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Filána 

(Népmonda, Benedek Elek átdolgozása) 

Illusztrációk: Szabó Enikő 

 

Sok száz esztendővel ennek előtte egy ördög tartózko-

dott Szászváros vidékén: ennek az ördögnek abban telt a 

kedve, hogy amely háznál szép leány volt, oda csak beállí-

tott, megkérte a leány kezét, s adták, nem adták, fogta a le-

ányt, s meg sem állt vele a pokol tartományáig. Egy eszten-

dőnek a lefolyáság tíz-húsz szép leányt is elvitt az ördög, s 

megfogni nem tudták, mert nem a földön járt: felszállott a 

levegőégbe, s a madárnál is sebesebben repült az elrabolt 

leánnyal. 

Volt többek közt egy Filána nevű leány, akinek messze 

földön nem volt párja szépségben. Filána jegybéli mátkája 

volt a vidék legszebb legényének, s már készülődtek is a la-

kodalomra. Az alatt az idő alatt, míg a lakodalomra készü-

lődtek, nem volt nyugodalom a Filánáék házában, éjjel-

nappal reszkettek, hogy Filánáért is eljő az ördög. Nem is 

igen mozdult el Filána mellől a mátkája, őrizte, vigyázta, 

mint a szeme fényét. De az ördög látatlanban folyton a ház 

körül leskelődött, s abban a pillanatban, amint a vőlegény 

kifordult a házból, beugrott az ablakon fényes, aranyos ru-

ában, s annak rendje s módja szerint a szülőktől megkérte a 

leány kezét. Az öreg gazda megfogta a leánya kezét, aki az 

ördög láttára fehér lett, mint a fehérített vászon, s mondta 

az ördögnek: 



 2

– Nem adom neked a lá-

nyomat! Hiába öltöztél ara-

nyos gúnyába, jól látom én, 

hogy ördög vagy! 

– Bizony, ha nem adod, 

nem is kérem többet – mond-

ta nagy hetykén az ördög, s 

kiragadta a leányt az apja ke-

zéből. 

Aztán egyik kezével át-

karolta a leányt, felszökött az 

ablak fájára, s éppen föl akart 

vele szállani, mikor beszaladt 

a szobába a vőlegény, ki észrevette az ördög jövetelét. A 

bátor legény hirtelen megragadta az ördög lábát, hogy 

visszahúzza, de az ördög sokkal erősebb volt, könnyű 

pehelyként kapta fel a legényt is, a leányt is, s repült velük, 

hogy csak úgy surrogott-burrogott a levegőég. Hanem 

hiába, mégsem tudott egyvégtében a pokol tartományáig 

repülni, nagyobb volt a teher, mint amekkorához szokott 

volt, s útközben a Sebes vize partján, egy magas kőszikla 

tetején megállapodott, hogy pihenjen egy keveset. 

De a legénynek sem kellett egyéb. Összeszedte min-

den erejét, megragadta az ördögöt, s mondta neki: 

– Egy életem, egy halálom, a mátkámat nem hagyom 

neked, ördög! 
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Talpra ugrik az ördög, birokra mennek, hányják, vetik 

forgatják egymást, az ördög előveszi minden mesterségét, 

de a legény is ismerte a birkózásnak minden fortélyát, s 

egyszerre csak felkapta az ördögöt, megkergengette a 

levegőben, s ledobta a Sebes vize mellé. Az ördög talpra-

esett, de abbéli nagy csodálkozásában, hogy egy emberfia 

ügyesebb tudott lenni, mint ő, egyszeriben kővé meredett, 

s ott áll ma is keresztbe font kézzel... 

Fent a szikla tetején, azt mondják, még ma is látszik az 

ördög s a legény lába nyoma, amint egymással küzdöttek. 
 


