
Móra Ferenc: Az Isten kardja 

 

Attila már az új hazában volt, mikor egyszer különöset álmodott. Azt álmodta, hogy 

meghasadt az ég, leszállt belőle egy ősz öregember, s egy kardot kötött a király oldalára. De 

nagyon különös kard volt az. Arany a markolata, s az volt a legkülönösebb, hogy amint a 

kardot kezébe vette, egyszerre maga előtt látta az egész világot, rengeteg erdőket, végtelen 

tengereket, fényes városokat, rettentő hadseregeket. S ahogy megsuhogtatta a kardot a világ 

négy tája felé, hát az erdők meghajoltak, a tengerek meghasadtak, a városok lánggal égtek, a 

hadseregek földre hulltak. 

 

- No, ez különös álom volt. Ugyan mit jelenthet? - tűnődött a király, s magához parancsolta 

tanácsadó papjait, a táltosokat, hogy fejtsék meg álmát. 

 

- Nem nehéz ezt megfejteni, nagyúr - mondja a legöregebb táltos. - Azt jelenti ez, hogy Isten a 

maga kardjának mását adja neked, s te azzal hatalmad alá hajtod az egész világot. 

 

Abban a szempillantásban suhog az ajtófüggöny, s az őrt álló vitézek egy pásztorfiút vezetnek 

a király elébe. Különös kard volt a fiú kezében, aranymarkolatú. Odanyújtotta a királynak. 

 

- Hol vetted ezt, te fiú? - kérdi ámulva Attila. 

 

Leborul a pásztorgyerek a földre, szava akadozik. 

 

- Ahogy ma hajnalban nyájamat terelgettem, uram királyom, észreveszem, hogy sántít a fehér 

üsző, és véres nyomot hagy a lába. Körülnézek, mi szúrhatta meg ezen a selyemfüvön? Hát 

ennek a kardnak a hegye állt ki a földből. Odamegyek, ki akarom húzni, láng csap ki belőle. 

Ijedtemben elszaladtam, és csak messziről néztem, hogy lobog lánggal a kard. Egyszerre 

aztán ellobbant a láng, s mire odaértem, már kint volt a földből az egész kard, ott feküdt a 

füvön. Fölemeltem, és elhoztam neked, nagyúr, mert téged illet! 

 

- Ez az Isten kardja! - kiáltották a táltosok. 

 

Attila pedig felnézett az égre, suhintott a karddal keletre, nyugatra, észak felé, délnek, és ezt 

mondta hozzá: 

 

Csillag esik, föld reng: jött éve csudáknak! 

Ihol én, ihol én, pőrölyje világnak! 

Sarkam alá én a nemzeteket hajtom: 

Nincs a kerek földnek ura, kívül rajtam! 

 

(Idézet Arany János Buda halála 

című elbeszélő költeményéből.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lehel kürtje 

 

I. Konrád császár uralkodása alatt történt, hogy a magyarok Németországot erősen feldúlták. 

De amikor Augsburg városához értek, ott erős ellenállásra találtak, mert Ulrik püspök és a 

sváb urak csapatai vitézül szembeszálltak velük. Pedig a magyarok ezt a várost mindenképpen 

el akarták foglalni. A város lakói pedig követeket küldtek a császárhoz, és megüzenték neki, 

hogy erősen szorongatják őket a magyarok.  

Konrád császár nem is váratott magára: nagy sereggel indult a város felmentésére. A   

magyarok pedig vigyázatlanok voltak, azért a német és olasz hadsereg váratlanul rohanta meg 

őket. Még menekülni sem bírtak, mert a támadó seregek a Lech folyónak szorították őket, az 

pedig az esőzések következtében erősen megáradt. A folyó partján az ellenség a magyarokat 

megszorította, egy részüket kegyetlenül meggyilkolta, másokat pedig fogságba vetett.  

Fogságba ejtették ezen a helyen Lehel és Bulcsú kapitányt is. Mindjárt a császár elébe 

vezették őket. A császár megkérdezte a vezérektől, ugyan miért olyan kegyetlenek a 

keresztényekkel szemben. Erre így feleltek: 

 – Mi vagyunk a magasságos istennek bosszúállása, ő küldött rátok ostorul.  

A császár pedig így szólt: – Válasszatok magatoknak olyan halált, amilyent akartok. 

Lehel így felelt neki: 

 – Hozzák ide a kürtömet, előbb megfúvom, aztán válaszolok.  

Odahozták a kürtjét, ő pedig közelebb lépett a császárhoz, mintha a kürt fúvására készülne, és 

a császárt a kürttel olyan erősen homlokon vágta, hogy attól az egy csapástól a császár 

meghalt. Lehel azt mondta:  

– Előttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon!  

Ugyanis a szittyáknak az a hite, hogy akiket életük folyamán megölnek, azok a másik 

világban nekik szolgálni tartoznak. (Lengyel Dénes: Régi magyar mondák) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mátyás király Gömörben 

 

Pihenő idejében Mátyás király meglátogatta hol egyik, hol másik érdemesebb nemes urat, aki 

hűséggel volt hozzá, katonával, élelemmel segítette nehéz hadviseléseiben, meg a maga vérét 

is elvitte a harc kegyetlen vásárjába. 

 

Így egyszer egy Gömör megyei nemes nagyúr várában vendégeskedett Mátyás király. Eljöttek 

a szomszéd birtokos urak is mind a király előtt tisztelkedni. 

 

Csuda nagy ebédet csapott az a várúr, aki vendégül látta Mátyás királyt; csirkéből, bárányból, 

malacból, ökörből olyan jóízű harapnivalókat hordatott a szakács az asztalra, hogy mind a tíz 

ujjukat megnyalták az urak minden tányér után. De nyalogatták a bajuszukat is, amint az 

ezüstkupákból a vendéglátó gazda borait nyelegették. Egyik sárga bor olyan volt, mint a 

tavaszi napsugár, másik, mint a sárarany; a vörösbor meg egyik olyan, mint a pünkösdi rózsa, 

másik, mint a bazsarózsa. 

 

A szép tüzes boroktól tüzes lett az urak orcája, úgy állottak fel egymás után az ezüstkupával a 

kézben, legelsőbb maga a király. 

 - Isten éltesse szerelmes országunkat! 

A király után pedig a többi. 

 - Isten éltesse Mátyás király! 

 - Isten éltesse Beatrix királynét! 

 - Isten éltesse magyarok nagyasszonyát, Szilágyi Erzsébetet! 

 - Isten éltesse hős vezéreinket! 

 - Isten éltesse a vár nemes urát, kedves háza népével! 

Össze-összezendültek a kupák, megitták a vendégek mindenkinek az egészségét, azután sorba 

magasztalták a becsesebbnél becsesebb borokat, amelyeket a gömöri szőlők adtak. 

 

Mikor azután csend lett, megszólalt Mátyás király: 

 - Mindenkiért ittatok, jó urak, valakit mégis elfelejtettetek ezen a lakomán. 

Odafigyelnek a vendégek, kérdik tekintetükkel, ugyan kiről feledkeztek volna meg? 

 - Azért a jobbágyért is ihatnánk tán egyet, aki a jó bornak a szőlejét kapálta. 

Fel is emelte Mátyás király a maga kupáját, az uraknak is fel kellett a magukét emelni. De 

látta Mátyás, hogy az urak egymásra pislognak, a bajszuk alatt el is mosolyodnak. 

 

Akkor végignézett az urakon a király. 

 - Úgy veszem észre - azt mondja -, hogy nem valami nagyra tartjátok azt a kapáló munkát. 

 

Akadt egy-kettő a nemes urak közt, aki felbátorodott, kimondta, hogy hát az a kapálás nem 

éppen jeles dolog, nem valami nagy érdem. 

 

- No, jól van, urak - mondja Mátyás -, tegyünk egy tréfát, holnap reggelre felmegyünk a 

hegyre, megpróbáljátok magatok a szőlőkapálást. 

 

Dictum-factum, másnap virradatkor az egész társaságot felvezette Mátyás király a 

szőlőhegyre. Nyárelő volt, ott kapálták a szegény jobbágyok a szőlő tövét. Mátyás kivette a 

kapát a jobbágyok kezéből, odaadta a nemes urak kezébe. 

 - Hadd látom, hogy boldogultok. 



Megköpték a markukat a válogatott nagyurak, nekiállottak kapálni. Nem esett rosszul a 

hajnali friss mozgás, jókedvvel elkapáltak egy darabig, de mire a nap felkelt, már nagyon is 

megelégelték a dolgot. 

 

Mikor eljött a früstökidő, azt mondta Mátyás király: 

 - No, most früstökölhettek. 

Előszólította a jobbágyokat, akik körös-körül a földön ülve bámulták a cifra urak 

hajladozását, megparancsolta, hogy adjanak a kenyérből, vereshagymából az uraknak 

früstököt. Leültek a nemes urak, megették a kenyért, vereshagymát, azt hitték, evvel vége a 

napszámnak. De Mátyás azt mondta nékik: 

 - A jobbágynak ez semmi, kapáljatok csak tovább. 

  

Hát tovább kellett kapálni. A király egy körtefának vetette a hátát, gyönyörködött a 

munkában. Sütött a nap melegen, az urak elkezdtek izzadni, a kövérebbje meg szuszogott is 

nagyba, sorjába lelökték a fejükről a kócsagos kucsmát, lehányták a bársonydolmányt 

magukról, felgyűrték az ingujjat, meg-megállottak, mind fogdosták a derekukat, nyögtek, 

nyöszörögtek, törülgették a homlokukat, nyakukat, a verejték úgy hullott róluk, mint a 

záporeső. Emez a nagyúr is, amaz is belevágott egypárszor a karmazsin csizma orrába, nem 

csuda, most volt először életébe kapa a kezébe. 

 

Déli harangszóig muszáj volt izzadni, szenvedni a nemes uraknak. Akkor ebédet kaptak, 

megint nem egyebet: vereshagymát, kenyeret. Inni meg csak kútvizet a csobolyóból. De a 

java az uraknak ennyit se kívánt, se eleven, se holt nem volt, mire a dél elérkezett. Hát akkor 

meg is sajnálta már Mátyás a gömöri urakat, elengedte a déltől estig való porciót. Mikor 

osztán a kapát letették, azt mondta a király az uraknak szép szelíden: 

 - Lássátok, elgondoltam már én sokszor, mi minden tudománya van az együgyű parasztnak. 

Tudja, mikor kell szántani, mit mikor kell vetni, mikor kell aratni. Megőrli a föld terméseit, 

kenyeret süt belőle. Tudja, mire jó a mezőnek füve, virágja. Tudja a csillagok járását, idő 

fordulását. Érti az állattal való bánást. Maga megépíti a házát, megcsinálja mindenféle kézhez 

való szerszámját. Némelyik nemes úr egyébhez se tud, mint a gerelyvetéshez vagy a 

nyilazáshoz; van, aki a betűt is érti, de nemigen tanul belőle; de olyan is akad, akinek a jó 

falaton, jó kortyon kívül egyéb tudománya sincsen. A parasztnak a kapálás a legkisebb 

tudománya, most már elhiszitek, hogy ehhez is érteni kell. Azt is elhiszitek ugye, hogy 

megérdemel a lakomán egy áldást az is, aki a szőlőt kapálta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A karcsai templomot a tündérek építették...                                                                                   

 

 

Én így hallottam, tanultam az öregektűl a templomunk történetét, hogy ezt a templomot a 

tündérek építették. És éjjel építették, hogy ne lássák az emberek, ne vegyék észre. Tizenkét 

tündér építette, az éjjeliőr egy öreg bácsi vót, az látta, hogy hogy dógoznak, mint dógoznak a 

tündérek. Majd mikor kész lett a templom, a torony, akkor megbeszélték, hogy éjjel 

elmennek, hoznak bele harangot. El is szálltak a tündérek a harangér, gyönyörű szép, nagy 

harangér, és esztet is leste az öreg éjjeliőr, hogy „jaj, mán mikorra gyönnek, hát mán mingyán 

éjfél lesz, még nem gyöttek meg a haranggal!”                                                                                                             

 

No, majd eccer osztán gyöttek a tündérek, éppen itt, ezen a vizen keresztül. Megszólal az 

egyik tündér: „Jaj, siessünk, mert tüstént megszólal a kakas!” Itt, ezen a részen volt. Ahogy 

kiejtette a száján a tündér, hogy megszólal a kakas, abba a pillanatba megszólalt a kakas. A 

harang esett le ebbe a vizbe, ebbe a folyóba, a neve az, hogy Karcsa folyója, Karcsa vize. 

Beleesett a harang, a tündér kapott vóna utána, odacsipte a kisúját, és elkiáltotta magát, hogy 

„jaj, a kisújom!” De mán mindegy vót, mer a harang csak beleesett a vizbe, ezt pedig az 

éjjeliőr látta.                                    

 

Ahogy beleesett a harang, a tündérek elszálltak arra, visszafele. És akkor az éjjeliőr másnap 

reggel hirül adta a faluba, hogy erős kötelet hozzanak ide, meg ökröt fogjanak be, és akkor 

meg kell keresni, ki kell húzatni a harangot a vizbül. Vót a faluba egy legény, akit úgy hittak, 

hogy Benkő Laci, az vállalta. „No, majd én lebukok a vizbe, és én megkeresem a harangot.” 

Le is bukott – még akkor nem vót itt ezek a nagy erdők – itt, ezen a helyen Benkő Laci a 

vizbe, meg is tanálta a harangot. Majd kötelekkel keresztülkötözte a harangot, ökröt fogtak bé, 

oszt az ökör húzatta ki, fel, egészen a templomba. Hát akkor még itt a házak se vótak, itt 

húzatták fel, és akkor feltették. 

 

Ez a Benkő Laci felment a toronyba, hogy majd ő felkötözi – a vaskampókkal a toronyba – 

majd ő felkötözi a harangot. Hát, meg is tette, de mire befejezte, úgy képzeljétek el, hogy egy 

olyan kis törpe legény lett belőle, pedig gyönyörü szép legény vót! Egy kis törpe legényke lett 

belőle, úgy kiabált, hogy „segítség, segítség!” Úgy vették le a toronybul, úgy segitettek rajta, 

hogy lehozták a toronybul. 

 

Egy ideig nem jelenkeztek a tündérek, nem keresték a harangot, de – eszt mán az én sógorom 

monta el, hogy postás vót, és összejövetel vót nekik – itt, a Karcsa vizénél, a folyónál van egy 

fenyveserdő, ott vót összejövetel, ünnepséget tartottak – mer postás vót a sógorom, de ez még 

legénykorába történt – és akkor, aszondja, hogy ahogy mulatoztak, hát valami gyönyörű szép 

énekszót hallottak. Hát mingyán lementek a víz szélire a fenyvesbül, le a víz szélire egészen, 

hát, mit láttak? Hogy tizenkét tündér a víz tetején táncol! Szépen énekelnek, táncolt a tizenkét 

tündér! 

 

És a bárókastélyt Pácinba, asztat is a tündérek építették, és a bárólegény beleszeretett egy 

tündérbe, ő is éccaka látta, többször látta, annyira beleszeretett, hogy mán nem bírta tovább, 

az is itt vót az ünnepségen, bevetette magát a vizbe: „Na, mán én nem bánom, akármi lesz, 

válhat csúszónak, békának, akármilyen hattyunak, de én mán megfogom, oszt feleségül 

veszem!” Ahogy táncoltak a tündérek, hát a vizen úszott arra a bárólegény. 

 

Mikor odaért hozzájuk, fehér hattyunak vált a tizenkét tündér, felszálltak a levegőbe, hát úgy 

nézett ki, mintha szálltak vóna, át a Szlovákiába, onnan a fenyvestül. De azér itt tanyáztak 



még ők tovább is, a fenyveserdő vót az otthonok, a tanyájok. Ahogy a tündérek elszálltak? A 

bárólegény lebénult derékig. Úgy hozták ki az emberek a vizbül, úgy is halt meg. 

 

Hát én errül ennyit tudok, de még asztat, hogy nem jelenkeztek a tündérek utána mán, de csak 

itt éltek, mer a faluba hagytak rosszaságot is, boszorkányságot, sokat, egyet én is láttam. 

Jóságos tündért is hagytak, a tündérek belekőtöztek, belebújtak az emberekbe. Melyik a jó, a 

jótündér, asztat el is nevezte a nép jóságos tündérnek, bármilyen példának mondom Kovács 

mamát, őtet úgy hívták a faluba, hogy a jóságos tündér. Őneki a jót hagyták, de vót sok 

gonosz is ám! Azótátul csak így, embereken keresztül tapasztaljuk, lássuk a tündért.  

 

 

 

 


