
A világfa 

A világfa az emberiség legszebb, legkomplexebb, legalapvetőbb mitikus elképze-
lései közé tartozik. Ha esetleg nem is az „egyik legősibb" de a neolitikumig minden-
esetre visszamegy. A világfának olyan sok változata ismert Eurázsia- és Amerika-
szerte, (sőt úgy látszik, Afrikában és másutt is), hogy a kutató zavarba jön, egyáltalán 
honnan is kezdje a vizsgálatot. Úgy vélem, azon már túl vagyunk, hogy egyedi elő-
fordulásokat kezdjünk felsorakoztatni, adatközlésünk ugyanis már elég sok van, sőt 
szintézisre törekvő feldolgozások is készültek1. Úgy gondolom azonban, hogy egye-
lőre a teljes anyag átfogására sem kell törekednünk, mert* nem világos, hogy mi 
minden tartozik ide. így pl. Eliade mindenféle fát idevont, még a lányos házak kapu-
jára tett májusfát is. Ez túlzásnak látszik, véleményem szerint az ilyen összefüggések-
nek, amennyiben valóban léteznek, a konkrét elemzés során kell kiderülniük. 

Mivel azonban valahonnan el kell kezdeni, próbáljuk meg legelőször is azt tisz-
tázni, hogy mit értünk világfán - legalábbis ebben az írásban mit értünk rajta - , vagyis 
próbáljuk meg tisztázni a világfának a mivoltát és megjelenési formáit. Ezéit a követ-
kezőkben csak a világfával fogunk foglalkozni - ez önmagában is már-már átfogha-
tatlanul nagy témának látszik - , és egyelőre eltekintünk az életfától (Komoróczy Géza 
szerint ez a képzet illetőleg motívum sohasem is volt különösebben elterjedve a 
mitológiában, csak a szakirodalomban2), a tudás fajától (ez, úgy tűnik, csak a Bibliá-
ban fordul elő), a világoszlopokibi (kivéve, ahol közvetlen kapcsolat mutatható ki a 
világfával), a világhegytől, a különféle áldozati fákiól és szent fáfá.61, ha csak nem 
kimondottan világfa jellegűek, az innenső és a túlsó világ határán álló fákiól stb. 
Mivel azonban mindez kapcsolatban van egymással, valamennyire mégis figyelembe 
kell venni őket. (S hát még a láncok, létrák, kacsalábon forgó várak stb.) 

A világfa teljes formájának az látszik, hogy égigérő fa, gyökerei lenyúlnak az alsó 
világba, a csúcsa felnyúlik az égbe. Ezt mutatja az is, hogy a csúcsa mellett két oldalt 
van a Nap meg a Hold, a tetején van egy madár, (pl. sas; esetleg ott is fészkel), a 
madár egyszersmind a levegőég szimbóluma, illetőleg: az eget jelzi. A gyökerei között 
lakik egy sárkány (esetleg kígyó), egyben az alsó világ szimbóluma, illetőleg: az alsó 
világot jelzi. A törzse mellett sokszor szarvasok, lovak vagy egyéb állatok állnak, a 
„középső világra" (vagyis a mi világunkra) utalva. Maga a fa a világ közepén helyez-
kedik el, s egyben az ég fenntartója és a világmindenség tengelye. (Néha a világhegy 
tetején van, de ez a jelenlegi hipotézisem szerint nem meghatározó jellegű.) A fa 
tövéből vagy legalábbis a közeléből ered egy forrás; egyesek szerint ez az életvize, 
mások szerint a világfolyó. A Biblia szerint a négy világfolyó ered innen. (Gen. 2. 9-
14.) Van itt a fa töve mellett valahol egy lyuk is, amelyen át le lehet jutni az alsó 
világba. Egyelőre nem teljesen világos számomra, hogy ez a lyuk pontosan milyen 

1 Lásd pl. Holmberg, Uno (=Harva): Der Baum des Lebens. Helsingfors, 1922.; Harva, 
Uno (=Holmberg):Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. Porvoo - Helsin-
ki, 1938, FFC. 125.; Eliade, Mircea.• Traité de l'histoire des réligions. (2. kiad.) Paris, 
1964. 229-280. old.) Toporov, V. Ny.-. Világfa címszó a Mitológiai Enciklopédiában 
(főszerk. Sz. A. Tokarev) Bp. 1988. I. 267-271. old.; Vulcänescu tfomw/us.Coloana 
cerului. Bucure§ti, 1972.; Bene Nagy János: Égigérő fa. Pécs. 1958.; Diószegi Vilmos: A 
honfoglaló magyarság hitvilágának történeti rétegei. A világfa. Nép Kultúra - Népi Tár-
sadalom. II-III. Bp. 1969. 295-326. old. 

2 Komoróczy Géza: Egy termékenység-szimbólum Mezopotámiában. Jegyzetek az 
„életfa" kérdéséhez. Ethn. 1976. 569-573. old. 
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viszonyban is van a forrással. (Bizonyos esetekben ugyanis azonosnak, illetőleg 
felcserélhetőnek látszanak.) 

A világfa egy nővel is valamilyen kapcsolatban van. Istennővel? Tündérrel? Bo-
szorkánnyal? A kapcsolat meglehetősen dialektikus. A fa bizonyos ábrázolásokon 
illetőleg szövegekben felcserélhetőnek látszik a nővel. így például régi indiai szöve-
gekben, amint erről V. V. Ivanov külön tanulmányt írt.3 Vagy egy XVI. századi alki-
mista rajzon.4 Vagy például az Emese álma mondánkban - amikor saskeselyű száll rá, 
és a tövéből forrás fakad. (Az utóbbi összefüggés Szilágyi N. Sándor barátom felfede-
zése.5 Itt nem részletezem ennél jobban, mert erről a témáról - Isten segedelmével -
külön tanulmányt szeretnék írni.) 

A nő sumér eposzban a fa törzsében lakik.6 A jakut hősi énekekben a fa gyökerei 
között lakik egy öregasszony, a fa istennője.7 Néhány ábrázoláson, prehistorikus 
vagy ókori közel-keleti és közép-ázsiai szobrocskákon8 a fa a nőnek az ágyéka tájáról 
nő ki. Az így ábrázolt nő esetleg a Földanyával is azonosítható. És akkor a fa töve 
melletti lyuk egyszerre az élet forrása és az alvilág lejárata — a dolgok dialektikusak. 
Vö. Weöres Sándor Luna című versével: 

Hold-delej hullámzik az asszonyokban, 
ha megtelik: Isten trónjáig ér, 
feslőpiros bimbóért esd titokban, 
ha fogy: mennyet-pokolt elönt a vér. 

A nőből kinövő világfa képzetéről szöveges emlékünk is van. Hérodotosz jegyezte fel 
Kürosz (Cyrus) perzsa király édesanyjával, Mandanéval kapcsolatban: „A királyságot 
Astyages, Kyaxares fia vette át. Ennek született egy lánya, kinek Mandane nevet adott, s 
akiről azt álmodta, hogy belőle oly forrás fakadt, mely városát ellepte, sőt egész Ázsiát 
elborította. (...) Kambyses és Mandane házasságának első évében Astyages ne k egy másik 
álomlátása volt. Leányának ágyékából olyan szőlőtőt látott fakadni, mely az egész Ázsiát 
elborította." (Hérodotosz: I. 107-108. Geréb József fordítása.) 

Ezt a mondát viszont párhuzamba szokás állítani az Emese álmával A folyó motí-
vuma mindkettőben azonos, de valószínűleg egyéb kapcsolat is van a kettő között.9 

Férfiból is kinőhet a világfa. Az oszmán-török mondában Er-Togrul vezeti ki a tö-
rököket Khóraszánból Kisázsiába. Negyedik fia, Oszmán, álmában látja, hogy ven-
déglátó gazdája, Edebali melléről felemelkedik a növő hold és telt hold gyanánt 
Oszmán keblében tűnik el, (a hold Edebali lányát, Maikatunt, Oszmán leendő hitve-

3 Ivanov, V. V.: A ló és a fa - kísérlet ősi indiai rituális és mitológiai jelképek megfejtésé-
re. In. Ivanov, V. V.: Nyelv, mítosz, kultúra. Bp. 1984. 167-212 old. 

4 fankovics Marcell:A fa mitológiája. Debrecen, 1991. 28 old, 9. kép. 
5 Tőle függetlenül Lükő Gábor is eljutott e felismerésnek legalábbis a küszöbéig. Rendkí-

vül tömör szövegéből azonban nem derül ki egyértelműen, hogy pontosan meddig. 
Lükő Gábor: Kiskunság régi képfaragó és képmetsző művészete. Kecskemét, 1982. 96. 
old., 228-229. old. és 303. old. továbbá 12. tábla, és Ö. táblázat. 

0 „Fénylő ölednek édes örömében..." A sumer irodalom kistükre. Összeállította, sumer 
eredetiből fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Komoróczy Géza. Bp. 1983. (A to-
vábbiakban: SIKT). 29 sz. Gilgames, Enkidu és az alvilág. 

7 Egy jakut hősi ének magyarul is olvasható: Sámándobok, szóljatok. Szibéria őslakossá-
gának népköltészete. (Ford. Bede Anna.) Bp. 1974. 125-144. old. 

8 Ilyeneket közöl Hoppal Mihály: Mítosz: kép és szöveg. Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához. 3. Bp. 1978.1-IV. tábla. 

9 A nőből kinövő világfa témája a keresztény ikonográfiába is bekerült. így Simone dei 
Crocißssi Mária álma című festményén (XIV. század) az alvó Szűzanya oldalából fa nő 
ki, s azon a megfeszített Krisztus függ. fankovics i. m. 5. fotó. 
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sét jelenti), majd Oszmán ágyékából hatalmas fa nő, amely ágait országok és tengerek 
fölé terjeszti ki.10 Az indiai kozmogóniai mítosz egy ritkább változatában a vízen úszó 
Nárájana köldökéből nő ki a világfa. Későbbi változatokban a világfát a lótusszal 
helyettesítették, amelynek Brahmá ül a közepében.11 

De a nő lehet a fa gazdája is, mint Innin a sumer eposzban — ámbátor külön meg 
kellene vizsgálni, hogy az a fa a világfa-e még. Mindenesetre lásd Mirigy és Tünde 
szerepét Vörösmartynál a Csongor és Tündiben. 

Ami a világfa mellett álló alakokat illeti, ezek a legtöbbször négylábú állatok pl. 
szarvasok. Az egyik funkciójuk az lehet, hogy a középső világra (tehát a mi világunk-
ra) utaljanak. Máskor pedig talán mitikus, vagy áldozati állatok. A babiloni pecsét-
hengereken griffszerű démonok. Talán érdekes megemlíteni, hogy a Maadaj-Kara 
című altaji-tatár hősi énekben12 (emlékezetből idézve). 

A felső végéhez Tengri kán (a Jóisten) köti a lovát, 
az alsó végéhez Irle kán (az alvilág ura) köti a lovát, 
a közepéhez Maadaj-Kara (az ének főhősének apja) köti a lovát. 

(Igaz, hogy itt lókötöző cölöpről van szó, de a szövegösszefüggésből világos, hogy ez a 
világfa egyik változata.13 Megjegyzem, hogy az altajin kívül a jakut hősi énekében14 

valamint egyes szelkup és vogul hősmondákban is a világfa mellett lakik a hős. 
A világfa ágainak a száma is igen lényegesnek látszik. Általában hét vagy kilenc 

ága van, esetleg három, nyolc vagy éppen tizenhét ágát is említenek, de mindig szent 
számot. 

Vannak más, ritkábban emlegetett vonatkozásai is a világfának. így egy hakasz 
(abakáni-tatár) hősi énekben a fa törzsén belül egy másik „napos-holdas" világ van.15 

A skandináv mítoszok szerint a világfán, az Yggdrasibn egy mókus is szaladgál fel-
alá, közvetíti a fa csúcsán lakó sas és a gyökerek közt élő sárkány (a Nidgögg-kígyó) 
szópárbaját — de lehet, hogy ez nem elterjedt motívum, csak a skandinávok saját 
leleménye. 

Felmerül még igen sok kérdés. Pl. a sárkány mennyiben őre a világfának és az 
életvizének? A skandináv mítoszban a Nidhögg-kígyó rágja az Yggdrasil gyökereit. A 
sas és a kígyó illetve sárkány harca eléggé elterjedt a mítoszokban és mesékben. 
Ezeket a vonatkozásokat külön tanulmányokban kellene megvizsgálni. 

Melyik fa fajtához tartozik a világfa? Ez igen változó. így pl. Szibériában elsősorban 
nyírfát, jegenyét illetve vörösfenyőt emlegetnek világfa szerepében, az Iggdrasil kőris, 
sokszor almafáról van szó, de - mint láthattuk - a szőlőtő is betöltheti ezt a szerepet. 
És mi a helyzet a fa gyümölcsével? A legismertebb változata nyilván a paradicsomi 
alma. De gondolhatunk a Heszperidák almáira is, amelyeket Héraklész szerzett meg. 

10 Róheim Géza. A kazár nagyfejedelem és a turulmonda. Ethn. 1917. 79-80. old. 
11 Eliade: Traité... 167. old. Egyébként ez a téma is bekerült a keresztény ikonográfiába: 
Jessze fája néha az alvó Jessze oldalából nő ki, mint pl. a gyöngyöspatai oltár XVII. szá-
zadi barokk ábrázolásán. Jankovics i. m. 11. fotó és a külső védőborító képe. A férfialak 
ágyékából kinövő fa képe XVI (?) századi olasz alkimista könyvében is feltűnik. 
Jankovics i. m. 50. kép, 103. old. Megjegyzem még, hogy a drezdai maya kódex egyik 
képét úgy lehet értelmezni, hogy a feláldozott ember melléből (sebéből) fa nő ki. 
Jankovicsi. m. 102. old., 48. kép. 

12 MaadaJKara. Altajszkij geroicseszkij eposz. Moszkva, 1973. 
1 3 A skandináv mondák szerint Odin köti a lovát a világfához, az Yggdrasilhoz. 
1 4 Lásd: Puhov, I. V.: Jakutszkij geroicseszkij eposz olonho. Moszkva, 1962. 
15 Radioff, Wilhelm: Proben der Volkslitteratur der Türkischen Stämme Süd-Siberiens. St. 

Petersburg, 1868. II. 12. sz. 331. old. 
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És persze az Árgyilus-mese almafájára, de ott a szerep mintegy megfordul: nem 
megszerezni, hanem megvédeni kell az almát a tündértől. 

A világfának az egyik változata a napos-holdas fa. Diószegi Vilmos szibériai jelleg-
zetességnek gondolta, de ez is nagyobb elterjedésű. Előfordul Indonéziában a 
dajakoknál.16 De feltűnik XVI. századi havaselvi pecséten is, mellette áll kétoldalt a 
vajda meg a felesége.17 

Amit viszont mindig furcsálltam: úgy tűnik, hogy Szibériában három világfáról is 
beszéltek, éspedig külön a felső, a középső és az alsó világ fájáról. Diószegi értelme-
zése szerint a középső világ fája a csúcsán hordja a Napot, a felső világé a Napon áll, 
az alsó világé pedig lefelé nő, esetleg a Naptól lefelé. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a 
szibériai népek hősi énekeiben, amikor a felső világgal kapcsolatban emlegetik a 
világfát, hétágú nyírfát, amikor az alsó világgal kapcsolatban, hétágú vörösfenyőt 
mondanak. Vagy kilencágút. 

Csakhogy ez nem három, hanem csak kettő. Egyfajta bináris oppozíció: alsó/felső, 
vörösfenyő/nyírfa. Mindenesetre nem egyezik pontosan a három (?) világfával. 

Azt sem tartom kizártnak, hogy a három világfa némely esetekben csak a kutatók 
feltételezésén alapuljon. A szibériai népek esetleg másképpen beszélhettek a világfá-
ról, amikor a felső világgal kapcsolatban emlegették, és másképpen, amikor az alsó-
val kapcsolatban. Ők ugyanarra a fára gondoltak, de a kutatók azt hitték, hogy ez két 
különböző fa. 

Azoknál az ábrázolásoknál, amikor sugaras körön áll a fa, kétségkívül a Napon álló 
világfára kell gondolnunk. De amikor egyszerűen egy kis körön áll, akkor az esetek 
egy részében arra is gondolhatunk, hogy a kis körrel a forrást és/vagy az alsó világ 
lejáratát kívánták jelezni.18 

Talán ennél is különösebb a lefelé növő világfa, ami azonban igen régi és elterjedt 
képzetnek számít. Előfordul már a Rig-Védában és az Upanisádokban is, meg a 
Bhagavad-Gítdbzn. Egy arab hivatkozás szerint Platón is emlegette a lefelé növő fát. 
De nála ez már csak hasonlat. Szerinte az ember olyan, mint egy fa, amelynek a 
gyökerei az égben vannak, és onnan lefelé nő. Előfordul a lefelé növő fa a héber és a 
muzulmán hagyományban. Eliade hivatkozik - Holmberg nyomán - izlandi, finn, 
lapp, sőt ausztráliai előfordulásra is.19 Ennek a „fordított fának" (arbor inversá) egész 
szakirodalma van.20 Utána kellene nézni, különben a Diószegi felhozta uráli világfá-
kat sem leszünk képesek értelmezni. 

^ Eliade, Mircea : Le chamanisme et les techniques archaiques de l'extase (2. kiad.) Pa-
ris, 1974. 230. old. 

17 Cemovodeanu, Dart $tiin{a arta heraldicä ín Románia. Bucure^ti, 1977. 217. old. V. 
tábla, 5-8. Cemovodeanu szerint (i. m. 55. old. ez az ábrázolás csak a XVI. században 
jött létre a hollós címer és egy fát ábrázoló címer egyesítéséből. Lehet, de feltűnően 
egyezik a napos-holdas-madaras világfákkal. Van konvergens fejlődés is? 

18 A körön álló faábrázolást Lükő Gábor a magyar népművészetben is megtalálta. Véle-
ménye szerint a kis kör a Napot jelenti vagy pedig egy kerek tavat. Lükői. m. C. táblá-
zat 1-7. old. és a 222. old. 

1 9 Mindezt felsorolja Indiától Ausztráliáig: Eliade.Traité... 237-378. old. 
2 0 Ilyenek pl.: Jacoby, A.: Der Baum mit den Wurzeln nach oben und den Zweigen nach 

unten. Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft. XLIII. 1928.; Kagarow, 
W.: Der umgekehrte Schamanenbaum. Archiv für Religionswissenschaft. XXVII. 1929.; 
Coomaraswamy, A.: The inverted Tree. The Quarterly Journal of the Mythic Society. 
XXIX. 1938.; Edsman, C .Arbor inversa. Religion och Bibel. III. 1944. Sajnos, számomra 
pillanatnyilag hozzáférhetetlenek. 
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Megjegyzem, hogy egy Székelykeresztúr-környéki találós kérdés szerint: „Melyik az 
a fa, amelyik felfelé gyökerezik, s lefelé ágazik?" De meglehet, hogy ez csak véletlen 
egybeesés. A megfejtés egyébként: „Eszterhéj."21 

A világfát emlegető mítoszok stb. vizsgálata során fontos szem előtt tartanunk, 
hogy a világfa leírása illetőleg ábrázolása csak a legritkább esetekben teljes. Ennek az 
egyik oka feltehetően az, hogy bizonyos népek hagyományos kultúrájában nem is 
szerepelt a világfa teljes változata, pontosabban: a világfa fentebb felsorolt jellemző 
vonásainak a teljes sorozata. Külön feladat lenne a különböző „nemzeti redakciók" 
vizsgálata, illetve elkülönítése, amennyiben ez egyáltalán lehetséges. Egy másik ok, 
hogy nem volt lényeges minden esetben mindent ábrázolni. Eleve elnagyolt, esetleg 
erősen stilizált ábrázolásokat készítettek. A szöveges emlékekben ugyancsak ritka a 
teljes leírás, ezekben inkább az befolyásolta az ábrázolás teljességét, hogy az illető 
műalkotásban (mítoszban, hősi énekben, mesében stb.) a jellemző vonások melyik 
részére volt szükség. így más jellemző vonásokat fogunk találni a világfa megmászá-
sát tárgyaló mesékben, a sárkányölő-mesékben, az Árgirus-mesékben stb. Hipotézi-
sem szerint minél inkább élő volt egy-egy közösségben a - világfát is magában 
foglaló — hagyományos világkép, annál kevésbé volt szükség teljes leírásra, hiszen az 
egykori hallgatóság amúgyis tudta, hogy miről van szó. (Az esetleges tabukról most 
nem beszélve.) Elég volt egy-egy utalás. Pl. amikor a karakirgiz hősi énekben a hőst 
veszély fenyegeti: Reszket a jegenyefa töve, / Kavarog a tenger feneke.22 A jegenyefa 
kimutathatóan a világfa, de a fáról ennél több szó nincsen. A jegenyefa. 

Persze a fenti hipotézis nem vonatkozik kivétel nélkül valamennyi hagyományos 
műalkotásra. A jakut hősi énekek a világfa hosszú leírásaival kezdődnek.23 

Az egyik legteljesebb világfa leírás egy sumer eposzban található, (Gilgames; 
Enkidu és az alvilág)24. Itt megvan a folyó partján (tehát már nem a forrásánál) növő 
fa, amelynek a tetején a mitikus sas, az Anzu sas fészkel, a gyökere közt kígyó lakik, 
„nem fog rajta a ráolvasás", a fa törzsében pedig egy tündér (?). Ráadásul Gilgames a 
fából készíti a dobját és a dobverőjét. De ez a fa már nem a világmindenség fenntartó-
ja. Gilgames ki is vágja. Ezt szívesen értelmezném úgy, hogy ezzel új történelmi 
korszak kezdődik, pontosabban: vége a mitikus világképnek, kezdődik a történelem. 
De ez költői magyarázat. A tudományos magyarázat az lehet, hogy az archaikus 
illetve tradicionális költészetben egy-egy különleges fa leírásához felhasználták a 
világfa jellemző vonásait. A kérdés mindazonáltal még nincsen lezárva, külön tanul-
mányt igényel. 

A sumer eposz több mint négyezer éves, a világfa leírásának mégis kései, részben 
már félreértett leírását találjuk benne. Ebből azonban csak az következik, amit 
amúgyis tudunk: hogy a világfa képzete a ránkmaradt sumer eposzoknál sokkal 
régebbi. 

Megjegyzem még, a kései sumer-akkád ikonográfiában a fát edényből kinövő nö-
vény helyettesíti, (vö. a népművészetünkben is gyakori, reneszánsz eredetűnek 
tartott „olaszkorsó" motívummal). Az edényt mindig egy isten vagy félisten tartja. 
Néha az edényt is elhagyják és az életvize „egyenesen az istenség testéből folyik".25 

(Vö. az Emese álma mondánkkal.) 
Ami most már a világfa értelmezését illeti, ilyen rendkívül régi, rendkívül fontos és 

rendkívül elterjedt mitikus elképzelés esetében természetesnek látom, hogy több -

21 Kriza János. Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. Bukarest, 1975. 284. old. 
XCI.sz. találós kérdés. 

22 Radlojf: Proben... V. 340. old. 
2 3 Lásd Puhov i. m. 
2 4 SIKT. 29. sz. 
25 Biade: Traité... 243-244. old. 
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nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő - értelmezés is létezzen. Tulajdon-
képpen nemcsak a modem etnológusok, vallástörténészek, művészettörténészek stb. 
értelmezik, hanem értelmezték „már a régi görögök is" és a régi indiaiak. És bizonyára 
már a neolitikum idején is értelmezték az akkori bölcsek. Nemcsak többféle elképze-
lés létezett (világfa, világoszlop stb.), hanem több értelmezés is. Ilyen régi értelmezé-
sek esetén nemcsak azon felesleges vitatkozni, hogy melyik a helyes, mert hiszen 
bizonyos szempontból valamennyi az, hanem azon is, hogy melyik a régebbi. Ezt 
ugyan érdekes lenne tudni, de mivel az értelmezések a történelem előtti korra látsza-
nak visszanyúlni, a kronológiai sorrend eldöntése a tudomány jelenlegi színvonalán 
aligha lehetséges. 

Eliade az egész komplexumból az istennőt tartja a legfontosabbnak, mint az élet, a 
termékenység és a fiatalság, halhatatlanság szimbólumát.26 (Persze, mert ő életfáoan 
gondolkodik, ami azonban vitatható.) Ezt feltehetően a régiek is sokszor így értel-
mezték, amikor a figyelmüket az istennőre (tündérre) összpontosították. De az isten-
nő (tündér) sokszor csak mintegy mellékesen tűnik fel, gyakran pedig nem is említik. 
Nyilván arról is szó lehet, hogy aszerint tűnik fel más-másképpen a világfa, hogy 
mikor melyik aspektusára koncentráltak. Eszerint volt világfa, világoszlop, lókötöző 
cölöp stb. Attól függ, hogy azt akarták-e elmondani, hogy a fára felmászva fel lehet 
jutni a felső világba, vagy azt, hogy a forrást sárkány őrzi, vagy azt, hogy a fára a sors 
van felírva, hogy sámándobot lehet belőle készíteni, hogy a gyümölcsét kell megsze-
rezni vagy megvédeni, hogy a törzsében tündér lakik stb. stb. 

A világfa valamilyen ősmítoszi képnek tűnik, ami a nagy költőknél ismételten visz-
szatér. Pl. Vörösmartynál és Aranynál. 

A fentiekben megpróbáltam felsorolásszerűen megemlíteni a világfa általam leg-
fontosabbnak tartott jellemzőit, és futólag felvetni néhány problémát. Az talán kitűnt, 
hogy probléma annyi van, hogy egyelőre nem is igen tudom, hogy honnan kellene 
kezdeni a kutatást. 

Egy ötlet: talán két irányból kellene. Egyrészt a legbiztosabb, legvitathatatlanabb 
adatok összegyűjtésével és összevetésével, (rengeteg publikált adat van, ezeket 
kellene egy kissé rendszerezni és, ahol kell, megrostálni); másrészt a legbizarrabb, 
legrejtettebb összefüggések feltárásával, (pl. a világfa és a boszorkány kapcsolata 
észak-amerikai indián mítoszban27 és Vörösmartynál). E két út, hipotézisem szerint, 
egy idő után találkozna. Hátha ebből is kijönne valami. 

Függelék 
A Két egyforma testvér típusú mesében (típusszáma AaTh 303; rövidebb változata a 

Sárkányölő típus, AaTh 300), megítélésem szerint a világfa tövében fakadó forrásról 
van szó. Ebből nem akar adni a sárkány, csak akkor, ha szűzeket áldoznak neki. A 
sárkányölő hős megmenti a királylányt, majd az álhőssel, a Veres Vitézzel szemben a 
sárkány kivágott nyelvével igazolja, hogy valóban ő ölte meg. 

Természetesen a mese mese, tehát kései feldolgozás, és semmiképpen sem 
ősmitosz. De a felhasznált elemek jól felismerhetőek. Eddig azért nem ismertük fel, 
mert nem a fa tetejéről, hanem a fa tövéről van szó. Megvan a mesében a fa, (a 
magyar változatokban általában fűzfa), a forrás (vagy kút), a forrást őrző sárkány. 
(Sőt némi fantáziával a királylányban, aki valamiképpen a forrással kapcsolatos, 
esetleg a fa tövét lakozó tündér kései utódját is láthatjuk.) Nincs meg a mesében a fa 
csúcsa a sassal (vagy más madárral), meg a Nappal és Holddal. Nyilván, mert ebben a 

26 Eliade: Traité... 244-246. old. 
2 7 Lásd Meletyinszkij, fe. M.: Paleoaziatszkij mifologicseszkij eposz. Ciki Vorona. Moszk-

va, 1979. 116. old. Tlingit mítosz. 
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mesében semmi szerepük. És látszólag nincs meg az alvilágba levezető lyuk, de a 
sárkány, aki az alsó világgal kapcsolatos, valahonnan a víz alól bújik elő. (Adalék 
volna ez a forrás és a lyuk összefüggéseihez?) 

Ránkmaradt formájában a mese beavatási történetnek látszik. Erre való a Veres Vi-
téz. A hősnek végre kell hajtania a hőstettet, és igazolnia kell, hogy valóban ő hajtot-
ta végre. (Propp az egyik kitűnő könyvében, A tündérmese történeti gyökereiben, a 
tündérmeséket mint beavatási és próbatételi történeteket tárgyalja.28 

Megnézendő még a feltűnően szoros kapcsolat a mese fa alatti jelenete meg a 
Molnár Anna balladánk fa alatti jelenete között. Az egyik változatban pl. így szól a 
mesehős: 

„- Na, most lefekszem ide, mert én fáradt vagyok, és most ha kijön a sárkány, te 
költsél fel, hogy öljem meg. 

Úgy is csinált Kimpija. Lefeküdt a lány ölébe. Tizenkét órakor, mikor kijött a sár-
kány, forrni kezdett a víz. A leány elkezdett sírni. De már annyira el volt gondolkozva 
a leány, hogy nem merte Kimpiját felkölteni. Ahogy sírt, egy forró könnycsepp oda-
cseppent Kimpija arcára, s felébredt."29 

Egyezik az álom a fa alatt, ölbehajtott fejjel, a veszély megpillantásakor kicsorduló 
könnycsepp és a könnycseppre ébredés. (Megjegyzendő, hogy a mesének az orosz 
változataiban a jelenet gyakoribbnak látszik, s ukrán, román stb. változatok is van-
nak.) Meglehet, hogy a mese is, a ballada is ősmítoszi jelenetet használt fel, (külön-
külön, szuverén módon). Ilyen ősmítoszi jelenetek még lehetnek a szóbeli vagy akár 
az írott költészetben, csak utána kell nézni. 

Demény István Pál 

Tisztelgés Kvassay Jenő és Sajó Elemér emléke előtt 
Régi hagyománynak adott a vízügyi szolgálat és a Magyar Hidrológiai Társaság ünnepélyes 

súlyt 1993. július 10-én, őrbottyánban. Az egykori őrszentmiklósi temetőben a helyi Kvassay 
Klub évről-évre megkoszorúzza névadójának és az ugyancsak ott nyugvó Sajó Elemérnek 
síremlékét. 

Az idén először a magyar vízügyi szolgálat vezetői: Rajkai Zsolt államtitkár, dr. Hajós Béla 
helyettes államtitkár és Kolossváry Gábor főigazgató is jelen voltak az emlékünnepségen, 
tanúságot téve arról, vállalják azt a megtisztelő örökséget, amelyet a jeles elődök hagyomá-
nyoztak rájuk. Dr. Verbóczky János alpolgármester üdvözlő szavai után dr. Juhász József a 
Magyar Hidrológiai Társaság elnöke méltatta a szolgálat megalapítójának Kvassay Jenőnek 
érdemeit. A szépszámú egybegyűlt előtt Juhász professzor a szolgálat két háború közötti 
nagyhatású vezetőjének Sajó Elemérnek kimagasló szerepéről is szólt, majd következett a 
koszorúzás. A sírokra nemcsak a minisztérium, a Hidrológiai Társaság és az önkormányzat 
helyezte el a koszorúkat, hanem a DMRV, a V1TUKI, a területileg illetékes vízügyi igazgató-
ság, a Galgamenti Vízmű Társulat, a Szentmiklós-Szövetség, a Kvassay Klub, a Falu Fórum és 
a Gazdakör vezetősége is. Az ünnepséget követően a helybeli katolikus templomban öku-
menikus istentiszteletet tartottak Őrszentmiklós két kimagasló fia emlékére, ahol Fekete 
Péter református lelkész méltatta Kvassay Jenő és unokaöccse Sajó Elemér országépítő 
tevékenységének eredményeit, például állítva őket a jelenlévők elé. 

Fejér László 

28 Propp, V.Ja.: Isztoricseszkie korni volsebnoj szkazki. Leningrad, 1946. A román nyelvű 
kiadást használtam: Propp, V. Ja.: Rädäcinile istorice ale basmului fantastic, Bucurejti, 
1973. 

29 Nagy Olga: Lüdérc sógor. Erdélyi magyar népmesék. Bukarest, 1969. 241. old. 
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