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     „Egyetlen mesterség sem nyomja rá annyira bélyegét a vele foglalko-
zókra, mint a bányászat [...] egy különös embert formált ki már évszá-
zadok óta, ki élet- és beszédmódjában, nemkülönben szokásaiban és vise-
letében mindig elütött embertársaitól" – idézi Paládi-Kovács Attila a 
Magyar Néprajz Társadalom címü kötetében az ipari munkásságot be-
mutató fejezetben Faller Jenő sorait.1 A bányászok – mint általában 
minden speciális foglalkozást űzők – viszonylag zárt, kompakt közössé-
get alkottak. Sajátos hagyománykörrel rendelkeztek, körükben jellegzetes 
folklórjelenségek, hiedelmek, szokások alakultak ki. Időszerű lenne vég-
re összefoglalást adni a magyarországi bányászszokások, hagyományok 
történetéről. Mintaképül szolgálhatna számos német művelődéstörténeti, 
bányászattörténeti monográfia.2 
     A bányászok orális hagyományainak fontos részét képezték a mondák 
Európa-szerte mindenütt. Helyesebb lenne összefoglalóan bányászepiká-
ról vagy bányásznarratívumokról beszélni, mert prózai alkotásaik műfaji-
lag nagyon vegyes képet mutatnak. A körükben gyűjtött történeteket sok 
esetben nehéz a klasszikus műfaji csoportok szerint elrendezni, gyakran a 
mese, illetve a hiedelemmonda és a történeti monda határán állnak. A bá-
nyászepika nemcsak műfajilag sokféle, összetett, hanem a narratívumok 
keletkezésében, hagyományozódásában, a szöveggé válás tekintetében, a 
folklorizálódás mértékében is nagy eltérések mutatkoznak. Különösen a 

                                                 
 * Az írást a Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére (Bp. 200l.    

MTA Néprajzi Kutató Intézete, 485-509. old.) c. kötetből vettük át a szerzők 
engedélyével. 

 1 Faller J. 1942:187; idézi: Paládi-Kovács A. 2000:239. 
 2 Lásd pl.: Schreiber, G. 1962; Heilfurth, G. 1981. 
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történeti forrásokban, de az újabb gyűjtésekben is olvashatunk olyan bá-
nyásztörténeteket, amelyeket a szerzők stilizáltak, saját szavaikkal és stí-
lusukban közöltek. Nagyon problematikus, hogy ezeket a bányászha-
gyományokat kezelhetjük-e folklóradatokként, mennyiben tükrözik azok 
egy-egy bányászközösség orális tradícióját és mennyiben a lejegyző, a 
gyűjtő tudását, olvasmányait, fantáziáját. Tanulmányunkban egy olyan 
történettípus gyökereit, változatait, a tánchagyományokhoz való kötődé-
sét, szépirodalomi adaptációit kutatjuk, elemezzük, mely mind tematiká-
ját, mind hagyományozódását tekintve bányászmonda. A bányaszeren-
csétlenségről, férjeik haláláról egy mulatság alatt, tánc közben értesülő 
özvegyek történetének hősei és a folklórváltozatok mesélői is bányászok 
voltak. 
 
  

A monda az írott forrásokban és a folklórban 
 
     Georg Daniel Speer német muzsikus és író a 17. század közepén ha-
zánkban vándorolva egy figyelemre méltó, „egész Magyarországon köz-
tudomású”, Nagybányával kapcsolatos, egy temetésen látott tánc („a há-
romszáz özvegyasszony tánca”) eredetét magyarázó történetet jegyzett le, 
amelyet az először 1683-ban megjelent, később több kiadást megért 
Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus című könyvében, „a ma-
gyar történeti néprajz becses forrásművében”3 közölt. Eszerint Nagybá-
nyán egykor nagy bányaszerencsétlenség történt, amelynek következté-
ben háromszáz bányász halt meg. A bánya tulajdonosa, az erdélyi fejede-
lem mulatságra hívta meg a bányászfeleségeket, akik az alábbi, a vendé-
geihez intézett cinikus kijelentéséből tudták meg, hogy özvegyek lettek: 
„Urak, ez ritka tánc! Bizonyosan életetekben sem láttátok, hogy egyszer-
re háromszáz özvegy asszony ilyen jókedvű legyen és táncoljon, mint 
ahogy láthatjátok.” A fejedelem később valamennyi asszonyt újra férjhez 
adta és megajándékozta4 (1. melléklet).  

                                                 
 3 Ortutay Gy. 1957:154. 
 4 Turóczi-Trostler J. 1956:247-248. A történet egyes részletét vagy az egészet a 

német eredeti valamelyik kiadása, valamint a Turóczi-Trostler által megjelen-
tetett magyar nyelvű változat alapján, kivonatosan, illetve szó szerint közölték 
pl.: Ipolyi A. 1854:560-561; Palmer K. 1894:85-86; Szellemy G. 1899:1; 
Réthei Prikkel M. 1906:168; 1924:94-95; Tagányi K. 1918:28; Hegyi F. 
1939:467-468; Terény J. 1940:69-70; Kaposi E.– Pethes I. 1959:100; Jókai M. 
1964:309 (Téglás Tivadar jegyzete); Borovszky S. é. n.a:12. 
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    Telkibányán a református lelkészi hivatalban található, 1687-ben ke-
letkezett kézirat és annak 1802-ben készült, néhány szó eltéréssel az ere-
detivel azonos másolata5 őrizte meg egy nagy bányaszerencsétlenség em-
lékét. Ebben azt olvashatjuk, hogy kapzsisága és gondatlansága miatt, a 
helyi „Bányász Úr”, Koncz káplár figyelmeztetését semmibe véve há-
romszázhatvan bányász halt meg. Az asszonyok e történetben is mulat-
ságon döbbentek rá özvegységükre, miután a bánya bérlője6 kijelentette 
vendégeinek: „Soha bizony ennyi Özvegy Asszonyt együtt és egyszer-
smind nem láttam.”7 (2. melléklet) 
      A Felvidéket járó Jakob Bucholz 1752. október 7-én fordult meg Tel-
kibányán, ahol egyebek mellett az alábbiakat jegyezte be naplójába: „Itt 
aranybányák vannak, amelyeknek egykor nagy termelésük volt; de Rá-
kóczi idejében, akinek a tulajdonában volt a helység és a bánya, pünkösd 
előestéjén több mint 300 bányász vesztette életét.”8 
    Johann Ehrenreich Fichtel 1791-ben szintén azt írta, hogy a „sok 
munkás halálát” okozó tragédia Rákóczi idejében történt.9  
     A nagybányai szerencsétlenségről és az özvegyek táncáról szóló 
narratívum 1étezéséről nemcsak az írott források vallanak, a történet a 
szájhagyományban is megőrződött. A Görbe István által az 1950-1960-as 
évek fordulóján Nagybánya-Veresvízen gyűjtött változat szerint a helyi 
bányagróf (bányabáró) a fejedelem tiszteletére nagy mulatságot rende-
zett, amelyre háromszáz asszonyt és leányt is meghívott. Az asszonyok 
akkor tudták meg, hogy bányaszerencsétlenség miatt özvegyek lettek, 
amikor a bányagróf felkiáltott: „...ácsi, mert azt mondja, hogy ü még sose 
hallott olyat, amilyet most lát, hogy háromszáz özvegy egyszerre táncol-
jon”. A fejedelem, mert tánc közben őt megállította, a bányagrófot meg-
büntette, az özvegyeket pedig férjhez adta10 (3. melléklet). 

                                                 
 5 Scherf E. 1961:42, 50, 165. 
 6 Tagányi Károly (1918:29) utalt arra, hogy nem a bánya tulajdonosáról lehet 

szó, mert Telkibánya és a bányák korábban a király, később mindig földesurak 
tulajdonában voltak. A mondában említett, talán huszita (vö. Szádeczky L. 
1905: 173) Koncz káplár emlékét a település határában, a Veresvízi-völgyben 
ma is őrzi a Koncfalva helynév (Benke 1. 1987:99, 103). 

 7 Szakáll S.-Weiszburg T. 1994: 17-19. A történetet, illetve annak egyes részle-
teit közölték még pl.: Szádeczky L. 1905:171-172; Bodgál F. 1958a:5; 
1958b:6; Benke I. 1982:278-279; 1987:105-106; vö. Rapcsányi L. 1975. 

 8 Bucholz, J. 1788:285-286 (Dudich Endre fordítása). 
 9 Fichtel, J. E. von 1791:368; idézi: Liffa A. 1953:9; Scherf E. 1961:51. 
10 Landgraf I. 1998:93. 
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     A Bakó Ferenc által a Telkibányával szomszédos Nyíriben lejegyzett 
vátozat a Vörösvízi-bányában szombatonként „saját maguknak” dolgozó, 
tragikus véget ért bányászokról és az özvegységükről nem tudó, mulató, 
táncoló asszonyokról tudósít, közölve a bánya tulajdonosának kijelenté-
sét is: „sok özvegyasszony táncol itten”11 (4. melléklet). 
     A torockói Csepeus-bánya pusztulásának és huszonhárom bányász 
halálának történetét Jankó János gyűjtéséből ismerjük. A bánya tulajdo-
nosa ott is mulatságot rendezett a bányászfeleségeknek és „pohárköszön-
tőjében” kijelentette: „Hip, hop, huszonhárom özvegyasszony, enyém 
bánya Csepeus vége.”12 (5. melléklet) 
     A történet ismertségét és népszerűségét bizonyítja, hogy több szépiro-
dalmi feldolgozása is készült. A háromszáz özvegyasszony történetét a 
Magyar Simplicissimus alapján Révai Károly „balladában” örökítette 
meg (6. melléklet, lásd még az alábbiakban). A telkibányai szerencsétlen-
ség emlékét Tompa Mihály „népregében” dolgozta fel (7. melléklet, lásd 
még az alábbiakban). 
     A fentebb ismertetett és az alább közölt történeteket – természetesen a 
két szépirodalmi feldolgozást nem tekintve – a bányaszerencsétlenség és 
a (torockói változat kivételével) közel azonos számú, özvegységüket mu-
latozás, táncolás közben a bányatulajdonos, -bérlő felkiáltásából, kijelen-
téséből megtudó asszonyok motívuma alapján egy narratívumtípusnak 
tartjuk, amelynek vannak írott forrásai, feldolgozásai, de léteznek folk-
lórváltozatai is. Úgy véljük, hogy ezek a történetek műfajilag mondák, 
melyeket a közelmúltban a hazai és a nemzetközi osztályozási elvek fi-
gyelembevételével, több száz publikált és kéziratos szöveg alapján készí-
tett bányászmonda-rendszerezésünkben a történeti mondák (2.6 Egyéb 
történeti mondák) közé soroltunk.13 
     Az egyes változatokban a közös motívumok mellett mások is elő-
fordulnak. A régi és az újabb nagybányai variánsban a fejedelem férjhez 
adja az özvegyeket, az utóbbiban megbünteti az őt táncban megállító bá-
nyagrófot. A telkibányai régi történetben megnevezik a szerencsétlenség 
okát, a bányászok kapzsiságát és gondatlanságát. Jakob Bucholz fent idé-
zett közlése, miszerint a szerencsétlenség „pünkösd előestéjén” történt, 

                                                 
11 Bakó F. 1951. 
12 Jankó J. 1893a:140; 1893b:190. 
13 Hála J. – Landgraf I. 2001. 
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talán a bizonyos napokra vonatkozó munkatilalomra utal, a torockói vál-
tozatból egyértelműen kiderül, hogy a bányászok munkatilalom alá eső 
napon, vasárnap dolgoztak. Az ok megnevezése más bányaszerencsétlen-
ségekről szóló mondáinkban is előfordul, például Újbányán és Körmöc-
bányán.14 
     Telkibányán a „Bányász Úr” figyelmeztette munkásait a veszélyre, de 
kinevették, kigúnyolták őt, mint például Újbányán a szintén figyelmez-
tető felügyelőt15 vagy Körmöcbányán a segíteni akaró bányaszellemet.16 
     E motivumok alapján ezek a szövegváltozatok rokonságot mutatnak 
egyrészt a történeti mondák „Bűn és bűnhődés” tematikus főcsoportjá-
val17 (a valódi és/vagy a szakrális hatalom, rang birtokosának megsérté-
se, illetve a veszély lekicsinylése, a veszélyt jelző kigúnyolása büntetés-
sel jár, többnyire halállal) és a tabumondákkal (a dologtiltó napon végzett 
munka büntetése általában halál, a bányászok hagyományai szerint is bi-
zonyos napokon tilos volt dolgozni, például húsvétkor, pünkösdkor, Bor-
bála napján, vasárnap, a munkatilalom az éjfélre is vonatkozott). 

 
A monda gyökerei 

 
     A középkorban a németországi Goslarban (Rammelsberg) nagy bá-
nyakatasztrófa történt, amelynek időpontját nem ismerjük. Egyes forrá-

                                                 
14 Újbányán tabu megszegése: mulatozás, erkölcstelen magatartás a bányában 

(Bel, M. 1742:221-222). A történetet leginkább erre támaszkodva említették, 
illetve közölték pl.: Ipolyi A. 1854: 109; Pesty F. 1865:332; Hanusz I. 
1892:13; Terény J. 1940:67; Relković N. 1931:145. A Bél Mátyás-fele teljes 
történet magyar fordításban: Hegyi F. 1939:466-467. Körmöcbányán ugyanaz, 
valamint tiltott napokon, pünkösdkor, vasárnap való munkavégzés (Versényi 
Gy. 1880:64-65; 1890:343-344; a monda irodalmi feldolgozása: Versényi Gy. 
1888:103-106; Gayer, B. 1982:829). 

15 Bel, M. 1742:221-222. 
16 Versényi Gy. 1880:63-64; 1890:343 (idézi: Kandra K. 1897:491), 343-344; 

Gayer, B. 1982:829. A szerencsétlenséget megelőzni igyekvő, a bányászokat a 
közeledő veszélyre figyelmeztető bányaszellemről lásd még pl.: Szmik A. 
1906:199 (Felsőbánya); Relković D. 1928:97 (Doba); Breznay Z. 1929:16 
(Békéscsaba); Barabás J. 1955:82 (Rudna); Tilesch N. 1956:8 (Kapnikbánya); 
Szíj R. 1960:500 (Várpalota); Bácskai Bosnyák S. – Kovács Á. 1962:116, 120, 
124 (Andrásbányavölgy, Felsőbánom); Szűcs V. – Muczer M. 1978:4 
(Nagybá-tony); Kovács E. 1991:5 (Vrdnik; újraközölte: Jung K. 1998:82); 
Görbe I. 1996 (Nagybánya). 

17 Vö. Landgraf I. 1998:26-28. 
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sok a 12. századra teszik és hatszáz bányász haláláról tudósítanak,18 má-
sok szerint a 14. században történt.19 Georgius Agricolának az elöször 
1556-ban megjelent, a bányászatról és a kohászatról szóló klasszikus 
művében a következőket olvashatjuk Goslarról: „az omlásban oly sok 
ember veszett oda, hogy egyetlen napon mintegy négyszáz asszony vesz-
tette el férjét”.20 A mű magyar nyelvű változatában az idézett mondatból 
hiányzik a „mintegy” szó.21 Pedig ez fontos, hiszen a „mintegy négy-
száz” özvegy körülbelül annyi, mint a telkibányai háromszázhatvan. La-
zarus Ercker a Vom Rammelsberge (1565) című művében az alábbiakat 
írta: „Az idő tájt (1376) a bánya egyszerre beszakadt és egyetlen napon 
negyedfélszáz asszony özvegy lett, akik a bánya előtt férjüket siratták.”22 
Az ebben említett „negyedfélszáz” özvegy majdnem pontosan annyi, 
mint a telkibányai háromszázhatvan. 
    A fentiek alapján feltételezzük, hogy a mondatípus a múltban Európá-
ban széles körben ismert volt. Alapja talán a goslari történet lehetett, 
amely német közvetítéssel jutott el hazánkba, ahol sajátos, helyi motívu-
mokkal gazdagodott. Egyetértünk Benke Istvánnal, aki szerint „nem álla-
pítható meg [...] pontosan, hogy melyik bányavidékről terjedt el a törté-
net, de valószínűleg egy-egy tömeges bányaszerencsétlenségre visszaem-
lékezve adaptálták.”23 
     A mondatípus magyarországi változatainak alapjául szolgáló tragikus 
nagybányai és torockói eseményről és annak időpontjáról semmit nem 
tudunk, de a telkibányaival kapcsolatban vannak feltételezések. Scherf 
Emil, történeti forrásként fogadva el a telkibányai régi kéziratot, a sze-
rencsétlenség időpontját korábban az 1666 és 1676 közötti időszakra,24 
később, saját véleményét revideálva, a 16. század közepe tájára25 tette és 
szerinte a katasztrófát a 131,6 méter mély Lipót-akna beomlása idézte 
elő.26   
      Az újabb kutatások jóval korábbra datálják a katasztrófa időpontját. 
Régi cseh krónikák szerint 1443. „június 5-én reggel 4 órakor pünkösd 

                                                 
18 Közölte Montesquieu, Thomas Schreiber 17. századi művére hivatkozva 

(Balkay B. 1905:237). 
19 Agricola, G. 1985:240 (Molnár László jegyzete). 
20 Vastagh G. 1983:134 (a könyv 1961-es düsseldorfi kiadása alapján). 
21 Agricola, G. 1985:240. 
22 Vastagh G. 1983:134. 
23 Benke I. 1987: 107. 
24 Scherf E. 1951:9. 
25 Scherf E. 1961:42, 52, 56. 
26 Scherf E. 1951:9; 1961:50. 
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előtti szerdán Felső-Magyarország, Lengyelország, Szilézia, Morva- és 
részben Csehország is megrázkódtattak oly földrengés által, mely a Kár-
pátok északnyugati vidékein legerősebben nyilatkozott. Felső-Magyaror-
szágon sok város, mezőváros, templom és vár szenvedett a rázkódtatás 
által!”27 Bél Mátyás írta, hogy „a következő évben [1443-ban] ismét volt 
nagy földrengés közvetlenül a pünkösd előtti szerdán, olyan, hogy hegy 
és völgy, sok vár és kőház összedőltek [...] a bányák és azoknak alagútjai 
és a kutak, iszonyú repedések által voltak megszaggatva és kőrakásokkal 
csunyául betemetve.”28 E földrengés következtében a házak és a bányák 
Körmöcbányán is nagyon megrongálódtak29 és Selmecbánya teljesen el-
pusztult.30 Mindezek alapján – figyelembe véve a fentiekben említett 
„pünkösd előtti szerdán” és a Jakob Bucholz által közölt „pünkösd előes-
téjén” kitételt is – feltételezhető, hogy Telkibányán is akkor következett 
be a monda alapjául szolgáló bányakatasztrófa, ami a helyi bányászat el-
ső virágkorának végét jelentette.31 A legújabb, beható földtani kutatások 
nagy földmozgás (valószínűleg földrengés) nyomait mutatták ki a telepü-
lés környékén, amelynek „pontos korát nem ismerjük, lehet, hogy a 
telkibányai lelkészi hivatalban őrzött protokollumban leírt középkori bá-
nyaszerencsétlenséggel egyidős és annak okozója”.32  

  
A magyarországi változatok feltételezett kapcsolatai 

 
     A telkibányai változat kialakulásával kapcsolatosan Vastagh Gábor 
valószínűsítette, hogy a bányáknál Selmecbányán végzett szakembert is 
alkalmaztak, „aki természetesen ismerte, sőt, talán bírta is az akkor nagy-
tekintélyű Ercker műveit [lásd a fentiekben.], és ennek alapján írta meg, 
persze az eseményt még erősen ki is cifrázva, egy ottani pap a ma is is-
mert »leírást«, […] Valószínű, hogy volt Telkibányán, nyilván a költés 
időpontjánál jóval régebben egy baleset, amit aztán utólag így fel lehetett 
nagyítani.”33 Az utóbbi feltevéssel egyetértünk, de az előbbivel nem, 

                                                 
27 Réthly A. 1952:27. 
28 Bel, M. 1742:577; idézi: Réthly A. 1952:27. 
29 Vályi A. 1799/II:443. 
30 Benczúr M. 1847;319; Borovszky S. é. n.c:156. 
31 Benke I. 1987:108. 
32 Horváth J.– Zelenka T. 1994:97. 

 
 
33 Vastagh G. 1983:134. 
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mert a történetet 1687-ben írta le a helyi lelkész, Selmecbányáról viszont 
csak a 18. században érkezhetett a településre bányászati, illetve kohá-
szati szakember, mert az ottani bányaiskolát 1735-ben alapították, ame-
lyet 1770-ben emeltek akadémiai (főiskolai) rangra. 
     Egyes kutatók szerint a monda Telkibányáról került Nagybányára. A 
nagybányai régi változatban a Magyar Simplicissimus a bánya tulajdo-
nosát nem nevezte meg, de a később ebből merítő szerzők a történetet – 
nem tudni, milyen alapon – I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (1630-
1648) személyéhez kötötték, sőt, még az esemény pontos dátumát (1648. 
február 28.) is megadták.34 Nem kizárt, hogy az említett, illetve hasonló 
tartalmú írások hatására került a közelmúltban gyűjtött változatba a „Rá-
kóczi apja” és „az öreg Rákóczi” név.35 A monda vándorlásának Telkibá-
nya – Nagybánya irányát először Szádeczky Lajos vetette fel: „Rákóczi 
György mint Regécz ura, bírta a Telkibánya körüli hegyeket s később ő 
erdélyi fejedelemmé választatván, a népmonda az ő régi uradalmából 
Telkibányáról átszármazott az újba – Nagybányára is.”36 Tagányi Károly 
elfogadta Szádeczky felvetését, és az alábbiakkal egészítette ki: Telki-
bánya városa és bányái a Lorántffy családtól, a Zsuzsannával kötött há-
zassága (1616) révén kerültek Rákóczi György birtokába, a telkibányai 
monda csak fejedelemmé választása után kapcsolódhatott személyéhez, 
,,1629-1660 között, a közös Rákóczi-féle fejedelmi birtoklás idejében 
juthatott el Telkibányáról Nagybányára.”37    
     Elméletileg feltételezhető a monda vándorlásának ellentétes iránya is. 
Benke István vetette fel,38 hogy a történet közvetítésében szerepe lehetett 
Szepsi Csombor Mártonnak (1595-1622), az első nyomtatott magyar 
nyelvű útleírás39 szerzőjének is. Egyetértünk a felvetéssel, amit az aláb-
biakra alapozunk. Szepsi Csombor 1612-1613-ban Nagybányán tanult, 
magyarországj tanulmányait 1614-ben Göncön fejezte be, majd 1615-ben 
Telkibányán volt „skólamester” (tanító).40 Nevezetes útleírásából és iro-
dalmi adatok, valamint saját megfigyelései alapján megírt, a danckai 
(gdański) protestáns gimnáziumban 1617-ben megvédett Disputatio phy-
sica de metallis című „természettudományos értekezéséből” egyaránt ki-

                                                 
34 Palmer K. 1894:85; Szellemy G. 1899:1; Szádeczky L. 1905:169. 
35 Landgraf I. 1998:93. 
36 Szádeczky L. 1905:173. 
37 Tagányi K. 1918:29. 
38 Szíves szóbeli közlése 1999-ben. 
39 Szepsi Csombor M. 1620. 
40 Kovács S. I. 1975:118. 
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derül, hogy Nagybányán közelebbi kapcsolatba került a bányászattal és 
nagy érdeklődéssel tanulmányozta azt.41 Talán ott hallotta az özvegyasz-
szonyok történetét is, és nem kizárt, hogy azt később Telkibányán elme-
sélte. 
 

A „háromszáz özvegyasszony” a tánchagyományban 
 
     A Magyar Simplicissimust néprajztudományunk számára Ipolyi Ar-
nold fedezte fel.42 Ő a „háromszáz özvegyasszony táncát” („tri sto vdovi 
tanec”, Speer könyvében így szerepel, mivel az abban említett úr tót mu-
zsikustól rendelte meg) a magyar népszokásokban előforduló „halotti 
tánccal” azonosította, és úgy is nevezte.43 Ezzel kapcsolatban Réthei 
Prikkel Marián már a 20. század elején a ma is alkalmazott „halottas 
tánc” terminus technicust használta, és szintén magyar voltát hangsúlyoz-
ta, bár nem zárta ki annak idegen eredetét sem.44 Wlislocki Henrik ugyan-
csak a tánc eredetét kutatva a lakodalmak, illetve egyes erdélyi települé-
sen a disznótorok alkalmával tartott táncokra utalt.45 Róheim Géza „a ha-
lott lakodalma” szokással rokonította, megjegyezve, hogy a „monda per-
sze nem lehet valóban kiindulópontja a szokásnak, de éppen másodlagos 
jellegénél fogva, esetleg megőrizte a szokásnak egy időközben elavult 
vonását. A mi esetünkben ez nem lehet más, minthogy a táncoló halott 
személyesítője mellett annak »özvegye«, illetve menyasszonya is táncolt 
a toron, illetve lakodalmon.”46 Ujváry Zoltán szerint „A háromszáz öz-
vegyasszony esete mondai alapra épül, s az erről elnevezett táncról nem 
állapítható meg, hogy valamilyen sajátságos halottas tánc lett volna. A 
monda szerint is, a tánc után tűnt ki, hogy halottas táncot jártak az asszo-
nyok. A háromszáz özvegyasszony tánca a későbbiekben sem jelenthetett 
egyebet, mint a halotti toron való táncot.”47 Külön említendő Siklóssy 
Lászlónak a Magyar Simplicissimusban olvasható történet teljes félreér-
tésén alapuló véleménye. Szerinte az özvegyek, amikor értesültek a sze-
rencsétlenségről, „üvöltő és tomboló táncba kezdtek” (valójában tánc 
közben tudták meg férjeik tragikus halálát). A hibás értelmezés alapján a 

                                                 
41 Kovács S. I.– Kulcsár P. 1972:131; Kovács S. I. 1979:17-22. 
42 Morvay P. 1951:74; Ortutay Gy. 1957:154;  Mollay K. 1958:664. 
43 Ipolyi A. 1854:561. 
44 Réthei Prikkel M. 1906:169-170; 1924:96. 
45 Wlislocki, H. 1893:28-30. 
46 Róheim G. 1925:184-185. 
47 Ujváry Z. 1978:203-204. 
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táncot a prostitúcióról (!) szóló könyvének a „táncőrületet” bemutató ré-
szében említette.48 
     A „háromszáz özvegyasszony táncát” és a Magyar Simplicissimusbeli 
további két táncot mint a legkorábban említett magyar „halottas tánco-
kat” a legutóbbi időkben megjelent tánctörténeti összefoglalások és elem-
zések a legarchaikusabb (rituális, szertartásos) táncok csoportjába sorol-
ják.49 Hozzátesszük, hogy eredetét tekintve ugyanúgy a bányászattal és a 
bányászokkal kapcsolatos, mint például az újbányaiak 17. századi kala-
pács- és vasszerszámtánca50 vagy a dobsinaiaknak még a 19-20. század 
fordulóján is (bár ritkán) gyakorolt, „menuettszerű” permonyiktánca.51   
     S hogy milyen volt ez a tánc? A Magyar Simplicissimusból csak any-
nyit tudunk, hogy az abban résztvevők énekeltek és sírtak.52 Eötvös Kár-
oly ezt írta róla: „egy kissé hasonlított a toborzóhoz, a verbunkos 
tánczhoz”.53 Morvay Péter szerint „szertartásszerű, a gyász kifejezéséül 
szolgáló tánc” lehetett.54 A fentiek csak feltételezések, mint ahogy bi-
zonytalanok az adatok a tánc Magyar Simplicissimus utáni életével kap-
csolatosan is. Kételkedünk Terény János hivatkozás nélkül tett kijelenté-
sének valóságtartalmában, amely szerint „éneklés és sírás közben még 
azután is soká járták a nagybányaiak”,55 mint ahogy nem tartjuk bizonyí-
tottnak Eötvös Károlynak a szintén forrásmegjelölés nélkül közölt alábbi 
megállapítását sem: „Régebben, kivált az erdélyi fejedelmi udvarnál, a 
fáklyatáncz, a vánkos-táncz s a háromszáz özvegyasszony táncza voltak a 
magyar tánczok. [...] Ezek azonban már a múlt [18.] században kimentek 
a divatból.”56 Azt gyanítjuk, hogy jeles írónk ezeket az „adatokat”, mint 
ahogy a fentebb említettet (a toborzóhoz való hasonlatosság) is Jókai 
Mór Szép Mikhál című, tudományos forrásnak nem tekinthető regényé-
nek alábbi részéből vette: „S ott elébb a csupán férfiaknak való toborzót 
kezdték eljárni, hogy majd mikor a mámor kipárolgott a fejükből, akkor-

                                                 
48 Siklóssy L. 1922:57-58. 
49 Lásd pl.: Kaposi E. – Pethes I. 1959:100-101; Pesovár E. 1977:22; Felföldi L. 

1982:217, 220-221. 
50 Relković N. 1948:24-25. 
51 Borovszky S. é. n.d:198. 
52 Turóczi-Trostler J. 1956:247. 
53 Eötvös K. 1885:30. 
54 Morvay P. 1951:74. 
55 Terény J. 1940:70. 
56 Eötvös K. 1885:30. 
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ra a hölgyek is visszakerülnek, s rákezdhetik a palotást, a lengyel és a 
fáklyatáncot, meg a »háromszáz özvegyasszony táncát«.”57 

 
A monda és a tánc a szépirodalmi adaptációkban 

 
     Ahogy a magyar néprajztudomány számára Ipolyi Arnold fedezte fel a 
Magyar Simplicissimust, úgy a szépirodalomban legkorábban Jókai Mór 
használta fel. Az először 1877-ben napvilágot látott Szép Mikhál című 
regényének ez volt a fő forrása,58 amelyben egy úri mulatság kapcsán 
megemlítette a „háromszáz özvegyasszony táncát” is.59 A Damokosok-
ban (1883) szintén a Magyar Simplicissimusból merítve használta fel a 
történetet. E regényében Damokos Tamásné a „háromszáz özvegyasz-
szony tánca” dallamának eltrombitáltatásával toborozta össze a tatár rab-
ságba esett férjeik kiszabadításáért az erdélyi fejedelemnél demonstráló 
asszonyokat.60 A Magyar Simplicissimus hatása kimutatható Móricz 
Zsigmond munkásságában is.61    
     Az Erdélyi Muzeum-Egylet 1904-ben hirdette meg az első Kovács 
Sámuel-féle balladapályázatát, amelyet Rákóczi című, II. Rákóczi Fe-
rencről szóló művével Révai Károly nyert meg.62 A maga korában elis-
mert és az irodalmi lexikonokban ma is számon tartott költő, népszínmű-
író és műfordító63 a következő évben A háromszáz özvegyasszony táncza 
című, I. Rákóczi György erdélyi fejedelemről és feleségéről, Lorántffy 
Zsuzsánnáról szóló művével lépett az erdélyi irodalmi nyilvánosság elé. 
A költeményt március 5-én a kolozsvári Kereskedelmi Akadémia disz-
termében, az Erdélyi Irodalmi Társaság felolvasóülésén Versényi György 
titkár mondta el, amit a közönség tetszésnyilvánítása követett.64 A vers 
hamarosan megjelent egy lapban és Szádeczky Lajos az Erdélyi Muze-
umban újraközölte.65 (6. melléklet). 

                                                 
57 Jókai M. 1964:300. 
58 Gálos R. 1910a. Feltehetően a könyv 1854-es lipcsei kiadását használta (Jókai 

M. 1964:324, 326; Téglás Tivadar jegyzete). 
59 Jókai M. 1964:300. 
60 Jókai M. 1966:110-113, 265. 
61 Kaposi E. – Pethes I. 1959:101. 
62 Erdélyi Muzeum 1904:415. A ballada közlése: Révai K. 1904a; 1904b. 
63 Abrudbánya, 1856 – Nagybánya, 1923. Vö. Benedek M. 1965:597; Csikay V. 

1994:1717. 
64 Ellenzék 1905; Nemzeti Hirlap 1905a. 
65 Szádeczky L.1905:169-171. 
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     A mű „Krónika” aláírással ellátott prózai bevezetője egyértelműen a 
Magyar Simplicissimuson alapult, de a szerző néhány „betoldást” is al-
kalmazott (Rákóczi György nagybányai látogatásának dátuma, udvari ze-
nészével szerkeszttette meg a „háromszáz özvegyasszony táncát”), ami-
vel később néhány kutatót meg is zavart.66 
     Révai művében meglehetősen rossz színben tűntette fel az erdélyi fe-
jedelmet és feleségét, sőt, az özvegyek szájába adva egy átokformulát is 
használt. A költemény megjelenése kisebbfajta irodalmi vihart kavart, és 
vele kapcsolatban indulatos hangvételű bírálat jelent meg az Erdélyi 
Muzeum-Egylet Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályá-
nak folyóiratában, az Erdélyi Muzeumban a nagy tekintélyű történész, 
egyetemi tanár, az említett szakosztály titkára, Szádeczky Lajos tollából. 
Szádeczky visszautasította Révai történelemhamisítását, deheroizálását, 
egyebek mellett a következőket írta: ,,[...] a puritán lelkületü Rákóczi 
Györgyöt, a legkiválóbb erdélyi fejedelmek egyikét és feleségét, a ke-
gyes, istenfélő Lorántffi Zsuzsánnát oly hamis világításban, oly lélektani-
lag absurd perversitásban tünteti fel, mely a történelem ítéletével a leg-
élesebb ellentétben áll. [...] a költői szabadság nem terjed odáig, hogy 
történelmünk kegyelettel emlegetett alakjait olyan mese hőseivé tegye 
bárki is, a mely kegyeletes érzésünket megbotránkoztatja s amely egy 
istenfélő, templomokat, iskolákat építő, alkotmányvédő fejedelem kegye-
letes emlékével szemben azzal végződik, hogy »Verjen meg az Isten Rá-
kóczi György Téged!«”67 Minden bizonnyal ez az éles hangú kritika volt 
az oka annak, hogy Révai Károly e költeményét a később megjelent köte-
teibe68 nem vette fel.   
     Tompa Mihály az először Vérpatak,69 később némi változtatássa170 
Veres patak71 címen kiadott „népregéjében” örökítette meg a telkibányai 
szerencsétlenséget. Ő „a holtak véréből fakadt” Verespatak nevének ere-
detét a szombatonként „saját kézre” dolgozó, a bányaszellem haragját ki-
provokáló, és a bányaőr veszélyre való figyelmeztetését semmibe vevő, 
háromszáz kapzsi és irigy bányász tragédiájával magyarázta (7. mellék-

                                                 
66 Szádeczky L. 1905:169 („Honnan vette költeményéhez a mondai anyag ilyen 

változatát: nem tudom”); Gálos R. 1910b:235 (a mondának a telkibányai és a 
nagybányai mellett „immár három [!] régi forrása ismeretes”); Tagányi K. 
1918:28 (egy ,,[városi?] krónika” alapján írta meg költeményét). 

67 Szádeczky L. 1905:169. A bírálat részletes ismertetése: Nemzeti Hirlap 1905b. 
68 Lásd pl.: Révai K. 1907; 1916. 
69 Tompa M. 1845. 
70 Tompa M. 1914:421. 
71 Tompa M. 1846; további kiadása pl.: Tompa M. 1914. 
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let).72 Tompa e művében „a meggazdagodás ösztönének az a felfokozott 
formája” tükröződik, „amely háttérbe szorít minden erkölcsi követel-
ményt, s szinte demoralizálja a jellemet” és benne „morális színezet és 
romantikus szemlélet keveredik”.73 
     A költő már sárospataki diák korában gyűjtött folklóranyagot, ebben 
diáktársai is a segítségére voltak, és levelezés útján is kért és kapott mon-
dákat.74 Több műve esetében kimutatható, hogy az „alapanyagot” mikor 
és hol gyűjtötte.75 Nem tudjuk, hogy a Veres patak megírásához milyen 
forrást használt, de feltételezhető, hogy nem a régi telkibányai kéziratot, 
mert azzal kevés hasonlóságot mutat. Ezek: a Kánya-hegy megnevezése, 
valamint a katasztrófát okozó emberi kapzsiság, a veszélyre való figyel-
meztetés és annak semmibe vétele.76 
     A régi telkibányai kézirat szerint háromszázhatvan, Tompánál három-
száz (mint Nagybányán) bányász halt meg a szerencsétlenségben. A 
szombaton „saját kézre” dolgozás említése szerepel a Bakó Ferenc által 
gyűjtött nyíri változatban is,77 a közelmúltig fennmaradt hagyomány sze-
rint ez a hetedik napon történt.78 Hasonló szokás más bányavidékeken is 
élt és valószínű, „hogy nem is bért pótolt a szombati kereset, hanem ez 
afféle »prémium« volt a régi bányász számára”.79 E motívum tehát ered-
hetett a helyi hagyományból, de az sem kizárt, hogy Tompa máshonnan 
adaptálta művébe. A haragra gerjedő bányaszellem motívumát vehette a 
telkibányai folklórból, de egyéb helyről is, hiszen alakja, és a vele kap-
csolatos hiedelmek, mondák abban az időben széles körben ismertek vol-
tak.80 

                                                 
72 Tompa M. 1914. A „népregét” említették, illetve idézték pl.: Ipolyi A. 1854: 

108-109; Versényi Gy. 1890:344; Gergely E. 1986:63; Székyné Fux V. 
1994:22-23. 

73 Kovács K. 1963:72, 75. 
74 Kerékgyártó E. 1879:9-10, 22; Kéki L. 1912:51, 66-67; Váczy J. 1913:42, 45; 

Kovács K. 1963:72. 
75 Kéki L. 1912:51; Váczy J. 1913:42. 
76 A veszélyre való figyelmeztetés és a figyelmeztető kigúnyolása motívumhoz 

lásd pl.: Bél, M. 1742:221-222 (Újbánya); Versényi Gy. 1890:343, 343-344; 
Gayer, B. 1982:829 (Körmöcbánya). 

77 Bakó F. 1951. 
78 Rapcsányi L. 1975:33 (Bodó Sándor közlése). 
79 Scherf E. 1961:66. 
80 Tompa más műveiben is jelen vannak ilyen, illetve hasonló természetfeletti 

lények. Föld alatt élő „kincsszellem” szerepel Borova hora (Tompa M. 1852; 
további közlései pl.: 1858; 1904a) című alkotásában és „gnómokról” (szintén 
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     A Veres-patak (Vörös-víz, Vörösvíz-patak, Veresvízi-patak) telkibá-
nyai víznév, azonban másutt is előfordul. E folyó-, illetve pataknevet már 
középkori okleveleinkben feljegyezték81 és bányavidékeinken, például 
Körmöcbányán82  és Nagybányán83 is így nevezték el az ásványi anya-
gokkal megfestett vizeket, ”minden bányavidéknek megvan a maga »Ve-
res-vize«, vagy »Verespatak«-ja, melynek okkerlerakódása izgatja a bá-
nyászképzeletet”.84 Nagybányán például a monda szerint az egykor leka-
szabolt tatárok, illetve a bányában szerencsétlenség következtében meg-
halt leány vérétől lett vörös.85 Tompa „népregéjében” az elhunyt bányá-
szok vére színezte vörösre. Ezt vehette a helyi hagyományból, de más-
honnan is, hiszen ez a motívum általánosan ismert, más, például újbányai 
és körmöcbányai mondákban is előfordul.86 
     „Ma már bajos megállapítani, hogy hogyan dolgozta fel költőnk a re-
géket-mondákat. Nem ismerjük a készen kapott anyagot, így nem tudjuk, 
hogyan alakította át azt, mit hagyott el belőle, és mit toldott hozzá. [...] A 
feldolgozások [...] arról győznek meg bennünket, hogy a kapott szöveget 
csak anyagnak tekintette, s szabadon alakította őket” – írta Tompa mon-
dafeldolgozásairól Kovács Kálmán87 és műveinek más elemzői is hason-
lóképpen vélekedtek: minden gyűjtött vagy kapott anyagot „teljes önálló-
sággal dolgozott fel”,88 „regéi költött történetek”.89 Véleményünk szerint 
e megállapítások érvényesek a Veres patakra is. Ennek megalkotásában, 
az erkölcsi tanulság megfogalmazásában forrása lehetett egy telkibányai 
történet, segítségül szolgálhatott a korabeli bányászfolklór ismerete és – 
nem kis mértékben – költői fantáziája. 
 
 
 
 

                                                                                                    
föld alatt élő „kicsiny, arasznyi teremtésekről”) pedig A sztraczenai sziklaka-
puban (Tompa M. 1904b) olvashatunk. 

81 Jerney J. 1854:157-158; Ortvay T. 1882:176, 407. 
82 Versényi Gy. 1880:68; Borovszky S. é. n.b:86. 
83 Rácz M. 1904:181. 
84 Scherf E. 1951:8. 
85 Landgraf I. 1998:238. 
86 Bél, M. 1742:221-222; Pesty F. 1865:332; Versényi Gy. 1880:343; Gayer, B. 

1982:829. 
87 Kovács K. 1963:72. 
88 Kerékgyártó E. 1879:12. 
89 Császár E. 1923:11. 
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M e l l é k l e t 
 

1. 
 
     Ennek utána egyszer a gazdámmal egy földesúri temetésre mentünk. 
Ezen végül még táncoltak is, de csak egészen gyászos, sírvavigadó tán-
cot, amihez egy pár sirató asszony énekelt és sirdogált. Egy darab idő 
múlva oda jött egy úr és tót muzsikusánál megrendelte a tri sto vdovi 
tanec-et – vagyis a háromszáz özvegyasszony táncát. No ilyen furcsát 
még nem hallottam. Énekeltek és sírtak is hozzá tánc közben. Különös 
látni- és hallani való volt. Valósággal pogány szokásnak tűnt fel előttem. 
Este a vacsoránál megkérdeztem a zenésztől, vagy akarom mondani a 
magyar muzsikustól (aki minden fogáshoz, vagy tálhoz más más nótát, 
vagy szonátát tudott játszani, így a savanyúkáposztához a savanyúká-
poszta-, a libához, a liba-szonátát, a sülthöz a pecsenye- és minden más 
ételhez a megfelelő más nótát), honnan a háromszáz özvegyasszony tán-
ca elnevezés? Mire ő, mint aki úri bajtársával a dudással együtt hírneves 
és közkedvelt udvari belső muzsikus volt, a következő felvilágosítást ad-
ta. 
     Egy ízben a Nagybánya nevű, aranyban is gazdag erdélyi határváros 
közelében fekvő bányában számos tárna összeomlott s több száz embert 
ütött agyon a föld alatt, akik után háromszáz özvegy maradt. Erre a bánya 
tulajdonosa, egy erdélyi fejedelem, aki épp akkor ott helyben időzött, 
összehívatta a megözvegyült asszonyokat, összes megmaradt bányabeli 
szolgáival egyetemben lakomára, s be is rugatta őket, de elhallgatta, hogy 
férjük meghalt. Végül mind a háromszázan egyidejűleg táncra kereked-
tek. Erre megmutatta a mulatókat főúri vendégeinek ezekkel a szavakkal: 
„Urak, ez ritka tánc! Bizonyosan életetekben sem láttátok, hogy egyszer-
re háromszáz özvegyasszony ilyen jókedvű legyen és táncoljon, mint 
ahogy itt láthatjátok.” Lett erre nagy sírás, rívás, amint megértették, hogy 
férjük az összeomlott bányában elpusztult. Hanem vigasztalta őket, hogy 
rövid időn belül valamennyit egyszerre férjhez adta és ajándékkal bocsá-
totta széjjel a társaságot. Ez a dolog egész Felső-Magyarországon köztu-
domású és korántsem mese.90 
 
 
 

                                                 
90 Turóczi-Trostler J. 1956:247-248. 
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2. 
 
     A’ Bányák el múlásának és el veszésének illyen okát hallottuk a mi 
Eleinktöl. Vólt a’ többi között egy hires Bányász Úr, a’ kinek háza a’ 
Templom ellenébe lévő Vereng [?] úttza felől vólt épittetvén, kinek háza 
helye, még most is, fen[n] a parton megtetzik. Ez a’ Bányász Úr tartott 
háromszáz hatvan bányászokat. – S. No 360, és midőn azok egy alkalma-
tossággal igen gazdag arany és ezüstbányára találtanak vólna, igen örül-
tek rajta és néki édesedvén, erőssen ásták, ugy annyira, hogy semmi tá-
maszt és Stömpölt, a’ felettek való bóltozat alá nem hánytanak, hanem 
tsak az Arany és ezüst ásásnak estenek. 
     Egy alkalmatossággal a’ Bányász Úr is ki megyen, hogy megtekintse 
ezt a’ gazdag Bányát, és mikor a’ Bányába bément vólna, látja, hogy 
semmi támaszt sem Stömpölt a Bányászok a’ bóltozat alá nem hánytanak 
vólna, és látja azt is, [...] hogy egyszer igen porozna a’ Bánya felűl. Ezen 
felette igen megijedvén, kezdette mindjárt kihivni a Bányászokat: de azt 
hallván a’ Bányászok, még meg nevették és tsúfolták ezt mondván: Ihol! 
megijedt illy hamar a Bányász Úr. Azombann, nem vévén tréfára a’ Bá-
nyász Úr a dolgot, hanem mindjárt kijött, és alig jöhetett ki, hogy egyszer 
’s mind tsak leszakadt a’ Bánya, és mind a’ 360 Bányászt oda nyomta és 
oda ölte. A’ Bányász Úrnak neve vólt: Koncz Káplár. 
     A’ mellyet látván a’ Bányász Úr, mindjárt haza jött, és senkinek nem 
szóllván, nagy gazdag Vatsorát készittetett, és a’ Bányászoknak Felesé-
geket, és apró gyermeketskéiket, maga házához hivatta és le telepitette; 
és midőn már ennének és vigan laknának, kezde egyszer a’ Bányász Úr 
szomorkodni és Vendégire mutatni illyen szóval: Soha bizony ennyi Öz-
vegy Asszonyt együtt és egyszersmind nem láttam. De az Asszonyok ar-
ra vélik 
vala, hogy azért mondaná azt a’ Bányász Úr, hogy az ő Urok a Bányá-
bann vólnának, és ott velek együtt nem vólnának, és újonnan mulatni 
kezdének. – Egy kevés idő múlva, ismét kezde a’ Bányász Úr sirni és 
bánkódni, és viszont az előtti szókat iterálni: hogy soha annyi Özvegy 
Asszonyt eggyütt, egyszersmind nem látott vólna. Ekkor a’ Bányásznék 
kezdék újabbann a’ Bányász Urat kérdezni, hogy ugyan mondaná meg, 
miről mondaná őket Özvegyeknek, és igy tovább őket függőben nem 
hagyván meg jelenté nékiek, hogy Urokat a’ Bánya, mind egyig oda ölte 
vólna. És igy minden örömök, vigasságok félbe szakadván, sirván és jaj-
gatván oszolnak el a’ Bányász Úr házától. – Ez vólt egyik és nagyobb 
oka a Bányák elveszésének, és félbenn szakadásának. Ezt a’ Bányát 
mondják lenni a’ Kánya nevű Hegybenn. Azután is hozzá kezdett vólt 
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egy Kassai Úr, és sok hasznát is vette, de az is el hólt vala, és igy félbenn 
maradt mind az ólta.91 
 
 

3. 
 
     Még a Rákóczi apjával történt, mikor Bányán járt, hogy egy bánya-
gróf nagy vendégséget rendezett a tiszteletire. Háromszáz asszonyt meg 
lányt vitt oda. Az öreg Rákóczi is meg a legényei is ettek-ittak, mulattak 
reggelig. Már jó kapatosak vótak. A rezesek működtek, mindenki táncolt. 
Senki se vette észre, hogy a bányagrófhoz egy küldönc érkezett. A nagy 
mulatás 
közben egyszer csak a bányagróf elkiáltja magát, hogy ácsi, mert azt 
mondja, hogy ü még sose hallott olyat, amilyet most lát, hogy háromszáz 
özvegy egyszerre táncoljon. Egyszerre megállt mindenkibe az ütő, lett 
nagy sírás-rívás, jajveszékelés, ordítás, mert az asszonyok rögtön tudták, 
hogy bányaszerencsétlenség vót, oszt a bányászok mind odavesztek. 
     A fejedelem nagyon dühös lett, amiért a bányabáró ütet meg merte ál-
lítani a táncba, de amikor rájött, hogy mirül van szó, akkor a bányabárót 
ott nyomban vasra verette, amiért olyan vakmerő vót, hogy nem átallotta 
még a fejedelemnek is parancsolni. A legényei közül meg kiválasztott 
háromszázat, és megparancsolta nekik, hogy az özvegyeket vegyék el 
feleségül, ü meg tovább mulatott, mert azt mondja, most már lakodalom 
van, oszt a lakodalomba mulatni kell. 
     Azt mondják így vót, de az asszonyok még sokáig sírtak, mert nem 
vótak ahhoz hozzászokva, hogy parancsszóra legyenek boldogok.92 
 
 

4. 
 
     A Vörösvízi bányában a munkások minden szombati nap saját ma-
guknak dolgoztak. Azt az aranyat, amit szombaton kibányásztak, nekik 
adta a bányász. Volt a bányásznak két lánya. Egyszer muzsikáltatott a 
bányász és a lányok, meg a munkások feleségei táncoltak. Ebédet, vagy 
vacsorát akartak vinni a munkásoknak a bányába. Egyszer csak a bá-
nyász azt mondta: sok özvegyasszony táncol itten. 

                                                 
91 Szakáll S. – Weiszburg T. 1994:17-19 (Telkibánya). 
92 Landgraf I. 1998:93 (Nagybánya-Veresvíz). 
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     Később tudták meg, hogy a bánya leszállt, a munkások mind meghal-
tak. Azóta nincsen ott semmi.93 
 
 

5. 
 
     A bányaszerencsétlenségekből csak egynek emléke maradt fenn, a 
Csepeus-bányáé. A bányát Csepeus nevű német dolgoztatta éjjel-nappal, 
csak vasárnap nem. A munkások egy szombat este azonban gazdag ortot 
találtak s a munkát nem hagyták abba, hanem folytatták vasárnap is. Va-
sárnap a bánya, nyilván az isten büntetéséből, beomlott és az emberek 
mind belehaltak. Ekkor a gazda, ki a bánya beomlásából támadt füstöt 
látta s a bajt elsőnek tudta meg, a meghalt bányászok feleségeinek lako-
mát adott s ennek végén ilyen pohárköszöntőt mondott: „Hip, hop, hu-
szonhárom özvegyasszony, enyém bánya Csepeus vége.” Ekkor tudta 
meg a 23 asszony, hogy özvegy lett. 94 

 
6. 
 

A háromszáz özvegyasszony táncza 
 
      (Rákóczi György 1648 februárius hó 28.-án egész családjával Nagy-
bányára érkezett, a mikor is egy bánya beomlott s a munkásokat oda te-
mette, 300 özvegy maradt utánuk. A fejedelem titokban tartá a szörnyű 
eseményt s nagy ünnepélyt rendezett, melyre a nőket mind meghívatta s 
udvari karmesterével szerkesztette azt a tánczot, melynek dallamára a 
nők tánczra kerekedtek. Midőn a táncz javában folyt, a fejedelem, neje 
biztatására így szólt: „No urak, most olyat láttok, mit mióta a világ áll, 
még nem láttatok, hogyan tánczol 300 özvegy asszony egyszerre!” Lett 
aztán sírás, jajveszékelés és átkozódás, midőn a nők megtudták, hogy fér-
jeik halva vannak. E kegyetlen tréfa után gondoskodott a fejedelem, hogy 
az özvegy nők gazdagon megajándékozva, újra férjhez menjenek.) 

Krónika. 
 

Nehéz éjszakája van Rákóczi Györgynek, 
Rémséges hírekkel álmaira törnek: 

                                                 
93 Bakó F. 1951 (Nyíri). 
94 Jankó J. 1893a:140; 1893b:190 (Torockó). 
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Felséges nagy Uram! kelj föl sietősen, 
Aranyod, ezüstöd vért izzad erősen. 
Háromszáz hűséges bányászodnak vége! 
Elnyelte a bánya emésztő sötétje. 
Nem a csaták vésze kaszált le belőlük, 
Kereszthegyi bánya lett a temetőjük. 
Kik még meg nem haltak, kínnal haldokolnak, 
Háromszáz ravatalt állítunk föl holnap! 
Fejedelem asszony kipattan az ágyból. 
Harmatos alakján megreszket a fátyol: 
Édes pongyolában kúszik az ajtóig, 
S hallgatja a valót, mit a rémhír tódít. 
Azután az ajtón hirtelen kifordúl 
És a hírhozóhoz ily szókat ejt zordúl: 
„Három álló napig meg ne tudja senki! 
A szegény holtakat hagyjátok pihenni. 
Nem akarom látni özvegyek sírását, 
Árva gyermekeknek szíve szakadását!” 
...Fejedelem asszony mulatságra készűl, 
Szegény hopmesternek kijut az egészbűl: 
Előkelő urak színe-javát hívja, 
Fejedelemasszony egyenként fölírja. 
Egész napon lót-fut, díszíti a termet, 
Ételt, italt rendel vagy ezer embernek; 
Udvari zenészek tanúlják a nótát, 
Rákócziné asszony ír hozzája kótát. 
Ilyet még nem látott senki a világon, 
A háromszáz özvegy ott leszen a bálon. 
Gyűlnek a vendégek, fényes úri népség, 
Alig győzi már az udvari cselédség. 
Bányagrófné fején csillogó gyémántok, 
Tiszta színaranyból derekán a pántok. 
És a többi asszony, egyik szebb a másnál, 
Szebbek a tavaszi virágfakadásnál. 
Suhogó selyemből mindnek a ruhája, 
Drága aranyszállal varrva hím reája. 
Utolsónak lép be Rákócziné asszony, 
Ide-oda hajlong, hogy kegyeket oszszon; 
Sötétkék ruháján annyi gyémánt csillog, 
Mint a tiszta égen a ragyogó csillag. 
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Mosolyog az arcza, édes a beszédje, 
Kereszthegyi bánya nem jut az eszébe. 
Udvari zenészek ropogósra gyújtnak, 
A tánczoló párok arczai kigyúlnak, 
Aztán összehajlik lassan váll a vállal, 
Édes, buja mámor ragadja magával. 
Forognak a párok csöndesen, majd gyorsan, 
S a „háromszáz özvegy nótája” fölharsan: 

 
Kereszthegyi bánya alatt 
Háromszáznak szíve szakadt. 
Aranyos a szemfedőjük, 
Kőtenger a temetőjük. 

 
A háromszáz özvegy asszony 
Nagyban készűl, hogy virasszon 
Jaj, de nem a holtak mellett. 
Muzsika szól, tánczra kelnek. 

 
S meg sem állnak egy darabig, 
Kivilágos-kivirradtig. 
Ne is legyen vége-hossza, 
A ki meghalt, nem jön vissza! 

 
No urak, – így szóla Rákóczi, mióta 
Ez a világ fönn áll, nem zengett ily nóta! 
Háromszáz özvegynek perdűl tánczra lába. 
Igyatok ezeknek a boldogságára! 
A háromszáz özvegy följajdúl e szóra, 
Tépi a ruháját, szalad az ajtóra; 
Szívszakasztó jajjuk kihallszik a térre, 
Onnan is tovább, a bánya fenekére, 
A hol összezúzva sziklatemetőben 
Pihennek a holtak aranyos mezőben. 
Özvegyeknek átka hasítja a léget: 
Verjen meg az Isten Rákóczi György téged!95 

 
 
                                                 
95 Szádeczky L. 1905:169-171 (Révai Károly írása). 
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7. 
 

Veres patak 
 

Régen város volt ez helyen, 
Zsigmond király idejében. 
Két templomok, nagy tőtések, 
Arany bányák és sok ércek. 
Az mély árok bizonyítja, 
Bonfinius ezent irja; 
De a dúló rabló Csehök 
Elpusztiták, a pártütők! 
A Krisztusért immár kérünk, 
Édes atyánk légy mivélünk! 
Anno 1624. die 26. augusti. 
(A telkibányai templom falán, belől.) 

 
Hol Telkibánya bércein lebeg 
Bozótos erdő kétes árnya, 
S a fejsze egyhangúan döng, kopog, 
Odvas bükkök tövébe vágva; 
 
Hol, vén fukar módjára, a bérc 
Sziklás ölébe rejti kincseit, 
S megátalkodva állja, tűri 
A kutató bányász vas-ékeit: 

 
Áll Kányahegy. Itt hajdanában 
Arany- s ezüstre vitt a gazdag ér; 
Öléből most forrás buzog fel, 
Veres habokkal, mintha volna vér. 
 
Lelkem varázs fuvallat éri, 
Állván a bércen s a patak felett; 
S im titkos ajk susog fülembe, 
Csodás regében ó történetet. 

 
                       * 
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Miként a hangya, nyárszakában, 
Dolgozva hemzseg lyuklakában, 
– Hogy megrakott tárháza légyen, 
Ha vihar fog dühöngni télen –; 
 
Régenten e bérc mély ölében 
Úgy hemzsegett az ember épen; 
A bánya népe éj-naponta 
Érces sziklát feszíte, onta. 
 
Az ember kincs után sovárog. 
S ha intnek a csábos sugárok: 
Megjárja a mély tenger ágyát, 
És fúr sötét hegyekbe' bányát. 
 
E bérc igen dúsan fizette, 
Hogy élve benne eltemette 
Magát a bányász; s merre vágott, 
Elé ezüst s arany sugárzott. 
 
És szombaton, déltől napestig 
Dolgozhatott saját kezére; 
Szorgalma addig amit ásott: 
Az lőn egy héti munka-bére. 
 
                      * 
 

Épen kondult a dél harangja, 
– A bérceken széttörve hangja; – 
S a hét utolsó napja lévén, 
Moraj támadt a bánya mélyén. 
 
Szerencse föl! harsogva zengett; 
A bérc repedt, a szikla rengett 
Erős karok sulyos csapásán, 
Forogván bennök tompa csákány. 
 
A munka folyt nagy szenvedéllyel, 
A kincs sovár, lázas dühével; 
S a dúlást gyakran abba hagyván, 
Civódtak hitvány ércdarabkán. 
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De aki ül kincsén sötéten, 
Harag gyult a szellem szemében; 
S megútálván e kapzsi népet, 
Barlangja ajtaján kilépett. 
 
S kiket kincsén kapkodni látott: 
Nagy boszúsan köztök megállott; 
S hogy ellenségit elveszítné: 
Hatalmas karját szétfeszíté... 
 
Az érc fenn estimára kondúlt, 
Midőn a bányaőr kiindúlt, 
S imádkozni egy Miatyánkot, 
A bánya torkánál megállott. 
 
Azonban rémület fogá el, 
Észrevévén, hogy nádpálcája, 
– Mit megtámaszta a torokban – 
Görbülni kezd abroncs módjára. 
 
„A bánya száll!” kiálta rögtön, 
– És a kiáltás mélyre szállott; 
„A bánya száll!” kiálta újra, 
Hanem hivőkre nem talált ott. 
 
„Isten nevére esküszöm, hogy 
A bánya száll! siessetek ki...!” 
De a kincsvágy erős a szivben! 
Gunyszó felelt, – s nem jött ki senki. 
 
S a bérc nagy hirtelen lesűlyedt, 
Földrázó dörgésnek közötte; 
S a bánya kincsbeteg dulóit 
Ércomladék alá temette. 
 
Mely elragadt testvért, barátot, 
S bús sírja lőn a kedveseknek: 
A bércet, fájdalom-szavával 
Nevezte a nép Kányahegynek. 
 
                       * 
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A veres patak – szól a monda, – 
A gyilkoló sziklák alatt, 
– Kik háromszázan voltanak, – 
A holtak véréből fakadt. 
 
S mig az idő betelni nem fog, 
Mely a szellemnél irva van: 
Foly a patak, s eret kutatni 
Jár a bányász haszontalan; 

 
De majd megenyhül bősz haragja, 
– A vérszinű forrás enyész, – 
S mikép hajdan volt, Kányahegyben 
A gazdag bánya nyitva lész.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Tompa M. 1914. 
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The dance of three hundred widows 

 

Some historical, literary historical and folkloristic aspects of a 
Hungarianminers' legend 

 
     The paper examines and analyses the roots of the historical legend 
type "The dance of three hundred widows", its variants, its links to dance 
traditions and its adaptations in literature. Both in theme and the way it 
was passed down this is a miners’ legend: the heroes of this story about a 
mine tragedy and the widows who learnt of their husbands’ death while 
dancing at a festivity, the storytellers of its folklore variants and those 
who passed it on were miners. The authors give an overview of the folk-
lore variants of the legend type and its appearance in the written sources. 
     Ungarischer od er Dacianischer Simplicissimus by Georg Daniel 
Speer (1683) played an important role in the dissemination of this story 
type. Seeking the roots of the story, the authors presume that this legend 
type was widely known in Europe in the past. Its basis may have been 
reports on the major mine catastrophe causing the deaths of several hund-
red miners that occurred in Goslar (Rammelsberg), Germany in the 
Middle Ages. The Goslar story probably reached Hungary from German 
sources and was enriched here with distinctive local sources. It is not 
possible to determine from exactly which mining area the story spread, 
but it was probably adapted to the memory of different mine catastro-
phes. 
     Nothing is known of the tragic event in Nagybánya and Torockó on 
which the Hungarian variant of the legend type is based, or of when it 
occurred, but there are guesses concerning the tragedy in Telkibánya 
which the authors discuss. 
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     "The dance of three hundred widows" is a name applied not only to a 
legend type but also to a Hungarian funeral dance listed in recent general 
works and analyses of dance history as belonging in the group of the 
most archaic (ritual, ceremonial) dances. In origin it is related to mining 
and miners in the same way as the 17th century hammer and iron tool 
dance of Újbánya or the permonyik dance performed in the late 19th and 
early 20th century in Dobsina. 
     Finally, the study examines and sums up the adaptations in literature 
of the legend and dance. In the Annexe the authors give the full text of 
records in written sources of the story and its folklore variants and also 
give a selection of one or two adaptations in literature. 
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Újbánya látképe 1910 körül. 
(Képeslap az Érc- és Ásványbányászati Múzeum gyűjteményéből.) 


