
A BÁNHALMI AVAR SÍRLELETEK
(Első közlemény)

A megyénk területén folyó építkezések, földmunkák során
gyakran kerülnek felszínre régészeti leletek. Ezek megmen-
tése és szakszerű feltárása igen fontos. Az alábbi tanulmány
alkalmas arra, hogy a régészeti kutatómunka módszereibe
bepillantást nyújtson. Megmutatja egyúttal azt is, hogy a
régészek mennyire felhasználják más tudományágak ered-
ményeit, és kutatás közben nemcsak a szomszédos országok-
kal, hanem más világrészekkel is kapcsolatba kerülnek.

(Szerk.)

A lelőhely Szolnoktól ÉK-i irányban, Tiszabő—Kenderes—Kunhegyes között,
a Bánhalom melletti Czebe II. vízátemelő zsilipnél van. Legjobban megközelíthető
Tiszába északi szegélyén a Tiszából kiinduló csatorna mentén a térkép által jelzett
útvonalon.

- A szolnoki Vízügyi Igazgatóság dolgozói a kérdéses területet csatornázási
munkálatokkal öntözésre készítették elő. Cseppentő Zsigmond és Vizer József telefo-
non jelentette, hogy a földmunkák' közben sírokra bukkantak. Másnap, 1953. május
3-án a helyszínre érkeztünk. Nagy, szikes legelő, amelynek egyhangúságát csak a
közelben lévő Bánhalom és néhány távoli torony zavarja. Az l:75.000-es térkép a
lelőhelynél hosszan elnyúló laponyagot jelez (Telekihalom), amelyből ma már semmi
sem látszik, mert a 30-as években a környező szikes terület javítására leszántották.
A csatornázással kevés sírt bolygattak meg, 4—5-nél nem többet. Ebből egy sír
anyaga majdnem teljes: a 2. sír mellékleteit ugyanis részben a helyszínen, részben a
Kunhegyesen lakó kubikosoktól össze tudtuk gyűjteni —, még a koponyát is. Az öv-
garnitura anyagából látni lehetett, hegy késő-av.arkóri temetővel van dolgunk.

Mérték 1:75ooo

A lelőhely térképvázlata
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1. ábra: Az 1. sír rajza

A leletkörülmények tisztázása céljából a bolygatott terület mellett egy 5x5 mé-
teres szelvényt tártunk fel, melyben egy férfi sírt találtunk egészben eltemetett ló-
val, gazdag mellékletekkel (1. sír) és egy szegényebb női sírt (3. sír).

A csontvázak tájolása megközelítőleg É—D-i irányú, a 3. sírnál Ny felé 15° el-
térés mutatkozik. A sírok mélysége a szokásosnál valamivel kisebb (valószínűleg a
földlehordás miatt) az l.-nél 143 és a 3.-nál 100 cm,
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1. s í r : HosSza: 225 cm, szélessége: 170 cm. A gödör K-I oldalán feküdt egy férfi
csontváz háton, nyújtott ál lapotban, karjai szorosan a törzs mellé s imultak; Ny-i részén
erősen a gödör falához szorítva e&y ló teljes csontváza tárul t fel, kissé bal oldalára
dőlve. A feje az ember i csontváz tát>fejével volt egy vonalban.

A s írban az emberi csontváz mellett az alábbi leletek ta lá lhatók:
a) Derék tá jon: n a g y s z í j v é g , (XVII. tábla 1.) a bal kézfej belső oldalán, csú-

csával a lábfejek i rányában (2. á b r a : 1.), hosssza: 119 mm, szélessége: 34 mm, vastagsága:
4,5 m m ; l u k v é d ő k (XVII. t. 10—12.) nyi tot t végükkel a bal k a r felé, ill. a nagyszíj végek
i rányába néztek (2-3., 5.) h . : 32 m m " sz.: 27 m m , v. : 2 m m ; c s a t (XVII. t. 8.) peckével a
jobb k a r i r á n y á b a n feküdt (4.) h . : 67 mm, sz.: 43 mm, v.: 4 m m ; t é g l a l a p a l a k ú c s ü n -
g ő s ö v d i s z e k (XVII. t. i—7.) arányosan elosztva a csat két oldalán, 4 a medence fe-
lett (7., 8., 10., 11.), 3. pedig alatta (14—16.) h. : 45 m m , sz.: 28 mm, v.: 2 m m ; c s ü n g ő s
v e r e t (XVII. t. 13.) a bal medence alatt (13.) h . : 32 mm, sz.: 18 mm, v.: 2 m m ; k i s
s z í j v é g e k (XVII. t. 6., 7.) csúcsokkal a bal könyök i rányában (9—12.) h. : 37 m m , sz.:
14 mm, v.: 3 m m ; k é s f ü g g e s z t ő (XVII.. t. 14.) a jobb medencelapát alatt (17.) h. :
62 mm, sz.: 14 mm, v.: 6 m m ; t a r s o l y f ü g g e s z t ő k a r l k a (XVIII. t. 8.) a me-
dnce jobb szélén (6.) á t m . : 40 mm, v.: 3 m m ; t a r s o l y z á r ó (XVIII. t, 9.) a jobb
kézfej belső oldalán (18.) h . : 53 mm. sz.: 9 mm, v.; 3 m m .

ÍT

(19

2. ábra: Az 1. sír mellékletei a deréktájon
(A szaggatott vonallal rajzolt leletek csontváz alatt feküdtek.)

b) á fej tájékon: h a j f o n a t - d í s z e k (XVIII. t. 5., 11.) a koponya alatt (1. ábra:
i., 20.) h.: 45 mm, sz.: 7 mm (2 db.)

A férfi csontváz mellett vastárgyakat nem találtunk, valószínűleg a szikes, agya-
gos földben elpusztultak.

c) A lóesontváz mellett talált leletek:; k a n t á r r ó z s a (XVIII. t. 2., 3.) a lókoponya
két oldalán (21., 22.) átm.: S0 mm, m.: 3 mm; k a n t á r - d í s z (XVIII. t. 4.) a kantárró-
zsához tartozik (21.), átm.: 16 mm, m.: 8 mm; k i s s z í j v é g ezüst lemezből (XVIII. t.
1.) a tooponya bal oldalán (33.) h.: 21 mm, sz.: 12 mm.

A lóesontváz mellett megfigyelhető volt még az ábrán feltüntetett helyeken préselt
bronzlemez nyoma (23.) vas zabla (24), két db. vas kengyel (25., 26.), egyes vasdarab
(27.), préselt bronz lemez nyoma (28.), préselt lemezek nyomai (29., 31.), egyenes vas tárgy
(30.), bronz, lemez nyoma (32.), préselt szíjvég nyoma (34.).

2. sir: a leleteket a földmunkásoktól gyűjtöttük össze. N a g y s z í j v é g (XX. t.
1.) h.: 107 mm, sz.: 30 mm, v.: 7 mm; c s a t (XX. t. 2.) h.: 60 mm, sz.: 36 mm, v.: 5 mm;
öt darab ö v c s ü n g ő , ill. veret (XX. t. 3., 4., 5., 6., 12.) h.: 36 mm, sz.: 45 mm, v.: 2 mm;
k i s s z i j v é g e k (XX. t. 7., 8.) h.: 37 mm, sz.: 15 mm, v.: 2 mm; három darab p á n t (XX.
t. 9., 10., 11.).

3. sír: h.: 180 cm, sz.: 65 cm. A sírgödörben egy női csontváz feküdt háton, nyúj-
tott állapotban, karjai a törzs mellett feküdtek. Melékletekben szegény sír, mert mind-
össze két fülbevaló nyomai voltak megfigyelhetők a koponya bal oldalán a í'ül tájékon
és a jobb váll mellett. Ez utóbbi állati bolygatás miatt csúszott valószínűleg el, átm.: 30
mm. Az egyik fülbevalót egy helyen, a másikat három helyen színes üveg gyöngyök
díszítették,
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BÁNHALMA (SZOLNOK M.). AVAR TEMETŐ: AZ I. SIR MELLÉKLETEI
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A bánhalmi három sírból viszonylag nem sokíéle tárgy került napvilágra. Eb-
han. a dolgozatban csak a derékszíj veretéivel foglalkozunk. Méretüket és az övön
lévő helyzetüket az előzőkben már ismertettük, most készítésmódjukkal, funkci-
ójukkal ismerkedünk meg, és díszítésüket vizsgáljuk meg közelebbről.

Mindkét öv veretéit öntés útján állították elő. Az 1. sírban lévők olyan öt-
vözetből készültek amelyekben 93.7% réz, 2.30% ólom, 1.90% cink, 0.95% antimon
és 0.30% arzén volt. A 2. sír veretéiben 94% réz, 1.40% cink, 2.05%ólom,0.60% anti-
mon és 0,18% arzén található. l) Mindkét ötvözetet közönségesen bronznak nevez-
hetjük.

Az önltés technikájáról rna még biztosat nem tudunk. Mivel két teljesen egyező
szíjveret-sorozatot nem ismerünk ebből a korból, régebben úgy gondolták, hogy min-
den egyes darab öntőmintáját külön fából faragták. László Gyula legújabb kutatásai
azonban kiderítették, hogy e feltevés nem mindenben helytálló. A fatechnikára jel-
lemző éles metszetek ugyanis sok esetben nem mutathatók ki, sőt számos tárgy
vékonysága és leheletfinom kidolgozása kizárja faöntőminta használatának lehető-
ségét. Jó példa erre az 1. sír nagyszíjvége is. László Gyula szerint puha fémből ké-
szíthették a matricát, amelyet agyagba nyomtak. Az agyag kiégetése után ez kiol-
vadt, és a fémötvözetet az üregbe öntötték.2)

öntés után a legtöbb esetben utánavéstek. Ez nemcsak a díszítés finomítását
szjlgálta, hanem az öntési hibákat, kitüremléseket is akkor távolították el.

Ha a díszítés úgy kívánta, azután még kerek vagy háromszögű, pontszerű
mélyedésekkel tarkították a felületet („beponcolták"). A vésésre feltűnő példaként
mutathatjuk be az 1. és 2. sír áttört verefeit. Az 1. sírnál ugyanitt poncolás is
szerepel.

A kész darabokat a szíjazatra szegecselték. Előzőleg a szegecsek számára ke-
rek nyílást fúrtak a véreteken, majd a téglalap alakúaknái négy, a csattesten és a
lukvédőknél három, a szíj végén csüngő veretnél, az ún. nagyszíjvégnél kettő, míg
az övről lecsüngő keskeny kis szíjak végén, az ún. kisszíjvégelknél és a késfüggesztő
veretnél egy szegeccsel erősítették fel a szíjazatra. A szegecsek száma általában
annyi, mint amennyit a felerősítés minimális biztonsága megkíván. A nagyszíjvé-
geken, az öv legnagyobb veretdíszén különféle szegecsfelerősítési módokat hasz-
náltak. A bánhalmi két nagyszíjvég is kétféleképen illeszkedett a szíjazatra. Az
elsőnél a felerősítés úgy történt, hogy a veret keskenyebbik végén vájatot hagytak,
helyesebben itt egyharmadára csökkentették az öntés vastagságát. Ebbe a téglaalakú
mezőnybe illesztették az öv szíjazatának végét, ehhez, hasonló alakú bronzlemezzel a
szíjdarab másik oldalát is befedték, majd' az előre átfúrt nyílásokon keresztül két
szegeccsel a fémlaphoz szorították az öv végét. A 2. sír ndgyszíj végének tövi részét
vastagabban öntötték ki. kis darabon üreget vájtak, s ez a tok fogadta be a szíjazat
végét. Ezután a tokos részt két szegeccsel átütötték.

A veretek szélessége — eltekintve a esüngőrésztől — nem haladta meg a de-
rékszíj szélességét, s lehetőleg alakjuk is alkalmazkodott az övön viselt szerepükhöz.
A lukvédőnél a csatpecek számára mélyebb bet-';femlést hagytak. A luk besza-
kadását egy oldalról védték; ezért háromszög, ill. patkóforma alakú. A szíjvég-
veretek nyelvalakja szintén magától értetődő. A verettel nem díszített övek szíja-
zata nyelvalakban végződik. A szíjvégekre azért volt szükség, hogy a szíjazat végé-
nek gyűrődését, törését, felkunkorodását evvel megakadályozzák. Még a csüngős
díszeknek is volt funkciójuk, amennyiben ezek a fémveretek a bőr feszítettségét és
így tartósságát elősegítették.

Különösen kezdetben, amikor a fémek még nagyobb értéket képviseltek, nem
mindenhol és nem mindenki jutott egyformán könnyen ilyen fémveretekhez. Csupán
a vagyonosabb s így tekintélyesebb ember hordhatott ilyen övet. ami később oda
vezetett, hogy nemcsak a veretek anyaga ,hanem száma is rangjelző szerepet töl-
tött be.

Nem szabad elfelednünk, hogy ilyen díszesen felszerelt övet elsősorban a
pusztai állattartó népek viseltek. Sokszor napokig nem szálltak le a lóról, úgyhogy
öltözetük legfontosabb darabja a derékszíj volt, mert minden fontos eszközt ehhez
kapcsoltak. Igen jellemző, hogy a nomád birodalmak alakulása idején az uralkodót
nem koronával tisztelték meg, hanem felövezték.

De ha az övnek — gyakorlati célján túl — a veretek anyaga és száma szerint
rangjelző szerepe is volt. felvetődik a kérdés :talán a díszítés sem volt önkényes és
csupán esztétikai követelményeket kielégítő. Itt nemcsak arról van szó, hogy amit
ma népviseleti különbségnek mondunk, az többek között — az övek díszítésén mu-
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tatkozott meg régen te. A néprajz és régészet együttes vizsgálatai alapján ezzel Kap-
csolatban nemrég szóba került a totemizmus kérdése, is. Primitív fokon ugyanis
e£y-egy népcsoporton belül a közös őstől való származás rendszerint valamilyen
állatalakban jut kifejezésre (gondoljunk a turul-<mondára vagy a csodaszarvas me-
séjére!). Ennek különös tisztelete azután számos külső jelben is megnyilvánul.
Ilyesmi nemcsak az össszetartozás tudatát segíti elő, hanem az idegenektől való
megkülönböztetésre is 'használják.3)

Vajon jogosan beszélünk-e a bánhalmi leletekkel kapcsolatban ilyen totemisz-
tikus törekvésekről? Ezt kétfelől is bizonyítani kell. Először: az a társadalmi fej-
lettségi fok, amelyben hordozói éltek, nem zárja-e ki ezt a feltevést? Másodszor:
a veretek díszítése alapot ad-e arra, hogy valamilyen származás-monda jeleit ezek-
ben felleljük?

Az első bizonyítása nem lesz nehéz. Szóljunk először is a leletek koráról. Eze-
ket a VIII. sz. első évtizedeinél korábbra nem tehetjük, de a VIII. sz. második har-
madánál későbbre sem.

A véreteknek annyi hasonmását találjuk az ország múzeumaiban, formájuk és
díszítésük oly szorosan kapcsolódik ezekhez, hogy a máshol tisztázott időrendi ered-
ményeket itt is alkalmazhatjuk. A 3. (női) sáriból — rajz alapján — ismerünk egy
fülbevaló-típust. Erről évekkel ezelőtt kimutattuk, hogy a VIII. sz.-nál korábban
ilyent nem készítettek ,viszont a VIII. sz. végén már nem használhatták.4) A 2. sír
nagyszíjvégének ábrázolása ugyancsak nem szerepel már a VIII. sz. végén.5)

A bánhalmi véretekhez hasonlóikat viselő VIII. sz.-i lakosság társadalmi szer-
kezetét László Gyula vizslgálta meg legbehatóbban. Kimutatta ,hogy ezek az ál-
lattartó népek nemzetségi szervezetben éltek. °) Egyébként kereskedelmi kapcso-
latuk a környező magas kultúrákkal (Bizánc, frank birodalom) minijmálisnak mond-
ható, háborúkat is ritkábban viseltek. Külső tényezők tehát nem zavarták meg ke-
letről hozott társadalmi szervezetüket és hiedelmeiket, nem siettették a társadalmi
fejlődést.

Ezek alapján a veretek díszítésének totemisztikus jellegét már nem zárhat-
juk ki. .

Nézzük most meg a bánhalmi veretek díszítését közelebbről!
Az 1. sír csüngós veretéinek felső téglalap-alakú keretében balra néző állat-

alakok, ún. griffek láthatók. Ezek olyan keverékállatok, amelyeiknek feje ragadozó-
madár csőréhez hasonló kampós nyúlványban végződik, a mar-tájékon szárnyakat
látunk, ugyanakkor testüknek többi része négylábú emlősökéhöz hasonló. Nj'il-
vánvalóan initikus állatról, állatalakban megjelenő démcníiguráról van szó. Ezek
a griffek szerepelnek lényegileg ebben a leereszkedett ipihenő-tartásban a 2. sír
csüngős veretéin és csattestén is. A 2. sír nagyszíjvégének elülső lapján két griff-
madár egy középsőt marcangol: az egyik aláfekszik ,és a gyomrába harap, a másik
felülről lenyomja, és a fejét támadja meg. A szíjszcrítós részen egy erősen stilizált
visszanéző állat látható. E szíjvég másik lapján kerek, homorú levelekben végződő
lapos-inda nyúlik el, s szíjszorítós részén itt S-alakú, hegyes levélben végződő lapos-
inda szerepel .A nagyszíjvég áttöretlen. Mindkét sír kisszíjvégein 'kerek, S-alakú
lapos-inda látható. Az 1. sír kisszíjvégei nem áttörtek.

A csattesten ferdén egymás felé dűlő S-alakú indát látunk. Az övgarniturák
többi darabjai, a lukvédők, egy kisebb csüngős veret, a csat karikája és a késfüg-
gesztő domború gyöngysor-alakban díszített. A késfüggesztő két vége erősebben
stilizált állatfejben, sárkányfejben végződik.

A csüngős veretek griffjei az 1. sírban apró körökkel beponcoltak. Ugyanezt
találjuk a kereten is. A csüngőrészt mindenhol inda és levél díszíti.

II.

Vajon mit jelent ez a griff — és inda-ábrázolás? Miféle képzetek húzódnak
mögötte, és honnan eredhetnek ezek? A kérdést idáig nem tanulmányozták beha-
tóan, és nem oldották meg.

Az 1. sír nagyszíjvégén a fentiektől eltérő ábrázolás mutatkozik; próbáljuk
meg mindenekelőtt ezt leírni. Anyagáról és készítésének, díszítésének technikájáról
már volt szó, legfeljebb az utánvésés és poncolás nagy szerepére mutatunk itt
hangsúlyozottabban rá, hiszen — a téglalap-alakú, szíjszorítós részt kivéve — az.
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egész áttört felületű, keretén pedig, két sorban köralakú poncolás látható. A hát-
oldala az elhelyezés és méret tekintetében ugyanazt a díszítést mutatja, mint az
első lapja (természetesen a szíjszorítós részt kivéve), csak laposabb és olykor vala-
mivel egyszerűbb a kivitel. Hátsó lapján a díszítés mintegy kiegészíti az elülső lapon
lévő ábrázolást: az ott szereplő szembenéző alak hátoldalát vagy a profil másik
felét mutatja. Ezért ezt is figyelemmel kell kísérni, annál is inkább, mert felülete
épebb és kevésbé töredezett.

A szíjvég hosszú díszített mezejében középen inda-fonatot figyelhetünk meg
kereszt irányban. Ez feljebb kétfelé ágazik, s az ágak végéhez szívalaku levél illesz-
kedik. A természeti népek leegyszerűsített ábrázoló módjaiban nem szükséges kü-
lönösen járatosnak lenni ahhoz, hogy ebben egy fa jelzését ismerjük fel. A fonatot
az elő- és hátsó oldalon úgy képezték ki, hogy a kettő mintegy hurckszerüen közre-
fogja egy állatnak a testét, annak hasi részét. Az állal hatalmas szája széttárt, és
a szíjszorítós rész felé néz, teste kerek poncolással díszített, és egyenes párhuzamo-
sakkal rovátkolt kötegben végződik. Két lábon nyugszik. Nyilván mitikus keverék-
állattal van dolgunk, melynek teste madár-alak, feje inkább emlős szörnyekéhez
hasonló, sárkányszerű. Ha figyelembe vesszük hogy testén a beponcolás szemekre
emlékeztet és törzse szétálló tollkötegben végződik, pávasárkánynak nevezhetjük.
Teljesen oldalnézetben képezték ki, a hátsó szíjvég-oldalon azonban a tollköteg ki-
képzése elmarad, helyette itt is pmicolást láthatunk.

A sárkány két oldalán macskaszerű állatot véstek ki ugyancsak oldalnézetben.
De a kerek fejek a szíjvég első oldalán szembenéznek, a hátsó oldalon viszont csak a
csupasz tarkórész látható. A mancsok karma erőteljesen kiképzett, az állat járása
a macskafajtákra jellemzően puha, tapogatózó, ami pl. az egyik állat mellső, előre-
nyújtott lábánál feltűnő. A szíjszorítós részhez közel álló (továbbiakban első) állat
feje és nyaka az elülső oldalon a felismerhetetlenségig töredezett.

A macskákon lovagló ülésben emberi alakokat figyelhetünk meg. Az első ál-
laton lévő az elülső oldalon szinte íkivehetetlenségig lepusztult .de a másik is. sajnos,
igen sérült. A lovasok lándzsásak. a második a jcbbkezével, a jobb válla felett, az
első a hátsó oldal tanúsága szerint a jobb hóna alatt döf a sárkány felé. A lándzsa-
csúcsok a hosszú pávatollakon. illetőleg a sárkán}' koponyarészén láthatók, de csak
a hátsó oldalon. Ugyanezen .az oldalon a harcosokat úigy képezték ki, hogy a macs-
kák helyzetéhez viszonyítva fordított lovagló ülésben ,a sárkánynak hátat fordítva
döfnek. Az elülső oldalon ebben a tekintetben előttünk a helyzet nem világos.

A szíjszorítós részen két zömök halat láthatunk egymás mellett, de fejjel
egymásnak ellentétes irányban. A hosszú mezőny alakjai nyilvánvalóan összefüggő
egészet alkotnak. A halak tekintetében még emlékezzünk arra, amit a veretek díszí-
tésével és a totemizmussál kapcsolatban már érintettünk: nem véletlenül vésinek
épp ilyen vagy olyan díszítést a véretekre, különösen nem ilyen mitikus ábrázolás-
nál. A két hal tehát legalább úgy hozzá kell, hogy tartozzék a jelenethez, mint a
harcosok vagy a sárkány.

Vajon mi lehet mindennek az értelme? Próbáljuk előbb rendezni a mondotta-
kat! A hosszú, díszített mezőnyben középen foglal helyet egy fa. Jelentőségét közép-
ponti helyzete önrnayában is emeli. A fa törzse, illetőleg alsó részei közrefogják a
sárkány alakját, tehát a sárkány mintegy a fában benne él. Ez még inkább mutatja
a fa mitikus erejét. A sárkányt két oldalról lándzsás harcosok támadják macska-
szerú állaton. A sárkány megsemmisítése nyihánvalóan nem öncélként szerepel. Az
összefüggésekből tehát önként adódik a fa birtokáért való harc. A macskaszerű ál-
latokon lovaglás pedig nem köznapi emberekre, hanem mondái hősökre utal, akik
a vadon szörnyeinek, valószínűleg valamelyik démonnak segítségével jutnak, győ-
zelemre. Amennyiben a harcosok hátrafelé szúrása az előlapon is szerepel, úgy \a
sárkány szemmelverő hatalommal redelkezhetett.

Nagyon vigyáztunk arra, hogy csak annyit mondjunk el és magyarázzunk
amennyi magából az ábrából kényszerítő logikával elénk tárul. De már ez is meg-
győző erővel idézi mindazt, amit a világfa mondákról általában ismerünk.

III.

Nézzük meg tehát, hogy mit tud a tudomány az életfa-képzetről!
Meg kell néznünk más magyarországi ábrázolásait is, s ezek az összevetések

azután alapot szolgáltatnak további, mélyebb következtetésekre. Talán a jakut nép-
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tői sikerült az élet fájára vonatkozó legszínesebb mondákat feljegyezni. Ezért ki-
indulásképpen Vno Harva finn etnográfus nyomán ezeket idézzük:7)

A széles,mozdulatlan mélység fölött, a kilenc szféra és hétrétű ég alalt a
középső részen, a föld köldökén, a föld legcsendesebb pontján, ahol nem fagy, a
nap sohasem száll le, ahol nyár van tél nélkül, és ahol a kakuk állandóan szól, ott •
állt a fehér ifjú. Elindult, hogy megnézze, hová került, és milyen fajta a lakhelye.
Keleten föld terült el széles, kopasz. A közepén volt egy hatalmas domb, azon állt
egy hatalmas fa. A fa gyantája átlátszó volt és jóillatú. Kérge soha sem száraz vagy
felrepedt, nedve ezüstösen villogó, dús levelei sohasem voltak elfonyadva, és a
barkája egy sor lefelé fordított kehelyhez hasonlít. A fa csúcsa a hét ég rétegén
emelkedett felül, és a főistennek volt a paripa-cölöpje, miközben a fámák gyökerei
földalatti mélységekbe merülték, ahol a démonok lakás-cölöpéül szolgáltak. Mikor
a fehér ifjú lépteit dél felé irányította, zöld fűfelületek közepén megpillantotta a
csendes tej-tavat, melyet soha sem mozdított meg szélfuvallat. Ennek partján mo-
csarak terültek el, melyek mintha savanyú tejből lennének. Északon sötét erdő
zúgott, magas hegyek emelkedtek, melyek, úgy néztek, ki, mintha fejükön nyúlprém.
sapkákat viselnének. A hegyek az ég felé hajoltak ,és ezt a helyei a hideg széltől
óvták. Nyugaton alacsony bokrú berek nőtt, mögötte magas fenyőerdő, és azon túl
magánosán álló hegyek villogtak.

Így nézett ki a világ. Akkor az ifjú odalépett az életfához és megszólította:
„Tisztelt nagy úrnő, fának és lakóhelynek istennője! Minden, ami él, kettesben van,
és utódokat terem, de én egyedül vagyok. Vándorútra akarok menni és egy hozzam
hasonló lényt akarok keresni magamnak, erőmet hozzám hasonlóval akarom össze-
hasonlítani, embereket akarok megismerni és élni, mint ahogy embernek kell. Ne
vond meg tőlem áldásodat. Alázatosan könyörgöm hozzád, lehajtom fejemet, és tér-
det hajtok." A fák levelei erre mozogni kezdtek, finom, tejfehér eső csöpögött a
fehér ifjúra. Meleg szélfuvallat vált érezhetővé, a fa recsegni kezdett, és gyökereiből
anyai lény tűnt elő derékig. Középkorú asszony volt, szigorú tekintettel, haja szaba-
don lebegett, s a melle fedetlen volt. Dús kebléből tejet nyújtott az ifjúnak, aki
annak élvezete után azonnal érezte, hogy ereje százszorosán megnő. Ezután az
asszony szerencséi igért neki és megáldotta. Most már se víz, Se tűz nem árthatott
neki. (Egy másik változatban a fa gyökerei alól kapott örök fiatalságot nyújtó
vizet.)

Ezután az első ember tudni akarta, hogy honnan származott. Némi gondol-
kodna után ahhoz a. felfogáshoz jutott, hogy ő ezen a helyen született: „Ha én az
égből estem volna, akkor engerrt hó és dér takarna. Ha én a déli, északi, keleti
vagy nyugati világrészekről e középső helyre jöttem volna, akkor magamon visel-
ném fűnek, fának nyomait, és ai szelek illatát hordoznám. Ha pedig a földnek mé-
lyéből szálltam volna fel, akkor porral lennék borítva?' A fához kiálltott: „Legyél
az anyám, mintha te szültél volna evgem! hegyéi teremtőm., mintha te teremtettél
volna. Hiszen te engem, aki árva voltam, felneveltél, hiszen te engem, aki kicsiny,
gyenge voltam, naggyá tettél." Majd később: „Te felnevelted az én fehér jószágomat,
mostanságig gondot viseltél az én fekete jószágomra, madaraidat óvtad, és sötét
vizeknek halait együtt tartottad."

A j akutok mondáiban szinte mindazokat a fontosabb elemeket együtt talál-
juk, amelyeket az euráziai népek az élet fájára vonatkozóan alkottak. Ezek: 1. A
föld középpontján (köldökén )egy magas hegyen áll. 2. Hét vagy kilenc emeletre
osztott, illetőleg hét mennyországot is átdőf. 3. A főistenség paripa-cölöpje. (Itt a
főist.em a fa teteje felett székel.) 4. Frisseség, nedvesség jellemző tulajdonságai.
(Ezért gyakran vizek mellé, tenger közepére helyezik.) 5. Gyümölcse vagy nedve
halhatatlanságot, örök fiatalságot vagy megújulást ad. 6. Mint női istenséget kép-
zelték el. 7. A földi élőlények belőle sarjadnak. (Végső soron minden élőlény anyja
és felnevelője.) 8. Az ember lakhelye kezdetben a közelében volt.

A jakutok mondáiban az életfa-képzetek keletkezési helyéről is kapunk némi
támpontot. Az a hely. amelyet leírnak, teljesen idegen a jakutok észak-szibériai
zord vidékétől. Persze, itt Vno Harvának ellentmondhatnánk azzal, hogy a kelle-
mes, dús tájak esetleg vágyálomként szerepelhetnek. Latynin szovjet etnográfus a
marrizmus kötelező teóriái alapján igyekezett is kimutatni, hogy a természeti
népek életfa-képzetei önálló fejlődés eredményei a társadalom fejlődésének bi-
zonyos fokán.8) Kétségkívül sok belsőázsiai és szibériai népnél találkozunk olyan
elemekkel, melyek önálló fejlődés eredményei. Pl. a világfát égtartó oszlopnak is
hitték. Ez a felfogás kimutathatolag onnan származik, hogy ezek a népek a menny-

— 172 —



bolt szerkezetét sátraikhoz hasonlóan képzelték el. 9) Ez azonban csak új tulajdon-
sággal ruházza íél a világfát. Az önálló fejlődést ma már sehol sem lehet erőltetni
ott. ahol alapcs indokck vannak más népektől való átvételre.

üno Harva rámutat arra, hogy a jakutokon kívül más északi népek mondái
közvetlenebb bizonyítókokat is szolgáltatnak a délről való származtatásra. A mon-
golck. kalmükök zambu nevű világfájának törzstöve a szumér hegy aljáig ér. Az
indiai mondákban jambu néven emlegetik az élet-fáját. Az altáji tatárok a harmadik
mennyországban szerepeltetik a világfát. Ez teljesen megegyezik az indiai elképzelé-
sekkel. Ugyanez mondható egyébként az iráni jama nevű életfára, amely az indiai
Rigvédában szereplő jimával azonosé.

Fontos megjegyezni, hogy Indiában is a földre és nem a harmadik para-
dicsomba helyezték eredetileg az életfát. Mivel azonban sok mennyországot át-
döfött, és legnagyobb része így a mennyei régiókba nyúlt, később az egészet a pa-
radicsomba helyezték. Azok az északi népek, amelyeknél a világfa e földön szere-
pelt, nyilván elég kcrán át kellett, hogy vegyék Dél-Ázsiából ezt a képzetet.

Ezeknek az elképzeléseknek másik gócpontja az arab félsz;get területe. Négy-
ezer éves mezopotámiai pecsétnyomókon találkozunk már életfa ábrázolá-
sokkal, sőt írott forrásaink is vannak. Egyedüli kivételképpen az ótestamentum-
ban az életfa gyümölcse épp a halandóságot eredményezi. Ez jol beülik a zsidó és
babilóniai vallások tilalommal és bűntudattal terhes atmoszférájába. Az indiai ere-
detű elképzelésükkel szemben legszembetűnőbb különbség, hogy itt sohasem találko-
zunk az élet fájának emeleteivel, s ezzel kapcsolatban a többemeletes mennyország-
gal. Az életfához kapcsolódó démon, gonosz szellem viszont sokkal általánosabb, és
szerepe hangsúlyczottabb.

Ha az életfára vonatkozó képzetek keletkezésének ckait keressük, szem előtt
kell tartanunk azt az Uno Harcától is megfigyelt körülményt, hogy mennyire ma-
teriálisán gondolkodtak a régi népek e vallási mondákban. Pl a halhatatlanságot
egyszerűen nem tudták elképzelni egy azt előidéző táplálék nélkül. Az életfa kép-
zetét már ezért is jó nkkal a földi élet talaján gyökerezőnek tartjuk. Szerintünk
nem járhatunk messze az igazságtól, ha ősi, szinte tudatalatti visszaemlékezésről
beszélünk, mely megőrzött valamit abból a korszakból, amikor az emberré válás
folyamatában még a lehető legszorosabb kapcsolat volt az ember és a fák közt.

IV.

Eurázia európai részén az égig érő fa képzetét — a skandináv Edda-mondán
és egy pomerániai mesén kívül — sehol sem találjuk a folklór anyagban. A hősi
germán énekben azonban — a kutatók szerint — ez nem népi elem. hanem egyházi
eredetű. Méltán feltűnő jelenség tehát a Kárpát-medence területén csak a húszas
évekig összesen tizennyolc változatban feljegyzett világfa-mese. Solymossy Sándor.
a magyar folklór eddig talán legkiemelkedőbb kutatója hívta fel először erre a
figyelmet. Ide vonatkozó tanulmányainak lényege tömören a következő: 10)

Ezek a mesék világosan két részre bonthatók. Kezdődnek azzal, hogy egy
égig érő fát — általában egy király óhajára — csak egy legénynek sikerül meg-
másznia, hogy onnan életet adó gyümölcsöt és a király életét s boldogságát jelentő
királyleányt lehozza. Az elbeszélők mindig kiemelik, hogy a legény csak szaka-
szonként éri el a fa csúcsát, közben különböző tájak nyílnak meg előtte. A fa tör-
zsében lakó anyókák vagy táltosok igazítják el, illetőleg röpítik feljebb a különböző
világrétegekbe .ahol végül fényes kastélyhoz ér. Ezután a folytatás más-más köz-
ismert meséből átvett motívumok szövevénye. Az égig érő fa képzete itt ősvallásunk
hiedelmeiből és sámánisztikus szertartásainak rituális tárgyi emlékeiből hitelát és
gyökerét vesztett mese-elem. A régi. megmaradt benyomások a gyakori elmondás
folyamán a mesék közismert kellékeihez formálódtak.

Solymossy szerint a bibliai életfának semmi köze sincs az égig érő fa kép-
zetéhez, s általában a halhatatlanságot nyújtó nedv vagy gyümölcs sem tartozik az
ázsiai nomád népek világfa-hiedelmeihez. Szóval: szinte már-már fa-jeliegét is ta-
gadja, s a fokokra osztott égtartó oszlop gondolatát hangsúlyozza. Szerinte az égig
érő fa keleti nomád népek körében teljesen önálló fejlődés eredménye.

A kutatások azóta euráziai vonatkozásban több világosságot derítettek, és
helyesbítették ezt a megfogalmazást. Magyar területen Szűcs Sándor sárréti adat-
gyűjtései jelentősek; ő nem csak hiedelmekben, hanem ábrázolásokban is megta-
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lálta a világfát pásztor faragványokon.n) Diószegi Vilmos is új eredményekkel
gazdagította tudásunkat, mikor nemrég kimutatta, hogy a magyar mesék tetejetlen
fa-megmászásában a sámán-vizsgák emléke maradt fenn. (Mindig egy ifjú és az
is először massza meg a világfát. Csak akikor rendelkezik természetfeletti hata-
lommal, ha a fa csúcsán megkapja a táltoslovat, mely a szörny legyőzésében
segítségére van. A rokon népek körében akkor lesz valaki sámán, a nép papja, ha a
világfát jelképező sámán-fát megmássza, és érintkezni tud a felsőbb világgal.) 12)
Sajnos, a magyar anyag teljes revíziója még nem történt meg. Is) Mivel erre
távolról sem érezzük maisunkat hivatottnak, most csak annyiban szólunk hozzá,
amennyiben ez tanulmányunk szempontjából szükséges.

Véleményünk szerint a világfával kapcsolatos gyümölcs — vagy átvitt érte-
lemben bármi más új életet jelentő dolog — megszerzése a magyar mesékben is
nyilvánvalóan a keleti 'világfa-képzethez tartozik.

Ezenkívül feltűnő, hogy a szóbanforgó mesék összes változataiban szereplő
sárkány, valami fánl lakó gonosz szellem, mely a hős végső céljának elérésénél
jelentkezik, akadályokat gördít, és további bonyodalmakat okoz. e mesetípusnak leg-
alább annyira állandó eleme, mint a gyümölcs, stb. elérése vagy egyáltalán a fa meg-
mászása. Vajon, ha a démon-alak a világfa-mondák mesévé homályosulása után va-
lóban csak mint más meséből átvett „nyugati elem" szövődött volna ide sokféle
egyéb motívummal, akkor ennek megfelelően előfordulása imiért nem esetleges, mint
sck niás elemé?

Emlékeztetnünk ke.ll itt arra, hogy egyes helyeken, még Belső-Ázsiában is a
világfa-mondához néha egy sárkány-alak is kapcsolódik: a fa aljában tartózkodik
vagy rátekerődzik. Igaz, hogy előfordulása egyáltalában nem általános, és szerepe
sem lényeges. Annál kevésbé mondhatjuk az utóbbit az előázsiai szörnyekről.

Világfa-meséink sárkányalakját tehát bátran e mesék keleti elemének tart-
hatjuk. Sőt talán azt is megfogalmazhatjuk, hogy a mesék mögött lévő monda végső
formában olyan területen alakulhatott ki, ahol belsőázsiai kapcsolatok mellett az
előázsiai kultúrákkal való érintkezés is komoly formában szóbakerülhet, s ahon-
nan a néphullámok nyugatra hatolása kimutatható.

(Folyt, köv.)
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