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Kabay Lizett

Júlia szép leány halála
Szándékom a ballada jelzésrendszerének megismertetése, helyszínének, cse-

lekményének, nyelvi sajátosságainak és szereplőinek összetett módszerű vizsgá-
lata.

Nem betegség áldozata volt. Hi-
szen maga megy ki a búzamezőre
koszorút fonni. Szüzek seregébe vi-
szik a mennybe, nincs köze az elül
rövidülő, hátul hosszabbodó szok-
nyájú leányok sorsához. Semmi jel
nern mutat arra. hogy szerelmi csaló-
dás érte volna, hogy bosszú, rossz-
akarat, féltékenység vagy másféle
nemtelen indulat végzett volna vele.
Nem érte támadás, sem baleset, nem
követett el öngyilkosságot, szülei
nem ígérték visszataszító kérőnek, de
még kolostorba sem... Vajon miért
kellett meghalnia?

Abban mindenki egyetért, hogy a
ballada nagyon régi korból fennmaradt
örökségünk. Az elmélyült olvasó előtt
szereplői, képsorai félélednek, de mi-
nél erősebb körvonalat nyernek, annál
rejtelmesebbé válnak. Óvatosan, hig-
gadtan kell hozzájuk közelítenünk, ne-
hogy elkápráztassanak, félrevezesse-
nek.

Júlia szép leány

(Székely népballada, Krizna, 145.)

Júlia szép leány egykoron kimöne
Búzavirág szödni a búzamezőre.
Búzavirág szödni, koszorúba kötni,
Koszorúba kötni, magát ott mulatni.
Föl isfőtekinte a magas egekbe,
Egy szép gyalogösvény hát ottjődögél le,
Azon ereszködék fodor fejér bárány,
A napot s a hódat szarva között hozván;
A fényös csillagot a homlokán hozta;
Két szép aranyperec, aj, a két szarvába,
Aj, a két oldalán két szép égő gyertya;
Mennyi szőre-szála, annyi csillag rajta.
Szóval mondja neki fodor fejér bárány:
„Meg ne ijedj tőlem Júlia szép leány,
Mert most esött héja szüzek seröginek.
Ha eljőnél velem, én oda vinnélek
A mennyei karba, a szönt szüzek közi.
Hogy betelnék veled azok kegyös rendi;

A mennyei kacsot adnám a kezedbe;
Első kakasszókor jőnék nözésödre,
Másod kakasszókor tégöd mögkémélek.
Harmad kakasszókor tégöd elvinnélek."

Az anyjához fordul Júlia szép leány,
Szóval mondja neki: „Anyám,

édösanyám "
Én is csak kimönék búzavirág-szödni,
Búzavirág-szödni, koszorúba kötni,
Koszorúba kötni, magamot mulatni.
Föl isfőtekinték a magas egekbe,
Egy szép gyalogösvény hát ottjődögél le,
Azon ereszködék fodor fej ér bárány,
A napot és hódat szarva között hozván;
A fényös csillagot a homlokán hozta;
Két szép arany perec, aj, a két szarvába.
Aj, a két oldalán két szép égő gyertya,
Mennyi szőre-szála, annyi csillag rajta.
Szóval mondja neköm fodor fejér

bárány:
Meg ne ijedj tőlem, Júlia szép leány!
Mert most esett héja szüzek seröginek,
Ha elmönnék véle, hogy oda vinnének,
A mennyei karba, a szönt szüzek közi.
Hogy betelnék velem azok kegyös rendi;
A mennyei kacsot a kezembe adja,
Első kakasszókor jőnek látásomra,
Másod kakasszókor ingömöt megkérnek,
Harmad kakasszókor ingömöt elvisznek.

Sirass anyám, sirass, éltömbe hadd
halljam,

Hadd halljam éltömbe, hogy siratsz
hatomba."

Leányom, leányom, virágos kertömbe
Első raj méhömnek gyönge lépecskéje,
Gyönge lépecskének sárguló viasza,
Sárog viaszának fődön futó füstje,
Fődön futó füstje s mennybe ható lángja!

A mennyei harang húzatlan szólalék,
A mennyei ajtó nyitatlan megnyüék,
Jaj, az én leányom oda bevezetek!

A búzamezőben
vagy az almaf a alatt?

Júlia szép leányra Moldovában
Márton szép Ilona néven emlékeznek s
a ballada ott megőrzött változatai nem-
csak név-, de helyszíncserével is élnek.
A csángó leány nem a búzamezőben,
hanem almafa alatt köti koszorúját.
Kallós Zoltán a Balladák könyvében a
Márton szép Ilonának négy változatát
közli, mindegyikben „Édes almafa"
alatt ül a leány.

Itt es kerekedik
Egy kerek dombocska,
Arra nevelkedik
Egy édes almafa.

Édes az almája,
Csukros a virágja,
Alatta ül vala
Márton szép Ilona.

(I. változat, Lészped, Kallós 67.
Részlet)

Kallós kötetének bevezetőjében
Szabó T. Attila amellett foglal állást,
hogy az indító két versszak „alkalma-
sint a balladához eredetileg hozzá nem
tartozó népi dalkezdet felhasználásával
került bele a balladaváltozatokba."

Bár az almafa a búzamezőnél archa-
ikusabb tartalom hordozója, a jelképol-
vasásban gyakorlott elme számára
mindkét változat ugyanazt kódolja:

Búzamező: termőföld - a búza népi
nevén „élet" - életmag.

Almafa: termőfa - életfa - gyü-
mölcsében életmag.

1. Beszélő címer: virágzó almafa.
Rudolf király adományozta 1603-

ban három Almásy testvérnek
(L.: Képek forrása)
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Hogy a népdalban is előfordul a
csángó ballada almafája, nem gyengíti,
sőt megerősíti hagyományosságát. A
kezdő szakaszok egymással felcserél-
hetők. Anyaföldből sarjad a búza, ke-
rek dombocskából, kerek halomból - a
népmesében király kertjéből a tetejet-
ien almafa. Az ősképek eszmei hason-
lóságára jellemző, hogy „Némelyek
szerint a tudás fája egy óriási, cédrus-
nál is magasabb búzaszár volt." (Gra-
ves-Patai 66.) A halmocska az elsődle-
ges, az ősvízből kiemelkedő föld jelké-
pes, idővel az „ország, szülőföld" fo-
galma kapcsolódott hozzá. Egyes, pá-
ros, hármas halom és dombokból kép-
zett hegyek az ókori Közel-Kelet iko-
nográfiájában igen gyakori motívum.
„A szent halom kozmikus hely, az
istenek szállása."

(Wörterbuch der Mythologie, Su-
mer. 1.51.)

2. Halomból kinövő mezopotámiai
életfa

A ballada mitológiai
világképe

Sajátságos színtéren játszódik a cse-
lekmény. Szembetűnő, hogy a szerep-
lőket követő tekintet hol a magas égbe
irányul, hol a földre szegeződik. Fel-le,
innen oda, onnét vissza, mindig függő-
legesen. Kockázatmentes kiindulás-
ként felvázolom az egybevetett szöve-
gek alapján nyert struktúrát. Az életfa.

A „bárány"
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3. Halomból kinövő kalotaszegi élet-
fa

almafa, világtengely vagy óriási búza-
szár a szakrális tér kiterjedés nélküli
középpontjából tör fel a magasba. Ide
ereszkedik le az égi ösvény, azon jön le
és tér vissza a „bárány". Ugyanott csap
fel a mennybeható láng. A vertikális
pályától senki nem távolodik el. (Kivé-
tel: az egyik erősen felduzzasztott
csángó változat. A tiszátalan füst és a
cselekmény irányításától távol maradó
passzív anya nem jut be a középpontba
s onnan a felső világba.) A búzamezőt
is kereknek kell elképzelnünk, annak is
csak a közepében mehet vége a belső
és az alsó világot összekapcsoló moz-
gás. Az égkerekség középpontjában a
„bárányt", azaz a követét elküldő isten-
ség lakozik. A mellékelt vázlaton kirí-
vóan érvényesül ég és föld szembenál-
lása. Annyira határozott, függőleges
kiterjedésű modellhez igazodik a balla-
da, hogy ennek felismerése eldönti:
köznapi, világias történéseknek itt nem
lehet helyük.

Gyakori vélemény szerint Agnus
Dei, amint Keresztelő Szent János ne-
vezte Krisztust. Ám az égi küldött bá-
ránysága nagyon újkeletű, rnegkeresz-
telése csak nevére terjedt ki, egyébként
szarvakat hord és csodaszarvasunk
közismert, világító ékeit. Fodor fehér
bárány... Várnók, hogy bégessen, de
ehelyett „szóval mondja": „Meg ne
ijedj tőllem, Júlia szép leány!" A klé-
zsei változatban: „Meg ne rettenj tőlem
Márton szép Ilona!" Miféle lény köze-
lít a lányhoz? Az új vallás szent állata a
bárány, mi volt a régié?

Dr. Sebestyén Gyula már 1902-ben
tudta, a „bárány" elődje mondavilá-
gunk csodaszarvasa, ugyanaz a mitoló-
giai állat, amelyről a regösök énekel-
tek. „Mert én hozzád jöttem. / Isten
parancsolta" - szól a lészpedi ballada
„báránya", ugyanígy a dozmati regös
ének csodaszarvasa: Istentől érkezett
követnek nevezi magát. Az egybevá-
gás a módosulatlanul megőrzött kép-
zetre vall.

A regösök megjelenésekor szarvas
és bikamaszkos alakoskodók is szere-
pelnek a csoportban. Azt is tudjuk Se-
bestyéntől, hogy a külsőt szokatlanul
elváltoztató kellékek az ősvallás pap-
ját, a sámánt, a táltost rejtik. (Sebes-
tyén, 18.) <,,

A történeti idők előtti félig ember,
félig állat alakú keveréklények is jó-
részt a szertartáshoz beöltözött, álcá-
zott mágust, sámánt bújtatják. Őskőko-
ri barlangfestményeken már találko-

5. Őskőkori barlangfestmény
agancsos sámánja
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zunk velük, például Dél-Franciaország
egyik barlangjának sziklafalán szar-
vasmaszkos, táncoló alakot örökítettek
meg. Meglepő, hogy utódai Európának
nemcsak „félreesőbb" helyein: Ma-
gyarországon, Lengyelországban, Bul-
gáriában, Romániában stb. éltek túl
mintegy 15 ezer évet, de a 20. századi
Salzburgban is felöltik még a pogány
eredetű fejdíszeket.

Sebestyén Gyula a regös énekek
tucatjait mentette meg az enyészettől.
Meghatározásában a regös név „éne-
kest, énekmondót, keleti felfogás
szerint még bűbájost, ördöngös sá-
mánt is jelent." (Sebestyén, 18. A
sámánhittel való egyezést művének
35. oldalán részletezi.) Már ő észre-
vette, hogy Júlia szép leány balladá-
jában és a regös énekekben egymást
kiegészítő motívumokra lel a kutató.
Ezzel beléptünk a bonyodalmak sűrű-
jébe.

Átfedések
A balladában csak láthatatlanul

vannak jelen a regösök, holott a masz-
kos táltos részt vesz a cselekményben.
Nem a csodaszarvas viszi el a szüzet,
hanem az ő nevében a szarvasmaszkos
táltos. A bárány, a csodaszarvas meg a
maszkos táltos annyira átfedik egy-
mást, hogy különválasztásuk a regös
énekek segítsége nélkül megoldhatat-
lan. Az egymásra rétegeződés megszo-
kott velejárója a nagymúltú, jelképi-
séggel telített hagyománynak. Mindig
gyanús, ha a kutató megfejtésében
azonnal fogaskerékként illeszkednek
egymásba az évezredekbe vesző emlé-
kek részletei. Az alábbiakban elhatá-
roljuk egymástól a zavaróan átfedő
szinteket.

Az ősképzelet megteremtette a
totemállat elvont alakját, amelynek
külsejét a legrégibb időktől kezdve
magára öltötte a sámán, aki ezáltal a
láthatatlan kultikus állat látható ikonjá-
vá vált.

A ballada ösvényén leereszkedő
„bárány", azaz csodaszarvas a látomás
szintjén felidézett ősképzet. Helyette,
az előadott szöveg szempontjából va-

lóságos síkon a maszkos táltos szere-
pel, de mitikus elődje elfedi.

A regös gyakorlatban szemmel lát-
hatóan megjelennek az állatbőrt öltött
táltosok. Előadásukban szintén az ősi
gondolat teremtette totemállatra emlé-
keznek.

A táltos
Pais Dezső a Bécsi Krónikát és más

kútfőt is idéz, ahol a latin „mágus" régi
magyar fordítása „táltos". A régi po-
gány magyarok böltseik „s papjaik".
(Pais, 86, 87.) Gyógyítottak, jósoltak,
természetesen ők mutatták be az áldo-
zatot, ismerték a csillagok járását; és
régészeti leletek tanúsítják, hogy ered-
ményes koponyaműtéteket hajtottak
végre. Az ős vallás gyakorlásának korá-
ban az érzékfelettire irányított felfogó-
képesség zavartalan működését a kö-
zösség számára létfontosságúnak tar-
tották. Az élet minden jelentős mozza-
natát áthatotta és irányította a beavatot-
tak részvétele.

A csodaszarvasról éneklő táltos
szintén magán hordta a szent állat fé-
nyeit. Az égitestek közül elsőben a
Napot említik a szarvai közt. Mai kiad-
ványokban hiába nyomozunk utána, de
Ipolyi még ismerte a Naptátost: „Azon
tátos, mely napkint hordatik keresztül
az országon, homlokán viseli a na-
pot..." (Ipolyi 11.14.).

Szent István kereszténysége nem
sokat jelentett a nép számára: „Szent
István kirá tátus volt" (Pais, i.m. 87.).
Az árpádházi szentek csoportos meg-
jelenése az uralkodóház tagjainak -
ki tudja, hány nemzedéken át öröklött
- természetfeletti iránt jelentkező ér-
zékenységéről árulkodik. A magyar
táltosnak és a szibériai sámánnak
fenntartás nélküli azonosítása félre-
vezető.

A csodaszarvas
A Sebestyén Gyula gyűjtötte doz-

mati regetöredékben is nappal, hold-
dal, égi csillagokkal érkezik a magas-
ból a csodaszarvas. A regösök Szent
István emlékének nevezték az előadott
szöveget.

Ahol keletkezik egy ékes nagy út,

A mellett keletkezik egy halastó-állás.
Hej, regülejtem, regülejteml
Azt is fölfogó az apró sásocska,
Arra is rászokik csodafiúszarvas.
Hej, regülejtem, regülejteml
Noha kiménél uram, Szent István király
Vadászni, madarászni,
De ha nem találnál sem vadat, sem

madarat.
Hanem csak találnál csodafiúszarvast.
Hej, regülejtem, regülejtem!
„Ne siess, ne siess, uram, Szent István

király,
Az én halálomra.
Én sem vagyok vadlövő vadad.
Hanem én is vagyok az atya istentől
Hozzád követ."
Hej, regülejtem, regülejtem!
„Homlokomon vagyon fölkelő

fényes nap,
Oldalamon vagyon Árdeli( ?)

szép hold,
Jobb vesémen vannak az égi csillagok. "
Hej, regülejtem, regülejtem!
„Szarvam vagyon, ezer vagyon,
Szarvam hegyin vannak százezer

sövények (szövetnek?)
Gyulaszlag, gyulaszlag, holtatlan

alusznak." *
Hej, regülejtem, regülejtem!

(Következik az „összegölés", a pá-
rosítás, amelyben a család minden fel-
keresett tagjának egy falubélit regöl-
nek. L.: Sebestyén, 42—44.) Nehezen
találhatnánk dúsabb, áttekinthetetle-
nebb mitológiai mezőt, mint amely a
kultikus szarvasok otthona. Eliade
szakirodalomból idézett közlése sze-
rint: a szarvaskultusz Keletre Kínáig és
Japánig terjed, Délre Olaszországig,
behatol Illíriába, Görögországba, a Fe-
kete-tenger partjai mentére, a Kauká-
zusba, Kis- és Közép-Ázsiába, Szibéri-
ába.

6. Hettita képírás szójele: „védőis-
ten"

* Olvasata: Gyújtatlan gyulladnak, oltatlan alusznak.



A pozitív vonásokat sűrítő állat lé-
nyének összetettségére jellemző a
múltjának évezredei alatt volt Nap,
Hold, csillag, reggel, Kelet, hajnalpír,
hajnalcsillag, felkelő Nap, ősanya, ősa-
pa, újjáéledő fény, újjászülető élet, vé-
dőisten, égisten, maga az ég, állatkala-
uz, törzsi totem, földanya őrállata, a
téli napforduló jelképe stb.

7. Napkereszttel és csillagokkal
díszített hettita bronz szarvas

A legrégebbi ősanya-képzetet Ba-
kay Kornél a szarvastehén alakjához
kapcsolja és nyilvánvalónak tartja,
hogy a szarvas egyike volt a régi szkíta
totemállatoknak. Szöveghű fordításban
idézem Bakay következő megállapítá-
sát: „Az állatős a sámánban él. aki csak
úgy tud a másvilággal érintkezni, ha a
totemállat bőrébe bújik, vagy annak fő
kellékeit (mint szarvak, állati maszk)
magára veszi (Bakay, 111 és 113.).

Néprajzi Lexikonunk megkülön-
bözteti egymástól a regös énekek szar-
vasát és a Hunort meg Magort vezető
totemőst. Úgymond, a regös énekek
„mindig hím" állatot szerepeltetnek és
„csodafiúszarvasnak is nevezik őt az
énekekben (Magyar Néprajzi Lexikon,
I. 525.). László Gyula több évtizede
már kimutatta, hogy a szarvas üldözése
mágikus vadászat. Márpedig ha erről
van szó, az oppozíció alapszabályának
követelményeként a vadászó férfiak -
akár hunok, akár magyar utódaik -
csakis nőstény szarvast űzhetnek. Ettől
eltekintve több rokon vonás szól a
testvérpárt vezető és a regösök szarva-
sának azonossága mellett: mindkettő-
jüket üldözik, vadásszák, de sebezhe-

8. Erdélyi kendővég csillagozott
szarvasokkal

tétlenek, el nem ejthetik őket és meg-
foghatatlanok akárcsak a révülő táltos.
Másik közös tulajdonságuk, hogy felis-
merhetetlenek. Júlia sem tudja kicsoda,
micsoda a „bárány", azért szól az hoz-
zá magyarázkodóan: „meg ne ijedj tő-
lem...". A Tarih-i Üngürüsz elbeszélé-
sében Hunor és Magor a csodálatos
színekben pompázó vadnak „sem a
nevét, sem a faját nem ismerték" (Ter-
dzsóman-Blaskovics, 36.). A regös
énekben Szent István fogja nyilát a
szarvasra, de ő sem ejti el. Szent Lász-
lónak kétszer is megjelenik; és vezeti
Barsot, vezeti Gyulát - senki le nem
teríti. Bárkinek mutatkozik, egyaránt
fénylik, ragyog, világít. A Képes Kró-
nika miniatúráján egymást átkarolva
áll Géza és László, közelükben a cso-
daszarvas. A háttérből nyilaznak a ka-
tonák, de a „vadnak" nem esik bántó-
dása.

9. Kalotaszegi varrottas. Stilizált
agancs közt életfa és két égitest

Igaza van Eliadenak, a magyar cso-
daszarvas monda nem mintaképe a ro-
mán Dragos vajda bölény vadászatának
és ezt követően Moldova alapításának.
Szó sem lehet róla, a vajda ugyanis
megölte az állatot, az sebezhető volt,
nem mitikus csodalény.

A totemállat feltűnése rendkívüli
személyhez és eseményhez szokott
kapcsolódni. így, az a - valószínűleg

Felső-Magyarországról származó, 17.
vagy 18. századinak tartott - úri lőpor-
tartó, amelyen szárnyas szarvas hátán
ülő férfi int búcsút, bizonyára nem
akárkit ábrázol. Hogy a túlvilágra repül
hátasán, arról biztosít a megdicsőülését
jelző koszorúja és meztelensége. Az
agancs alsó szárára vésett, kutyák űzte
hatalmas vadkan a vadászszerencsét-
lenséget szenvedett Zrínyi Miklósra te-
reli figyelmünket, akit 1664-ben, 44
éves korában ölt meg a vadkan. Júliára
vonatkozóan semmi közelebbit sem tu-
dunk, de hogy a csodaszarvas ereszke-
dett alá érette, azt sejteti: kiemelkedő
egyén felmagasztosulásáról van szó.

10. Úri lőportartó részlete, talán
Zrínyi Miklós emlékét őrzi

Miért nem ismerik fel a csodaszar-
vast?

Egyrészt, mert Isten vagy az ő nevé-
ben érkező küldött, így valláselméleti
vélekedés értelmében felfoghatatlan és
megismerhetetlen. A motívum követ-
kezetes ismétlődésének az lehet az oka,
hogy előírásos magatartással találkoz-
tunk.

Másrészt: ismer igénk átvitt ér-
telmű, az Ótestamentumban is meg-
lévő jelentése „együtt hál, nemileg
megismeri". Az ünőt még nem is-
merte hím, érintetlen, ezt kellett
hangsúlyozni.
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Az áldozó táltos
Sebestyén Gyula halványan céloz

arra, hogy Júliával kapcsolatban áldo-
zattételre is gondolhatunk. Ugyanez a
gondolat felbukkan Szőcs Istvánnál is
Selyemsárhajó c. kötetében (Szőcs. 32,
34.). Valóban nem váratlan-véletlen
halál vitte el a leányt, már a búzamező-
ben végső útjára készül, arra fonja
koszorúját. Zolnay Vilmosnak adom át
a szót: ,.A feláldozandó!, embert, álla-
tot egyaránt, mindenkor és mindenütt
hagyományos, tehát kötelező módon
szokásos volt megkoronázni, felkoszo-
rúzni. (Zolnay. 218)"

Jön az állatbőrbe bújt táltos. Júlia
már viseli koszorúját, de miképpen
..múlatja magát": miféle ellentmondás,
hogy a ballada csángó változatában:
Köti koszorúját
Fehérből, veresből.
S ahol bé nem éri.
Tőn tőielékit.
Tőü tőtelékit
Sűrű könnyeivel,
El is elnyomtassa
Gyakor sóhajtással.

Sírva vígad a magyar? Tudtommal
senki sem vette észre, hogy itt a múlat
ige elsődleges jelentésében: „hagy
megtörténni, elvisel, eltűr" értelemben
fordul elő. Az ige mai köznyelvi „szó-
rakozik" jelentése csak a 15. században
hagyott írott emléket, a 14. században
még „elszenved" értelemben használ-
ták. Végső soron mulat igénk a múlik
származéka, Júlia azért megy „magát
mulatni", hogy halált szenvedjen, ma-
gát elmúlassa, kimúlásra vigye, áldo-
zatul adja.

Kőmíves Kelemen is élve falazza be
szeretett asszonyát. Az emberáldozat
mindenütt ott van a régi, nagyszabású
szertartás központjában. Dávid felál-
doztatta Saul hét fiát és unokáját. A
Homérosz előtti görögségnél gyakori
az emberáldozat, amely Egyiptomban,
Karthágóban, Krétán, Indiában, Perzsi-
ában, a római birodalomban, a kelták-
nál és valószínűleg Európa valamennyi
népénél szokásban volt. Amerika ma-
gasműveltségű ősnépei, szláv népek és
afrikaiak, meg távol-keletiek egyaránt
emberáldozattal hódoltak isteneiknek.

Harmad kakasszóra
Azaz hajnalban, napfölkeltekor vi-

szi el az isteni küldött, vagyis az ő
bélyegit viselő táltos a szüzet.

A csíksomlyói búcsúsok is hajnal-
ban indulnak fel a hegyre, keresztény
zászlókkal vonulnak, de útjuk nem ka-
tolikus kegyhelyhez vezet, a keleti ég-
bolton feltűnő Napot köszöntik láto-
másváró áhítattal. Most a 20. század
legvégén is.

Júliát hajnalban Napnak szánták ál-
dozatul. Alkonyatkor, a teli- vagy új-
hold keltekor a Holdnak ajánlották vol-
na, s vízhalállal veszti életét, mert a
Hold eleme a víz, a Napé a tűzé Régi
csíziós naptár felvilágosítása: ... „tűz-
nek, éltető égnek, víznek, földnek
megvan az ő idejök, a melyben ural-
kodnak. Napkelettől fogva délig ural-
kodik a tűzelementom, déltől fogva
napnyugtáig az éltető ég uralkodik,
napnyugtától fogva éjfélig uralkodik a
víz, éjféltől fogva napkeltéig uralkodik
a föld." (Királyhegyi Müller János
85.).

Kézdivásárhely közeléből pogány-
kori áldozóhely ismeretes, neve Tűzha-
lom.

A kakasszó idejéhez igazodó „le-
ánykérés" csak idézőjelben érvényes,
pirkadatkor lezajló lakodalmat a ma-
gyar nyelvterületen sehol nem tartot-
tak. Túlvilági, nem közönséges kézfo-
góra szól a kakas. Leányhalottat ma-
napság is öltöztetnek menyasszonyi ru-
hába. Júlia Krisztussal történt eljegyzé-
sének lehetőségét maradéktalanul fel-
oldozta Szőcs István. (Szőcs, 64.)

Mennybeható láng
A szűz tűzhaláláról részletesen -

bár kendőzötten, a valóságot leplezően
- tudósít az óriási költői erővel fogal-
mazott sirató. Szemtanúi vagyunk a
valós, nem képletesen értendő halál-
nak, a mennybejutás árának. Bizonyára
máglyát is raktak számára, de több
mint valószínű, hogy öltözékét, lepleit
szertartás előtt átitatták viasszal. Ha
így látjuk magunk előtt, világossá vá-
lik, hogy a leány egyben ember- és
ugyanakkor viaszáldozat, és megértjük
a sirató rejtett értelmű kifejezéseit, a
rendkívüli módon, pontról pontra meg-
oldott jelentéstartalom-kettőzést. Eset-

leg ezt a kétsíkúságot érzékelteti már a
megismételt megszólítás: „Leányom,
leányom!"

Virágos kertömbe a ha
gyományos szimbolika kifejezésrend-
szerének hétköznapi vonatkozásában
értendő, a női test „virágjára", „virágos
kertjére" történik célzás. Gondoljunk
arra, hogy anyanyelvünkön a nyílás
nemcsak a virág kibomlására vonat-
kozhat, hanem résre is.

Első raj méhömnek
A raj is többértelmű szavaink sorá-

ba tartozik, ugyanis érthető alatta a
méhek, madarak, rovarok csoportja, de
többek közt „ivadék" jelentést is hor-
doz. Tehát értelmezésemben az anya
első ivadékú, első rajú méhének le-
ányát, elsőszülöttét említi.

A bibliai Atya szava: „Az enyém
minden elsőszülött". Felbecsülhetetlen
nagyságrendű irányító erőre vall, hogy
a ballada ábrázolásában a hősnő ellen-
kezés nélkül, elkötelezetten vállalja
sorsát.

A méh
Ezúttal is kettős fogalmat takar a

szó, méh! a mézelő rovar, méh.2 az
anyaméh. A szócsaládok szétzilálásá-
ban kedvüket lelő nyelvészek a kettőt
messzire eltávolítják egymástól, e-
lőbbit finnugor, utóbbit „valószínű-
leg" szláv eredetűnek nyilvánítván.
Holott a névadásnak ugyanaz a szem-
léletmódja ismétlődik a herei „hím
ivarmirigy" és here2 „nem dolgozó
méh" szavakban - amint ezt az
élesszemű Szőcs István észrevette. A
ráadással magam szolgálok: magyar
mátka ,jegyes" és „menyasszony",
román matca (szlávból átvett szó)
jelentése egyebek közt „anyaméh" és
„méhkirálynő".

Törökország területén, Csatal-
Hüyük VI. (1.) rétegéből olyan, mint-
egy nyolcezer éves templomot ástak ki,
amelynek kultikus főhelyén álló falké-
pe a méhek kialakulását mutatja be a.
lépben végbemenő átalakulástól a fej-
lett rovarig bezárólag. A közlő B.
Brentjesnek az ábrához fűzött magya-
rázata megkönnyíti a méhl~méh2 vi-
szony megértését: „a méhkirálynő,
amely látszólag hím társ nélküli, kor-
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látlanul termékeny szűz, a termékeny-
ségnek már itt természetes megtestesí-
tője kellett, hogy legyen" (Brentjes,
78.).

Gyönge lépecskéje
A lép sejtekből képzett viaszépít-

mény, a Történeti Etimológiai Szótár
magyarázatában a szó valószínűleg a
lep ige származékaként keletkezett.
Ezek szerint jogosan számolhatunk a
lép és a lepel, a Júliát borító, viasszal
kezelt pólya szótörténeti leg támogatott
kapcsolatára. Anyja első ivadékú mé-
hének leánya másként nem válhatott
„lépecskéjévé", csakis ha viaszos le-
pellel pólyálták be.

Sárguló viasza
A sárguló viasz is kettőzötten van

jelen, részben a leplen, a lepel meg a
leányon. Amint a melegtől olvad a
viasz, „sárgul", sötétebb színt ölt.

Földönfutó füstje,
mennybeható lángja

Nemcsak költői meglátásból külö-
nül el a tűz füstje a lángjától. Ha az
eddig követett, kettesével fűzött jel-
képláncot vesszük mércéül, arra kell
következtetnünk, hogy a szűz testi mi-
volta a füstben oszlik el, lelke a lánggal
száll a magasba. Ezt a vélekedést tá-
mogatja, hogy láng szavunk jelen-
tésmezejében is megvan a többértel-
műség, valaminek lángja „színe-java".
Az áldozat legértékesebb sajátja a lel-
ke, amiatt megy végbe az egész cselek-
mény, hogy a tiszta lélek az égbe jus-
son.

A ballada nyelve a kétértelműsége
miatt burkolt, rejtett, dodonai színeze-
tű. Éppen ez a közlésmód a mitikus
fogalmazás ismérve. A mítoszértelme-
zés már a nyelvész és mítoszkutató
Max Müller munkássága óta a poliszé-
mikus elemek kimutatására törekszik.
„Minden mitikus jelentés forrása és
őseredője a nyelvi kettős értelem." (M.
Müller)

Könnyebb, de kevésbé érdekes és
tanulságos lett volna, ha a sirató elem-
zéséhez a ballada mezőpaniti változa-
tát választom. Itt sokkal leplezetleneb-
bek az anya szavai:

Leányom, leányom, édes szép leányom,
Gyenge méhecskémnek kedves szép

leánya,
Gyenge lépecskémnek szelindek

gyertyája,
Szelindek gyertyának égbeható lángja.
Földre hulló hamva!

íme, a földönfutó füsttel egybevá-
góan földrehulló a hamu, csak a láng
hatol az égbe.

Corpus delicti
A visszamaradó hamu a nyomozást

súlyos bizonyítékkal gyarapítja. Olyan
viaszgyertyát még nem öntöttek soha,
amely hamut hagyott volna maga után.
Júlia hamva! Súlyosbító körülmény,
hogy a Szőcs István közölte külsőreke-
csenyi balladában is a szép sárig viasz-
nak, szép égő gyertyának
Mennybe száll e lángja,
Földre száll e hámja.

Mások is szenvedtek hasonló halált.

A hűtlen asszony
tűzhalála

Barcsai balladája, részlet marosszé-
ki gyűjtésből (Vargyas, 9.)
Állj elé, állj elé asszon, feleségem!
Három halál közül melyiket választod?
Vaj főbe lőjelek, vaj fejedet vegyem.
Vaj hét asztal-vendégnek vígon

gyertyát tartasz?
Három halál közül én is azt választom,
Hét asztal-vendégnek vígon

gyertyát tartok.
Hallod te szolgáló, hozd bé a vég

vásznot,
S a nagy kászu szurkot,
Tetejin kezdjétek s talpig tekerjétek,
Talpánál kezdjétek s tetejig égessétek.

Mondanom sem kell, a fekete szu-
rok a csalárd asszony kivégzéséhez
találó olcsó gyújtóanyag, viszont az
ártatlan szüzet a vecses viasz illette
meg.

5 efejitülfogá,
Talpig tekeré,
Fejitül meggyújtá.
Talpig égeté.

(Kallós, 156.)

Dermenka
A szép cigányleány rabló bátyja

megöli húga kedvesét, a leány a halált
választja. (Bari, 440.)
Szép Dermenka fölzokogott,
életéről határozott,
Szobájába lépegetett,
viaszos vásznak keresett,
magát talpig betekerte.
Vásznat akkor meggyújtotta,
lángoszloppá lobbantotta,
halálát a tűzben lelte,
halálát a tűzben lelte.

Márton szép Ilona balladája nem
zárul a siratóval, hanem a mennyben:
Szóval es azt kérdek:
„Mitkeresc, mitkeresc,
Mit keresc, mit keresc,
Márton szép Ilona?
Apámnak, anyámnak
Én helyet keresek."

Egyetlen előfordulás alapján nem
állítható, hogy a mennybe vitt leányt
szülei saját érdekükben áldozták fel,
bár a fenti, lészpedi szöveg ezt sugall-
ja.

A szüzek serege
Egyike a legfogasabb kérdéseknek:

miként lehet hiánya a mennyei szüzek
seregének, a túlvilági helyzetben hová
tűnhetik el egy leány? Rosszul feltett
kérdés, azért nem vezet sehová. Tuda-
kozódjunk másképpen, nem hová lett,
hanem miért hiányzik a leány? Válasz:
mert tartoznak vele! Odaígérték áldo-
zatul, beírták, besorozták a seregbe.

Merinka
Szintén viaszozott lepel alatt elégő

balladahősnő, kegyetlen anyósa pusz-
títja el:
Ő es csak bémene
Belső kamarába
Ő es csak kivevé
Rég iuszos vásznát.

Oppozíció
Keresgélem az ég-föld szembenál-

lását mutató ábrán, ki a szűz sarkított
ellenlábasa. Az ég nem, annak ajtaja
nyitatlan megnyílik előtte. A csoda-
szarvas? Dehogy. Mindketten tiszták,
fehérek, ártatlanok. A föld? Nem, csak
ha elnyelné őt. 0, a tűz nyeli el! A tűz,
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amelyet a maszkos táltos gyújtott meg.
A tűz a Nap megszemélyesített szent
eleme. Téli napforduló idején a Nap
újjászületése ünnepére sokfelé hatal-
mas tüzet, máglyát gyújtanak. Régen
ilyenkor a környéken minden lángot,
parazsat eloltottak, mielőtt az új tüzet
fellobbantották. Júlia a tűzzel áll oppo-
zícióban, a tűzzel, „aki" fal, elnyel,
megemészt, harapódzik. Mielőtt viasz-
leplesen gyertyát állott., bizonyára el-
kábították, cölöphöz erősítették. Ezút-
tal a földi szembenállást latolgattam, a
mennyben új helyzet adódik.

Az oppozíció
feloldása

A magyar népművészet tárgyi alko-
tásainak vizsgálata alapján úgy látom,
ősi hitéletünk alapvető tétele az 1/2-1-
1/2 képlettel kifejezhető viszony.
Eggyel jelöltem az oszthatatlan, a min-
denséget magában foglaló ősokol,
amelynek kisugárzása az érzéki világ
számára pozitív-negatív erőkként fel-
fogható megnyilvánulás: 1/2-1/2.

A szellem elsődlegességét valló vi-
lágnézet számára egy: eszmei valóság,
a legnagyobb „szám". Semmi belőle
fakadó, kiáradó hatás nem csökkenti
teljességét. Tehát mikor szembenállás-
ról beszélünk, a két sarkított fogalom
mögé oda kell képzelnünk az ősök
egységét. A teremtő elvnek csak vissz-
fénye a már érzékelhető kettősség,
amelyből az anyagi világ sokszoros
megosztottsága keletkezik.

Ha feltűnő különbözőségre akarunk
hivatkozni, minden magyarázkodó tol-
dalék nélkül kijelentjük: ég és föld! A
szembenállásból adódó óriási minőségi
eltérés nyomasztó voltát legalább időn-
ként szeretné az ember áthidalni. Ég-
nek és földnek közelítenie kell egy-
máshoz. A kapcsolatteremtés csak
szakrális szinten lehetséges, csak ott
törik meg a tér-idő fogvatartó ereje.
Az ég követe leereszkedik a keskeny
ösvényen a földre, és az áldozat lelkét
- „lángját" - az égbe ragadja. Mikor az
áldozat betejesedik, az ég megkapta
követelését, a föld megadta tartozását.
A megrendítő áldozat a mitikus látás-
módban kiegyenlítést, megnyugvást,

az ellentétes erők megbékélését, egy-
másba áramlását eredményezi.

A vadászok
Különös, hogy az óvó, gondviselő

csodaszarvast űzik, fegyvert fognak rá.
Hogy soha el nem ejtik, a vadászat
mágikus jellege mellett szól. Az együt-
tes talán egyik legrégibb ábrázolását
Spanyolországból közli Roska Márton:

11. Őskori mágikus vadászat

12. A jászberényi Lehel kürtről

13. Két magyar népi lőportartó vé-
sete

hatalmas szarvas és mitikus madár
mellett eltörpülő íjász áll a vaddal
szemben. A szarvas mögötti agancs-
részlet jelértékét nem tudom meghatá-
rozni. Lehel kürtjén (véletlen egyezés-
nek nem tulajdoníthatóan) szintén ma-
dár egészíti ki a jelenetet, amelyen jól
kivehető, hogy a csodaszarvas tompo-
rát érintő, arra ráfekvő nyíl nem üthet
sebet. Legszembetűnőbben két lőpor-
tartónk díszítményén olvasható a kü-
lönleges vadászat verteién kimenetele:
a szarvasokat a kopja végére tűzött kis
zászló súrolja, a szúró hegye nem bánt-

ja őket. Sem a nyíl, sem a kopja nem
ejti el az állatot. A vadászok lőnek, de
nem ölnek. A boszorkány varázs-
szövegében: Vágok, de nem sértek! A
titokzatos fegyvertény megfejtése: a
lövést nem a fogalom alapszintjén, ha-
nem képletesen kell értenünk; nem
elejtést: megejtést, teherbeejtést jelent.
A kopja kétértelmű kulcsigéje: szúr.

„Csodaszarvas mondánk szarvas-
alakja leány volt" - írja László Gyula.
Tündérország királynője szelíd gím-
szarvas a perzsa mesében. A vadászó
férfiak képletes cselekedetére rávilágít
a nyelvi poliszémia: űz „kerget", üze-
kedik „párosodik". Fegyver a vessző,
nyílvessző, vö. hímvessző. Adákos: 1.
rövid tőr, kard; 2. „hímvessző".

A lő ige jelentésköréből: fecsken-
dez, lövell, nemileg közösül. A portar-
tók szarvasairól többet is megtudunk,
ha rálelünk a kódolást pontosan fedő
szavakra: lobogó érinti az ünőt. Mági-
kus értelme: mint a lobogó, úgy lobog-
jon - mármint égjen a vágytól, tüzeljen
- az ünő. A lobogó érintése nemi érint-
kezésre vonatkozik, érintetlen közkele-
tűjelentése „szűz".

A fentiek jól szemléltetik Jankovics
Marcell meghatározását: „Nyílvessző
a kozmikus férficipium nemzőerejének
phallikus jelképe." (Hoppál-Janko-
vics-Nagy-Szemadám, 97.)

Termékenységet előmozdító párosí-
táson buzgólkodnak a regösök is.
„ Belesodródjék, belepödörödjék,
Mint a kis nyúl farka,
Keddtől fogva szerdáig meg se

mozdulhasson."
(Sebestyén, 49.)

Regéljük a gazdát a gazdasszonynak,
A gazdasszonyt pedig az urának.

(Sebestyén, 67.)

A szent tűz

Égitestekkel ékes csodaszarvasunk
ragyog, fénylik, világlik, csillog, tün-
dököl, sugárzik és tüzel. A felsorolt
igék mindegyike jelképességgel ter-
helt, de beérjük a tüzel értékelésével.
Az agancsokra a képzelet gyertyákat is
helyez, ezzel a totemállat nemi érettsé-
gét, „tüzelését" hangsúlyozza. A lán-
goló ünő titka: minél jobban tüzel,
annál fehérebb, annál tisztább. Nem
buja, s a feléje tüzelni készülő vadász
sem parázna. Mindketten szent nászra
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készülnek, kultikusan felidézik az ere-
detmondát, Nimród és Eneth találkozá-
sát. Magasabb szintű értelmezésben:
ég és föld, test és lélek egybeforrását.
Ott is, ahol a szent menyegző a főpap
és papnő testi egyesülésében öltött ala-
kot. Tüzel a csodaszarvas, tüzelnek a
vadászok és tűzben ég el Júlia.

Persze a Nap szintén tüzel, mikor
erősen süt, és már nem lepődünk meg,
hogy a vadász ugyanezzel az igével
süti el fegyverét. Verhet a nap termé-
kenységet fakasztóan is, erről a ver-ve-
rőfény kapcsolata jut eszünkbe. Ezért
emlegeti a székely ember, hogy ahová
a kelő Nap első sugara esik, ott élet
fakad. Régi szemléletű gondolat lehet,
egyiptomi fogalmazásban például az
Ápisz bika olyan tehéntől jött világra,
amelyet a napsugár „megvert", „meg-
csapott" (striked it), attól fogamzott.
(Gaster, 169.) Dzsingisz kán is verő-
fénytől, napsugártól született.

A nyilazó vadászok korában az ég
fegyvere is nyíl volt, istennyila. Szin-
tén nyíllal, nyílegyenes sugárral tűzött
a nap, a magyar ember napszúrást ka-
pott tőle. A regös énekek Szent István-
ja és távoli nemzedékekre visszamenő
elődei íjas napkirályok. Népnyelvünk
napúrfira, nap anyjára, naptátosra em-
lékezik. Rose közkeletű metaforának
tartja, hogy a napsugarakat nyílnak ne-
vezik.

Érosz és Apollón
a szerelmi mágia szolgálatában álló

nyilazó istenek és vadászok rokonai.
Érosz pályafutása derekán még erős,
tekintélyes isten, később szárnyacskás,
nyilacskás gyerkőccé törpült, majd a
rómaiak giccses Amorkájává alakult.

Igaz, van a görög panteonnak Apol-
lón személyében komolyabb nyilas is-
tene is, csakhogy róla azt állítja a nagy
Rose, hogy inkább tartható hyperbore-
us eredetűnek, semmint hellénnek. Ide-
gen voltának bizonyítéka, hogy Homé-
rosznál a trójaiak oldalán, a görögök
ellen harcol. Nevét nem sikerült a gö-
rög szókincsből levezetni. (Rose, 33,
126,128.)

Számunkra elég, hogy a világszerte
ismert íjas napisteneknek klasszikus
földön is volt képviselője, és hogy
Érosz pontosan olyan értelemben lő, de
nem öl, tüzel, de nem látható, hanem

szerelmi lángot gyújt, mint a mi mon-
dabeli vadászaink.

Osszeregéla
Júlia égi helyzetét tisztázandó átte-

kintjük, hogy szereplőink közül egy-
részt ki kivel párosítható, másrészt,
hogy milyen következménnyel jár a
csodaszarvas megjelenése. Szent Lász-
ló megtagadta ugyan a Vác közelében
feltűnő csodaszarvast - szarvát szár-
nyaknak, gyertyáit lobogó tollaknak
láttatta a keresztény angyalhoz igazod-
va -, de katonái hagyományhűen rá-
nyilaztak, így nekik is itt a helyük.

Nimród/Ménrót - Eneth, szarvasü-
nő, ősanya, eredetmonda.

Hunor és Magor - csodaszarvas
űzése, nőrablás.

Szt. László katonái - csodaszarvas
űzése, templomalapítás.

Szt. István - csodaszarvas, talán
templomalapítás.

Bors vezér - csodaszarvas, várala-
pítás.

Gyula vezér - csodaszarvas, városa-
lapítás.

Regölésben: legény, gazda - leány,
gazdasszony párosítása.

? - Júlia
Keressük, hol rejlik a szüzet kiegé-

szítő égi princípium? A földi szemben-
állás alkalmával a tűz bizonyult Júlia
opponensének. Nos, a tűz a Nap, napis-
ten, napúrfi eleme, hozzá viszi a követ
a leányt. A szembenállások feltárása
révén szilárd alapszerkezetet nyertünk,
segítségével kölcsönösen meghatároz-
zák egymást az összetevő elemek. A
vadászok kérdőjellel zárt oszlopának
utolsó tagja a hatalmas égi vadász:
napistenünk.

A szarvassá vált szűz
A ballada hősnője az összeregölő

felsorolásában a szarvasünő helyét
foglalja el. Vajon van-e az áldozat
szarvas voltára rávezető fogódzó? A
tolakodó kérdés a következő gondolat-
folyamatra késztetett.

1. Talán nem véletlen egyezés a
szarvas ünősége, szüzessége és Júlia
ártatlansága, mindkettőjük fehérsége.
Egyaránt tűztől világlanak, gyertya ég
a vad szarván, Júlia „gyertyát" áll. A
csodaszarvas az égből jön, oda költö-
zik a lány is.

2. Szarvasáldozat bemutatása a ló
háziasítása előtt Eurázsia széles terüle-
tein dívott. Az éghajlati adottságok
függvényében a sámánhitű népek rén-,
iram-, dám-, jávorszarvast és szarvast
áldoztak. Bár a totemállatra nem va-
dásztak, általában évente egyszer felál-
dozták.

3. Eneth szintén egyben nő és ünő,
ugyanígy a perzsa mese tündérkirály-
nője, akinek László Gyula elmesélte
történetét, rövidítve közlöm. Ifjú her-
ceg csodaszarvast követ, elejteni nem
tudja, a nyomán palotába jut. Ott trón-
ján ülő, tündöklő szép leányt talál, aki
bemutatkozik: - Csak egy szelíd gím-
szarvas vagyok, Tündérország király-
nője. A fiatalok egymáséi lesznek.
(László, 93.)

4. A nők szarvassá válásának nyitja:
lelkűk a totemállatba költözik. Erdély-
ország-Tündérország Tündér Ilonája
szintén ismerte az átváltozás révüléses
titkát. Tetszése szerint mind ő, mind
kísérete hattyú alakot tudott ölteni.

5. Szent László számára a csoda-
szarvas angyal. Keresztény tanításban
az arra méltó lelket angyal viszi a
mennybe, és az elhalt maga is angyallá
válik. Eszerint nem zavaró, hogy Júliá-
ért szarvas-angyal jön és ő maga is
szarvas-angyalként távozik a földről. A
leírás párhuzamos az úgynevezett ég-
beragadási jelenetekkel. Például a
nagyszentmiklösi kincs 2. sz. korsóján
az Atilától örökölt, az Árpádházi címe-

14. A szarvas-szűz hiteles emléke
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reken is szereplő szárnyas totemállat, a
turul repít az égbe egy meztelen, tehát
halott (feláldozott?) nőt, vagyis annak
lelkét. (Vö. „a testünket úgy vetjük le,
mint a ruhánkat".)

Júlia akként vált szarvassá, hogy
lelke egyesült az „örök vadászmezők-
re" vezető totem-lélekkel. A lélekátvé-
tel nem lappangó motívuma a balladá-
nak, a követ kijelenti, hogy a szűzért
jött. Nyilvánvalóan a leikéért jelentke-
zett.

Megszállottak I.
A szkíta állatviaskodás-ábrázolások

legbensőbb tartalmáról is felvilágosí-
tást nyerünk az egybevetések nyomán.
A patás állatra támadó ragadozó (négy-
lábú, szárnyas vagy keveréklény) nyers
felfogásban ..meghágja", emelkedet-
tebb szinten „megszállja a leroskadó
szelíd ellentetjét, hogy leikeik egyesül-
jenek, íme. a szent nász valódi jelen-
téstartalma! Az érzékfeletti világban
lélek lélekkel ül menyegzőt.

15. Altáj-vidéki, kiolvasatlan jelek-
kel ellátott szarvas-griff pár

Rendkívüli képességnek tűnhet a
sámán azon kiváltsága, hogy képes
megszállni a totemállatot. Holott a ke-
resztény dogmatika felségterületén is
honos a szokatlannak tűnő hitképzet.
Az egyházatyák azt tartják megszál-
lottnak, akibe a gonosz lélek, a sátán
költözött. Minden felszentelt katolikus
pap beavatást nyer az ördögűzés tudo-
mányába.

Ahol gonosz lelket ismernek, ott a
jó, a szent sem hiányozhat. Vajon mi-
lyen - a sámánizmus felé mutató egy-
bevágás révén ölt a Szentlélek állat-
alakot, mikor galamb képében mutat-
kozik? Turulmadarunk Álmos anyját
termékenyítette meg, a Szentlélek-ga-

lamb Máriát. Szent menyegző mind-
kettő.

Őskori barlangfestményen és a Le-
hel kürtjén már találkoztunk a szarvas
mellett megjelenő madárral, a 15., 16.,
17. rajz az együttes folyamatos fenn-

Égi hármasság
A csodaszarvas hordozta nap, hold

és csillag égi felségjel. A követségben
járó megbízott a legrégibb idők óta
magával vitte ura ismertető jelét: pe-
csétlő kövét, gyűrűjét, bármit, ami ta-
núsította, hogy az elküldő nevében jár.

18. Kuduru (határkő) Melispak
II. Babilónia királya állíttatta

16. Berzsenyi Dániel családi címere

17. Bocskay István adományozta
címer

maradását tanúsítja.
Mályusz Elemér megokolja, hogy

miként őrződtek meg az ősi címerké-
pek: „A totemisztikus hit eredetileg
általános volt a magyarság körében,
mindegyik nemzetségnek meg volt te-
hát a saját toteme, amelytől származ-
tatta magát. A hitet, amely a keresztény
vallás tanításával merőben ellenkezett,
az egyháznak feltehetően hamar sike-
rült leküzdenie, s talán ezért sem emelt
kifogást, hogy a totemállatokat a nem-
zetségek, amidőn a lovagi fegyverzet-
tel harcmodoruk átalakult, címerképül
megtartsák." (Mályusz, 17.)

19. Két kultikus kappadókiai tábla
lenyomatának részlete

Szarvak közt égitesteket hajdan a Föld-
közi-tenger térségében élő népek gyak-
ran alkalmaztak istenszobraikon és ve-
zetőik képmásán, pecsétlőkön. Nap-
hold-csillag együttese közép- és újba-
bilóniai határköveken a sumer Inanna
jelképe. Sebestyén Gyula a bika és a
csodaszarvas ékei közül csak a napot
tartja eredetinek, mert asztrális fejtege-
tése értelmében a Nap a Bika csillagké-
pében mutatkozott a megénekelt kor-
ban. Mivel ebben a felállításban a
holdnak és a csillagnak nincs szerepe,
kiselejtezi őket. Nem veszi tudomásul,
hogy régi népek családmítoszában Nap
és Hold házastársak, csillag a gyer-
mekük.

Jákob pátriárka fia, József szava:
„A múlt éjjel láttam a napot, a holdat és
tizenegy csillagot, amint meghajol e-
lőttem." Az apa méltatlankodva fel-
csattan: „Micsoda egy álom ez? Talán
bizony én, a mostohaanyád meg a test-
véreid valamennyien neked fogunk
szolgálni?" (Graves-Patai, 231.)



Kodály Zoltán Nyitra megyében
gyűjtötte az alábbi legénybúcsúztatót:
Felnyőtt az út mellett két szál

majoranna,
Nem szereti fődjét, el akar bujdosni,
A naptól, a holdtól búcsút akar venni.
Búcsúzz, Ágnes, búcsúzz, apádtó,

anyádtó,
Lejan baratyidtó, lejeny-temagadtó!

Ma már feledésbe ment szóval
húgy-nak hívták a csillagot. Okunk van
rá, hogy egybevessük a húg-g&\ és
annak elkülönült változatának tartsuk.
Férhez adnám a lányomat,
Csillagomat galambomat,
Kicsinyke még, hadd nőjjön még.

(Kriza, i.m. 462. sz.)
Vécsey Gyula írja a csíkrákosi mű-

emléktemplom tornyának freskóiról:
„a vakolat alatt fennmaradt az ősvallás
panteonjának legfőbb képviselője, az
Égura, térdén az összekapcsolt Nap és
Holddal, előtte a hatágú székely csil-
laggal. (Vécsey, 1978.)

A magyar népművészet valamennyi
ágában fellelhető az égitestek hármasa,
de rájuk találunk II. András (Endre)
1222- i aranypecsétjén és még sokfelé.

Kalotaszegi temetőkben gyűjtött,
eddig közöletlen anyagból állítottam

20. Körösfő, Albert György sírköve

21. Nagykapus, 1879. Török Gás-
pár sírköve

23. Magyarvalkó, 1875. Bálint And-
rás sírköve

24. Méra, Sándor István sírköve

22. Nagykapus, 1867. Török Már-
ton sírköve

25. Kalotadámos, id. Király János
sírköve

össze az alábbi válogatásst. A részlet-
rajzok Kabay Béla fényképei nyomán
készültek. A Napot, olykor a Holdat és
a csillagot is valamennyi síremléken
archaikus virág-világ jelöli.

A regösök áldozati
tüze; zajongás

Mivel a vadászok körében és a bal-
ladában a tűz kulcsfontosságúnak mu-
tatkozott, nem hiányozhat a regösök
oldaláról sem. Már Sebestyén megta-
lálta a levágott és megsütött ökör alatti
tűzben. A nyárson, véleménye szerint,
a szertartásosan feláldozott bikát for-
gatták.

Kiemelkedő jellegzetessége a regö-
lésnek a mértéktelen lármázás. Zajon-
ganak, láncot csörgetnek, dobolnak,
fémtárgyakkal csörömpölnek. „Oly
iszonyú dombérozást, topogást csinál-
nak lábaikkal, hogy nem bírja az ember

26. Hunyad, 1870. Bokor János és
neje sírköve

27. Magyarvalkó, 1855. Simon Ist-
ván sírköve

28. Mákófalva, 1874. Gál István sír-
köve

hallgatni." (Sebestyén. 138.) „Ekkor
lődöznek, kürtölnek, bádog tepsiket,
fedőket csattogtatnak és ostort durrog-
tatnak. „Sebestyén felfogásával ellen-
kezően a nagy csinnadrattát nem késői
elfajzásnak tartom, hanem az eredeti
„forgatókönyv" tartozékának, gono-
szűző, a sötétség hatalmainak erejét
megtörő tevékenységnek.

Ellenvélemény
1902-ben megjelent értékes művé-

ben Sebestyén többszörösen kifejti,
hogy elképzelésében a Júlia szép leány
balladája az állatöv csillagképeinek a
földi szemlélő előtt lejátszódó helyvál-
toztatását örökíti meg. Ugyanezt az
asztrálmitikus felfogást tükrözi Palkó
István egyik rövid tanulmánya is, azzal a
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Meglepetés
különbséggel, hogy mivel ő a Kos csil-
lagképét tartja a Szűzzel szembenálló-
nak, a két jegyre építi mondanivalóját,
míg Sebestyén a Bak jegyét választotta
a Szűz kiegészítőjének. (A Szűzzel
pontosan a Halak áll átellenesen!)

Nem bolygatom pontról pontra a
maguk nemében kiváló szerzők megál-
lapításait, csupán Palkó egyetlen mon-
datához szeretnék néhány megjegyzést
fűzni. Idézet: „Júlia szép leány egyko-
ron, az idők végtelenjében kiment a
búzamezőre, a végtelen világűrbe,
hogy ott koszorút kössön, vagyis be-
zárja az Állatöv, a Zodiákus tizenkettes
körét, koszorúját s ezzel »mulassa ott
magát«. azaz működjék. (Palkó, 1977.)

Megkapó költői adottsággal kimun-
kált képsor! Sajnos, miután kissé lohad
lelkesültségünk, nem mondhatunk le a
hasonlat fedezetének ellenőrzéséről.

Az idők végtelenje
Régi nagy vallások világmodellje a

végtelen időt és a végtelen teret soha-
sem helyezi a keringési pálya külső
körére, hanem annak a tengelyével
egybeeső középpontjába teszi.

A búzamező Palkó elképzelésében
„végtelen világűr". Arról tudok, hogy
az egyiptomiak az eget tehénnel azo-
nosították, mások szarvassal, szitával,
égi ménessel, bikával, istenségekkel,
óceánnal stb. Mi hitelesíti a búzamező
= világűr egyenletet?

A koszorúkötés az Állatöv körének
bezárása - véli szerzőnk. Nem értem.
A szűz, vagy Szűz maga a Teremtő? Ő
hozta létre koszorúját, fonván az Állat-
övet, majd maga is beállt a mezőnybe,
hogy bezárja a kört?

Mulassa ott magát, tehát „működ-
jék". Tessék felütni a TESz mulat szó-
cikkét. Az 1212-től adatolt igének
nincs, nem is volt „működik" jelentése.

A ballada színtere nem körpályán,
hanem függőleges tengely mentén, ég
és föld között húzódik. Ellenben a vi-
lágtengely (almafa, életfa, sámánfa
stb.) körül a Mindenség világkereke
végzi mozgását, ennélfogva minden lé-
tező benne foglaltatik. Szűzestől, bárá-
nyostól, hajnali kakasszóval kezdődő-
en, csillagképekkel tetézve. Ez utóbbi
képlet kibontakozását azonban meg-
akadályozza a ballada szövegszálának
elfogyása.

Az elemzés során kibontakozott jel-
legzetességek rendszerint rávezetnek,
hogy az őket megalkotó társadalom mi-
lyen közösségi szervezettségben élt. Ese-
tünkben az időbeli egymásutániság
Eneth ősanyától, az ősközösségi matriar-
chátustól a kereszténységig ível. Hunor
és Magyar már apajogú vadásznemzet-
ség vezérei. Szintén apajogú társada-
lomra vall a ballada szövege, amelyben a
hitvilág csúcsát a napisten képezi, le-
ányáldozatot érdemlő férfiisten.

Az Összeregölő cím alatti egyezte-
tésből kiderül, hogy a László nyilas kato-
náival lezárul és kiürül a hitrege hagyo-
mányos tartalma. A valláscserét követő-
en megszűnik a nemiségi tényező. Csa-
ládalapítás helyett a keresztény vezérek
templomot, várat, várost alapítanak. E
történetek hivatalos egyházi-udvari fel-
jegyzésekben maradtak fenn, az írnokok
a legfelső körök igénye szerint örökítet-
ték meg az eseményeket.

Most következzék a meglepetés! A
népi regösök - bár szövegükbe nem
egy alkalommal az új hit ájtatosságai is
belekerültek - nem mondtak le a páro-
sító összeregölésről és a termékenysé-
get, bőséget felidéző jókívánságokról.
Tehát ők megőrizték a hagyomány el-
sődlegesen kialakított arcultát.

Történészeinknek nem kis gondot
okoz, hogy Árpád magyarjai élvonalá-
nak ismérvei mások mint a közrendű
alattvalóké. E kettősség a mai napig
fennáll annak alakjában, hogy a népi
alapréteg olyan hagyományelemekhez
ragaszkodik, amelyeket a hangadók ré-
gen meghaladtak.

Évezredekre terjedő léte folyamatos
átalakulásoknak vetette alá a csoda-
szarvas népét. Új világ, új vallás, új
rend került fölébe, a régi örökség ösz-
szekuszálódott. De ősi, nagy nemzetsé-
gének vezérállatát, a csodaszarvast
nem feledte sem úr, sem paraszt.

Megszállottak II.
Hogy megszáll igénket „területet

vesz birtokba", „letelepedik" értelem-
ben is használjuk, újabb fordulatot hoz;
ugyanis rávezet, hogy tárgykörünk va-
lamennyi résztvevője - kivéve Júlia
már eddig is passzívnak tartott anyját -
helyet keres, szállás után jár, majd
letelepszik, vagy szent helyen épületet,
várost emel. Nimród Enethtel alapít

szállást, ahol Hunor és Magor születik,
majd a testvérpár új területet száll meg.
A szent királyok és a vezérek a csoda-
szarvas útmutatása alapján találják
meg a szándékuknak megfelelő helyet.
Ahol a totemős megáll és eltűnik, ott
kell megszállani a területet.

Ezek az együtthatók arra mutatnak,
hogy Márton szép Ilona szülei részére
történő mennyei helykeresése megfelel
a hitrege elvárásának. A helykereső
szűz immár szállásra vezérlő, mitikus
fényben ragyogó szarvasünő. Csak
most érhető maradéktalanul feláldozá-
sának oka: el kellett hagynia testét,
hogy „lánglelke" betölthesse szálláske-
reső feladatát. Szarvassá válása beava-
tottságát jelöli, akár papnő is lehetett,
amint Szőcs István is kitér erre a lehe-
tőségre.

A dozmati regetöredék hiányos,
nem ismerjük Istvánnak a látomást kö-
vető tettét. A mozzanat előírásos is-
métlődése meghatározza, hogy a szent
király is megszállta, birtokba vette va-
lamilyen módon a kijelölt területet.

Feltűnően alkalmazkodnak a mo-
dellhez a regösök. Egyrészt több válto-
zatban állítják, hogy messzi földről
jöttek, holott Sebestyén adatai szerint a
legények saját falujukban jártak házról
házra. Tehát megjátsszak, hogy nem
odavalók!
„Messzi födrii gyöttünk,
Nagyon megéheztünk."

(Sebestyén, 203.)
Másrészt abban nyilvánul meg szál-

láskeresésük, hogy következetesen be-
eresztést kérnek. A helykeresés motí-
vumából kibontakozik a honalapító és
körvonala, amelynek alapgondolata: a
hazául rendelt területet elsődlegesen a
totemlélek megszállja, miután az ő vé-
delme alatt szállást nyer a nép. A ma-
gyar nyelv ismeretlen eredetű megszáll
igéje magába sűríti az ősképzet lénye-
gét. A terület birtokba vételét nem
csatározás dönti el, hanem a lélekerő
beavatkozása.

Száll a lélek igéje, a madár repülésé-
nek jelölésére csak a 18. század máso-
dik fele óta fordul elő. Az isteni lélek is
alászáll, a regösök így énekelték:
Kellfüőgazda, kellfiiő!
Szállott isten házodra.

(Sebestyén, 188.)
Indoeurópai nyelvek a megszállásra

mindkét értelemben a „megülés" fo-
galmát alkalmazzák.



Latin possidere „lélekben meg-
száll" - possessio „szálláshely"

Francia posséder „lélekben meg-
száll" - possession „földbirtok"

Angol possess „lélekben megszáll"
-possess „birtokol"

Német besessen „lélekben meg-
száll" - besitz „birtok"

Nép- és nyelvcsaládokon túlérő fo-
galomkapcsolatra bukkantunk.

Területre vonatkozóan a megszállás
a földősanya szent menyegzője.
Ugyanez a szemléleti háttér érvényesül
a szelíd, női elvet megtestesítő földi
állat és az őt megszálló hím, égi raga-
dozó kapcsolatában.

A megszáll a. totemizmusból örökölt
eszmeiséggel telített hon és otthon ala-
pításának hangsora.

Hej, regő rejtem!
A regös énekek szakaszzáró, ismét-

lődő sora nem redundáns töltelékszö-
veg, inkább hivatkozás. Varázslás, el-
takarás, titkolás, leplezés, révülés, elfe-
dés... a rejt ige főbb jelentései. A regö-
sök éneke, a rege is rejtett, szándéko-
san többjelentésű, jelképekkel telt má-
gikus kifejezésmód, akár a Júlia szép
leánya balladája. Miért? A vallásos
világnézet magasabb rétegei csak a
beavatottak számára voltak nyitottak.
Fabatkát nem tartunk lakat alatt. Má-
gusok, táltosok tudománya sohasem
forgott közkézen.

így semmiképpen sem vonatkozhat
óhitünkre James Frazer azon általáno-
sítása, hogy a totemizmusnak nem volt
vallásos tartalma. Nálunk volt, még-
hozzá szembetűnően gazdag. Fejlett,
teljesen önálló hitéletet igazoló szókin-
csünket nem a térítőktől szedtük össze.

Fájóan jellemzi az ősvallás kutatásá-
nak nyelvészeti elmaradottsággát, hogy
a nyelvjárások szókincsének figyelembe
vétele nélkül, mintegy kétszázra tehető
azoknak, a vallás ismeretköréhez kap-
csolható régi szavaknak a száma, ame-
lyeknek eredetét hivatalosan ismeretlen-
nek nyilvánítják. Rejtettek. Az alábbiak
mind közülük valók:

boldog, böjt, dicsér, dicső, engesz-
tel, erkölcs, fény, hisz, hit, hű, káromol,
koszorú, köszön, lakol, lidérc, ördög,
remél, száll, szenved, szitok, szörny,
teremt, tündér, tündöklik, üdvösség,
üdvözít, vét, vétkes, vigasztal, ver, ve-
rőfény.

A vallásos eszmékhez kötődő vita-

tott és bizonytalan eredetű szókészlet
tagjaiból:

avat, felavat, egyház, esküszik, gyó-
nik, ihlet, ima, imád, .Isten, kegyelem,
könyörög, látomás, magasztal, méltó,
méltóság, nap, nemes, őr, őriz, örök,
regő, rejt, tilt, titok, tisztel, tor, megto-
rol, tökéletes, törvény, úr.

Szemelvény a kereszténység ado-
mányozta vallásos szókészletből (hogy
jobban kitűnjék a sajátunk értéke):

aszkézis, babona, dogma, eretnek,
farizeus, gyehenna, inkvizíció, klérus,
litánia, mise, pokol, próféta, rekviem,
sátán, templom, tömjén, zsinat, zsoltár.

Mi másra következtethetnénk a fen-
ti példatárból, mint hogy létezik a ma-
gyar nyelv múltjának olyan, az őstörté-
netünkig vonuló művelődési mélyréte-
ge, amelyhez mindmáig nem tudott
(nem is akart?) az irányító nyelvtudo-
mány hozzáférni.

Legfőbb ideje az ocsúdásnak.
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