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I.

A hegy a szászok néphitében.

A turistaság leleplezte a hegyeket. A tudomány volt az ugyan, mely 
eloszlatta az ormokat burkoló ködöt, kimérte az égig meredő magassá
gokat és a föld gyomrába nyúló mélységeket, kikutatta a borzalmas bar
langok titkait, megelemezte a hozzáférhetetlen szíriek állományát, kijelölte 
a jégár útjait stb. De a tudomány sok eredménye marad rejtve a műveltek 
nagy tömege előtt. Hogy ma oly bizalmas lábon állunk a hegyekkel, úgy
szólván per tu vagyunk a havasokkal, hogy az alföld kényelmes lakóját 
gőzerő viszi oly csúcsokra, a melyeken hajdan csak óriások és tündérek 
tanyáztak, hogy a hegyek élvezése divatba jött, s a hegymászás a demo
kraták sportja és úri passziója lett: az a turistaság eredménye.

Hajdan nem így volt. A természet félreeső, rejtettebb szépségei iránt 
való érzéket az újabb kor fejlesztette ki. A görögök és rómaiak bolondnak 
tartották volna azt, a ki a hegyeken mászkálva, fáradtságot, sőt veszélyes 
útakat tesz vala, abban a hiedelemben, hogy ő — élvez . . . Hajdan a leg
több nép szent borzadálylyal volt eltelve a hegyek iránt. Némelyeknél a 
hegy maga személy, istenség volt, legtöbbjénél az istenek lakóhelye. A 
hegyekben volt az út fel az Olympusra és le a Tartarusba; a hegyeket 
istenek és óriások emelték, »Peliont Ossára halmozván.« Szellemektől voltak 
népesek a hegyek; óriások és tündérek, manók és törpék, ördögök és 
kísértetek, sárkányok és szörnyetegek lakoztak az égnek meredő, meg- 
mászhatatlan ormokon, a szédítő, tátongó szakadékokban, a sötét, titok
zatos barlangokban, a sívár kősivatagokban és az áthatatlan rengetegekben · 
Az emberek közöl csak boszorkányok és varázslók tanyáztak néha ottan, 
a többit vallásos félelem tartotta távol a hegyektől.

Ma elfoglalta az ember a hajdani szellemvilág utolsó mentsvárát, a 
hegyeket is. Ma tárva áll a hajdan félelmes havas a völgylakók legbizal
masabb látogatása előtt; ma vidám, gondtalan gyönyörrel merülünk el a 
hegyek, a rengetegek titkaiban, ma az embert az istennel összekötő dicső, 
szent természetnek derűit kultuszát ünnepeljük az ormokon és a források 
mellett, hol őseink ájtatos borzalommal hoztak engesztelő áldozatot a sötét 
hegyi szellemeknek De ennek emléke még él azokban a számtalan mon
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dákban, babonákban, elnevezésekben, melyekkel a hegyek közt találkozunk, 
s melyek emlegetése és meghallgatása hegyi kirándulásaink pihenőinek 
egkedvesebb fűszere lehet. És itt megsejtjük e mondák mély értelmét és 

.bepillanthatunk a hajdankor szellemi életébe. Mert hisz minden természet- 
tudományunk és felvilágosúltságunk mellett mi is érezzük a hegyi táj titok
zatos bűvös hatását. A csúcson fe! magasztosulva érezzük magunkat a földi 
pára fölött és közelebb az éghez, a rengeteg homálya és rejtelmes zson
gása áhítatra hangolja a blazírt kedélyt is, a havasi tájakon látva a ter
mészet fenséges erejének működését és sejdítve a láthatatlan hatalmakat, 
az istenség sejtelme szállja meg lelkünket. Es megérezzük, megértjük a 
hajdankor vallásos felfogását, a hegyek kultuszát.

A kik az erdélyi részek vadregényes hegyvidékeit járják, talán szíve
sen veszik, ha összeállítom itt azokat a nevezetesebb, részben kiadatlan 
adatokat, melyek a régi kultusz maradékaként élnek még a nép hagyomá
nyaiban, vagy fel vannak jegyezve a régebbi irodalomban.

Legtöbb ilyen monda, babona a tulajdonképeni hegylakók, a rumén 
nép hagyományaiban él, sok a székely, kevesebb a többi magyar ajkán ; 
a czigányoknál számos kultuszvonás szinte eredeti alakjában maradt meg; 
az örmények kevés számú régi hagyományaiban is találunk az ősi kultusz 
nyomaira; aránylag legkevesebb van szász testvéreinknél.

Az erdélyi turistaság a szászok körében fejlődött ki legelőbb, s most 
is ők mivelik azt legrendszeresebben és leggyakrabban. A nagyszebeni 
»Siebenbürgischer Karpathenverein« jól van szervezve és évtizedek óta 
derekasan működik, a testi és lelki üdülés mellett a honismeret javára. 
A szászok közt akad a legtöbb igazi »Bergfex«, telivér turista. A régi 
szász kereskedők világjáró emberek voltak, tanulóik századok óta járják a 
németországi egyetemeket, s onnan némely visszásság mellett sok okos 
dolgot hoztak haza. Nagyon régi szokás, hogy az egyes iskolák tanulói 
nyaranként testületileg meglátogatják egymást; a tanulók közt gyakori 
szokás a havasokba való tömeges kirándulás és talán ez adott nevet a 
Brassó melletti »tanulók havasá«-nak.

A hegyek e kedvelése azonban nem gyökerezik az erdélyi szász nép 
természetében. Elődei bizonyára nem hegyi vidékről származtak e hazába, 
s itt arra törekedtek, hogy a síkokat foglalják el. Miután nagy munkával 
kiirtották itt a rengetegeket és nehány magaslaton felépítették védő várai
kat, nem sokat törődtek a hegységgel. A szász köznép nem szeret hegye
ken és erdőkön járni; pásztorkodással, szénégetéssel, favágással stb. nem 
foglalkozik; ezt az oláhra bízza. Félreismerhetetlen nála bizonyos tartóz
kodás, némi idegenkedés, sőt némi félelem havastól, rengetegtől.

A következőkben összeállítom amaz erdélyi szász hagyományokat,
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melyeknek a hegyek hajdani vallásos tiszteletével és mythikus felfogásá
val való összefüggése még látható.

A mi a hegyek keletkezését illeti, az erdélyi szász hagyomány szerint 
azok részint az óriások, részint a ördög művei. A Bolkács (Bulkesch) mellett lévő 
számos domb keletkezését az óriásoknak köszönheti, kik ott a csizmások
hoz ragadó sarat letisztították. Ebből a sárból lettek ezek a dombok. 
{Müller, Siebenbürgische Sagen. Wien 1885. 9. 1.) A görgényi várhegy 
pedig úgy keletkezett, hogy egy óriásnő, ki kötényében földet hordott, 
ezt elejtette s ebből a földből lett a várhegy (.Müller 12.) A szász földön 
számtalan hegynek a neve: hennerberj, hiunerberj (Hünenberg) azaz 
óriáshegy. Ott, a hol a hagyomány szerint óriások laktak, mindenütt 
hegyeket emeltek és oda építették váraikat, hogy annál biztosabb lakás
sal bírjanak. Egy szászvárosi monda beszéli, hogy Erdélyben azért van 
oly sok hegy, mert az egész világból ide menekültek volt az óriások, 
midőn az emberek elszaparodtak és őket mindenünnen elűzték. Ide jővén, 
az országot körös-körűi bekerítették nagy hegyekkel, és belsejében is hegy- 
lánczokat támasztottak, s oly helyen, hol nekik lapály kellett, egynéhányszor 
tánczoltak. Felosztották aztán magok közt az országot, és ki-ki a maga 
területén szükségéhez képest még külön kisebb-nagyobb hegyeket épített. 
A hová ők haragosan léptek, ott hegyszakadások támadtak. Sok sziklán 
lehet egy-egy óriás lába nyomát látni, így Beszterczénél is látható az 
úgynevezett he intrapp, óriás lábnyom, Dip se (Dürrbach) mellett van pedig 
a hainmauer, óriásfal (MüllerC). 10.) Kisebb dombokról sok helyen a szász 
nép azt beszéli, hogy azok az óriások sírhantjai {Müller 18.) A Segesvár mel
letti Volkány (Wolkendorf) falu közelében számos domb van, melyekről a 
nép azt regéli, hogy mindegyike alatt egy-egy ördög van eltemetve; 
senk lsem mer ezeken a dombokon ásni vagy szántani, hogy az ördögöket 
fel ne támassza (Müller 107.) Fületelke (Felldorf) mellett egy magas hegyen hosz- 
szú sánczforma mélyedés látható, melyet a szászok ördögbarázdának neveznek, 
keletkezéséről pedig azt beszélik, hogy egykor az ördög befogott az ekébe 
egy olyan falusi embert, ki hamisan esküdött, s vele szántotta ezt a ba
rázdát (.Müller 65.)

A szász hagyományban a hegyek az ördögök lakásának is mondat
nak, kik innen az emberek közé vegyülnek és ezeket gonosz tettekre kész
tetik. így pl. a Petele (Birk) melletti dombról, melyen most a czigányok 
laknak, azt beszélik, hogy azt a dombot az ördög építette és oda egy 
Scherzer nevű embert csalva, annak többször sok pénzt adott, míg végre 
az embert soha többé nem bocsátotta ki a domb belsejéből; azért 
híjják ezt a dombot Scherzer-réch-nek (dűlő) (.Müller ιοί.) A Sövény ség 
(Schweischer) melletti hegy déli oldala néha megnyílik és ilyenkor a hegynyílás
ban egy teljesen berendezett árúbolt látható sokféle árúczikkel, a bolt előtt egy
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hosszúszakállú ember áll. Senki sem mer ilyenkor oda közeledni; azt hiszik, 
hogy ez az ördög műve (Müller 95.) Vannak oly hegyek is, melyeken 
nem jó az embernek egyedül fát vágni, mert az ördög megcsúfolja az 
illetőt. Ilyen hegy van Kelnek, Szász-Régen, Sárkány és több más helység 
határán. Prundon télen egy ember elment egy hegyi erdőbe fáért. A mint 
egy bikkfát vagdalt, megszólalt valaki : »Ne vágd le a házamat, mert 
beléd szállók!« De az ember levágta a fát és azóta ördöngös lett (Müller 
119.) Pinták mellett van egy hegy, melyben az ördögök pompás termekkel 
bírnak és ott gyakran múlatnak (Müller 107.) Úgy látszik, hogy a hegye
ket a szász néphit általában az ördögök birtokának tartja. Egy tolvajok 
ellen használt varázsige így hangzik: »Ördög, én neked erre és erre az 
időre átadom szőlőhegyemet, hogy azt nekem megőrzeni segíts és addig 
az én szolgám légy!« Ezt valami keresztúton mondja az illető, ki szőlő
hegyét tolvajok ellen biztosítani akarja (Haltrich- Wolff \ Zur Volkskunde 
der Siebenbürger Sachsen. Wien 1885. 275. 1.)

De más szellemek lakását is hegyekre helyezi a szász néphit. Haj
dan Brassó-ban a deákoknak is kellett a templomban prédikálni. Egyszer 
egy szombaton egy deák a város feletti Czenk-hegyen tanulgatta prédi- 
káczióját. Egy barlangba jutott és ott előre hatolva, végűi gyönyörű ter
mekbe ért, hol egy kis ember, ki magát »hegyi szellem«-nek nevezte, ba
rátságosan fogadta. Látszólag rövid ideig beszélgettek egymással, és mire 
aztán a deák a föld színére került, senki sem ismerte meg őt többé, mert 
eltűnése óta 100 év telt el (Müller 50). Aránylag számos hegyi és erdei 
szellemet találunk a szász néphitben. Mindenekelőtt a Básgriz (erdei nagy
anya) és a Básmóter (erdei anya) játszik nagy szerepet a szász néphitben. 
Borzas, repkedő haj, nagy tüzes szemek és szerfelett nagy fogak jellem
zik e lények külsejét (Schuster Vereinsarchiv IX—X. kötet 250. 1.) Gyak
ran mint fehérbe öltözött nők jelennek meg a favágóknak és elűzik őket 
az erdőből, ha ott tisztességtelenül viselik magukat. Egy ember fáért ment 
az erdőbe és ott pipára gyújtott. Megjelent a Básmóter és mondá: »Ha 
erdőmben még egyszer pipázol, rosszúl jársz!« Az ember elszaladt ugyan, 
de később mégis csak pipára gyújtott és rőzsét szedett. Ekkor köveket, 
fákat, földet hajított utána a Básmóter, úgy, hogy alig tudta életét meg
menteni (Müller 32.) A ki a Básmóter-ոշк magas hegyeken levő lakásába 
téved és ott annak leányait, az erdőlányokat (básméd) múlattatja, az tőle 
távozáskor sok pénzt kap {Szász-Sebes). Ilyen erdőlányokat fogtak is 
egyszer egy Besztercze melletti havason és midőn a legközelebbi faluba
hozták, egymás után elszaladtak. Az első erdőlány, ki előbb szaladt el, a 
másiknak futás-közben azt kiáltá: Lea, Lea, mindent megmondhatsz, 
csak azt ne, hogy mire jó a kapormag és a négylevelű lóhere!« {Müller 
34 ) Az említett két növény az erdélyi szászok néphitében is nagy szerepet
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játszik. Ki négylevelű lóherét talál, arra nagy szerencse vár; e növényt 
zsebében tartva éjfél táján a boszorkányokat is láthatja, a mint azok a he
gyek ormain tánczolnak (v. ö. Haltrich-Wolff 298. к és Müller 25. 1.) A 
kit a Básgriz vagy a Básmóter megkedvel, annak gyakran úgyneve
zett Springraz-1 is ad, (megfelel a magyar néphit vasfüvének), mely oly 
hegyeken nő, hol valaki életét vesztette és a mely fű segítségével a leg
erősebb zárt és vasbékót is szét lehet törni (Müller 26)

E két utóbbi lénynyel rokon alak az úgynevezett Básjdger (erdei 
vadász), ki szintén fenn a rengeteg havasokon kóborol. Vad kinézésű em
ber ez, kinek szerfelett nagy testét hosszú szőr fedi. Gyakran találkozik a 
havasi vadászokkal, kiknek a vadászatra nézve jó tanácscsal szolgál; pl. 
ha valaki újév éjjelén kígyót tölt puskájába, e puska egész éven át nem 
téveszti el a czélt (.Müller 26.) Szász-Sebes környékén hideg téli szél al
kalmával szokás mondani : »A Bdsjäger fütyöl !« A barczasági szászok pe
dig ily alkalommal azt mondják: »Fú a Krivicz/« Ez a Krivicz szintén 
hegyi szellem, ki fent a havasokon sziklabarlangokban lakik és valahány
szor a szabadban tartózkodik, szuszogásával hideg szelet támaszt. Ha té
len kunt a vihar tombol, a gyermekeket e szavakkal szokta a szász anya 
ijesztgetni: »Hallod, a Babau kunt van!« Ez a Babau is egykor valószí
nűleg valami hegyi vagy erdei szellem volt, mielőtt egyszerű gyermek- 
ijesztő alakká sülyedt volna (Sc/mster 117). Ilyen fajta szellem lehetett 
egykor a Bobelocz és Päkesz is, melyekkel most szintén csak a gyerme
keket szokták ijesztgetni (Schuster 116).

Valódi erdei emberkét (Húlczmantchen) is ismer az erdélyi szász 
néphagyomány (Müller 19.) Ahol most Holczmány (Holzmengen) falu áll, ott 
lakott egykor egy kis emberke, ki minden hetivásárra egy szekér fát vitt 
be Szebenbe. Senkisem ismerte voltaképeni nevét. Egyszerűen »faember- 
ké«-nek nevezték Később e hegyvidéken emberek telepedtek le, kiket 
mindnyájan faembereknek neveztek, mivel fával kereskedtek. A faemberke 
idővel eltűnt és az emberek az ő neve után falujokat Holzmengennek ne
vezték el... E monda egyik változata Ad. Adleff szóbeli közlése sze
rint azt tartja, hogy a faemberke még sokáig élt az ott letelepedett em
berekkel és azoknak mindenben segédkezett. De az emberek hálátlanéi 
viselték magukat iránta, sőt törpe termetének rútsága miatt gúnyolták is. 
Egyszer egy hideg téli reggelen kunt voltak az emberek az erdőben fát 
vágni és kezükbe fútták, hogy leheletükkel felmelegít^ék. A faemberke 
kérdé : Miért fúttok a kezetekbe?« Az emberek felelték: »Hogy fel
melegítsük.« Délire levest főztek és evésközben a kanálban levő levest
fútták. A faemberke kérdé : Miért fújjátok a levest?« Az emberek azt 
felelték: »Hogy meghűljön!« Erre a faemberke mérgesen felkelt s mondá : 
»Ti velem csak csúfságot űztök! Egyszer azért fúttok, hogy meleg le-
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máskor pedig azért, hogy hideg legyen! Ilyen gyalázatos terem- 
A faemberke eltűnt és soha többé nem 

tért vissza ... E monda tárgya több más népnél is el van terjedve, így 
pl. némi változattal a kalotaszegi magyarságnál is.

Д szász néphit szerint elátkozott emberek is kóborolnak ide-oda a 
havasokon vagy a hegyek belsejében, hol megváltásuk óráját várják. így a 
Nagy-Sink közelében levő »Bednerberg*-en egy pap járkál, ki életében 
sok rosszat cselekedett (Müller 20). A Mogyorós (Nussbach) és Hévíz közt 
levő erdős hegylánczolatot a szászok »Geisterwald«-nak (szellemek vagy 
kísértetek erdejének) nevezik, mert a néphit szerint ott sok kísértet jár. A 
szászcsori várhegy belsejében, melynek várát a szászok építették, 12 hosszú 
aranyszakállú férfi alszik arany asztal körül ülve és várja megváltásának 
óráját (Müller 30). A Sövénység melletti Jánoshegyen (Gehonnesbierj) 
éjféltáján szellemek kóborolnak, még pedig ló alakban (Müller 57). Ugyan 
e község »Koileberg« nevű hegyéről azt beszélik, hogy akárhányszor lehet 
hallani a belsejében levő harangok zúgását (Müller 76). Ily harangzúgást 
a Kis-Sink melletti hegy belsejéből is lehet hallani, mely hegynek nagy 
része az 18$i-ik évi nagy árvíz alkalmával a Küküllő vizébe szakadt 
(Mulier 78).

A szászcsori várhegyben Darius király kincsei vannak elrejtve. О 
maga is ott ül a hegy belsejében és várja megszabadúlását (Müller 82). 
Más monda szerint Darius kincsei az Omlás (Hamlesch) melletti hegyekben 
vannak elrejtve. A hol valamelyik hegyben kincs van elrejtve, ott szász 
néphit szerint valami kísérteties állat is őrzi azokat, vagy egy kígyó, vagy 
disznó vagy kecske. így a Régen és Eczel (Hetzeldorf) melletti Jaad hegye
ken gyakran láttak ily kincsőrző állatokat. A feketehalomi Zeidner-Bergben 
egyszer egy nagy üstöt találtak, melyből egy templomharangot öntöttek. 
A lyuk, mely a nagy üst kivétele után támadt, mindaddig nyitva állott, 
míg a múlt században a híres brassói királybíró Herbert Sámuel meg nem 
halt. Ezt akkor az ördög kiragadta sírjából és ebbe a lyukba dobta, a 
hol zivataros időben borzasztó zaj hallható (Müller 98).

A Keresd (Kreisch) falu mellett levő Wendchenberg nevű hegy egy 
szakadékában régi időben egy sárkány tanyázott, kinek hetenkint egy 
embert kellett odadobni, hogy el ne pusztítsa a vidéket (.Müller 62).

Éjjeli időben, szász néphit szerint, általában nem jó valami hegyen 
egyedül járni, mert a rossz szellemek vagy a boszorkányok testben, lélek
ben megkárosíthatják az embert. Hogy sok szász helységben sátoros 
ünnepeken vagy Szt.-János napján a közel levő hegyeken tüzet gyúj
tanak, ez régi szokás, melynek eredeti értelme az volt, hogy a tűz elűzi 
a gonosz szellemeket. E szellemek a hegyek növényzetére is befolyással 
vannak; azért a szász köznép azt tartja, hogy a hegyeken növő gyógy-

gyen
tésekhez nincs többé közöm !
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füveknek nagyobb hatásuk van, mint a völgyben vagy lapályon növők- 
nek. Ha valakinek a háta fáj, feküdjék egy hegyre, a mikor a nap delel, 
és fájdalma elmúlik {Haltrich- Wolff 266. 294. 301. 1.) Sász~ Sebes kör
nyékén meg azt hiszik, hogy ha az ember ép akkor áll egy domb vagy 
hegy tetején, midőn tavaszkor a legelső mennydörgést hallja, és ekkor fel
kaparja a talpa alatti földet, ott egy szenet talál, mely minden betegség ellen 
hathatós gyógyszer. Szintén nagy hatású gyógyerőt tulajdonítanak az úgy
nevezett »mennykő«֊nek (Donnerstein), melyet hegyeken találnak. Ez a 
mennykő hosszúkás kő, mely a nép hite szerint villámláskor 99 ölnyi 
mélységbe a földbe csap s onnan kilencz év múlva a föld színére kerül fel 
E kövek kis darabja porrá törve és a beteg italába keverve, annak 
egészségét helyreállítja. Sok helyen meg azt hiszik, hogy Szt.-János éjjelén 
magas hegyeken nyílik a Szt.-Jánosvirág, melynek nyílása, mint a napfény 
úgy ragyog; a ki ezt a virágot birtokába kerítheti, az gazdag és boldog 
lesz egész életében. Végül még egy gyógykezelést említünk fel, mely 
összefügg a hegyek kultuszával. A kinek ugyanis hideglelése van, az 
nap félj ötté előtt fusson meztelenül kilenczszer egy domb vagy hegy körül 
és ugyanazon a dombon vagy hegyen termő kilenczféle növényből főzzön 
magának teát és azt igya kilencz napon át; akkor megszabadúl a hideg
leléstől.



и.

A hegy a czigányok néphitében.

A sátoros vándor-czigány igazi született turista. Építs neki díszes, 
tágas kőházat, adj neki jólétet, kényelmet, nem fogod állandóan egy 
helyhez köthetni: ott hagyja a szorongató falakat, az elpuhító kényelmet, 
összeszedi sátorfáját és elmenekül a szabadba, az édes anya-természet 
ölére, hegyek tövében erdő szélére, védett völgyben csörgedező patak 
partjára. Inkább van itt éhen-szomjan, mint hogy zárt falak közt dúsla- 
kodjék, inkább tűri itt a nap perzselő hevét, az eső zuhatagját. sőt fő- 
zaklatójának, a szélnek is zúgását, mint hogy a helységek szűk utczáiban, 
a törvények korlátái közt nyugalmasan és kényelmesen élvezné a munka 
gyümölcseit, a műveltség vívmányait. Olyan ő, mint a madár, mely el
pusztul az arany-kalitka dús élelme mellett. Olyan, mint a vándormadár, 
de az ő vándorlásának czélja nem a megélhetés az elköltözésnél s nem a 
fészekrakás a visszatérésnél. Örökös vándorlásának egy oka van : ellenál- 
hatatlan vándor-ösztöne, és egy czélja : a vándorlás maga. Ez az ő életfel
tétele és életszükséglete, rejtélyes természetének és ellentétekben mozgó 
jellemének fővonása. Örökös bolyongása szemben áll a társadalmi rend 
megállapodottságával és kezdetleges ősi állapotában való megátalkodott- 
sága a modern czivilizáczió rohamos haladásával. Fel- és eltűnve Így jár- 
kel ő közöttünk, az emberiség találós meséje!

A ki ilyen primitív természetes állapotban folyton és közetlenűl a 
természet kebelén él, annak meghittje és bizalmasa a természet, annak 
feltárja rejtelmeit, az érti minden szavát, az érzi titkos életét. Fű és fa, 
kő és víz, erdő és hegy, ég és föld egyéni életet él a czígány számára ; 
hiszi, tiszteli és féli őket, tevékenyen szerepelnek mondáiban és babo
náiban. A hegyeknek jelentékeny szerepök van a czigány néphitben. Sok 
hiedelem és szertartás fűződik hozzájok. És különösen kiválik a hegyek 
egyénítése, egyenkint való megkülönböztetése, az egyeseknek specziális 
tulajdonságokkal való felruházása és szellemekkel való benépesítése.

A sátoros czigány hosszú vonalakban elkóborol a síkon is. A ha
vastól, a vad, zord magas hegyektől idegenkedik s ezekre ritkán téved, 
leginkább kedveli a kies, dombos vidéket, s legjobban szeret erdős he
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gyek katlanában forrás közelében, vagy még inkább lankás hegyoldal tö
vében, völgyi patak mellett tanyászni, Itt üti fel este sátrát a vándor
csapat, csakhamar magasan lobog a rözse lángja s mellette fortyog az 
üst. A közeli szírt visszhangját mélás dana kelti fel s az erdő zúgása és 
a csermely csobogása belezsong a virtuóz élénkséggel és színezéssel elő
adott tündérmesékbe, melyek a hegyekről mint a földanya ruháinak du
dorairól és rücskeiről regélnek. Én is hallottam e meséket csodálatos hol
das éjszakákon, Wlislocki czigány pajtásom meg össze is írta bőven. Ezek 
épen kezem ügyében vannak s ezért állítom össze második helyen épen 
a czigányok hegyi kultuszára vonatkozó adatokat.

A czigányoknak szinte egész hegyi kultuszát a hazánkbeli vándor- 
czigányok következő mondája körvonalozza: »Mielőtt még emberek vol
tak e világon, ég és föld mint hitvesek békében, boldogságban éltek egy
mással. E házasságból öt fiú-gyermek eredt: a nap király, a hold-király, 
a tűz-király, a szél-király és a köd-király. Ezek egymással nem éltek bé
kében, világgá akartak menni és szülőiket is egymástól elakarták válasz
tani. Mert hajdanta ég és föld mint hitvestársak egymást átölelve tartot
ták. Neki rontott tehát legelőbb a hold-király anyjának, a földnek, hogy 
elválassza, férjétől — az égtől 
atyja, az ég ellen indúlt, hogy a földtől elválassza; de ez sem neki, sem 
pedig a tűz-к irálynak nem sikerűit. Végűi a nap-király rontott anyjának 
a földnek és neki a szél-király segélyével csakugyan sikerűit az eget a 
földtől elválasztani. Most már az öt fiú a fölött vesződött: hogy ki ma
radjon anyjuknál, a földnél, és ki kövesse atyjukat, az eget? Mert ők 
voltaképen mindnyájan jobban szerették anyjukat, mint apjukat. Erre így 
szólt a föld-anya mind az öt fiához: »Te nap-király, hold-király és szél
király megtámadtátok anyátokat, így hát takarodjatok tőlem! De te köd- 
és tűz-király engem nem bántottatok, tehát maradjatok én nálam!« Ez 
idő óta egymástól elválva él az ég és föld. Az ég magával vitte három 
fiát: a nap-királyt, a hold-királyt és a szél-királyt, kik mégis csak szeret
tek volna anyjuknál maradni és midőn atyjuk, az ég, felfelé vitte őket 
magával, belekapaszkodtak anyjuknak, a földnek ruháiba, nem akarván 
anyjuktól végleg elválni. Anyjuk lerázta ugyan őket ruháiról, de mivel 
mégis csak szerette őket, a ruháin támadt dudorokat mindenütt meg
hagyta ott, a hol kitagadott fiai az atyjukhoz való meneküléskor felhúz
ták köntösét. Tette pedig ezt azért, hogy — miután köntöse dudorai he
gyekké váltak — fiai néha-néha azon a hegyen járva, melyet ki-ki támasz
tott vala, anyjukkal némileg érintkezhessenek. Később e fiúk, ki-ki a maga 
hegy részében, várakat építettek, hová leszállnak, mikor megunva az aty
juknál való időzést, meglátogatják anyjukat. De a földanya mégis csak

de képtelen volt rá. Erre a köd-király
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tartott attól, hogy mind az öt fia egyszer nála találkozva, összevereked
nek, azért a hegyeken időző mindegyik fia mellé tündéreket és démono
kat rendelt, kik e fiúkra ügyelnek, hogy egymást el ne pusztítsák....

így keletkeztek a hegyek és így kerültek a hegységekbe a hegyi 
tündérek és szellemek.

A hegyeket akárhány vándor-czigány-törzs bar mellett még gotra- 
nak (rongy), vagy muchly։-пак (köd) nevezi. Mondájuk szerint a felhők 
a ködkirály leányai, a villámok pedig a tűzkirály fiai. Felhők és villámok 
gyakran sétálgatnak ide-tova, de ha a szélkirály észreveszi őket, utánok 
rohan és ők akkor nagy-anyjuk, a föld kebelére menekülnek.

A tűz-király szerb czigányok hite szerint, mivel nagyon fázékony, 
édes anyja, a föld belsejében lakik. Ha a felhőket és villámokat, midőn 
ég és föld közt sétálgatnak, a szélkirály üldözőbe veszi, hogy atyjuk a 
ködkirály és a tűzkirály miatt rajtuk bosszúját töltse, nagyanyjuk, a föld 
egy színes szalagot (szivárványt) dob utánuk és azon lehúzza magához. 
Azért is a czigányok, ha egy vendégük haza akar sietni, őt marasztalva, 
ezt szokták mondani: »Hisz anyádnak nincs szivárványa« (íré dajake 11a 
kin sztrafelyi), azaz : nem húzhat haza, mint a föld a felhőket és villá
mokat ! Oly férjről pedig, ki mindig neje körül forog, azt mondják az er
délyi sátoros czigányok, hogy az felhő és neje a szivárvány (joy hin much֊ 
lyi, joj hin sztrafelyi), azaz a férfiút úgy húzza neje, mint a felhőt a szi
várvány. Megjegyzendő az is, hogy a köldök neve chev (lyuk) vagy bar 
(hegy) és a köldökzsinóré devleszkero selo — Isten zsinóra, a mi a szi
várvány neve is. Délvidéki sátoros czigányok így énekelnek:

Upro bar те szomasz,
Csereszrobar hagyigyom,
Tel subare sztrafelyi 
Akor szigesz те paszlyom;
Piraneszke bar dinyom,
Dsimasztar те leszke szom!

A mennykőről, mely ugyancsak szorosan összefügg a hegyi kul- 
tuszszal, ezeket mondja a czigány néphit:

A villámok akárhányszor eltévesztik útjukat és valamely hegyen 
szörnyet halnak, azaz kővé változnak. A ki ilyen sárgás színű, hosszúkás, 
síma »mennykövet« talál és magánál hord, az minden vállalatában szeren
csés lesz. Bizonyos betegségeknél, pl. az eskórnál, e kőnek porrá tört 
részét bizonyos italokba keverik és neki különös gyógyító hatást tulaj
donítanak. A hol ilyen mennykövet [csereszrobar) lehet találni, ott a füvek 
is kiváló gyógyító hatásúak.

A legmagasabb hegységek a szélkirályéi; itt tanyázik ő és itt v an 
a »macskák hegye« (bar macskengre) is. Az erdélyi sátoros czigányok

A hegyen voltam, 
Mennykövet szedtem,
Szép szivárvány alatt 
Aztán gyorsan elszaladtam; 
Szeretőmnek adtam a követ, 
Mindig az övé vagyok 1



azt hiszik, hogy oly emberek lelkei, kik az életben sokat vétkeztek, 
néhány évig fekete macska alakjában fennt a havasokon kóborolnak. 
Ezek a macskák új-holdkor néha egy követ tojnak, melylyel akárminő 
zárat fel lehet nyitni és minden követ aranynyá lehet változtatni. Az 
erdélyi vándor-czigányok a fogarasi hegységet tartják macska-hegynek. 
A szerb czigányok valahányszor oly hegygerinczen haladnak, mely hagyo
mányaik szerint »macskahegy«, nehány követ dobnak valamelyik bokorba, 
e szavakkal: »Szent Illyés, űzd el a gonoszakat és hozd a holdat!« 
(Szvate Ilije, trada miszechen te ana csonesz). T. i. ők azt hiszik, hogy 
Szt. Illyés e gonosz lelkek fékező ura. A szélkirály hegyein van a »holtak 
országa« is, a hova a halottak lelkei költöznek. Ezzel a hittel összefügg 
a délmagyarországi és boszniai czigányok ama különös szokása, hogy 
ki-ki szüleinek halála után két hegyet választ ki magának s azokat »atya« 
és »anya« névvel nevezi. Azt hiszik, hogy szülőik leikeivel ezeken a 
hegyeken érintkezésbe léphetnek, és ez okból a czigány, ha az atyja 
vagy anyja hegye mellett elvonul, némi ételmaradékot dob az útra elhalt 
szülői számára. Az erdélyi czigányoknál szokás, hogy pünkösdkor kora 
reggel ki-lei egy dombra megy fel és ott annyi tojást tör szét, a hány 
elhalt tagja van családjának. A kinek álmában gyakran megjelennek 
elhaltjai, az valamelyik hegyen ételneműket ás el azon hitben, hogy ezzel 
megnyugtatja őket,

Minthogy hitük szerént a holtak lelkei a havasokon tanyáznak, a 
czigányok bizonyos borzalommal kerülik a magasabb hegyeket.

Közép-nagyságú hegyeket »hold-hegyek«-nek {bar csoneskro-nak vagy 
csoneja-nak) neveznek.

Hitük szerint e hegyek ott keletkeztek, hol a holdkirály belekapaszko
dott anyja, a föld ruhájába. Az ilyen közép-nagyságú hegyeket a dél
vidéki czigányok »a rosszak hegyének« (bara misechengre> is nevezik és 
azt hiszik, hogy ott főleg a betegségek szellemei tanyáznak. Az erdélyi 
sátoros czigányok egyik mondája így hangzik: »Ezelőtt sok ezer évvel a 
napkirály egy gyönyörű aranyhajú feleséget vett el, s midőn ezt a hold
király látta, ő is útnak indúlt, hogy magának aranyhajú feleséget sze
rezzen. Bejárta az egész világot, de aranyhajú lányra nem bukkant; végűi 
sok keresés után kapott egy ezüsthajú leányt, kit nőül is vett. Neki is 
és fivérének, a napkirálynak is idővel nagyon sok gyermeke lett. Egyszer 
a napkirály így szólt testvéréhez: »Tudod mit, együk meg gyermekein
ket, a csillagokat.« A holdkirály beleegyezett. A napkirály csakugyan 
megette gyermekeit, a csillagokat. E miatti bánatában meghalt aranyhajú 
neje. Most már a holdkirály meggondolta a dolgot s attól félve, hogy 
az ő neje is meghal, nem ette meg gyermekeit, s így megmaradt a csil
lagok egy része. A napkirály most már megharagudott fivérére és azóta
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üldözi őt, úgy hogy mikor a napkirály jár az égen, a holdkirályt gyer
mekeivel, a csillagokkal, nem lehet látni. A napkirály csak három leá
nyát nem ette meg. Ezek a világ legszebb hajadonai. Néha fennt járnak 
a levegőben és onnan fekete, tüzes köveket (meteor) dobnak a földre. 
A föld megharagudott a holdkirályra és nem engedi, hogy a fia őt, a 
földet nappal lássa. A holdkirály családja annyira felszaporodott, hogy 
gyermekei, a csillagok már nem férnek meg az égen. Azért néha látjuk, 
hogy egy-egy gyermekét, egy-egy csillagot ledob a földre, a hol ez kis 
csigává (csereskeri, égi ház) változik és meghal . .

Czigány néphit szerint a hold nagy gyermek-barát. Fennt a hegye
ken nő egy virág, melyet meddő nők használnak. Az az asszony, ki 
gyermeket kíván, két madár nemző részeit holdtöltekor valami hegyen 
a földbe ássa s azt hiszi, hogy ezután csakhamar anya lesz. Az erdélyi 
sátoros czigányoknál még az a szokás is dívik, hogy terméketlen nők sza
mártejben kölest, tökmagot és bodzafa-szenet főznek, ezt holdtöltekor 
egy hegyen elássák és a holdra pillantva e szavakat mondják: 
neked enni; adj te nekem azt, a minek véremet kell enni adnom.« (Me 
dav hite the chal; de tu mange adalesz, kaszke me muszinav the del 
mire rat.)

.«

Adok

A holdkirály hegyein található néha kis fényes kő, (haméleges csilla, 
fejér csillám), a melyet szerelmi varázslásra használnak a nők, úgy hogy 
porrá törik és a férfi italába keverik, s ezzel magok iránt szerelmet ger
jesztenek. Ilyen hegyeken a boszorkányok minden pénteken gyűlést tar
tanak. Az ördög jelenlétében lakmároznak, múlatoznak és vérüket adják 
az ördögnek inni. Az ilyen hegyeken olyan sziklák vannak, melyek eső
zéskor vörösek lesznek; az erdélyi czigány néphit szerint ez onnan ered, 
hogy oda az ördög vért csepegtetett. A kik az ördöggel szerződésre akarnak 
lépni, azoknak ily hegyekre kell menni és ott éjjeli időben kívánságukat 
kijelenteni. Pénteken éjjel nem jó hegyeken járni, mert az ördög s a boszor
kányok megölhetik az embert. 1887-ben egy Loko Rukuj nevű, iszákos 
czigány egy pénteki éjszakán a hátszegi hegyeken barangolt. Másnap 
halva találták társai; testén az alkoholizmus okozta kék foltokat a boszor
kányok ütésének tartották. Azt hitték, hogy Loko azért halt meg oly 
hirtelen, mert a boszorkányok reáköptek s aztán megfojtották. Ily hegye
ken nem jó tüzet rakni, mert a boszorkányok összegyűjtik a hátramaradt 
szenet és hamut s azzal az alvó embert behintve, testén undorító kelése
ket támasztanak. Ily mérges keléseket »boszorkán у kény ér«-nek (holyi- 
pakri maró) neveznek. A holdkirály hegyeiről még azt is tartják az er
délyi vándor-czigányok, hogy jó azokról egy maroknyi földet halva szüle
tett gyermek sírjába dobni, hogy ne jöjjenek a következő gyermekek is 
halva a világra. Általában a nemzésre és szülésre nézve nemcsak a hold-
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nak, de a holdkirály hegyeinek is nagy befolyása van a czigány néphit sze
rint. Ha szerb vagy török vándor-czigány gyermekek születés után hamar 
elhalnak, vagy épen halva jőnek a világra, a házaspár gyermeke hulláját 
megméri annyi kölessel vagy tökmaggal, mennyit a gyermek teste nyom, 
aztán ez egész termény-mennyiséget elássa a holdkirály valamelyik hegyére, 
hogy ez áldozattal kiengesztelje a holdkirályt.

A czigány ok hegyi kultuszában a napkirály hegyei a legérdekesebbek. 
A monda szerint az említett módon a napkirály által támasztott e nem 
igen magas hegyek némelyike »szerencsés hegy* (bachtale bar) mellék
nevét viseli. A hazai vándor-czigányok hite szerint fenn az égen valahol 
virágzik a »minden mag fája« (szave szumbeszkrö kast), melyen a világ 
összes növénye terem. Erről a fáról a villámok lehozzák a gyógyfüveket, 
melyek aztán a bűvös asszonyok birtokába kerülnek. Ezt a híres fát a 
napkirály úgynevezett szerencsés hegyein is lehet néha-néha nehány perezre 
látni, a mint a földre ereszkedik; ilyenkor a hegyre hullat gyógyfüveiből; 
az e hegyeken termő gyógyfüveknek különös hatást tulajdonítanak. Ezt 
az égifát leginkább karácsony délutánján »a fácskák összeházasításánál« 
(bijá kastengré) lehet látni. E délutánon vándor-czigányaink valamely »sze
rencsés hegyen« a földbe szúrnak egy fűzfát meg egy fenyő fácskát és 
a kettőt vörös fonallal össze kötik; ezt a fácskák összeházasításának neve
zik. Másnap elégetik e fácskákat és hamvukat különféle gyógyszerül 
használják. Karácsony éjjelén ugyanis a »minden mag fája« az égből le
hajolva a »házasított ·fácskák«-ba fölötte nagy gyógyhatást olt.

Téli lakásukat, putrijukat és barlangjukat ilyen »szerencsés hegyek« 
közelébe szokták a vándor-czigányok építeni. A szerencsés hegyek rende
sen dombforma kiemelkedések valami völgykatlanban. Jegenye fürdő mel
lett is az úgynevezett mészkemencze közelében van egy ilyen szerencsés 
hegy, a hova a vándor- czigány ok gyakran ellátogatnak, E hegyekről azt 
is beszélik, bogy rajtuk éjjel gyakran tánczol nak és múlatnak a tündérek; 
a hegyek közelében fakadó forrásoknak nagy gyógyhatásúk van. Gyenge 
gyermekeket ilyen források vizében fürösztik, úgyszintén nőket is, kik 
szép és erős gyermekeket akarnak szülni. De jaj annak a nőnek, a ki 
ily hegyen tiszteségtelen dolgot cselekszik. Tudtán kívül egy fél ember 
és fél állati lényt fog szülni, mely szülőjét minden éjjel gyötri álmában. 
E lénynek rendesen olyan feje van, mint azon állatnak, melynek nevét 
viseli az illető »szerencsés hegy.« A napkirály ugyanis a ragadozó állatok 
pártfogója ; minden szerencsés hegynek van állati neve is, pl. farkashegy, 
medvehegy, rókahegy. A felvidéki vándor czigányok jónak tartják, az il
lető nevű állat hullájából egy darabkát (szőrt, csontot, bőrt) ilyen hegybe 
elásni, mintegy áldozatéi a napkirály számára, hogy ez pártfogásában ré
szesítse őket. Teszik ezt főleg tartós rossz időjáráskor, »hogy a napkirály
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ismét jó legyen < (thagar kamuno ismét lacsesz th’avld), azaz, hogy neki 
kellemes jó időt adjon. Ha valakinek feltűnő nagy szerencséje van, azt szok
ták róla mondani: »Sok húst ásott el a szerencsés hegybe« (Andro bucht alo

Ilyen hegy állati nevét megváltoztatják, ha a hegyen a vándor-czi- 
gány-csapatot valami nagy baj érte. így pl. a Sárkány és Persány köze
lében levő »farkas-hegy« nevét 1889-ben »medve-hegyre« változtatták át, 
mivel ott azon évben egy veszett farkas megmart két czigányt.

Ilyen szerencsés hegyet nem szabad bemocskolni, sőt járni sem sza
bad rajta, mikor esznek, különben gyógyíthatatlan betegségbe esik az 
ember. Az öregek kiköpnek, mikor ily hegyre lépnek vagy onnan vala
mit (füvet, gályát) elvisznek, ezzel mintegy bocsánatot kérvén a hegyi 
szellemektől. 1882 telén Csilla Danku, vándor-czigány a Sárkány mel
lett levő farkas-hegyre jött ittas állapotban azt bemocskolta, mire ve
szélyes betegségbe esett. Sem a bűvös czigány-asszonyok, sem orvosok 
nem segíthettek baján. Egyszer álmában megjelent előtte a napkirály s 
meghagyta neki, hogy az illető hegyen hét kukoriczaszemet vessen el, s 
egész nyáron onnan meg sem mozdulva azt ápolja, s ha megérett, főzze 
meg és igya meg a levét s így fog bajától menekülni. Meg is tette és hite 
szerint ettől múlt el betegsége.

A ki Szent-János vagy Szt.-András éjjelén egy ilyen hegyre megyen 
s ott lefekszik, az megláthatja, hol és minő körülmények közt fog meg
halni. Élt ezelőtt nehány évvel Gömörmegyében egy híres vándor-czigány 
bűvös-asszony, Lokarde Klára; ez saját leányával kiengesztelhetetlen vi
szályban élt. Egy Szt.-András-napkor a leánya rábeszéltette anyját, men
jen fel egy szerencsés hegyre, hogy ott megláthassa halálának helyét 
és körülményeit. Az öreg asszony csakugyan felment; leánya utána 
lopódzott, hogy kibéküljön vele. Midőn Lokarde Klára maga előtt látta 
leányát, azt hitte, hogy ez lesz majdani halálának okozója — és ijedté
ben szörnyet halt. Egy másik érdekes eset Deres Lázár fiatal sátoros czi- 
gánynyal történt. Ez 1889-ig úgy szépsége, mint iszákossága miatt híres 
volt társai körében. Éjjel-nappal holt-részeg volt s e miatt vándorláskor 
nagy nehezére esett társainak. Egyszer kijózanította őt a csapat vajdája; 
titkon, hurokkal ellátott akasztófa-állványt csináltatott és azt Szt.-János 
éjjelén elhelyezte egy szerencsés hegyen; aztán rábeszélték a mámoros 
Derest, hogy menjen fel a hegyre és nézze ott meg halálának körülmé
nyeit. Megtette s azt hívén, hogy az ördögök mutatják neki az asztófát, 
azóta nem ivott többé soha.

Ha az ember Szt.-András vagy Szt.-János éjjelén felmegy egy 
rencse-hegyre és ott csattantyú-maggal megtöltött tojáshéjat rak maga körül 
a földre és e szavakat mondja: »Oh hét nagy hegy ura, te okos Sujolak,

sze-



— 19 —

a tiéd leszek, ha előbb meglátom, hogy a te asszonyaid mit csinálnak!«

avass, kana majangle dikav, szó tire rovmyija kereti) megláthatja, hogy 
a környék boszorkányai ebben a perczben egyenkint mivel foglalkoznak. 
1887-ben Szász-Sebesen egy czigánynő azt híresztelte egy ottani előkelő 
oláh nőről, hogy látta őt Szt. András éjjelén a város melletti »veres« 
hegyről, a mint ez az oláh nő ágyában feküdve egy czérnatekercs segít
ségével megfejte szomszédja teheneit.

A Sujolak ismeri a világ összes gyógy füveit és varázslásait, a miért 
is megragadták az ördögök és egy roppant sziklához lánczolták, hogy el 
ne pusztítsa őket és a világot is. Pünkösd éjjelén összegyűlnek azon a 
helyen, a hol a Sujolak le van lánczolva, hogy neki ajándékokat 
adjanak. Ilyenkor a Sujolak bőszükén szabadulni akar bilincseitől és majd
nem széttépi azokat, de akkor megjelenik egy nagy sárga kígyó és néhány
szor végig mászik a Sujolakon, mire ez egy évig ismét nem tud meg
mozdulni helyéből.

Csúcsától Tóttelke felé láthatunk két emberalakú szikladarabot, melyek
ről a czigányok azt beszélik, hogy hajdan ezen a helyen egy »szerencsés« 
hegy volt, a melyen egy czigány pár szerelmeskedett, mire a hegy el
tűnt és a két ember kővé vált. A Sujolak említett »hét hatalmas« hegye 
is a »szerencsés« hegyek közé tartozik, de hogy melyek azok, azt ember 
nem tudhatja. Hanem szerencsés lesz az az ember, ki ily hegyről véletlenül 
földet vehet és azt magánál tartja. Vén czigányok minden »szerencsés« 
hegyről, melynél elhaladnak, egy kis földet visznek magukkal, hogy azt 
halálukkor sírjokba tegyék rokonaik, mert ez megkönnyíti útjokat a túl
világba. Az ily hegyeken legelő állatok felette meghíznak és termékenyek 
lesznek. Ugyan e czélra jó ily hegyeken gyíkot, békát fogni s azt porrá 
törve, azzal a háziállatokat néha-néha behinteni.

A »szerencsés« hegyek belseje czigányaink hite szerint üres, azaz 
a hegy »olyan, mint egy felfordított tál.« Belsejében pedig kígyókká vagy 
galambokká változott emberek tanyáznak, kik ott rengeteg kincseket 
őriznek. Ha valaki szentségtelen dolgot tesz valami »szerencsés« hegyen, 
a napkirály a férfiút kígyóvá, a nőt pedig galambbá változtatja. Ily hegyek
ben lakik az úgynevezett négyszemű szuka is; ugatása főleg az Almás és 
Homoród közti hegy belsejéből hallszik ki. Ha ez állat, mely szintén 
sok kincset őríz, a hegyekből kijön, hogy vizet így ék, akkor tartós eső
zés áll be. A ki e kutya ganajába lép, előbb-utóbb kincset talál. A 
kinek különös, de jogos és méltányos kívánsága van, az bőjtöljön három 
napig, aztán vigyen fel egy »szerencsés« hegyre napfeljötte előtt egy 
fekete tyúktól egy darabka húst, annak két tojását, továbbá két almát 
és állati vért; utóbbit megissza, a húst és a tojást megeszi, a tojáshéjat
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pedig a földbe ássa; akkor >a boszorkányok nem árthatnak kívánságának« 
(holyipa leszkre mangipneszke paguba na the kcren), azaz nem akadályoz
hatják meg teljesülését. Ha a szerb vándor-czigánynak valami kívánsága 
van, egy dombon levő fára felakaszt egy darabka húst az ő Butjakengo 
nevű védszclleme részére, kit az ottani hit szerint ki-ki szülőitől örököl. 
Ilyen Butjakengója minden embernek van. Neve = sokszemű, mert mindent 
lát; ő intézi el tulajdonosának sorsát érdeme szerint. Ha szerb czigányok 
vándorlásaik közben valami hegyen a már fent említett »mennykövet« 
találják, ezt elteszik, mert jóslóképességet tulajdonítanak neki. Ha ugyanis 
valami nagyon kétes ügyet nem tudnak eldönteni, estére ezt a náluk 
»nyelvkőnek« (bicsibakro bar) nevezelt követ bekenik zsírral, beássák két 
ujjnyi mélységre egy dombba és leöntik vízzel. Másnap reggel kiássák a 
követ és ha az még zsíros, akkor a kétséges cselekedetet sikerrel lehet 
végrehajtani. De ha nem zsíros a kő, vagy főleg ha veres pontocskák 
mutatkoznak rajta, a kérdéses ügyet vagy tettet abba kell hagyni, mert 
veszélylyel jár annak végrehajtása

A hegyeken lakó Kesályi szellemről való érdekes adattal zárom be 
ez összeállítást. József főherczeg ő Fensége mint más birtokán, úgy 
göböljárási pusztáján is о'áh sátoros czigányokat telepített le egy domb 
oldalán, szép erdő szélén, patak közelében, újból építtetvén azokat a haj
lékokat, a melyekben ezelőtt 40 évvel vályogvető telepes czigányok laktak. 
Az új telepesek első kifogása az volt, hogy az egykori pinczében, most 
agyagveremben egy Phuvus (földi manó) tanyáz, a ki éjjel háborgatja 
őket. Miután e verem betöltetett, azt állították, hogy a patakból kígyók 
és békák képében Nivasi-k (vízi manók) kelnek elé. О Fensége Inában 
hivatkozott arra, hogy az erdő feletti hegyen az ő hitök szerint Kesályi-к 
(hegyi szellemek) laknak, a kik megvédik őket a Nivásik-tól. Végre mégis 
meg kellett nekik engedni, hogy a házakat elhagyva, sátrakban tanyász- 
szanak.*)

*) József főherczeg ő Fenségének egy nagyobb czikkéből, mely az »Ethnologi
sche Mitteilungen aus Ungarn« czímíí folyóiratomnak ő Fensége pártfogó kiadása és 
közreműködése mellett megindult új folyama első füzetében jelent meg. H. A.



III.

A hegy a magyarok néphitében.

A magyar mythologiát hamarább megírták, mint a hogy igazán és 
alaposan lehetett volna. Mikor Ipolyi e nagy munkára vállalkozott, még 
kevés előmunkálat volt s ebből még kevesebb a megbízható és hiteles. 
Csak ha egyszer össze lesz állítva a magyar nép erkölcsi vagyonának lelő
tára, szellemi birtokának is telekkönyve, a melynek első osztályú területei, 
az alkotó magyar géniusznak igazi termő talajai: a néphagyományok, 
akkor lehet majd rendszerbe foglalni a tényeket és jelenségeket, és meg
alkotni belőlük a magyar néplélektant.

Az erdélyi magyarság körében, sokoldalú érintkezések és kölcsön
hatások mellett is, sok megmaradt az ősi hagyományból, különösen babo
nás hiedelmek és cselekmények alakjában. S a keleti határhegységek a 
nemzet szellemi örökségének is mentsvárai voltak, s hű határőre a székely- 
ség. S minthogy ennek jó részben szülőföldje hegységei nyújtják küzdel
mes élete szerény feltételeit, természetes, hogy lelkülete, felfogása, kép
zelnie, hiedelme sokszorosan összefügg a hegyekkel, s a hegyek kultuszá
nak is itt találunk legtöbb maradványára. És találnánk mindenesetre még 
sokkal többre, ha tervszerűen és rendszeresen keresnek. Ez irányban talán 
serkentőleg tud hatni e hézagos és felszínes összeállítás, melynek kiegé
szítését ugyancsak sürgőssé teszi a hagyományok rohamos enyészése.

A megyei magyarság Erdélyben is nagyobb részt még elég közel 
van a hegyekhez, hogy nála is fellelhetők legyenek az ebbeli kultusz jelei, 
míg alföldi népünknél, a melyre nézve homokbuczkák a legnagyobb emel
kedések, kevés nyomára lehet akadni a magaslatok tiszteletének. Hogy 
az idetartozó jelenségek közül mi a kölcsön vétel, mi keletkezett iooo év 
alatt itt, az új haza nyújtotta természeti viszonyok között, és mi tekinthető 
ősi hagyománynak, arra nézve a folklore tudománya csak akkor mondhat 
véleményt, ha népünk és a többi hazai népfajok hiedelmeinek minél tel
jesebben összegyűjtött anyaga mellett rendelkezésére fognak állani a 
szomszéd népek és a magyarral rokon törzsek ide tartozó hagyományaivá 
való összehasonlítás eszközei is. A finn-ugor népek körében talán magam 
megkísértem az összeállítást.
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A néphiedelmek nagy részének közössége feltűnik néha az egy
mástól legtávolabb lakó népeknél is, annál inkábbb ugyanazon népnek 
egymástól elkülönített töredékeinél. Ezenkívül népéleti mozzanatok feh 
jegyzései, különösen a régebbiek, nem nevezik meg mindig a faj mellett 
a helyet is ; így aztán néha nem lehet lokalizálni az adatokat. Gyakran 
el is homályosodik némely helyen bizonyos hagyomány, és csak akkor lesz 
érthető, ha más helyen épebben fennmaradt anologiával világosítjuk meg. 
Ezek az okai annak, hogy ez összeállításban néhol helyet talált oly adat 
is, melynél más lelőhely van megnevezve; hogy területünkre tartozónak 
tekintünk oly adatot, melyet a feljegyzés nem lokalizált határozottan.

Az erdélyi magyarság hegyi kultuszára vonatkozó meglehetős gazdag 
anyagot két közleményre osztottam ; az elsőbe nagyobbrészt azon adato
kat iktattam, melyek már össze vannak állítva. Különösen Wislocki német 
dolgozataiban (Globus, 1892. 18. sz. Aus dem Volksleben der Magyaren, 
I. fejezet). A második czikkben a többi adalékokat kísértem meg bizonyos 
összefüggésbe hozni.

A ki karácsony vagy újév éjjelén éjfélkor keresztúton vagy hegyen le
fekszik és hallgatódzik, az — kalotaszegi néphit szerint — meghallhatja, 
hogy a jövő évben minő sorsa lesz. Ha valakinek gyakran foly az orra 
vére, az, székely néphit szerint, valami dombon ásson egy lyukat a földbe 
és csepegtesse abba vérét; azután keresztet vetve, a lyukat hántolja be 
földdel és mondja e szavakat: * Neked adom föld, a véremet; ha be
gyepesedik, múljék a bajom.« Ha a nőnek tisztulása rendetlen, menjen 
annak idején egy hegyre és kevés vért a földre csepegtetve mondja: »A 
kevésből is, a mi nekem van, adok neked; de adj te nekem többet.«

Az erdélyi magyarság és székelység közt is általánosan elterjedt 
az a hit, hogy a hegyeken növő gyógy füveknek nagyobb gyógyító hatásuk 
van, mint a völgyben sarjadzóknak. A ki hegyen »mennykövet« talál, 
vigye haza magával, s »a szerencse hozzá szegődik«. Ily mennykő, a nép 
hite szerint, minden villámcsapásnál oly mélyen belehat a földbe, hogy 
onnan csak két év leteltével kerül ismét a föld színére, ámbár minden nap 
ezer mérföldet halad felfelé. Főleg hegyeken talált ilyen kövek nagy 
szerepet játszanak a népies orvoslásban és varázslásban. Sok helyt eskór 
(nyavalyatörés) ellen ilyen porrá tört követ pálinkába vegyítve adnak be 
a betegnek, Kalotaszegen pedig ily módon nemcsak a hideglelés ellen 
használják, hanem a gyalul híres varázsló gyermektelen asszonyoknak is 
ajánl ilyen italt. Ha a megcsalt lány ilyen porrá tört követ össvevegyít 
saját vérével és hűtlen szeretőjének porrá égetett hajával és aztán fogyó 
hold alkalmával egy kopár domb tetején elássa, a hűtlen férfi visszatér 
hozzá és mindaddig hű is marad hozzá, míg a domb azon helyén egy fa 
nagyra nem nő. Erre czéloz egy kalotaszegi népdalocska is:
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Sugár kis fa nőtt a 
Dombom tetején,
A faluban lesz még 
Mint te oly legény!

Szerfelett nagy gyógyító hatással bírnak azon növények, melyek 
oly hegyeken virulnak, a melyeken az évben ilyen »mennykövet« talált 
valaki. Gróza István jegenyei lakos, múlt évben az ottani fürdő közelében 
talált ilyen követ és a körülötte levő füvet és burjánt kitépve, haza vitte 
és hasmenésbe szenvedő kis fia számára megfőzte, mire a fiú örjöngési 
rohamokat kapott s csak nagy nehezen lehetett egészségét helyreállítani. 
Ily hegyeken jó a szarvasmarhát legeltetni, az évben, melyben ilyen kői 
találtatott, mert a marha »szépül« ilyen legeltetéstől, sőt ilyen évben — kalota
szegi néphit szerint — még a fák is négyszerié magasabbra nőnek, mint 
más rendes évben. Ilyen hegyen, abban az évben nem szabad semmiféle 
állatot elpusztítani, »még egy bogárkát sem,« különben lesoványodik, eb 
pusztúl az ember marhája. Ez a régi magyarok »szent berkére« emlékeztet, 
a későbbi úgynevezett »királyi« erdőkre, hol hajdan áldozóhelyek voltak 
és a vadászat vagy a fák rongálása szigorúan tiltva volt. Ilyen régi áldozó 
helyek voltak Erdélyben az Áldomástető, az Áldomásfő, a Bálványoshegy. 
Manapság pl. a torjai Büdös-höz zarándokoló beteg közember öntudatlanúl 
is még mindig áldoz, midőn a közel lévő fák valamelyikére ruhadarabot 
akaszt azon hitben, hogy ezzel megmenekszik betegségétől. Évekkel ezelőtt 
a Sepsi-Szt.-György mellett fekvő »Súgásfürdő« közelében is lehetett, 
számtalan ilyen rongydarabokat látni. Ha Kalotaszegen valamelyik gyermek 
nem akar »gyarapodni,« anyja újholdkor hallgatva egy hegy tetejére viszi 
beteges gyermekének ingecskéjét és azt ott hegyes fadarabbal a földhöz 
szegzi, azt hívén, hogy ezzel »átdöfte« a betegséget és »beleszúrta a 
hegybe«. A Székelyföldön a forrólázban szenvedőnél több helyt az úgy
nevezett »kikiáltást« alkalmazzák. A betegnek valakije estve meztelenre 
vetkezik, a beteg lepedőjét magára borítja és kiszalad egy hegyre, hol a 
lepedőt leeresztvén, kiáltani kezdi: »Halljad falu, halljad ! N. N.-t a forró 
hideg rázza. A ki hallja, ragadjon arra!« A lepedőt ott hagyja és haza 
szalad. Ezt az eljárást Kalotaszegen is alkalmazzák minden nagyob betegségnél. 
(V. ö. Kozma Ferencz, Mythologiai elemek a székely népköltészetben. 37. 1.) 
A Kézdi-Vásárhely mellett levő Tűzhalomnak nevezett hegynél minden arra
felé menő székely egy keveset megpihen, hogy esetleges betegségét ott 
visszahagyja (Ipolyi Arnold, Magyar mythologia, 490. 1.)

Régi jogi szokásainkban is nagy szerepet játszanak a hegyek ; nem
csak királyok és fejedelmek, hanem királyi vagy fejedelmi kiküldöttek és 
bírák is az év bizonyos napjain hegyeken ütötték fel sátraikat és itt láttak 
törvényt. Ily hegyeket latin okmányainkban cumuli regii-пек (király
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hegyeknek), magyarul pedig őrhalom-nak vagy őrhegy-nek neveztek. Ilyen 
név mai napig is fennmaradt több erdélyi hegy elnevezésében, pl. ott van 
Magyar- Sáros-nCí a szép kilátó ponttal kínálkozó Őrhegy, Szabád és Csáv ás 
közt szintén van egy ily nevű hegy, valamint N.-Enyed-nél és a Bodza- 
fordúló-náX is találunk egy-egy Órhegy-et. Ily hegyeken szokták volt elte
metni az előkelő holtakat is és halotti áldozatokat, (rendesen lovakat) hozni 
(Ipolyi 491 .1.) Ily magaslatok növényei és kövei különös tiszteletben része
sültek és a néphit manapság is nagy gyógyító erőt tulajdonít ilyen növé
nyeknek, a köveknek pedig különös bűvös hatást. Jegenyén pl. a házak 
alapzatába az úgynevezett Mészkemencze-hegyről raknak néhány követ, 
hogy a házat megóvják a szerencsétlenségtől, a kövek helyébe pedig ál
lati csontokat tesznek a hegyre, »hogy a marha is gyarapodjék.« Régi 
törvényeinkben előfordulnak e szavak : »Quicunque ritu gentilium iuxta 
puteos sacrificaverit, ad arbores, fontes, lapides — reatum suum bove 
luat« (Ipolyi 491. 1.) S hány hegyi forrás van Erdélyben, melynek 
a nép különös gyógyító és bűvös erőt tulajdonít! A régi áldozatok ma
napság csontvázakká váltak, melyeket a nép karókra vagy hegyek kima
gasló tetejére rak. Csíkmegyében akárhány helyt ló- vagy juhkoponyát 
húznak a kerítés karóira vagy raknak a hegyek ormaira, hogy a nyájat 
ne bántsák a ragadozó állatok; Háromszéken pedig ezelőtt lókoponyát 
raktak a faluhoz legközelebb eső hegyre, ha a vidéken marhavész uralko
dott. De a kerítés karóira húzott koponyák a boszorkányokat is távol 
tartják az udvartól. Ha valamely hegyről az a hír járja, hogy a vidék 
boszorkányai gyűlést szoktak rajta tartani, Erdély sok magyar helyein 
lókoponyákat raknak az illető hegy tetejére, hogy megzavarják a boszor
kányok éjjeli múlatságait, illetőleg végkép elűzzék őket onnan ; mert azt hiszik, 
hogy a hol a boszorkányok szoktak összegyűlni, ott nem nő többé fű, vagy 
ha sarjadzik is ott növényzet, azt megmérgesíti a boszorkányok vizelete. 
A ki elég bátor, hogy nagypénteken éjfélkor az úgynevezett Lucza-szék- 
kel felmenjen egy ilyen hegyre, az a Lucza-széken állva láthatatlanig meg
figyelheti a környék boszorkányait múlatozásuk közben, és ha egy lóko
ponyát dob közéjük, onnan végkép el is űzheti őket. Ha aztán a boszor
kányok eltűntek a hegyről, vegye hamar magához a nagyhatású nagy fű
gyökér (atropa belladonna) nevű növényt. A Lucza-szék tudvalevőleg há
rom darab háromszögletű, egymásra illesztett fadarabkából áll, melyek fá
ját Erdélyben sok helyt oly hegyről szerzik, a hol a boszorkányok szoktak 
múlatni, vagy a mely hegy belsejében tündérek vagy más mesés lények 
laknak, vagy pedig kincsek vannak elrejtve.

Ezt a híres nagyfű-gyökeret, melyet főleg a székely nők számtalan 
babonára használnak, Szentgyörgy-napkor is szedheti az ember, ha e nap 
éjjelén meztelenre vetkezve és egy bizonyos titkos szer birtokában felmegy
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oly hegyre, hol hír szerint a környék boszorkányai szoktak néha-néha az 
ördög elnöklete alatt múlatni. Ez a titkos szer pedig abban áll, hogy egy 
kis kenyérbélbe egy szem borsot, szegfű-szert és kevés sót összegyúrnak és a 
kiásott gyökér helyébe temetik az ördögök számára s ezalatt a »Miatyánk«-at 

Hiszekegy «-et mormolják. Ezenkívül sem menet, sem jövet, semvagy
munkaközben senkivel egy árva szót sem szabad váltani (Kozma 33. 1.) 
Ha így nem jár el az ember, vagy elviszi őt az ördög, vagy pedig »meg
rázkódik a hegy fája és agyonüti őt.«

A boszorkányokat más módon is fel lehet ismerni. Székelyföldön 
őszi vetéskor a boronát az ember e czélra künn hagyja télire a mezőn, 
Széntgyörgy-nap reggelén aztán felviszi a boronát egy hegyre, maga elé 
állítja és azon keresztül nézve az elhaladó csordát: a bika szarvai közt 
látja a legfőbb, s a többi barmokén az alsóbbrendű boszorkányokat 
(Kozma 39. 1.). Ha Kalotaszegen valakinek nincsen szerencséje marháival 
és azt hiszi, hogy ezt valami boszorkány okozza, egy fekete tyúk első 
tojását a két végén kilyukasztja és annak tartalmát marháinak eledelére 
fújja, a tojás héját pedig valamelyik hegy tetején a földbe ássa és e sza
vakat kiáltja: »Ha a boszorkány, ki marhámat megrontja, itt elrepül, 
dobd utána, hegy, e tojást, hogy megdögöljön.«

Az ördögök is anyjuk főkormányzata alatt fennt a havasokon lak
nak és kedélyes családi életet élnek. Kalotaszegi néphit szerint, valahol 
a havasokon a legfőbb ördög, az »ördögök czéhmestere« egy sziklához 
van lánczolva, azért lánczos-пак hívják. Innen a káromkodás: »ebadta,
lánczos teremtette !« О a leghatalmasabb ördög és társai azért lánczolták 
egy sziklához, hogy az egész világot el ne pusztítsa és aztán őket is meg 
ne semmisítse. Ugyancsak Kalotaszegen beszélik, hogy a ki az ördöggel 
akar szövetségre lépni, az Szt.-György- vagy Szt.-János-nap éjjelén vigyen 
fel magával egy hegyre egy fekete szuka-kutyát és ássa azt élve be a 
földbe, miután nyakába egy czédulát akasztott. Aztán kiáltson háromszor : 
»Ördög, tied vagyok!« Erre aztán ássa ki hamar a kutyát a földből és 
vegye le nyakáról a czédulát. Ha a czédulán levő írás el van törölve, az 
ember remélheti, hogy az ördög mielébb felkeresi és vele szövetségre lép. 
A czédulára pedig az illető embernek saját vérével e szavakat kell ír
nia: »Ördög, tied vagyok! Istent tagadom és téged imádlak, ha hűséges 
szolgádon segítesz. N. N.« A múlt évi (1892.) Szentgyörgynap éjjelén je
genyei elzüllött lakos, Kerekes József ily módon megkísérelte szerencséjét 
és hite szerint csakugyan ennek köszönheti, hogy a szomszéd községben 
egy egész évre tisztességes és jövedelmező alkalmazást nyert. Azt mondja, 
az ördög segített rajta.

3
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Szintén Kalotaszegen azt hiszik, hogy egy hétéves kakas oly tojást 
tojik, melyből egy rongyos, hitvány csibe keletkezik. Ez a lidércz, mely 
emberi hangon tud beszélni és tulajdonosának minden kívánságát teljesíti. 
Éjjelenként hosszú, tüzes nyomorod alakjában kirepül és tömérdek kin
cset hoz gazdájának, kinek lelke bizonyos idő lejártával az ördögé lesz. A 
ki ezt a sorsot ki akarja kerülni, az idejekorán temesse el a lidérczet 
egy hegy tetejére; akkor megszabadul tőle s lelke nem lesz az ördögé.

Gyakran hallhatni Kalotaszegen e szólamot: »Babonázott a szerencse 
fazekában«, melyet oly emberre alkalmaznak, a kit váratlan szerencse ért.1) 
A »szerencse-fazék« ezen a vidéken még imitt-amott található egy-egy 
kuruzsló asszonynál. Agyagból készült kerekded, fazék ez, mely közepe 
táján köröskörűi lyukakkal van ellátva. A fazekat egy agyag-fedővel bo
rítják. E fazékba szt. János-nap éjjelén a közepén levő minden egyes lyu
kon át egy-egy pénzdarabot dob az ember és aztán elássa oly hegy tete
jén, melynek belsejében hír szerint kincs van elrejtve. A fazék ott marad 
a földben szt. András-nap éjjeléig, a mikor kiássák. Ha az év épen olyan 
volt, a mikor a hegyek megnyílnak és a tündérek, óriások és főleg az 
úgynevezett vad öreg nehány perezre előjönnek, akkor ezek közül vala
melyik megtölti a szerencse-fazekat »csordúltig arany nyal.« Gyakran e 
fazékba pénz helyett ezédulákat tesznek, melyekre különböző kívánságokat 
írnak. A midőn az ember a fazekat kiássa, azon kívánsága fog beteljesülni, 
melynek ezéduláját elsőnek húzza ki a fazékból. Ily fazekak Németország
ban egykor nagyon el voltak terjedve.2) A vad öreg-gél később még ta
lálkozunk, most néhány szót az ördögnek a hegyekhez való viszonyáról.

Sok vidéken a favágók, midőn este az erdőből hazatérnek, egy-egy 
fára baltájukkal egy keresztet vágnak, hogy az ördög őket ne bántsa.

Bajesd községgel szemben, a Fehérvíz torkolatánál (Hátszegvidéke) 
van egy kopár hegy, az úgynevezett ördögasztag, mely egykor fákkal 
sűrűn be volt nőve, de az ördög egy éjjel az egész erdőt elpusztította, 
mert a favágók lerészegedvén, hazatértökkor elfelejtettek egyes fákba ke
resztet vágni. Mire aztán másnap az erdőbe mentek, a fák oly korhadtak 
voltak, hogy a legcsekélyebb érintésnél porrá morzsolódtak.

Még manapság is beszéli a nép, hogy a gyalai havasokon van egy 
barlang, mely bejáratúi szolgál az ördög kertjébe. A ki áthatol e barlang 
sötétségén, az leírhatatlanúl gyönyörűséges kertbe jut. Egykor meghalt az 
ördög kertésze, mire ez elment a Várhegyen lakó grófhoz és annak leányát 
akarta kertésznek felfogadni. A gróf nem tudta, hogy kivel van dolga, és

*) Wlislocki, Aus dem Volksleben der Magyaren. (München, 1893. Hutler.) ։5· f
2) Zeitschrift des Vereins für Volkskunde I. köt. 447. 1.
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visszaútasította az ajánlatot. Erre az ördög nemcsak elrabolta a leányt, 
de még a várat is elpusztította. (Kőváry L, Szász tört. rege, 161. 1.)

Székely néphit szerint a hegyeken, főleg olyanokon, melyek csúcsai 
gyakran ködbe vannak burkolva, laknak az idöcsinálók is. így pl. a 
Top liez a melletti Kelemenhavasról beszélik, hogy ott egy nagy tó van, a 
melynek partján két hosszúszakálú öreg ember űl, kik a tó vizét vesszővel 
csapdossák, mire a tóból felhők emelkednek fel és eső, hó, jégeső támad. 
Ha véletlenül ember közeledik, hamar felül a két vén ember egy hófehér 
bárányra és felszáll a fellegekbe. Néha a völgybe is leszállnak és betérnek 
az emberek házaiba, de sehol sem maradnak éjszakára és soha ágyban le 
nem fekszenek. (.Müller, Siebenbürgische Sagen, 190. 1.) A Szent-Anna- 
tóban (ürödvén, zivatart támasztanak. (Müller 189. 1.) Hasonlót mesélnek 
a homorod-almási barlangról is; ha t. i. az ottlakó tündérnek nem tesz
nek minden újév éjjelén ruhákat a barlang elé, az megharagszik és az 
évben sok esőt ad.

A vad öregről Kalotaszegen ezt beszélik : »Ezelőtt sok évvel a favá
góknak könnyű dolguk volt. Kimentek az erdőbe, ettek-ittak, heverésztek 
és aludtak. Egy darabka húst és egy csep bort egy fe alá tettek a vad 
öreg számára, ki azt megette, megitta és a favágók nehéz munkáit estig 
elvégezte. De idővel hamislelkűek lettek a favágók és a vad öreget bosz- 
szantották és vizet tettek neki bor helyébe. Megboszankodott tehát és 
Kalotaszegen elpusztított mindon szőllőskertet; azóta nincs már szőllőnk. 
(Lásd dr. Jankó J., Kalotaszeg magyar népe. 1892. 32—35· 1·) Mondá : 
»ha vizet adtok nekem bor helyébe, igyatok hát ti is vizet!« De víz mel
lett is még mindig dolgozott, ámbár a favágók őt mindinkább boszan- 
tották. Egyszer egy borús, hideg téli napon a favágók tenyerükbe fútták. 
Kérdé a vad öreg: »Miért futtok tenyeretökbe ?« Mondák a favágók : 
»hogy felmelegedjenek!« Délbe levest főztek és a forró levest fútták. 
Kérdé a vad öreg: »Miért fújjátok a levest?« Mondák: »hogy meghűljön.« 
No már erre dühös lett a vad öreg és kiáltá: »Egyszer futtok, hogy meleg 
legyen ; máskor futtok, hogy hideg legyen! Engem bolonddá nem tesztek, 
várjatok csak I« S elment a vad öreg, s nem segít többé a favágóknak, 
sőt üldözi is őket. Azért mondjuk, ha embert erdőben megüt egy fa՛ 
»Megrázta őt a vad öreg N...

Ez a vad öreg, mint a szászok hegyi kultuszánál láttuk (Erdély, 
1893. 28. 1.) más népeknél is ismeretes hegyi szellem. Ez a vad öreg a 
magyar s székely néphitben erdei csoda név alatt is* előfordúl. Hosszú 
szőrrel fedett zömök testű, vad tekintetű férfiúnak képzeli a nép, ki fennt 
a havasokon ide-tova barangol és az erdők és vadak felett őrködik. A

r՝
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favágók az erdőben való munkájuk befejeztével rendesen egy darab fát 
vagy tönköt hagynak hátra működésük színhelyén az erdei csoda számára? 
hogy ez őket hazatértükben ne bántsa. Ha erdei favágás alkalmával valalú 
szerencsétlenül jár, azt szokás mondani : »Az erdei csoda megrázta 
őkémét!« A Székelyföldön azt beszélik, hogy sok ember úgy gazdagodott 
meg, hogy újév éjjelén zsákba dugott egy egészen fekete, hétéves kandúrt, 
a kin egyetlenegy fehér szőröcske se volt, és azzal háromszor hátrafelé 
menve, megkerült egy hegyet, mialatt háromszor ezt kiáltotta: »Csoda, 
csoda, erdei csoda!« Arra a csoda megjelent és kérdezte, hogy mit árúi 
a zsákban. Az ember oda dobta neki a zsákot, melyből a csoda magá
hoz vette a kandúrt s az üres zsákot teletöltötte pénzzel. A ki véletlenül 
s váratlanéi meggazdagodik, arról imitt-amott azt mondják a Székely
földön : »A csoda gazdaggá tette !«

Kalotaszegen azt hiszik, hogy ha az ember újév éjjelén balkezének 
és ballábának hüvelykéről levágja a körmöt és azt egy hegy tetejére dobja, 
lába az az évben elásott kincsekhez irányzódik, ha a vad öreg megkapja e 
körmöt. Ha egy leánynak hűtlen lesz a szeretője, egy kakas szívét veszi, 
s azt egy új tűvel átszúrva, a hegyen egy fához tűzi. Ha ezt a kakasszívet 
megkapja a vad öreg vagy erdei csoda, a hűtlen szerető visszatér elhagyott 
kedveséhez. Hasonló esetben az elhagyott legény ugyanily módon alkal
maz egy tyúkszívet. Szerelmes párokról, kik elválnak egymástól, de később 
mégis egymáséi lesznek, azt szokás mondani: »A csoda megette szívókét.«

Sok hegyen különös alakú homorulatok vannak, melyek bizonyos 
állatok nyomához hasonlítanak, s melyeket a nép az illető állat neve után 
nevezett el, pl. farkasnyom, medvenyom. A tölgyesi vám közelében lévő 
úgynevezett Medvebarlang-ról 1883-ban a nép ajkán még a következő 
monda keringett: »Volt egyszer egy gróf, ki fennt a Zölddombon arany
ból készült várban lakott. Volt neki egy tejszínű, vérszínű gyönyörűséges 
felesége. Szerette is a gróf, de szerelmét nem mutatta neki, mert durva 
ember volt. Lebetegedett az asszony és egy nagyfejű fiúgyereket szült. 
A gróf meglátta a magzatot és megparancsolta béreseinek, vigyék az 
asszonyt gyermekestől, mindenestől az erdőbe és hagyják ott, mert neki 
nem kell olyan asszony, ki nagyfejű, nyavalyás gyermeket szül. Ott volt 
hát a szegény asszony gyermekével együtt a rengeteg erdőben; nem volt 
mit egyenek és a mikor a szegény asszony éhen halt, megátkozta urát 
és gyermekét, hogy legyenek mindketten medvék és birkózzanak egy
mással. Úgy is történt. Atya és fiú medve lett, s egykor találkoztak az 
erdőben, ép ott, a hol most a Medvebarlang van. Küzdöttek egymással 
és mindketten halálosan megsebezve, kimúltak. A medvefiú a medveatyát
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úgy odanyomta a hegy falához, hogy még most is látható a nyoma, a 
Medvebarlang. Ott halt meg a kegyetlen gróf Aranyos vára is elpusztult 
és most már pusztán áll a Zölddomb . .

A Székelyíöldön sok hegyen előfordul ilyen bemélyedés, mely vala
melyik vad állat nyomának nevét viseli. Ki marháit meg akarta óvni az 
illető ragadozó állattól, az még a hetvenes években egy kövecskét vagy 
marhájának nehány szőrét dobta évenkint az illető állatnyomba. Ha vala
kit »testben, lélekben megrontani« akarunk, kalotaszegi néphit szerint 
az illetőnek ganaját, vagy nyákját, vagy véréből egy nehány cseppet 
ássuk el egy hegy tetején, még pedig úgy, hogy a földbe lyukat ásva, 
abba háromszor belekiálltjuk az illető személy nevét, mielőtt az említett 
tárgyakat beletesszük a lyukba. Kis-Petri-ben él egy híres kuruzsló, Cs. 
Pálnak hívják, kiről az egész vidék azt beszélt, hogy ily módon már szám
talan embert »elpusztított« ; ez okból minden ember kerüli és csak akkor 
hívja segítségül, ha marhája beteg ; mert tény, hogy egész Kalotaszegen 
nincs oly gyakorlott, ügyes állatorvos, mint a nevezett ember.

A kit kalotaszegi néphit szerint, az úgynevezett fehér ember, vagy 
fehér barát, vagy fekete asszony, vagy fekete pesztra (lidércz, szívmátra) 
nyom álmában, az balkezének nevetlen újjából nehány csepp vért cseppeg" 
tessen disznóganajra és fokhagymára, és aztán e tárgyakat éjféltáján vala
melyik hegyen a földbe elásva és az illető helyre egy nagy követ henge- 
rítve, mondja e szavakat: »A fekete asszony nyom engem, te is nyom
jad, hegy!«

.«

A kalotaszegi néphit különbséget tesz a fehér ember, vagy a hogy 
nehány helyt hívják: a fehér barát és a fekete asszony vagy fekete pesztra 
közt. A fehér ember vagy fehér barát hosszú szakálú, fehér lepedőbe bur
kolt ősz ember, ki éjnek idején, főleg holdtöltekor megjelenik az alvó 
fekvőhelye előtt és egy fonal-gombolyagot nyom a kezébe, mely fonal 
végét ő maga tartja a kezében. Most már az alvó önkéntelenül felkel és 
a fonalat legomolyító fehér embert követi, akárhányszor fel a legközelebbi 
hegyre vagy dombra; megtörtént az is, hogy kalotaszegi ember, este ott
hon ágyába lenyugodván, hajnalhasadta kor valamelyik hegy »dűlőjén« 
találta magát. 1892 márczius havában jegenyei lakos, Juhász Pista felesége 
ágyánál is megjelent a fehér ember, de az asszony nem fogadta el, mire 
haldokló állapotba jutott és csak az utolsó kenet felvétele után lett job
ban ; a fehér embert azonban éjjelenkint mindaddig látta, míg szentelt víz
zel lelocsolt szenet nem tettek a ház füstlyukába és ugyan ilyen szenet 
nem ástak el a ház ablaka és ajtaja előtt.

A fehér ember vagy fehér barát oly férfi lelke, ki életében az ör՝
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döggel lépett szövetségre, de tettét megbánván, jó cselekedetekkel elérte, 
hogy nem lett az ördögé, de halála után lelke se pokolba, se menny
országba nem juthatott. Hogy lelke megnyughassék halála után, nappal 
járatlan havasokon kóborol, éjnek idején pedig gombolyagával magával 
csalja az alvókat, hogy azok őt kövessék és a magasból zúdulva az ördög 
martalékai legyenek. Csak ha gombolyaga a sok használat folytán porrá 
válik, nyughatik meg a fehér ember lelke. Azt is hiszik, hogy a fehér 
ember vagy fcJiér barát az alvó embert előbb felcsalja magas hegyekre s 
onnan fel a hold »vidékére,« a honnan ő be akarna jutni a menny
országba ; de a hold észreveszi mindkettőjüket és letaszítja a földre, hol 
az ember szörnyet hal. Ezelőtt wlami hét évvel Jegenyén egy Kerekes 
Márton (Biztos) nevű ember téli éjszakán részegen hazajővén Oláh-Nádas 
szomszédközségből, egy hegygerinczről leesett és szörnyet halt. A nép a 
fehér embernek tulajdonította halálát.

A fekete asszony-ról vagy fekete pesztrá-ró\ azt hiszik, hogy ez olyan 
asszony, ki egyszer boszorkány akart lenni, .de az ördög szerelmeskedései 
elől megugrott és ez okból ezért az ördög arra kárhoztatta, hogy mint 
fekete asszony az alvó embereket gyötörje. Sok helyt pedig azt beszélik 
hogy a fekete pesztra oly leány, ki »szentelt helyen« (templom környékén, 
temetőn) szerelmeskedett és ezért »átok háromlott rá.« Azt is hiszik, hogy 
oly nőből is fekete pesztra lesz, ki magzatát »elhajtotta« és vízbe dobta. 
Nappal az ilyen nő semmiben sem különbözik a többiektől, legfeljebb 
hogy feltűnő »halovány és beteges színű;« de éjjel fekete ruhát ölt, melyet 
neki az ördög hoz és az alvó emberek mellére ülve, gyötri azokat. Főleg 
a kis csecsemőket kínozza, »szerfelett nagy fejét« mellökre fektetve. A 
vörös színt nem szereti; ez okból jó egy darabka vörös szalagot varrni a 
gyermek főkötőjéhez és vörös festékkel keresztet vonni a bölcsőre.

A kit a fekete asszony vagy a mint Zentelkén nevezik: a fekete 
pesztra nyom álmában, az ágya alá tegyen egy ekevasat vagy egy nyír
faseprűt, melylyel előbb valami dombon gyújtott tűz szenét seperte volt. 
Ha mindez nem segít, háljon péntek éjjelén oly gyermekkel, ki péntek 
napon született.1) Egy zentelkei monda Wlislockiné Dörfler Fanni feljegyzése 
szerint ezt beszéli: »Tuja Péter lánya volt egykor a legszebb lány a falu՛ 
ban. A legszebb legény pedig volt a Kárásné fia, a Péter; összeadták 
magukat ott a temető alján! Halovány lett a leány, sorvadásba esett a 
fiú, s megholt. De megjelent álmában a leánynak és felvitte oda a Kőris - 
hegy tetejére. Szégény lány nem tudta mit csináljon; jött hozzá később

fi Lásd Wlislocki: Volksglaube und religiöser Brauch der Magyaren (Münster i. 
W. 1893, Aschendorff) 129. 1.
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az Ördög és (elvitte szintén a Körishegyre; múlattak is ott, de baj volt a 
vége; a lány fekete pesztra lett és éjjel-nappal mászkált át a hegyeken. 
Meg is ijesztett minket; holtig voltunk majdnem! De hát megsegít a jó 
Isten! haja szálát elástuk hold fogytakor a földbe és azóta tisztességes 
lány lett. . .

E hittel és szokással összefügg az a hiedelem is, hogy a hegyek 
mintegy lépcsőül szolgálnak az itteni és a túlvilági élet közt.

Ha valaki nagyon gyakran álmodik egy elhalt ösmerőséről és főleg 
ha azt hiszi, hogy ez nem talál nyugtot a földben, ekkor — kalotaszegi 
hit szerint — sírjáról vett maroknyi földet hintenek a legközelebbi domb 
vagy hegy tetejére. Szép szokás dívik a Székelyföldön, a mint Bora had
nagy értesített minket, hogy t. i. idegen földön elhalt emberek otthon 
maradt egy-egy ruha-darabját a falu legközelebbi dombján vagy hegyén 
szokás elásni. így pl. Königgrátznél elmaradt szemerjai fiúk egyes ruha
darabjait a szülők elásták az Élőpatak felé vezető út dűlőjén. S később, a 
mikor Bora hadnagy a boszniai hadjáratot végigharczolta, még az is tu
domására jútott, hogy egy háromszéki fiú Boszniában elesvén, szülei Kilyén 
falu határa és Eresztevény közt lévő »Körüllaj« hegyen elásták hátrama- 

" radt ingeit. Ezt az elásó szertartást a brassómegyei csángó községekben 
is gyakorolták az úgynevezett Sándor ezred olaszországi harczaiban elesett 
csángó fiuknak otthon maradt rokonai.

Kalotaszegen és Székelyföldön is a fogfájós ember egy hegyen 
farkasgége-virágot (aristolocíüa clematita) szed, belőle kört rak maga körül, 
32-t pedig megrág fájós fogával, mondván : »Krisztus 32 éves volt,
mikor meghalt, 32 fogam van és 32 virágot: megrágtam; hegy, vedd el 
fogamtól a fájdalmat és tedd fogamat oly erőssé, mint te vagy!«

A rossz szellemek közé, melyekkel népünk a hegyeket benépesíti, 
a Kőgyúró és Hegyhengeritő is számítható, kik meséinkben ugyan (v. ö. 
Istvánjfi, Palócz népmesék a fonóból 20. 1.) nem mindig ellenséges érzü
lettel viseltetnek az ember iránt, de a néphit szerint mégis c*sak kártékony 
szerepüek. Székelyföldön sziklaszirtekről, nagy kődarabokról azt hiszik, 
hogy azokat e lények vagy valamelyik ördög hengergette le a völgybe. 
A gyalul havasok aljában van egy szikladarab, mely egy csuhás baráthoz 
hasonlít. A nép azt meséli, hogy ugyanaz az ördög, ki a fentemlített 
kertet bírja a gyalul havasokon, egyszer barátságot kötött egy baráttal, 
ki végül túltett az ördög furfangjain és megcsalta őt. Erre aztán dühbe 
(jött az ördög és kővé változtatta a csuhás barátot (Köváry id. h. 98. 1. 
Egy Ördögkő nevű szikladarab van Hídalmás határán is, a Meszeshez 
közel; színe fekete és át meg át van lyuggatva. E lyukak egyikénél

.«

ւ
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fogva hozta ezt egy ördög ide, a szemben levő hegy csúcsáról; várába 
akarta vinni, de egy vénasszony látván az ördög fáradozását, még éjfél 
előtt megszólaltatá a falu kakasait. Ez megzavarta munkájában az ördögöt 
s haragjában a vénasszonyra dobta a követ [Kővárу id. h. 97. 1., v. ö. 
Ethnologische Mitteilungen aus Ungam I. köt. 3. fűzet.)

De nemcsak az ördögöknek vannak néphagyományaink szerint 
magyar hegyeken csodás kertjeik, hanem a tündéreknek is. így pl. a 
Cziblesen a nép még mindig egy tündér kertjének maradványait látja, a 
honim gyógyfüveket szed és azoknak különös nagy hatást tulajdonit 
[Kőváry id. h. 86. 1.) Meséinkben is a tündérek kertje mindig valamely 
hegy ormán van (v. ö. Merényi, Dunamelléki népmesék I. 52. 1.) Itt az 
égbenyúló hegyek csúcsain terűinek el a csodás rézerdők, hol rézmadárkák 
énekelnek; az ezüsterdők, hol hófehér madárkák danolgatnak szebbnél- 
szebb nótákat; az aranyerdők is, hol aranyszínű madarak dalolnak, hol 
aranyfákon aranygyümölcs terem, melyet hófehér őzek és szarvasok 
eszegetnek (Merényi, id. h. I. 171. 1.; Istvánffy, id. h. 40. 1.) Sok kül
földi mesében Erdély a csodák országának van feltüntetve, melynek 
határán az üveghegy van. így pl. egy német mesében egy kiszolgált 
katona három éjen át különféle kínok hallgatag elviselésével megvált egy 
hableányt, kiről később kisül, bogy Erdély király-kisasszonya. A katona 
aztán elaluszsza menyegzőjét és az üveghegy elválasztja mátkájától és 
Erdélytől. Végűi egy táltos ló átviszi az üveghegyen; a vitéz nőül veszi a 
hableányt és ő a csodaország, Erdély királya lesz [Jahn Ulr. Volksmärchen 
aus Pommern und Rügen I. 56. sz.) Az üveghegyhez hasonló mesebeli 
hegy az úgynevezett mágneshegy, mely közelében levő minden élő lényt 
(magához vonz. Aranyat csepegtető hegysziklákról is tudnak meséink és 
mondáink. Szent-Miklós határán van egy szikla, az úgynevezett Aránysáról, 
melyről néha az arany mint a fenyőfáról a gyanta, úgy csurog és csak
hamar csapok alakjában megállapodik. Gyakran jőnek oda ismeretlen idegen 
emberek szekerekkel, lovakkal és mielőtt valaki megakadályozhatná őket) 
leszedik és elviszik az alig termett aranycsapokat (Müller, Siebenbürg. 
Sagen, 2. kiadás 193. lap.)

Elátkozott emberek is állatok vagy kősziklák alakjában hegyek 
tetején vagy aljában várják megváltásuk óráját (v. ö. Merényi id. h. 122. 1.) 
Firtos-Várallya közelében két hatalmas szikladarab látható, melyek közűi 
a nagyobbik székformára van kivájva. A monda azt beszéli, hogy két 
bűnös ember egykor kocsin hajtott végig e helyen. Egy kerék eltört és 
a két bűnös kocsistól, mindenestől kővé lett. E két követ a nép Tóbiás 
kövének nevezi [Müller, id. h. 179. 1.)
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Hogy a hegyek a néphit szerint mintegy az égbe vezető átmenetet, 
hidat alkotnak, arra reminiszczencziát találunk amaz elterjedt népies nézetben 
is, hogy a hegyek az ég támaszai. Meséinkben is előfordul egy hegy, 
mely az eget támasztja. Annak a hegynek legmagasabb csúcsán van egy 
virágcserép-alakú kőszál, annak a kőszálnak a tetején virít egy virág, melyet 
a tűzmadár begyéből öntöz égi harmattal (Merényi, Eredeti népmesék 
I. ló 1.) Az Igazak lelkei is, mielőtt mennybe szállanának, még hegysége
ken barangolnak rövid ideig, hogy esetleg odatévedt jó embereknek segít
ségül legyenek (Merényi, Dunamelléki népm. I. 171. 1.)

A székelyföldi Rika-erdőségben van egy magas, széles kődarab, melyet 
a nép /^«-kövének nevez. A monda azt beszéli, hogy e kő alá van te
metve Attila neje, Réka. Rubruquis, Albericus és Joinville szerint a régi 
kunok jókora halmot emeltek az elhunytak fölé (kunhalmok) s a hunnoknál, 
avaroknál és régi magyaroknál általános szokás volt, hogy természetes hal
mokat, dombos magaslatokat stb. használtak fel temetkezési helyűi 
(Archaeologiai Értesítő, 1893. 223. 1.)

Minő szerepek volt a hegyek- és erdőknek a régi magyarok vallási 
életében, azt már érintettük közleményünk első részében a »szent erdőké
nél. Itt még felsorolhatunk egy pár adatot.

Isten-kelete; így neveznek Szilágy-Somlyó mellett egy hegyet, a 
monda szerint itt pillanták meg a honfoglaló magyarok legelőbb Erdély 
felett a napot; s »hogy nagy munkájokban elősegítse, e hegyen áldoza
tokat hoztak« {Kőváry, id h. 106. lap). Isten-széke, a neve egy hegynek 
a Maros jobb partján, mely Vécsre jól látszik. E hegy 1370 m. magas 
(lásd EMKE Úti-kalauz 122. lap ) Tetején sűrű fenyvesek közt szép ki
látás és kristálytiszta forrás van. A monda szerint a régi magyarok áldozati 
helyűi használták e hegyet. Állítólag szt. László királynak kedvelt vadász
helye volt (Kőváry, id. h. 107. lap). A Csik-Somlyó melletti Kis-Somlyó 
nevű hegyen, hol most a Szalvator-kápolna áll, régen mennyei lajtorja 
jelent meg. Azt is beszéli a monda, hogy szt. László egykor zord ellenség 
előli futásában, Csíkszék másik feléről, az úgynevezett Nagy-Erdő tete
jéről, egy ugrással ide szöktetett s ő építteté ide a kápolnát. (Kőváry, 
id. h. 107. 1.) Homoród melletti Mátéfalvánál van egy hely, melyet Ördög
oltárának neveznek azért, mert ott bálványoknak áldoztak. (Orbán I. 69.1) 
A Szépvíz felett észak felé magasló Pogány-havas-nak falu feletti előfokán 
kápolna-rom van. A hagyomány szerint e kápolnát szt. László építtette, 
midőn itt a kunokat megverte; azután pedig táltos lovával, a nyomait 
most is védő szikláról leugratott a völgybe, hol a lezúgó tiszta patakban 
ovát megitatván azt mondá követeinek: mily szép víz; s ebből eredt az 
oda épült falu neve. A Pogány-havas elnevezést pedig a hagyomány

3

ւ



34 —

onnan származtatja, hogy a pogány magyarok a kereszténység felvétele
kor üldöztetve, itten áldoztak Hadúrnak. (Orbán II. 75. 1.) A Siklód- 
melletti Nagykő tetején tartották hajdan a hagyomány szerint a székely 
népgyűléseket, vallási áldozatokat, s az azzal egybekötött hadgyakorlatokat. 
(Orbán I. 143.) Vargyas közelében van a gyönyörű idomú EjtelkÖ vagy 
Ejtőkő. »Vájjon nem volt-e ez«, mondja Orbán (I. 93.) »székely őseink
nek valamely Tarpei sziklája, honnan bűnösök a mélységbe ejtettek, mert 
hogy a régi pogány korban szikláról való leejtés vagy inkább letaszítás 
által gyakran büntettek őseink, példa erre szt. Gellért püspök.« Dálnok 
mellett egy halom tetején földbe szúrt kardot találtak; Herepei K. 
szerint a hunok vagy avarok hadistenének jelképe volt (gr. Kuun Géza, 
Relationum Hungarorum cum Oriente etc. I. köt. 176. 1.)

Majdnem minden falu határán van egy hegy, melyről népünk azt 
hiszi, hogy benne kincsek vannak elrejtve. E helyen csak az érdekesebbek 
és fontosabbak közűi sorolhatunk fel nehányat.

Erősd, háromszéki kis falucska közelében emelkedik fel a Veczer. 
Ez a hegy délkeleti előfokát képezi ama széles hegyláncznak, mely a 
Mitácsból lenyúlva, a Barczaság északi hegysorát alkotja. E magas hegyet 
közvetlenül körűlfolyja az Olt; oldalában csodás alakú mészkő-sziklák, 
mint valami megkövült óriások tornyosodnak fel; tetején pedig látszólag 
emberkéz emelte kerek kúp-idomú domb van, tele gödrökkel. Még 1885- 
ben a nép azt mesélte, hogy e mészkő-sziklák megkövült óriások, kik e 
vidéken laktak. Egyszer az ördöggel fogadtak, hogy egy óra alatt kiiszszák 
az Olt vizét. Hozzá is fogtak, ittak, ittak, de midőn az ördög látta, hogy 
az Olt vizét már az első negyedórában majdnem egészen kiitták, oly 
nagy záporesőt támasztott, hogy az óriások nem voltak képesek az Olt 
vizét a kiszabott óra alatt kiinni. Az ördög a Veczer tetején ült és az 
óra elteltével gúnyosan követelte a fogadás árát. Erre aztán az óriások 
dühösen nekirohantak és meg akarták ölni, de az ördög rájuk köpött, 
ettől mindnyájan kővé váltak és kőalakban a Veczer körűi hevernek. 
Sokan a hegytetőn kövekként a földbe sűlyedtek és az ott látható mélye
déseket támasztották. Mindegyiknél sok pénz volt, és ha valaki e köveket 
szétrombolhatná, megtalálná az óriások pénzét. A Veczert egyszer a falu
siak felszántották és sok sarkantyút, ládzsa-vasat stb- találtak, melyek a 
néphit szerint mind az óriásoktól eredtek (v. ö. Orbán Balázs, Székely
föld leírása III közt. 27. 1.) Ugyanezt beszélik a közelben levő északra 
nyúló hegyek (Esztenabércz, Strázsatető és Barabástető) csúcsairól is.

A Szotyor, háromszéki falú közelében lévő Óriás kő-rö\ is hasonlót 
mond a rege. A szikla tetőlapján egy öt láb átmérőjű embersarok alakú 
bemélyedés van, melyről a néphagyomány azt tartja, hogy az egy óriás
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sarkának a benyomulása, ki innen egy lépéssel a Brassó feletti Czenk 
hegyre lépett át. Ez is az ördöggel fogadott, hogy egy óra alatt kiiszsza az 
Olt vizét, de ép úgy járt mint a Veczeri óriások. Az ördög ráköpött s 
aztán a kővé vált óriást kincseivel együtt az Óriáskő alá temette (lásd 
Orbán B. III. köt. 37. 1.)

A Nyikó- és Nagy-Küküllő közé magát beékelő hegy háromszög 
egyik csúcsán állott Kadács vagy Kadicsa vára. Óriások építék és lak
ták e várat, kik midőn Fehérvárt elsőt harangoztak, borotválkoztak; 
második harangszókor öltöztek, s a harmadik harangszóra mégis megérkeztek 
misére. Az óriások kipusztulrával ivadékai — a tündérek költöztek e várba ; 
azok laknak most is ott a vár arany oszlopokon nyugvó földalatti osz
tályában s csendes éjszakákon, midőn a téli hold önti szét ezüst súgár- 
özönét, a vígadó tündérek muzsikája és éneke lehallszik a falukba is 
(1Orbán I. 114. 1.) A köröndi fürdőn alól fekvő Sófalva mellett a Kodáros- 
patak által körül folyt hasonnevű szikladomb emelkedik, melynek tetején 
a monda szerint Kodáros vára állott, s rejtett pinczéiben most is tün
dérek által őrzött kincset hisz a nép (Orbán I. 133. 1.) Parajd vidékén 
Rapsonné várától nyugatra n Barátságtető alatti Borza-vápában, egy bar
lang van ; ott laktak régen a tündérek , azok az arany hajú, habköntösű szár
nyas leányok, kiknek Rapsonné királynőjük volt. Egy pásztort egykor 
behívtak oda a mulatozó tündérek, 3 napig énekeltek, muzsikáltak neki, 
tánczoltak, enyelegtek körűlte, s kártyázni kezdvén, egy nagy kalap 
aranynyal bocsájták el; de ő kimen vén, leönté a földre, s visszatért, hogy 
még hozzon egy más kalappal, hanem ekkor a tündérvilág már eltűnt, 
s mikorra kiment, hogy künn hagyott aranyát keresse, az szénné változott 
(Orbán I. 138. 1.) A Nyikómenti Farkaslaka nevű falú felett emelkedik 
a Gordon, melynek oldalában több üreg van, ilyen a Sárkánylik, mely
ben sárkányok elrejtett kincset őrzenek a néphit szerint (Orbán I. 106.1.) 
Siklód közelében van egy szikladomb, Dávidvárá-nák hívják. Titkos üre
geiben rejtette egy Dávid nevű gazdag ember kincseit (Orbán I. 143. 1.) 
Az aranyosszéki Sinfalva melletti Ébresz-շn is szellemek által őrzött kin
cset vél elrejtve a néphit, s mondják, hogy e kincsőrzők az éjjel arra 
járókat meg szokták tánczoltatni (Orbán V. 170.) A Toroczkó melletti 
Székelykő Geszteg vagy Lajos nevű csúcsán egy vadász meglesett egy 
embert, a ki a feleségével a pénzt elásta; mikor már elföldelték, a hant
ján mindketten eltánczoltak, ráganajoztak s így átkozták el: »Valameddig 
valaki ezt így nem teszi, a pénzt ki ne áshassa.« A vadász hazament, a 
feleségével kiment a csúcsra, a ganajt ételükbe keverve elfogyasztották, 
s a pénzt körűltánczolták. De mivel a ganajból egy darabkát meghagytak, 
iszonyú mennydörgés közt a pénzzel együtt a hegy belsejébe sülyedtek,

8*
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a honnan éjjelente jajgatásuk kihallszik (v. ö. Jankó, Torda, Aranyosszék 
és Toroczkó magyar népe 244.1.) A Toroczkó vidékén lévő Csergőkő egyik 
üregében két ember aranyat fedezvén fel, eljártak oda ; de mindig együtt, 
mert esküt tettek, hogy soha egymás nélkül oda nem fognak menni; 
azonban az egyik megbetegedvén, társa, mert halálra vártnak ítélte, el
ment, s a legszebb aranycsapokat letördelve magával vitte. De a beteg 
felgyógyult, s midőn társával együtt elment a kincshez, felismerte társa 
ottjártát, miért is kijövet azt hátúiról leszúrta; de a következő perczben 
a hegy omladozni kezdett, s a két emberre szakadván, eltemette. Azóta 
gyakran lehet hallani a Csergőkő zörejét, mely beleszól az Aranyos zúgá
sába ; ilyenkor — az a hit, hogy — az összezúzott két vétkes egy-egy 
felszínre került tagját takarja el a kőomlás {Orbán V. 194. 1.) A Bodza- 
fordúlónál levő Királykát-nál hiszi a nép többek közt a Dárius kincsét 
is elrejtve, mely minden Szent-György napkor kiszokott gyűlni. A közel
levő hegyeken Tündér Ilona lakott, s holdvilágos estéken ide a Király
káihoz szokott lejárni tündérseregével tánczolni; de midőn a törökök 
egy beütése alkalmával a papok keresztekkel ide feljöttek s a népet Jézus 
kiáltással vezették az ellenségre, a pogány tündérek megrettenve, ember 
nem járta havasokra húzódtak el e kiáltások elől, s most is csak néha 
lehet csendes éjeken hallani a fák felett elhúzódó tündérek bájos zengede- 
zését, de ember előtt többé nem mutatkoznak.*) A papoknak tündéreket 
elűző Jézus kiáltásait a közelben levő Papok sáncza nevű magaslat örökké 
meg (Orbán VI. 85. 1.) A havasokon lakik népmeséink szerint a Hegy
hordó is, ki akárhányszor hátára vesz egy-egy nagy hegyet és más 
helyre viszi {Arany—Gyulai, Népk. gyűjt. II. 390 1.). Ugyanott laknak el
átkozott emberek is, kik csak akkor halhatnak meg, ha valamelyik meg
határozott hegyet kosárral mind lehordanak {Arany — Gyulai, Népkölt. 
gyűjt. I. 365. 1.)

A bodoki havasból egy délnyúgatra hajló hegyláncz nyúlik le az 
Olt völgye felé. Ennek legmagasabb csúcsán várromok maradványai lát
hatók. A nép Kincsás-пак nevezi az egyik csúcsot és azt hiszi, hogy a 
romok alatt kincsek vannak elrejtve, melyeket emberfia nem vihet el, mert 
mihelyt hozzájuk nyúl, megjelenik egy fej nélküli óriás és elkergeti. Ezt a 
csúcsot Herecz csúcsától, melynek az Oltra rugó előfokán Mikóvára feküdt, 
a Kincsás֊árka választja el. Ez árokban a néphit szerint aranycsepegés 
van, mely gyertya-alakban jegeczedik s melyet Magyarországiak hordanak 
el (lásd Orbán В III. köt. 55. 1.) A rege azt is mondja, hogy a szerecsen

*) A Dárius kincse témáját ballet-tárgygyá dolgozta fel Ábrányi Emil, nem nagyon 
sikerültén, gyönge zenéjét Szabó Xaver írta; közelebbről adták elé a budapesti kir. 
operában. Közlő.
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óriások roppant kincsei a Herecz csúcsán lévő pinczékben vannak elrejtve 
nagyszámú fekete pulyák (törpék) őrizete alatt, (lásd Orbán B. III. köt. 
57. 1.) A közelben levő bukszád! térség melletti magaslatnak, melyet az 
ottani nép Vápa-vár-ának nevez, egyik oldalán egy különös szakadás 
mélyül be, az u. n. Hanczi-gödör. Nehány évtized előtt itt nyilakat, kard
vasakat, sarkantyúkat találtak, miket a nép a szerecsen-óriások tulajdo
nának képzel. Midőn Wlislocki 1885-ben vándorczigányokkal itt megfor- 
dúlt, bükszádi emberek azt beszélték, hogy a Hanczi gödörben elrejtett 
kincseket egy fejnélküli ember, a Hanczi őrzi, ki minden éjjel hörögve, 
sóhajtozva kóborol e szakadékban. Ez a Hanczi erdélyi szász ember 
volt, Prászmáron lakott és egyszer eljött e szakadékba — kincset ásni, 
de mikor javában ásott, megjelent egy nagy kígyó és letépte a fejét.

Hasonló monda kering a Barczaság határán fekvő Al-Doboly székely 
község mellett emelkedő Bás magaslatról is Hagyományilag ott végvár 
állott, melyet egy Bás nevű gazdag úr épített (1. Orbán B. III. köt. 36. 1.) 
A szomszédos Kökös község határán is van Bástelek nevű praedium és 
rét, és Bás nevű erdő is és mindezek a hatalmas várúr birtokai voltak. 
Rejtett kincset hisz a nép az állítólagos vár helyén, s ott ásogatva sok 
lándzsát, buzogányt és csákányt, sőt még régi sírokat is találtak, de vár
romnak semmi nyoma nem látszik. Az ottani nép it szerint éjfél táján e 
Bás nevű hatalmas főúr jajveszekelve jár fel s alá a magaslaton, hol egy
kor vára állott, szétzúzott fejét hóna alatt tartva. Volt ennek az úrnak 
egyetlenegy gyermeke is, egy gyönyörű szép leánya, kit egy szegény 
legény szeretett, és a kihez a leány férjhez is ment volna, de atyja nem 
engedte. A szerelmes pár az Oltba ölte magát, a kegyetlen atya pedig 
bánatában vára falain szétzúzta fejét. Vára kincseivel együtt a földbe 
sülyedt, ő maga pedig minden éjjel fejnélkűl kóborol a magaslaton 
(Wlislocki Henrik közlése.)

A Kézdi-Vásárhely vidékén levő Ikafalva közelében van egy magas
lat, melynek keskeny tetőlapján áll az Ika-vára vagy más néven a cser- 
nátoni csonka-torony. A hagyomány" azt tartja, hogy lka Fóka király ve
zére volt, ki Bálványos várából elűzetvén, ide vonúlt, s itt épített magá
nak várat, de egy véres csatában a mostani Ikafalva helyén megöletett. 
Az Ikafalvát alapító hős véréből Furus forrása fakadt fel. Várába egy 
óriás költözött, egy roppant szárnyas ember, ki egyszer haragjában a vár 
sziklájára ütvén, nagy öklének benyomúlt helyét még most is mutatják. 
Ez óriás gyakran lerepült a csernátoni templom ,tornyára az embereket 
rémitgetni. Másik rege szerint egy olyan nagy óriás kígyó lakott e vár
ban, hogy farkával körül ölelvén a tornyot, fejével lenyúlt a patakba 
inni. E kígyót azonban egy idegen vitéz legyőzte, mire a hegybe húzódott
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és most lka kincseit őrzi (v. ö. Orbán В III. köt. 95. 1.) Tusnád mellett 
van egy kerekded hegy, melynek mocsaras talaját a nép még most is 
Csukástó-nak nevezi. A hagyomány szerint régen ott volt Solyomkő vár
urának a halas tava. Ez a tó minden nagypéntek éjjelén kristálytiszta 
vízzel telik meg, melyben aztán számtalan koronás kígyó fürdik. Kinek 
bátorsága van olyankor e tóból vizet meríteni, az e vízzel minden követ 
aranynyá változtathat át. Ugyanily varázshátaimat tulajdonít a magyar nép
hit az említett Kadicsa vára közelében emelkedő Pothárd bérese nevű 
egyik forrásának, melynek vize főfájást is gyógyít (Orbán I. 115. 1.) Ha 
valaki egy bizonyos időben, mely senki előtt sem ismeretes, e vízzel 
követ locsol meg, az aranynyá változik. E forrásnál ezelőtt nehány év
tizeddel nagyszerű csengetyű-vásárok tartattak. Minden áldozó csütörtö
kön ide jöttek a csengetyűt és kolompot csináló czigányok, kiknek nép- 
költészetében még manapság is él a híres pothárdi leányvásár. Egyik 
daluk így szól:

Nem vették meg feleségem 
A pothárdi bérczen; 
Odaadnám egy sustákért, *) 
Csak már tőle elválhatnék !

Na kinelen mire romnya 
Up re Popadeszkre bara ;
К aj me dav la pro sustaka,
Csa na dsidav buter laha!

Valláskülönbség nélkül felgyűlt ide a nép, főként eladó szép leányai 
a Nyikó völgyének, s a házasulandó legények eljöttek messze vidékekről, 
hogy feleséget válasszanak, mert hát inkább is volt az leányvásár, mint 
csengetyű-vásár, s bizonynyal sokan vettek ott tudtok nélkül is csergő 
sapkát fejükre. A szabadságharcz után ezt a »veszedelmes népgyűlést« is 
betiltották. A hétfalusi Türkös nevű falu melletti Háttető bérczen van 
egy forrás, melyről az a hit, hogy ha valaki naplemente után iszik 
belőle, bivalyalakú kísértetek veszik üldözőbe (Orbán VI. 144, 1.) Fenn a 
havasokon van meséink szerint az »örökkévalóság sziklája« is, melyből az 
a víz bugyog ki, mely holtakat új életre támaszt. [Arany—Gyulai, Népkölt. 
gyűjt. I. 371. 1.)

Az említett Ikafalva közelében van egy Kardoshegy nevű magaslat 
is, melynek belsejében szintén egy óriási kígyó elrejtett kincseket őríz. 
E magaslatot a hagyomány szerint azért nevezik Kardos-hegynek, mivel 
ottan az lka várban lakó leventék harczi játékokat tartottak. A magaslat 
keleti oldalából a Gágókút nevű forrás buzog fel, melyről azt állítják, hogy 
a viadorok véréből fakadt,.miért annak vizéből minden ott megfordúló 
iszik, annak mint vér-visnek erősítő hatalmát tulajdonítván (Orbán В 
III. köt. 97 1.) Évekkel ezelőtt mindenki, a ki e vízből ivott, a leventék

*) Susták-nak nevezik Erdélyben a négykrajezárost.
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tiszteletére egy követ dobott a hegy aljára. E szokást a Kezdi-Vásárhely 
határán levő Póka-hahna nevű dombnál is megtaláljuk. A néphagyomány 
szerint az utolsó török harczok alkalmával a bodzái székely őrség árulás 
miatt a törökök által legyőzetvén, a pogányok már elkezdték Három
széket pusztítani, midőn a verescsákós huszárok Pókai ezredes vezetése 
alatt megjelentek és a törököket legyőzték. De Pókai maga is huszárjai
val együtt elesett és a nevéről nevezett halom alá temettetett, mely még 
most is naponta növekedik, mert az ott elmenők mindig megpihentetik 
lovaikat s kővet vagy hantot dobnak oda, mondván: »nyugodjék békével« 
(lásd Orbán B. III. köt. ioo 1.) A Karácsonfalva melletti Hagymás-on 
is van egy sír, melynek hantját minden arra járó oda dobott kővel vagy 
galylyal növeli; a hagyomány szerint egy szerény árva leány jött itt haza 
a baróti vásárról, de egy kóborló gazember csatlakozott hozzá, ki hagymával 
telt általvetőjében kincset hívén, agyonütötte a szegény leányt. A nép 
eltemette, s a halálát okozott hagymáról az egész vidéket Hagymás-пак 
nevezte el (Orbán V. 186. 1) A iirmösi Tepej keleti oldalán is van egy 
nagy halom kőjelölte sír, melyet Szép leány sírjának neveznek. Szép 
leány utazott itt át — mondja a hagyomány — énekétől zengett az 
erdő s a madarak csiripolva feleltek rá; de meghallotta Tódor, a lelketlen 
haramia is, s a leányt (bár egy bogiáros övnél és egy veres hagymá
nál egyébb nála nem volt) meggyilkolta. Az ártatlan áldozatnak emléke 
századokon át fennmaradt s az arra járók mindig követ dobnak sírjára, 
emlékhalmát naponként növelve (Orbán I. 207. 1.) Szt.-Mihályfalu köze
lében van a Hazugság nevű halom; a hagyomány azt mondja, hogy ottan 
egy utast gyilkoltak meg a tolvajok, s vére mindaddig buzgóit fel, míg 
a nép emlékhalmot nem csinált oda. Ma is minden arra járó, követ vagy 
hantot vet s »nyugodjék békével« mond rá (Orbán II. 74. 1)

Hogy emberek, állatok, tárgyak hegygyé, kővé változhatnak, arról 
is tud a magyar néphit. A Tordátfalva közelében levő Fiasmál tetején 
fényes kastélya állott egy dúsgazdag fösvénynek, ki a hozzá folyamodó 
szegényt segély nélkül bocsájtá el, s még egy falat kenyérrel sem segité 
az éhezőt; pedig ott pompálkodtak magas asztagai kastélya alatt. Egy 
napon éhes utas kért alamizsnát, kit szitkokkal utasított el a fösvény. Ez , 
visszafordulva átkot mondott; mire a fényes kastély urával együtt elsülyedt, 
asztagai pedig mind kővé változtak; ekként keletkeztek azok a dombok, s 
még ma is ásogat a nép a fösvény-gazdagnak Fiasmálba temetkezett 
roppant kincse után, de mivel átok alatt van, senki kivenni nem tudja 
(Orbán I. и 8. 1.) Enlaka falu mellett pedig van egy sajátságos kocsi-alakú 
sziklacsoportozat, melyet a nép Jenőné kocsijának nevez; a rege szerint 
a várban lakó Jenőné a gonoszszal szövetkezett istentelen asszony volt;



egyszer kikocsizván, kocsisa monda: »Ha Isten megsegél, mindjárt otthon 
leszünk«. »Akár segél, akár nem — felelt ez — megérkezünk!« De alig 
mondták ki ajkai ez istenkáromlást, kocsija és maga is kővé változott 
(Orbán I. 12$. 1.) Ugyanazon vidéken a Keselyűtetö déli aljában szin
tén van egy kocsi alakú sziklacsoport. Tündér Ilona kocsija ez, melyen 
a tündérek kocsikáztak a holdvilágos éjeken; de egyszer önfeledett mulla- 
tozásaik közt az idő eltelvén, a kakas megszólalt s a kocsi kővé változott 
(iOrbán I. 129. 1.) Somlyó és Bátfalva közt van egy szeszélyes szikla- 
csoportozat, melyet Kőosztovátá■ nak hívnak. Egy asszony, az akkor még 
állott Sóvár büszke, felfuvalkodott s a vallás megszentelte ünnepnapo
kat nem igen respektáló úrnője, egy vasárnapon is szövögetett, s koma
asszonya megdorgálta, hogy ilyen napon miért dolgozik. »Csak ezt a 
keveset végzem be«, feleié ez. »Ha isten segíti«, mond komaasszonya. 
»Már akár segél, akár nem, ezt bevégzem«, mond ez; de alig mondá 
ki az istenkáromló szót, hát ő maga s osztovátája is kővé változott 
(Orbán II. 22. 1.)

Az udvarhelyszéki Zetaváráról szép regét közöl Orbán Balázs (I. 67. 1. 
Zeta büszke úr volt, a pogány hitben megátalkodott, az ősök vallásához 
rendületlenül ragaszkodó hatalmas vezér, parancsnoka ama harczosok- 
nak, kik a Cselő völgyében feküdt fényes városban laktak. A büszke, 
rettegett vezér e magas hegyoromra épített magának bevehetetlen várat, 
ott ült aranytól ragyogó palotájában, tündér szépségű két leánya arany
nyal hímzett, mikor keresztény hitet felvett fia fehér táltos lovon jelent 
meg atyja előtt, s inté, térjen át a keresztény hitre, mert ha nem, Isten 
büntetése fogja érni. »Hadúr az én védistenem s új jövevény istened 
haragját kinevetem«, mondá Zeta, de a káromló szóra a föld megrendült, 
a vár Zetával és leányaival együtt elsülyedt, míg istenben hívő fia minden 
bántódás nélkül ugratott le a vár fokáról, s ott egy alant lévő sziklában 
még most is mutatják a ló patkóinak nyomait. Zetának a várral együtt 
elsülyedt roppant kincsei voltak, s most minden 7-ik évben Szt.-György 
napkor megnyílnak a hegy vasajtai. Vagy 100 éve, egy Botházi nevű 
furfangos ember bement oda, hol roppant kincshalmazt látott, a kincs 
mellett pedig Zeta két gyönyörű leányát, kik még mindig hímeztek. 
»Meddig vártok még itt, húgocskáim!« kérdé tőlük. »Addig«, feleiének 
ők, »míg a tehenek meleg tejet adnak, s míg az asszonyok kovászszal 
sütnek«. Megtöltvén pediglen kucsmáját aranynyal és drága kövekkel, 
kijőve a kincses pinczéből, de a vasajtó becsapódott utána és sarkát oda 
törte.... Egy Zetavárához fűződő más népmondát nagyon szépen fel
dolgozott Szász Gerő »Költemények« czímű munkájában.

A Kelemenhavas közelében van az Ördögmalma, egy sajátságos
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sziklacsoportozat, mely kerékkel és lajjal bíró malom alakját utánozza; ott 
őrölte a rege szerint az ördög a vétek magvát, de Isten kővé változ
tatta a vétek kovászára lisztet gyártó malmot (Orbán Π. 140. 1.) Az Oláh- 
falvánál levő Ördögbarázdá-ról pedig azt mondja e rege, hogy mikor az 
ördögök a bűn és vétek magvát őrlő malmot építeni kezdték, az ahhoz 
alkalmazni akart nagy malomkövet e töltésen hengergették, hol fel
vették, hol letették s azért oly szakadozott annak vonala. Másik rege 
szerint az ördögök felakarták szántani a Hargitát, hogy ott a bűn magvát 
elvessék, de toppant ekéjükkel csak ez egyetlen barázdát húzhatták, mert 
a kakas hajnalra megszólalván, a sötétség szellemeinek félbe kellett hagyni 
munkájukat (Orbán II. 10. I.) A Száldobos falú környékén levő Likaskőből 
bugyog elé a Bethlen-forrás. E szikláról azt tartják, hogy az a szikla
véső, vagy malomkő lenne, melylyel a 32 bűvös kakas a Rikán átvonuló 
Kakas-barázdát árkolta: de munkájukban a hajnal által meglepetve itt 
átrepültökkör műszerűi használt kővésőjüket elejtették (Orbán I. 223. I. 1.)

Az u. n. tusnádi szorosban az Olt partján is van egy sziklahíd, a 
Likaskő, melynek a víz felé nyíló belsejében rengeteg kincseket őriz egy 
óriás kígyó, mely az arra közelgőt felfalja (Orbán B. III. közt. 64. 1.) 
A Futásfalva közelében a Borkahegy felett emelkedő két csúcsos Szilon 
Háromszék időmérője. Ha csúcsai körűi felhők mutatkoznak, tartós eső
zést lehet várni; mert akkor a hegy csúcsain lakó óriási kígyó kijött a 
szabadba és oda szíjjá a fellegeket, hogy eső legyen és ő szomját 
olthassa.

A Firtos is a Székelyföld időcsinálója, amennyiben ott gyűlnek 
össze a fellegek. A Firtostól nem messze, Enlaka falú közelében van egy 
szikla, mely távolról tekintve felnyergelt és kantározott ló alakját utánozza. 
Ezt Firtos-lovának hívják; ez a vidék időmutatója; ha fehér, jó időt, ha 
elsötétül, tartós esőt várnak. E lóról a rege azt mondja, hogy Firtos 
várában szép tündérleány lakott, ki titkon egy szép leventét szeretett; 
atyja, s a tündértörvény tiltá az alacsonyabb származású emberfiával 
való viszonyt; de ez akadály nem gátlá az egymást szeretők össze
jövetelét, s ott a kert aranysarku filegoriájában találkoztak tanutlan néma 
éjjeleken. Egy szép holdvilágos estvég fellovagolt a hegy meredek szírién 
a levente, szerelmes tündére ott várta epedve a hegy ormán, s kezét 
nyújtá, hogy felsegélje; de ekkor a ló elsiklott, s mind lezuhantak. A két 
szerető egybe ölelkezve zúzódott össze a szírt élén, a halálban ekként 
egyesülve, a ló pedig fenn akadva, alakja odatapadt a hegyoldalhoz 
{Orbán I. 128. 1.) A Kénos és Patakfalva közt fekvő Veresmart hegy félel
mes sziklaüregeiből fúnák a veszélyes szélrohamok, melyeket a nép Bába- 
fergeteg-ъек nevez, mely még az embert is földre sújtja, szekereket fel

4
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forgat, s innen ered az a hit, hogy az éjjel ott járókat boszorkányok 
tánczoltatják (Orbán I. lói. 1.)

Mindezekből láthatjuk, hogy hazánk erdélyi részeiben majdnem minden 
hegyhez egy-egy monda fűződik, és ha jogosan állíthatjuk, hogy szebb, 
ragyogóbb és nagyobbszerű tájakat hazánk határain túl e nagy világon 
keveset találhatunk, azt is határozottan mondhatjuk, hogy a néphagyo
mány annyi elszórt gyöngyét egyetlen egy helyen sem találjuk oly kis 
téren együtt, mint ép Erdélyben, hol egyúttal a régi magyarok hegy 
kultuszára vonatkozó legtöbb adatot is gyűjthetjük, melyeknek előttünk 
ismeretes részét itt összeállítani igyekeztünk.



IV.

A hegy a rumének néphitében.

A délkeleti felföld hegyes vidékeit nagyobbrészt rumének lakják, 
kik néha nagy magasságú lejtőkön termelik kevés törökbúzájokat és a 
világtól elzárt havasi legelőkön őrzik barmaikat. Mint mokány és mócz, 
mint csobán és pakulár igazán hegylakó nép. S e szép ország bérczein 
annál könnyebben meghonosúlhatott, mert balkáni őshazájában is hegyek 
közt élt pásztorkodva. Igénytelenségében megelégedve él havasi tanyáján, 
és igazán bűnt követnek el, kik politikai káprázatok párájával mételyezik 
fenyveseinek ozonos levegőjét. Nagyszámú családjával szegénységében is 
duzzad az egészségtől; barátja a természet, és lelki világának nagy része 
életének színteréhez, a hegyekhez fűződik. S ezért alig van nép, melynek 
hagyományaiban, regéiben, mondáiban, babonáiban nagyobb része volna 
a hegynek, mint a ruméneknél. Ok megszemélyesítik a Bucsecs csúcsát 
és misztikus lényekkel népesítik be az ormokat és sziklákat, a hegyek 
barlangjait és belsejét.

A rumén néphiedelem nagyon gazdag oly elemekben és motívumok
ban, melyeket a hegyek kultuszára lehet vonatkoztatni. Az irodalomban 
is erre nézve elszórtan sok adat van feljegyezve, de e feljegyzések, mint a 
rumén folklore egyéb adatai, általán nem egészen hitelesek és megbíz
hatók. Futó tekintetnek is felötlik azonban a szláv hatás, a balkáni analógiák. 
Erre rámutatott már a rumén folklórénak több nem rumén kutatója. De a 
rumén népélet és néphagyomány összeségét rendszeresen és tudományo
san még nem tárgyalta senki e szempontból; valamint az anthropologiai 
kutatás is még alig terjedt ki a ruménekre. Pedig az ethnologikus vizsgá
latok nélkül a nyelvészeti és történelmi vizsgálódások eredményei, bármely 
értékesek is legyenek, nem fogják megoldani a rumén nép származásának 
és őstörténetének problémáit. Ez ethnikus irányú tanulmányok hálás fel
adatokul kínálkoznak hazai népvizsgálóinknak.

A rumének hegyi kultuszáról önállóan még nem értekeztek. Andrian 
báró nagy műve (Der Höhenkultus asiatischer und europäischer Völker), 
a mely megindította az e téren való specziális vizsgálódásokat, a magya
rokról, kiknek fokloreja különben is úgyszólván teljesen ismeretlen a ktil- 
öldi tudomány előtt, egy szót sem tud mondani, de egy rövid fejezetet 
szentel a rumének hegyi kultuszának, (347 — 348. 1.) összeállítva Müllernek
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(Siebenbürgische Sagen) és Mailand Oszkárnak (Ausland 1887. 52. szám) 
nehány adatát.

Ezúttal nekem sem volt időm és alkalmam, hogy kimerítően foglal
kozzam ez érdekes tárgygyal. Az ismertebb forrásokból összeállítottam 
azon adatokat, melyekből behatóbb vizsgálódás megállapíthatja a hegyek 
kultuszának az erdélyi rumének néphitében való szerepét. Az ethnographus 
mellett falán a turistát is érdekelni fogják azok az oláh regék és mondák, 
mítoszok és babonák, melyek hazarészünk hegyeihez fűződnek.

A világ és a hegyek teremtéséről az erdélyi oláhok ezt beszélik: 
Kezdetben csak víz volt; akkor isten Gábor arkanygyalt a víz fenekére 
küldte, hogy onnan fövényt hozzon fel. De míg Gábor angyal a víz fel
színére visszakerült, addig a víz mind kimosta kezéből a fövényt, és csak 
annyi maradt meg belőle, a mi a körme alatt megakadt volt. Ebből a 
kevés fövényből teremtette aztán isten a földet (Müller, Siebenbürgische 
Sagen, 2. kiadás, 199. 1.) A föld kezdetben négy nagy halon nyugodott ; 
de midőn a vízözön alkalmával az egyik hal elpusztult, a föld azon olda
lán, mely ezen halon nyugodott volt, a vízbe ereszkedett, s ily módon 
keletkezett a tenger; a hegyek pedig úgy jöttek létre, hogy a vízözön 
alkalmával egy-egy helyen a víz mélyebbre mosta ki a földet, mint másutt 

199. 1.)
A világ alakulásáról szóló oláh néphagyomány nyomát a »Karaiman* 

czimű népmondában is megtaláljuk, melyet Carmen Sylva, román királyné 
»Feles meséiben« (Povestile Pelesului)*) is feldolgozott. »A Karaiman 
sötétben és fenyegetőleg kimagaslik a többi hegyek közül óriási csúcsaival, 
a melyekről, úgy látszik, mintha egy darab elvált és esésközben félúton 
függve maradt volna. E darab hasonlít a dudához.« Róla ez a rege szól: 
Karaiman ősi időkben hatalmas varázsló volt. Olyan nagy volt, mint a 
legmagasabb fenyő, fején egy fát hordozott ágakkal és zöld galyakkaL 
Dudája segítségével minden kívánságát teljesíthette: ha halkan fújt belé, 
a meddig csak ellátott, zöld fű nőtt mindenfelé; ha erősen fújta, élő lé
nyeket varázsolhatott ; mikor pedig még erősebben fújt belé, akkor 
vihar keletkezett, hogy a hegyek megrendültek, a tenger a szikláktól 
elhúzódott s a földnek egy része szárazon maradt. Sok juhot meg embert 
teremtett magának dudája segítségével. Az emberek eleinte békében éltek 
egymással, de csakhamar nem fértek meg egymás mellett, czivakodtak, vere
kedtek. Karaiman ekkor több más állatot teremtett, hátha az emberek 
megijednek és ismét békében élnek egymással. De ez se segített. Aztán ՝ 
dudájával kifújta a tengert és sok ember veszett belé. De még ez se

*) Lásd Gidófalvy Géza fordítását (»Feles meséi«, N.-Szeben.)
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segített, az emberek nem éltek békében egymással. A varázsló e miatt 
elbúsulta magát és felment a havasokra ; a dudát többé nem fújta, oly 
bús és fáradt volt, hogy órákig aludt. A háládatlan emberek azt hitték, 
hogy köztük a zűrzavar, betegség és általában minden rossz a varázsoló 
dudája által keletkezett, ezért ezt elpusztítani törekedtek. Egyszer a varázsló 
aludt, az emberek oda lopództak és kifúrták a dudát. »A varázsló többé 
nem ébredt fel, most is alszik, hóna alatt tartva dudáját. Ez néha-néha 
magától megszólal s a vihar leszáll a Prahova völgyébe« . . .

A Csalhó hegyről, mely a Kárpátok moldovai részében emelkedik, 
a monda azt beszéli, hogy idegen vad nép tört egyszer av oláhokra, kik 
nem bírtak ellent állani; vezérök parancsára mindegyikök egy marék 
földet vitt magával és azt egy hegyre ledobta, abból a földből emelkedett 
a Csalhó, a hová az oláh nép aztán menekült (v. ő. Carmen Sylva regéjét 
id. h.) A szintén a moldovai Kárpátok részében emelkedő Burcsel hegy
ről a monda azt beszéli, hogy Nagy István fejedelem egy nagy ünnep
napon templomból jövet a hegyen egy szegény embert szántahi látott s 
kérdőre vonta, mire ez elbeszélte, hogy ő is harczos volt és egyik karját 
csatában elvesztvén, most szegényen él. Minthogy nincs sem marhája sem 
ekéje, azokat kölcsön kéri szántásra; de az embereknek hétköznap dolguk 
leven, az ökröket meg az ekét csak vasárnap adják neki kölcsön, hogy 
felszánthassa azt a helyet, mely senkinek se kell. A fejedelem gazdagon 
megajándékozta és a nép a hegyet »Burcsel hegyének« nevezte el {Ács K., 
Még 3 román népb., függelékül a »Virágokhoz« Pest, 1875; I. sz)

Égből hullott kőnek s az úgynevezett »menykő «-nek az oláh nép is 
titkos erőt tulajdonít. A »hideg« mennykő, mely nem gyújt, rendesen hosz- 
szukás kő alakjában hegyekre szokott lecsapni; ki megkapja, gondosan meg
őrzi) mert belőle egy kevés gyógyszerekbe rakva, azok hatását fokozza.

1851-ben Udvarhely székben oláhlakta vidéken egy nagy kő hullott 
az égből a földre. Az odacsődűlt nép a követ el akarta távolítani helyéről, 
de fáradozása sikertelen volt. Ekkor hat pópát hittak oda, kik imádkozva, 
énekelve körüljárták a követ; de ez meg se mozdúlt helyéből, míg egy 
hetedik pópa nem került oda. Ekkor ketté hasadt a nagy kő, s és 
belsejében egy írást találtak. Az írás pedig azt mondta, hogy ha az embe
rek nem javulnak és a papoknak szót nem fogadnak, a világ legrövidebb 
idő alatt el fog pusztulni. Az írás elolvasása után a kő nyílása ismét be
záródott és a követ el lehetett hengergetni (Müller 216. 1.)

A ki hegytetőn alszik, ha valami álmot lát, az be fog teljesedni. Péter 
Pál napkor a szebenvidéki oláh legények, de még a leányok is, éjszakára 
kimennek valamelyik magaslatra aludni, mert azt hiszik, hogy álmukban 
meglátják leendő hites társukat. A Boicza melletti egyik hegyen egyszer
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három részeg ember eltévedt és a hegytetőn hált. Álmukban azt látták, 
hogy a hegy megnyílt előttük és tömérdek arany meg ezüst mutatkozott. 
Reggel aztán elbeszélték egymásnak álmukat, s nagyon csudálkoztak, hogy 
mindegyikök ugyanazt álmodta. így fedezték fel aztán a boiczai bányát. 
(.Müller 218. 1.) Hasonló mondák keringenek több erdélyi bánya felfede
zéséről. »Az aranyércz s a kincs után való kutatás történelme ép oly régi, 
mint fajunk mivelődéseé, s már a legtöbb nép mythologiájába is bele
szövődött,« mondja hírneves tudósunk gróf Kuun Géza (»Ethnographia« 
I. évf. 179. 1.)

Oláhaink néphite szerint is ott, a hol nemes érez találtatik, törpék 
(oameni miatti vagy pipirig) is laknak. Hosszú szürke szakáink van, oly 
öltözetet viselnek, mint a bányászok, kiket ritkán bántanak ; maguk közt- 
akárhányszor véres ütközetre került a dolog. Gyakran csapatonként к 
rohannak a hegyek hasadékaiból és csákánynyal, kővel, bottal ütik-verik 
egymást. Ha éjféltáján a bányász neje ajtaján háromszor kopogtatást hall, 
sírva kel fel, mert tudja, hogy ajtaján a kis emberek kopogtattak és férjét 
valami baj érte a bányában (Müller 201. 1.) Ezek az »oameni micu^u-k nem
csak a bányák közelében laknak; másutt is feltalálhatok a hegyeken.

Bányákban és azok környékén a virva bai vagy coponic lakik 
(Versényi Gy. az »Ethnographia« I. évf. 338. 1.) Ez a lény is általában 
jó indulattal viseltetik az emberek iránt. Egyszer egy szegény juhász elvesz
tette juhait. A mint nagy búsan ődöng, megjelenik előtte egy kis fejű 
(cap mic) kicsi embor s azt mondja : »Ne búsulj, gyere velem!« Gazdag 
aranyérre vezette. így keletkezett Kapmk, a kis fejű bányarémről elnevezve 
(Veisényi u. o. 342. 1.) Úgy látszik, a bányarém haragszik, ha jótétemé
nyeit elbeszélik. Búcsúmban két oláh bányász dolgozott egy vájat-végben, 
felváltva, mert a hely oly szűk volt, hogy egyszerre csak egy férhetett el 
benne. Egyikük jó ember volt, a másik gonosz. Mikor a jó bányász 
ment be, a bányarém megnyitotta mindenfelől az aranyereket, a rósz elől 
elzárta. Ezért amaz folyvást gazdagodott. De a bányarém megtiltotta, hogy 
erről valakinek szóljon, legyen az akár a saját felesége. De a felesége 
házsártos asszony volt, s addig faggatta az urát, a míg az mindent ki
vallott. Mikor másnap a bányába ment, a bányarém addig lökdöste egyik 
faltól a másikig, hogy megőrült belé (Versényi id. h. 344. 1.) Abrudbánya 
hegyei közt lakik egy fekete óriás, ki minden pénteken éjjel, fekete csu
hába burkolva, az összes bányákat bejárja és a bányászokat boszantja. 
A vedreket kiüríti, a lámpákat eloltja, a szerszámokat eltöri és leheleté
vel megöli, azt, ki e miatt panaszra fakad. Gyakran védi a szegény mun
kásokat a felügyelők kegyetlensége és durva bánásmódja ellen. Verespatak 
közelében egy kegyetlen bányafelügyelőnek a nyakát törte, egy másikat a
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Deiunátá-ról letaszította, egy harmadiknak pedig, a midőn a brádi akná
ból kijött, térdeivel szétlapította fejét. Megszorult bányászokon gyakran 
segít, de a ki segítségét valaha igénybe vette, előbb-utóbb szörnyet hal.
(Müller 2i8. 1.)

Az erdélyi érczhegységben az oláh a bányarémet (Mailand Oszkár, 
Kisfaludy-Társaság évlapjai 24. köt. 93. 1.) Válva-пак is nevezi, mely úgy 
látszik a fojtó bányalég, viheder személyesítő]e, mert e szó — Mailand 
szerint — annyit is jelent, mint zaj, csattogás, fény. Petrozsényban a kö
vetkező regét beszélik ezen lényről: Volt egy szegény ember, kinek pénze 
soha sem volt, csak úgy tengődött egyik napról a másikra csekély kere
setéből, de becsületes, józan életű volt. Egy nap, mikor épen egy ’sötét 
zugban bányászik, egy falhasadékból lángok között elébe terem a bánya
rém s kérdi: miért zavarja nyugalmát ? A szegény ember megmondta, hogy 
nincs már keresete, mi után megélhetne. Erre a Válva sok pénzzel meg
ajándékozta, azon föltétel alatt, hogy életében soha sem fog többé bá
nyászni. De a szegény ember a mily becsületes, józan életű volt addig, 
annyira garázda és iszákos lett; a kapott pénzt csakhamar elverte, s 
utoljára ismét bányászni ment és részegen fütyölt a bányában. Ott termett 
a Válva és fojtogatni kezdé. Mielőtt lelkét kiadta, csak annyi ideje volt, 
hogy a közel levő munkásoknak röviden elbeszélje sorsát. Azóta senki se 
mer a bányában fütyölni .... Más oláhlakta vidéken a Válva erdei, ille
tőleg havasi lény, mely a ködöt és a havasok melletti borongó felhőt 
személyesíti. A mesék szerint »feje nincs, de még sincs fej nélkül; nem 
repül a levegőben, de a földön se halad. Lósörénye van, szarvas aggancsa, 
medve arcza, menyét szeme« (Kremnitz, Rom. Märchen 249., 253., 260. 1.) 
A mese szerint ezüst és arany erdőben lakik, s a ki vele találkozik, arra 
sűrű ködöt borít és úgy öli meg (Rudow, Rumänische Jahrbücher 1893. I13.I.) 
A bánsági oláhok hite szerint, a Válva kígyó alakkal bír, kis szárnyai 
vannak és hosszú farkával a felleget csapdosva, záporesőt idéz elő, de 
emberrel közetlenűl nem érintkezik (Schott, Wallachische Märchen 295. 1.)

A hegyi törpék nagy zivatarok után kijönnek a hegyek belsejéből 
és a vihar által szétrombolt kősziklák közt a drága köveket gyűjtik össze 
és a hegyek belsejébe viszik (Carmen Sylva, Povestile Pelesului I. mese.) 
A törpék, kiket Statui palmä, Barbä cot, Stáncot vagy Natm-Cot névvel 
illet a nép, az embereket gyakran üldözőbe veszik; szikladarabokat, fa
törzseket hengergetnek a magaslatról a havason járó emberre (1. Rtidow, 
Rum. Jahrbücher 1893. évf. 202. 1.) A Ghemis nevű törpe a havason járó 
embereket egy nagy szikla elé köti és addig üti őket, míg a szikladara
bot helyéből ki nem mozdítják {Alecsandri, Poesií pop. 129. 1.) Hasonlót 
cselekszik az »erdőember«, a Codre an, kit csak ezüst golyóval lehet el
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pusztítani (Alecsandri 89 Լ); míg a »föld bölcse«, az úgynevezett ager 
pdmintului, ki az erdőben, csendesen űl valamelyik hegygerinczen, a hozzá 
tévedt embert jó tanácscsal segíti (Ispirescu, Legende sau Basmeie 259, 354. Լ) 
Erdélyi oláh néphit szerint sok kuruzsló asszony tőle nyeri a leghatha- 
tósabb gyógyfüveket. A Fanyövő (Strimbá-lemne) és a Kőmorzsoló 
(Färäma-piaträ) szintén a havasokon tanyáznak és néha-néha segítenek 
a bajba jutott emberen. Emberi alakjuk van; az előbbi görbe fákat egye
nesre, egyeneseket görbére hajlít, az utóbbi pedig a legnagyobb sziklákat 
is képes kezével szétmorzsolni (Carmen Sylva, 10. m., Schott, Wallach. 
Märchen 135. 1.) A Nälucä nevű lény az erdők, havasok rejtélyes, titokza
tos voltának mintegy személyesítője. E név alatt a rumén ember bizonyos 
képzeteket ért, melyeknek keletkezéséről magának számot adni nem tud, 
meghatározott alakjuk nincs. A képzelődés játszik e kérdésben, mondja 
Moldován (Erdélyi Múzeum VII. 297. 1.) nagy szerepet. Az ember hangokat, 
suttogást vél hallani, a mi valóban nincs, különböző alakokat lát, melyek 
támadnak, elmúlnak s újra keletkeznek, hogy újból eltűnjenek. Néha suttogó 
virág alakjában pihenőre csalja az embert. Nem jó virágos hegyen aludni, 
mert olyat álmodik az ember, hogy aztán felébredve, kábultan ide-tova 
ár s eltéved (v. ö Alecsandri 391. 1.)

A népdal a poklot is hegyes vidéknek képzeli (1. Moldován Gergely, 
Koszorúk a román népköltészet virágaiból; Kolozsvár 1884. 40. 1.):

»Sok hegy rakva mind egymásra,
Rút mélységben összehányva . . .
Ott a hegyek tüzet hánynak,
Híre sincs a puha ágynak.
Ott a barlang sárkány fészek,
Kígyó lakja s gonosz lélek ...»

A menny bejárata is fenn a havasokon valamaly ismeretlen nagy 
csúcsnál kezdődik (v. ö. Moldován, u. o. 62. 1. »A hegy oldalánál, A 
menny kapujánál« ez. dalt) Jeruzsálem, a szent város pedig a föld leg
magasabb csúcsán fekszik (1. »Rumänische Revue« 1888. évf. 336.1.) Mythikus 
rnagaslatúl egy Deleleti nevű hegyet említenek a ráolvasásokban ; pl. szem
hályog ellen ezt mondja a kuruzsló nő: »Ma hétfőn reggel 9 szent fehér 
Sambe felment a Deleién hegyre, kezökben seprűvel, éles késsel, övük
ben kendővel és találkoztak 9 szent atyával. A szentek felkeltek, fövegö- 
ket leemelték és kérdezték a Sambéket: »Ti 9 fehér Sambék, hová 
mentek ma, kézben seprűvel, éles késsel, övön kendővel ?« — »N. N.-hez 
megyünk. A késsel levakarjuk hályogát, még pedig háromszor, a seprű
vel leseperjük, még pedig háromszor és a kendővel letöröljük háromszor« 
(Schmidt W, Das Jahr u. seine Tage in Meinung u. Brauch der Románén 
Siebenbürgens, 35. 1.) A szászsebest havasok aljában levő oláh falukban
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a férfi, kinek »erejét lekötötték« (mit az oláh ember legaturá-пгк nevez), 
kendervirágot vegyit dohányba és azt pipázza, ételébe pedig kőrisbogarat 
kever, aztán e szertől izzadva, gatyáját valamelyik hegyen magánosán álló 
fára akasztja, hogy ereje olyan legyen mint a fáé és a hegyé. Ugyanott 
szokás ragadós betegségben sinlődő ember váladékát hegytetőn elásni, 
hogy azt a Csuma (betegségi szellem) elvigye.

Hegyes vidéken lakó majdnem minden primitiv népnél elterjedt az a 
hiedelem, hogy a hegyek mintegy átmenetűi szolgálnak a földről az égbe, 
még nehány foszlányaiban feltalálható az erdélyi oláh nép körében is. Egy 
monda szerint van valahol a világon egy ország, hol a halált nem is is
merik ; csak néha-néha egy-egy ember egy hangot hall, mely őt szólítja, 
s melyet akarata ellen is követ, míg egy havasi barlangba jut, a honnan 
soha többé nem tér vissza (Kreinnitz 136. 1.) A ki egy elhalt embert akar 
látni, ássa karácsony estéjén egy pogácsának a felét az illető sírhantjába, a 
másik felét pedig valamelyik közeli hegy tetejére. Éjfélkor aztán közeled
jék e helyhez s ott fogja látni az elhaltat, a mint ez az elásott pogácsa
darabot keresi. Szeben vidékén jónak tartják karácsony estéjén éjfelé templo
mozás előtt egy marék gabonát dobni valamelyik hegyre, mert azt aztán 
a holtak lelkei megtalálják és jó termés lesz a határon.

Erdély nehány oláh vidékén az a szokás, hogy az özvegy asszony 
ha férjhez megy, esketése előtti nap elhalt férjének sírjára élő szenet tesz 
és azt aztán néha tiszta vízzel, néha pedig saját vizeletével eloltja, hogy 
elhalt férje »szíve ki ne gyuladjon a miatti bánatában, hogy az özvegye 
ismét férjhez megy.« Ha az elhalt férj feleségének új házassága első ide
jében mégis gyakran megjelenik álmában, akkor a nő azt hiszi, hogy férje 
bánkódik férjhezmenetele miatt. Hogy erről meggyőződjék, egy pogácsa 
felét, (melyet kerek alakjáért rótá-nak neveznek) elássa a férj sírhantjára, 
másik felét pedig a legközelebbi domb vagy hegy tetejére. Ha aztán éjfél 
táján a halott megjelenik a hegyen, biztos lehet a nő abban, hogy elhalt 
férjét bántja az új házasság ; de ki lehet engesztelni azzal, ha a nő egy kuruzsló 
nő által oly viaszgyertyából, mely a templomban égett, szívet formákat 
és azt az elhalt sírjába hántolja.

A Moroiu-kát is gyakran a falvak közelében levő dombokon és he
gyeken lehet éjjeli időben összegyűlve találni, Kereszteletlenűl elhalt gyer
mek morojjá lesz, hét évig éjjelenként anyját meglátogatja s tejet kér. 
Hét év múlva, a temetés évfordulóján kijön sírjából és háromszor kiáltja: 
Botez! Botez ! Botez ! (Keresztség !) Ha valaki, e hangot hallva, megkeresz
teli, visszatér mindörökre sírjába; ha pedig nem kereszteli meg senki, 
Morojjá, kisebb rendű boszorkánynyá lesz {Marian FI. az »Albina Carpatilor« 
3. évf. 86—89. 1.) A morajok éjfélkor szokták elhagyni sírjaikat; agár
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macska, veres láng, gyermek képében jelennek meg, utolsó kakas-kukori- 
kolásra pedig visszatérnek sírjaikba. Ha emberre akadnak, ráugranak, össze- 
marczangolják (Moldován Gergely, »Erd Múzeum-Egylet kiadványai« 1890. 
évf. 185. 1.) Főleg kopár hegyek lejtőin szoktak éjjeli időben az emberre 
eskelődni. Az ilyen Moroiu főkép az anyját gyötri és éjjelenkint eljár 
hozzá szopni. Ilyen anya Szeben vidékén vérével, esetleg tejével meg
nedvesíti ingét és azt valamelyik hegyen növő fára akasztja, azon hitben, 
hogy a Moroiu ezt az inget magával viszi és a tulajdonosnőt többé nem 
látogatja meg.

A rumén nép boszorkányai (strigoiu) is hegyeken szoktak össze
gyűlni bizonyos éjjeleken, nevezetesen Szt.-András és Szt.-György nap 
éjszakáján. A boszorkányok mindenféle betegséget zúdítanak az ember fejére. 
A varázsló asszony kimegy oly hegyre, hol állítólag boszorkányok szoktak 
gyülekezni, s valamely bokorból kihúz egy szálat tövisestől és ugyanoda 
visszaülteti gyökerével felfelé. Aztán pedig az ilyformán elültetett fát egy 
sulyokkal megveri, hogy a boszorkány-okozta baj elmúljon. (Moldován, 
V. 92. 1.) A tűz is, melyet oláhaink szt. Iván éjjelén hegyeken szoktak meg
gyújtani, eredetileg a boszorkányok elűzésére czéloz. Karácsony éjjelén 
ássák a boszorkányok a hegyen növő híres Sängern-gyökeret, melyet 
mindenféle ördöngös dolgok végrehajtására használnak (Schmidt\ id. h. 3.) 
»Hegyes, havasos vidékeken, a hol a nép marhatenyésztéssel foglalkozik, 
a Strigoiok jobban érzik magukat,« mondja Moldován G. (id. h. VII. köt. 
189. 1.); »itt nem annyira az emberek, mint inkább az állatok meg ron
tó! gyanánt szerepelnek.«

A boszorkányok csapatjához tartozik a Prikulics is; ez olyan ember, 
ki állattá tud változni. Szászsebes és N.-Szeben vidékén azt hiszik, hogy 
ha valaki Prikulics akar lenni, karácsony éjjelén menjen fel oly hegyre, 
hol boszorkányok szoktak gyülekezni, s ott nehány cseppet hántoljon el 
véréből, levágott körömdarabkáit, nyálát, s nehány haját égesse el oly szénén, 
melyet a templom füstölő edényéből lopott, aztán vizeletével oltsa el a 
szenet, s akkor az összes prikulicsok főnöke férfiúhoz egy nő-Prikulicsot 
küld, nőhöz pedig férfl-Prikulicsot. A Prikulicsnő szép fiatal leány-alakban 
jelenik meg és az illetőt avas-zsiradékkal keni meg, minek következtében 
az Prikulics lesz. Aztán elvezeti a Prikulicsok főnökéhez, a ki mezők, 
erdők és vizek felett uralkodik, a Retyezát tetején. A gyűlésen elhatá
rozzák, hogy az újonnan felvett egyén, mint farkas, mint kutya stb sze
repeljen vagy megtarthassa emberi alakját (Moldován id. h. VII. 190. 1.) 
A Prikulics tetszése szerint bármikor emberré és ismét állattá változhat!к át.

Az Urszitoare-V. is hegyeken laknak. E név alatt némely helyt két, 
három, más helyt tizenkét női szellemet értenek, melyek rokkával el
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látva, rendszerint a hetedik nap éjszakáján megjelennek az újszülött gyer
mek ágyánál s a gyermek sorsa felett határoznak. Gyakran pedig beteg
séget is okoznak az embernek. Mint hegyi lakókról a ráolvasások így 
emlékeznek meg róluk: »Elindultak a rosszat okozó Ursziták, száraz fa- 
tollakkal, vasdarabokkal és sújtó sulykokkal; az erdőbe mentek, élő gyer- 
tyánfa-gyökérrel és abroncscsal abroncsoltak, emberi alakot és szívet alkottak ; 
a gyertyánfához verték, beabroncsolták, megkínozták stb « (Buciumul 
Roman. III. évf. 175. 1.)

* Román néphit szerint az ördögök is fenn a havasokon laknak, nagy 
palotákban vagy nagy barlangokban, a hol kincseket és elrablóit szép 
leányokat őriznek. Az ördögűző ráolvasásokban is a havasok és hegyek, 
mint az ördögök lakásai nagy szerepet játszanak. Egy ráolvasás így kez
dődik: »Tisztátalan lélek, mosdatlan ördög, ne jöjj nyílalva, gyúlasztva, 
borzogatva, ne jöjj szúrva, feszítvén az inakat : a kinézést megrontván, a 
veséket bezárván ; hanem eredj elátkozott havasok közé, találni fogsz ott 
dühös farkasokat, szájukon menj be stb.« (Marian FI., Descántece 74. 1.) 
Számos oláh monda vonatkozik az ördögök hegyi lakására.

Szász-Sebes vidékén fenn a havasok közt fekszik Kápolna kis oláh 
község, melynek közelében különös sziklacsoportozatok emelkednek. Egyik 
szikla síma tetején emberi lábnyom látható. A szikla alatt egy görnyedt 
emberi alakhoz hasonló szikladarab fekszik a patakban; a szikladarab neve 
ördögkő (piaira dracului); s a nép ezt beszéli róla: Az ördögök egyike 
egyszer kedvet kapott szép leányokra, kikről Kápolna még manapság is 
híres és a falu határán addig leskelődött, míg egy leányt el is rabolt. 
Az első sikertől felbátorítva minden évben elrabolta a falu legszebb 
leányát. Egy évben pedig Kápolna legszebb leánya ép a bíró lánya volt; 
Diánának hítták és mátkája volt Androne, erős csobánlegénynek, ki nem 
egyszer farkast meg medvét ölt meg puszta kézzel. Ez ugyan nem félt 
az ördögtől, mindamellett őrizte mátkáját. De az ördög alkalomadtán 
mégis megragadta a leányt és épen az ablakon repült ki vele, midőn 
Androne megérkezett és hamar megragadta Iliana lábát. De az ördög 
őt is felemelte a levegőbe, gondolván, hogy a legény majd kifogy erejé
ből és alázuhan. Az ördög sem bírta könnyen a kettős terhet és leeresz
kedett az emtített szikla tetejére ; s megragadván a csobánt, a Sebespatakba 
akarta lódítani, de a csobán erős volt és nehéz küzdelem után ledobta 
az ördögöt a 30 ölnyi mélységbe, hol kővé vált; Androne pedig vígan 
megölte lakodalmát a szép Diánával (.Müller 210. 1.)

Az ördög gyakran bivaly-alakban járja be a hegyeket, kivált ott, 
a hol lakása van. Oláh néphit szerint az ember könnyen menekülhet az 
őt üldöző ördög elől, ha a Miatyánkot kezdi imádkozni; de ha bivaly
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alakot ölt az ördög, akkor ugyancsak nehéz tőle menekülni. Szász-Sebes 
közelében van egy hegy, hol gyakran ily alakban jelenik meg. Két oláh fiú 
ezen a hegyen játszott, midőn az ördög bivaly-alakban megjelent és üldözőbe 
vette őket; az egyik elszaladt, a másikat pedig majdnem halálra tiporta az 
ördög; csak a pópa tudta a sérült gyermeket helyreállítani. {Müller 210. 1)

Erdélyi oláh néphit szerint az ördög különösen cser- vagy fenyő- 
fávál benőtt hegyeken szokott barangolni, mert e két fát nem szereti. A 
monda erről ezt beszéli: Miután isten a mennyből a földre űzte az ördögöt, 
ez unalomból többféle művek alkotásán törte a fejét, de egy sem sikerűit 
neki teljesen Egyszer egy malmot épített, de nem tudta mit csináljon, 
hogy az őrölt liszt a kövön alul kifolyjon. Haragosan egy szekeret csinált 
bent a malomban s minthogy szétrakni nem lehetett, nem fért ki a malom 
keskeny ajtaján. Az ördög felment istenhez és kérte, segítsen baján. Isten 
látván, hogy az ördög e két hasznos munkával nagy befolyásra fog jutni 
az embereknél, azt mondta, hogy segíteni fog rajta, ha valamennyi fa 
lehullatja lombját. Az ördög várt tehát őszig, a fák mind lehullatták leve
leiket, csak a cserfa tartotta meg még. Az ördög várt, míg a hó is le
hullott, aztán látván, hogy a cserfa is lehullatta lombját, felment istenhez, 
hogy segítsen most rajta. De isten mondá : »Menj csak feljebb a hava- 
s okra, ott még számos zöld fát találsz!« Az ördög felment a havasokra 
és látván a sok zöld fenyőfát, azonnal tudta, hogy isten rászedte őt. 
Haragjában vas-szegeket vert körös-körűi a fenyőfába, s a fa teteje felé 
mászott, hogy mindenfelől szeget verve a fába, azt elpusztítsa. De a fa 
tetején az ágak kereszt alakban állottak, s az ördög aléltan bukott a földre. 
Azóta nem szereti az ördög e két fát {Müller 212. 1.)

A Dús községtől nem messze, a Bisztra-tető közelében emelkedő 
Petru-tető (Verfu lui Petru) nevű hegyről azt beszélik, hogy ott gyönyörű szép 
fenyő erdő volt, melyet az ördög egy Petru nevű oláh legény által felgyúj- 
tatott ; a legény a hegytetőről nézte a lángoló erdőt, de aztán zápor támadt, 
mely kioltá a tüzet, egy villám pedig lecsapott Petrura és szétzúzta testét; a 
hová vére fecscsent, azon a helyen eső alkalmával vörös foltok támadnak a 
sziklákon. A szászsebes! havasok Priganóra részében a Pandria-forrás 
közelében oly meredek szikla emelkedik, hogy a lejtős utat hídlással 
kellett kitoldani; ez az Ördög-hídja (podu draculuj), mely alatt gyönyörű 
vízesést alkot a lezuhanó patak. A rege azt beszéli, hogy az ördög itt egy 
pópával találkozván, kérve kérte őt, hogy mint szent ember adjon neki 
oly szert, melylyel a fenyőket elpusztíthassa, mert nem tud a fa közelébe 
jutni, mivel annak tetején az ágak keresztet képeznek. A pópa, az ördög 
sok szép ígéretére sem állott rá, mire az ördög úgy odavágta a pópát 
a sziklához, hogy ott egy hasadék támadt; aztán felvitte oda, hol most
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a forrás van és ott addig verte a földhöz, míg egy forrás fakadt; s mi
után a pópát Pandriának hívták, a nép a forrást is nevéről keresz
telte, s kivált ördöngösség ellen nagy gyógyító hatást tulajdonít neki. 
(Wlisloczki közlése). A Királykő nyugoti oldalán, a Capu Tamásului köze
lében a sziklahasadékokból nagymennyiségű finom porond omlik le ; e 
helyet az oláh nép >ördög malmának« nevezi (Römer a »Jahrbuch d. 
Siebenb. Karpathen-Vereins« 1893. évf. 5. 1.)

Meregyó és Rekiczel, kolozsmegyei községek közt van az Ördöghegy 
(djálu zmeilor), melyben az oncsászai (vagy belényesi) barlang tele van 
különböző nagyságú csonttal. E vidéket régen az ördögök lakták. A fő
ördög Meregyó falúból egykor elrabolt egy szép leányt és nejévé tette. 
A nejét egyszer látogatóba haza bocsátotta, hol a vén asszonyok minden
féle burjánnal megfüstölték. Midőn a nő a barlangba visszatért, az ördö
gök ki nem állhatták szagát és elmenekültek. A nő megrakodott az ördö
gök kincsével és lehozta azt a faluba. De elfelejtették a kincset is meg
füstölni, mire ez egy napon eltűnt. (.Müller 213. 1.) Egy másik rege szerint 
itt egy főördög lakott; egy napon lakomát rendezett, melyre meghítta az 
egész ország ördögeit. Előbb a barlang felett tánczot jártak, azon helyen, 
hol a fű máig sem terem, később megjött az ördögök fejedelme két 
kerekű szekerén, melynek nyomai még manapság is láthatók. Hogy meg
jött, az ördög-társaság beszállt a barlangba és ott ettek, ittak, múlattak. 
A földnek nehéz volt tartani a sok bűnt; az istennyila reájok ront, s őket 
mind lesújtja, egynek kivételével, ki elmenekült nagyanyjához a bihari 
hegyek közé (Kővári, Száz történelmi rege, 103. 1.; Müller 214. 1.)

A Bánffy-Hunyad környékén fekvő Bedecs oláh község közelében 
van egy mély sziklahasadék, melybe egy tolvaj beletaszította társát. Éjfél
kor e helyen az ördög kecskebak-alakban megjelen és a kit ott a közel
ben talál, azt szarvaival majdnem halálra döfi. Mindennap déltáján a tolvaj 
is megjelenik ott és a mélységbe akarja magát vetni, azonban valami 
láthatatlan hatalom visszatartja; de midőn déli tizenkettőt üt az óra, megfogja 
őt egy fekete alak és lehajítja a mélységbe. Azt is beszélik, hogy ez a 
tolvaj egy német úr, ki minden évben egy bizonyos napon véres kardot 
tartva, megjelenik azon a helyen, hol a hasadék közelében kincseit el
ásta (Müller, 214. 1.)

A »szentek« dolgába is beleelegyedett az ördög. Szerdahely környé
kén Ród havasi oláh község közelében egy kis sziklabarlang van, melynek 
bejárata előtt hat emberalakú kő hever. Erről a monda ezt beszéli: Egy 
ródi oláh ember egyszer kis fiával szántott a határon, mire egyik járom
szeg eltört. Már fel akart hagyni a szántással, midőn fia az eltört járom
szeget a földbe szúrta és mondá: »Szántsunk csak tovább, mire vissza
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térünk, már kizöldűl a járomszeg!« Tovább indultak és mire visszatértek, 
a boton már zöld levél volt A fiú mondá: »Menjünk csak tovább ; mire 
viszatérünk, a pálczának már oly erős ágai lesznek, hogy abból járom
szeget vághatunk!« így is történt. Az atya bámulta a fia okosságát és a 
városba küldte iskolába. Onnan a fiú, évek múlva, mint nagyon bölcs 
ember tért haza és megvetve a földi életet, a barlangba húzódott vissza, 
hol sok évig élt, mint szent remete. Egyszer aztán hire járt, hogy vala
melyik oláh kolostor egy szent ember testét drága pénzen megveszi. Ezt 
megtudták Ród falujában is. Egyszer a barlang közelében hat oláh ember
nek megjelent az ördög s bíztatta őket, hogy üssék agyon a szent reme
tét és adják el testét. Az emberek meg is tették; de mire a remetét 
agyonütötték, isten őket kővé változtatta, a remete testét pedig az angya
lok elvitték (v. ö. e monda töredékét Müller 217. 1.)

Hol a Bucsecs Furnica nevű sziklájáról a Jalomicza vizéhez és a 
Jalomicza barlanghoz (Pesterea Jalomitei) jutunk, melynek bejáratánál 
az ismeretes kolostor áll, a bucses-alji oláh falvakban a nép sokat beszél 
e barlangról. Egy munka szerint, melyet Carmen Sylva is feldolgozott, 
e barlangban egy ördög lakott, ki a közeli faluk leányait egymás után 
elrabolta, s ezek ellenszegülés nélkül követték őt s aztán soha senki sem 
látta többé őket. Rukar faluban lakott egy szép leány, Jalomiczának hív
ták. Ez azzal dicsekedett mindig, hogy ő bizony nem fogja követni az 
ördögöt, bármiféle ígéretekkel kecsegtesse is. Egy vasárnap a tánczhely 
közelében fiatal pásztor állott és gyönyörűen furulyázott; és Jalomiczára 
szegezte szemeit, ki egészen közelébe ment és hallgatta a bájoló hango
kat. Volt a leánynak egy Komán nevű szeretője, ki kérve kérte, hogy 
távozzék, mert ez a pásztor az ördög. De Jalomicza nem hallgatott 
vára. Este felé a pásztor átadá Románnak a furulyát, mondván : »Itt a 
furulyám, fújjad te!« Komán elkezdte fújni s oly gyönyörűen fújta, mint 
soha életében; de csakhamar ijedten érzi, hogy nem bir többé felhagyni 
játékával. Az emberek este haza mentek, de Komán még mindig furulyá
zott Jalomiczának, míg végre egy daloló fülemile szállt a fejére. A madár 
bűbájosán énekelve távozott; Jalomicza utána indúlt, egész éjjel mind csak 
ment, s Komán is követte. Hajnalkor egy mén jelent meg a leány előtt s 
megkínálja hátával. »Óh !« sóhajtott fel a leány, »bár madár lehetnék, 
hogy innen szabaduljak!« Alig, hogy kimondá, vadgalamb lett, a mén 
pedig sólyom, mely őt üldözőbe vette. »Óh, ha virág lehetnék!« mondá 
a lány. Virág lett, a sólyom pedig pillangó. »Inkább pisztráng szeretnék 
lenni! c mondá Jalomicza ; mire aztán pisztránggá, a pillangó pedig hálóvá 
lett. Erre a leány gyík kívánt lenni, a hálóból pedig kígyó lett. »Inkább 
szeretnék apácza lenni«, mondá most a leány; »a kolostorban védve len-

sza-
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néki« Jalomicza apácza lett, üldözője pedig egy kőivezet. Erre a lány 
felhő lett, üldözője pedig széllé változott. S midőn a leány homokszem 
lett, üldözője, paraszt képében, meztelen lábbal lépett a patakba, hol a 
homokszem volt. Végre a leány zergévé változott és a barlangba szaladt. 
»Most már kezeim között vagy!« kiáltá nevetve üldözője, ki vadász alak
jában utána sietett. Egy nyíl repült a barlangba s megtalálta a zergét. 
Halálra sebesülten felsóhajtott: »Óh, ha patak volnék, kiszabadulnék kezei 
közűi!« Azonnal patakká változott és kifelé ömlött; üldözője pedig harag
jában szikla lett és karjaival ölelte a patakot. Komán is összeszedte min
den erejét s a furulyát a sziklához csapta. A bűvölés megszűnt; de
Jalomicza és üldözője nem változtathatták meg többé alakjukat. Komán 
bánatában a barlang nyílásánál kápolnát emelt, remete lett . . .

Az óriásokkal aránylag keveset foglalkozik az oláh néphit. A szász
sebes! havasokban Sugág község környékén van az »óriásnyak* (Grumáz). 
Két óriás lakott itt egykor, kik a Sebes vizét birodalmukba akarták ve
zetni és e czélra a Sitostine nevű hegybe a most látható bevágást csinál
ták félnap alatt. »Ha isten akarja,« mondá az egyik óriás, »estig el
készítjük az egész művet!« -— »No igen, isten!« válaszolt gúnyosan a 
másik, »a magam erejéből is elvégzem a művet!« Alig mondá e szava
kat, villám csapott le az óriásra, az kővé vált és most ott fekszik, feje a 
víz hullámai közt van. Társa a Kolczii Magiiri hegyre költözött s onnan 
idővel nyomtalanul eltűnt (Amlacher a »Jahrbuch d. Sieb. Karpathen- 
Vereins« 1889. évf. 50. Լ)

Feltűnő, hogy az oláh néphit és mesevilág majdnem minden démo
tikus lénye erdőkben, hegyeken, havasokon lakik. így a Balaur és Zmeu 
is. A Balaur, az oláh néphit sárkánykígyója; mikor felhő borítja a hava
sokat, erdőket, felszáll s a magasban a viharokkal, jégesővel jár. A Balaur 
leányokat rabol, havasi barlangokban fogva tartja s végre megeszi őket. 
A néphit szerint a Balaur úgy születik, hogy tömérdek kígyó összegyűl 
az erdő valamely vizenyős, elhagyatott helyén, ott fejőket összedugva, 
erősen fújni kezdenek, mitől nagy vastag hab képződik, mely aztán gyé
mánttá lesz. Ezt lenyeli egy kígyó, s ennek következtében Balaur lesz ; 
teste megnyúlik, megvastagodik, feje megnő s nyakán golyva képződik; 
szárnya nő, s a lenyelt kő nagyságához képest egy vagy több fejű lesz a 
Balaur. Mikor a kígyón változás előjelei mutatkoznak, hét esztendőre 
valamely mélységbe rejtőzik, mert ha ez idő alatt valaki meglátja vagy a 
nap világa érinti, közönséges kígyóvá fejlődik vissza (Sbiera, Povesti poporale 
románesti 315 — 316. 1.) A Balaur a havasi tavakban is él és ha ilyen 
tóba követ dob az ember, a Balaur rögtön nagy zivatart támaszt. A szász
sebes! hegység Surián nevű tavában is ilyen Balaur lakik (Amlacher, a
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»Jahrbuch d. Sieb. Karpathen-Verein« 1890. évf. 61. 1.) A kígyók királya 
is, melyet a nép Vizor-nak hív, a havasokon bír ֊ gyönyörű palotával és 
havasi barlangokba rejti rengeteg kincseit (Moldován id. h. VII. 286. 1.)

A Zmeu-X. az oláh nép majd sárkánynak és a Balaur-ral rokon 
lénynek, majd lidércznek képzeli, s legelterjedtebb az a hit, mely szerint a 
Zmeu emberi arczu, de magasabb és vastagabb testű és óriási erejű lény. 
A Zmeuk a havasokban, sűrű erdőkben, pompás palotákat emelnek s 
családi életet élnek. Az embereket nem tűrik maguk körűi, megölik és 
megeszik; szép leányokat rabolnak (Sbiera id. h. 314—315. 1.)

A Mrgájá-xóX érdekes mondát jegyzett fel Mátyás Lajos Lupsdn, 
Torda-Aranyos megyében. A községgel szemben, az Aranyoson túl me
redek, komor magas sziklafal emelkedik, tetején nehány szál fenyő mere- 
dez. Ez a Mrgája. Lupsa oláh népe azt hiszi, hogy belsejében szörnyek, 
zméjik tartózkodnak. Minden esztendő husvét hétfőjén a Mrgája alatti 
lapályon tánczmúlatságot tart a vidék fiatalsága. Nem nagyon régen volt 
a faluban egy igen szeszélyes özvegy asszony, ki két gyönyörű leányát 
elakarta tiltani a táncztól. A lányok addig rimánkodtak, míg végre az 
öregasszony boszankodva mondá: »Hát menjetek, hadd vigyen el titeket 
a zmeu.« A lányok aztán kimentek a táncztérre. A legények mind csak 
velők szerettek volna tánczolni. Ahogy javában folyt a táncz, egyszerre 
csak megjelent két délczeg lovag. Paripájokról leszállva nyomban tánczra 
perdültek az özvegyasszony leányaival.

A táncz mámorában a két lovag megkérdezte a fátákat, hogy el- 
mennének-e velük távoli hazájukba. Az idősebbik mindjárt ráállott, de a 
fiatalabbik vonakodott. Ekkor mindkét lovag felkapta a maga kedvesét 
lovára és a levegőn villámgyorsan a hirtelen megnyíló Mrgájába repültek. 
A hegy hirtelen bezáródott mögöttük, de az egyik lány köténye künn akadt. 
Mind a négy eltűnt. A lovagok emberi alakokba öltözött zméji-к voltak. 
Pár év múlva az idősebbik leány rábírta kedvesét, hogy bocsássa őt a 
faluba, és megígérte, hogy rövid idő múlva visszatér. De hiába várt a 
zmeu. Végre elment a lányért, azonban a lány egy öregasszony taná
csára bekente a házakat fokhagymával ; ettől annyira irtózott a zmeur 
hogy nem tudott bemenni a faluba és nagy búsan kénytelen volt egyedül 
visszatérni a Mrgája gyomrába. Az idősebbik lány még sokáig élt anyja 
házánál, a fiatalabbikat és a két zmeu-1 pedig nem rég a hegy belsejében egy 
asztal körűi látta ülni Kozma István a lányok rokona, midőn Mrgája 
rövid időre ismét megnyílt és újra bezáródott.

A mesei csodákon kívül, mint az aczélhegyre épített kristály-palo
ták, melyeknek tetején tündérfészkek vannak, a túlvilágról hírt hozó 
madarak, a királylányokat elragadó sárkányok, ezüst hidak, aranyfák,
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stb., melyeket az oláh nép rengeteg erdőkben és havasokban képzel: ott 
van még a Szent-Szerda, a Szt.-Csütörtök és Szt.-Péntek birodalma is. 
Mindhárom vén asszony, kiknek arczán minden ioo év alatt egy-egy 
ránéz képződik (Kremnitz, Rumänische Märchen 265. 1.). A Szt.-Szerda 
(Mercuria) birodalmában oly nagy hideg van, hogy attól még a sziklák 
is megrepednek (Kremnitz, 257. 1.); házát őrzi a Leica boldeica szörnyeteg, 
kinek üvöltését gyakran lehet a havasokon hallani (Schott, Wallach. Mär
chen 241. 1.) A Szt.-Csütörtök (Joie) országában pedig oly nagy a meleg, 
hogy az ember szíve is elfonnyad tőle (u. o. 260 1,) A Szt.-Péntek birodal
mában nincs se hideg, se meleg, »tavaszi idő van, mint a mikor a bárá
nyokat elválasztják anyjoktól; ott a forgószél leányai tánczolnak« (u. o. 
262. 1.) A hozzájok tévedt embert nem bántják, sőt segítenek rajta. A Szt. 
Vasárnap (Duminica) nevű nő is ott lakik valahol a havasokon; minden 
vasárnap megmossa a mezei állatokat (Kremnitz, 209. 1.) Szt.-Péntek köze
lében a forgószelek anyja az élet és halál vize fölött őrködik. Ez a víz 
két szikla közt van, melyek összecsapnak, ha valaki merít a forrásból 
(Fzmdescu, Basme stb. 36. 1.) Hogy e forrásból vizet meríthessen az ember, 
vörös kendőt köt egy rúdra, s míg a sziklák a kendőre »bámulnak,« 
az ember hamarjában megmerítheti korsóját (Jspirescu, Legende sau Basmeie 
127. 1.) Egy ember a »fekete-hegy«-ről életvizet akart hozni anyja számára. 
Sötét erdőkön, magas hegyeken át eljutott a ködtől körülvett forráshoz, 
de midőn abból vizet akart meríteni, a forgószelek megragadták és szét
tépték. A forgószelek anyja is leányokat szokott rabolni és felviszi a hava
sokra (Fundescu, 57. 1.) Az oláh néphit Rusáliai is voltaképen forgószelek, 
kik nemcsak vásznat ragadnak el, de embereket is, főkép gyermeket. 
(Rudozv, a »Rom. Jahrb.« 1883. évf. 500. 1.; Alecsandri, Poesii pop. 
Hera 29. 1.)

A Ruszáliák ellopják a gyermekeket az anyák mellől és elviszik az 
erdők, havasok mélyébe, Az oláh nő nagy tisztelettel üli meg pünkösd 
(.Rusalii) ünnepét és azután 9 héten át semmiféle gyógyfüvet nem szed 
a hegyeken, mert azt hiszi, hogy a Ruszáliák megcsípték a növényeket 
s ettől elvesztették gyógyhatásúkat (՛ Moldován id. h. VII. 90. 1.) A Ruszáliák 
román néphit szerint nagy leányok, tündérnők, kik — Mangiuca szerint — 
Todorosalia napján hegyeken szoktak halandó férfiakkal múlatni. Szász- 
Sebes vidékén az oláh ember, ha pünkösdkor valamelyik családtagja beteg, 
e nap hajnalán egy virágkoszorút dob valamelyik hegyre a Ruszáliák szá
mára, egy forrásba pedig pénzt vet.

A Vintoase (Forgó-szél), mely betegségeket hoz az emberekre, szin
tén a hegyeken szokott tanyázni. A Vintoase név leginkább az erdély 
részekben és Bukovinában fordúl elő. Ez alatt a román nép 99 szellemet
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ért, melyek mindenütt jelen vannak, a hova csak bejut a levegő. Ott 
vannak különösen a barlangokban, berkekben, havastetőkön, erdőkben, 
Ruták és gonoszak. Leginkább éjjel sivítva repülnek a levegőben s meg
fosztják az embereket az életerőtől (.Moldován, i. h. VII. 81. 1.)

A Frumöászák is a hegyeken laknak. Ezek 9 gyönyörű leány, kik 
éjszakának idején elhagyják a havasok csúcsait, örökös lakhelyüket, szép 
hold világos éjjeken tánczolva haladnak a gyepen; majd szárnyra kelnek 
és dalolva repülnek át a szomszédos faluk felett ... Az emberi testben 
bizonyos szaggató fájdalmat idéznek elő, a mely a nép hite szerint akkor 
áll elő, mikor valaki rossz helyen fordul meg, nyugszik vagy meghál, a 
hol e szellemek megfordultak már. Néha szép legényekbe, különösen 
pásztorokba beleszeretnek, a kiknek csak akkor okoznak rosszat, hogyha 
hozzájuk hűtlenek lesznek (Moldován id. h. VII 82., 83. 1.) A Fekete 
codnilui (az erdők leányai) szintén tündérek, mint a mesékben előforduló 
Zinék, s rosszat okoznak az emberek testében. Ha valaki a havasokon 
lefekszik, köpjön elébb a helyre, hová lefeküdni akar, mert külömben 
beteg lesz ha ott ezen lények nemrég megfordultak.

A naszódi oláhok szép regét mesélnek egy ilyen erdő-lányá-ról. 
Sigmirian lovag hajdan a naszódi havasokon szép várat építtetett. Az 
embereket kerülte és csak nagyritkán jelent meg rövid időre a városban. 
Senki se mert a várhegyre menni, de Lupu Pietre, a híres vadász egyszer 
mégis csak arra vetődött. Naphosszat hadászott a rengetegben, s egy 
vadat sem talált el, de valahányszor elsütötte puskáját, láthatatlan kéztől 
nagy ütést kapott a fejére. Elfáradva éjjelre egy fa alá feküdt aludni, 
midőn nagy szélvész és az egész hegységen fényes világosság támadt. 
Lódobogás, kutyaugatás hallatszott. Fényes kísérettel megjelenik Sigmirian 
lovag és megparancsolja neki, hogy takarodjék e helyről. Pietre nem 
mozdult s a lovag a vadászra szegzi puskáját. Ez szintén czélba veszi a 
lovagot. Erre Sigmirian neki vágtat, Pietre pedig rá lő. A golyó egy 
fába furodik, levelei elkezdenek panaszosan susogni. A lovag így szól: 
»Te bátor vadász vagy, kiállottad a próbát! most velünk vadászhatsz, 
annyi vadat fogsz elejteni, mint soha életedben L Pietre elindult velők, 
reggelig tömérdek vadat elejtett el és végül ismét oda került, a hol az 
éjjel a lovagot találta volt. A fa levelei újra elkezdtek siralmasan susogni, 
s midőn Pietre csodálkozva megállóit, a fa tetejéről könyörgő hang szólalt 
meg: »Bátor férfi, ezen az ösvényen haladj tovább, nemsokára egy várhoz 
érkezel, melynek bejáratát három tűzokádó medve őrzi. Törj le koronám
ból három ágat és a medvék mindegyikére dobj egyet, mondván: »Tiriloi, 
tiriloi, tiriloi, testvér! az erdőlányért jöttem !« Akkor bebocsátanak a 
várba, hol Sigmirian lovag anyjanak kis kunyhója áll. Mielőtt belépsz,
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mondd : »Angelina körtét főz ; a semmirekellő kéri tőle ; de Angelina nem 
igen akarja oda adni: a semmirekellő ellopja tőle!« Ezt mondva belép
hetsz« . . . Pietre ily módon bejutott az öregasszony kunyhójába, ki őt 
szívesen fogadta, jól megvendégelte, és aztán e történetet beszélte el neki: 
»Ide csak oly bátor férfi juthat be mint te. Sigmirian fiam kerülte az 
embereket, kivált nőket. Egy napon hozzánk jött Iliána, a vén boszor
kány, s így szólt fiamhoz: »Te megnyerted egy királyi hajadon szivét, 
nőül kell venned, vagy mindaketten veszve vagytok. A leány atyja, a 
kövek királya, ide küldött engem, hogy ezt neked tudtúl adjam.« Sigmirian 
mitsem akart erről tudni. »így tehát légy megátkozva,« mondá a boszor
kány ; 300 évig élj a havasokon vadállatok közt. Fáradtság gyötörjön 
téged és kísérőidet és sehol se találj egy csepp vizet se. Mindez addig 
tartson, míg embergyülöletedet nem tekintve, egy ember valami jót nem 
tesz veled!« Angelina, a kövek királyának leánya, hasonlóan idegenkedett 
az emberektől, kivált a férfiaktól, s mivel atyja utódakat kívánt, fiammal 
akarta őt összeházasítani. Az erdőlány nem akart ráállam s ezért azon 
fává változtattatott, mely téged hozzám küldött. Ez alakban megmarad 
mindaddig, míg a férfiak iránti gyűlölete mellett is egy férfi nem tesz 
valami jót vele. Ha e két szerencsétlen lény távol van egymástól, a leg
forróbb szerelem gyötri őket, de ha egymáshoz közeledik, egymás ellen 
a legmélyebb gyűlölet fogja el szívókét Benned van minden reménysé
günk. Gyors futásban háromszor meg kell kerülnéd a földet és verejtéke
det arany edénybe kell felfognod, melyet a boszorkánytól kell elvenned. 
Ha verejtékeddel megöntözöd azt a fát, a királylány visszanyeri régi alakját. 
Hogy fiamat is megmentsd, egy bőrzsákban ide kell élve hoznod a boszor
kány három sárkányát.

A kőkirályról és leányairól az erdőlányokról (fata de padure sokat 
mesél a szászsebes! havasok alján lakó oláhság. A ki őket bántani meri, 
azt kővé változtatják. Egy vadász egykor a Dossu-Maguri sziklacsoportnál, 
mely Sugág községnél a Dobra-víz jobb partján a völgybe tekint, ilyen 
erdőleányt bántalmazott; a kövek királya épen közel volt és segítségére 
jött a leánynak. A vadászt a Grumáz, óriás nyak nevű sziklává változtatta 
át. Minden nagy ünnep alkalmával éjjeli időben az erdőlányok az ottani 
ördög-asztalon (masa drákuluj) mulatoznak, a vadász nehány órára ismét 
emberré változtatják, a közeli Zsidó-asztalra (masa zsidovuluj) ültetik] és 
kövekkel dobálják ; hajnal hasadtára ismét kővé lesz. Az ördög-asztalnál 
ezért gyakran sok kis kődarab található. Az erdőlányok kivált a férfiakat 
gyűlölik és üldözik. Ha férfi találkozik velők, hunyja be szemét, míg el
vonulnak akkor nem bántják. A legdühösebb közülök a legidősebb a Mar- 
czara ki nyársat tartva, zivataros éjszakákon kutyáival nagy zajjal vonú
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át hegyen völgyön. Gyakran pedig négy fekete csődörtől vont szekérben 
vonul át a vidéken. Ilyenkor az oláh paraszt egy marék zabot dob az ajtó 
elé és egy edénybe tejet tesz ki a szabadba a fekete lovak és a Marczara 
számára. (Müller 206. 1.) A szászsebes! szolgabirói hajdút, egy Metter 
nevű embert, 1889-ben zord téli időben a havasi úton halva találták; az 
oláhság azt mondta, hogy a Marczara ölte őt.

A tündér! és másféle lényeken kívül, melyekkel az oláh néphit, be
népesíti a hegyeket, van egy alak mely valamennyi közt a főhelyet fog
lalja el. Ennek neve Coszinzán Ilona (Iléna Cosámliana), mely megfelel a 
magyar Tündér Ilonának. Ó képviseli a fiatalságot, szépséget szűzi ártat
lanságot, jóságot, egy bájos s gyöngéd leány alakjában. Nem lehetetlen, 
hogy neve és szerepe az oláh néphitben római mythos befolyása alatt 
keletkezett (Vulcanu, Román népdalok, XIII.) A rómaiaknál Diana volt 
a hegyek, erdők és vadászok istennője. »A románok,« mondja Vulcanu 
(id, h.), »mint természet-szerető nép, iránta való hódolatokat még a ke- 
resztyénségre térésök után is híven megőrizték, sőt szentnek vagyis San- 
Diánának nevezték el, s emlékére ma is ünnepet tartanak.« Ugyanis Kér. 
Sz. János születése napján, júniusban a család nőtagjai a szin-ziane (san- 
diane) magyarul Sz. János füve nevű, hegylejtőkön termő növény sárga 
virágaiból annyi koszorút kötnek, a hány tagja van a családnak: az 
egyes koszorúkat a család egy-egy tagjának ajánlva, énekszó kíséretében 
feldobják a háztetőre; ha a koszorú fennmarad, azt jelenti hogy az illettő 
családtag élni fog; ha pedig leesik, az illetőnek halált jósol (Угйсапи XIV. 
1.) Egy másik vélemény szerint Coszinzán Ilona a holdat jelenti (Densusianu 
a »Columna lui Trajan« 18/0. évfolyamában). Ez a tündér! lény az oláh 
népmesék egyik főalakja, kinek mintegy ellentéte a Baba Coaja, ki szin
tén fenn a havasokon lakik s ott a »fehér várban« tüzet hányó, menny
dörgő kerekeken a szokásos menyasszonyi koronákat fonja, miközben 
átkokat énekel. Álba nevű leánya tudván, hogy anyja ezzel nagy boldog
talanságot okoz a házas páraknak, egyszer a koronákba egy aranyfonalat 
szőtt bele, melybe minden jót belekivánt. Anyja ezt észrevette s megát
kozta leányát, soha sem menjen férjhez. Porfirie nevű királyfi, ki csak 
oly leányt akar nőül venni, kit megmászhatatlan szikláról nyer el, látván 
a szép Albát, megszökik vele. Egyszer Albára az égből és drágakövek 
hullanak hóvá és jéggé változva eltemetik. Álba nem nem tudta többé 
megtalálni férjét és bánatában havasigyopár lett belőle (Rudozv id. h. 198. 
1.) Baba Koázának (== fahéj-anya, kéreg-anya) azért híjják, mert büntetésül 
a fa törzse és héja közé szorítja azon törpéket, kik neki nem hoznak ele
gendő drágakövet. {Rudow ig. h. 198. 1.) Ugyanezt teszi azon gyerme
kekkel is, kiket elrabol {Wlislocki, Aus dem Leben der Siebenbürger
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Rumänen, Hamburg 1889; 8. 1.) de Baba Coaja nem azonos a Baba Dokiá- 
val. Az oláh nők Baba Dokiát az ó-naptári márczius i-jén ünnepelve nem 
dolgoznak, hogy a Baba Dokia haragját csillapítsák és hogy a hideg a 
mezőn a vetésekben kárt ne okozzon. Baba Dokiának a rege szerint egy 
Nikodin nevű nős fia volt; Baba Dokia nagyon rosszul bánt a -menyével. 
Egyszer fekete gyapjút adott menyének, hogy a patakon addig mossa, 
mig az fehér nem lesz. A fiatal asszony addig mosta, mig kezéről 
lejött a bőr de a gyapjú fekete maradt A síró asszonyhoz oda lépett 
Krisztus, megáldotta őt és biztatta, hogy csak mossa a gyapjat; aztán 
tavaszi tőzikéből virágcsokrot adott neki, meghagyván, hogy ha haza megy, 
abból az anyósának is adjon. A meny csakhamar fehérre mosta a fekete 
gyapjat és otthon anyósának is adott a virágból, mondván, hogy neki a 
»Marczisor» adta azokat. Baba Dokia azt gondolván, hogy künn már ta
vasz van, juhait felhajtotta a havasra, hol azok vele és fiával együtt meg
fagytak s kővé váltak. A mythosnak helye a Krassó-Szörénymegyei Sze- 
menik hegy, más hagyományok szerint pedig Karánsebes vagy az Almás 
közelében levő hegy (v. ö. Marienescu Ath. és Veress Endre az »Ethnog- 
raphia« I. évf. 137 és 194. 1. ; Borbély Sándor az »Erdély« ez idei évf. 
358. 1. meg az »Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn« II. Kaindl, 222., 
Marienescu 12., és Veress 56. 1.)

A hátszegi havasokon él a vad ember (omureu) télen szokta bántal
mazni az előbe vetődő embereket. Nők és gyermekek nem igen mernek 
zivataros téli estéken kimenni, mert félnek, hogy a vad ember elrabolja 
őket. A ki a havasokon életét veszti, azt oláh néphit szerint a vadember 
ölte meg. Ki barlangja közelében téved vagy őzeit és vaddisznóit üldözőbe 
veszi, azt a mélységbe löki vagy szikladarab alá temeti. (Müller 200. 1.)

Oly havasi lény, mely az embereket nem bántalmazza, sőt fenyegető 
veszélyre figyelmezteti, az erdő anya (mama padura). Majd vén asszony
nak, majd gyönyörű szép hajadonnak képzelik fehér ruhába van burkulva 
csuklyályából merev tekintetű nagy szemek fénylenek ki. Holdvilágos éje
leken kóborog a havasi erdőken. Suttogó szavakkal figyelmezteti a ván
dort ha veszedelem fegyegeti. [Mailand Oskar zz »Ausland« 188. évf. 
1022. l. i Ha az ember hozzá közeledik, hamar elillann; a bokrok lehulló 
levernek zörgése jelzi távozását, irányát. (Müller 206. 1.)

Az erdélyi oláh nép körében is számos monda fűződik elrejtett kin
csekhez. Oláhlakta vidéken majdnem mindenütt van egy-egy hegy, mely
nek belsejében a nép kincset hisz.

A szászcsóri várrom hegyében Dárius kincsei vannak elrejtve. A ma
napság is élő Todor a Leüli gyermekkorában a hegyben levő, most be
töltött lyukon behatolt, de elszédűlve egy vasajtóhoz jütődött és álélten
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összerogyott. Egy bátor ember életét koczkáztatva, kihozta a gyermeket. 
(Amlacher a »Jahrbuch des Siebenb. Karpathen-Vereins« 1889. évi. 35. 1.) 
Ugyanott Laaz nevű falu közelében nemrég egy sziklacsúcs alatt tény
leg kincset találtak, mely részint Gyulafehérvárra, részint Abrudbányai 
erdőtanácsos birtokába jutott. (U. о 39. 1.)

Oláh hiedelem szerint a Bucsecsen is vannak kincsek elrejtve. Egy 
vadász elaludt a sziklák közt; ősz ember költé fel, egy barlanghoz vezeti 
s roppan kincset mutat neki, mondván : Hívd el szomszédodat, vigyetek 
innen, amennyit akartok és legyetek boldogok.« El is hívta a szomszédját, 
már látták távolból a kincses barlangot ekkor fölébredt a vadászban 
az irigység, s szomszédját kijátszva egy maga akarván a kincset el
hordani, így szólt: »Maradj itt s várj, mig megkeresem a helyet.« A mint 
ily vétkes indulattal közeledett a felhalmazott kincshez ez hirtelen eltűnt, 
s a vadász aztán egész életén át boldogtalanul bolyongva hiába kereste 
a kincset, s végre sziklává változott (Orbán B., Székelyföld leírása VI. 
2Ö2. 1.). Nem messze e sziklától van a Kahigyír szírt, egy óriási szobor
alakú szikla. Egy álnok kalugyer a Právoda völgyének legszebb leányát 
vette űzőbe; ez nem menekült, de egy magas sziklatokon mély örvény 
zárta el az útat. A leány kétségbeesetten kiáltott: »Ne közeledj sátán, 
mert leugrom!« s midőn vad üldözője mégis feléje nyújtá szentségtelen 
kezét, a leány leugrott az örvénybe, hol panaszosan zugó patakká válto
zott át, míg a kalugyert mozdúlatlan sziklává változtatá isten büntető keze 
(Orbán id. h. VI. 202. 1). A Bucsecs csúcsát azért nevezik »om«-nak 
(ember), mert egyszer egy pásztor oda tévedt és nem tudván onnan visz- 
szetérni, elkezdett iszonyúan káromkodni, mire isten őt ezen sziklacsúcsá 
változtatta (.Müller 215. 1.). Carmen Sylva is közöl egy regét az »Om« 
csúcsról, de ez nem alapszik néphagyományon. Egy királyfi világgá megy, 
hogy az emberekkel jót tegyen, de háládatlanság a jutalma; orvos lesz, 
de sikeres gyógyításaiért csak üldözést arat, még szeretője is elhagyja. 
Végre fölmegy a Bucsecsre s ott mint remete él, a néz pedig hozzá za
rándokol és őt egyszerűen Om-nak nevezi. Majd magtudják kilétét, király 
lesz és ártatlanúl vádolt kedvéset nőül veszi. A Bucsecs csúcsát pedig, a 
hol sokáig remetéskedett, még máig is »Om«-nak nevezi a nép.

Egy hatalmas uralkodó halála előtt megosztotta birodalmát két 
gyermeke, egy fiú meg egy leány közt. Halála után gyermekei átvették 
az örökséget, s hogy kiki a maga részét jobban áttekinthesse egy-egy 
magas hegycsúcsra hágtak. A fiú a Retyezát tetejére ment, a leány pedig 
az Almás folyótól éjszakra fekvő Rnsika hegyre; midőn innen látta, hogy 
az ő területe hegyes, köves vidék, a fivére birtoka pedig szebb, irigység
ből egy ekevasat hajított fivére után. De ez nem találta a fiút, hanem a
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csúcsnak egy nagy részét leszelte; azért nevezik a meredek sziklacsucsot 
»levágott «-пак [retezat; Schott, Wallach. Märchen 282. 1.) Gyönyörű fel
dolgozásban közli Carmen Sylva »Feles meséi«-ben (Povestile Pelesului) 
a Bucsecs melletti Furnika (Hangya) nevű szikla keletkezéséről szóló oláh 
népmondát. Volt egyszer egy Viorica nevű szép, de nagyon szegény leány, 
kit magokhoz vettek a hangyák és királynővé tették azon feltétel allatt, 
hogy emberi lénynyel soha se álljon szóba. Boldogon élt a leány a hangyák 
földalatti lakában, míg egyszer a szabadban járva, egy királyfival találko
zott. Megszerették egymást, de midőn Viorica egy este a szabadba akart 
menni, hogy kedvesével találkozzék, a hangyák minden kijáratot eltorla
szoltak és nem eresztették ki többé a szabadba, hanem nagy sziklahegyet 
építettek a leány lakása fölé. Ez a »Furnica« (hangya.) »A királyfi már 
rég nem kerülgeti a hegyet, de éjjel, midőn mindenütt csend uralkodik, 
még hallható Viorika sóhajtása.« A Bucsecs csoportjából óriási fogak 
módjára kimagasló Jipi (Ikrek) nevű sziklákról szóló népmondát is fel
dolgozta Carmen Sylva (id. h.) Volt egyszer két iker fiútestvér, kik úgy 
szerették egymást, hogy csak együtt élhettek. Egy vadászat alkalmával 
gyönyörű szép leányt találtak, kibe mindketten beleszerettek. Azóta kerül
ték egymást. A leány mindkettőjüket szerette, s a fiuk anyjuknak bele
egyezésével véget akart vetni ez áldatlan viszonynak. Felvezette őket a 
Bucsecs egy ösvénye széléhez s mondá: »Mindkettőtöket szeretlek, inkább 
mind saját életemet; így tehát egyiké sem lehetek; de a ki engem kive
zet ezen ösvényből, az legyen férjem !« Erre a leány a szikla széléről a 
feneketlen mélységbe zuhant és az »Urlatórea« nevű zuhatag lett belőle, 
a két testvér pedig kővé vált; anyjuk móh lett, mely középig elfödi a 
két sziklát, Zsipiket. »így álltak ők s állanak örökre; a szilaj fehér zuhatag, 
mint egy menyasszony; az ifjak, a két Zsipi, áldozatra készen; hittel és 
»áhítattal eltelve a hű anya,« mondja Carmen Sylva, a királyi költőnő.

A régi Zarándmegye gróháti völgyében fakadó forrásnak az oláh nép 
nagy gyógyító hatást tulajdonít, kivált nyavalyatörés ellen. Ha a beteg 
megfürdött a forrás vizében és pénzt ajándékozott a falusi templomnak, 
háromszor megkerüli a forrást, három miatyánkot mondva: mindezt nap
felkelte előtt teszi. A beteg férfi kakast tesz kosárba, úgy kerüli meg a 
forrást, aztán a kosárral a templomba megy, útközben egy miatyánkat 
mond; beteg nő tyúkot használ. A templomban a bibliát teszik a beteg 
fejére és egy lepedőt borítanak rá; így marad reggelig. Ha aztán a sok 
hurczában megdöglik a kakas, illetve a tyúk, a betegség a kimúlt állatba 
szállt s a beteg felgyógyúl (Müller 216. 1.) Szelistye, szebenmegyei oláh 
községnek egy lejtőn timsós vizű kút van. A hegyen egykor nagyon ájta- 
tos remeték laktak, jutalmazásukra isten e kút vizét mézzé váltovtatta volt
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át. De az emberek csakhamar nagy kereskedést űztek a mézzel, mire 
isten a méz helyett tejet rendelt a kútba A tejet is eladogatták az 
emberek; mire az isten nagyon megharagudott és a tejet keserű vízzé 
változtatta (Müller 217. 1.) A híres ardzsesi zárda sziklafalaiból bugyogó 
»lágy forrás« vize »sóízű, mint a köny keserű,« mert Manoli építőmester 
véréből támadt, ki a zárdatetőről a mélységbe vetette magát, mivel nejét 
bekellett falaznia a zárda falaiba, hogy ez emberi áldozat erőssé és tar
tóssá tegye az épületet (Acs К., Virágok a román népkölt. mezejéről, 
Pest 1858· I. 45. 1.) Ez építési emberáldozatról más helyen bővebben 
értekeztem.

-
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V.

A hegy az örmények néphitében.

Hazai derék örményeink viszontagságos vándorlásaik után is meg
őrizték őseik jó erkölcseit, patriarchalis életmódjukat szorgalmukat, a mű
veltségre való nagy hajlamukat és képességüket, hazafiságokat, megőriztek 
néhány népies szokást, egy részök ősi kulturnyelvöket is, de a hajdani 
népélet eredeti vonásaiból, a régi néphiedelem elemeiből, a népies végha
gyományokból aránylag kevés maradt meg a magyar nemzetbe olvadt 
és általán modern műveltségű örményeinkben, s e kevés sincs még kellő
en felkutatva. így e rövid összeállítás keretébe belevonták a régi örmény 
hagyományokat is, melyekben hegyek kultúrának elég jelentékeny szerep 
jutott.

A legtöbb keresztény népnek a vízözönről szóló mondái Örményor
szág hegyeihez fűződnek. A mózes-féle hagyomány nem never még egy 
bizonyos hegycsúcsot, melyen Noé bárkája megállóit, mig a vízözön le
zajlott, hanem csak «az Ararat tartomány hegyeit» említi (Mózes I. 8, 4), 
De Josephus Flavius a Damaszkusi Miklósnak; Augusztus császár kortár
sának irataiban fennmaradt töredékeibe határozottan a Massis (Ararat) 
hegyet említi, melynek csúcsán fennakadt Noé bárkája. Ez adat átment 
az örmény egyház történelembe és innen a néphiedelemben is anélkül 
hogy históriai tényen alapulna. Örményország lakói azt hiszik, hogy Noé 
bárkájának maradványai még ma is megvannak az Ararát-hegy csúcsán, 
Midőn ezelőtt nehány évtizeddel Parot legelőször felmászott az Ararát csú
csára, az örmények ezt koholmánynak tartották, s máig is annak tartják, 
mert néphiedelmök szerint ez a hegycsúcs szent hely és megmászhatatlan, 
Azt mondják, hogy a Ecsmiandszini örmény székesegyházban ereklyeként 
ma is őrzik Noé bárkájának egy darabját. Boré utazó szerint több örmény 
legenda a Sepuh csúcsát mondja a Noé bárkája megálló helyének (Ritter, 
Erdkunde X. 782. 1).

Babylonia! ék-felíratok a régi Örményország Nizir hegyét, a mai 
Djebel Djudit vagy Djebel Kardnt mondják annak a hegynek, melyen 
Noé bárkája megállt. A környék lakóinak hiedelme szerint, Noé bárkájá
nak romjai még most is láthatók e hogy csúcsán (St. Martin, Memoires de
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l’Arm. I., 261.; Ritter, Erdkunde 9., 722.1.) A hegy alján elterülő Nahravan 
nevű falu nevét Noétól származtatják. Szíriái források szerint ezen hegy 
csúcsán egy zárda állott, melyben szent Epiphanias idejében a Noé bár
kájának roncsait őrizték (Ritter id. h. 9 ; 72. ; 11 , 154. 1.) Még van egy
negyedek hegy is, melyen örmény hagyomány szerint megállóit Noé bár, 
kája ; ez a Ván tó közelében levő Sipan Dagh hegy (Wilbraham és Koch, 
Kaukasische Länder 173. 1.)

Mózes I. könyve szerint a paradicsom is Örményországban feküdt, 
örmény népmonda szerint az Ararat közelében levő Bing-Göhl-Dagh nevű 
hegyen. Az örmény hagyomány így szól: A Bing-Göhl-Dagh (= az ezer 
ember hegye) tetején Adám és Éva gyermekei ártatlanságban éltek az 
akkor még szelíd állatokkal egyetemben, Miután onnan elűzettek, egy 
angyal őrizte a paradicsomban a bejáratát. Kain egyik utóda felmászott 
egykor a hegyre és elejté az őrző angyal kedvencz hattyúját. Isten a 
madarat új életre támasztotta, de a vad Kain-ivadék azt másodszor is
lelőtte. Erre aztán isten a szép kertet illatos díszével együtt más, meg
közelíthetetlen vidékre helyezte át; a tó kiapadt és vele együtt azon négy 
folyó is, melyek belőle eredtek. Isten meghallgatva az emberek könyör
géseit, az elhalt szent madár vérével áztatott helyen forrásokat fakasztott, 
melyekből az ezer tó és a belőlük eredő négy folyó ömlött, {Koch, der 
Kaukasus 5.1.)

Az örmények régi hegyi kultusza abban a legendában is nyilvánúl, 
mely szerint az örmény nemzeti szent, ki az örmény népet keresztény 
hitre térítette, Világosító szent Gergely a Sepuk nevű hegy egyik bar- 
langában élt. Nem meszsze tőle, egy másik barlangban, a monda szerint, 
társnője, a szent Mane tartózkodott (Ritter id. h. 10, 775. 1.) Hammer 
orientálista a régi örmények Anaitis nevű pogány istennőjével azonosít, 
kinek hajdan épen ezen hegyen híres szentélye volt {Lenormant, Magie 
chez les Chaldéens 105. ; Spiegel, Eranische Altertumskunde 2., 58. 1.)

Már Choronei Mózes (kinek »Nagy-Örményország czímű, nagybecsű 
történelmi munkáját nemrég magyarra fordította és kiadta a szamosúj- 
vári örmény-magyar havi folyóirat érdemes szerkesztője, Szongott Kristóf 
barátom, megemlít egy régi örmény mondát, mely e nép hegyi kultuszára 
vonatkozik és egyik elmosódott változatában még máig is él a bukovinai 
örmények körében. A Choronei közölte mondában Média királya Asztyages, 
kinek neve Choronei szerint örményül »sárkányt« jelent (v. ö. Mas Apás 
Catina Histoire anc. d’Arménie. Coll. Langlois 16, 40 és Spiegel, Ar. Per. 
261. 1.), álmában egy jégfödte magas hegyet lát, melynek csúcsán bíborba 
öltözött kék fátyolos nő űl és három hőst szül, kiknek egyike sárkányon 
ülve a médek országára veti magát. Asztyages maga álmát úgy fejti
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meg, hogy a hegy az örmények ősatyjának Haig-nak székhelye, azaz az 
Ararát vagy Massis nevű hegy; s Asztyagest csakugyan legyőzi Tigranes 
örmény király, ki a monda szerint megöli a hegyeken lakó sárkányok 
anyját, Anuis-t is és e tettének emlékére maga és fia számára a Válta
kén (— sárkányölő) melléknevet kapja [Adrian, Höhenkult 309. 1.) Az 
örmények történelmi énekeiben (Yérk Vibásánáz) e monda előkelő he
lyet foglal el [Emin K. J., Vebk Hémyn Hájasdáni, Moszkva 1.850), ám
bár a persa nemzeti monda nyomán van átszerkesztve, melyet már öt 
száv évvel Choronei Mózes előtt közöl Firdusz a Sah-Name eposzban. E 
persa-örmény monda egyik változatában Asztyages helyett Artavazd ki
rály szerepel, kit Tigranes legyőz és az Ararát egyik sziklájához lánczol. 
A bukovinai monda mely valószínűleg ismeretes a hazai örményeknél is, 
nevet ugyan nem említ, de majdnem minden vonása megfelel az említett 
hagyománynak. E monda tartalma Wlislocki szerint (Märchen u. Sagen 
der Bukow. u. Sibebenbürg. Armenier 62. 1.) ez: Volt egyszer messze ke
leten egy gőgös király, s annak egy nős fivére, ki őt túlkapásai miatt 
gyakran megdorgálta. A gőgös hogy még nagyobb hatalomra tegyen szert, 
szövetkezett az ördöggel, ki ember képében szolgálta őt. A király szerel
mes volt sógornőjébe és meghagyta az ördögnek, hogy ölje meg jámbor 
fivérét. A teherben maradt özvegyet a gonosz király hiába zaklatta szerel
mével. Az ördög arra tanította az asszonyt, hogy látszólag egyezzen belé 
sógora kívánalmaiba, ha ez megengedi hogy két vállát megcsókolja. Az 
ördög egy írt adott az asszonynak, hogy bekenje ajkait. Mikor aztán meg
csókolta a király vállain, a csókok nyomán egy-egy hatalmas kígyó nőtt, 
melyek mindaddig szítták a király vérét, mig az ördög tanácsára nem 
adtak nekik mindennap egy szűz leányt. Egyszer azt álmodta a király, 
hogy egy magas aranyhegyen áll és látja hogy sógornője oly fiúgyerme
ket hoz világra, kiből azonnal hatalmas férfi lett, s a királyt lezudította 
a hegy tetejéről. Az ördög az álmot arra magyarázta, hogy az özvegy fiú 
gyermeket fog szülni, ki a királyt megfosztja trónjától; az ördög tehát 
azt tanácsolta, hogy az asszonyt élve falazzák be a havasok valamely bar
langjába, hogy ott éhen haljon. A király csakugyan befalaztatta sógor- 
gornőjét egy havas barlangjába. De egy aranykigyó egy kis lyukon át 
mindennap eledelt hozott az asszonynak. Ez szép fiút szült, kiből nyolcz 
nap alatt oly erős férfiú lett, hogy ledöntötte a falat és anyjával a szom
szédországba ment, hol csakhamar mint kiváló hőst ünnepelték. Nagy
bátyja alattvalói végre megsokalták a szüzek feláldozását s behívták a hőst 
az országba. Ez legyőzte a zsarnok királyt s ugyanazon havasi barlangban, 
hova anyját befalazták volt, egy sziklához lánczoltatta, hol a királyt a 
vállára nőtt kígyók csakhamar felemésztették; a hős pedig az ország királya
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lett. . . Haxthausen utazó (Transcaucasia I., 315. 1.) több örménymondát 
közöl; többek közt az Ilan-Dagh (örményül : Otzegar= kígyók hegye) 
nevű csúcsról is (id. h. 1, 124. 1.). Ezek szerint az örmények azt hitték, 
hogy a hegyekben kígyók laknak, mi azért is érdekes, mert az örmé
nyekkel szomszédos erani népek hiedelmében nincs a kígyónak ilyen szerepe.

Hazai örményeink meséiben is nem csak a tündérek, de a kígyók 
és sárkányok is fenn laknak a hegyeken. ( Wlislocki id. h. 36. 1.). A tűn- · 
dérek segítik az embert, de ha megbántja őket, akkor kővé változtatják 
(u. o. 30. L).

Örmény hagyomány szerint a világ alakulása idejében a kövek is 
élettel bírtak, ettek-ittak, jártak-keltek. Egyszer királyt akartak magok
nak választani, de midőn nem tudtak megegyezni és az aranykőnek volt a 
legtöbb kilátása a királyi czimre, oda lépett az ördög és figyelmeztette 
őket, hogy a kavicskő sokkalta nemesebb, mert oly dolgokat tud végezni, 
mire aranykő nem képes. Az ördög gazt, lombot, szalmát stb. halomra 
gyűjtvén, felszólitá a vaskövet meg a kavicskövet, hogy egymásra rohan
janak. Ez megtörténvén, a kavicskőből kipattogó szikrákkal az ördögmeg- 
gyujtá a felhalmazott anyagot s így keletkezett a tűz, mely addig ismeretlen 
volt. A tűz szinte elpusztitá az egész világot. Isten megharagudott ezért és 
büntetésül élettelenekké tette (Wlislocki, Märchen u. Sagen der bukovinaer 
u. siebenbürger Armenier 1.1.) %

Egy szép örmény néphiedelem szerint azon ember lelke, ki egy ár 
vát oknélkűl megver, halála után kis fekete kővé változik, melyen any- 
nyi apró fehér pontocska van, a hányszor az ember az árvára ütött. Éjféltá
ján e kövecske mindaddig jajgat, mig valaki szét nem töri, mire a lélek 
istenhez száll, hogy elvegye büntetését, (u o. 69. 1.)

Örmény mese szerint hegyeken lakik a hegyi szellem, ki óriási vén
ember alakjában gyakran segítségére van az eltévedt vándornak (u. o. 48. 1.). 
A fekete és fehér óriások is a havasokon laknak; a feketéknek a hegyek 
belsejében vannak palotáik, üldözik az embereket és állatokat; a fehér 
óriások pedig a havasok legmagasabb csúcsain laknak pompás palotákban, 
és jót tesznek emberrel, állattal. ( u. o. 4. 1)

Kegyeletes emlékben tartják hazai örményeink a nemzet ősi szim
bólumát az »Ararat <-ot is, mely az örményeknek az a mi nekünk a nemzeti 
czimerbeli hármas halom, mely egyúttal jelképe az örmények hajdani 
hegyi kultuszának Dr. Gopcsa László barátom arra figyelmeztet engem, 
hogy a szamosujvári örmény gymnasium belsejét az Ararat képe díszíti. 
És azon intézet csakugyan egy kimagasló arany, melyen biztos megálapodó 
Lelyet talál mindenkor a magyár nemzeti kultúra és hazafiság bárkája az 
idegen ajkú és érzelmű elemek özönének közepette.



Befejezés,

Végére értem összeállításaimnak. Volna ugyan még nehány jegyze
tem a thrákok és dákok, a rómaiak és gotok, a bolgárok és zsidók hegyi 
kultuszára nézve, a mennyiben az a mostani erdélyi részek területére 
vonatkozik. De összeállításaim már is messze túlterjedtek az eredeti terve
zet határán, mert munka közben halmozódott össze a bő anyag. Ezért 
ezúttal szükségesnek látom bezárni e czikksorozatot, s még csak nehány 
megjegyzést engedek meg magamnak, mintegy önvédelműl azon esetre, 
ha a szakszerű kritika komolyabb tudományos igényeket akarna támasztani 
e teljesen igénytelen adatgyűjtéssel szemben talán azért, mert szakszerű 
népvizsgálónak tágabb körben elismert író nevével lép fel.

Az itt közölt adatok mint anyag nincsenek rendesen és teljesen 
tervszerűen összeállítva. E közlemények nem keletkeztek régtől folytatott 
rendszeres feljegyzésekből, s nem előre megállapított dispositio alapján. 
Az egyes közlemények számára külön-külön állítottam össze az adatokat, 
a legkönnyebben hozzáférhető helyekről; nem mindig az eredeti kútforrás- 
ból és sokat használtam Wlislocki Henrik dolgozótársam jegyzeteiből. Ez 
úttal nem volt sem időm, sem alkalmam, hogy külön és behatóbban 
búvárkodjam e tárgyban, hogy kimerítsem a forrásokat.

Továbbá nem volt szándékom tudományos ethnológiai értekezést 
írni. A néphiedelem egyik jelentősebb tárgyára nézve akartam bőségesebb 
adatokat nyújtani, bizonyos szempont szerint összeállítván oly hagyomá
nyokat, melyek bérezés hazarészünknek többnyire megnevezett helyeihez, 
legérdekesebb vidékeihez, a hegyekhez, mit a kirándúlások szokottabb 
czéljaihoz fűződnek, s melyek ennélfogva talán turistáinkat is közetlenebbűl 
érdeklik. Az érdeklődést felkelteni, élénkíteni, annak tápot adni, helyi 
mondáink gyűjtésére buzdítani volt mellékes szándékom. A közlőit adatok
ból nem vontam le a tanúlságokat, csak elvétve kísértettem meg a magya
rázást, az analóg jelenségek alapjának, a misztikus felfogásnak jelzését 
Elméleteket nem állítottam fel és minél kevesebbet mitológizáltam.

E czikksorozat czímét sem kell nagyon komolyan szószerinti érte
lemben venni. Szó sincs róla, hogy az itt közlőit adatok mind az igazi 
hamisítatlan hegyi kultuszra tartozó jelenségek volnának. Én e részben turistái
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érdekű, sőt részben szépirodalmi irányú dolgozatban nem akartam tudo
mányosabb szigorral válogatni az adatokban, mint ezt Andrian báró tette 
feljebb (a rumének bevezetésében) idézett nagyszabású, rendszeres művé
ben, mely e témát tudományosan és kritikailag tárgyalja Ázsia és Európa 
népeire nézve. A ki tudományos kritikával, mitológiai módszerrel akarja 
megállapítani a hegyek kultuszának Erdély népeinél fennmaradt nyomait, 
az ki fogja küszöbölni ez adatok nagy részét, de a maradékban gazdag 
kész anyagot talál tanulmányaihoz.

Végre legyen szabad e czikkek irályának és előadásának gyarlósá
gaira nézve megjegyeznem, hogy kedves barátomnak, e folyóirat érdemes 
szerkesztőjének sokszoros sürgetéseire hevenyészve tákoltam össze az egyes 
közleményeket, meg-meg szakítva többféle fontos más munkát. Az itt-ott í 
található sajtóhibák is jórészt az én kézírásom gyatraságának rovására 
írandók.

A hegyek kultuszával foglalkozó e szerény dolgozatára is legyen 
azonban kifejezője annak a kultuszszerű ragaszkodásnak, melylyel bérezés 
szülőfölddem iránt viseltetem.

Budapest, 1893 deczember hó 15-én.
Az író.
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