzi  adottságoknak  a  keletkezését  
igyekeztek  különböző történetekkel  igazolni.  

Ujabban tartalmuk szerint megkülönböztetünk  eredetma-
gyarázó, történeti  és kultúrtörténeti  mondákat.  A kultúrtör-



téneti  mondák  csoportjába  sorolják  a  régebben  helyi  mon-
dáknak nevezett történeteket,  a hiedelemmondákat és a val-
lásos  mondákat,  illetve  a  legendákat.  

Gyűjteményünkbe  nem kerültek  be  a hiedelemmondák  és  
a  legendák.  

A modern kutatás más szempontú csoportosítást  is  ismer,  
de  azoknak  a  taglalása  a  szakemberekre  tartozik,  mi  a  kö-
vetkezőkben  csupán néhány  adattal szeretnénk  kiegészíteni  
mondáink tartalmát, vagy utalni néhány szóval  keletkezésé-
nek  okára,  körülményeire,  a  mondával  kapcsolatos  kultúr-
történeti  érdekességre.  

Azt  mondtuk,  hogy  a  mondákban,  különösen  a  történeti  
mondákban  a nép sajátos  történelmi  szemlélete  tükröződik.  
A mondát  őrző közösség teljes mértékben hiszi  a mondai  cse-
lekményt.  Ezt jelzik  a mondákban  sokszor  a történelmi  for-
rásokra való utalások,  annak jelzése,  hogy az nem mese,  ki-
taláció,  hanem valóságos  tény.  Gyakran hivatkoznak  tárgyi  
bizonyítékokra:  ott  a  felírás,  ott  van  a  kő,  a  fa,  a  várrom,  
amely  a  mondai  történettel  kapcsolatos.  Meg  kell  azonban  
mondanunk,  hogy a mondai szájhagyomány  egyáltalán  nem  
hiteles,  vagy  legalábbis  nem  úgy  hiteles,  ahogy  a  történet  
előadja.  A  mondák  többségének  alig  van  igazságalapja.  Ez  
sokszor csupán egy személynév vagy egy helynév.  A alaptör-
ténet  az  idők múltával  nagyfokú változáson  megy  át  annak  
függvényében,  hogyan  változik  a  helyszín,  az  alkalom  és  a  
hallgatóság. 

Mondáinkat  vizsgálva  azt vehetjük  észre,  hogy  alaptörté-
neteik  nem  túl változatosak,  igen egyszerűek:  egymástól  el-
választott szerelmesek tragédiája; rejtett kincsek titka; a hős 
győzelmes  harca; fordított  patkó  a  lovon  az  ellenség  megté-
vesztésére;  népnyúzók,  zsiványok,  betyárok  büntetése.  Leg-
többször tehát csupán a helyszín vagy a történelmi  esemény-
re való emlékezés határozza meg a monda valóságtényét.  Jól  
példázza  ezt  gyűjteményünkben  Kadacs  vitéz  története.  A  



Borzsa  váráról  szóló  mondában  a honfoglalás  korából,  a  be-
nei  mondában  pedig  a  Rákóczi-szabadságharc  korából  lép  
elénk,  s  csak  annyi  ezekben  a mondákban  a  történelmi  va-
lóság,  hogy vidékünk  kapcsolatba  hozható mind  a honfogla-
lással,  mind a  Rákóczi-szabadságharccal.  

Voltaképpen tehát azt mondhatjuk, hogy az emlékezés ma-
radt fenn folyamatosan,  de  a történeti  eseményekhez,  hely-
hez  és  személyhez  kapcsolódó  hagyomány  valójában  csak  
folklór,  amit  nem  tekinthetünk  hitelesnek.  Ily  módon  mon-
dáinkban  a történeti  tudat  nagyfokúan  keveredik  a  néphit-
tel. Mondai hagyományunk sajátosan őrzi, adja tovább idöröl 
időre  a  történelmi  tudatot,  ha  nem  is  a  pontos  ismeretek  
szintjén,  de nagyfokú érzelmi  kötődéssel,  a hitelességnek  és  
a  bizonyosságnak  a  költészet  fényébe  való  burkolásával.  
Ezért érdemes  figyelni  rájuk, megismerni  és  vizsgálódásunk  
tárgyává  tenni  őket,  s  ha  lehetséges,  megállapítani,  milyen  
szintű  bennük  a  történeti  tudás  vagy  egyáltalán  beszélhe-
tünk-e  ilyenről.  

Ahhoz,  hogy megállapíthassuk,  a mondai történet  hogyan  
viszonyul  a  történelmi  valósághoz,  milyen  valós  történelmi  
ismeret  hámozható  ki belőlük,  gyűjteményünkben  mondáin-
kat  megpróbáltuk  tematikájuknak  megfelelően  elhelyezni  a  
valós történelmi időben. Ez persze, a korábban említett prob-
lémák miatt  csak viszonylagosan volt  lehetséges.  

Szinte  semmilyen  történelmi  információhoz  nem  jutha-
tunk  a  Derceni  hegyről  szóló  mondából:  a  világ  teremtése  
utáni idő, néptelen táj, földöntúli erők munkálkodása jellem-
zik,  de  mégis  ott  érezzük  benne  vidékünk  embereinek  vá-
gyát, hogy választ  keressenek  szülőföldjük, bölcsőhelyük ke-
letkezésének,  a  szépséges  Latorca-völgy  létrejöttének  a  
történetére. 

A honfoglalás  korát és  az  azelőtti  időket  idézi  a  Munkács  
eredetéről  és  a  vári  vár  történetéről  szóló  monda,  a  Tóvár  
mondájának  egy részlete.  A Borzsa vára elfoglalásának  tör-



ténetét  megörökítő monda a legterjedelmesebb. Nem  csupán  
a vár elfoglalásának a történetére szorítkozik, hanem a vidék 
korabeli  mondai  hagyományát  szintetizálja.  Ezért  megálla-
píthatjuk, hogy nem a korabeli események őrződtek meg ben-
ne,  hanem  az  eseményre  való  népi  emlékezés  testesül  meg  
mondai  formában.  Ezekből  a  mondákból  és  a  későbbiekből  
igen érdekes megfigyelésre juthatunk.  Megtudhatjuk,  példá-
ul, hogy vidékünkön már a honfoglalás előtt  a Tisza  vonalán 
egy egész védelmi várrendszer állt fenn, amelynek láncolatát  
az  ungvári  —  nem  a  mostani  helyén  álló  s  feltehetően  —  
földvár,  a  dédai  Tóvár,  a  vári  vár  alkotta,  amelyeket  kiegé-
szített  a  mondáink  által  nem  említett  ugocsai  Sásvár  és  a  
viski  vár.  Később épült  fel egy második várrendszer,  amely-
hez  Boronkavár,  a nevickei,  az ungvári,  szerednyei,  munká-
csi,  az ugocsai  Kankóvár,  a királyházi Nyalábvár és  a huszti 
vár tartozott.  Ezek már kővárak voltak,  s főleg uraik bizton-
ságát  hivatottak  szolgálni,  a  környékbeli  lakosokat  ezekből  
inkább zavargatták,  mint védelmezték.  A Munkács  eredeté-
ről szóló monda úgy tudja,  hogy  a munkácsi  várat  a honfog-
laló  magyarok  építették  nagy  munkával.  A  mondából  meg-
tudjuk, hogy a honfoglalók nem rombolták le sem az ungvári, 
sem  a zempléni  várat,  ahol  a feltételezett  ellenség  tartózko-
dott, csupán bosszúból a vári várat tették a földdel egyenlővé. 
Ha ezeket  az ismereteket  a történelmi  forrásokkal  összevet-
jük,  akkor a mondák igazságtartalma csak annyi lehet,  hogy 
a honfoglalók romboltak le várakat meg építettek  is.  Anony-
mus nem tud a munkácsi vár építéséről,  ő azért nevezi  el így 
ezt  a  helyet,  mert  a  magyarok  ide  nagy  fáradság,  munka  
eredményeként  érkeztek.  Borzsova  vára  pedig  a  történelmi  
kútfők szerint még a honfoglalás után is hosszú ideig fennállt 
és nevet  adott  a hasonló megyének,  s valószínűleg  — amint  
azt  a  neve  is  elárulja  — a  honfoglaló  Bors  nemzetségé  volt.  
Ha  összehasonlítjuk  a vári  vár  elhelyezkedésének  a  módját  
az említett  első várvédelmi  vonal váraival,  akkor azt  mond-



hatjuk,  hogy  azok is  a honfoglalás  után  épültek  a már  lete-
lepedett  magyarság területének  védelmére.  Ebből is  látszik,  
mennyire  nem lehet  szó szerint hitelt  adni  a népi  emlékeze-
tet megörökítő mondai történetnek.  Ha tovább vizsgáljuk ezt  
a  mondát,  akkor megállapíthatjuk,  hogy kisebb-nagyobb  el-
térésekkel  a  honfoglalás  leírása,  a honfoglaló  magyarok  út-
vonala Halicstól Szerencsig, megegyezik Anonymus króniká-
jával.  Ez  is  jelzi  azt,  hogy  sokszor  a  mondai  történelmi  
ismeret  irodalmi  forrásokon  alapszik,  vagyis  később  úgyne-
vezett  folklorizáció  megy végbe.  Vonatkozik  ez  a  megállapí-
tás  a  kuruc  kori  mondáink  egy  részére  is.  Ha  a  mondát  és  
az  irodalmi  forrását összehasonlítjuk,  az  eltérések  is  beszé-
desen árulkodnak folklorizációról. Anonymusnál  a halicsi fe-
jedelem  fia,  a  kezes  nem  a lánya;  Borzsa  várát  még  azelőtt  
elfoglalták,  mielőtt  Ungvár  alól  átkeltek  volna  a  Bodrogon;  
Szerencset  pedig azért nevezték  így el, mert nagyon megsze-
rették  azt  a  tájat  s  a  szerelemről  hívták  Szerencsének  s  —  
amint  említettük  — Munkácson  sem  építettek  várat.  Mind  
a  monda,  mind Anonymus  krónikája  szerint  a magyarok jo-
gosan  foglalták  el  őseik  földjét, miután vizet és  füvet  kértek 
ajándékba  Zalán  vezértől.  

A szláv Milota és a magyar Béla  szerelmének  történetéről  
szóló monda  a szomszédos  Szabolcsban  is ismert.  Sebestyén  
Árpád feljegyzése szerint az 1864-es országos Pesty-féle kéz-
iratos  helységnév  gyűjtés  milotai  anyagában  a  helybeliek  
szájhagyományát  így jegyezték  fel:  „...  nevét  —  hagyomány  
szerint  egy  Melota  nevű  Tóth  fejedelmi  nőtül  vette  —  ki  e  
helyet a magyarok kijövetelekor bírta — így a helység ezelőtt  
1000  éve  létezett  nem  e  helyen  ugyan  — hanem  a jelenlegi 
temető  helyén."  

A kárpátaljai  források — hivatkozás  nélkül  bár — azt  ál-
lítják,  hogy  a  mondának  már  egy  XVII.  századi  feljegyzése  
is  ismert  volt  vidékünkön.  



Itt  kell  megjegyeznünk,  hogy  a  mondában  szereplő  más  
helységnév: Munkács, Szerencs, Bilke, Ugornya, Namény ne-
vének eredete is csupán a mondai népi  értelmezés  eredménye.  

A  szép  asszony  dombjá-nak  a története  II. András  uralko-
dásának  a  korát  villantja  fel.  Hitelesen  jelzi,  hogy  Bereg-
szászt korábban még Lampertházának hívták,  s csak később 
kapta  a  Beregszász  nevet  egy  pásztor  emberről.  Ez  azt  je-
lenti,  hogy  a  monda  keletkezésekor  már  ismert  volt  Bereg-
szász  mondája.  

A  szerencsétlenül  járt  szép  életét  megörökítő  történetből  
a  lovagkor képei tűnnek  elő: a lovagi torna,  a keresztes  had-
járatok,  a  rabló  zsiványok  elleni  küzdelem.  Valóban  törté-
nelmi  tény viszont,  hogy  II.  András  és  hadserege  táborozott  
ezen  a vidéken.  1233-ban  a  király  a beregi  erdőben  kötötte  
meg  az  ún.  beregi  egyezményt,  amelyben  az  egyházi  sérel-
meket  orvosolta.  A király tábora — Lehoczky Tivadar ismer-
tetése  szerint — a Munkács melletti  Királyszéknek  nevezett  
dombon állt. Abban az időben Bereg volt  a megye  központja,  
s  a  körülötte  elterülő  erdők  egészen  Munkácsig  húzódtak.  
Halics  ellen  indított  hadjáratakor  pedig  állítólag  azon  a  Kí-
gyós  melletti  helyen  táborozott,  amelyet  még  ma  is  Király-
tábornak  neveznek.  A mondából  tehát  csupán az a tény felel  
meg  a  valóságnak,  hogy  II.  András  abban  a  korban  Bereg  
helység  közelében  táborozott.  A  mondában  szereplő  Kankó  
és  Nyaláb  haramiák  nem  létező  személyek,  mert  az  egyik  a  
nagyszőlősi,  a másik meg a királyházi várnak a neve. A nagy-
szőlősi  vár  az  itt  élő  ferences  szerzetesek  durva  szövetből,  
„kalikó"-ból  készült  csuhájáról  kapta  nevét.  A  Kankó  név  
csupán 1575-től  fordul elő írásos emlékeinkben.  A királyházi 
vár  pedig  állítólag  a  formájáról,  a  nyaláb  (búzakéverakás)  
alakjáról  nyerte  a nevét.  Ez  az  eredet  viszont  bizonytalan.  

A tatárjárás  idejét A  huszti  vörös  domb  és  a  Macskadomb  
című mondák őrizték meg. A tatárok  1241 tavaszán,  március  
12-én Vereckénél elsöpörték az ún. Oroszkapu védelmére  ki-



rendelt Dénes  nádor seregét,  hiábavalónak bizonyult  IV. Bé-
la  1240-ben tett személyes  intézkedése  a szorosok  elzárásá-
ról,  a  tatárok  elpusztították  a  vidéket,  s  Ungvár  alatt  ren-
dezve  soraikat  a  Bodrog  jobb  partján  benyomultak  az  
országba.  Mindkét  monda  csupán jelzi  a  tatárjárás  borzal-
mait. 

A tatárok  aztán nem  egy alkalommal  támadtak  erre  a  vi-
dékre.  Erről  tanúskodik  A  Szerelem  dombja  és  a  Szerelem  
völgye  címú monda, amelynek a cselekménye a XVI. századra 
tehető.  A  protestáns  vallásra  áttérő  Perényiek  valóban  el-
kergették  a  kankóvári  szerzeteseket,  kolostorukat  pedig  ki-
fosztották.  Minderről  Forgách  Ferenc  XVI.  századi  törté-
netíró  is  tudósít  emlékiratában.  A  XVII.  században  a  
Perényiek aztán rekatolizáltak,  s valóban lerakták egy újabb 
ferences  zárda alapját,  de most már nem  a romokban  heverő  
vár mellett,  hanem  a város  központjában  az ismét  katoliku-
sok  által  használt  templommal  szemben.  Elevenen  él  a  vá-
rosban  a  Kapisztrán  János  holttestének  itteni  elrejtéséről  
szóló hagyomány  is.  

Mátyás  királyról  vidékünkön is  számos monda  él.  Gyűjte-
ményünkbe  egy,  a  ruszin  néphagyományból  ismert  mondát  
vettünk be, amely részben megegyezik a pogány Denikő meg-
büntetéséről  szóló  mondával.  Érdekessége  a  történetnek,  
hogy Mátyás királyt ruszinnak tünteti  fel, s vele  romboltatja  
le vidékünk valamennyi  várát.  Mondahagyományaink  tanú-
sága szerint  Mátyás  maga  is sokszor tartózkodott  ezen  a vi-
déken,  szeretett  a  környező  vidéken  vadászni.  A  munkácsi  
vár  és  a  hozzá  tartozó  várbirtok  Beregszász,  Vári  és  Bereg  
városokkal  együtt  Hunyadi  János  örökségeként  a király  tu-
lajdona volt.  A máramarosi  ruszinok  és  magyarok  egyaránt  
ismerik  A  Sándorfalvi  sóskút  legendáját,  amely  e  vidékről  
származtatja a nagyerejú Kinizsi  Pált, bár ennek semmi  tör-
ténelmi  alapja nincs. A monda motívumkincse  érdekes  egye-
zést  mutat  Arany János  Toldijának  egyes  motívumaival.  



A leggazdagabb a kuruc szabadságharcok  korát visszatük-
röző mondai  hagyományunk.  Thököly  Imre,  Rákóczi  Ferenc  
leghűségesebb  kurucai  e tájnak  a  szülöttei.  

Megrendítően  szép és jelképes  értelmű  a Rákóczi  virágai-
ról  szóló  monda,  azért is  választottuk  gyűjteményünk  címa-
dójául.  Ahogy  Rákóczi  tulipánjai  a jelt  adó  trombitahangra  
nyalka  vitézekké  váltak,  úgy volt  kész  e  vidék  népe  mindig  
a harcra, ha a szabadságért, függetlenségért kellett  küzdeni.  

Rákóczi  alakját  és  harcát  megörökítő  mondáink  nem  túl  
terjedelmesek,  viszont többsége makacsul  ragaszkodik  a  va-
lóságos  tényekhez,  bár itt is  érezzük,  hogy  a  cselekménynek  
kevés  köze  van  a történelmi  eseményhez.  A Rákóczi  kémje,  
A  pálfüzesi  kurucles,  Rákóczi  bökényi  fája  című  mondákat  
csupán  a  népi  képzelet  kapcsolja  a  Rákóczi-szabadság-
harchoz. 

Az  egykori  Bereg,  Ugocsa  és  Máramaros  falvaiban  eleve-
nen  él  mindenütt  a  Thököly-  és  a  Rákóczi-szabadságharc  
kora, bár sok helyen nem alakult ki köréjük mondai  történet.  

A váriak számontartják, hogy Juhász István és Kósa János 
nevű  vári  lakosok  Thököly  Imrével  Törökországba  mentek  s  
vele  kinn  is  maradtak.  

Rákóczi  Ferenc  vidékünkön  életében  több  településen  is  
megfordult,  s  ezeknek  a  ténye  a  néphagyományunkban  
megrögződött.  Több olyan falu van,  ahol emlékeznek  Rákóczi  
éjszakai  pihenőjére:  Vezérszállás  (Pidpolóc),  Dorobratovo.  
Mezővári.  Szolocsinban  a Pintye-patakon  van  egy  Rákóczi-
gázló,  itt  próbálkozott  átjutni  a  fejedelem  a megáradt  pata-
kon. Szolyván úgy tartják, hogy a híres szolyvai  savanyúvizet  
maga  Rákóczi  is  élvezte.  Vezérszállás  határában  egy  kőke-
resztről  azt  tartják,  hogy  azért  van  rávésve  a  1711.  február  
21.  dátum,  mert  a  fejedelem  itt  és  ezen  a  napon  hagyta  el  
az  országot.  Beregszászban  azt mesélik,  hogy  amikor  a feje-
delem  bujdosni  kényszerült  s  a  híres  bortermő  vidék  hatá-
rához  ért,  így  sóhajtott  fel:  „Kerekhegyem,  Kalmárom,  a  



Bocskorom sajnálom." A három beregszászi szőlőhegy  hosszú  
időn keresztül  a Rákóczi családé volt. A Nagymuzsaly  és Be-
reg között  húzódó  erdők  egyik  tisztását  a  „Zászlóbontás  he-
lye"-ként  emlegetik.  Állítólag itt  találkozott  Esze  Tamás  és  
a felkelés más vezetője  a szabadságharc  előestéjén.  Egy má-
sik helynek ezen a környéken,  a Rákóczi-pihenőnek  az a ne-
vezetessége,  hogy Rákóczi itt  állt meg pihenni  egy rövid idő-
re.  Többen  tudni  vélik  azt  is,  hogy  a munkácsi  vár  kútjából  
egy rejtett alagút vezetett a szőlősi Kankóvárig. Ezen keresz-
tül  menekült  el  a  várból  szorult  helyzetben  a  labancok  elől  
a  kuruc katonaság  s maga Rákóczi  Ferenc is.  A rafajnaújfa-
lusiak  méltán  emlegetik,  hogy  a fejedelem kedvenc  kocsisá-
nak,  Diák  Matyinak  telket  ajándékozott  szolgálataiért.  

Ugocsában  mindenki  tudja,  hogy  a beregi  és  a salánki  er-
dőkben  bujdostak  a  szegénylegények  s  innen  csapott  le  az  
újlaki sóházra Esze Tamás a társaival  együtt,  hogy Újlaknál  
győzték  le  a kurucok  a tiszai  révet  védő labancokat,  s  azóta  
nevezik  Bajnoknak  az  itteni  mezőt.  A  Bökénybe  vezető  út  
mentén állott Rákóczi  fája, amelyhez  a fejedelem a lovát  kö-
tötte, vagy — a közölt monda szerint — az valamikor Rákóczi 
szalonnasütő  nyársa  volt.  

A salánki  mondák tanúsítják,  hogy a népi  emlékezet  meg-
őrizte  Rákóczi  itteni  tanácskozásának  a  tényét.  

Máramarosban  is  gazdagok  a  Rákóczi  hagyományok.  Úr-
mező  határában  egy hatalmas  tiszafa  tövében  sima,  közön-
séges fakereszt őrizte Rákóczi emlékét. A fát Rákóczi fájának 
tartotta a nép. Árnyékában pihent meg a fejedelen Úrmezőre 
menet  a Pogány  család  meglátogatásakor.  

A múlt század végén még mutatták a pásztorok a Popágya 
havason  átvezető  „Rákóczi  utat",  amelyen  érkezett  a fejede-
lem  1703-ban,  hogy  felszabadítsa  az  országot.  Hidegpatak  
község és a galíciai határszél  között  északról  dél felé húzódó 
földhányásokról  is  úgy  tudták,  hogy  azok  Rákóczi-sáncok,  
még  mutatták  is  az  ágyúk  helyét,  bár  1849  elején  vívott  itt  



véres  harcokat  a  máramarosi  nemzetőrség  a  császári  ezre-
dekkel.  A bóczári Rákóczi-forrás története  is érdekes.  A nép 
emlékezete  ezt is  II. Rákóczi Ferenchez fűzi, pedig bizonyára 
II.  Rákóczi  György  vonult  erre  és  a  havasokon  is  keresztül  
1657-ben  lengyelországi  hadjáratára.  

Huszt  is híven  őrzi Rákóczi  emlékét.  Tudják,  hogy az  Ilos-
vay testvérek,  Bálint és  Imre meg Majos János  szerezte  meg  
a várat Rákóczinak. Ilosvay Imre álruhában belopózott a vár-
ba,  és  ott,  a  hosszú  idő  óta  zsold  nélkül  szolgáló  várőrséget  
fellázította,  akik augusztus  17-én  éjjel  2 órakor  agyonlőtték  
báró Eytner várparancsnokot,  s  az ötven fős várőrség  letette  
az  esküt  Rákóczinak.  Jókai  A huszti  beteglátogatók  című  el-
beszélésének  a  cselekményét  a  Rákóczi-szabadságharc  ko-
rába helyezte,  a monda a Thököly szabadságharcáról  beszél.  

Híven  őrizte  a Rákóczi-szabadságharc  emlékét  Dolha  né-
pe.  1903. június  7-én  a szabadságharc  első  csatájának  200.  
évfordulóján  emlékoszlopot  emeltek  az  elesett  hősök  tiszte-
letére.  A néphagyomány  szerint  a  dolhai  Kukla  család  tün-
tette  ki  magát  az  1703. június  7-i  dolhai  csatában.  

Mondai  hagyományaink  sokszor  Rákóczi  nevéhez  és  sza-
badságharcához  kapcsolnak  olyan  történeteket  is,  amelyek  
egyáltalán meg sem történtek.  Ilyen  a Kadacs  vitéz  és  a Ku-
ruc kincsek  a Kelemen-hegyben  című monda meséje. Az egyik 
mondának  csak  annyi  a valóságmagja,  hogy  a benei  hegyen  
a  megnevezett  helyhez  közel  állt  egy vár,  a kovászói  vár,  de  
az  a  Rákóczi-szabadságharc  idejére  már  rég  romokban  he-
vert,  és  hogy  a  szomszédos  Nagymuzsaly  határában  volt  a  
Rákóczi-pihenő.  A  másik  monda  a  kincset  rejtő  Kelemen-
hegy  mondájára  épült,  s  csak  a  kuruchagyományokhoz  ra-
gaszkodó  népi  emlékezet  nevezte  kuruc  kincseknek.  

Mondáink többségével  tehát  úgy vagyunk,  mint  a  gyönyö-
rű Várhegyi nótá-t ismerő és azt a fiaira hagyományozó viski 
cigány: múltunk,  álmaink,  vágyaink  aranypénzének  képzel-
jük  őket,  ébrenlétünkben  meg  csak  annyi  marad  meg  belő-



lük, hogy ismerjük és fiainknak meg unokáinknak  továbbad-
juk  őket.  

Mondai  hagyományainkról  beszélve  szólnunk  kell  arról,  
milyen hatással volt az irodalomra, íróink, költőink munkás-
ságára.  Vidékünk  mondakincse már a múltban is gazdag le-
hetett.  Ami  megmaradt  belőle  annyi  lehet  csak,  mint  az  
aranyszemcséket  rejtő  hegyi  folyók homokja  közt  az  arany.  
De  ezekből  is  következtetni  tudunk  a régi  gazdagságra.  

Itt  meg  kell  említenünk  Anonymus  nevét,  aki  igazi  írói  
öntudattal  utasította vissza a parasztok  csacska meséin  ala-
puló  történeteket.  De  bárhogy  is  igyekszik  tagadni,  jócskán  
beleszőtt  vidékünk  mondakincséből  is  néhányat  a  müvébe.  
Bár azt bizonyítottuk  korábban,  hogy  a napjainkig  fennma-
radt honfoglalás  kori  mondánk  az  ő művének  a folklorizáló-
dott változata.  Gestájában viszont több olyan mondai  elemet  
fellelhetünk,  amelynek  semmi  köze  nem  lehet  a  történelmi  
valósághoz.  Egyik  ilyen  mondai  személy  művében  a  gyáván  
megfutamodó  Labore,  Hung  várának  ispánja,  akit  a  vezér  
katonái  űzőbe vettek,  egy folyó mellett  elfogtak és  mindjárt  
azon  a  helyen  felakasztottak,  s  attól  a  naptól  kezdve  ezt  a  
folyót  az  ő nevéről  Laborénak  hívták.  Ez  nem más,  mint  — 
gyűjteményünkben  is  nagyon  sok van  ilyen  — mondai  népi  
helynévmagyarázat,  akárcsak  az, hogy Munkácsot  azért  ne-
vezték  el így, mert a magyarok „igen nagy munkával,  fárad-
sággaljutottak  el arra a földre", vagy az, hogy Árpádot azért  
hívták  Hungvária  vezérének,  mert  elfoglalta  Hung  várát,  
összes  vitézeit  pedig  Hungról  hungvárusoknak  nevezték  el  
az  idegenek  nyelvén.  Ezek  mind-mind  mondai  elemek,  azt  
bizonyítják,  hogy  a  népi  emlékezet  már Anonymus  korában  
is  úgy  működött,  ahogy  azt  napjaink  mondái  tükrözik,  
Anonymus pedig akaratán kívül is hitelt adott ezeknek, áldja 
meg érte  a teremtő,  mert így legalább következtetni  tudunk  
arra,  hogy  a történetíró  is  ismerte  vidékünkön  abban  a  kor-
ban  is  élő  mondakincset.  



A régi  magyar irodalmi  alkotások  is bizonyítani  tudják,  e  
tájon született mondai történetek hatása alól nem is  akarták 
kivonni  magukat  az  írók,  költők.  Csak  a  két  legteljesebbet  
említjük  meg  közülük:  Görcsöni  Ambrust,  Homonnai  Dru-
geth  Gáspár  lantosát,  aki  Mátyás  királyról  szóló  históriás  
énekét  1569 körül nemcsak történelmi munkák, hanem mon-
dai  történetek  felhasználásával  is  írta,  meg  Ilosvai  Pétert,  
aki  a híres,  neves  Toldi históriáját  szerezte  az ugocsai  Peré-
nyi  István  pártfogása  alatt  1574-ben.  Feltehetően  a  Toldi-
mondára  is  az  ő  udvarukban  akadt.  Ilosvai  Toldija  nélkül  
Arany  János  műve  sem  születhetett  volna  meg.  Feltételez-
hető, hogy vidékünk mondakincse közül nemcsak Ilosvai Tol-
diját ismerte, hanem a sándorfalvi sóskút legendáját is,  mert  
átvett  belőle  két  hatásos  motívumot,  s  beépítette  saját  mű-
vébe.  Az  egyik  az,  amit  Miklós  félkézzel  egy  nyomórúddal  
mutatja az utat, a másik, amint lábával elrúgja a Duna vizén 
a  csónakot,  amikor  megmérkőzik  a  cseh  bajnokkal.  Ilosvai  
Toldijában egyik motívum sem fordul elő ezek kézül. Azt gon-
doljuk,  hogy Arany János  a máramarosi  „Iza partján  élő ba-
rátja,  Szilágyi  István  által  ismerkedett  meg  a  „máramarosi  
Kinizsi"-ről  szóló mondával.  Még az sem kizárt,  hogy  Ilosvai  
Toldiját  is  tőle  kapta.  Szilágyi  István  kitűnő  ismerője  volt  
Máramaros  néphagyományának.  

Erősen  hatott  az  irodalomra  a  Miczbán  mondánk.  Amint  
azt  Soós  Kálmán  ungvári  történész  kimutatta,  a  monda  
legrégibb  megörökítése  Bocskai  István  erdélyi  fejedelem  ko-
rában,  s  az ő nevével  kapcsolatban történt.  Elsőnek  Szamos-
közy István jegyezte  fel  a mondát  Bocskay  István  geneológi-
ája  cím alatt  teljes  terjedelmében,  majd Alvinczi  Péter  adta  
elő Bethlen  Gábor hitvese,  Károlyi Zsuzsánna felett mondott 
prédikációjában.  О is Miczbántól származtatja a Bocskai  csa-
ládot,  mert az asszony  a hat gyermekét  JBocskaba avagy  dé-
sába rakatván." Feldolgozta  a mondát Kisfaludy Sándor Mic-
bán  című regéjében.  Szigligeti  Ede  Micbán  családja  címmel  



három felvonásos drámát írt. A XIX. század második  felében  
pedig  Medve  Imre,  írói  álnevén  Tatár  Péter  adta  elő  Rege-
Kunyhójában. 

Beregszász  mondáját  Tompa  Mihály  feldolgozásában  vá-
logattuk be, hisz  „hitelesebben" egyetlen változat  sem  őrizte  
meg  ezt  a történetet,  bár  a Kárpáti  rapszódiá-ba  Illés  Béla  
is beépítette  a város  keletkezésének  a  mondáját.  

Jókai  népszerű  műve,  A  huszti  beteglátogatók  is  itteni  
monda  felhasználásával  íródott.  Jócskán  merített  a  vidék  
mondakincséből  Gaál József. Szirmay  Ilona  című regényének 
egyik  főhőse  az  a  Pintye  Gregor,  a  híres  máramarosi  hara-
mia,  aki  a mondai hagyomány szerint faágyúkkal  ostromolta  
meg Huszt  várát  abban  az  időben,  amikor  1717-ben  a  tatá-
rok végigpusztították  Ugocsát  és  Máramarost.  

A mondákba  öltözött  történelmi  múlt,  a legendás  hősöket  
dajkáló vidék,  a meséket  termő táj megragadta még más  író-
nak, költőnek is  a lelkét.  A legszebben  Móricz Zsigmond  szól  
erről  1932-ben  a  Munkácson  meginduló  Magyar  írás  című  
folyóiratot  üdvözlő  cikkében  visszaemlékezve  arra  az  idő-
szakra,  amikor  népköltészeti  gyűjtőútja  során  erre járt:  ,A  
népmese  fűződik  bennem  ehhez  a  tájhoz.  Mennyit  hallgat-
tam a fonóban, a tűzhely mellett,  a boglyakemencék  tövében  
a  mesét,  a  kedves  imbolygó,  ficfás  tiszaháti  kis  falvakban.  
Csetfalván  írtam  le  egy mesét,  amelyet  mostanában  megta-
láltam  a  maláji  szigetek  népmeséi  közt.  Honnan  indult,  mi-
csoda  ősi  Munkács  irodalmi  központjából  az  a  mese,  hogy  
eJért  a Tisza  partjára  s  elért  a keleti  tengerek  pálmás  szige-
teire.  Ilyen csodákra csak  a szellem  gyöngyei  képesek.  Ez  az  
egyetlen  kincs,  amely  millió  példányban  élhet,  millió  éven  
keresztül  s  nem  fogy vele  és  nem  kopik  el."  

Móricz Zsigmond, igaz, itt a mesékről beszélt,  de a mondák 
is a „szellem gyöngyei". Remélem, ezzel az  összehasonlítással  
— mindnyájunk  gazdagodására  —  sikerült  ezekből  a  gyön-
gyökből  összefűznünk  egy  szerény  ki  „kaláris"-ra  valót.  



Jegyzetek 

1. A derceni  hegy  
Közreadta: Juhász  Lajos.  Kárpáti  Kalendárium  1970.  
2.  Munkács  eredete  
Tabódy József  nyomán  
Tabódy  József:  Munkács  jelene  és  múltja  Magyarország  

történetében.  Pest,  1861  
3.  Szegnor vára,  Borzsa  vára,  avagy  a vári  vár  története  
A monda verses  változata  nyomán.  Ezt  a változatot  a ba-

dalói  Szoboszlai  Elek verseskönyvéből  1958-ban  másoltatta  
le  édesanyám,  Keresztyén  Balázsné  Paládi  Júlianna.  

A vár történetéről  szóló monda tartalmát ismertette  Schu-
bert Gyula a Naptár  1964-es  számában.  О is  egy verses  vál-
tozat  alapján  mutatta  be  a  cselekményt,  amely  alapjában  
megegyezik  az  általunk  közölt  mondával.  Ebben a  változat-
ban  a  halicsi  fejedelem  Telebes,  aki  ellenségesen  fogadja  a  
magyarokat és megütközik velük. A csata a magyarok javára 
dől  el,  de Almos visszaadja  a fejedelem birtokait.  A vári  vár  
ura Zengor. A monda e változata szerint Cset is kap birtokot: 
Csetfalvát. Béla pedig a Kadancs patak partján dől kardjába. 

Schubert  közlése  szerint  a monda első írásos feljegyzése a 
XVII.  századból  való.  

A mondához  fűzött ismertetőjében  beszámol  arról  az  ása-
tásról,  amelyet  az  Ukrán  SZSZK Tudományos  Akadémiájá-
nak  expedíciója  I960  októberében  végzett  felderítő  céllal.  A  
földvár  keletkezésének  idejét  és  hovatartozását  hivatottak  
megállapítani.  A munkálatok eredményei  igazolták azt a ko-
rábbi feltevést, hogy a földvárat szlávok  építették  körülbelül  
а  VIII—IX.  században.  Erről  tanúskodik  a  felszínre  került  
sok  cserépedény-töredék,  amelyeken jól  láthatók  a  hullám-
vonalú  szláv  díszítőelemek;  továbbá  a  vár  építészeti  struk-



túrája,  a  földhányások  és  a  vertagyag  falak  is.  A  kedvező  
földrajzi fekvésen kívül  erősítette  a vár védelmi  erejét a tőle 
hét kilométernyire  fekvő „Szép asszony  dombja" nevű kisebb 
erőd,  amely  az őrállomás  szerepét tölthette  be, csillag  alakú  
védősánccal  volt  körülvéve,  s  a várral  alagút  kötötte  össze.  

Meg kell  azonban jegyeznünk,  hogy ezzel  a nézettel  ellen-
kező állásponton van a magyar szakirodalom, amely Borsova 
várának  létrejöttét,  Borsova  megye  kialakulását  a  XI.  szá-
zadra teszi,  mivel  az  1068 óta meg-megújuló  keleti  támadá-
sok védelmi szervezetet  igényeltek.  A megye okiratilag  bizo-
nyított  első  ispánja  1213-ból,  az  utolsó  1299-ből  ismert.  
(Kristó  Gyula:  A  vármegyék  kialakulása  Magyarországon.  
Bp.,  1988.)  

Borzsa várának pusztulását  a monda egy másik  változata  
alapján  ismerteti  Szova  Péter  is  a  Kárpáti  Kalendárium  
197 l -es  évfolyamában.  Ebben  a  változatban  Almos  követ-
ségbenjár a hali esi fejedelemnél, hogy az engedélyezze a ma-
gyarok átvonulását  az országon. Vele van fia, Béla is. Az ifjú 
a halicsi fejedelem udvarában ismerkedik meg Milotával, aki 
Csongor hercegnek,  Borzsa vára urának  a jegyese.  A halicsi 
fejedelem  a követek  látogatása  után  rövid idővel  el  is  küldi  
lányát  a  vőlegényhez.  Közben  hosszú  alkudozások  után  a  
magyarok  megkapták  az  átvonulási  engedélyt,  a  halicsi  fe-
jedelem  még  vezetőket  is jelölt  ki  a  magyarok  mellé.  A  kö-
zelgő tél miatt az átvonulás azonban csak a következő  évben  
történt.  A monda  többi részlete  nagyjából  megegyezik  az  is-
mertetett  mondánkkal.  

4.  A szép  asszony  dombja  
A monda verses  változata  szintén  Szoboszlai  Elek  verses-

könyvéből  való.  
A  monda  másik  változatát  Szova  Péter  tette  közzé  az  

1964-es Naptárban.  Ezek szerint Dobos András beregi ispán 
lánya  kezéért  két  ifjú  vetélkedik:  Mikefi  Bálint  és  a  vad,  
szenvedélyes Nyaláb, a róla elnevezett sziklavár ura. András 



inkább  a hatalmas vár urát választotta  volna,  Ilka szíve pe-
dig Bálint felé húzott.  Hiába nógatta, beszélte  rá atyja,  nem 
akart  Nyaláb  felesége  lenni.  A makacs  apa  úgy  határozott,  
hogy  a vetélytársak  bajvívás  útján  döntsék  el,  kié  legyen  a  
lány.  Beregszászban  éppen  harci  játékokra  került  sor.  
Hosszas,  kemény  csata  után  Mikefinek  kedvezett  a  szeren-
cse.  Dárdájával  kiemelte  nyergéből  Nyalábot,  aki  tehetetle-
nül  terült  el  a  porondon.  Nyaláb  ezután  beáll  rablónak,  ha-
ramiának,  hogy megszerezze  bármi  áron  magának  a  lányt.  

A  monda  a  továbbiakban  nagyjából  megegyezik  az  álta-
lunk  közölttel.  

Szova  ismerteti,  hogy  1879-ben  Lehoczky  Tivadar  ásatá-
sokat végzett a dombon és környékén, római pénzek kerültek 
elő.  Majd  később  is  találtak  a  dombon  római  pénzt,  többek  
közt  itt  került  elő  Commodus  (180—192  között  uralkodott)  
császár  ezüst  dénárja.  Feltételezi,  hogy  valamely  közelben  
tartózkodó  római  légió  őrhelyéül  szolgált  a magas  halom.  
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Dr.  Horváth  Ödöntől  a  Szilágyi  Albumból  
7.  Macskadomb  
Ortutay  Tivadar  nyomán  
Ortutay Tivadar: Cseh világ a Kárpátokban. Ungvár,  1941.  
8.  Miczbán  
„A kastélydomb  mondája" címen  Bakura  Sándor  eszenyi  

tanár jegyezte  fel.  Rövidített  változatát  a Kárpáti  Kalendá-
rium 1972-ben közölte. A monda teljes változatát  történelmi  
háttérkutatásainak  eredményeivel  együtt  közreadta  Soós  
Kálmán  „A Tisza  bölcsője" címú tanulmányában.  Évgyűrűk  
'89.  Ungvár,  1989,  és Évgyűrűk  '90.  Ungvár,  1991.  
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Tompa Mihály: Népregék,  népmondák.  1846.  
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14.  A szerelem  dombja és  a Szerelem  völgye.  
Közreadta  Osváth  P.  Vasárnapi  Újság.  1855.  3.  sz.  
15.  A nevickei  vár  borostyánja  
Közreadta  Szova Péter.  Kárpáti  Kalendárium.  1965.  
16. A sándorfalvi  sóskút  legendája  
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17.  Denikő  
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18.  Mátyás  király  
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szetben.  Ungvár  és  Ung  vármegye.  Szerk.  Csíkvári  Antal.  
Bp.,  1940.  

A mondát Kapuszögön jegyezték le és Bonkáló Sándor for-
dította  magyarra.  

19.  Mátyfalva  és  Fancsika  
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Közreadta  Szova  Péter  Guljanics  M.  feljegyzése  alapján.  
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A Magyar Köztársaság Művelődési  és Közoktatási  Minisz-
tériuma  pályázatot  hirdetett  1992-ben  a  határon  túli  ma-
gyar  könyvek  kiadásának  támogatására.  A  pályázat  célja,  
hogy a Magyarország határain túl  élő magyar szerzők  anya-
nyelven  írt  műveit  támogatásban  részesítsék.  A  pályázatra  
ajánlott  kéziratok jegyzékét  Kárpátaljáról  a  Kárpáti  Kiadó  
magyar csoportja állította össze és az Intermix Kft budapesti 
képviseletén  keresztül  nyújtotta  be.  

A  bíráló  bizottság  az  első  fordulót  követően  a  következő  
műveket  részesítette  támogatásban:  

Füzesi  Magda.  Biztató.  Versek.  
Fodor  Géza.  Erdőn,  mezőn gyertyák.  Versek.  
Kovács Vilmos.  Testamentum.  Versek.  
Vári Fábián László. Vannak ringó bölcsők. Kárpátaljai ma-

gyar  népballadák.  
Keresztyén  Balázs.  Kárpátaljai  történeti  mondák.  
Görög katolikus  imakönyv.  
Dupka György. A sztálinizmus áldozatainak  emlékkönyve.  

I—II.  rész.  
Botlik József—Dupka György.  A kárpátaljai  magyarlakta  

települések  ezredéve.  
Kisebbségi  ének  a  beregi  rónán.  Kárpátaljai  írók  antoló-

giája  (1919—1944).  
Nagy Jenő.  Megaláztatásban.  Lágernapló.  







„1949.  január  15-én  születtem  Nagyberegen.  1956-ban  szü-
leimmel  a  Tisza  menti  Badalóba  költöztünk.  Itt  jártam  általános  
iskolába  Iskolánk  a  templom  mellett  volt,  s  ennek  falán  ott  
állt  a  Petőfi-emléktábla:  „E  szent  falak  tövében  haladt  el  1847.  
július  17-én  Petőfi  Sándor..."  Naponta  .nyomdokain  taposva",  
б  lett  az  útmutatóm.  A  Beregszászi  Kossuth  Lajos  Középiskola  
majd  az  ungvári  egyetem  elvégzése  után  tanító  lettem  Nagy-
szőlősön.  1972  óta  itt  dolgozom.  A  tanítás  mellett  foglalkozom  
az  irodalommal.  Novelláim,  elbeszéléseim  különböző  antológiákban  
láttak  napvilágot  Hosszú  idő  óta  érdekel  vidékünk  magyar  
irodalmi  és  művelődési  hagyománya.  Hisz  ezen  a  tájon  szólalt  
meg  legkorábban  magyarul  a  biblia;  Bornemissza  Péter  és  Balassi  
Bálint  is  otthonosan  mozgott  itt;  az  itteni  emberek  lelkében  
fogant  gondolatok,  indulatok,  vágyak  is  erőt  adtak  a  szabadságén  
való  küzdelemhez  Thökölynek  és  Rákóczinak;  innen  indult  a  
világhírnév  felé  Munkácsy  Mihály  és  Bartók  Béla.  

Ungvár,  Munkács,  Huszt  rómos  várainak  leomló  falai  a  
kövekkel  együtt  maguk  alá  temették  múltunk  értékeit.  Történelmi  
kincsünk  nagy  részét  mogorván  őrizték  hosszú  ideig  ránk  
parancsolt  hallgatás  hegyei;  a  „szellem  gyöngyei",  amelyek  itt  
teremtek,  szétgurultak.  Anélkül  hogy  tudnánk,  taposunk  rajtuk.  
Szeretnék  közülük  néhány  gyöngyszemet  megmenteni,  hogy  ta-
nítványaimnak,  gyermekeimnek  megmutassam."  




