
Valamikor lovon járó népség voltunk, béké-
ben, háborúban. De ha igen nagy volt a baj, ha 
az Óperenciás tengeren is túl, sőt az Üveghe-

gyeken is túl kellett megkeresnünk elrablott ked-
vesünket, tudtuk, hogy nem visz el odáig a legjobb 
paripa sem. Nagy bajunkból aztán egy kis egér segí-
tett ki tanácsával (ha mi is megszántuk egy falat 
kenyérrel), ö árulta el nekünk, hogy ott vár ránk a 
táltos, rossz gebe képében, a szemétbe, ganéba te-
metve. Ugorjunk csak föl a hátára és már visz is 
bennünket, mint a gondolat, hetedhét országon át. 

Ilyen táltosunk volt mindig népünk szellemi 
hagyománya. Nyelvünk és dalaink szárnyán jutott 
el Tündérországba Csokonai Vitéz Mihálytól kezd-
ve mindenki, aki nem átallotta megkeresni és kiásni 
a magyar kultúra nagy szemétdombjából. Népünk 
képíró, képmetsző hagyománya is szárnyakat adna 
művészeinknek, ha nagyobb szeretettel keresnék. 
Bartók Bálától és Kodály Zoltántól kell megtanul-
nunk, hogy gondos, elemző vizsgálattal és összeha-
sonlító tanulmányokkal hogyan válogathatjuk ki 
legdrágább kincseinket. 

Hat magyar és keleti, újkori és régi ábrázolását 
mutatom be szerelmünknek, a táltos csikónak eze-
ken a lapokon. Mert ugyanúgy él az keleti roko-
naink meséiben és dalaiban is, mint minálunk. De 
figye^ük meg, hogy mennyire hasonlítanak egy-
másra ezek a csikók az írott képeken is. Egy mén-
től származik valamennyi, ha nem is egy kabola 
ellette őket. Két párhuzamos vonal jelöli mindnek 
a testét, nyitott szájuktól kezdve egészen hátsó lá-
buk körméig. Csak két-két rövid vonal kell még fü-
lük és mellső lábuk jelölésére. Néha a nyereg kápáit 
is odebiggyesztik egy-egy kis vonással. Olyan egy-
szerű és hatalmas erejű művészi eszköz ez a két-két 
vonal, mint régi népdalaink négy rövid sora, meg 
ötfokú hangrendszere. Mintha röntgenképét lát-
nánk az örökké éhes lónak, leegyszerűsítve tekervé-
nyes bélrendszerét. Az állatot csak az érdekli, amit 
megehet, s így magáévá tehet a nagy világból. A mi 
lelkünk mindenre kíváncsi: mindent meg akar is-
merni, mindenkivel együt örülni és sírni, mert csak 
így teheti magáévá, vele teljesen egyesülve. 

Milyen szép szimbólum ez a táltos csikó! 
Ltikő Gábor 

Régi stílusú metszet egy csigatészta-csináló borda 
hátlapján. 1844-ben csinálta egy debreceni legény a 
szeretőjének. 

Este kezdtem a lovamat nyergelni, 
Reggelig tart a szerszámot rárakni. 
Csillag ragyog lovam fejin, nem kantár: 
így jár, aki szép szeretőre talál 

(magyar népdal) 

Etelközi magyar vagy besenyő cserépüst fenekébe 
karcolt kép. Az üst töredékeit Raducaneni határá-
ban ásták ki, a Prut völgyében. (Dacia 1964.) 

Csütörtökön virradóra 
Tanáltam egy szilaj lóra: 
Kötőfékje egy szem se vót, 
De a ló is kétlábú vót! 

(magyar népdalj 
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Szeméten tengődő táltosaink 

Kazár épület falát díszítő cserép. A levédiai magya-
rok elleni védekezés céljából épített Szárkel várá-
nak romjaiból. (Artamonov: Isztorija Hazar.) 

Azt a nagy, fehér csikót 
Nem ülöd meg, mert szilaj! 
A tajabai kislányt 
Nem csalod meg, mert szilaj! 

(csuvas népdal) 

Jakut tamga. Egy írástudatlan jakut vajda neve he-
lyett írta rá egy orosz nyelvű okmányra a XVII. 
században. (Szimcsenko nyomán.) 

Fölnyergelt fekete ló: 
Hogy lehetne ráülni? ! 
Régi jó pajtásomhoz 
Hogy lehetne eljutni? ! 

(mongol népdal) 

Tuvai sámándob nyelébe metszett kép. A dob ma-
radványait egy régi sírban lelték. (Ivanov Sz. V. 
nyomán.) 

Fekete erdő, éjfekete: 
Csak jó lóval jutsz át rajta! 
Nehéz idő, gonosz nép: 
Csak jó baráttal jutsz át rajta! 

(baskir népdal) 

ősmagyar, vagy ősvogul amulett az első évezred 
közepéről. Gladenovoi lelet a Káma mellékén. 
(Szpicün A. A. nyomán.) 

Szép a csikó, ha szépen fölnyergelik! 
Szép a rózsám, ha szépen felöltözik! 

(magyar népdal) 

35 


