
Szent Péter Isten szeretne lenni* 

 

Egyszer Szent Péternek, midőn a Jézus Krisztussal utazott, 

eszébe jutott, hogy ő szeretne Isten lenni, ha tovább nem, legalább 
egy napra; majd megmutatná ő akkor, hogy hogyan kellene a világot 
igazgatni. 

– No, jól van Péter, megengedem, hogy ma igazgathatod úgy, 
ahogy neked tetszik; majd meglássuk, mire mész vele. 

 Abban a pillanatban ott termett egy szép aranyos karszék, már 
Péter bele akart ülni, mikor egy asszony a faluból fias tehenet hajtott 
ki a nyomásra legelni. Péter nem tudta megállni, hogy meg ne 
kérdezze az asszonytól, hogy hová hajtja a tehenet. 

– Majd csak ide a nyomásra legelni! – avval kettőt-hármat utána 
csapott az ostorával a tehénnek, az odább kocogott, maga pedig 
visszafordult, és ment egyenesen a falunak. 

– Hát a tehénre ki visel gondot? – kérdi Szent Péter, amint látja, 
hogy az asszony hazafelé tart. 

– Majd gondját viseli a Jó Isten! – feleli az asszony. 
– Hallod, Péter? – mondja neki Jézus, amint az asszony elment –

most már a tehenet terád hagyták, te viseld a gondját! 
Egyszeriben ottan termett Szent Péternek nyakában egy karikás 

ostor. Nemsokára szüksége is lett rá, mert a borjú elbődítette magát, 
a farkát felkunkorította, avval aló, vesd el magad, nekirugaszkodva 
futni kezdett, a tehén pedig mindenütt a nyomában. Nosza Péter is 
kapja a karikást, szalad a tehén után, kiabál neki, de biz az rá sem he-
derít, úgyhogy jól meghajlott a nap, midőn meg tudta előzni a 
tehenet; s mikorán visszahajtotta fiastul együtt, éppenséggel öreg 
este lett. Szent Péter pedig az egésznapi szaladgálásban kifáradt úgy, 
hogy alig bírta a lába; szidta a tehenet, mint a bokrot. 

– No lásd, Péter, – mondja Jézus – te Isten szerettél volna lenni, 
a világot akartad kormányozni, pedig egy fias tehénnek sem tudnád 
jól gondját viselni. 

 
Forrás: Móser Zoltán Népviseletek. III. Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2008. 

                                                 
* Nemzetközi legendatárgy, középkori eredetű. Eredeti feldolgozója Hans Sachs, aki 

mesterdalban énekelte meg. A nép száján Közép-Európa ismeri különféle változatokban. 

tehénőrzés formájában, mint nálunk, csak a vallon nép beszéli; a németek kecskét 

őriztetnek Péterrel, a franciák sertést, a morvák libákat. In Magyarság néprajza III. 218. 


