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Idegen kincsszerzőkről szóló
mondák

Az elrejtett kincsről és annak kereséséről szóló mondák minden európai nép epikus ha-
gyományvilágának sarkalatos részét képezik.1 E narratív formákba rendeződött képzet 
persze messzemenően nem csakis az európai folklór sajátja, lényegében univerzális, mint 
ahogyan azt a Th ompson-féle Motif-Index vonatkozó fejezete is mutatja.2 Különösen gaz-
dag kincsmondákban az észak-amerikai félteke, és például az Egyesült Államok hagyomá-
nyosnak mondható (a modern/kortárs/városi mondákat megelőző) mondahagyományá-
nak legnagyobb és legváltozatosabb szegmensét a kincsmondák alkotják.3 A kincskeresés, 
a kincs megszerzése és véletlen megtalálása számos narratívum által a meserepertoárnak 
is része (vö.: ATU 745A, 834, 954, 1381, 1645, 1645A stb.), s a benne való hit miatt hiedelem-
jelenségként többnyire ugyanúgy vizsgálható, mint didaktikus és szórakoztató funkciót 
egyaránt betöltő népköltészeti alkotásként.

A magyar kincsmondák több évszázados múltját jelzi, hogy a kincskeresés már egyes 
XVII. századi iskolai színjátékoknak is központi témája volt.4 A XIX. század folklorisztikai 
jellegű irodalmát áttekintve is rengeteg vonatkozó adatra lelhetünk. A Magyar Néprajzi 
Társaság folyóiratának első évfolyamában már e tárgykörben is olvasható egy fi gyelemre 
méltó forrásközlés.5 A kor egyik legjelentősebb folkloristája, Herrmann Antal az Erdély 
című folyóirat több lapszámában is adott közre felhívást az erdélyi kincsmondák minél 
teljesebb körű összegyűjtésére vonatkozólag.6 A Folklore Fellows magyarországi szerveze-
tének a megalakításában is aktív szerepet vállaló Bán Aladár a XX. század elején az euró-
pai kincsmonda-motívumok komparatista jellegű összefoglalására is kísérletet tett.7 Már 
a század közepén közölt az erdélyi és a nagysárréti szájhagyomány alapján adatgazdag 
tanulmányokat Mozsolics Amália8 és Szűcs Sándor.9 Számos XIX–XXI. századi népköl-
tészeti gyűjtemény is tartalmaz kincsmondákat, amelyek az utóbbi két évtizedben meg-
jelent táji mondagyűjteményekben többnyire külön fejezetet alkotnak. A hagyománykör 

1 A német kincsmondák áttekintése: Winter, Leo: Die deutsche Schatzsagen. Köln, 1925; Petzoldt, Leander: 
Deutsche Volkssagen. München, 1970. 314–325. A téma újabb skandináv feldolgozásai: Lindow, John: Swedish 
Legends of Buried Treasure. Journal of American Folklore 95. 1982. 257–279.; Johansen, Th omas: ’Na We’ve 
Got It. Danish Treasure-Hunting Legends Seen from a Structural Point of View. Folklore 102. 1991. 2. 220–234. 
1991; Klintberg, Bengt af: Th e Types of the Swedish Legends. (FFC 300.) Helsinki, 2010. 375–389.
2 Th ompson, Sith: Motif-Index of Folk-Literature. A Classifi cation of Narrative Elements in Folktales, Ballads, 
Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local Legends I–VI. Copenhagen–
Bloomington, 1955–1958. N500–599.
3 Az amerikai kincsmondák eddigi legteljesebb feldolgozásai: Granger, Byrd Howell: A Motif Index for Lost 
MInes and Treasures Applied to Redaction of Arizona Legends, and to Lost Mine and Treasure Legends Exterior 
to Arizona. (FFC 218.) Helsinki–Tucson, 1977; Allen, Barbara–Montell, Lynwood: Lost Treasure Legends of the 
Old Lousiana Territorry. Fabula 29. 1988. 290–301. – további irodalommal.
4  Kilián István: A XVII–XVIII. századi iskolai színjátszás Sárospatakon. Herman Ottó Múzeum Évkönyve XII. 
Miskolc, 1973. 142–151. 
5 Wieder Gyula: Kincsásó babonák és ráolvasások, Ethnographia I. 1890. 247–257. Lásd még: Kuun Géza: 
Kincsásók és bányászok. Ethnographia I. 1890. 180–184.
6 Herrmann Antal: Erdélyi kincses mondák. Erdély, 1894. 381.; Uő.: Erdélyi kincses mondák és hiedelmek, 
Erdély, 1904. 141–142, 181.
7 Bán Aladár: A kincskeresés a néphitben. Ethnographia XXVI. 1915. 28–40, 86–93.
8 Mozsolics Amália: A hetedik gyermek kincslátása. Erdélyi Múzeum, 1943. 46–52.
9 A sok vonatkozó közlés közül talán a legfontosabb: Szűcs Sándor: Nagysárréti babonák és mendemondák az 
elásott kincsről I–III. Püspökladány és Vidéke, 1939. augusztus 31., szeptember 7., 14.
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történeti rétegeinek a feldolgozása a XX. század második felében kapott új lendületet,10 
és számos, e tematikus mondacsoportot érintő lokális esettanulmány is napvilágot látott 
az utóbbi évtizedekben.11 A magyar kincsmondák tipologizálására is történtek kísérletek 
(egy egyetemi szakdolgozat és a magyar hiedelemmonda-katalógus keretében),12 azonban 
a rendszerezés alapjául szolgáló csekély adatbázis miatt nem vezethettek időtálló ered-
ményre.

Jelen tanulmány keretében a magyar kincsmondahagyomány egy tipológiailag szűk 
körű, ám bizonyos szegmenseiben rendkívül elterjedt szövegcsoportjának az áttekintésére 
teszünk kísérletet. Egy 316 szövegből álló adatbázison alapuló elemzés szerint a kincsmon-
dáknak alig negyede (24%) végződik sikeresen a kincsásók szempontjából.13 Noha a fenti 
minta nem reprezentatív, a statisztikai következtetés hozzávetőlegesen pontosnak tűnik. A 
sikeres kincsásást, szerencsés kincstalálást megörökítő esetek többnyire egy helybeli illető-
ségű személy szerencsés meggazdagodását beszélik el. Számos szövegtípus ezzel merőben 
ellentétes hagyományt örökít meg: a kincsért idegenek jönnek a monda helyszínéül szolgá-
ló vidékre, s olyan ismeretek birtokában, amelyről a helybeliek nem tudnak, onnan rövid 
idő múltán meggazdagodva távoznak el.

Az idegen kincsszerzőkről szóló hagyománykör egyik közvetett típusú narratívuma a 
megálmodott kincs lelőhelyéről egy távoli városban értesülő, és azt a saját kertjében meg-
lelő szerencsés emberről szóló történet. Ezt az elbeszéléstípust a nemzetközi mesekutatás is 
számon tartja (ATU 1645. Th e Treasure at Home).14 E típus egy borsodi redakcióját Tompa 

10 Nagy Dezső: Egy magyar kéziratos varázskönyv a XIX. századból. Index Ethnographicus, 1957a. 199–205.; 
Uő: A kincskeresők Kristóf-imádsága egy újabb varázskönyvünkben. Index Ethnographicus, 1960. 95–96.; 
Herner János–Szörényi László: A Tudás Könyve. Hasznos útmutató haladó kincsásóknak. In: Herner János–
Keserű Bálint (szerk.): Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szeged, 1990. 
9–33.; Szende László: Kincsmondák a Régészeti Adattárban. (Adatok a folklór és a régészet kapcsolatához). 
In: Ablonczy Balázs et al. (szerk.): Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László 
tiszteletére. Budapest, 2002. 406–415.; Láng Benedek–Tóth G. Péter: A kincskeresés 400 éves Magyarországon. 
Kézikönyvek és olvasóik. (Fontes Ethnologiae Hungaricae VIII.) Budapest, 2011; Ilyefalvi Emese (szerk.): 
Ráolvasások. Gyűjtemény a történeti forrásokból (1488–1850). Budapest, 2014. 220–300.
11 A teljesség igénye nélkül: Jung Károly: Hiedelemmondák és hiedelmek. Adatok Gombos hiedelemvilágához. 
Újvidék, 1978. 186–188.; Füvessy Anikó: Pénzásó Pistához, a tiszafüredi táltoshoz fűződő hagyományok. In: 
Balassa Iván–Ujváry Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Debrecen, 1982. 591–608.; 
Uő.: Tiszafüred környéki kincskereső történetek. In: Novák László (szerk.): Szokások és hiedelmek az Alföldön I. 
Nagykőrös, 1992. 309–321.; Keszeg Vilmos: A kincs hiedelemköre a Mezőségen. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza 
János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. Kolozsvár, 1992. 199–218.; Jung Károly: Az emlékezés útjain. Újvidék, 1993. 
123–125.; Magyar Zoltán: Torna megyei népmondák. (Magyar Népköltészet Tára I.) Budapest, 2001. 75–77.; Uő.: 
A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák. (Magyar Népköltészet Tára III.) Budapest, 2003. 85–86.; 
Fehér Zoltán: Annak a kincsnek valami jele van. A szanki és móricgáti kincsszerzés hiedelemköre elemezése. In: 
Szakál Aurél (szerk.): Halasi Múzeum 2. Emlékkönyv a Th orma János Múzeum 130. évfordulójára. Kiskunhalas, 
2004. 395–410.; Takács György: Kantéros, lüdérc, rekegő. Hárompataki csángó hiedelemmondák. Budapest, 
2004, 90–92.; Magyar Zoltán: Kalotaszegi népmondák. (Magyar Népköltészet Tára V.) Budapest, 2004. 94–
100.; Uő: A Szilágyság mondahagyománya. (Magyar Népköltészet Tára VII.) Budapest, 2007. 96–98.; Magyar 
Zoltán–Varga Norbert: Amikor még szűk vót a világ… Mondák és hiedelmek Fülek vidékén. Dunaszerdahely, 
2007. 40–41.; Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében. Alsó-Fehér megye mondahagyománya. Budapest, 
2008. 116–118.; Uő.: Így beszélték Farkasok patakán. Tankó Fülöp Gyugyu történetei. Marosvásárhely, 2008. 
26–29.; Uő.: Erdővidéki népmondák. Barót, 2011. 46–47.; Uő.: Népmondák a két Homoród mentén. Barót, 2011. 
55–57.; Uő.: Bebek juhász kincse. Népmondák Rozsnyó vidékén, Dunaszerdahely, 2011. 37–44.; Uő.: Mezőségi 
népmondák. (Magyar Népköltészet Tára XIII.) Budapest, 2012. 90–92.
12 Sz. Sándor Zsuzsanna: A történeti monda. (kézirat: egyetemi szakdolgozat, 1980: ELTE Néprajzi Intézet 
Folklór Archívuma Sz-59.), 1980; Bihari Anna: Magyar hiedelemmonda katalógus. A Catalogue of Hungarian 
Folk Belief Legends. (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 6.) Budapest, 1980. 125–134.
13 Sz. Sándor 1980. 65.
14 Uther, Hans-Jörg: Th e Types of International Folktales. A Classifi cation and Bibliography- (FFC 284–286.) 
Helsinki, 2004. II. 351.
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Mihály a XIX. század közepén versben dolgozta fel,15 Binder Jenő pedig a XX. század ele-
jén a hozzáférhető magyar szövegváltozatokat nemzetközi kontextusban is elhelyezte.16 Ez 
azonban a dolgozat címét tekintve invariáns típus, hiszen bár idegen helyen és egy idegen-
től értesül leendő szerencséjéről a kincstaláló, ám ő maga nem idegen.

Ellentétben azokkal a többnyire nem magyar kincskeresőkkel, akik egy távoli országból 
érkeznek egy magyarországi településre egy különös formájú kőszobor felől tudakozódva. 
E többnyire állat alakú kő-, ritkábban ércszoborról (lásd: kőkecske, kőbárány, kőkutya, 
vasszamár, rézőz stb.) szóló történet egyike a magyar kincsmondahagyomány esztétikai-
lag letisztult fabulatjainak. Az egységes és már hosszú idő óta állandó típusszerkezet elle-
nére a vonatkozó folklórszövegek többsége memoratként is értelmezhető, hiszen a mesélő 
többnyire úgy adja elő a történetet, mintha ő maga vagy valamely közeli ismerőse/hozzá-
tartozója személyesen is látta volna.17 A monda legáltalánosabban előforduló szüzséje sze-
rint a menekülő/az országból kivonuló törökök egy belül üres állatszoborba (kőkecskébe 
stb.) rejtik el a kincseiket, hogy az ne kerüljön a magyarok kezébe. Idők múltával egy/több 
török (titokzatos idegen) jelenik meg a faluban és az állat alakú kő felől tudakozódnak. A 
helybeliek elvezetik az idegeneket a határ azon részére, ahol valóban van egy a leírthoz 
hasonlító szobor, és amit a parasztok a boronálás alkalmával nehezékül használnak. A 
törökök magukkal viszik az állat alakú követ, amelyről csak utóbb derül ki, hogy a belseje 
rengeteg kincset rejtett.

Egy másik jellemző variánscsoport szerint a településre érkező idegenek/törökök potom 
összegért megvásárolják a helybeliektől az állat alakú szobrot, majd azt összetörve/a fejét 
letörve/egy kulccsal kinyitva a döbbenten bámuló és tudatlanságukat kárhoztató helybeli-
ek szeme láttára elviszik a kőből kiömlő rengeteg aranyat.

A harmadik jellemző változat azt beszéli el, hogy egy előkelő rangú török/egy idegen ke-
reskedő/egy közeli városban élő úr egy vidéki embernek megbízást ad, hogy némi fi zetség 
ellenében fuvarozza el neki azt az állat alakú követ, amely a paraszt faluja határában van/
hányódik a mezsgyéken. A parasztember, örvendezve az alkalmi keresetnek, elviszi meg-
bízójának a semmire sem becsült követ. Az úr a fuvaros szeme láttára egy kulccsal kinyitja 
a kőszobrot/összetöri azt, megmutatva neki, hogy a szobor valójában rengeteg aranyat rejt. 
A kincses kőszobrot fuvarozó paraszt lógó orral tér haza/maga is meggazdagszik, mert a 
kőszobor titkát ismerő úr busásan megajándékozza őt.

Ezt a folklorisztikai szakirodalomban némi leegyszerűsítéssel Kincses kőkecskének ne-
vezett mondatípust több száz szövegváltozatban jegyezték fel a Kárpát-medence legkü-
lönbözőbb vidékein. Legnagyobb számban a Dél-Dunántúlon és az Alföldön, kirajzolva 
közvetve a hajdani hódoltság területét. E típushoz tartozó szöveg egyedül Moldvából nem 
került elő, ám ez lehet a hiányos folklórgyűjtések következménye is. Legkorábbi magyar-
országi említése a XVIII. század első felére tehető (Apor Péter feljegyzései között fordul 
elő),18 és noha számos további – XIX. századi – írásos említéséről is tudunk, olyanról egy-
ről sem, amely folklorizáció eredménye lenne, vagyis e narratív hagyomány egyöntetű-
en a szájhagyomány által hagyományozódott és terjedt. A mondaszövegek többségében 
említett idegen kincsszerzők nemzetisége (törökök) a monda kialakulását illetően XVII–
XVIII. századi eredetre utal, azonban a típus balkáni előfordulásai (a délszláv folklórban 

15 Tompa Mihály: Tompa Mihály összes költeményei. Pest, 1870. 572–577.
16 Binder Jenő: Álom a hídon lévő kincsről. Ethnographia XXXI. 1920. 41–45.
17 Vö. Jung 1993. 120–121.
18 Benkő József: Transsilvania specialis. (Fordította, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Szabó 
György.) Bukarest–Kolozsvár, 1999. II. 150–151.
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hasonlóképpen széleskörűen elterjedt) korábbi rétegzettséget sejtetnek, ugyanis az isztriai 
és boszniai szövegváltozatokban a törökök helyett főként hajóval érkező görögök szere-
pelnek.19

A monda altípusaként is értelmezhető, a városba vitetett kőszoborról szóló hagyomány-
nak kétféle befejezése ismeretes. Az általánosabb, elterjedtebb változat szerint a jól ér-
tesült városi úr gazdagon megjutalmazza a kőszobrot számára elszállító fuvarost, míg a 
mindössze Kalotaszegen és a Szilágyságban ismert variáns szerint ostobasága miatt még 
ki is gúnyolja a birtokában lévő kincsről mit sem sejtő falusi embert, s a széttört szobor 
tartalmából egyetlen aranypénzt ad csupán neki, azt is azért, hogy vegyen rajta magának 
kötelet.

A kinccsel teli kőszobor mondatípusát nagyfokú lokalizáltság jellemzi. A település hatá-
rában hányódó, a helyiek által értéktelennek gondolt tárgy számos esetben egy várrom te-
rületén, templom vagy kolostorrom mellett, egy elpusztult település helyén tűnik fel. Mint 
például a Törökbecséhez közeli aracsi templomrom,20 vagy a viszonylag korai feljegyzés-
nek tekinthető nagyszalontai hagyomány (az ottani Csonkatorony) esetében.21 Pécsett e 
monda a város határában lévő Szamárkút névmagyarázó mondájaként ismeretes, és egyi-
ke a legismertebb helyi folklórtörténeteknek.22

A tárgyalt hagyományok másik jellegzetes csoportját azok a mondák alkotják, amelyek-
ben a kincsért rendszeresen megjelenő idegenekről esik szó. Ez utóbbi hagyomány lényege, 
hogy a helybeliek által nem ismert kincses barlangba/kincses pincébe/titkos aranybányába/
aranyfolyáshoz bizonyos időközönként (évente/hétévente) ugyanazon a napon távoli tájról 
származó idegenek érkeznek, és hordják el lóháton, nagy átalvetőkben az onnan kibányá-
szott kincset.23 Feltűnő, hogy a kincses kőszobor mondájával ellentétben e típus a Dunán-
túlról nem, és az Alföldről is mindössze két szövegváltozatban került elő, az észak-magyar-
országi adatok pedig az egyetlen nógrádi mondát leszámítva a felföldi németekhez köthe-
tők. E típus fő elterjedési területe Erdély, azon belül is a Székelyföld, hiszen az egyéb erdélyi 
előfordulások zöme is Aranyosszékről és a Székelyfölddel határos területekről került elő. 
Jelentős részük a XIX. század derekán lett megörökítve helyi gyűjtések eredményeképpen 
(különösen Pesty Frigyes helynévtára és Orbán Balázs hatkötetes műve tartalmaz vonat-
kozó szüzséket), a legkorábbi, másfélszáz évvel korábbi feljegyzések azonban felföldiek, a 
Börzsöny és a Magas-Tátra rejtett kincseivel összefüggésben. A székelyföldi mondák gya-
kori motívuma, hogy a titkos kincsért érkező idegenek az aranyat fordítva patkolt lovakon 
szállítják el, és néhány folklórszöveg adatközlője azt is tudni vélte, hogy a rejtélyes idegenek 
megajándékozták az őket kalauzoló, nekik a pakolásban segítő helybelieket.

A mondákban említett titokzatos idegenek nemzetisége a magyar folklórban rendkívüli 
változatosságot mutat. A kincses kőszobor típusú mondákban és számos további szövegben 
is rendszerint törökök a jól értesült, az adott helyre térképpel, pontos feljegyzésekkel érke-

19 Bošković-Stulli, Maja: Istarska narodne priče. Zagreb, 1959. 134.; Palavestra, Vlajko: Folk Tradition of the 
Ancient Populations of the Dinaric Region. Wissenschaft liche Mitteilungen des Bosnisch-Herzegowinischen 
Landesmuseums (Sarajevo) I. B. Volkskunde, 1971. 89–91.
20 Jung 1993. 120. A típus további délvidéki előfordulásairól: Ferenczi Imre: Jugoszláviai magyar hiedelmek, 
népmondák a törökökről és tatárokról. Néprajz és Nyelvtudomány XIX–XX. Szeged, 1979. 219.
21 Szendrey Zsigmond: Nagyszalontai gyűjtés. (Gyűjtötte a Folklore Fellows Magyar Osztályának nagyszalontai 
gyűjtő szövetsége Kodály Zoltán közreműködésével.) (Magyar Népköltési Gyüjtemény XIV.) Budapest, 1924. 
236.
22 Muszty László: Egy népszerű pécsi monda változatai. Jelenkor, 1958. 2. szám, 92–94.
23 E típus már Szendrey Zsigmond mondakatalógus-vázlatában is szerepel: Szendrey Zsigmond: Magyar 
népmonda-típusok és tipikus motívumok. Ethnographia XXXIII. 1922. 51.
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ző idegenek. Velencei hagyományok szerint a Vámbéry Ármint ázsiai útján kísérő, majd 
utóbb a Velencei-tó partján letelepedő Molla Szadik is eredetileg ilyen, a török időkben ott 
elrejtett kincsért érkező török lehetett.24 A felföldi és dunántúli kincsmondák szerint ilyen 
itáliai idegen urak/varázsvesszőt birtokló velenceiek („veneziánerek”),25 olasz munkások 
hordják el/viszik el a helyiek orra elől a kincset.26 Más hagyományokban német kincsszer-
zőkről, és kivált a Magas-Tátra kapcsán svájciakról, sziléziaiakról, csehekről, lengyelekről 
esik szó, ez utóbbiakról a késmárki Buchholz György 1719-ből származó feljegyzéseiben.27 
A gyimesi hegyekben lévő kincseket egy társtalan monda szerint orosz „aranyászok” hord-
ják el, s az Alföldön szerbeket, bosnyákokat is említenek, vélhetőleg invariáns módon, a 
törökök helyett. Erdélyből több szövegváltozata is ismert ama hagyománynak, miszerint 
zsidók, élelmes zsidó kereskedők viszik el/szerzik meg a kőszoborba rejtett kincset, közeli 
rokonaként annak a kalotaszegi variánsnak, miszerint az ottani kőkutya esetében egy jól 
értesült örmény kereskedő a még gazdagabbá váló, szerencsés ember.

A XXI. század második évtizedében került elő a Sebes-Körös völgyében fekvő Réven az 
a klasszikus szépségű mondafabulat, amely egy szerencsés módon meggazdagodott dró-
tostótról szól. E történet szüzséje szerint egy vándoriparosként dolgozó drótostót a vidékre 
érkezve rendszeresen ugyanannál a magyar gazdánál száll meg éjszakára. Az egyik alka-
lommal a szokásostól eltérően a gazda nem fogadja szívesen a vendéget és kéri, hogy keres-
sen magának másutt szállást, mert neki most halaszthatatlan dolga van. A drótostót kény-
telen-kelletlen odébbáll, de mivel a faluban nem ismer mást, és már alkonyodik, hátulról 
visszaoson a gazda portájára, és a kertben, egy szénaboglya tövében húzza meg magát. Egy-
szer csak arra lesz fi gyelmes, hogy a gazda megjelenik a kertben, gödröt ás, majd többször 
fordulva több kosár aranyat önt bele, hogy korhely fi ai ne örökölhessék a vagyonát. Amíg a 
gazda az újabb tele kosárral megérkezik, a drótostót kapva az alkalmon, teletömi a tarisz-
nyáját aranypénzzel, majd hajnalban feltűnés nélkül és immár gazdag emberként távozik. 
Évek múltán az időközben nagygazdává vált tót ember az iránt érdeklődik más szegény 
drótosoktól, hogy mi van azzal az idős gazdával, akinél ő olyan sokat szállásolt. A drótosok 
arról számolnak be neki, hogy az öreg időközben meghalt, a fi ai pedig koldusformán élnek, 
mert nem találják az apjuk vagyonát. A meggazdagodott drótostót felkeresi a két fi út, meg-
mutatja nekik azt a helyet, ahol a kincs a földben nyugszik, valamint felfedi előttük a titkát 
annak, hogy az apjuk milyen átokkal ásta el, és ők milyen megkötés feloldásával vehetik fel 
azt (ha két kutyakölyökkel szántják fel ott a földet). A fi úk a drótostót útmutatásai szerint 
járnak el, és az apjuk kincsét kiásva maguk is gazdag emberek lesznek.28 E kincsmonda 
típus párhuzamát nem ismerjük, a drótostót (esetenként mint zsánerfi gura) motívuma az 
epikus folklór számos más területén is feltűnik: egyes obó-hagyományok kapcsán éppúgy, 
mint a Rákóczi-korra refl ektáló folklórhagyományban, vagy a zegzugos/ezerutcájú köz-
ségről szóló falucsúfoló történetekben.

Szendrey Zsigmond az Ethnographia lapjain közölt mondakatalógus-vázlatában azt írja, 
hogy a „Magyarhoni kincskeresők tisztán erdélyi alakulás, mely az előbbi típustól [Idegen 
kincskeresők] annyiban különbözik, hogy a kincskeresők mindig magyarországi embe-

24 Reményi József: Molla Szadik. Élet és Irodalom, 1965. 36. szám, 7.
25 Nagy Dezső: A dobsinai „bulénerek” mondáiból. Néprajzi Közlemények, 1957b. 318.
26 Litschauner Lajos: Való-, babona- és monda a német bányászat múltjából. Bányászati és Kohászati Lapok, 
1902. 152–154.; Nagy 1957b. 318.; Hála József–Landgraf Ildikó: Magyarországi bányászmondák. Rudabánya, 
2001. 20–21.
27 Közli: Niedenbach Ákos: Tátrai legendárium. Budapest, 2000. 61.
28 E monda típusszáma A magyar történeti mondák katalógusában: MZ VIII. J 8.14. A szerencsés drótostót.
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rek.”29 E tömör jellemzést annyival árnyalhatjuk, hogy e típus Erdélyen belül is kifejezetten 
a székely vidékekhez köthető, ott azonban szinte általános. Mint Kozma Ferenc írja: „Van 
a kincskeresésről való hagyományokban egy igen feltünő. Míg t.i. a benszülöttek sehogy sem 
birnak a rejtett kincshez jutni, addig abból a ’magyarországiak’ (fordított patkóval vasalt 
lovaikon) sokat hordanak ki. E tüneményes monda jelentőségével nagyon fennakadnánk, ha 
helyen-helyen a magyarországiakat ’kivalókkal’ (külföldiekkel) nem hallanók felcserélni. Igy 
valószinüleg azt jelenti, hogy hazai kincseinket, régiségeinket a külföldiek már ős idők óta 
hordják ki.”30 A 28 ide sorolható szövegváltozat több mint a fele XIX. századi feljegyzésű, 
és kivétel nélkül a helyi szájhagyományból származó, lokalizált folklórhagyományt kép-
viselnek (hasonlóképpen a későbbi feljegyzésűek is). Figyelemre méltó, hogy a magyaror-
szági kincsszerző folklórmotívuma három olyan XXI. századi gyűjtésű folklórszövegben 
is szerepel, amelyek bár nem székelyföldiek, azonban mindegyik határon túli területeken 
(a Fekete-Körös völgyében, a Vajdaságban, Kárpátalján) lett megörökítve, jelezve, hogy a 
folklórban egy mégoly tájspecifi kus és több évszázadosnak tűnő hagyomány aktualizálása 
is lehetséges.

A fenti hagyományok egy további csoportja (alcsoportja) erdélyi kincsszerzőkről szól, és 
mivel erdélyi folklórszövegek, értelemszerűen csakis székely olvasatban értelmezhetők. A 
regionális tájszemlélet még ennél is tovább fokozható, ugyanis a gyimesi csángók szerint 
székelyek, a kászoni székelyek szerint pedig a szomszédos (polgárosultabb) háromszékiek 
hordják el a hegyeikben rejtőző kincseket.

A kincsszerzők személyét, foglalkozását illetően is nagyfokú változatosság fi gyelhető 
meg. Székely és felföldi hagyományok szerint idegen bányászok érkeznek a kincs kiterme-
lésére, mások idegen tudósokról, a kincset elhordó rablókról meséltek. Megint más mon-
davariáns szerint egy pap (egy nagyszombati szerzetes/egy kolozsvári ortodox pópa/az 
ördöngös hírben álló és eszkatológikus jövendöléseiről is nevezetes etédi unitárius lelkész, 
Kendi Sámuel) ássa ki/szerzi meg a község határában valaha elrejtett kincset. Különleges 
az a XVIII. század elejétől adatolható Nógrád megyei hagyomány, miszerint a diósjenői 
Kámor várának titkos pincéibe befalazott aranyat „ismeretlen öreg emberek”, „idegen vé-
nek” ássák ki és viszik el,31 s a hiedelemvilággal kontamináltnak tűnik az a gyergyói adat 
is, amely arról szól, hogy az ottani aranybánya kincseit fordítva patkolt lovakon tündérek 
hordják el.

Magyar Zoltán

29 Szendrey 1922. 51.
30  Kozma Ferenc: Mythologiai elemek a székely népköltészetben- és népéletben. Budapest, 1882. 15.
31  Elképzelhető, hogy az e hagyományban említett „idegen vének” motívumába a kincsőrző/kincsre vezető 
ősz öregember hiedelemalakja olvadt bele, ugyanis ez utóbbi a felföldi folklórból is ismert.


