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KÉPES GÉZA 

A MAGYAR ŐSKÖLTÉSZET NYOMA 
(Első közlemény) 

]RÓL 

Egy nép ó'sköltészetébe szokták sorozni mindazokat a szellemi kincseket, amelyek a 

kereszténység felvételét megelőző korban születtek meg, tehát létrejöttük megelőzte az írás
beli műveltség korát. A történelembe való belépés/mint záró korszakhatár azért nem fogad
ható el, mivel a magyarság időszámításunk V. századában voltaképpen már belépett a törté
nelembe, s ősi költészete ez időpont után még hosszú századokig zavartalanul virágzott. 
A magyarság esetében az ősköltészet kezdeteit én időszámításunk előtt a második évezredre, 
az ugor ősköltészet kialakulásának korára tenném. A záró korszak határa — persze nem 
élesen meghúzott határvonal — Mátyás korára tehető, annak a magyar királynak uralkodása 
idejére, aki nálunk legutoljára bátran támaszkodott a keleti és világi műveltség hagyományaira, 
az egyházi és nyugati műveltséggel szemben. 

Hogy az ősköltészetet eddig, nálunk legalábbis, következetesen kirekesztették az 
irodalomból és a történeti vizsgálatból, annak oka mindenekelőtt abban rejlik, hogy a keresz
ténység felvételével, az egyház nyelvének, a latinnak bűvöletében „litteratura" névvel csakis 
írott (litterae), írásban megrögzített, és hozzátehetjük: keresztény szellemű alkotásokat értet
tek. A latinitásnak ez az igézete — és igája — megmaradt napjainkig. Meg kell itt mindjárt 
jegyeznem, hogy a keleti népek közül az arabok és perzsák az irodalom fogalmára olyan szót 
használnak — ,,adab" (a perzsában inkább: „adabiyat") —, ami jelent hagyományt, 
műveltséget, szokást, emberséget, illendőséget egyaránt. A mongolok Csingisz idejében 
ismerték és használták a betűvetést — a sémi eredetű ujgurírást —, de ,,A mongolok 
titkos történetéiből világosan kiderül, mit értettek „irodalmon": a nép használatában 
élő, tisztán verses mondásokat, szállóigéket, lírai dalokat és epikus énekeket, melyeket 
részint a nagykán körül kialakult énekszerző és énekmondó rend költött, részint 
névtelen énekesek szereztek; mindezeken kívül, természetesen, beletartoztak az irodalom 
fogalmába még a prózai vagy ritmikus prózai formába foglalt történeti mondák, krónikás 
jellegű elbeszélések is. Ennek a felfogásnak és gyakorlatnak szellemében fogant az irodalmat 
jelentő mongol szó, a néhány évtizede megindult, nyelvújítás szülötte: „dzsokijal", ami 
alkotást jelent. Ezen belül megkülönböztetik az „udga dzsokijal"-t, ami a mi fogalmunk 
szerinti irodalmat (udga = értelem) és az „aman dzsokijaP'-t, ami a népköltészetet jelenti 
(aman = száj). Az oroszban szintén használatos volt a latin »JiHTepaTypa« előtt a »cjiOBecHocrb« 
és a népköltészetre, a folklórra az »ycraaíi cjioBecHocrt.« (szájhagyomány) elnevezés. Az imént 
felsorolt népek mind ismerik ősi népköltészeti kincseiket; az arabok és perzsák iszlám előtt 
virágzó költészete jószerint szájhagyomány alapján vált ismeretessé és lett az írásbeli művelt
ség, az irodalom részévé — gondoljunk itt csak a hét arab „Felfüggesztett" (Mu'allakat) erő
teljes, színes és formai tekintetben is remek költeményeire és a perzsák „paradicsomi" költő
jére, Ferdouszira, aki az Avesztában írásba foglalt ősmondai elemeken kívül maga is gyűj
tötte a nép ajkán élő mondákat, és mindezeket tökéletes formába öntötte hatalmas hőskölte
ményében a Sáhnáméban. A mongoloknál a népköltészet hatása ma is olyan erős, hogy a 
műköltészet vers-zenéjét, ritmikáját és a vers legsajátosabb alkotóelemét: a verssorok ele-
én — és nem a végén — összecsengő betű-, illetve szótagrímeket a népköltészetből merítik. 
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Az oroszoknál a balladaszerű epikus énekeket, a bilinákat szintén szájhagyomány alapjárt 
jegyezték le, s a nagyszerű lovageposz, az Igor-ének szintén népmondákból alakult egy lovag
költő keze alatt. Ezeket az alkotásokat nemcsak hogy dallamokkal kell elképzelnünk, de dalla
maik ma is megvannak, és ha kedvünk kerekedik hozzá, meg is szólaltathatjuk őket. 

Ezek után nyelvünk hegyére törekszik a kérdés — bár előre jelzem: ma már korántsem 
olyan fájdalmas hangsúllyal, mint még Arany életében is: Hogy lehet, hogy nekünk magya
roknak nincs ősköltészetünk? Hogy lehet, hogy semmi biztosat nem tudunk róla, s újabban 
még bizonytalan tájékoztatást sem hallunk erről a rendkívül fontos tárgyról? 

Azt már említettem, hogy irodalomtörténészeink kizárták kutatásuk köréből az íratlan 
népköltészetet. Még határozottabban elhárították maguktól ősköltészetünk kutatását, ami
nek — mint makacsul hajtogatják — még morzsái sem maradtak ránk. Ez az állítás — már 
itt kimondhatom — nem felel meg a valóságnak, de, persze, ez a tény csak akkor válik nyilván
valóvá, ha az eddigiektől merőben eltérő úton-módon igyekszünk megoldani ezt a kérdést. 
Nem akarok itt ősköltészetkutatásunk eddigi történetével foglalkozni. A harc a túlzottan hiszé
kenyek és a túlzott kritika késével vagdalkozó irodalomtörténészek'között dúl, és 1921 körül a 
hiperkritikusok ki is csikarták a győzelmet: késüket nem arra használták, hogy ezeket a 
bonyolult kérdéseket finoman boncolják, hanem arra, hogy ősköltészetünk terén tabula 
rasát vagy, pontosabban, fehér foltot teremtsenek. Az igazságra nem az bukkan rá, aki a. 
két csoport között, hanem aki kettőjük fölött helyezkedik el, s ilyen módon jóval nagyobb 
távolságot tud betekinteni az időben visszafelé is, meg előre is. Nem arról van tehát szó, hogy 
egyeztetőként, összehangolóként lépjünk fel a két csoport között, hanem arról, hogy eddig: 
merőben érthetetlen módon figyelmen kívül hagyott anyagok tüzetes átvizsgálása után folyó
kat, tavakat, hegyeket, völgyeket, síkokat és emberi településeket rajzoljunk a kihívó, rikító 
fehér foltok helyére. 

* 

A XIX. századot, mint másutt Európában, nálunk is az eposz utáni romantika fűtötte 
vágy jellemzi. Ennek a vágynak állandó táplálója — különösen a gyarmati és feudális elnyo
más alatt vergődő népeknél mint a finn, az észt és a magyar — a nemzeti függetlenség és a 
társadalmi felszabadulás eszméje. Az idegen igában vergődő kisebb népek úgy sejtették, és 
jól sejtették, hogy ha nemzeti hőskölteményt, eposzt tesznek le a nemzetek asztalára, ezzel 
maguknak is helyet vívnak ki a nap alatt. A finnek és az észtek idejekorán felismerték azt az 
igazságot, hogy eposz csakis a nép ősmondáinak gyűjtése és rendszerezése útján születhetik 
meg. Mi, magyarok nem követtük a távoli nyelvrokonok példáját — ez az út ugyanis sok-sok 
küzdelmet, szenvedést ró a vakmerő vállalkozóra, és azzal fenyegeti, hogy erőfeszítése teljes 
kudarcba fullad. Nálunk, amikor a nemzet közvéleménye eposzt követelt, Vörösmarty lenyű
göző huszárvágással oldotta meg a súlyos feladatot. Arany János Béla király jegyzőjének és a 
Képes krónikának egy-egy részletéből kerekded eposz körvonalait látja felderengeni, és egjr 
angol népköltészeti kiadványt ismertető cikkében ezeket írja: „A mi Angliában már csak 
kivétel, az nálunk még rendes dolog. Minden falu, minden tűzhely megannyi mesefészek, 
minden pórfiú egy élő gyűjtemény. Azt várjuk-e, hogy a polgárosodás, a műveltség terjedése, a 
napi üzlet gondjai kiszorítsák közülünk a népi költészet maradványait, elűzzék a tündéreket s 
akkor fogjunk a gyűjtéshez? Még van idő, de nem lesz soká. Amazok (a mese, rege) helyét józan 
ismeretek, de a költészetét, félő, bizonyos csinált, az irodalmi hangot affectáló modor fog
lalja el, éppen úgy, mint népzenénk máris sokat vesztett eredeti zamatjából. Mentsük meg, 
amit lehet." Ezt írja 1861-ben: És mégis, a gyűjtéstől ő is visszariadt — mozgósító, lelkes 
szavainak olvasása után nem tudjuk megérteni: miért? . . . Hiszen ez idő tájt a gyűjtés még a 
világ minden táján eredményre vezetett. Finn- és Észtországban a gyűjtőutak eredménye
képpen nemzeti eposzok születtek meg: a Kalevala és a Kalevipoeg. A finneknél Lönnrot, az 
észteknél Kreutzwald - mind a kettő elsőrendű költői tehetség — alkotó, alakító módon is 
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belenyúlt a nagy gonddal és fáradsággal összegyűjtött anyagba. A Kalevaláról most csak 
annyit, hogy az eposz szerkezete, gerince és csontozata Lönnrot szellemének szüleménye. 
Lönnrot abban a meggyőződésben dolgozott, hogy újra felépíti azt a hatalmas és egységes 
naiv eposzt, amely — mint ők hitték — ilyen formában élt a nép ajkán. Ma már tudjuk, hogy 
egységes nagy eposzok nem éltek a nép ajkán, hanem csupán lírai dalok és egy-egy hős körül 
kialakult mondakörök. Ilyen mondák, illetve mondakörök ma is élnek még egyes népeknél, 
így például a mongoloknál is — de ha bárhol egységes szerkezetű eposz született (Sáhnámer 
Iliász, Odüsszeia, Nibelungenlied, Igor-ének, Kalevala, Kalevipoeg), az mind egy-egy költő 
egyéni alkotó-alakító munkájának eredménye. 

* 

A magyarság ugor elődei az i. e. III. évezred közepétől az i. e. I. évezred közepéig éltek 
és vándoroltak együtt, ez idő alatt alakultak ki a manysi, chanti és magyar nép ősi elemei és 
sajátos vonásai. A nyelvtudósok, úgy látom, megegyeznek abban, hogy az ugor csoport tag
jainak egymáshoz való kapcsolata már eleve is laza volt, s el kellett szakadniuk, mivel amúgy 
is már egymástól különböző módon fejlődtek. Szerintem ez a kapcsolat az elválásig sokkalta 
szorosabb volt, mintsem gondolnánk, legalábbis semmiképp nem lazább, mint pl. a permiek 
egyes csoportjai között. Tehát az ugorság három csoportja nem azért szakadt el, mivel már 
eleve nagyobb arányú külön fejlődés indult meg közöttük, hanem azért indult meg külön fej
lődés, mivel elszakadtak — pontosabban: mivel a magyarok elődei különváltak a másik két 
csoporttól, amely nagyjából ma is együtt él. Az ugorság, a nyelvcsalád legkeletibb ága, az 
életközösségből való kiválása után, természetesen, már távolabbra vonult az őshaza erdő
övezetéből dél felé, a ligetes sztyepp irányában, és ez a halászó, gyalogszerrel vadászó, gyűj
tögető népcsoport fokozatosan megismerkedett a lótartással. Ezt az új életmódot és termelési 
formát, szerintem, már időszámításunk kezdete előtt félezer évvel átvehettük a szkítáktól 
vagy még előbb a kimberektől, akik, mint később a szkíták, a dél-oroszországi sztyeppéken 
élve a nomád hódítók életét, érintkeztek az erdősávok és ligetes sztyeppék népeivel. Hogy az 
ugor lótartás ilyen régi, azt éppen az ugor mondák legrégibb rétege minden kétséget kizáróan 
bizonyítja. De ennél is sokkal többről van szó. Az erdőövezet és később a ligetes sztyepp 
elhagyása után az ugorság vadásztörzsből sztyeppi lovas nomád néppé lett az uráli őshazától 
délre elterülő, vízzel és fűvel bővelkedő vidéken. Az Urál folyón is átkeltek, s az Urál hegység 
déli nyúlványai s az Aral-tó között elterülő végtelen pusztákon csatangoltak, iráni eredetű 
szkíta törzsek szomszédságában. I. e. az V. században írta híres könyvét Hérodotosz a görög-
perzsa háborúk történetéről. Ennek IV. könyvében már említi a hunokat, akik ez idő tájt a 
Volga és a Don összefolyásánál éltek. Az i. e. V. században tehát már a hunok is kapcsolatba 
kerülhettek az ugorokkal.^ legrégibb nép, amelyről tudjuk, hogy nomád lovas kultúrát ala
kított ki, a kimberek, utánuk a szkíták. A szkítáktól vették át a lovaskultúrát a hunok, akik
hez már az őshaza elhagyása után úgy ezer, ezerötszáz évvel köze lehetett az ugorságnak. 
A Hérodotosz könyvében szereplő népek közül leginkább érdekel bennünket az i. e. 800-ból a 
Vjatka és Káma vidékén lakó budinok és a tőlük keletre az Urál nyugati és keleti lejtőin élő 
tyssagéták és tőlük még keletebbre: a jürkák népe. A budinok a zűrjének és votjákok ősei 
lennének, a tyssagéták valamelyik más finnugor nép — a jürkákban pedig az ugorok őseit 
sejtjük. A budinok és permiek, valamint a jürkák és ugorok egyeztetését nyelvtudósaink 
többször megkísérelték, de mindmáig bebizonyítottnak venni nem tudták. Kezdem a legfon
tosabb népnéven: a jürkán. Itt, sajnos, az történt, hogy nyelvészeink eleve biztosak voltak, 
hogy Hérodotosz szava csakis a jugra népnevet foglalhatja magába, már -pedig a hangátvetés 
is lehetetlen (jugra ~ jurka) és a szókezdő , , j " is lehetetlen, hiszen ez későbbi orosz hatásra 
kifejlődött hang az ugra szó előtt. Hát mindez igaz, csak az különös, hogy Hérodotoszra, 
vagyis Hérodotosz görög és szkíta tájékozóira mindénképpen az ugra szót akarják rátukmálni, 
holott azok egészen más szót akartak közvetíteni a kortársaknak meg az utókornak. Szerintem a 
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jürkai nem más, mint az az ember (férfi) jelentésű szó, ami finnben ürkä (ürko), a mariban 
erye. A finn alak, a szóvégi nyílt ä-vel valóban ürka hangzású lehetett az idegen fülnek, ahogy 
ma is a Keszthely nevet tréfásan más vidékiek Kaszthalynek ejtik. Hangsúlyozom, hogy az 
ürkä — erye szónak népnévként kellett szerepelnie, hiszen ebből a szóból alakult a magy-eri, 
megy-eri népnép második tagja. Magyarázatra szorul még a szókezdő / hang a jürka szóban. A 
szó elejének /-vei való bővülése a finnugorságon belül is felléphet minden orosz hatás nélkül. így 
pl. a magyar él: finn elää szó a szamojédban fii alakban él — az ugorságon belül is akad rá 
példa: a magyar al (— valaminek az alsó része) — vogul jol, osztják il. a magyarű/ és a manyszi 
foe ugyanaz a szó. A szókezdő e, é vagy i hangnak /-vei való bővülése a vogulban gyakorinak 
mondható: ekwa 'feleség, asszony' — közép-lozvai alakja: jékwa; ériy 'ének' — közép-lozvai: 
féri 'ének' és ugyancsak közép-lozvai: ferrenti 'énekel'; ét 'éj'— kondai alakja: ji (jitipöl,,éjszaki 
táj' fiti vöt 'éjszaki szél') stb. Szerintem idetartozik a finn uuhe (ejtsd: úhe=anyajuj) és a magyar 
juh szó megfelelése, amit a nyelvészek éppen a / hangtani magyarázatának nehézsége miatt eluta
sítanak. 

Lássuk most a budin szó magyarázatát. Röviden: szerintem az ud zürjénben, votják-
ban, cseremiszben meglevő szót (jelentése: liget) foglalja magában, amit az iráni nyelvű infor
mátor módosított egy szókezdő w, illetve b hanggal. A szókezdő u vagy o hangnak (de az ä-nak 
is!) w-vel való bővülésére jónéhány példát idézhetünk az ugorságon belül, sőt a törökség 
nyelvéből is. A vogul änkwel 'fatörzs, a tavdai nyelvjárásban így hangzik: wöijöl. A vogul 
äln' a züst, arany', osztják: ühln 'ón' »cseremisz: wulny 'ólom, ón', magyar: ólom, vogul: wölem. 

A vogul: ür a magyarban: vár, de a vogulban is megtaláljuk az ür szónak w-vel bővült 
alakját: würkat. 

A magyar ökör szó, ami a mongolban is így hangzik: ukur, a köztörökben pedig öküz—a 
csuvasban szintén v-vel bővül a szó elején: vőGör. Jól tudjuk, hogy az ud (cser. oto) szó nép
névként használatos: ud-murt — ligeti ember — votják. Ez a gondolatsor azért vált szük
ségessé, hogy teljes határozottsággal idézzem meg tanúként a történetírás atyját, Hérodotoszt: 
az ugorok (de már a permiek: a zűrjének és a votjákok is!) nemcsak hogy ismerték a lovat 
Hérodotosz idejében, de merész lovasvadászok voltak. A kutatók mindmáig vitatkoznak afelől: 
melyik nép ismertette meg az ugorokkal a lovat és a lótartást. A vogul és osztják hősmondák
ban úgyszólván tömegesen fordul elő a sziper (soBar) szó, ami feltétlenül az ősi kultúrát átadó 
nép neve. Ezt a népet, amellyel a történelem későbbi folyamán hol szabir, hol szovár néven 
találkozunk, én nem türk, hanem iráni népcsoportnak látom. Mindenekelőtt erre mutat a 
szovár lovas = >*>•* szó jelentése. A szó avesztai alakja ugyan asabäre, de a hangsúlytalan első 
szótag elesése és a b ~ v váltakozás már akkor jelentkezhetett az átvevő nyelvben, az ugorban. 

* • 
A vogul és osztják (manysi és chanti) legközelebbi nyelvrokonunk. Ezt elég gyakran 

halljuk és olvassuk nyilatkozatokban, de mind ez ideig arra szorítkoztunk, hogy egyes két
ségkívül közös eredetű szavakat mutassunk fel, amiknek töredezett mozaikjából sehogyan sem 
akart kialakulni a közös szellemet sugárzó teljes kép. Én a vogult és osztjákot, kiváltképpen a 
vogult, úgy tekintem, mint amely népnek feljegyzett ősi eredetű szövegei a mi nyelvemlékeink
hez a Halotti Beszédhez és az Ómagyar Mária-siralomhoz képest még ezer-ezerötszáz évvel régibb 
kor nyelvét és szellemét tárják elénk, és ami szintén eléggé fontos: a latinság és egyáltalán 
minden nyugati nyelv szellemétől szinte teljességgel érintetlenül. Ez az igazság akkor tárult 
fel előttem, amikor egy — feltehetően legrégibb réteghez tartozó — éneket fordítottam, 
amelyet a vogul sámán lóáldozat bemutatásokon mondott a „hét isten közül az égi térség leg
kisebb fiának", a vasbotos isten-öregnek és feleségének. A fordítás közben egyszerre éles meg
világítást kapott, egy szókapcsolat, ahol az áldozó sámán arra kéri az istent, hogy a feláldozott 
lovat majd odafenn vezesse térdig érő mély vízbe. A mély vizbe vogulul így hangzik: mii vitné. 
A mii szó mutatja a magyar iző nyelvjárás sajátságát, a vitné szó pedig azt a szamosháti nyelvi 
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jelenséget, hogy a főnévi igenév -ni végződésével látják el a célt kifejező helyhatározó szókat: 
„szomszédni indultam", „papni ment". Eleve tiltakozom olyasféle gyanú'ellen, hogy játékosan 
összeszedek hasonló hangzású és jelentésű vogul szavakat és önkényesen gyúrom őket össze 
mondatokká. Mindenütt a lejegyzett eredeti szövegekhez ragaszkodom — miért is ne tenném,, 
hiszen a legügyesebb mesterkedéssel sem tudnék az eredeti szövegrészeknél egybevágóbbakat 
és meggyőzőbbeket összeszerezni. íme mindjárt két példa arra a magyar stílusbeli finomságra, 
hogy a nyomatékosítást az állítmánynak főnévi igenév alakjában való megismétlésével érjük, 
el: l/ ángyikám, hímed hajtani itt hajtottad (felbujtani itt felbujtottad) — vogulul: ányikém, 
humin hujtné ti hujtasztén" (Munkácsy V. N. Gy. II. 81.). 2/ élő-haló ( = ember) ülte földet 
teremteni itt megteremtetted (alábocsátani alábocsátottad): élém-halész únlene má táratunkwe 
ti táremtaszlen." (I. CCCXXXI). 3/ Táremnél nevel teremttettél (=Tárem nőt teremtett 
(neked), ama néd (nőd) tolvajoltatott (ama nődet ellopták): Táremne nél táratawäszen ari 
nén tulmentawesz 4./ (A) füvet nyüvöm: Pum nyewitem. (Munkácsi: Vogul nyelvjárások, 1894. 
150. és 176.1.) 5./ Én (egy) hetet élek itt: an szät álantem tit' (Munkácsi V. nyelv. 281.) Több 
mondatból álló összefüggő szövegrész: ,,Száj-nyelvtelen elül. Keííed (második) hajtót (követet, 
aki szalad, hajt) is küldnek : atyafiad két fa öltötte parafát (tutajt) nyűgöztek, készülj, jöjj!" : 
„szúp-nyelmtal él-únli. kitit /ajtä ász kétwesz: ja' i pi-yayen kit jiw áltém porä neuesten, 
ászten, jajén!" Az egész háromtagú hosszú mondatban mindössze három szó van, amely 
ismeretlen a régi magyar szókincshez képest: a 1/ jä'i = apa, (atyád fia ősi magyar össze
tétel, a vogulban is, sőt atyád lánya is, nővér jelentéssel);*2/ jiw == fa és 3/ásti — komi 
kölcsönszó a vogulban: — felkészül. De sok-sok mondatot idézhetnénk egy szó kihagyás 
nélkül, amelyek teljes egészükben magyar szavakból, szólásokból állnak: Já (ősmagyar jó 
= víz, vö. Sajó = sóvíz, Hejő = hé(v) jó (= meleg víz stb.) — tehát: já pala vojil aumälsz 
= folyó fele vajjal ömölt. (Munkácsi Vog. nyelvj. 150.) Én vasas nyíl alsó-felébe fűzésem igen 
itt neszezik (zajlik, sejlik): 

„am (én) kérirj (kér és a magyar kard szó ugyanaz) 
nyál (nyíl) joli-pálné (alsó felében) 
patilimem szaka ti szujti." ( = pottyanásom igen zajlik [sejlik]), 

és a folytatásban is minden szó magyar: 
„nalin nyál joli-pálné 
patilimen szaka ti szujti: „nyeles nyíl alsó felébe fűzésem igen neszezik (szuj = zaj). 

Mai magyar nyelven: „Úgy érzem: a nyeles nyíl alsó fele belém fúródik." Azt hiszem, példá
nak ennyi is elég állításom bizonyítására, hogy ezeket a régi vogul — és osztják — szövegeket 
részleteikben a mi nyelvemlékeinknek, e népek régi népköltészetét pedig bizonyos fokig a mi 
népköltészetünk ősének kell tekintenünk. > 

* 

A költészetben az élet jele — és elengedhetetlen feltétele — a ritmus: a hangsúlyos és 
hangsúlytalan szótagok váltakozásából keletkező szakadatlan zenei lüktetés, mint az élő szer
vezetben az érverés, mely gyorsabb vagy lassabb az indulatok váltakozásához képest. Ritmus
ról csak abban az esetben beszélhetünk, ha bizonyos dallamegységek nagyjából szabályosan 
ismétlődnek. A régi népköltészet alkotásait mindig dallammal kell elgondolnunk: a versmonda
tokkal együtt születik meg a zene. Egyes daloknál a zene az uralkodó elem, másoknál a szöveg 
— persze hamarosan kialakul olyan műfaj is, melynél zene és szöveg egyforma súllyal jelent
kezik. Az első csoporthoz tartozók szélsőséges darabjainál a mindennapok öröméből, gondjai
ból, vágyaiból, indulataiból úgy szökken elő a dal, mint madarak torkából az ének. Nyelv
rokonaink közül a lappoknál élnek még ma is ilyen ősprimitív dalok — mindjárt idézek is 
egyet, szövege mindössze ennyi: rénszarvasok! rénszarvasok! Á zene: egymás mellé rendelt 
dallamképletek — olyan élénkítő színezéssel, amely már nem is melizma, hanem egész trilla: 
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Valóságos bűvölő énekek ezek - nem csoda, hogy szemet szúrtak a papoknak: meg
szólaltatják a vadállatokat és madarakat, a hóf aj dókat, a rénszarvast meg a farkast. De egyes 
dalaik, mint az itt következő, a tenger végtelen hömpölygését is meg tudják idézni: 

A második csoportba tartozó énekek a beszélt nyelv ritmusát a szokottnál jóval erőseb
ben éreztetik - ezt az énekmohdási módot legtisztábban megőrizték gyermekjátékaink kiolvasó 
versei. (Magukat a gyermekjátékokat már dallam kíséri, egyszerű struktúrájú — kevés építő
anyaggal, mellérendelő szerkesztéssel.) 

A beszédvers ősi, ma is élő változata a siratóének. Régi siratóénekeink közül kevés 
őrizte meg szövegének élő beszéd jellegét és a recitatív kántáló előadásmódot, amelynek - bár 
látszólag kötetlen - szigorú szabályai vannak, egyebek közt pl. az, hogy az érzelmi forróság az 
első hanggal csap a legmagasabbra. Ezt a sajátos vonást ma még élő siratóénekeink megőriz
ték. De a parlando dallamon belül a szöveg ritmikus és érzelmi elemeinek uralmát, ami sirató
énekeink legrégibb rétegére jellemző, újabban, főleg az egyházi zene hatására, a melodikus 
elemek túlsúlya váltja fel. Ugyancsak egyházi hatásnak tudható be a szokványos versmegoldá
sok fokozatos győzelme régi siratóénekeink megrendítő hatású, eleven szövegrögtönzései 
felett. Ilyen ismétlődő, megszokott sorpárok; 

„Nyugodjík, nyugodjík, 
Itíllet napjáig, 
Eljött az Űr Jézus 
Nem kisett sokáig" 

vagy 
„Eljött az Úr Jézus 
Bő orvosságával, 
Bekötözte sebét 
Barzsam-olajával." 

stb. 
Hadd idézzem azt á siratóéneket, amelyet én a ránk maradottak közül a legősibbnek, 

legmegindítóbbnak érzek, amelyet Kodály jegyzett le Nagyszalontán. Itt a férjét sirató asszony, 
Fekete Istvánné az ősi szabályok szerint rendkívüli módon alkalmazkodik a szövegritmusok
hoz - nem úgy, mint a balladák - , így az élő beszéd drámaiságához még közelebb kerül: 
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Amint látjuk, az ének formailag élesen sorokra tagolódik. Mindegyik sor ereszkedő 
jellegű — az egész koncepción még élesebben jelentkezik ez az ereszkedő jelleg. S hogy az 
«létnek, az eleven beszédnek mennyire része ez a „vers", mutatják azok a szintén lejegyzett, 
közbevetett mondatok, amelyekben a sirató, két ízben is félbeszakítva énekét, rendelkezéseket 
ad lányának a halotti tor rendjének megtartására — hiszen ez a tor is csakúgy hozzátartozik 
ehhez az ősi szertartáshoz, mint maga a siratás. 

Az anyajogú társadalomban a nőké volt a sámánság tiszte, s az ő joguk volt az ilyen szent 
szertartás elvégzése is, mint a halottsiratás. Azokból az ősrégi időkből ilyen keskeny erecske 
jutott el a mi korunkig, hirdetve a nők nagy művészi készségét a lírai rögtönzés terén. Ahogy 
ma a keresztény papok merőben idegen halottakat is elbúcsúztatnak a megszabott fizetségért, 
így búcsúztatták el valaha a női sámánok a halottakat, idegeneket is, mert ez is tisztükhöz 
tartozott. Ha a feleség meghal, nem a férj búcsúztatja, hanem sirató asszony, aki ilyen mély
ségesen őszinte és művészi énekben siratja el egy kupa lisztért, egy véka búzáért meg egy kis 
•zsírozóért: 

„Én is megsiratom idegen litémre 
Hullajtom könnyeim hideg tetemire . . . " 

A rokon finn nép eposzáról már ejtettünk egy-két szót. De úgy érzem, foglalkoznom 
kell itt még a finn „ősköltemény" néhány olyan kérdésével és részletével, amelyek szoros kap
csolatokat mutatnak ősköltészetünk fontos elemeivel. Elias Lönnrot, az eposz egybeszerkesz-
tője, a szerkezet megalkotásán kívül más természetű változásokat is végzett az eposzon. így 
pl. az egyik főhős, Väinämöinen, a finn mondák többségének tanúsága szerint kovács-isten, 
aki nemcsak „dalt kovácsol", hanem csodálatos szerszámokat is. Väinämöinen szerepe e 
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tekintetben jelentősebbnek látszik, mint Ilmarinené. Több finn énekben megtaláljuk azt a fel
fogást, hogy Väinämöinen a világ első kovácsa, aki megtanította az embereket arra a tudomány
ra, hogyan kell a vasat alkalmassá tenni a mindennapi élet céljaira: munkaeszközök és fegy
verek kovácsolására. A vas edzését a néphagyomány általában Väinämöinennek tulajdo
nítja.1 Lönnrot nyilván úgy gondolkodott, hogy elég egy kovács-isten egy eposzban, s Väinä-
möinent, óklasszikai hatásra, Orpheusz képére formálta. Ez, persze, önkényes változtatásnak 
már csak azért sem mondható, mivel a finn főhősök mindegyike mestere a dallal való bűvölés-
nek, még Lemminkäinen is, aki a szigeti szüzek káprázatára énekével aranyalmákkal rogya
dozó fákat, madarakat, kutakat varázsol elő. A kovácsok az észt monda szerint is istenszerű 
lények, akiket csak a maguk gyártotta fegyverrel lehet legyőzni. A kovácsok ilyen, szinte 
istennek kijáró tisztelete megvolt a régi mongoloknál, a türköknél és a kaukázusi népeknél, 
pl. az abházoknál;2 közös kincsük ez a finnugorokkal, talán mindnyájunknál közös iráni forrás
ból táplálkozik. Az iráni ősmonda szerint, amit aztán Ferdouszi beleolvasztott eposzába, a 
gonosz sárkánykirály, Dhahhak ezeréves uralma alól Kávé, a kovács szabadítja meg a népet: 
hadat szervez és bőrkötényét tűzi ki a felkelés zászlajául, és végül is a felkelés teljes győzelme 
trónra juttatja Ferídunt, az iráni nemzeti dinasztia ősét. Az iráni lobogó valóban egy bőrből 
szabott kovácskötény volt, amelyet arannyal és drágakövekkel borítottak. Az arab hódítók 
a Quadisziya mellett vívott csatában (636—637) ezt a rendkívül becses nemzeti ereklyét el
zsákmányolták s darabokra vágva egymás közt felosztották. A Dhahhák-monda magva megvan 
már az Avestában (i. e. VI. sz.), ez pedig, természetesen, még régibb mondaanyagból származik. 
A perzsa királyság megalakulásánál tehát egy kovács, Káva játssza a főszerepet. Már itt a névben 
rejlő \$3% (kávi = bölcs) jelentés arra mutat, hogy eredetileg bűvös erőt tulajdonítottak 
ennek a perzsa kovácsnak, ugyanúgy, ahogy később a türk és a mongol khagáni méltóság is az 
ősi kovács^istenség vagy kovács-királyság hitében gyökerezik. Ez a hit egyebek között azt 
tanítja, hogy a kovács-isten az égből izzó vastárgyakat, fegyvereket és szerszámokat dobál le 
abból a célból, hogy a nagy tervei végrehajtására kiszemelt kivételes képességű személyeket 
kiválassza. És ez a vallásos színekkel átszőtt hagyomány olyan régi, hogy már a világ leg
régibb népének tartott szkítáknál is élt. Egy szkíta monda szerint Targitaosznak, aki a vég
telen kiterjedésű szkíta füvespusztán élt, három fia volt, akik apjuk után közösen uralkodtak. 
Történt pedig egyszer, hogy aranycsésze, aranyeke és aranyjárom hullt az égből. Arnikor a 
legidősebb fel akarta venni ezeket a tárgyakat, láng csapott ki belőlük s összeégették a fiú 
kezét. A következő fiú is így járt, és csak a legkisebbik fiú tudta felszedni őket, — megragadta a 
tüzes harci bárdot is, őt nem égette össze, s így ő lett király az egész szkíta föld felett. Ez a 
történet időszámításunk előtt 1500-ra időzíthető, tehát a vaskor kezdetére. A három fiú a nép 
három társadalmi rétegét jelképezi, és feltűnő a szkíta, perzsa, mongol és finnugor mondákban a 
legkisebb fiú trónöröklése, illetve előnye az osztozkodásnál az idősebb fiúkkal szemben. Ezt 
látjuk Ferídum történeténél, aki legkisebb fiának adja Iránt, a másik kettőnek a távolabbi 
országrészeket. Csingisznél is: a legkisebb fiú kapta az atyai jurtát, a többiek a távoli földeket 
örökölték. Kalevipoeg is Kalev vezér legkisebb fia, mégis ő örökli a királyságot. A magyar 
népmesék híven őrzik még ezt az ősi trónöröklési szokást, ezekben is a legkisebbik fiú vág 
bátyjai elé, s ő lesz a király. A három fiú szerepeltetése a papok, katonák és nép hármas tago
zódásának felel meg, és a primogeniturával szemben az ultimogenitura elsőségét példázza. 

1MAHTTC HAAVIO: Väinämöinen, Helsinki, 1952. Suomalainen Tiedeakatemia Kiad. 
2 Az abházokrólj akikkel a magyarok a honfoglalás előtt szintén érintkeztek, eddig alig 

esett szó. Pedig népi eposzuknak éppen a kovács-istenségre vonatkozó részletei rendkívül érde
kesek. Az abház mondák hőse, Szaszrikva izzó állapotban születik meg. Anyja, Ajnar kovácsért 
küld, aki rögtön látja mi a helyzet és mit kell tennie: az izzó csecsemőt műhelyébe viszi és ott 
vassal eteti meg. Világos tehát: a főhős megszületésében a vas születését példázza a monda. 
Továbbá: hogy a kovács, a homo faber, a sorsdöntő bűvös igék és varázslatok legfőbb bir
tokosa. 
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Miért időzöm ilyen sokáig a kovács-istenség, illetve kovács-királyság tárgyalásánál? 
Azért, mert ebből a korszakból és ebből a mondarétegből származik a legrégibb ismert ős
magyar vagy, pontosabban, hun mondánk: isten kardja is. A hunok valószínűleg már ott, a 
szkíta pusztákon ismerték meg és szívták a maguk műveltségébe ezt a mondát. Arany János 
mondja „Naiv eposzunk" című tanulmányában, hogy a népmese, e prózai előadású költemény 
nem regénye a népnek, hanem valóságos eposza, a monda pedig a nép története. Ez a túlságo
san éles határvonal a mese és monda között a valóságban teljesen elmosódott: az ősi mondák 
mesék formájában élnek tovább mindmáig. így a 3500 éves szkíta monda tovább él magyar 
mesében, amely Erdélyi János,,Magyar népköltészeti gyüjtemény"-éből vált ismeretessé az irodai-
lomban. A mese címe: „A titkolózó kisfiú és az ő kis kardja." Ez a mese több tekintetben rend
kívül.érdekes. Először is úgy indul, mint az ősi patriarkális királyságok története, mint akár 
Targitaosz szkíta fejedelem, Temudzsin mongol ifjú vagy Kalev észt vezér története: puritán 
egyszerűségbe, szegénységbe születik bele a tüzesarcú kisfiú, aki kardhüvellyel a derekán jön 
világra. A kis' kardhüvely a gyerekkel együtt növekedik. S ugyanazon a napon, melyen a kis
fiú megszületett, kiütötte magát a kis kertben egy kardhegy, mely éppen úgy növekedett, 
mint a kisfiú oldalán a kardhüvely. Mikor a kard teljesen kinőtt a földből, az időközben 
ifjúvá cseperedett kisfiú kirántotta a földből a ragyogó pengét, a hüvelybe illesztette, s aznap 
éjszaka csodálatos álmot látott, amelyet azonban senkinek, még tulajdon édesanyjának sem 
hajlandó elmondani. Egészen rövidre fogva a hosszú és izgalmas történetet, a bátor legény 
veszedelmes viszontagságokat él át, de minden veszélyből kisegíti csodálatos kardja és éles 
esze. Ez a két hűséges segítőtársa végül is megszerezte neki a magyar királyságot.. . Leg
szívesebben idézném az egész mesét, de egy részletére feltétlenül ki kell térnem. „Egyedül 
ment a bátor vitéz a török császárhoz. A vén boszorkánnyal az udvaron találkozott, ki suttogva 
monda neki: most jöttél utoljára szép Törökországba. A kard csordult. Az ifjú rá se hallgatott a 
banya szavára. Mikor a király küszöbén átlépett, tizenöt fegyveres török állott vele szemben. 
Kiugrott a kard a hüvelyéből, s a törököket mind gombódára vagdalta; a királyt nem bán
totta, hanem ismét hüvelyébe szaladt. Éjszaka a vén boszorkány el akarta lopni a kardját az 
ifjúnak: de a kard kiugrott, s a boszorkány vasorrát lecsapta." Lehetetlen itt az észt monda 
hősére, Kalevipoegre nem gondolnunk, aki szintén csodálatos kardot kapott a sorstól. Ezt a 
kardot a Pejpusz-tó varázslója el akarta lopni, míg a hős aludt. Minden bűvös tudományát 
Összeszedve, a varázsló végül is elemelte a kardot, de a kard, ez a külön életet élő tárgy a hídon 
kicsúszott a varázsló hóna alól és a folyóba ugrott, ahova már nem követte a t o l v a j . . . 

Az ősi kovács-isten kultuszának nyomait, az égből ledobott tüzes tárgyak hagyományát 
őrzi Diószegi Vilmos sámánokról szóló úttörő könyvének története a „küzüngü"-ről. Egyik 
sámán elmondta, hogy egy kivájt kövön tüzes fémlapot talált. Ezt égi ajándéknak tekintette, 
varázseszköznek használta — azt tartotta: „éppen azért van ereje, mert olyan tüzes." A szerző 
úgy látszik zavarban van a szó eredetét illetően. (Hogy ez mi? Bevallom még ma sem tudom.) 
Nos, a szó helyes alakja: Közüngü, már az ótürkben ismeretes név és eszköz, a közün = mutat
kozni, láthatóvá válni, megjelenni szó származékai közüngü (vagy küzüngü) pedig egészen 
pontosan ennyit jelent: tükör.. .3 

Még valamit a kovács-istenség kultuszáról. A kovács-király ótürk neve: tarqan vagy 
tarchan. Mongol neve darchan. Amikor a kovács-királyság eredeti hivatása és jelentősége meg
változott, nagymértékben módosult a szó eredeti jelentése is, és már a VIII. században 
az ó-türkben magas méltóságot jelentő szó lett belőle. Én mongóliai utam alkalmával, 1954. 
július 12-én, megérkezésem első napján már átéltem a mongol darchan szó első jelentését. 
Abban a különös izgalomban volt részem, hogy ott lehettem a ,,három férfias játék", a nyila
zás, lófuttatás és a birkózás lefolyásánál. Az a birkózó, aki valamennyi társát legyőzte, mint 
minden évben, ezúttal is nemcsak jutalmat, hanem rangot is kapott: „darchan avraga" — ami 

3 Sámánok nyomában Szibéria földjén, 216.1. (Magvető, 1960.) 
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ennyit jelent: a legyőzhetetlen óriás. Nemsokára azután megtudtam, hogy a darchan szó egy
szerűen kovácsot is jelent. Ugyancsak ott, Mongóliában hallottam egy olyan sámánról, aki 
kovács is egy személyben. Míg ezeket a sorokat írom, arra kell gondolnom, hogy ez a mai 
mongol kovács a fejlődés legelső fokát képviseli, hiszen az ősidőkben kovácsság és sámánság 
egy személyben összpontosult: állandó közvetlen érintkezés a fújtató szította tűzzel és a tűz
ben izzított vas formálása-edzése: tűzimádás és teremtés. Szerintem a darchan (tarqan) szó 
összetétel, az első tagja a szankszkrit eredetű dar ni (tárni) = varázsige szóból alakult, a máso
dik tagja pedig = khán, király. Tehát az egész szó táltoskirályt jelentene, az én értelemezésem 
szerint.33, A szónak ismerjük nőnemű alakját is: tarim. Ez az alak a korra mutathat vissza — a 
matriarchátus korára —, amikor még asszonyok kezében volt a varázsdob és a varázstükör . . . 
Meg kell még említenem, hogy az ősmondáknak e legősibb rétegét feszegető szó a mai Magyar
ország egyes helyneveiben él tovább Tárkány alakban. íme, ez is egyik morzsája ősköltésze-
tünknek . . . 

* 
Többen megírták: a matriarchátus, az anyajogú társadalom nyomai több finnugor nép 

szokásaiban kimutathatók. Ha finnugor nyelvrokonaink ősi mondáit s népmeséinket e tekin
tetben megvizsgáljuk, meglepő új eredményekre bukkanunk. A Kalevala legrégibb rétege 
ebből a korból származik — Louhi, Észak úrasszonya, az anyajogú társadalom képviselője, s a 
két kovács-isten eget-földet-tengert felforgató harca: az anyajogú társadalom küzdelme az 
előretörő új rendszerrel, az apajogú társadalommal. Lássuk, ha mégoly röviden is, ennek bizo
nyítását. A 18. énekből kiderül, hogy Louhinak van férje is, de rá senki sem hallgat, mindenki 
csak Louhi szavára, intésére figyel, neki engedelmeskednek. A két kovács-hős Louhihoz megy 
lánykérőbe, Louhi legidősebb lányát Ilmarinen kapja meg. De ott kell dolgoznia, míg meg nem 
építi a tarkatetős csodaszerszámot a Szampót. Az ércolvasztásnál férfirabszolgák dolgoznak a 
főkovács keze alatt, s hét napi szakadatlan és fáradhatatlan munkával arany, ezüst, réz után 
vasat sikerül olvasztania s kikalapálja a só-, liszt- s pénzörlő csodagépezetet. Most megkapja 
Louhi lányát, de mikor ez elpusztul, s a főkovács újabb lánykérése Louhinál balul üt ki, Kale
vala férfi-hősei — bátran mondhatjuk — férfi-varázslói — összefognak a varázslónő ellen. Az 
eposz Louhit undok szörnyetegnek festi le, amikor a három varázslóval a tengeren megütközik. 
A varázslónőt, a „boszorkányt" kétségbeesett erőfeszítéssel tudják csak leverni, de még ekkor 
is, amikor megtépve, leverve a tengerbe zuhan, magával rántja a csodaszerszámot, amely 
darabokra törve fordul bele a hullámokba. 

Louhi, nyilvánvaló, régibb varázsló, s az egész ország férfinépével rendelkezik. De amikor 
értesül róla, hogy a Szampót elrabolta tőle építője, már sejti, hogy az ő világa leáldozóban van: 

„Louhi, Észak úrasszonya 
Nagy haragra föllobbana, 
Véli: megdől már hatalma, 
Összeomlik uradalma." 

Pár pillanatnyi elkeseredés után már intézkedik is. Ismét hangsúlyozom: a férje ezekben a 
sorsdöntő pillanatokban sehol sem szerepel — Louhi maga hívja gyűlésbe, majd hadba a férfi
népet: 

„Louhi, Észak úrasszonya 
Északhont gyűlésbe hívja. 
Serege rögtön íjat öltsön, 
Katonaság kardot kössön, 

*a Hasonló, többé-kevésbé elhomályosult ó-türk összetételek: burxan ,Buddha' (* bur = 
Buddha + xati); itt is szanszkrit eredetű szó és a türk xan összetételével állunk szemben. To
vábbá a yitixan, ,hetevénycsilag' yiit, hét' és %an ,király' szavak összetétele. (A. v. 
OABAIN: Alttürkische Grammatik. 60.1.) 
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Bárkát épít Pohjolának, 
Csata-csónakot csináltat. 
Bárka népét besorozza, 
Hadfiait helyrehozza, 
Mint a kacsa kicsikéit, 
Réce rendezi csibéit, 
Kardforgató száz leventét, 
íjhordozó hősök ez ré t . . . " 

Louhi hatalmas személyiség, és varázserő dolgában is bízvást versenyre kel ellenfeleivel: 
megvan az a bűvös tudománya, hogy átváltozik óriási szárnyas lénnyé, mely félig keselyű, 
félig öregasszony, s egész sereget szed szárnyaira, úgy repül támadásra . . . Varázslásban, úgy 
látszik, egyenlők. De van valami, amit amazok jobban tudnak nála: ez a vas megmunkálásának 
tudománya. Úgy látszik a finnugorságnál a vas felfedezése hozta meg a fordulatot: a hosszú 
időn át gyengülő, bomladozó matriarchátus megdöntését — ahogy a matriarchátus minden
ható megtestesítője, Louhi maga mondja ki ezt az igazságot: „Már hatalmam hitvánnyá lett, 
Méltóságom mélyre sül lyedt . . . " Louhi alakja és a köréje csoportosuló eseménysor egyúttal 
rávilágít népmeséink fontos és sűrűn szereplő rossztét-lélek figurájának, a boszorkánynak 
kialakulására. Mint többször említettem, az ősidőben a varázslók is nők voltak. Hivatásuk 
természetesen nem a rontás, nem az ártás, hanem elsősorban a gyógyítás, a segítés volt. Szép 
nők voltak ezek, termetre is, arcra is elütök a tömegtől, akik külsejükkel is lenyűgöző erőt 
tudtak sugározni. A boszorkány szó, mely iráni — és nem török eredetű — &&Jj>. bozorgán?b 

eredeti jelentése: nagy, szent, bölcs. Ez a szóalak a bozprg 'nagy' szó többese, de mint főnév 
egyesszámú jelentésben volt használatos^ mint az izdán isten szó is, mely eredetileg isteneket 
jelentett. Amikor az apajogú társadalom győzött, a férfivezetők ugyanúgy jártak el a boszor
kányokkal, mint a férfi varázslókkal később a keresztény papok. így lett a boszorkányok 
tanyája a sötétség országa; így lettek a sugárszép varázslónők gonosz, rút vénasszonyok, akik 
csak elvétve, nagy ritkán tesznek jót valakivel, ha sikerül hiúságuknál megfogni őket. Louhi 
története a két társadalmi rend véres összeütközésének rajza, de az is világos, hogy maga a 
monda az apajogú társadalom kialakulása után jött létre ebben a formában és szellemben. 

A vogul és osztják teremtési mondák mind az anyajogú társadalom szellemében fogan
tak. „A föld keletkezésének szent regéje" első soraiban a tundra-halmi asszonnyal és öreg 
emberével ismerkedünk meg, az első emberpárral. Amikor az ének együtt említi őket, mindig 
az asszony áll az első helyen. A férfi soha nem megy ki a házból, mindig csak a nő s ő rendel
kezik. S amikor felesége egyszer eltűnik, a férfi, habár kimennie nem szabad, e napra feleségét 
keresni íme kimegy." Amikor az asszony gyereket szül, a férfinak nem szabad odamennie 
hozzá. A hitregebeli istenség-párok említésekor még véletlenül sem halljuk a férfi nevét elsőül 
kimondani, mindenkor a nőé az elsőség. Bár Munkácsi prózának jegyezte le végig, én eleitől 
végig versnek, énekelt versnek tartom. Hallgassuk csak meg: milyen tisztán csengenek a hármas 
tagolású ritmus-egységek, s a 4 | 3 [ 2 + 2|3 !]-asok! 

Tundra fok tunrä - szachl 
asszonya, ékwaig 
örege ájkaig 
éldegél. áléig. 
egy jég-holló akw járjk chulach 

3& Boszorkány szavunk megvan a votjákban (udmurt) is busztirgán, 'fürdőben lakó rossz 
szellem' jelentéiben. Itt a szóban jelentkező t hang valószínűleg a volják busztirání = 'izzasz-
tani' ige hatására nyomult be a szóba. Egyébként a szó a votjákban nem egyértelműen rossz 
szellemet jeleni, aki az ember mellére nehezedik, hanem olyat, aki egyeseknek kedvezni is 
szokott, hajukat, szakállukat kigöndöríti. (YaMypTCKo-PyecKHH CjioBapb. MocKBa, 1948.) 
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velük él. ányszeig. 
ház két-fél része kwol kitpál-núpel 
merő víz. akw-músz vit 
föld | nincsen. má | átyim. 
ki az | öreg ajka | kwonä 
sosem kél | at kwáli | 
kinn a | föld kwoni | má 
miféle mat-churip 
nem is véli. at va'itä. | 

Azért idézem ennek az éneknek kezdetét, hogy megmutassam: már ez a világosan vers
nek fel nem ismert részlet is milyen tisztán osztja azokat a ritmus-egységeket, melyek — mint később 
látni fogjuk — olyan jellemzőek a lovas nomád kultúra verselésére: rövid, pergő verssorok, 
rövid lélekzetü dallam sorok szövegrészei, 3, 6, 7 és 8 (1 4- 4 + 3) szótagú versmondatokba 
rendeződnek. Különösen fontos a 7 szótagú, 4|3 tagolású sor megjelenése, amely olyan fontos 
szerepet játszik majd az ugorok, türkök, mongolok népköltészetében, s amelyet az ómagyar 
Mária-siralom visz át egy gyökeresen más kul túrába . . . 

De egyelőre az ugor anyajogú társadalom jellemzésénél tartunk. A vogul énekek a hit-
regebeli istenségpárok elősorolásakor véletlenül sem említik elsőül a férfi nevét — mindenkor a 
nőé az elsőség. De ne gondoljuk, hogy ilyen gépies és formális vonásban merül ki ennek a tár
sadalmi rendnek ábrázolása. „Az ég és föld elöntetésének éneke" két hőse az isteni ikerpár: 
Arany-Káltesz és Arany-áter. Az ének valóságos kis eposz. Az első feléig a kezdeményező, szer
vező, tanácsadó mindig a nővér, — öccse pedig engedelmesen és jószívvel közreműködik a 
nővér-kigondolta tervek végrehajtásában. Lássuk, hogy közli ezt velünk maga a szöveg: 

„Moszathalmón nőtt várban, 
tundrahalmon nőtt várban 
hosszan éltek vagy röviden éltek. 
Arany-Káltesz egyszercsak öccséhöz így szól: 
„Öcskös, moszathalmi, tundrahalmi várunkban 
ember nélkül nagy vagy kis időt várunk még? 
Úrnők lakta, hősök lakta tájra 
induljunk el tüstént!" . 
Nénjéhöz ekkor öccse imígy szól: 
„Hogy mennénk? Hisz nincs mire ülnünk!" 
Nénje Arany-Káltesz felele néki: 
„Hajdanta, midőn anyánk s atyánk 
élt vala még, 
óljukban vala 
naphímes hét lo, 
óljukban vala 
hószínű hét ló. 
Omlott ólhoz 
menj ki te, kedvesem; 
valaha egy kanca itt 
csikót ellik vala, 
e csikót társai 
jól letaposták: 
omladék helyén 
áss csak lé mélyen, 
megleled a csikót 
egy rőfnyi mélyen." 
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És most a hős ugyanúgy találja meg az omladék közt a szemétben a csikó tetemét, 
mint ahogyan a mi népmeséinkben történik. A fiú hazaviszi a döglött csikót, nővére pedig élő 
vizzel feléleszti, s íme szárnyas táltos ló válik belőle: 

„Egyik fél orralikából 
tüzes szikra tódul, 
másik fél orralikából 
perzselő füst tódul. 

Hegyezi fülét minden zajra: 
. Két fűszál összeér: 

füle ezt is hallja, 
két nyírfaág összeér: 
füle ezt is hallja. 
Hétcsengőjű csengős nyerget 
teritnek hátára 
s mind a ketten 
felpattannak rája. . 
Két ég, két menny közzé 
szállnak, mint a szélvész. 
Mig subájuk szárnyát 
maguk alá gyűrik: 
más nép lakta úrnős tájra értek, 
más nép lakta uras tájra tértek." 

Egy másik, „A hős éneke" című így mondja el a hitvány kis elsőfű ló (akw pum lú) 
átváltozását harmadfű (chúrem pum) táltossá: 

„Hát a hős kiszalad, 
Ménest lát, hét lovat. 
Hej, hitvány mindegyik: 
nem is teste súlyátul, 
csak nevetlen ujjátul 
lábok már megrogyik. 
Egy első-fű lófió 
áll odébb, nem mozdul: 
bámulja az ifjú hőst 
mint valami ösmerőst. 
Szól a hős: „Az apád rothadt vérit! 
Szemed reám mit pislogat? 
Hisz náladnál különb lovak 
nem is testi súlyomtul, 
csak nevetlen ujjomtul 
egy-kettőre megrogytak — 
Nálok talán különb vagy?" 

Most a hős hozzálép, megragadja a girhes csikót, hogy gerince csaknem kifordul. „Hat-
karikájú karikás zablát" rak foga közé: erre másodfű lóvá változik; „napdiszítésű díszes 
nyerget" vet a ló hátára — erre harmadfű szép ló kerekedik belőle: mikor a hős a hasalószijat 
akarja rákapcsolni, akkor már rúg-vág, mint a vadállat: csak mikor három bordája betörik, 
akkor adja be derekát — de attól kezdve aztán hűséges segítőtársa lesz urának. Sok magyar 
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népmeséből idézhetnék idevágó részletet. De egyelőre elégedjünk meg egy csángó és egy 
szalontai mesével: 1. „kiment a legény, hogy nyergeljen meg egy lovat a királyi istállóba. 
Találkozott egy öregasszonnyal az udvaron. Azt mondja: 

— Fiam, neked én tanácsolom, hogy mit művelj: Azt mondom neked, hogy apádnak 
nagyon sok ménese vagyon, amelyik legutoljára jő bé abból, azt nyergeld meg. Amelyik sánta, a 
legrosszabbikat. 

Ő ki és fogta azt a lovat, a ki leghátul jött haza a ménessel. Megkantározta azonnal, s 
hát a ló kezdett vélle beszélleni. 

— Na tisztelt | gazdám, 11 mán most apádnak 11 van az | 
istállóban, | a színy alatt || egy régi | kantárja || 
régi | nyerge || nyergelj fel | azzal. || 

Megtette | azt is. || 
Na — mondja | neki — 11 most mán | vezess ki 11 
a kapun | küjel | engemet. |] Az udvaron | ne ülj reám. || 
Mondja a | ló neki. || 

- Felültél, | kicsi gazdám? || 
- Fel. 
— Hunyd bé a | szemedet. | Hogy mejünk? || Mind a 

sólyom, | vaj mind a | gondolat? || Addig | fel ne nyisd 
a | szemedet, | míg én | nem szólok I egyet. 11 

Mentek hegyen | völgyön | keresztül, 11 míg elérték | 
a rézhidat. || Látja hogy egy | /z/dlás || /z/ányzik a |j 
hídból stb. 

2. Na, kitőtt az esztendő, a vasóru bába aszondta a királyfinak, hogy válasszon a mínes-
bül egy lovat. De a kirájfi aszondta, hogy nem kell néki a mínesbül eggyik se, jó lesz néki az a 
vín kehes is, amék ott a szemétdombon hempereg. Hiába próbálta a vasóru bába lebeszílni, 
csak megmaradt a kehes lú mellett, hát vígre mégis megkapta. Húzta, tolta a lovat, alig tudott 
vélle a kapun keresztül jutni. De amikor ott ráült, a kehes lú megrázkódott, oszt egyszeribe 
ojam paripa lett belőlle, hogy a mínesbe egy se vót ojan. Háromszor se pislantott a szemivel, 
mán ott vótak a világ legszebb asszonyának a háza e l ő t t . . . " 

„Az ég és föld elöntetésének éneke", mint minden ősi eposz, kezdetétől a végéig a tár
sadalmi formák fejlődésének különböző fokait mutatja, jeléül annak, hogy különböző részeinek 
más és más kor adta az anyagát: az első felén az anyajogú társadalom éles vonásait látjuk, 
úgy az ének közepetájt a hős eltépi magát nénje gyámkodása alól, s ettől kezdve a patriarchátus 
jellemző jegyei érvényesülnek: 

„Arany-átert kezdi 
Kezdi kerülni az álom. 
Fölkele, íme, 

• kiméne a házbul, 
nénje s lova nélkül, 
gyalogszerrel 
feje után indul, 
orra után i n d u l . . . " 
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Ugyanennek az éneknek további részei már a törzsi szervezet, a totemizmus korának hatá
rozott vonásait mutatják. 

Már az anyajogú társadalom is vérrokonság tudatán alapuló nemzetségi közösségbe való 
tömörülést jelentett; de itt nők kezében volt az irányítás és anyai ágon tartották számon a 
leszármazást. Ennek a rendszernek emléke az apajogú társadalomban tovább élt olyan módon, 
hogy a nemzetség őseként az ősanyát tartották számon. Az ősanyák, a hagyomány szerint 
csodálatos módon, férfi nélkül fogannak. A mongol hagyomány szerint a Bordzsigin-nemzet-
ség ősanyja, Alan-koa így fogant három fiút: „Éjszakáról éjszakára egy ragyogó aranyos férfi 
jött hozzám a jurta fényeresztő nyilasának vagy az ajtó homlokzatnak fény nyalábján, meg
cirógatta hasamat és fénysugara méhembe hatolt." 

A vogul teremtésmondákban az emberiség ősanyjának kérdésére, hogy az ember 
hogyan fog megteremtődni, a Felső ég-isten ezt üzeni: 

„Erdőben ha fa tövit 
friss vessző benövi: vesszejét tapossad, 
friss fű ha benövi: füvét tapossad: 
méhbeli hét fi úgy szülemlék 
méhbeli hét leány úgy szülemlék." 

Meg kell itt jegyeznem, hogy a voguloknál a szerelmi érintkezésre ma is ezt a virág
nyelvi kifejezést használják: elmentek vesszőt taposni, füvet taposni. 

Béla király névtelen jegyzője elmondja — nyilván a nemzetség hagyományát foglalva 
írásba —, hogy Álmos anyjának álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében és 
mintegy reászállván teherbe ejtette őt. A turul, ami egyébként az Árpád-nemzetség isten
madara, a vogul regék szókincsének tanúsága szerint fehér sast jelent. A magyar népmese 
pedig egyik hősének, Vizi Sándornak fogantatását úgy mondja el, hogy anyja, a szegény 
özvegy egyszer az erdő szélin erősen megszomjazott, s ivott a kősziklából előcsörgedező víz
ből. Szedett egy kis fát, s mit érez? Azt érzi, hogy terhes lett. — Hasonló csodálatos foganta
tást elbeszélő meséink a mondabeli ősanyák férfi nélkül történt fogamzásának motívumát 
őrizték meg. 

A vadászó-halászó életmóddal függ össze az a hiedelem, hogy a nemzetség őse állat 
volt — aszerint, hogy apajogú társadalomból származik-e a hagyomány vagy még régebbről —, 
nőstény vagy hímállat. Természetszerűen már a legrégibb időkben fellép ez állatoknak isten
ként való tisztelete. Ez a felfogás, a totemhit és a vele kapcsolatos sámán-papság nemcsak a 
finnugor népek sajátja, megvolt a többi nép őskorában is — egyes primitív fokon élő népeknél 
ma is megvan. De ebből nem az következik, amit a magyar Ősmondák egyik túlzó kritikusa 
egyébként kitűnő irodalomtörténészünk vallott, aki a húszas évek germán filológiájának 
módszerével következtetett, hogy mivel a totem-hit, a sámán vallás más népek őskorára is 
jellemző, a finnugorság totem-hitéről és sámánvallásáról beszélni nem érdemes.4 

Éppen azért kell erről beszélnünk, mivel igen sok nyomát megtaláljuk nyelvünkben, 
népköltészetünkben, s ami kép ezekből a nyomokból kikerekedik, az árnyalatokban legalábbis-
mást mutat, mint amit az eddig ismert népek műveltségének messze múltjából ismerünk. És 
itt éppen az árnyalatok igen fontosak — éppen ezekkel tudjuk gazdagítani az egyetemes 
műveltségről eddig kialakult képet —, mindenekelőtt mégis saját magunknak tartozunk azzal, 
hogy megpróbáljunk saját portánkon rendet teremteni. 

Van egy vogul rege, amelynek hőse medveapától és emberi anyától származott. A medve 
elrabolja a fiú anyját, s „az asszonnyal mint férfi a nővel, úgy él." Az asszony viselős lett, kis
fiat szült. Az újszülöttnek feje, keze: mint az embereké, köldökétől lefelé szőrös, mint a medve. 
A hatalmas erejű kisfiú agyonüti medveapját — csak így tud anyjostul megmenekülni tőle. 

4 KIRÁLY GYÖRGY: A magyar ősköltészet, Budapest, 1921. Ethika-könyvtár, 46—47. 
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A medvefiú aztán elindul szerencsét próbálni, útközben két társra talál, megérkeznek az alvi
lág lejáratához, két társa leereszti, ott megszabadítja a háromfejű sárkánytól az elrabolt 
három szép leányt. Mikor aztán a társaknak fel kellett volna húzniuk őket kötélen, a három 
lányt felhúzták, a medvefiúval pedig eleresztik a kötelet, s az visszazuhan a mélybe. Onnan 
egy sas hátán felrepül a föld színére, megtalálja a lányokat, egyiket feleségül veszi. Áruló tár
sait világgá kergeti. , . 

Eddig, a vogul rege. 
Nos, a magyarban több mese is van, amelyek csaknem szóról szóra ennek a vogul mesének 

változatai. E változatok két csoportra oszlanak: 
Az első csoport meséinek hősét Kilencnek vagy Negyvenkilencnek hívják, olyan erősek, 

hogy kilenc vagy negyvenkilenc helyett esznek, de erejük is annyi ember erejének felel meg. 
Csak a vogul mese eleje hiányzik a magyar mesékből, éppen az a része, amely elárulja ennek a 
rendkívüli erőnek a forrását, hogy ti. medve volt az apjuk. Az egyik magyar változat (Medve 
Jankó) már közlékenyebb: elmondja, hogy a hőst azért hívják Medve Jankónak, mert agyon
ütött egy medvét. Csak azt nem mondja meg, hogy ez a medve történetesen tulajdon apja volt. 

A másik típus hősének neve „Fehérlófia",5 mivel fehér ló volt az apja. A mese egyéb
ként pontosan követi a Medve Jankó, Kilenc, Negyvenkilenc típusú mesék és a vogul mese 
menetét. Világos, hogy az ugorság két totem állatjával és a tőle származó nemzetség mondá
jával van dolgunk. 

Tudjuk, hogy a vogul (manysi) és osztják (chanti) nemzetségek mai napig mös és por 
nevű frátriákra oszlanak.6 A mös frátriák (nevük azonos a mánysi népnévvel és így a magyar 
népnév első tagjával) a lókultusz, a por frátriák.pedig a medvekultusz ápolói. Az imént ismer
tetett két magyar népmesecsoport ennek a két obi-ugor frátria származás-mondáinak folyta
tásai a magyar népköltészetben, amelynek elemeit az elmondottak után joggal tarthatjuk 
ősieknek. . . . Főleg népmeséinkből tudunk sok-sok ilyen kétségtelenül ősi, az ugor-korszak
ból eredő részletet kiragadni. De bízvást fordulhatunk e tekintetben gyerekjátékainkhoz is. 
Lássunk legalább egy ilyen példát. A Benedek Elek és Sebesi Jób gyűjtötte „Gyermek- és 
játékdalok" között7 találjuk a fejszés játékot, amelynek leírása a következő: 

A bíró, kit még a játék kezdetén megválasztanak, kiáll a körből, s rendre kérdi a kör
ben álló gyerekektől: ,,Ki lopta el a fészét?" 

Mindenik a szomszédjára hányja a vizes lepedőt, s miután egyik sem vall magára, a 
bíró felkiált: „Majd megválik, ki lopta el a fészét!" A lehető leggyorsabban elkezdenek forogni, 
kiki saját tengelye körül, aki legelőször szédül el és esik le a földre, arra rákiáltják: „Tolvaj! 
tolvaj! te loptad el a fészét!" Első hallásra el kell csodálkoznunk: Hogy kerül a fejsze a gyerek 
kezébe? Hiszen a jó fejsze mindig, minden paraszti gazdaságban féltve őrzött kincs! Hogy 
lehetett ebből gyerekjáték? És a gyors forgás körbe-körbe és a végén a kegyetlen ítélet! A vogu-
loknál megtaláljuk ennek a magyar gyerekjátéknak nagyon is komoly, felnőtt változatát. Az 
ugoroknál a vaskorszak kezdete óta valósággal babonás tisztelet vette körül a vasszerszámokat. 
Ha egy ilyen tárgy elveszett, a sámánhoz (a bíró !) fordult a károsult, a sámánnak két nyomo
zási mód állt rendelkezésére: a gyanúsítottak előtt medveinat perzselt, amitől igen féltek, 
mivel a sámán mondókája a művelet közben arról szólt, hogy a tettes keze, lába össze fog 
zsugorodni, s inkább előadta a lopott tárgyat, mintsem elnyomorodásnak tegye ki magát. 
A másik lehetőség: a gyanúsítottnak el kellett mondania, sőt el kellett énekelnie a nagy esküt. 
Ez olyan szörnyűséges átkokat ont a bűnös fejére, hogy aki ezt elénekli, semmiképp sem lehet a 
tettes. De ha az ínbűvöléstől is, a nagy eskü eléneklésétől is visszariadtak, akkor a sámán 

5 KOVÁCS ÁGNES: Kalotaszegi népmesék. II. 108. 
6 HAJDÚ PÉTER: Finnugor népek és nyelvek. Gondolat. 1962.88—89.1. — V. N. CSEE-

NYECOV: Adalékok az obi-ugorok nemzetségi szervezetének történetéhez. Budapest. 1949. Ke
leteurópai Tudományos Intézet. 

7 Magyar népköltési gyűjtemény, III. 1882. 
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irányításával, hangos üvöltözés és gyors pörgés közepette réülés következett, amikor a sámán 
sugalmazására földreesett a bűnös . . . . 

* 

Tudjuk, hogy a magyarság mint lovas nép lép be a történelembe. Eddigi fejtegetéseink 
nagyrészt azt a tételt igyekeztek bizonyítani, hogy ennek a lovaskultúrának előzményei az 
ugor korban már kialakultak. így hát a hazát kereső ősmagyarság, ha tanult is — és biztosan 
nem is keveset — a vele kapcsolatba került török és iráni népcsoportoktól, mégsem kell úgy 
elképzelnünk ezt a hatást, mint ami egy alacsony műveltségű, kezdetleges népből lovas, har
cos, hadszervező, nagyszerű, elsöprő harci taktikával rendelkező, államalkotásra alkalmas 
népet fejlesztett volna ki. A magyarokban a honfoglalás után ezer éven át élt a hagyomány, 
amely szerint őseink lóáldozatot — fehér lovat — mutattak be az Ég-istennek — de irodalmi 
ábrázolásainkban még utalást sem találunk sehol, hogy milyen szöveget mondott arsámán a lóáldozat 
bemutatásakor —, a táltos, a sámán, kardját belemeríti a kiválasztott, hibátlan, hófehér ló 
szügyébe, s mindez némán történik. És egy századon át süvölt a panasz szakadatlan, hogy 
„semmink sincs, — ha legalább csak egy morzsányi töredék maradt volna reánk abból, amit a 
táltos mond az áldozat bemutatásakor!" Azt ugyanis bárki kitalálhatta, hogy istentisztelet, 
szertartás nincs szent szöveg nélkül. Erre vonatkozóan a következőket kell mondanom: Nemcsak 
morzsák maradtak fenn ebből a szertartásból, hanem kerek, teljes művek, a lóáldozás bemuta
tásakor ének formájában mondott imák — vogul nyelven ! 

Reguly egy ilyen éneket már 1844 januárjában feljegyzett a vogulok közt a Közép-
Lozva vidékén. És gondoljuk meg: ez a lejegyzett ének 119 év óta rendelkezésünkre áll, és pontos 
képet ad az áldozat egész folyamatáról és a végén az áldozat eredményéről. És mindez egy olyan 
remek költői alkotásban, hogy bármely nyelvre lefordítva csodálatot ébresztene az ugorság 
műveltsége, nagy költői tehetsége iránt. De lássuk hát magát az imát, az éneket, amelyet 
vogul eredetiből, tehát magyar nyelvemlékből fordítottam úgy, hogy a soronként változó, vagy 
néha sírokon át szabályosan ismétlődő ritmikus egységeket pontosan az eredetihez híven 
szólaltattam meg a rokon magyar nyelven: 

I M A 

lóáldozat bemutatáskor 

A Közép-Lozva vidékén 1844 
elején feljegyezte Reguly Antal. 

Hét isten felett fénylő 
ősz fejű öregecske! 
Tavirózsa füledet, 
obi-rózsa füledet, 
félénk fekete ruca füleként 
figyelő füledet 
fordítsd mifelénk! 
Szemed mint az Ob ragyog, 
szemed oly nagy mint az Ob: 
ragyogtasd lefelé! 

* 

Dús ember udvarának közibül 
választott vasasszájú szép lovat 
vörösfenyőd tövéhöz 
itt vezetem. 

2 Irodalomtörténeti Közlemények 17 



Hét isten közzül 
az égi térség legkisebb fia! 
Vörösfenyő istengyertya mentén 
ereszkedj le ide közzénk. 
Vörösfenyő istengyertya mentén 
úgy szöktesd fel lovunkat: 
lába # i ne ficamodjék. 
Arany nyakú hét hattyú 
szent otthona: szép nagy tó, 
ott térdig érő mély vízbe 
vezesd be lovunkat. 
Köldöke-vágott halandó ember 
keze nagy mocskát mossad le róla. 
Hogyha már jól lemostad, 
naphímű hímes nyerget 
csatolj rá! 
Lába ha tán gyarló volt, 
vas lábat illessz rá. 
Háta ha tán gyarló volt, 
vas hátat illessz rá 
Feje ha tán gyarló volt, 
vas fejet illessz rá. 

Hét karikás, réz karikás zablát 
rakj foga közé. 
Fékjét fogjad kemény kézzel: 
hét ugrással, hét szökéssel, 
hét ugrással, szép szökeléssel 
ugrassad őt fel. 
Ha az égbe felhágott, 
sáraranyból vert ajtót 
okos ló orra nyissa ki. 
Ősz fejű isten-pár 
uralkodik itt fenn: 
aranyból vert küszöbén 
az ősz fejű isten 
vas botja fejére 
támaszkodik itten, 
nap-hímes nyeregbe 
emelkedik itten. 
Hét fulyó legényei 
hasított orrú hét táltosló elé 
eresztik lovunkat. 
Abroncsként forgó hét ég körül 
futatják lovunkat. 
Hol férfit riasztó 
sötét gödör támad: 
pompás ló patája 
döngölje simára! 
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Szigva menti leányasszonyt 
emlegetnek, áldásosztót: 
ló húsát a rost mentében 
fonál-nyeső görbe késsel 
ossza szét! 
Kinek mi az osztályrésze: 
ossza szét! 

Tüze fakadt tüzes táj 
kórja közéig, már a zajt 
hallom: suhog ruhaszárnya. 
Nyersvasból ím, cölöpsort 
kezdünk elé leverni, 
vasvesszőből sűrű sövényt 
kezdünk eléje vonni. 
A kór futó útját 
vérrel töltött vödrökkel 
mind tele locsoljuk, 
a baj futó hét keresztút ját 
éles kés élével 
szerteszét szabdaljuk. 

Vizi ínség verte fi 
vizi szerencséje 
im, újra kiáradt; 
ágynak esett atyára 
háromszoros életkor 
kedves fénye áradt. 

Anélkül, hogy agyon akarnám magyarázni ezt a verset,8 amely önmagában és önmagáért 
beszél, csak néhány megjegyzést fűzök hozzá, főleg ritmikai szempontból. Az ének négy részre 
oszlik, az egyes részeket csillaggal választottam el egymástól. Az első rész éneklése közben 
történt a ló felvezetése a felszentelt vörösfenyőhöz, az istengyertyához. Ez az első rész az 
isten megidézése. A második rész alatt már kezdődik és folyik az áldozás, a máglya meggyúj
tása, a „kiválasztott" fehér ló leölése (karddal!) és belső részeinek — szívének, tüdejének, 
májának, fejének, lábainak máglyára vetése, a többi részének megsütése, ami aztán az áldozó 
hívek elesége lett. Az áldozati szertartáson nő nem vehetett részt, mint ahogy egyes ősi énekek 
szent részének előadásánál sem. Az áldozati ének harmadik részének mondása, recitatív hangon 
történő éneklése közben darabolták szét a megsütött húst az ünnepség résztvevőinek. A záró 
részben a sámán már bejelenti a kedvesen fogadott áldozat kedvező következményeit: a pokol
ból közeledő betegség-isten útját eltorlaszolták; aki nem tudott halat fogni, azt most már 
elárasztotta a vízi szerencse, a beteg gyógyultan felkelt, az öregnek régi ereje visszatért. S 
mindezt a sámán már múlt időben, mint bekövetkezett tényt jelenti be. 

Az éneknek ritmusa tisztán mutatja azokat a vonásokat, amelyeket a lovas nomád 
kultúra verselésére jellemzőnek tekintek: rövid pergő sorok, amelyeket a kifejezések meg
ismétlése tesz még felfokozottabbá. Szabályosan zárt ritmusról ugyan nem beszélhetünk, mint 
az Ómagyar Mária-siralomnál, amelynek első sora mindjárt a 4 (2 +t 2) |[ 3 ütembeosztásra ad 

»MUNKÁCSI : Vogul Népk. Gyűjt. II. 324. ;", . v . , ., i -
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remek példát, három ütemkezdő hangsúlyos szótaggal: Volék • sirolm || tudotlon. A siralom 

második sora már tiszta 3 | 3 tagolású ritmusegység: sirolmol | sepedik — a harmadik sor 

visszahozza az elsőben megcsendült hét szótagú sort, ugyancsak három hangsúllyal: buol < 
/ / 
ászok || epedek. || A negyedik, ötödik és hatodik sor teljesen egyöntetűen azt a különösen 
csengő, de igen dallamos 2 | 4-es tagolású ütembeosztást mutatja, melyre a vogul népkölté
szetben is olyan szép példákat találunk, pl. 

/ / / \ 
numel | minne || tawling } új 4 || 3 

/ / 
szimä || ächätawe 2 || 4 

/ / / N 
felül } menő || tollas vad 4 || 3 (2 + 2) \\ (2 + 1) 

/ / 
szive || beléremeg9 2 || 4 

Találkozunk itt a vogul énekben, mint más vogul és osztják énekekben is, azzal a jelenséggel, 
hogy két egymásra következő ritmusegység azért nem kongruens, mivel az egyikben a hang
súlyos szótag után a hangsúlytalanok megszaporodnak, mint a magyar gyermekversnek e 
soraiban: 

pénz volnék || perdülnék 3 || 3 (két hangsúly) 

karika volnék || fordulnék 5 || 3 (két hangsúly) 

Világos, hogy a „pénz volnék" időbeli értéke ugyanannyi, mint ezé.az ütemé: „karika 
volnék" — a „karika" szót ugyanis szaporábban ejtjük. Ennek a ritmikai jelenségnek zenei 
lejegyzése: 

J I J J (pénz | volnék) 
J j J ] J J (karika volnék) 

tehát a duola-rész a triola-résznek időbeli értékben teljesen megfelel. 
A lóáldozáskor mondandó énekben, a nomád gyakorlathoz képest feltűnően sok egy

másnak pontosan megfelelő, tehát kongruens verssort találunk. Mindjárt az elején: 
/ \ 

Tavi | rózsa || füledet 4 || 3 (vö. volék-j sirolm || tudotlon) 
/ \ 
obi i rózsa || füledet 4 || 3 
figyelő | füledet 3 j [ 3 (vö. sirolmol sepedik) 
fordítsad | mifelénk 3 f| 3 

Amint az ének eleje, ugyanúgy a vége is ilyen erősen üti meg ezeket a szabályosan 
ismétlődő dallamegységeket: 

Nája j szasztérj || nájirj j szám (4 || 3) Tüze \ fakadt || tüzes táj 4 || 3 

téren \ képel || réchtérj | szuj (4 || 3) kórja | közéig || már a í zajt 4 || 3 
szujtelténat || láwéltawé (4 || 4) hallom } suhog || ruha szárnya 4 || 4 

Figyeljük meg a 4 || 4 | 2-es és a rá következő 4 || 4-es sorokat: 

Vörös fenyő || isten-gyertya | mentén 
ereszkedj le || ide közénk 

és végül még csak egyet említek a kínálkozó sok érdekes példából: Kétszer egymás után, egy
másnak pontosan megfelelve a 3 | 4 ] 3-as ütemű sorok: 

9 MUNKÁCSI: Vogul Népk. Gyűjt. I. 86. 
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Dús ember | ló-udvara || közibül 3 | 4 | 3 
Választott | vasasszájú | jó lovat 3 | 4 | 3 
Vörös | fenyőd | tövéhöz 4 | 3 
itt | vezetem10 4 (1 + 3) 

Már itt kimondom azt a meggyőződésemet, amelyet legközelebbi rokonaink költészeté
ből vett példák özönével erősíthetek, hogy a 3 | 3-as, 4 | 3-as, 4. | 2-es és végül a 4 | 4-es ütem 
tagolású verssorok a magyyarban ősi ritmusváltozatok. Nem csoda, hogy első műköltészeti alko
tásainkban már teljes fegyverzetben lépnek f e l . . . 

/ * 

Géza Képes 
THE TRACES OF HUNGÁRIÁN ANCIENT POETRY 

Part I 
v After a four decades' break in research of Hungárián ancient poetry, this study 

makes an attempt to remove from the map of Hungárián literature the "white spot" 
arisen as a result of a criticism all too severe. In researching the traces of the Hungárián ancient 
poetry Mr. Képes goes back as far as the middle of the third millennium before our era, to the be-
ginning of the Ugrian coexistence and is going on tracing them up to the folktales of ourdays 
called by Arany populär epic. Mr. Képes, however, endeavours not only to find and produce cer-
tain traces slurred, fragments and morsels scattered asunder on the field of the pást thought 
wholly devastated but proves that also complete works conforniing themselves to the system of 
the Hungárián ancient poetry are at disposal. First of all the author examines intő the matériái 
of the Ob-Ugrian ancient and heroic sagas. According to the evidence of these sagas the ances-
tors of the Ob-Ugrians and the Hungarians, i. e. the Ugrians had come in for the nomadic 
equestrian culture the Scythians and — before them — also the Cimbri had been the bearers 
of. The people that had handed the horse-keeping and the equestrian hunting, shepherding 
and conquering nomadic way of life incident to it down to the Ugrians, is spoken of by the 
name sobor, soper, saper, siper in the Ob-Ugrian sagas. According to Mr. Képes this people had 
been the Iranian ethnic group belonging to the Scythians, its name is savär and means 'equest
rian' in Persian. Herodotos "father of historiography", too, bears witness to the fact that 
the Ugrians, evén also somé other Finno-Ugrians had been equestrian hunting peoples half-
thousand years before our era. Mr. Képes returns to the unsettled question of the peoples men-
tioned by Herodotos and, through Fihno-Ugrian linguistic matériái, proves that, in one of the 
peoples living at the bordér of the Scythian empire, Herodotos speaks indeed about the 
Permian ethnic group, and about the Ugrian in another. 

The author sets up the thesis that, in the first place, the Ob-Ugrian ancient poetry, 
quite free from the influence of Latinity, may be considered as literary monuments of the 
Hungárián people. These monuments show linguistic forms earlier by one-two thousand years 
as compared with the Funeral Oration (Halotti Beszéd) and the Old Hungárián Blessed Virgin 
Lament (Ó-magyar Mária siralom). Surprising homologies can be found between the Ob-Ugrian 
sagas and the Hungárián folktales but ancient Ugrian characteristics can likewise be got out 
also of certain Hungárián children's games known so far. In the oldest layer of the Ob-Ugrian 
and Finnish ancient sagas the main characteristics of the social order of matriarchate are 
unfolded with wonderful clearness. Thus, according to the author, also the main conflict in 
Kalevala is properly an encounter of Väinämöinen, Ilmarinen and Lemminkainen viz. the 
three sorcerers with Louhi, the representative of matriarchate. The sorcerers can vanquish 
Louhi — and thus open up way to a new direction for the social progress, the patriarchate —• 
by having in their possession the knowledge of melting irón ore and working up irón. The 
society of the ancient world was transformed by this new discovery liké ours is by discovery 
of nuclear energy. At the same time, Louhi's figure is the first appearance form of the 
witches of Hungárián folktales, manifesting firmly also the development of the idea of 
witch namely how, in a new victorious social view, the leading figure of an antecedent period 
grows ínto an "evil witch", it being a woman in most of the cases. 

10 A magyar vessorok a vogulnak ritmusban is pontos megfelelői. Az eredetit néhol csak 
azért nem idézem, hogy az olvasót ne zavarja a túl sok idegen szöveg. 
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The Ob-Ugrian heroes gallop about on horseback, evén on magic steeds, and the forma-
tion of such steeds from horses all skin and boné or evén dead is told quite similarly in Vogul 
sagas and Hungárián folktales. The author sets forth the laté memories of the division intő 
the ancient Vogul mos and por fratrias. Well, it is very important: the Vogul had preserved also 
several such songs as had been sung by the shaman at offering sacrifice. The author presents 
one of these (recorded by Antal Reguly in the region of the Middle-Lozva at the begin-
ning of 1844), in translation of his own remarking that songs üke this or similar had been told 
or sung resp. by the ancient Hungárián shaman at offering sacrifice. Likewise rieh and valuable 
conclusions may be drawn from the examination intő the myth of the ancient Smith-Deity 
of the ancient Vogul and Finnish, as well of the Türk, Mongolian and Caucasian peoples. Its 
traces, too, may be found in the Hungárián folktales. According to the author, the most vigor-
ous form of the iron-myth may be found in the populär epic of the Abkhazians (that were in 
contact with the Proto-Hungarians) whose hero is born in glowing state and is fed by the smith-
sorcerer with irón. This is directly the representation of the birth of irón. 

Mr. Képes examines intő the Ob-Ugrian, mainly the Vogul ancient poetry from point of 
view of theme, subject and versification. In his opinion, from among the rhythm variations 
those of 3 and 4 syllables, further — by more Compound (rhythm) units — the 3|3, 2|4, 4|4 
and 4|3 rhythm variations, too, were fully developed. It is important to be established because 
in this way, we find the links of the chain leading directly to our first literary record in 
verse written under the influence of Latinity, the Old Hungárián Blessed Virgin Lament 
that, according to the author, within the possibilities of the Christian -Latin text sample, is a 
direct continuation of the poetry of the ancient Hungárián nomadic culture as regards voice, 
poetic diction and versification. 
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