
Ekkortájt lett a medvébôl já ték állat is. A
teddy bear Ame ri kában született, 1902-ben,
„Teddy” Roose velt elnök egyik vadász ka -
land ját meg örökítô politika karikatúra nyo -
mán. Ettôl kezdve a medvekultusz a játék-
mackó népszerûségében élt tovább.

Valljuk meg, a medve hajlamos is a
bohóckodásra – vagy leg alábbis olyan visel -
kedésre, ami a mi sze münkben annak tûnik.
És ez olyasvalami, ami szerepet játsz hatott
sajátos kultusza ki alakulásában. A bohócko -
dás ugyanis a fô emlôsök: a majmok és az em -
ber feltûnô sajátossága. Azon az égövön, ahol
a legtöbb med ve  faj él, majmok nin csenek, s
a medve az egyetlen emlôsállat, amely em be -
ri tulajdonságokkal bír: képes két lábra állni,
a tal pán jár, csupasz hátsó talpa a mi talpunk -
ra ha sonlít; csontváza is emlé kez tet a miénk -
re, csak mint ha óriásé lenne. A barna med ve
hom  loka ma gas, bucisan domborodik, ami
egyedülálló rokonai kö ré ben, szemei elô re
néznek, mint a miénk (ez utóbbi egyébként
ragadozótulajdonság), ügyesen hasz nál ja a
ke  zét, akarom mondani, a mellsô lábát. 

Ember a medvében 
Mackó úr emberi vonásait nemcsak a neve,
hanem megjelenése és viselkedése is hang -

súlyozta. Hajdan népszerû rajzolója, Mühl -
beck Károly kisnemesi nemzeti viseletbe
öltöz tet te, csibukot dugott a szájába, s mac -
kónk úgy ténfergett hátsó lábain a köréje írt
idegen világokban, mint derék, bumfordi
falusi em ber a nagyvárosban. Jellemzô, hogy
Maci Laci, Hanna és Barbera rajzfilmmackó-
ja is kalapot, nyakkendôt visel, és persze
ugyanúgy tud beszélni is, mint a „ténsúr”.

Maci Laci modellje az amerikai nemzeti par -
kok emberhez szokott fekete medvéje, a
bari  bál. Mici mackó ugyan játékmedve, de
mac   kós gyen géi igencsak emberiek, és a má -
sik világhírû irodalmi medve, Balú a Dzsun -
gel könyvébôl Maugli bölcs tanító mes tere -
ként visel ma gán humá nus vonáso kat. 
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a Medve

„Leszállt — A medvekultuszról —

az Égbôl”

Sebôk Zsigmond (1861–1916),
apáink és az én nemzedékem nagy
mesemondója terem tette meg Mackó
urat. Ki tudja, talán azért urazta 
a gyerekek körében utóbb játék -
állatként oly kelendô barnamedvét,
mert szíve mélyén érezte, eleink
valamikor tényleg úr ként tisztelték.
Nem is akármilyen úrként! 
Szíve hangját azonban a hirtelen
támadt siker zaja elnyomta: 1909-
ben Dörmögô Dömö tör ré keresztelte
át a máramarosi „tekintetes urat”.
Bohócot csinált belôle, s megszakított
egy több tízezer éves hagyományt…

A szerzô népmese-illusztrációja a nagyerejû legényrôl,
aki erôszakkal felöltöztette a tiltakozó medvét



A valóságban a medvék alaposan meg -
szen vedték az ember figyel mét. Életterük
keresztezte egymást, s az ember „tisztelete
jeléül” is ott irtotta ôket, ahol érte. Még a
játék mackó születéséhez is egy baribál va -
dász hoz méltatlan lemészárlása adta az öt le -
tet. (A kutyákkal agyonhajszolt, félig agyon-
vert állatot fához kötözték, úgy adtak neki
„kegyelemdöfést”.) Nem járt sok kal jobban
a fogságba került állat sem. Elôbb cirkuszi ál -
latküzdelmek (kutya–medveharcok = „hec -
cek”) kínzott alanya lett (Angliában még a
XIX. században is), a Balkánon orrába fûzött
karikánál fogva kellett „táncával” szórakoz-
tatnia a vásárok közönségét. Még a mai cir -
kuszokban is megalázó szerepben kell el bá -
jol nia a gyermekközönséget. (S hogy fonód-
nak össze a szálak? A medvevadász Ceau ses -
cu ról keringett anno egy történet, mely sze -
rint tél utóján nem lévén az erdôben fényes
bundájú, kövér med ve, egy cirkuszi medvét
engedtek sza ba don és hajtottak fel a számára.
Az állat, megpillantván az egyik erdôkerülô
fához támasztott biciklijét, felpattant rá,
ahogy megszokta a cirkuszban, és azon ka -
rikázott a conducator lôállása elé…)

Minek képzelték?
Volt teremtô, legfôbb égisten, illetve annak
fia (legkisebb gyermeke), földre küldött kö -
vete (meghaló és föltámadó fiúisten), halál -
osztó és az élet megújítója, az alsó, illetve a
túlvilág megtestesítôje, csillagkép és csillag-
mítoszok hôse, kultúrhérosz, a hagyomány
megalapítója, ôsatya, nemzetségôs, szent to -
tem, áldozati állat, az ember állati alteregója,
pártfogó, tanító, gyógyító szellem, ado má -
nyo  zó, az uralkodó, a harcos kaszt állati
attribútuma, a sámán állatsegítôje és állat ala -
kú hiposztázisa, lelke, állatember. Életritmu -
sa a növényi vegetációs ciklust követi (téli ál -
mot alszik), ezért az éves körforgásnak, pusz-
tulásnak és megújulásnak, megtisztulásnak, a
növényzet növekedéséért felelôsnek vélt
(nö vekvô-fogyó, eltûnô-visszatérô) Holdnak
egyik állatjelképe, egyben a naptár és naptári
ünnepek szereplôje. Földmûvelés alatt álló
területen gabonaszellem, az oroszlán északi
párjaként zoomorf klasszifikátor, vadállatok
és a nyájak ura. Keresztény jelképként az ör -
dög állatalakja, a lustaság, falánkság, tisztáta-
lanság, kéjvágy megtestesítôje, de szolgált
Krisz  tus születéséhez példaképpen, szentek
le  gendáihoz min tá ul, más
szen teknek attri bú tu ma lett.
Nem utolsósorban kí vá na -
tosnak tartották a húsa, bun -
dája, díszként, amulettként
vi selt agyara, karma miatt.
Tú lon túl gazdag hiedelem -
világ ez ahhoz, hogy minden
egyes ele mére kitérjünk. De

mivel ezek amúgy is összefüggnek, s átfedik
egymást, emel jük ki közülük a legfontosab-
bakat.

Ôskor – medvetor
Az óriás termetû, feltûnôen magas homlokú
barlangi medve a pattintott kôkorszak em -

berének volt a kortársa Európában. Francia-
és spanyolországi barlangokban talált ábrázo -
lásai, melyek között halálra kövezett és dár -
dázott állat éppúgy akad (Trois Frères), mint
állatemberé (Isturitz), a Montespan-bar lang
„medveoltára” vagy a sajátos elv sze rint el -
rendezett medvecsontok németországi, sváj-
ci barlangokban a kultuszáról tanúskodnak.
A „medveoltár” egy medvetestet for má zó,
fe  jetlen agyagszobor, a nyaki részén lyukkal.
A mellsô lábak közt medvebocs-koponyát
találtak. Az „oltár” körüli agyagos ta laj az
ember nyomát is megôrizte, „Ifjak és férfiak
táncolták körül, és mintha ámulatukban vagy
tiszteletük jeléül fenékre is huppantak volna
elôtte” – írja Zolnay Vilmos.

A rekonstruált szertartás az eurázsiai és
észak-amerikai ôslakosok máig élô medve -
ünne peit idézi meg. Az ünnep énekkel, mí -
mes tánccal kísért vadászrítus. A szibériai
med  veénekek hôse a Felsô Ég Atya (obi-
ugor Numi-Torum) „bocsa”: fia vagy leá  -
nya, s esetenként a napistennel, Világügyelô
Férfival azonosítható. Ô mondja el elsô sze -
mély ben a történetét. Különféle változatok
alapján összefoglalva ez a következôképpen
hangzik. Az égi medvebocsot saját ké résére
vagy büntetésbôl atyja a földre küldi. A föld -
reszállás célja az emberiség megváltása is
lehet. A földön úgy él, mint halandó kép-
mása. Isteni származását az jelzi, hogy ha bû -
nösökre talál, darabokra szaggatja ôket.
Aztán beteljesedik a végzete. Vadászkutyák
fedezik fel hajlékát, férfiak fejszékkel, nyilak -
kal sebzik halálra, megnyúzzák, szánra fek -
tet ve a faluba vontatják. Kurjongatva, tán -
col va ünnepélyes fogadtatásban része sítik.

Házba viszik, díszbe öltöztetik, a fô
helyre ültetik, bocsánatáért esdekel-
nek, dédelgetik. Négy éjjelen át bál -
ványként tisztelik, majd ki viszik az er -
dôbe, és mint halottaikat, ma radékát
áll ványra helyezik (húsát persze elfo-
gyasztják). Itt az Állat Égi Atyjához
kiált, hogy bocsásson le hágcsót, amin
visszatérhet az égbe. Így is történik.
Ezzel a kör bezárul, a következô évben
kezdôdhet minden elölrôl. Ugyanilyen
tartalmú a Kalevala-béli Otsó medve
története, mely ugyancsak az éves (égi)
kör forgást szemlélteti. Otsó a Kis

Medve csil  lag zat képében jön a világra, Nagy
Med veként él és pusztul el, s ismét Kis Med -
veként tér vissza. 

Eurázsiában kétféle medverítust külön -
böz   tethetünk meg a mondottaknak és a
med   ve életciklusának megfelelôen: egy nyu-
gatit és egy keletit. A keleti változatnak,
amelyben az ôsi rítusok élnek tovább, a
medvék december eleji álomba szenderülése
a kitüntetett idôpontja (medvevadászat és az
azt követô ünnep). Ez elôfordulása szerint
további két altípusba sorolható. Az egyik az
Uráltól keletre élô szibériai népeknél (obi-
ugoroknál, keteknél, evenkiknél) maradt
fenn a legutóbbi idôkig, a másik a Távol-
keleten (nyivheknél és más Amur-menti,
Szahalin-szigeti népeknél, az ajnuknál, Viet -
namban). A nyugati, európai változat csupán
elkorcsosult mása az igazi medveünne pek -
nek, és a medvék február eleji ébredéséhez
kapcsolódik (farsangi állatalakoskodás).

Medveember – csillagisten
A medveünnep lefolyása, a medveének szö -
ve ge újra és újra a medve és az ember rokon-
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„A medve teljes szívvel tud a mának élni, és olyan páratlanul vér -

bô, vakmerô humorérzéke van, mint kívüle csak az embernek. 

A med ve szántszándékkal huncutkodik, és nyilvánvalóan élvez min-

den jól sikerült csínytevést, de ami ebbôl a szempontból rendkívül

fontos: a kutyához és a majmokhoz hasonlóan ki nem állhatja, ha

olyan kópéság áldozata, amelyet nem medve kezdeményezett.”

(Robert Franklin Leslie: A medvék – és én)

„– Nem ismered az uldrákat, a föld alatt élô törpéket? Amíg
a medve téli álmát alussza, éjszakánként ôk táplálják, hiszen
enélkül egy állat sem bírná ki egész télen át – kacagott Turi.
– De úgy szerzôdtek, hogy a medve nem öl embert. 
Ha megszegi, nem kap ételt az uldráktól, s télen sem alhatik. 
A medve nem olyan furfangos és álnok, mint a farkas, 
az ereje tizenkét férfi erejével ér fel, de a ravaszsága csak
egyével. A farkasban pedig tizenkét férfi ravaszsága lakozik,
de csak egynek az ereje. A medve a becsületes harcot
szereti. Ha találkozik valakivel, aki nagy bátran kihívja
küzdelemre, akkor csak fölborítja az illetôt, s továbbüget, 
de nem bántja. Asszonyra pedig sohasem támad.”

(Axel Munthe: San Michéle regénye – lappföldi legenda alapján)

Mühlbeck Károly illusztrációja kisnemesi viseletben
ábrázolja Sebôk Zsigmond mesealakját, Mackó urat 



ságára emlékeztet. Fô aktusa a szibériai ha -
gyo mány szerint a medve bundájának meg -
ölé sét követô „kigombolása”, azaz megnyú -
zása. Ezáltal válik a medve az emberhez ha -
sonlatossá. Holtában, „csupaszon” szelídül
em berré. Már az is, ahogy elsô személyben
tudósít a történtekrôl, emberszerûvé teszi:

Észak-Amerika nyugati parti indiánjai az
ember legközelebbi rokonának, ôsének tart -
ják a medvét. Úgy képzelték, hogy korábban
két lábon járva vadászott, mancsában furkós-
bottal, s a zsákmányát azzal ütötte le. Indián
mítoszok szerint a medve olyan ember, aki
bundát visel a nyilvánosság elôtt, de ha ma -
gára marad, leveti a bundáját, és olyanná lesz,
mint közülünk egy. A kvakiutlok a nôstény
medve és az elsô férfi nászából származtatják
magukat. A navahók hite szerint az em ber -
nek és a medvének közös istenség a kép -
viselôje, aki a „Kétlábú” nevet viseli.

A medve „istenemberségérôl” uráli tabu -
nevei is árulkodnak. Ilyenek az „erdei em -
ber”, „nagyúr”, „állatok fejedelme”, „atya”,
„nagyapó”, „öreg”, „bátyó”, „mostoha”, s
ennek nôi megfelelôi. (A vademberrôl szóló
hiedelmeket juttatják eszembe, s az oráng -
utánt: e maláj elnevezés is „er dei embert”
jelent.) Tabu nevei voltak azok is, amelyek
tulajdonságait írják le: a „méz evô” jelentésû,
szerintem finnugor eredetû orosz medvegy, a
„bozontos” értelmû litván lokys, a „barna”
jelentésû és az állat brummogását felidézô
német Bär, angol bear, svéd björn. Az északi
Ódin isten kiválasztottjai, a viking berszer  kek
medvebôrt öltöttek csata elôtt, abban a hit-
ben, hogy sebezhetetlenné teszi ôket.

Nagy Medve az északi égen
A medve és a bôrébe bújt hiedelmi alakok
többi indogermán neve is hangutánzó szó -
ban gyökeredzik. A kelta artos, gall arto, arth,
ír art, breton arzh és a görög arktosz például.
Ez utóbbi a Nagy Medve (latin: Ursa Maior)
csillagkép görög neve, de „észak” és „Arte -
misz szolgáló szüze” is a je len tése. A „szûz”
Kallisztó medvenimfa, a Nagy Medve görög
megszemélyesítôje való jában maga Artemisz
vadász- és holdistennô volt, az „Állatok Úr -
nô je” (ursa a „medve” nônemû alakja a lat-
in ban). A Holdat, miként a Nagy Medvét, az
átutazóban lévô lelkek gyûj tôhelyének és a

termékenység, születés felelôs planétájának
tekintették. A mondabeli Arthus, vagyis
Artúr király neve is a medvé ére megy vissza.
Kelta eredetû a Nagy Med ve „Arthúr király
szekere” elnevezése. A nap   isten Göncöl -
szekerérôl, a medve istent szál lító szekérrôl,
obi-ugor medveünnepi szánról forrásai nyo -

mán már Ipolyi Arnold is megállapítot-
ta, hogy „ezen minôségénél fog va a halot-
takat vagy dicsô ülteket csillagzati alakjában
is a másvilágra vivé, mint Lencquistnél a
felhozott runó így tudja”. A Nagy
Medve mögött keringô Ökörhajcsár
(Bootes) csillagzat, ahogy legfényesebb
csillagának, az Arctu rus nak a neve is
mutatja, szintén a Nagy és Kis Med -
vérôl szóló csillagmondák fô szereplôje
– köztük a csoda szarvas mondáknak is.

Nemcsak a Nagy Med vét, ha nem az Ökör -
hajcsárt megszemélyesítô isten is lehet a
szarvas ûzô vadászok egyike – erre utal e név
is –, aki medve vagy a medvéhez hasonló, kis
termetû, de annál vér szomjasabb ro zsomák
alakjában jár (a lapp Tier mesz viharisten pél -
dául).

Ursus és Uránusz
A latin ursus, francia ours – mint
a már em lített Bär és társai –
együtt morognak az ôsi indo -
európai hold-, esô-, égisten
Va runa (görög Ura nosz, la -
tin Quirinus, keleti szláv
Volosz) ne vével.

Az isten-
ség egy fe lôl a sze -
lek ura (Va runa, Ódin),
másfelôl ég- és halál-
(Uranosz, Ódin) illetô-
leg pász tor isten volt
(Quiri nus, Volosz). A
germánok Ódin (Wo -
dan, Wotan) néven
imádták. Tisztelete –
emlékeztetve az is -
ten  ség ôsi med ve -
alak jára – a csillag -
hitben, a feb ru ári
névünne pek   ben
(Brigitta, Ba lázs,
Bálint) a gyertya -
szentelôi hie de -
lem ben, hús ha -
gyói szokások-
ban él mindmá -
ig. Az 1781-ben

felfedezett Uránusz bolygót a csillaghit a ja -
nuár 21-22-tôl február 18-19-ig tartó Víz -
öntô hónap „urává” tette meg.

Ír Szent Brigitta (február 1.) korábban
Brig hid néven a pogány írek istennôje volt.
Dörmögô nevének jelentése – hasonlóan a
né met Berthához – „ragyogó,” illetve
„erôs”. Sok egyéb mellett ô volt a fényt
szülô istenanya, aki a szülést (ellést) felügyel  -
te, mint a görög Artemisz latin megfelelôje,
Diana, s a teheneket óvta a felfúvódástól.
Név ünnepe a kelta tavaszünneppel (Imbolc)
esett egybe. Keresztény legenda szerint Jézus
születésénél segédkezett. Neve – hangzása és
értelme szerint – és védnöki feladatköre arra
utal, hogy eredetileg nôsténymedve képében
tisztelhették. A nôsténymedve a téli rejtek-
ben, január végén, február elején, „álmából
ébredve” hozza a világra kicsinyeit. Ôsi hie -
delem szerint a bocsok formátlanul jönnek a
világra, s anyjuk nyalja ôket életre. Ezért
tisztelték teremtôként, s állították párhuzam-
ba az eseményt Jézus születésével. (Ideillik,
hogy a medvefej a népi szimboli ká ban a
vulva jelképe.) A medvé rôl az a hiedelem

járta, hogy kijôve téli barlangjából,
pur gáló füveket fogyaszt, hogy

megtisztuljon a benne felgyûlt sa -
laktól, felfúvó dott ságától. Szel -
len   tése a februári lé  lek járásnak, a

böjtre való át té rés nek és a böjti
sze lek nek volt a jelképes hívójele.

Mit mutat a
medve árnyék?

Szent Balázs (február 3.) a far -
sang és nagyböjt ha tár idô -
szakát, valamint a tor kun kat
vigyázza. Hamva zó szer da
leg korábbi idô pontja az ô
névnapjára esik. Nevét,
legendáriumát (bele értve
már tír halálának körül mé -
nyeit is) vala mint pat -
rónusi tevékenységét –
részben antik köz ve -
títéssel – a „tor kos”
med  veistenségtôl örö -
költe. Neve, mely
Vo   losz isten nevével
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„S amint már téli fekvésre szánt ágyamat forgatja eszem, 
amint téli életre szánt házamat hánytorgatja fejem,
ahová majd három teli öllel viszek vadrozmaringot, 
s három teli öllel hordok borókaágat,
s bársonyos mohából vetek jó puha ágyat –
hát hirtelen – vau… vau… harsány hang riaszt meg,
csillagszemem most odacsillan:
jávortulok nagyságú vadászkutya kullog,
lobogó fürtû fürtös ifjú jôdögél,…”

(Manysi medveének részlete, Képes Géza fordítása)

„Grizzly – az alvó sámán”
– kortárs észak-amerikai

képzômûvész kerámia -
szobra, mely az ôsi indián 

medvekultuszt idézi fel



is összefügg, kapcsolatba hozható a „hólyag”,
„fújni” jelentésû indogermán sza vakkal (né -
met Blase, angol blow). A torokbeteg ségek -
tôl, falánkságtól óvott, a torkukat használók,
a kikiáltók, fúvószenészek, éne kesek véd-
nöke volt, a böjti szelek oldója, megkötôje.
A legenda szerint megszabadít egy torkos fiút
a torkán akadt szálkától, vissza   szerzi egy 
asszony farkas által elrabolt disznaját. A
keresz tényüldözések idején barlangban rej -
tôz  kö dik, és vadállatok védel me zik üldö zô -
ivel szem ben. (Barlangokat szokás volt róla
elnevezni.) Kenderfésülésre szolgáló gere -
ben  nel kínozzák félholtra, majd vízbe fojtják.
Ô személyesítette meg a kendert. A kender-
rost nyilván egy pogány medveszel lem szô -
ré tôl vette át a szerepet. Vértanúsága a far -
san gi idôszakban szokásos fonásra, köteles
ken dermunkákra és a farsangi kócmedve-
maszkákra utal jelképes formában. 

Szent Bálint (február 14.) nevének je len -
tése „erôs, egészséges”. Nevéhez, név napjá -
hoz kapcsolódott Nyugat-Európában a Va -
len tin és Urson nevû szereplôkkel játszott
far sangi medvealakoskodás. Név ünnepe a
nyu  gati világban a sze relmesek napja. Talán
ezt is ter mé kenységisten medveôsétôl örö -
költe.

A medve gyertyaszentelôkor va ló já -
ban nem a Nap, hanem a Hold fényét
mé ri fel az árnyékával: ha febr. 2-án új -
hold van, nincs ár nyék, közel a Hús -
vét, a holdjá rás hoz iga zo dó tavasz -
ünnep; ha telihold világít, akkor
messze. Másfelôl gyertyaszente -
lô, mely egy úttal hús hagyó leg -
korábbi idô  pontja, ahogy ko -
ráb ban Im bolc, a tavasz kezdetét
jelezte elsô sorban. Hús  hagyó
hajdan fon  tos szerep lôje a telet
(far san got) jelképezô, farsangi
med  vének nevezett, szalmá -

bó l ,
k ende r -
bôl ké szült
báb vagy
masz ka volt,
amely nek vi -
se lôjét a tél
(far sang) te -
me   tése já ték
ke  re té ben „vé -
gez  ték ki”. A né met  országi Tü bin gen ben a
„medve” nyakára vé res hur   kát kö töztek, an -
nak kipuk kasz  tá sá val „vérez tették ki” az ál -
do  zatot. 

Medve Jankó
A medve a nép mesék gya kori és ked velt
alak ja. Kü lön figyelmet érdemelnek azok a
népmesék, me lyek ben mi tikus múltjára em -
lékeztetô fôszerep hez jut. A Fehérló fia, Erôs
Jankó tí pusba tartozó Med  ve Jankó címet vi -
selô meséink cím adó hôse annak kö szönheti
a nevét, hogy szegény as szony medvétôl szü -

letett gyermeke. Át me neti mese válto za -
tok  ban a medve csupán nevelôszülô (a
tró jai hôst, Páriszt, miután atyja kiteszi az
Ida hegyére, medve – késôbbi változat-
ban pásztor – neveli föl). A még hu -
manizáltabb vari ánsokban a hôs neve
már „csak” földön túli erejére utal.
Nem egy mese hôsét Miskának hív -
ják. Errôl az oroszok Misa medvéje
juthat az eszünkbe, illetve az, hogy
az oroszoknál a Medvegyev („Med -
vefi”) mindmáig elterjedt család-
név. E név az alvilágot is siker-
rel meg járó naphérosznak (a
téli, éjszakai Napnak) kijáró

cím. Erre vallanak a Medvevôlegény típusú
mesék is. Hôsük „tenyeres, talpas, lon csos
far kas” medvévé (ördöggé) változtatott ifjú,
akit önfeláldozó szép leány vált meg ezen
átoktól.

A Medvebôrös típuscím alá tartozó mesék
hôsét nem átok, hanem az ördöggel kötött
al ku, vagy szerelmese kezéért vállalt fo ga da -
lom változtatja „medvévé”. Hét évig nem
tisz tálkodhat, ezalatt haja, szôrzete, körme
meg nô. Amikor le telik az idô, visszanyeri
szép ségét, eredeti formáját (mint a magát ta -
vasszal kívül-belül megtisztító med ve). Ne -
gatív szerepkörben (A med ve és az elrabolt
gyermek) a medve maga az ördög, alvilági
istenség, az ember világával szem benálló,
egy szerre termé szeti és természetfeletti 
(-alatti) erô, mesei kategóriával él ve az
„ellenség” képviselôje. Erre az Erôs Jan -
kó típusú me sék is szolgálnak példával,
melyekben a medveerejû hôs ördögöket
és/vagy medvé ket gyôz le. (Hüvej-pici,
Erôs János.) Az utób bi a medveember-

ség ki vá ló, humoros pél dája is egy-
ben. Jánost a gazdája el akarja pusz -
títani. Ki kül di az er dô be, hogy a
disz nó pász tor nak(!), akit Miklós

bá’-nak hívnak, vi gyen tiszta
ga  tyát és inget. Miklós bá’
nem em ber, hanem medve.
Jánost ez nem zavarja: a
med  ve hiába menekül, fel -
öltözteti, fü lön fogja és a
vad  disznócsordával együtt

ha    za   viszi. 
Jankovics Marcell
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Az észak-amerikanyugati partvidékén élô tlingit törzs
hiedelemvilágának központi alakja a medve, melynek
ábrázolása takarókon, ruhanemûkön is látható

Az 1902-ben készült karikatúra
szerint Theodore Roosevelt sajnált
fegy vert fogni az agyon hajszolt,
megkötözött medvére – ezzel vette
kezdetét a Teddy-mackó száz éve
tartó „medvekultusza”


