
Cétény hadnagy és Fánika 

„Száll a madár ágrul ágra, 

Száll a rege szájrul szájra...” 

(Arany János) 

 

Réges-régen, amikor még a magyarok hazát foglaltak, Töhötöm vezér jött a Nyitra 

völgyébe seregével és fiával, Cétény hadnaggyal. Amikor a falunkba – 

Nagycéténybe – érkeztek a honfoglalók, nagyon megáradt a Cétényke folyó vize. 

Kénytelenek voltak megvárni, míg leapad. 

Cétény hadnagy egy vasárnapi napon felfedező útra indult a gyönyörűen kékellő 

Zobor hegy és Nyitra városa felé. A nyitrai várral szemben mocsaras terület 

húzódott, de a túloldalt sűrű erdő ékeskedett. Cétény hadnagy errefelé portyázott. 

Fánika, Zobor vezér leánya több udvarhölgy társaságában virágot ment szedni az 

erdőbe. 

Csodaszép teremtés volt Fánika, hosszú a haja, karcsú a termete. Virágszedés 

közben a lányok énekelgettek, vígan voltak. Zobor Fáni megtalálta szépséges 

virágát, mert az egyik pillanatban csak azt vette észre, hogy egyik kezében 

gyöngyvirágot tart, a másik kezében Cétény hadnagy kezét. Cétény hadnagynak is 

bizony abban a pillanatban ahogyan meglátta a gyönyörűséges leányzót, 

hevesebben vert a szíve. Megszerette Fánikát, Zobor vezér leányát. 

A leányt magával vitte, hogy bemutassa szüleinek. Fánika szívesen ment, mert 

neki is tetszett Cétény hadnagy. Zobor vezér azt hitte, hogy elrabolták a leányát és 

utánuk küldte az embereit. A két fiatal egy lovon lovagolt a magyar tábor felé. A 

Tormos patak partján, amely a mai Tormos városrész kertjei alatt folyik, a sereg 

majdnem utolérte a szerelmeseket. Az üldözők nyilakat lőttek ki utánuk. 

Zobor vezér emberei nyíllal keresztüllőtték őket. Másnap Cétény hadnagy belehalt 

sebébe, utána Fánika is meghalt, délfelé. Lehet, hogy nem is a sebétől, de 

megszakadt a szíve a legény után. Egy sírba temették el őket az akkori pásztorház 

környékén. A honfoglalók még sokáig maradtak a falunkban. 

Régi hiedelem szerint azt mondogatják a cétényiek, hogy ha a templomuk 

bejáratánál Nyitra felől szél fúj, akkor Cétény és Fánika szelleme jön szürke lovon, 

hogy megesküdjenek a templomban. 

 

 

 

 

Földrajzi nevek: 

Nagycétény – Veľký Cetín 

Tormos – Chrenová 

Cétényke folyó – rieka Cetínka 

Nyitra - Nitra 

 

Forrás:  

Nagycétény falu krónikája 



A történetet 1960-ban szájhagyomány alapján Simunek Etel, az akkori krónikaíró 

jegyezte le 
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