
V. A KORSZAK HITVILÁGA 
ÉS MONDÁI 
30. A magyar néprajzkutatás 
tükrében 

A mitológiák írásának korában még nem alakult ki az összehasonlító néprajzi 
kutatás módszertana. Kevesen ismerték fel az alapvető' tételt, kereszténység előtti 
hitvilágunk vizsgálásának a lényegét, hogy a magyarság akkori vallása természete-
sen nem származhat máshonnan, mint azoknak a népeknek a hitvilágából, amelyek-
kel együtt élt, amelyek közül kiszakadt. De még ez a felismerés sem oldott meg 
mindent, minthogy jóidéig nem volt egyértelmű válasz arra sem, hogy kik is valójá-
ban ezek a népek, a magyarok rokonai. A helyes módszertani elv, és a rokon népek 
megtalálása után a kiterjedt összehasonlító vizsgálatoknak útját állta a rokon népek 
néprajzi adatainak a teljes hiánya, vagy - jobbik esetben - hiányos ismerete. 

Kutatóink szeme előtt - Cornides Dániel 1785-ben elhangzott székfoglalójától 
Kandra Kabos jó száz évvel később megjelent könyvéig - a germán mitológia rend-
szere, s még inkább az antik mitológia gazdag világa lebegett, s szerették volna, ha 
a magyarság mitológiája is ezekhez hasonlóan teljes és kidolgozott rendszer lett 
volna. 

Ez a kívánság vezette a kötetünkben szereplő valamennyi tudóst, akiknek tudo-
mányos eredményei vitathatók vagy ma már vitára sem méltók, de szenvedélyes 
érdeklődésük, lázas kutatómunkájuk, bontakozó tudományos életünk korában, min-
denképpen elismerésre méltó, tiszteletet érdemlő. 

A sort Cornides Dániel (1732-1787) latin nyelven írt munkája, az első magyar 
mitológiai mű nyitja meg. Az Értekezés a régi magyarok vallásáról persze analógiák 
alapján állapítja meg egykori hitvilágunkat. Második Horváth János (1769-1835) A 
régi magyarok vallásbéli s erkölcsi állapotjokról szóló tanulmánya. Ez a munka már 
- helyesen - finnugor, sőt uráli rokonságunk ismeretében készült. Az utána munkál-
kodó kutató, Kállay Ferenc (1790-1861) ugyancsak nagyot lépett előre mitológiánk 
helyes megismerése felé A pogány magyarok vallása című művében, azt hirdetve, 
hogy kereszténység előtti hitvilágunk a sámánizmus, vagyis uráli rokonaink néphi-
tének a tanulmányozásával tárható csak fel. Ipolyi Arnold (1823-1886) monumentáis 
könyve, a Magyar mitológia nem nyelvrokonaink, hanem egyéb népek vallástörté-
neti adatainak az összehasonlításával rekonstruálta a magyar mitológiát. Vaskos 
könyve nem pogány világnézetünk kódexe, hanem szellemi kultúránk első elemző 
összefoglalása, amelynek modernebb változatával a magyar néprajz még napjaink-
ban is adós! Következő az Ipolyit bíráló Csengery Antal (1822-1880) Az urál-altáji 
népek ősvallásáról című munkája. Csengery is hangsúlyozza, hogy „ősvallásunk" 
nem lehetett más, mint rokon népeinké. A legszerencsésebb kezű néprajzi gyűjtő, 
Kálmány Lajos (1852-1919). О is finnugor rokonaink hiedelmével veti össze a magyar 
hitvilág jelenségeit. 
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Cornides Dániel: 
A régi magyarok vallásáról 

Ezek után semmi kétségem nincs afelől, hogy a magyarok csak egyistent imád-
tak, a világegyetem teremtőjét, vagy ahogy a Névtelen Jegyző mondja: „a mindenek 
urát", egyedül hozzá fohászkodtak, és csak neki mutattak be áldozatokat. Jól tudom 
azt is, vannak, akik rendre azt állítják, hogy a magyarok istenei között ott volt Mars, 
Hercules és Venus is. De kérdem, ugyan honnét veszik ezt? Hérodotosz ugyanis a 
IV. könyvében egyértelműen a szkítáknak tulajdonítja ezeket az istenségeket, de mi 
mást lehet ebből megállapítani, mint azt, hogy volt az ókorban egy nép, amelyik 
ezeket az isteneket vallásos tisztelettel vette körül, hogy melyik nép volt ez, azt már 
pontosan nem lehet tudni. A görög és a római írók ugyanis az ismeretlen tájakon lakó 
népeket, noha azok eredete, szokása, nyelve, lakóhelye más és más volt, igen szaba-
don és bizonytalanul, egyetlen szóval szkítáknak nevezték, így aztán ezzel a szóval 
egyetlen népet sem lehet határozottan megjelölni, mert egyszerűen nem mond sem-
mit. Végül pedig semmiféle hitelt nem érdemel, amit a magyarok Damasek nevű 
istenéről mond Székely István Világkrónika című munkájában. Heltai Gáspár újra-
élesztette ezt a mesét Damasekról, a magyarok egykori istenéről - forrása, miként ez 
köztudott, Székely István volt. De kérdem, ki hallott bármit is erről a nevetséges 
Damasek istenről, ilyet nem ismer a régiségtudomány! Ostobaság! Mindenesetre 
nincs adatunk arra, hogy a magyarok, amíg a keresztény igazság fénye nem jutott el 
hozzájuk, ismertek-e más istent a világmindenség teremtőjén kívül, és az egyistennek 
kijáró tiszteletet többeknek is megadták volna. Egyébként nem a házban égő tüzet 
tartották a magyarok, és hasonlóan a perzsák is, a legfőbb istenség jelképének, hanem 
az égi örök tüzet, vagyis a napot, amely mindeneket melegít és fényének sugarával 
a halandókat élteti. 

A magyar isten szó is ékes bizonyítéka ennek. Miként egykor a régi perzsák az 
istent saját nyelvükön jisdannak hívták, ahogyan ezt Thomas Hyde História religio-
nis veterum Persarum (A régi perzsák vallásának története) című könyve és mások 
is tanítják: így a magyarok is ősi nyelvükön még most is istent mondanak; ez az 
elnevezés kétségtelenül a tűz (ignis) szóból származik, ami kaldeus nyelven ignisz-
nek hangzik. De a görögök is, a kaldeus esta után az örök tüzet nemcsak hesztiának, 
hesztinnek vagy hesztiének, hanem hisztiének is nevezték. (A szónak ezt az alakját 
lásd Hérodotosznál, IV. könyv, 59. fejezet, de másutt is előfordul, és tökéletesen 
megfelel a magyar isten szónak.) 

Valóban, a magyarok ma is istent mondanak és ez, mint láttuk, a tüzet jelentő 
ignis szóból származik, és ők - akárcsak a régi perzsák, ahogy Hyde, Cudworth, 
Wesseling és mások tanítják, a tüzet sohasem tekintették istennek, hanem csupán a 
mindenható és az égben lakozó isten egyik jelképének. Éppígy a magyar néppel 
rokon avar nép vezére, a kagán, amikor maga és az egész avar nép nevében esküt 
tett, Menandrosz szerint ilyen átkot mondott arra az esetre, ha a rómaiaknak adott 
esküjét megszegné: „kard pusztítsa el őt és az egész avar népet, ömöljék rájuk az ég 
és csapjon beléjük a tűzisten, aki az égben van" stb. Meglehetősen könnyű felismerni, 
hogy a magyarok is az égben lakó isten jelképének tartották a tüzet, és miként ez a 
kagán, a legfelső istenséget metonimiával talán folyton tűznek nevezték, így később 
megmaradt az isten szó. Volt tehát a régi magyaroknak is isten-tanuk, éppúgy, 
miként a perzsáknak, és talán józanabb is volt, mint ahogy általában vélik. 
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Horváth János: 
A jó és a gonosz főbb alkotású lelkekről 

A természet erejinek törvényire, s tüneményeinek okaira nem akadván mívelet-
lenségében az emberi elme, és érezvén mívelkedésökre a maga tehetetlenségét, azo-
kat mind bizonyos láthatatlan, s az érzékenységek (érzékek) által meg nem fogható 
valóknak tulajdonította. Innét a hajdani népek a napot, a holdat, a csillagokat, a tüzet, 
a földet, a vizet, a levegőt stb. mind lelkekkel népesítették meg képzelődésökben. 
Mivel pedig a kultúrának azon fokán, amelyen álltanak, egyedül az vala minden 
törekedéseik célja, a jó, ami érzéki kívánataikat, reményeiket betöltötte, a lelkeket, 
kiknek eszközlésök által, vélekedésök szerént azt elérniök engedtetett, jó géniuszok-
nak, démonoknak nevezték. A párszizmus szerint is hét Amsaszpand, fölélek, és 
számtalan Izedek, szolgáló lelkek vágynák, kik városokra, folyó vizekre, hegyekre s 
házakra viselnek gondot. A szamojédok, osztjákok a napot és a holdat tartják vala 
alistenségeknek, főbb lelkeknek, s némely fákat, hegyeket meglelkesítve lenni gon-
doltak. Szóval majdnem minden régi népnél találni oly Valókat, kik isten és az ember 
között közép helyen álltanak. 

Hogy a magyarok is hittek légyen ily lelkeket, a régi urdung névben bizonysá-
gunk vagyon, kit a finnek wum-urdnak neveznek. Ezt ma mi ördögnek mondjuk. 
Az angyal néven kívül, más nem lévén nyelvünkben a jó lelkek nevezésére - mellyel 
bennünket kétségkívül a keresztény hit esmerkedtetett meg - azoknak régi nevök 
vagy elveszett, vagy az urdung annyit tett, mint démon a régieknél, s azt mind a jó, 
mind a rossz lelkekre alkalmaztatták, vagy pedig tán, mint mai napiglan is a köz-
beszédben, a jókon általában a jó lelkeket értjük - , jóknak hivatottak. De ha ez úgy 
nem volna is, abból, hogy a különös szerencsétlen eseteiket, bajaikat, s minden 
rosszat - amint meg fogjuk látni - az ördögök munkájoknak néztek; nem szenved 
kétséget, hogy a gazdag halászatokat, szerencsés vadászatokat, barmaik szaporasá-
gát, s jó tejelésöket, valamely veszedelemből lett megmenekedésöket, nyilaiknak 
derék repülésöket, közvetlen mindannyi láthatatlan jó őröknek tulajdonították. És 
valamint a különös jóvakat, a földből - mely csordáikat táplálá; az égből - ahonnét 
a termékenyítő harmatok estenek; a vízből - melyben számokra a halak ívtanak; s 
az erdőkből vették - hol nékik a vadaik szaporodtak; úgy igen hihető, hogy e jókat 
is azoknak körülötte lebegni, s reájok különösen ügyelleni vélték. Innét lett becsü-
lésök tárgya az ég, a levegő és a víz, és zengtek éneket a földnek. Igazában tisztele-
tök, a jótétemények emlékinél, kútfejénél, magokra a körülöttük gondos őrt tartó 
jókra, nem mint istenekre, hanem csak mint hatalmas lelkekre vala igazítva. Mi 
okból is tehetnénk tudatlanabbá a magyart Szibéria buta lakosinál, kik említett 
alisteneiket nem imádják, hanem egyedül őseik hagyományi eránt való tekintetből 
tisztelik? - Nem különben a sok rosszat is, melyekkel embernek e világon küszköd-
nie kell, minden régi népek bizonyos gonosz lelkektől származtatták: kiket valamint 
természetökre, úgy formájukra s lakóhelyökre nézve rettentőképpen festettek volt. 
Ilyen vala az indusoknál Bratr, a kígyóforma gonosz démon, kit Indra - a Ferestehát 
villám fegyverű királya - a hegyek között megvert, és az ő serege, a Djeniánok. Ilyen 
a perzsáknál Ahrimán - Ormuzdtól teremtve - ki irigységből gonosszá (dév) lett, 
esküdt ellensége minden jónak; igazságtalan, tisztátalan, hazug, álnok, maga a 
gonoszság, halállal terhes. Az alkotó erővel, melynek részese lett, oly valókat hozott 
a világra, kik az ő uralkodása alatt a setétség országát teszik. Az Ormuzdtól terem-
tett jó lelkeknek mindenekben szünet nélkül ellenök dolgoznak. Ótőlök származik 
minden gonosz, minden rossz. Vágynák halál, szegénység, s nyavalyák dévjei. 
Ahrimán képének a setétséget tartották. A Káspi-tenger mellékiek pedig az.t hitték: 
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a tűz mezőn Bakunál vagyon eltemetve, s a zsírjával táplálja a szünet nélkül vaJó 
lángot: mások szerént pedig az ő lakhelye a Ducak, a mély setétség, hol őtet olvasz-
tott érc sütögeti. És ez a tanítás a napkeleti filozófiával széltiben elterjedt: miképpen 
azt a finnek wum-urdjában (vízi-emberében) láthatni, aki az ő vélekedésök szerént 
a vízben, a tűz ellenségében lakozik; a régi tótok Csertájában, kit ők feketének 
képzeltek volt. Innét mind őket tartották a házasság háborítójinak: ők akadályoztat-
ják halászatjokat; ők ártanak vadászatjokban; ők rontják meg kisdedeiket, vagy 
azokat elcserélik; ők táplálják a tűzokádó hegyeket, a hévizeket; ők okozták a nya-
valyákat, s őtőlök származik a döghalál. 

Hogy a magyarok is ismertek ily gonosz lelket, a két régi magyar szó: urdung 
és ármányos, nem hágy kételkedni. Ha mind közös név lehetett is az urdung, vagy 
a magánhangzókat megváltoztatván az ördöng, bizonyos mindazáltal, hogy azon 
közönséges gonosz lelket értettek; és talán e kártékony seregnek fejedelmét nevezték 
e néven, minthogy a többit a közbeszédben rosszaknak, gonoszaknak szoktuk álta-
lában mondani. A sátán nevet csak a keresztény hittel vették fel nyelvökbe. Az 
ármányos név - mely ármánytól származik, vagy arimanius régi magyarosan írva -
még a községnél (itt: általánosan) is ismeretes. Első tekéntettel szembetűnik, hogy azt 
eleinknek a perzsáktól kellett kölcsönözniek. Abból pedig még hihetőbbé lészen, 
hogy az ördöngös s ármányos nevezetek mái napiglan is egyértelműek: egyik is, 
másik is arról mondattatván, akiben rossz, hamis, álnok, istentelen lélek lakozik: 
valamint az ördög egyenlő hatalma az Ahrimánnal vagy Ahermánnal: ennek a per-
zsáktól, annak a magyaroktól tulajdoníttatván a rosszaknak adása, teremtése. Vagy 
tehát már a perzsákkal lett közlésük (kapcsolatuk) előtt ilyképpen gondolkodtak a 
magyarok a magok ördöngjökről, vagy hozzájok közelebb estekkel átvévén e cikkelyt 
a mágusoknak tanításokból, az Ahrimánnak alkotó erejét annak is tulajdonává tették. 
Innét ügyesb a magyaroknak mind e korig kiírhatatlan ördög adt(a)-ter(emtette) 
káromkodásokat régi vallások maradványának tekinteni, mint reájok a IV. Béla tábo-
rában katonáskodott manicheusoktól ragadottnak tartani... 

Kállay Ferenc: 
A magyarok istene 

Menandrosz már korábban hasonlót jegyzett fel az Altaj hegyeken lakó törökök-
ről, kik szinte a természeti erőket tisztelték, úgymint tüzet, vizet, földet; jóslóik voltak 
„és róluk azt tartották, hogy a veszedelmeket elhárítják, a bajokat elűzik és más 
szerencsétlenségeket is jóra fordítanak; magát Zémarkhoszt is (ti. görög császár kö-
vetjét a VI. században) körbevezették a tűz körül, és ezzel a szertartással, amely náluk 
szokásos volt, megtisztították." 

Az ily jósok- vagy sámán papokról krónikáink is beszélnek, mint majd látni 
fogjuk. Vatáról, Jánosról, Rázdiról való hagyományok kétségen túlivá teszik, hogy a 
kijött magyarok vallása már Volga-földi laktokban samanizmussal volt megkeverve, 
amelynek fő része a bűbájosság, Rázdinak éppen azért varasole neve van Bonfiniban, 
azaz varázsló. Pogány magyarjaink egy főistent hittek, kinek mint világ teremtőjének, 
Theophülaktosz szerint áldoztak, de lassanként a tiszta hit babonák által beámyékol-
tatott, a teremtő helyét a természet foglalta el, nyelvünk benső alkata is ez átmenetre 
mutat, mert a természet a teremtés kifolyása, a teremtés pedig a teremtő erő munkája, 
mely csak szellemileg felfogható, a néptömegekben rendesen hittantanítás által fenn-
tartható. A sámán papoktól, kiknek minden tekintetek (tekintélyük) s világi hasznok 
a babonáskodás mesterkélt űzésétől függött, tiszta hittanúsítást nem lehetett várni, 
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ők maguk is, a nagy természet kebelén csüngve, egy hajóban eveztek a néppel, melyet 
vezettek, ami őket felülemelte a sokaságon, az a tündérkedés volt, melyben magokat 
máig is gyakorolják az észak-sarki földeken. A tündér, tündérkedés, tündérvilág stb. 
fontos jelentésű szók nyelvünkben, amelyek mély pillanatot (betekintést) hagynak 
vetni őseink egykori babonáira. 

A pogány lapp, finn, tatár sámánizmus közti nagy hasonlatosság innen kima-
gyarázható, s mivel annak teljes vázlatát adták az utazók, könnyű leend azokból 
kipótolni belföldi krónikáink hiányait, melyek keresztények által íratva bűnnek is 
tárták a részletességekre leereszkedni, de annyit mégis, bár nagy általánosságban 
feljegyeztek, mennyi az egybevetésekre biztos alapul szolgálhat. A csudásság, bűvé-
szet, tündéres képzetek, láthatatlan szellemek, holtak fel-feltűnő lelkei, mindenféle 
jóslatok, jó és rossz géniuszokhoz könyörgés, áldozattétel, azoknak kiengesztelése, 
azon főbb körvonatok (határok), amelyek közt mozgott, s máig is mozog a sámániz-
mus; s mióta mindezt a keresztény papok ördöngösködésnek vették; s vétették híve-
ikkel, s a bibliafordításban is a sátán s ördög neve használtatott csak általok, a pogány 
tündéres világra való reminiszcenciák lassanként elenyésztek a műveltebb osztály-
ban, de a pór közt azok végképp ki nem aludtak, mely régi hajlamát éppen tündéres 
történetek elbeszélésével táplálná még a XVII. században is, mint az akkor nyomta-
tott História triviális (Közönséges történet) mutatja. 

A papságról 

Ős vallásos műszó lehet a táltos vagy tátos melléknév is, magyarul az jóslót jelent 
tát törzsből... honnan tátong, tátogat, tátó stb.; ezen szájtátogatást a sámán papok 
konvulzióiból (görcsös rángatódzásaiból) könnyen kimagyarázhatni. A szibériai sá-
mánok - írja Gmelin - abban egyezők, hogy egyik is magát papnak nem teheti, 
hanem az isten választja ki őket, az isteni választást megismerik a görcsökön s 
rángatódzásokon, az ily epileptikai állapotok öröklési nyavalyák, gyakran a hatodik 
ízre is átszállnak a paphivatallal együtt, minél régibbek, annál inkább tiszteltetnek, 
ha magoknak nincs utódjok, más nyavalyás gyermekeket fióknak fogadnak fel, s 
azokat helyettesítik, némelyek légy (ölőgalóca)-gomba főzött nedvét isszák, vagy 
azoknak vizeletét, kik már a főzött nedvtől megtébolyodvák, hogy annál hamarébb 
rángatózásba jöjjenek, bűvös eszközeikkel, dobbal, köpönyegjeikkel rémítő csörgést 
okoznak, tetteik osztán magokat, mintha az istenekkel beszélnének... 

A tátosok foglalkozásai 

A sámán papok rángatódzásairól följebb már szó lévén, mint italaikról, melyek 
az ily állapotot előkészítik, még csak azt jegyezzük meg, hogy az ily magok megeről-
tetése őket gyakran a látástól megfosztja, s mint vakok, még inkább tiszteltetnek. 
Szolgálatjuk ideje alatt mind magok, mind a varázsnők varázsló köpönyeget visel-
nek, van bűvös dobjok, vagy ehelyett három láb hosszú, bálványkákkal megrakott 
varázsbotjuk s lófarkokat lobogtató kis zászlóik, a dob tojás alakú szita vagy skatulya, 
egyik oldala bőrrel van bevonva, azon különbféle figurák, kívülről s belülről is, hol 

1 Téves származtatás. A táltos eredetét sokféleképpen magyarázzák. A finnugor Pais Dezső török 
származtatást javasol, szerinte a szó őse valószínűleg a talt - „önkívületbe ejt" igének - yS képzős alakja. 
Legújabban finnugorból magyarázza Erdélyi István. 
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egy rúd megy keresztül, láthatók; a fasúlyok vagy dobverő nyúl- s más állatbőrrel 
van bevonva, horgonyokkal, vagy pedig szarvakkal ékítve. A dobolás sietteti a bó-
dultságot, a papok s varázsnők azt mondogatják, hogy az istenek szeretik az ily 
doblármát, arra hamarébb megjelennek; annál inkább dobolnak, minél később áll be 
a tébolyodtság; más célja s haszna a bűvészdoboknak: a múltak s jövőrőli kérdezős-
ködésekre felelni, e pontban a lapp és tatár bávészek munkálataikban összveegyez-
nek, mint Mone után elő fogjuk azt adni. A bűvészbőrköpenyegekre sokféle vasesz-
köz, ritkán sárgaréz is van felaggatva, különbféle állatfők, körmök, bőrök, leginkább 
saskörmök s kígyóbőr özönlenek el azokon, amelyek súlyaikat nevelik, s ha bennök 
ugrálnak, rémítő csörgést tesznek, mintha a leláncolt ördögök csörtetnék láncaikat. 
A köpenyeg mellett viselnek varázs-bőrcsizmákat, sapkákat, kesztyűket is, magas 
sapkáikon bagoly- vagy sastollak lógnak, vagy ezek helyett kígyóbőröket, szar-
vasszarvakat aggatnak azokra. 

Ipolyi Arnold: 
r-T' // 
1 U Z 

Miben állott már e tűztisztelet s mi volt a jelentése? Legelői a tűztisztelet lényegét 
abban keresem, hogy a tűz a mítoszokban az istenség egyik kiváló jelképéül szolgál, 
ez ismét benne s általa tiszteltetett. Az ószövetségben már a tüzes bokor, a villámos 
felhő, a tüzes ködoszlop az istenjelenségére magyaráztatik... Kitűnőleg azonban a 
perzsáknál, mint tudjuk, a zerdusti tan s a mai gyakorlat szerint a tűz kizárólag az 
istenség egyedüli jelképéül áll. Ilyenként állhatott az már talán bálványok s más isteni 
alakzatok híjában ősvallásunkban, miután fentebbi adataink is különösen kiemelik a 
magyarok tűztiszteletét... Különös nyomatékot tulajdonítok e tekintetben egy régi 
székely adatnak Kállaynál: „Mikor a szükség hirtelen felkelést parancsol, minden 
széknek kapitánya dobokkal s dobosokkal lármáztasson, meggyújtatván egyszers-
mind az ismeretes tűzhalmokon nagy rakás fákat, és ki erre meg nem jelent, fejét 
veszesse el." Miután egy másik ily hadra hívó, s halálbüntetés alatt kötelezett jel, az 
ismeretes véres kard, valószínűleg szinte az istenség óvallásunkbani, s pedig egye-
düli jelképe volt: itt is tehát a tűzhalmokon gyújtott régi szokásos tüzek eredete 
ilyenben volna kereshető... 

A tűznek azonban különös neme volt, mely a mítoszok által e tekintetben, mint 
isteni tisztelet tárgya felemlíttetik, valamint annak tisztelete is sajátos szertartásokban 
állott. 

Összeállítva már ezen tűztiszteleti szokásokat, jelentésük értelmezése nehézség 
nélküli. Bennök egyrészt az istenített tüzelem különös módon, fadörzsölés, tűzkőből 
kiütés stb. általi gerjesztésének mítoszi emléke, a hittel, hogy így egy új erőteljesebb 
tűz szerezhető, jelentkezik; másrészt benne az istenség s kitűnő jelképe a nap tiszte-
lete, honnét annak, különösen tavaszi (húsvéti) és nyári (Szent János-i), fordulati 
időszaka e tüzek által ünnepeltetett. Mi mellett még ismét a szertartások nyilván 
tűzáldozatokra mutatnak, s még inkább a tűz általi lustratio, igazulás, tisztulás, a 
bűnsúly és rossz következései a kórtóli menekvés hitére utalnak. Ez utóbbira vonat-
koznak már a tűznek elmaradhatatlan átugrása az emberek által, a marhának rajta 
való áthajtása a kórtóli megóvás értelmével, valamint e tűzben füstölt, beléje vetett 
virágok, vagy fölszedett üszkének védőszerül használata... 
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Víz 
Már egykori lakhelyeink nevei ezen figyelmet gerjesztik. Etelküzü, mint őseink 

egy ideigi székhelye, vízközzel magyaráztatik, atel, etel, etil tatár nyelveken a vizet 
jelentvén. Ezen névtől magyaráztattak már... Attila Etel neve. Valamint ezekhez már 
víz értelmű ital szavunk közel jár, úgy a Volga (Etel) melletti Vjatka tartomány, a 
magyar vízszótóli eloroszosított nevére figyelmeztet Kállay; egyébkint is víz sza-
vunkban szinte ősnyelvi rokonságok vehetők észre; a gót vató, ónémet wazar, szláv 
voda, víz', és gót vego ,folyam', finn vesi ,víz, vuo ,folyó' szavakkal. Hasonlóan 
képzett helyneveket legalább a máig dívó névalakítások erősítvén, így bírunk a köz 
és folyó nevével összetett: Rábaköz, Muraköz, Bodrogköz, Kőrösköz, Marosköz, 
Nyírköz, Szamosköz, Tömörköz, Küküllőköz, Csallóköz, Vízköz, Szigetköz... a tővel: 
Zsitvatő, Marcaltó stb. helyneveket. Valamint ezen egyszerűen fennmaradt helyne-
vekben, úgy találjuk krónikáinkban is a vízmelléket, vízhatárokat, vízeni átmeneteket 
különös élénkséggel kiemelve. És ha ezen adatok legtöbbje egyszerűen, mint mon-
dók, topográfiai értelmű, mégis néhánya, s már maga azon élénk tudat, mellyel az 
ezen folyók, források stb. helyén történtek emléke a történeti mondába áttért, figyel-
met érdemel; mert kétségtelen mítoszi alappal bírnak a nyilatkozatok, minő amaz az 
eteli átkelésről; félretekintve a tulbu ismeretlen eszközzeli átmenettől is, a ritu paga-
nismo szólás, mint mondók, közönségesen vallási tényre használt kifejezés... 

A források, tavak, folyók mentében vannak temetkezési helyeik is - s talán 
magában a folyó medrében, mint Attiláról egy hagyomány van tudtomra, mely 
szerint hasonlóan mint Alarich, ő is a folyónak leeresztése után, kincsei és fegyvere-
ivel annak medrébe temettetik, miután a hullámok ismét föléje eresztetnek... 

Vizek, források mellékén látjuk tehát letelepedni, lakni, temetkezni őseinket, 
közelükben bírva ekképp életszükségük és tiszteletük tárgyát. 

A hagyományok is itt-ott még élénken emlékeznek egyes forrásokról (bár több-
nyire az egyes - erdőségek - , hegyekben elrejtett, elhanyagolt - vízhelyekrőli mondák 
már nagyobbrészt elenyészhettek) beszélve azok csodás eredetét, tulajdonait stb. 
Majd varázsvessző, vagy a hős lándzsája hasítja a sziklából előomló vizet, majd ismét 
sisakjába, vagy lova patkója nyomdokából buggyan ki a forrás. így tudnak még a 
Szent Lászlóróli hagyományok, az általa Erdélyben Tordán hadának lándzsája- vagy 
sisakjával, hasonlóan Nyitrán, Jászon pedig lova nyomdokában fakasztott forrásról. 

A vízelem tiszteletére mutat másfelől a néphit, mely bizonyos víztünemények-
ben némi főbblényi nyilatkozatot, befolyást vél, néki előjelentési jós stb. tehetséget 
tulajdonítván... Különösen vevék pedig e tünemények: szomorú események, háború, 
éhség, halál stb. jelentéseül. A következő háborús idő jóslatául áll, hogy „a Tisza vize 
minden látható és tapasztalható ok nélkül elenyészett", említve mindjárt emellett a 
hadmentői jelenségeket is, „hogy öreg saskeselyűk a barmokat és az embereket 
kergették és ölték a faluk és házakban is béhatolva". Nevezetes régi hagyomány a 
Szörényi szent kútról, hogy valahányszor egy magyar király meghal vagy baj éri, 
vérré változik a vize... Másoknak ismét, eltekintve egyébként ezen források, vizek 
természetes gyógyerejétől, még természetfeletti üdítő, új életet eszközlő stb. csodás 
tulajdonságaikról is tud a néphagyomány. 

Föld 
A mély értelmű haza, hon, szülőföld, anyaföld elnevezésekben is egyfelől ezen 

érzet tükröződik, másfelől nyomai találhatók a földrőli összes mítoszokkal egyező 
azon képzetnek, hogy mint szülő, mint édesanya - közmondáskint: a föld anya, a víz 
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mostoha - személyesíttetik. Mindnyájuk szerint a föld azon jótevő anya, melynek 
méhéből minden ered, melyen minden tenyészik, női, gyümölcsöz, s melybe ismét 
minden visszatér, az elégetett, a beléje temetett holttetem por s hamuvá lesz, mint a 
Halotti Beszéd szól: Bizony por és hamu vagyunk... 

Nemzeti joghagyományainkban is ezen kitűnő divatozását találjuk a földátadás 
stb. földdeli szertartásoknak, különösen a földbirtok-adományozási iktatásoknál: az 
iktató királyember kezén fogva vezette bé az adományozottat néhány lépésnyire 
földbirtokába, földet adván kezébe, miről többször még az okiratok emlékeznek... 
így különösen földkultuszi pogány színezet nyomát tartá fel sajátlag, az ezen határ-
járás alkalmávali esküforma, s a véle összekötött földdeli szertartások, mint erről az 
esküszövegekről toldalékában törvénykönyvünk tudósít... De általában már más 
régi esküszövegeink is a föld igazsága-, hatalma-, haragja-, kedvezésére, vagy az 
igazságtalanságnak általai bosszús megtorlására hivatkoznak; a Corpus juris mondja: 
isten téged úgy segéljen stb., szörnyű halállal úgy ne vessz el, a föld tetemedet úgy 
fogadja halva, harmadnapon úgy ki ne vesse... 

Lég 

Nyelvünkön a levegő, lég, lehellet, szél, szellő, szellet a lélek, szellem szavak- és 
fogalmakkal azonosulnak. így még régi nyelvünkön a szellet a mai szellem értelem-
ben jő elő... E szerint a lég, szellő eredetileg hason élő, s azonos a lélekkel, vagyis az, 
amit ma a szellemmel fejezünk ki: ily életet, némi elevenséget, mozgást tulajdoníta-
nak néki a rólai kifejezések: forgó, fújó, süvöltő, zúgó, dühös, erős, hirtelen szél... 

A lég és szél képezi már sajátlag az összes mítoszokban az istenség s az ember 
feletti lények elemét, kik minden személyesítés és testesített alakítások mellett is 
valóságukban a végelemben szellemieknek tartattak; azért lakuk, hónuk a lég, régi 
nyelvünkön leegőég. A lég mozgása, a szellő által történik megjelenésük; minélfogva 
mint ily közeget képző, sőt magát az isteni természetet kifejező elemmel természete-
sen elvegyülve találjuk összes mítoszi képleteinket is. A zúgó vihar jelenségével 
azonosul a rossz lélek, ördög; szél a méne, melyen nyargal, valamint megjelente és 
eltűnte zúgó szélben történik; úgy tudja egy monda, hogy a kijátszott három ördög 
egyike forgószél-, a másik repülő mennykővé, a harmadik zúgó viharrá lesz. Légben 
jár a sajtálag légies tündér is, szelet, égiháborút gerjesztve, és a forgószél a boszorká-
nyok tánca. A dühöngő sárkány is repülve szélvészt gerjeszt, hasonlóan a légben 
repül a tüzes lidérc, s így a légben nyargaló tátos is. Vele azonosul az erőszakos 
óriásokróli fogalom is, meséink így ismerik a lég- vagy szélanya tündérnő fiait, a 
hazajövő szelet, szélsógort, mint ki hasonlóan az óriáshoz, emberfaló, messziről 
szagíalja az emberhúst stb... 

De különválólag más mítoszi képletektől, saját alakokban is személyesítik mon-
dáink a szelet. A Kékhegység ormán lakik a lég tündére, a szélanya, kék ruhában 
ülve, számtalan kapuval bíró kék háza előtt, amelyeken fiai a szelek ki és bejárnak; 
midőn a vándor mondahős hozzá betér tudakozódva, keresett tündérkedvese után, 
elvezeti őt a jószívű öreg nő fiaihoz, de egyikük sem akar tudni a kérdezett felől, két 
fia, a déli és éjszaki szél még nem jött volt haza, s tőlük várja még a kedvező választ; 
mire a déli szél érkezik, süvölt a rengeteg, a sziklák ingadozva hullanak le, haragosan 
utasítja el a tudakozót ez is, ellenben a legkésőbben hazajáró esti szél az anya kegyen-
ce, szívesen fogadja, ő tud a tündérről, s útbaigazítja. 
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Csengery Antal: 
Az altáji népek osvallása 

Mi volt tehát a magyarok osvallása? 
Ismétlem, amit kezdetben mondtam, hogy alapjában nem lehetett más, mint 

azon népek vallása, melyekkel azonegy éghajlat alatt, hasonló természeti benyomá-
sok közepette, egyforma életmód mellett, a műveltség ugyanazon a fokán találko-
zunk; nem lehetett más, mint azon népeké, melyek közt nemzetünk legősibb törté-
netei szükségképp lefolytak. 

Eszerint a vallások bölcselete s a hasonlító nyelvtan egyaránt az altaji (most és 
a továbbiakban az urál-altaji népek értendők) népek osvallása nyomozására utal 
bennünket. 

S éppen e nyomozást tűztem ez értekezés föladatául. 

A lég, ég, menny 
A mennyből hallatszik a dörgés, ott cikáznak az ijesztő villámok, onnan ragyog 

az éjszaki fény, ott származik a hó, az eső, a jég, a zivatar, annyi jótékony és annyi 
félelmetes természeti tünemény, megannyi megfoghatatlan dolog, rettegett vagy há-
lával fogadott csuda a természet fiára nézve. A menny, a látható ég s bizonyos abban 
rejlő hatalmak tisztelete, mond ez okból Castrén, egész Ázsiában otthonos; de sehol 
sem inkább, mint az altaji népeknél. A mennyet tisztelték a mongolok tengri, s a 
mongol eredetű kínaiak ten vagy tien név alatt. A tunguz maiglan az eget imádja, 
melyet bugának mond; s több török-tatár törzs napjainkban is a mennyei hatalom-
nak, kudainak mutatja be legfőbb hódolatát. Tu-kin, kínai történetíró, égimádóknak 
mondja a mostani törökök elődeit is. Ugyanezt állítják a kínaiak a hiungu népről. És 
pedig, hogy az ég alatt kezdetben magát a látható égboltozatot, az anyagi mennyet 
értették, tanúsítja a vallások fejlődési története, mely, amint más alkalommal kifejtém, 
a nyers temészetimádást mutatja a vallásos eszmélet első mozzanatának; tanúsítja az 
isten név legősibb anyagi jelentése mind az indogermán, mind az altaji népeknél. 

Habár a régi finnek Ukkót tisztelték sajátlag, mint az ég istenét, ki e minőségben 
a föllegek, szelek, villám, dörgés, eső, hó stb. fölött uralkodott; voltak az ég űrében 
tárgyak, melyek külön istenek hatalma alatt állottak. „Kinek nem tűnik föl a hold és 
hajnali csillag alkalmazása a régi Kumania (Kunország) címerében, nem is említvén 
a régiebb magyar családok, helységek címereit?" A mongolok közt, kik most több-
nyire Buddha követői, maiglan vannak törzsek, melyeknek sámánjai a napot imád-
ják, lótejet öntvén neki áldozatul a légbe. Georgi szerint a tunguzok is imádják a 
holdat, csillagokat és főleg a napot. Déli-Szibéria nomád tatár törzsei szintén tisztelik 
ez égi testeket; és kínai források szerint a hiungu népnél is szokásban volt azok 
imádása. Föltaláljuk a nevezett égi testek kultuszát a szamojédoknál, föl az osztjákok, 
vogulok és egyéb finn népiségek közt is. 

Nem csuda ez okból, ha általában az altaji népeknél is föltaláljuk a síron túlnani 
élet hitét. A lélek azonban, mely önállóságát kezdi érezni, eleinte nem bír teljesen 
megválni az anyagtól csakhamar ellankad röpte, s visszaesik a földre. Többnyire 
anyagi létet tulajdonít kezdetben a képzelem az elhunytnak. Ezért van, hogy a sírba 
ruhát, edényeket és más házi eszközöket, lovat, sőt szolgákat is temetnek a halottal 
- o ly dolgokat, melyekre az életben szüksége volt. A „túlnan" az „innen" képe. Utóbb 
azonban az a nézet is kezd fejlődni, hogy a halál által az istenséggel rokonabb 
természetet nyernek az elhunytak. Fejlődési mozzanat, bár nem igen nagy. Hiszen 
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még maga ez isteni természet sem vált teljesen szellemi tartalmúvá. Nem a nyers 
természeti tárgyakat imádja ugyan többé az ember, hanem az azokban lakozó szel-
lemeket: azonban e szellemek nem bírnak merőben különválni a természeti tárgyak-
tól, s lelki önállóságra, mondhatnám, személyiségre emelkedni. De ha a természeti 
tárgyakban szellem lakozik: az emberben is kell lakoznia, ki még nem különözte el 
magát a természeti tárgyaktól. E szellem ismeretére, mind mondám, a halál vezet. A 
vallásos fejlődés ezen fokán nem áll többé ellentétben az ember a természeti tárgyak-
kal, olyképpen alárendelve, mint a nyers természetimádásban. 

Kálmány Lajos: 
Teremtés 

A vogul teremtőmonda a teremtést a tenger fenekéről való föld felhozásával, 
illetőleg kibuktatásával kezdi. A legfelsőbb lény meghagyása következtében Elm-pi-
nek elsősorban földet kell szereznie, de Elm-pi nem képes első ízben földet felhozni. 
Ennyit mutathatunk be ezúttal a felfedezett, nagyon is keresztényies színezetű ma-
gyar mondában: „Mikor az Isten a világot megteremtötte, az ördög az Istentül a 
részög embör lelkit kérte, asz'on'ta, hogy amölik ember eccör mögrészökszik, annak 
a lelke lögyön az üvé. Az Isten látta, hogy a részög embör a halálos ágyán möktér, 
nem eggyezött bele, hanem asz'on'ta, hoty ha ety kötél homokot fölhoz a tengör 
fenekirül, akkor od'aggya neki a részög embör lelkit. Az ördög le is mönt a tengör 
fenekire, de nem bírt homokot fölhozni; így osz'tán nem is kapta mög a részög embör 
lelkit" (Magyarszentmihály). Hogy a mi ördögünk hagyományunkban a részeg em-
ber lelkén akar osztozkodni Istennel s hogy a feladatot, a homokfelhozást nem telje-
sítheti, mind a kereszténység hatásának tulajdonítható. 

Mikor a vogul Elm-pi többször tett lebukás után a földet kibuktatta a vízből, a 
föld egyre forgott a víz színén és hogy az emberek által lakhatóvá válhassék, meg 
kellett erősíteni. A megerősítés heggyel, az Urál hegységgel történt és így a hegy 
teremtése, illetőleg elhelyezése a vogul földteremtés kiegészítő része. Érdekes tudni, 
hogy ily célból való hegyelhelyezést az Eriik-féle teremtőmondákban hasztalanul 
kerestünk. Numi-Tarom, hogy ebben az ügyben fent járt nála Elm-pi, a monda szavai 
szerint azt a tanácsot adta neki: „Ha ezen magambírta ezüstgombos övemet veszed, 
menj le az alsó földre s rakd az egész földet körül - mit Elm-pi meg is tett. - Alámene, 
az ezüstgombú övet, megkerülvén a földet, körülhúzá; legott teremtett szent földje 
veszteggé lőn. Ember lába által elérhetetlen Päszing (fényes) hegy ülepödék"; vagyis 
Elm-pi a Numi-Tarom adta gombokkal, mik nem egyebek, mint az Urál kitűnő 
hegyei, tehát heggyel vevé körül a világot, azt a világot, melynek teremtése őreá vala 
bízva, melyet Numi-Tarom fent levő világával szemben az övének mondhatunk. 
Állítsuk a vogul mellé a palóc hagyományt: „Ahol az endrefalvi tógát van, ott az 
ördög el akarta rekesztenyi a világot. El is rekesztette valameggyig, hanem a gombot 
nem érkezett feltennyi; a kakas messzólat, (a tógát) esülyett". Kiegészítésül elmondta 
palócom, hogy az endrefalvi tógát „keresztő van a világon", hogy Isten azt mondta 
az ördögnek: „Ha el bírja rekesztenyi e'félig, nap felkő'tőnap nyugátig (a neki szánt 
birodalmat) akkó neki is lesz birodalma, oda nem süt a nap." Csakhogy erre nem bírt 
reá menni az Ördög, mivel nem bírta feltenni a gombot kakasszólásig „akkó be-
süllyett (a tógát) a földbe, mindenütt mellátnyi a (besüllyedt) tógátot" (Ságújfalu.) 

(Diószegi 1971) 
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31. A sámánizmus kérdései 
A pogány magyarság hitvilágának megismerése lényegében összehasonlító ku-

tatás eredménye. Össze kell hasonlítani a magyar népi kultúra jelenségeit a környező 
népek megfelelő kultúrjelenségeivel. Amikor ebből az összehasonlításból az derül ki, 
hogy a magyar jelenségek szomszédaink népi műveltségéből nem származtathatók, 
akkor rokonnépeink és a velük történeti kapcsolatban állt vagy álló népek sámánhi-
tének megfelelő képzeteivel kell egybevetnünk azokat. Természetesen a honfoglaló 
magyar nép hitvilágának a feltárása korántsem ilyen mechanikus, ennyire nem egy-
szerűsíthető le. 

Ilyen módszertani elv alapján dolgoztuk fel azt a hatalmas anyagot, amelyet a 
több mint 1200 tételt számláló sámánizmusról szóló irodalom tartalmaz, illetve azt a 
14 000 sámántárgyat és leírását, amelyet a világ múzeumai őriznek. Mindehhez fel-
használtuk azokat a samanizmusra vonatkozó kiegészítő adatainkat is, amelyeket 
három szibériai (1957, 1958, 1964) és egy mongóliai (1962) tanulmányutunk során 
gyűjtöttünk. 

A samanisztikus világkép alkothatta a pogány magyarság világfelfogásának a 
gerincét. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ez a világfelfogás aligha lehetett ho-
mogén, hiszen maga a pogány magyarság sem volt az. A finnugor nyelvű Nyék és 
Megyer törzsön kívül a többi mind török nyelvű volt. Aligha gondolhatjuk, hogy a 
kétféle eredetű törzsek hitvilágát pontos azonosságok jellemezték. Szinte bizonyos-
sággal tehetjük fel, hogy az azonos nyelvű törzsek hiedelmei kisebb-nagyobb mér-
tékben ugyancsak eltérnek egymástól. Rá kell mutatnunk arra is, hogy a pogány 
magyarság valószínűleg már a honfoglalás előtt kapcsolatba került a tételes vallások-
kal. Abban a korban, amikor a magyarság még a Kazár birodalomba tartozott, meg-
ismerkedhetett a zsidó vallással, mert ennek a birodalomnak a vezető rétege ehhez 
a valláshoz tartozott. Sőt az sincs kizárva, hogy a magyarok már a honfoglalás előtt 
kapcsolatba kerülhettek a kereszténységgel is. 

A pogány magyarság hitvilága a kereszténység felvétele után természetesen 
fokozatosan pusztulásnak indult. Az egykori világkép, mivel az azt összetartó erő, 
vagyis a benne való hit megszűnt, egyre inkább alkotórészeire hullott. Ezek az alko-
tóelemek más formában (pl. hiedelmek, hiedelemmondák, mesemotívumok, rituális 
énekek) éltek tovább s napjainkig megőrződtek a magyar népi kultúrában. Ez a 
néprajzi anyag, kiegészítve a nyelv, az írásos emlékek, továbbá a régészeti leletek 
néhány idevágó adatával, szolgáltatja azt a forráscsoportot, amelynek komplex vizs-
gálata révén rekonstruálható az egykori magyar hitvilág. 

A világmindenség és a világfa 

A holdas, napos fa 
A Sárrétudvariban lakó Víg Sámuel nyolcvankilenc esztendős juhász, mint boj-

tár, már gyerkőc korában a rétben bódorgott a nyájjal, Bihar és Békés nádasai közt. 
S e mocsári rengetegben többször összehozta a sors bizonyos Bütüm nevezetű öreg 
darvásszal. Tőle hallotta, hogy „van a világon egy csudálatos nagy fa, amelyiknek 
kilenc elhajló ága van, mindenik egy-egy erdővel vetekszik. Ha elkezdenek kavarog-
ni, ombolyogni, abból támad a szél. Olyan csudálatos nagy fa ez, hogy nemcsak a 
hold jár el az ága közt, hanem a nap is. De ezt a fát csak az leli meg, hogy hol van, 
merre van, aki foggal született, oszt kilenc álló esztendeig nem vesz a szájába tejnél 
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egyebet. Az meg tudni való, hogy tátus az ilyen. Mer ez a csudálatos nagy fa olyan 
helyen nőtt, hogy csak az ilyen tudományos férhet hozzá. Az emilyen ember csak 
hírét hallja, hogy van, de látni nem láthatja." 

Hiedelemmondáinknak ehhez a „csudálatos fájához" hasonló hatalmas fáról 
népmeséink is tudnak. 

De nemcsak hiedelemmondáink, nemcsak népmeséink sajátos eleme a hatalmas 
fa, ágai között a holddal és a nappal, hanem népi díszítőművészetünknek is. Pászto-
raink szaruból (marha szarvból) készült sótartóin, tégelyein gyakori az ágas-bogas 
famotívum, ága közt vagy csúcsán valamilyen é g i t e s t ábrázolásával. Jellemző 
továbbá, hogy ágai között állatokat, szarvasmarhákat és lovakat is ábrázolnak. írásos 
történeti forrásaink szintén megemlékeznek olyan hatalmas fáról, amelynek csúcsa 
az égitestekig ér. 

A magyar mesekincs „égigéró fa" vagy „tetejetlen fa" motívuma, vagyis a világfa 
vagy életfa képzet az indoeurópai népek körében általánosan ismeretes, sőt az újabb 
kutatások szerint éppen náluk alakult ki ez a képzet. A magyar és az indoeurópai 
népek képzetében azonban találunk egy olyan lényeges különbséget, amely a két fát 
elválasztja egymástól. A fa csúcsán vagy ágai között elképzelt égitestek azok. Ezt a 
képzetet, illetve ábrázolást csak a magyar folklórban és díszítőművészetben találjuk 
meg, az indoeurópai népek körében ismeretlen. 

Ezzel szemben pontosan a magyar képzetet és ábrázolási módot találjuk meg 
uráli rokonaink, valamint a szibériai népek körében. 

A finneknél a „szikrát hányó tölgyfa", „Rutimo füze" koronájával eltakarja a 
napot, gallyaival elveszi a hold fényét. Ugyancsak a finnek nagy tölgyfájának ágai 
olyan terebélyesek, hogy megakadályozzák a holdat és a napot abban, hogy világít-
sanak. Az észteknél a nagy tölgyfa elhomályosította az égitesteket. 

Ugyanez a képzet él a szamojéd népeknél is. Például az egyik osztják-szamojéd 
(szelkup) sámándob bőrét hatalmas fa díszíti: gyökerei lenyúlnak a dob alsó széléig, 
itt két oldalán három-három fekete emberalak sorakozik, középső részén egy rénszar-
vas húzta szán látható, rajta ülő emberrel; koronája alatt pedig balról sugaras kerek 
nap, jobbról sugaras félholdalakú hold látható. Jellegében hasonló ábrázolást találunk 
a ketek körében is. A szánok fardeszkáit vagy a fedett bárkák ajtó feletti deszkáit 
díszítik világfa ábrázolásokkal. Vagy a fa két oldalán helyezik el az égitesteket vagy 
a napból indul ki a hatalmas fa. A rajzok jellemző sajátossága, hogy a fát állatok 
(szarvasok, őzek) veszik körül. 

A török népek hasonlóképpen ismerik a világfa képzetét. Az altaji törökök egyik 
mondája szerint „a föld köldökén, mindennek a középpontjában nő minden földi fa 
legmagasabbika, egy nagyon magas fenyő, amelynek csúcsa Baj Ülgön (a fóisten) 
lakásáig ér". Ezt a világfát megtaláljuk az altaji török sámándobok bőrén rajzként is. 
A fa egy magaslatfélén áll, két oldalán egy-egy kör látható. Az egyik a napot, a másik 
a holdat ábrázolja. 

Hiedelemmondáink „csudálatos fája", népmeséink „égigérő" - vagy „tetejetlen-
fája" tehát nem egyéb, mint a sámánhitű népek „világfája", amely összeköti az alsó, 
a középső és a felső világot. 

A világfa képzete kétségtelenül igen régi sajátossága a sámánhitű népeknek. Erre 
utal részint az a tény, hogy a finnektől kezdve a szamojédokon keresztül egészen az 
Amur folyónál lakó nanajokig mindenütt nyomára akadnak. De ezt igazolja a régé-
szeti leletanyag is. 
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A föld alatti világ 

A magyar táltosjelölt, tudományának megkapása előtt „bejárja" az alsó világot. 
A valéni táltos tudománykapásáról a diószényi csángók az alábbiakat mondották: 
„Három nap és három éjjel csak aludt. Őt elvitték álmába, ő azt mondta, hogy őt egy 
öregember vitte, vaj' egy szent ember vót, ki tudja. Hosszú fehér hajú, fehér szakállú 
ember vót. A betegségibe hordozták meg. Úgy elvitték, hogy előbb átalvitték őt a 
békák országikon, aztán azt látta, hogy átalvitték a gyékek (gyíkok) országikon, 
akkor azt is meglátta, hogy a kégyók országa által ment. Meghordozták aztán a 
pokolba es, elvitték a menyországba es. Elengedték, hogy nézze meg, hogy mi van 
ott bent. Akkor elvitték a polgátalan (purgatórium) tüzihez, ott is megmutatták neki, 
hogy szenvednek azok a lelkek, akik bűnösek". A csángó hiedelem kétségtelenül az 
alvilágról beszél, hiszen a leendő táltost elvitték a pokolba is, meg a purgatóriumba 
is. (Hogy a pokol után említik a mennyországot is, az nyilvánvalóan a keresztény 
pokol-mennyország ellentét asszociációjának a következménye.) A keresztény „alvi-
lág" (pokol, purgatórium) mellett igen sajátságos a békák, gyíkok és a kígyók orszá-
gának a képzete. Ez az alvilág-felfogás azonban nem áll magában. Egy dunántúli 
pásztorboton hasonló alvilág-képzetet látunk. Közismert, hogy a paradicsomi almafa 
a világfa keresztényesített formája. Természetes tehát, hogy a világfa gyökereinél az 
alvilág kap helyet. S hogy itt nem a keresztény pokol-purgatórium, hanem a sajátos 
békák-gyíkok-kígyók országa képzet őrződött meg, az nyilván annak köszönhető, 
hogy a paradicsomi fán amúgy is szereplő kígyó révén konzerválódott az ezeknek 
az állatoknak a sajátos országáról szóló hiedelem is. 

A világfa alatti alsó világnak hüllők birodalmaként való elképzelését megint 
megtaláljuk a sámánhitű népek körében. Egy osztják-szamojéd (szelkup) világfa rajz 
magyarázata: Kígyókat látunk a fa tövénél. A gyűjtő így írja le a rajzon láthatókat: 
„Miként az előbbi rajzon, most sem adja a világmindenség hét égi és föld alatti körrel 
való felosztását, itt azonban világosan elválik a föld fölötti, a földi, és a föld alatti 
világ. A központi vonal a föld, ezen áll a sámán és csumja (sátra). Itt ábrázolták a 
három szent fát: a nyírfát, vörösfenyőt és a cédrusfenyőt, amelyeket az előbbi rajzon 
is láttunk. - Ezen a rajzon is látjuk a sámán-„hágcsót" (a világfa jelképét), csúcsán 
sámánnal (helyesebben mondva a sámán egyik szellemével). Ennek a hágcsónak a 
jelentése teljes mértékben világos: gyökerei vannak, vagyis hágcsó-fa, amely az égbe 
vezet. Ez annak a fának a jelképe, amely a sámán-folyók felső folyásánál áll, amely 
a földből nő ki, s amelynek koronája az eget érinti. Ezen a fán a sámán felmegy az 
égbe, Numhoz (az istenhez). 

A világfa gyökereinél - vagyis az alsó világban - tartózkodó hüllők képzete 
azonban nem korlátozódik csupán a szamojédokra. Hasonló képzetet találunk a 
dél-szibériai népek körében is. 

Hogy az alsó világnak éppen ezek az állatok a jellemzői, azt az altaji törökség 
képzetei is igazolják. Köztudott, hogy a dobfelület rajzának alsó fele az alvilágot 
jelképezi. Itt - a dob alsó felének szélén - kígyót, felette jobbra békát, felettte pedig 
halat, ún. óriáshalat (ker bálik) láthatunk. 

A világfa alatt elterülő alsó világot a mongolok is a mi képzeteinkhez hasonlóan 
a kígyók, gyíkok és a békák birodalmának képzelték. 

Az obiugor és szamojéd, valamint a többi sámánhitű nép bemutatott „kígyók-
gyíkok-békák országának" képzete alapján feltehető, hogy a magyarság hasonló 
alsóvilág hite ugyancsak a honfoglalás előtti időkre nyúlik vissza, tehát alkotója volt 
a pogány magyarok világképének. 
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A megszületendő lélek 

De nemcsak a nanajok és az altaji törökök körében találjuk meg ezt a képzetet, 
hanem uráli rokonainknál is. Az osztják-szamojédek (szelkupok) világmindenség 
képzetéről az egyik általuk készített rajz szerint az eget és a földet a „rügyes égi", 
azaz a lombos fa kapcsolja össze, amely az „Elet anyó" (Ilynda kota) lakásánál nő. 
Ez a fa - nyírfa. Again balra a nap (vagy a „nap árnyéka"), jobbra a hold (vagy a 
„hold árnyéka") függ. Felső ágain a születés női pártfogói, kakukkok ülnek, amelyek 
szent madarak. „Elet anyó" igazgatja a szülést. Reggel, amikor a nap felkel és első 
sugarait a földre veti, akkor minden egyes napsugár hegyén emberi lelket küld a 
földre, akinek aznap meg kell születnie. A sugár hozza a lelket a mi „középső" 
földünkre. A lélek oda hull, ahol a sugár a földet megérinti. Ez az emberek igazi 
születése. Ezután következik az embernek asszonyanyától való materiális születése. 

Lélek szavunk a 'lélekzet' származéka, s nyelvünk ősi, finnugor alaprétegébe 
tartozik. A vogulban lel, az osztyákban lil a megfelelője, jelentése ugyancsak 'lélekzet, 
lélek'. Megtaláljuk szavunkat a többi finnugor nyelvben is. Ez a lélek természetesen 
szoros kapcsolatban áll a testtel: ha eltávozik, ha a test nem lélekzik, akkor az ember 
meghal. 

Van azonban egy másfajta magyar lélekképzet is. Közismert szólásaink közé 
tartozik pl. a „hálni jár belé a lélek", „csak alunni jár belé a lélek". A beteges, gyenge 
egészségű emberre járják ezek a szólások. Mögöttük az a képzet lappang, hogy a lélek 
időről időre eltávozik a testből, véglegesen azonban még nem hagyja el, hálni, aludni 
még visszajár belé. 

Néphitünk azonban nemcsak szólásként, hanem élő hiedelemként is ismeri a 
lélek testből való ideiglenes távozásának képzetét. 

A Baranya megyei Kisherenden jegyezték fel a következőt: „egy gyermekkel 
együtt dolgoztunk a bányában. Elaludt. Az elméje belefutott egy száraz lófejbe. De 
az csak olyan volt, mint a lehölet. Azt is láttam, mikor az elméje visszafutott belé. 
Akkor felébredt. Azt mondta, hogy egy szép kastélyban járt álmában. Rámondtam 
én: Ott ám! egy száraz lófejbe!". 

Egyházaskéren mesélték: „Vót két katona. Ennek előtte, hogy nagyon sokáig 
szolgálták a császárt, szerettek vóna haza mönni szabaccságra, de nem ojan könnyen 
möntek haza, mint mostan, mer még akko' vonat nem vót, de azé' nem bánták mán, 
ha gyalog mönnek is, csak haza möhessenek látójul. No de ez a két katona nem egy 
falubeli vót, csak szomszéd községbe valók vótak. Mikor möntek haza, egy erdőn 
köllött haza mönni. Mikor möntek az erdőbe, aszongyák egymásnak: »No, ha gyö-
vünk vissza, majd itt, ennél a fánál mögvárjuk egymást!« Evvel oszt' möntek ük. 
Mikor odaértek, hogy most mán az eggyiknek az eggyik, másiknak a másik faluba 
köll mönni a falujába, avval kezet fogtak egymással, oszt' elindultak. Hazaértek, 
mind a kettőt nagy örömmel fogatták a szülei, mer régön vótak otthun. Otthun osztán 
hama' teltek a szabaccságos napok, hamarabb, mint katonájéknál. Itt oszf köllöt 
vissza mönni, elbúcsúztak egyik is, másik is a szülejitül; mönnek vissza. Mikor oda 
értek az erdőbe, mögén össze tanákosztak egymással, el is fárattak, leeküttek, oszt' 
elaluttak. Mikor az egyik fölébrett, láttya, hogy a másiknak a szájába beszalatt egy 
kis fehér egér, itt mongya magába: »No, no mögájj! maj kileslek én!« Ahogy ott lesi, 
hát csakugyan kigyütt a szájábul a kis fehér egér, addig hölészte (erre, arra, kergette) 
még mög nem fokta. De hát nem bírta eleventen mögfogni, amint ráütütt, mindgyárt 
megdöglött. Itt osztán ráunt ottan, mer' nem bírt alunni, kötötte a komáját, hotyhát 
kejjön föl, mer' majd' ekésnek! de biz ottan nem kelt föl a komája, mer' az a kis egér 
a' lelke vót. Avval mönt a katona nagyijetten vissza az ezregyihön, mingyá' jelönti a 
kapitánynak, hogy járt a másik katonával, a kivel szabaccságra elmönt! A kapitány 
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nem is akarta eszt elhinni, hanem azért kocsira ültek egy orvossal megvizitálni, hogy 
nem-e a pénijé' ütötte agyon? mer megláccik rajta. Mikor az orvos mögvizsgálta a 
katonát, látta, hogy nem vót neki semmi ütése sehun se, a kis fehér egér pedig akkor 
is ott vót a katona mellett. így oszt' a katonát eltemették, semmi büntetést se kapott 
a másik katona. Akkor oszt' elhitték, hogy ez bizonyosan a katonának a lelke vót, ez 
a kis fehér egér." 

Történeti forrásaink ugyancsak ismerik a testből ideiglenesen eltávozó, majd 
visszatérő lélek képzetét. Egy 1584-es kolozsvári boszorkányper tanúvallomásában 
olvassuk: „Ezt is bizonnyal tudom, hogy ő nem hált a szobában, hanem a ház héjára 
ment, maga nehéz ember volt és ott hált. Sokfelé hítták orvoslani betegekhöz és néha 
felhágtanak a ház héjára éjjel is, de soha fel nem költhették, úgy nem taszigálhatták, 
hogy érzékenységet leljenek benne. Hanem alájöttek és azt mondták: hogy ám ott 
vagyon a teste, de csak olyan, mint ami test, semmi lelket nem érzünk benne. Sőt egy 
leánytól ezt némelyek bizonyosan hallották, hogy azt mondja volt; egy dongó bogár 
jőve be - úgy mond - egy lyukon és az menne az szájába és mindjárást kezde szóllani, 
hogy nem megyek én most; de a leány ide fel való volt, valamelyik szolgálója volt." 

Természetesen ez a testet elhagyó lélek nem lehet azonos a lélegzet-lélekkel, 
hiszen az alvók vagy eszméletlenül fekvők, akikről történeteink szólnak, közben 
lélegeznek. 

A sajátos testet elhagyó lélek képzete közismert az obiugorok körében. 
Tehát a több lélek képzete, amely a magyar népi műveltségben testiélek (lélek-

zetlélek) és szabadiélek (árnyékiélek) formájában jelentkezik, általános a rokon népek 
és a sámánhitű népek körében, és megelőzte a monisztikus (az egyetlen) lélek kép-
zetét. 

Mindez arra utal, hogy ez a lélekhit igen régi jelenség, joggal vethető tehát össze 
lélek (testiélek', életiélek') és iz (szabadlélek', árnyékiélek') szavunk a megfelelő 
rokon népi adatokkal, következésképpen joggal tehetjük fel, hogy a pogány magya-
rok körében is élt a kettőslélek hite. 

A leendő táltos kiválasztása 

A táltosjelölt hivatása felsőbb rendelés, már úgy születik, hogy majd táltossá kell 
lennie. Gyermekkorában a közönséges gyermekektől eltérő módon viselkedik: pato-
logikus tünetek mutatkoznak rajta (emberkerülő, nyugtalan stb.). Később ezek a 
tünetek tovább fokozódnak, látomásai lesznek: természetfeletti lények jelennek meg 
nála, elrabolják. A jelölt is, környezete is ellene szegül a kiválasztásnak, az ellensze-
gülés azonban hiábavaló, a természetfeletti lények ismételten eljönnek hozzá. Ha a 
jelölt és hozzátartozói végleg ellenszegülnek a táltos akaratának s nem engedik 
elvinni a gyermekeket, akkor a táltosok a jelöltek megnyomorítják. 

A jelölt hivatása felsőbb rendelés, már arra a hivatásra születik. A Veszprém 
megyei Lovászpatonán úgy tudják, hogy a „táltossal vele született a tudománya". 
Békési hit szerint „a táltosságra születni kell". Tiszaigaron mondották „Pézásó Pistá-
ról", aki táltos volt, hogy a „jó isten ütet úgy teremtette". A moldvai székely Lábnik-
ban „a tátos az istentói kapja a tudományát. Az isten úgy adja őt". (Ti. a táltos 
gyereket.) 

Némelyik gyermeknek már eleve emberfeletti erővel rendelkező lényként (tál-
tosként, garabonciásként, sőt tudósként) való születése a magyar néphitben a foggal, 
illetve tizenegy ujjal való születésben mutatkozik meg. Mindazok a hiedelmek tehát, 
amelyek arról tudnak, hogy a „foggal született gyermek táltos lesz", a „foggal szü-
letett gyermekből lesz a barboncás" más szavakkal ugyan, de azt mondják, amit 
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Balási Erzsébet debreceni táltos vallott 1725-ben, hogy a leendő táltost (garabonciást, 
tudóst) „az istan anyja mégében úgy formálja". 

A szomszédos népek táltoshoz, garabonciáshoz hasonló emberfeletti lényeinek 
(a német fahrende Schüler, a lengyel planetnik, a román solomonar, a horvát és a 
szerb grabanciás diák, a szerb stuha, a bulgár nestinar) tudományelnyerése merőben 
eltér a magyar emberfeletti lények tudománykapásától. A magyar néphit szerint a 
tudománykapás „passzív", a szomszédos népek hiedelme szerint pedig „aktív" mó-
don történik: amíg a táltos-, garabonciás- és tudósjelölt nemhogy semmit sem tesz 
annak érdekében, hogy táltos stb. legyen, hanem ellenszegül a hivatásnak és csak a 
természetfeletti erejű lénnyé, addig a német, lengyel, román, bolgár, horvát, szerb 
emberfeletti erővel rendelkező lény - hogy azzá lehessen - tanul, vagyis maga akar 
varázslóvá lenni. 

A magyar néphitnek a leendő táltos stb.-hez fűződő hiedelemcsoportja és a 
sámánhitű népek sámánjelöltjének képzetköre között mutatkozó azonosság kétség-
telenné teszi, hogy a magyar néphit szóban forgó hiedelmei egyetlen emberfeletti 
erővel rendelkező személy kiválasztásához kapcsolódtak, ez a személy a magyar 
sámán volt. A magyar sámán kiválasztása a vogul, osztják, lapp stb. ill. altaji török, 
jakut sámán kiválasztásához hasonlóan történt. A kiválasztott megbetegszik, ezt a 
betegséget magábazárkózás, az emberek kerülése, hisztérikus rohamok, ájulások, 
látomások jellemzik. 

Ez az ún. „sámánbetegség" heteken, hónapokon, esetleg éveken át kínozza. A 
jelölt kezdetben le akar mondani a neki rendelt hivatásról, a „sámánbetegség" azon-
ban végül is a hivatás elfogadására kényszeríti. 

A jelölt huzamos alvása 

Bősárkányon úgy vélik, hogy „a tátosok emberek vótak, de amikor megszülettek, 
vót nekik foguk. A felső faluba emlegették, hogy ott egy gyerek született, foga vót. 
Amikor hétéves lett, akkor gyütt érte egy ló, akkor a gyerek meghalt. Néhány nap 
múlva a gyerek felébredett és már tátos volt." A valéni táltos tudománykapásáról 
mondották: „Három nap és három éjjel csak aludt, azt hitték, hogy halva van, de vert 
a szíve, szuszogott. Elrejtezett. Szuszogni szuszogott, de el volt menve az elméje, 
elvitték az elméjét, el volt rejtőzve. - Mikor a három nap és három éjjel letelt, ő 
megébredett. De hát ő mindent tudott, tátos lett." 

Hasonló hiedelmeket ismerünk a tudósokról is. Nádújfalun például „azt mond-
ják, hogy az ilyen foggal születik. Aztán el is viszik őket, a lelküket viszik el, a lelkük 
elragadtatódik. A lelkük a holtak közt bolyong, a lelkek közt van. Akkor a szívük se 
ver, ők meghalnak, de őket ne keltse senki, de nem szabad őket eltemetni se. Ők akkor 
csak alszanak, mint a tetszhalott. Nagy tudományuk van aztán: beszélnek élőkről, 
holtakról. Őket mondják léleklátó asszonynak, mások tudalmas asszonynak". A bo-
donyiak szerint a bodonyi tudós ember, mikor a tudományát kapta „el volt ragad-
tatva, nem tudott magáról". Szuhán mondották: „Sok asszony volt olyan, elragatató-
dott, azt amikor fölérzett, akkor mondta, hogy a halottakról tud beszélni." 

A bemutatott néhány példa alapján kétségtelen, hogy a táltos-, garabonciás- és 
tudósjelölt elrablás révén való tudománykapásának hiedelemcsoportja igen széles 
el terjedésű a magyar etnikum területén. Ezzel szemben a szomszédos népek ember-
feletti erejű személyei - mint már láttuk - másként: tanulással vagy bizonyos kerék 
(kolo) segítségével jutnak tudományukhoz. Néphitünk táltos stb. jelöltjének huzamos 
alvásképzete tehát nincs kapcsolatban szomszédaink hasonló lényeinek tudomány-
szerzésével. 
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A táltos stb. tudománykapásához fűződő hiedelemcsoport (a rejtezés szóval 
jelölt huzamos alvás), ami a magyar néphit etnikus jelensége, a szomszédos népek 
körében ismeretlen, tehát magyar sajátosság. 

S valóban: a sámánhitű népek jól ismerik ezt a képzetet. Knoll-Greiling (1950), 
a sámánok társadalmi-lélektani funkcióját vizsgálva az alábbiakat írja a sámánjelölt 
sámánná válásáról: A jelöltek mielőtt sámánná lennének, elájulnak. Kívülről nézve 
ezt a kivételes állapotot, rendszerint egy elófázisból, majd extázisból és röviddel 
utána bekövetkező letargiából áll. Az extázisos állapotot követő letargia alatt a sá-
mánjelölt legtöbbször mély álomba merül, amely sok órán át is eltarthat. Ekkor -
lélektanilag tekintve - öntudatlan állapotban van, amelyből lassan ébred fel, belső 
élményekkel gazdagabban. - Az urál-altaji népek körében annyira általános, annyira 
jellemző az a hit, hogy a sámánjelölt tudománya elnyerésekor „meghal", hogy T. 
Lehtisalo a sámánná válás mozzanatát vizsgáló tanulmányául éppen „Der Tod und 
die Wiedergeburt des künftigen Schamanen" címet tartotta a legalkalmasabbnak. 

A manysik (vogulok) például úgy vélik - amint erre Kannisto röviden utal - , 
hogy a varázslat képességét „a világot szemlélő ember adományozza. A varázslóje-
lölt eszméletlenül a földre esik és minden szellemet megpillant; ugyanakkor megvi-
lágosodnak a varázsló feladatai is." 

Legközelebbi rokonaink, az osztjákok körében - a Vaszjugan mentén - jegyezte 
fel Pápai, hogy a leendő sámán három napig is aludt egyfolytában. Almában hosszú 
útra indult. 

A tudósjelölt, amikor tudóssá válik, elrejtőzik, vagyis lelkét a másvilágra viszik, 
ezalatt teste élettelenül fekszik. Itt is találunk utalást a táltos-hiedelemkör szétszag-
gatás-motívumára: Sós Péter Szigetköz „tudós" pásztora volt. Fia így hallotta apjától 
tudományának elnyerését: „még puhább (siheder) korában Doborgazon találkozott 
három boszorkánnyal. Hamar lefeküdt egy nagy hársfa tövébe és úgy tett, mintha 
aludna. A boszorkányok körülállták és az egyik a fejét, a másik a kezét, harmadik a 
lábát akarta kicsavarni. Már éppen neki akartak fogni, amikor a fáról rájuk szólt egy 
bagoly: 'hagyjátok, mert ez a gyerek az enyim'. Avval rászállt a mellire és a boszor-
kányokat elkergette. Három napig aludt, addig a bagoly ott ült a mellin, vigyázott 
rá. Ezalatt kapta tőle a tudományát." 

A magyar néphit szerint a leendő tudóst valóban szét is szaggatják. Például az 
egri tudósasszonyról beszélték Borsodszemerén, hogy „Egyszer, amint hazament, 
végtelen sok hót (halott) ment be utánna. Annyira, hogy szét akarták őt tépni. - A 
férjének azt mondta, hogy menjen el hazulról, mert őt majd széjjel tépik a holtak. Egy 
hét múlva ment haza a férje, akkor ó már megkapta a látást." 

Ezt a motívumot megtaláljuk a magyar néphiten kívül a magyar mesekincsben 
is. Példaként „Vízi Péter és Vízi Pál" meséjét mutatjuk be. A két iker fiú hatéves 
korában kidönti a vasház falát és útra kel. Elválnak egymástól. Vízi Péternek egy 
boszorkány levágja a fejét, „A testét pedig a boszorkány királyné besózva nagy 
kádakba rakta el." A másik testvér, Vízi Pál azonban elmegy a boszorkányhoz, azt 
legyőzi. A boszorkány Pétert halottaiból föltámasztja. Péter a feldarabolás következ-
tében hétszer olyan erős lett, mint volt annak előtte. 

Ezt a mesemotívumot a magyar mesekincs jól ismeri: a „Varázsló és tanítványa" 
mesetípusban. E típus némely változatában a mesehős nem az Európa-szerte általá-
nosan elterjedt könyvből való tanulással szerzi meg tudományát, hanem olyan kü-
lönös eljárással, ami a magyar mesekincsen kívül sehol sem található meg e mesetí-
pusban: vagyis a mesehős testének feldarabolásával. A mesék részletes ismeretetése 
helyett csak összefoglaljuk, hogy e sajátos magyar mesemotívum szerint a tudomány 
elnyerése a következőképpen történik: Egy természetfeletti lény (Durumo, az ördö-
gök fejedelme; a Vörös ember, a tudákosság iskolájának a vezetője; egy úriember, aki 
azonban a föld alatt lakott) kiválasztja a fiatal mesehőst, akivel például a székely 
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mese szerint semmire sem lehetett menni, mindég a hamuban hevert, azért is nevez-
ték Hamvas Gyurkának, és elviszi a másvilágra. (A pokolba; egy düledező kútba; „a 
főd alá, ahon egy más világ van"). Itt a természetfeletti lény vagy segítői (az ördögök) 
a mesehőst szétdarabolják (összevagdalják; „négy darabra elvágták"; „össze aprítot-
ták"), aki bizonyos ideig (egy mesei évig; három napig) így marad, aztán a termé-
szetfeletti lény a test szétdarabolt részeit összerakja (a fiú tagjait erős kötelekkel 
egymáshoz szorítja, majd leoldja) a gyermek felébred és már tudománnyal rendelke-
zik. Egy bagi mese szerint háromszor darabolják fel a mesehőst (először és harmad-
szor három napig marad így, a második idő tartamát a mese nem mondja meg). 

Amint az általunk számba vett nem magyar mesék megmutatták, a test feldara-
bolásának „tudományt" adó hiedelme szomszédos népeink körében ismeretlen; a 
„Varázsló és tanítványa" mese eme motívuma magyar sajátosság. A sámánizmus 
viszont jól ismeri a feldarabolás motívumát: a sámánjelölt sámánná levéséhez fűződő 
hiedelemben. 

A táltos vizsgájának az emléke pl. így maradt fenn a nagyszalontai néphitben: 
„Féltátos vót a vín Nímet János is a Füveskertbe. A vín Nímet Jankó bácsit azír 
nevezték féltátosnak, mer nem tudott levizsgázni az ördöngös mesterségbül, ... le-
esett a kattankóró létrárul. Aszongyák, hogy mikor a kattankóró látrárú leesett, akkor 
lett sánta, mert eltörte mind a két lábát." 

Sikeresebb próbálkozásról értesülünk a Szigetközből. - Messze földön híres tu-
dománya volt az öreg Szigeti Ferencnek. Maga mesélte egyik szomszédjának, hogy 
„még legénykorában fel kellett másznia neki egy magas nyárfa tetejére, ott az ördög 
vérrel beszöktetette, így kapta a tudományát". 

Az égig érő fa megmászása, vagyis a fatörzsre, illetve létrára való vizsga jellegű 
felkúszás - a szomszédos népek meséivel való összehasonlítás alapján - magyar 
sajátosságnak mutatkozott; szóban forgó képzetünk tehát nem származhatik a ben-
nünket környező népektől, mert azok ezt a motívumot nem ismerik. 

A táltos dobja 

Ez a hiedelem utal arra, hogy a táltosok körében használatos volt egy különös 
erővel rendelkező dob, amelynek segítségével a táltos emberfeletti cselekedeteket 
tudott véghez vinni, pl. magához idézhette a természetfeletti lényeket. 

A magyar népi kultúrában a táltoshiedelemkörtől elszakadva is megtaláljuk 
ennek a különös dobnak az emlékét. Arany János gyűjtéséből idézhetjük ezt a gyer-
mekvers változatot: 

Gólya, gólya gilice, 
Ki lányát vetted el? 
„A tengeri bokrosét." 
Mivel vitted haza? 
Síppal, dobbal, 
Nádi hegedűvel 

Ez a vers újabb oldaláról világítja meg a különleges erejű dobot: nem csak 
természetfeletti lények idézésére, hanem bizonyos személyek „szállítására" is alkal-
mas. 

Gyermekversünk más változatát is ismeri a magyar népi kultúra: 
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Gólya, gólya gilice. 
Mér7 véres a lábad? 
Török gyerek vágta, 
Magyar gyerek gyógyítgassa 
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel. 

Becsiszegünk-csoszogunk, 
Cserfa kéreg bocskorunk, 
Hajdina a köntösünk, 
Vasfazék a mi dobunk stb. (Zalaszentgyörgyi változat) 

A mai magyar népi kultúra (pl. a hiedelmek, szokások, gyermekversek) dobbal 
kapcsolatos emlékei alapján kirajzolódik tehát egy természetfeletti eró'vel bíró dob 
körvonala. Ez a táltosok, továbbá a sámánok utódainak tekinthető alakoskodók (re-
gösök), valamint a javasok tulajdona; kétféleképpen is használhatók: vagy megidézik 
vele a természetfeletti lényeket, vagy pedig segítségével visznek el valakit; alkalma-
zásának a célja hármas: betegeket gyógyítanak, ismeretlen jövendő eseményeket 
tudnak meg, illetve „kötnek és oldanak" a segítségével. 

A magyar táltosdob emlékét azonban nemcsak a dobbal kapcsolatos hiedelmek 
stb. őrizték meg. Solymossy Sándor hívta fel a figyelmet erre a gyermekversre: 

Adjon isten lassú esőt, 
Mossa össze mind a kettőt, 
Szita, szita péntek, 
Szerelem csütörtök, 
Dob szerda. 

Nevezetes a versben az - írja Solymossy hogy benne a szita és a dob együtt 
fordul elő. Másik dolog, ami figyelemre méltó, hogy az utóbbi három sor nyilván 
bájoló ráolvasásból való, ahol szemben a kereszténységgel, a bűbájoskodó művelet 
szerint mindent fordított sorrendben emlegetnek. (Péntek, csütörtök, szerda). 

A szita és a rosta azonban nemcsak a dob jövendőmondó, hanem gyógyító 
szerepét is átvette. „A bajomi öregek Mátyus Katát emlegetik, mint jeles javasasz-
szonyt, a 70-es években gyógyítgatott. — Egy embert úgy gyógyított meg, hogy 
anyaszült meztelenül a ház földjére fektette, a mellére rostát tett és ebbe krajcárt 
dobott, azután pedig kést fogván a kezébe, balfelé megkerülte a beteget evvel a 
mondással: „Szombat, péntek, csütörtök, csont, köröm, hús, haj veleje, ördög többé 
ne kőcse" (kösse). - О forgatta a betyáros vén Somogyi Pistát is. 

A különös természetfeletti ló magával a táltossal kapcsolatban is általános a 
magyar néphitben. Már Róheim rámutatott arra, hogy „táltosaink közlekedési esz-
köze rendszerint a népmeséinkből olyannyira ismeretes táltos ló. Sőt a mai magyar 
köznyelvben a táltos eo ipso paripa". 

Már Ipolyi értesít róla, hogy „ha a tátos a bikát meggyőzte, elmegy vándorolni, 
és magának tátos-lovat keres. A tátos-ló mindig rossz és sovány, míg a tátos meg 
nem veszi. Midőn a tátos ily lóra talál, ára után tudakozódik. Ha jutányosán kínálják 
vele, ott hagyja, és mindaddig meg nem veszi, míg ennek a gazda illő árát nem kéri. 
Ha a tátos ily lóra szert tesz, megy rajta, mint a gondolat." 

A táltos ló igen gyakori szereplője a magyar mesekincsnek, s a mesék számos 
jellemző vonását vetítik elénk. Az egyik mesében pl. a hős találkozik egy öregasz-
szonnyal, aki mindenben segítségére siet. Ez az öregasszony mondja meg Jancsinak, 
a mese hősének, hogy miként tehet szert táltos lóra: „Mész itt az erdő szélin, amíg 
rád nem esteledik. Mikor rád esteledik, egy gunyhóhoz érsz, a gunyhó mellett egy 
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patak folyik. A patak partjánál fekszik egy görhes ló, olyan sovány, hogy még a lábára 
sem tud állni; a gunyhó fából van, azt gyűcs meg s mikor már jó sok parázs van a 
gunyhóból, akkor a lovat fordicsd bele a vízbe, állícsd a vízbe talpra, és addig 
mossad, amíg csak meg nem szólal". - Megköszönte a legény a jó tanácsot az örega-
nyókának s útnak indult. Megy-mendegél a legény, amerre az öregasszony mutatta, 
csakugyan mire beesteledett, elérte a gunyhót, körülnézett, meglátta a lovat is. Mikor 
a lovat megtalálta, se szó se beszéd, meggyújtotta a gunyhót és várta, mikor lesz jó 
sok parázs. Mikor már jó sok parázs volt a gunyhóból, odament a lóhoz, belökte a 
vízbe, talpra állította, elkezdte mosni, csutakolni, s ahogy mosta, csutakolja úgy 
változik át a girhes paripa aranyszőrű paripává, még egyszer aztán megszólalt a ló 
- na édes gazdám, vezess a parázshoz, mert ehetnékem van! Jancsi oda vezette a 
táltos paripát a parázshoz, egy szempillantás alatt fölfalta. - Na gazdám, jótét helyibe 
jót várj - mondja a táltos paripa, tudom, hogy a sárkányt akarod elpusztítani, ülj föl 
a hátamra, elviszlek... 

Idézetünk szinte minden sajátosságot megmutatott, a táltos lovat ugyanis az 
alábbi vonások jellemzik: 1. a táltos ló jövendő tulajdonosa rendkívül módon tudja 
meg, hogy miként juthat a táltos lóhoz, 2. a leendő táltos hitvány, rossz gebe, 3. 
nemhogy ő vinné hátán a gazdáját, hanem ellenkezőleg, a hős cipeli; közben meg is 
döglik, de újraéled, 4. a hitvány állatot a hősnek meg kell mosnia, ekkor változik át 
táltos lóvá, 5. amikor a hős valamilyen vállalkozásra indul, eleven szénnel kell hogy 
megetesse táltos lovát (némely kopottabb változat szerint így válik a hitvány gebéből 
táltos ló), 6. a táltos ló - gazdájával a hátán - elhagyja a földet, felemelkedik a 
levegőbe s oda megy vele, ahová gazdája akarja. 

A táltos ló dobjához fűződő fenti képzetekről szinkronikus vizsgálatunk alapján 
megállapíthattuk, hogy az egész magyarság körében általános, vagyis etnikus jelen-
ség. 

Szomszédjaink körében - eddigi ismereteink szerint - a varázsdobhoz fűződő 
fenti jelenségek ismeretlenek, így a szóban forgó hiedelemcsoport magyar sajátosság. 
És ez az etnikus sajátosság az átnézett történeti anyag alapján régi képzetcsoportunk-
nak bizonyult. Jogosan tehetjük fel tehát, hogy varázsdobunk már a pogány magyar 
nép emberfeletti képességű személyeinek is egyik nélkülözhetetlen varázseszköze 
lehetett. Véleményünket a sámánhitű népek megfelelő tárgyaival és az azokhoz kap-
csolódó képzetekkel való összehasonlítás kétségbevonhatatlanul igazolja is. Mert 
minden sámánnak - akármelyik nép körében is működött - volt sámándobja. Ez a 
magyar dobhoz hasonlóan egyfenekű és fémfüggőkkel, csörgőkkel ellátott. Haszná-
latának a módja - akárcsak a magyar dobé - kettős: a sámán vagy megidézi vele a 
szellemeket, vagy rajta megy el a szellemek birodalmába. A sámánhitű népek is 
hátasállatnak, a sámán hátasállatának tekintik a dobot. 

A magyar népi kultúra idevágó emlékei szerint a táltos a varázsdobra ülve 
hagyja el a földet, a dob tehát a táltos hátasállatát, „táltos lovát" jelképezi. Hasonló 
képzetek élnek a sámánhitű népek körében is. 

Az elkészült sámándobbal kapcsolatban - írja az altaji sámánizmus kitűnő isme-
rője, Potapov - a sámánnak, mielőtt még használni kezdené, fontos szertartást kell 
elvégeznie: a dob „felélesztésének" a szertartását. A sámándob-felélesztó szertartás 
kultikus meghintéssel jár együtt. A soroknál a dob elkészítése után sajátos szertartás 
következik: a dob megelevenítése. „A dob abroncsát - emeli ki Potapov - a sámán 
meghintette áldozati sörrel. Az abroncs feléledt és a sámán szájával elmesélte a 
jelenlevőknek, hogy miként élt az erdőben, hogyan lett fává, szenvedett a hidegtől 
stb. Az abroncs elbeszélése azzal fejeződött be, hogy jól fogja szolgálni a sámánt. 
Ezután a sámán a dob bőrére hintett az áldozati sörből. Akkor feléledt a jávorszarvas 
vagy rénszarvas, attól függően, hogy milyen bőrrel vonták be a dobot." 

A táltos tehát az emberi erőt felülmúló, a közönséges halandó képességét meg-
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haladó feladatok elvégzése céljából kúszik fel a táltosfára. A vén Vicsak pl. időt 
varázsolt (esőt imádkozott), Köteles táltos ismeretlen ember (Bucsi Lajkó) múltját 
tudta ki, Gali Bálint pedig az elveszett jószág (a nádban elbitangolt marha) tartózko-
dási helyét fedte fel, továbbá az elhalt pásztorokkal beszélt. 

A táltos tevékenysége 

A táltosok a sárrétiek szerint olyan emberek voltak, akik „mikor rájok jött a 
révületjeik, olyankor elindultak bolyongani". 

Más vidékeken rejtezésnek mondják a táltosok révületét. A moldvai csángóknál 
például a táltos, ha közönséges emberek számára titkos dolgot akartak megtudni tőle, 
„mint ki meg volt halva, úgy elaludt, akkor úgy elrejtezett. Mikor felébredt, akkor 
mondott" ti. választ a feltett kérdésre. A Szatmár megyei magyarság azt hiszi: „úgy 
elrejtőzik, hogy nem tud önmagáról semmit. Az elméje nincs meg, olyan, mint egy 
hótt. Egy óra hosszát vagy másfél órát rejtőzik el. Attól függ, hogy sok hóttal van-e 
ügye vagy kevesebbel. (Rejtezése alatt ugyanis halottakkal beszél.) Ha sokkal van, 
akkort egy kicsit tovább van elrejtőzve." 

Kérdéses szavunk és fogalmunk felbukkan szépirodalmunkban is. Arany János 
Toldijából (IV, 21-22) idézzük az alábbiakat: 

Mondd meg ezt, jó Bence, az édes anyámnak, 
Gyászba borult mostan csillaga fiának: 
Egykorig nem látja, még nem is hall róla, 
Eltemetik hírét mintha meghalt volna. 

De azért nem hal meg, csak olyaténképen, 
Mint midőn az ember elrejtezik mélyen, 
És midőn fölébred bizonyos időre, 
Csodálatos dolgot hallani felőle. 

A néprajzi szakirodalomban ugyancsak felleljük a rejtez szót és fogalmat. Alha-
lott, tetszhalott jelentésben szerepel pl. bizonyos meséinkben, mondáinkban és hie-
delmeinkben is. így a Komárom megyei Kocson mesélték „világszíp Ilonkáról", hogy 
„a szíve megröjtődzött" s már a koporsóba is tették, később azonban életre kelt. 

A szellemektől való megszállottság azonban csupán az egyik formája a révülés-
nek. Éppen ilyen gyakori és hasonlóképpen általános az egész magyar etnikum 
körében a természetfeletti lényekkel való érintkezés másik módja is, amikor a révülő 
személy lelke megy a szellemek birodalmába. 

A moldvai (diószényi) csángók szerint „a valéni tátos úgy mondott, hogy járt 
nálik a másvilágon és ő látta a lelkeket. Csak a lelke volt ott, el volt rejtőzve". 

Szihalmon mesélték a tudósról: „az többször el volt ragadtatva... hiába szóltak 
akkor hozzá. Ki tudja, hol járt akkor az ő elméje, eszi. Azután, mikor felkelt, kiheverte 
magát, azután mondott a halottakról". 

A bukovinai (istensegítsi) székelyek úgy tudják, hogy „a fél táltosoknak olyan 
napjai, óráik vannak, mikor rájuk jön, lefeküsznek, ellesznek, mennek a másvilágra. 
A lelki megy el. A lelkek értekeznek. Ott van az ágyba a teste, de a lelke jár, kóborol. 
Nincs az esze ezen a világon, a túlvilágon van akkor az esze. - A fétátos egy-másfél 
óra hosszáig szokott elenni". 

Emberfeletti erővel rendelkező személyeink extázisának a megismerése után 
önkéntelenül is felvetődik a kérdés: mi volt a célja a révülésnek? A fenti példákból 
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is kitűnik már, bogy a közönséges halandók által meg nem ismerhető dogok megtu-
dakolása végett révül, rejtezik a táltos, tudós, halottlátó. Közelebbről vizsgálva meg 
a kérdést: az extázis révén a mai néphit szerint részint a természetfeletti lényektől 
(szellemeketől) tud meg bizonyos dolgokat. 

Révülő személyeink az extázis révén nemcsak halottakról (szellemekről) hanem 
a szellemektől is megtudnak bizonyos dolgokat. Voltaképpen ez a jellegzetes sámán-
extázis, éppen ez az alapvonása a természetfeletti lényekkel való tetszés szerinti és 
közvetlen érintkezésnek. 

Emberfeletti erővel rendelkező személyeink a természetfeletti lényektől részint 
időben, részint térben távoli eseményekről szereznek tudomást. 

Az időben távoliak feltárása, vagyis a jövendőmondás képzete általános a ma-
gyar nép körében: a jászberényi tudós pl. megmondta egy emberről, „hogy mosta-
nában vesztette el feleségét, ki után sok apró árva maradt, de egy nemsokára követni 
fogja az édesanyját. Mindenben szó szerint igazat mondott". 

Az extázis szóbanforgó magyar műszavának szerteágazó, korántsem egyszerű 
kérdéscsoportját a maga teljességében Pais Dezső vette bonckés alá. Elfogadja az 
eddig számba vett finnugor nyelvelemeket a magyar szócsalád alapszavának, sőt 
újabb manysi, chanti stb. adatokkal egészíti ki. Pais Dezső vizsgálódásai óta Balázs 
János foglalkozott szavunkkal. Az ő kutatásai is finnugor, pontosabban ugor erede-
tűnek állapították meg révül-rejt szavunkat. - Mindez azt bizonyítja, hogy az extázis 
- tekintettel ugor eredetére - már a honfoglalás idejében beletartozott a magyar nép 
műveltségébe, tehát a pogány magyarság hitvilágának szerves alkotórésze volt. 

A magyar emberfeletti erővel rendelkező személyek - táltosok, tudósok, halott-
látók - rejtezése, révülése, elragadtatása bizonyos ideig tartó eszméletlenségből áll. 
Ugyanezt tapasztaljuk a sámánoknál is. 

Legközelebbi rokonaink, a chantik (osztjákok) sámnextázisát pl. így írja le az 
egyik szemtanú: a sámán a sátorban égő hatalmas tűz mellett érthetetlen szavakat 
mormol és várja az „ördög" érkezését. Ügy tartják ugyanis, hogy a tőle feltett kérdé-
sek alapján az „ördög" megmondja a jövendőt és megmutatja neki azt a helyet, ahol 
a legjobb vadászterületek vannak. Ha baj éri őket, megmutatja, milyen módon me-
nekülhetnek meg. A feleletre türelmetlenül várók folyton-folyvást kiáltoznak, üstöket 
és deszkadarabokat vernek és egyéb módon éktelen zajt csapnak körülötte egészen 
addig, amíg kék köd vagy füst jelenik meg fölötte. - Ekkor a sámán hol ide, hol oda 
ugrik, mint a megszállott. A sámánok ennek folytán több, mint egy óra hosszáig 
eszméletlenek és érzéketlenek szoktak lenni. Amikor felocsúdnak, a feltett kérdésekre 
ravasz feleleteket adnak, vagy azt mondják, ami éppen eszükbe jut, vagy éppen 
félrebeszélnek. Töviről-hegyire elmondják, hogy hogyan látták meg az ördögöt és 
hogy mi történt velük. 

A sámán eszméletlensége természetesen az összes sámánhitű népek révülésére 
jellemző: általános vonása ez a sámánextázisnak. 

(Diószegi 1983) 
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32. Faképnél hagy 
A mondás eredetére nem könnyű rátalálnunk. Bizonyos mértékig eligazít, ha 

sorba vesszük a vele rokon szólásokat: búcsút vesz a faképtől, a kapufától, a félfától, 
a kapubálványtól. Ezek szerint valami összefüggés van a kapu, a kapufélfa és a íakép 
között! 

A kapu a találkozás és az elválás helye. A vendégeket a kapuig szokták kísérni, 
s ott - hosszabban, rövidebben - búcsúzkodnak. Néprajzi feljegyzések szerint egyes 
vidékeken még nem is olyan régen, ha valaki hosszabb időre távozott hazulról, 
megsimogatta, sőt meg is csókolta a kapufélfát. 

A jelképes búcsúzás mélyebb értelmét akkor foghatjuk fel, ha meggondoljuk, 
hogy a kapufélfát régen a kapubálvány helyettesíthette. A bálvány olyan tárgy vagy 
szobor, amelynek ősi időkben földöntúli hatalmat tulajdonítottak, és éppen ezért 
különös tiszteletben részesítették. Egyes vidékeken, főként Erdélyben, még ma is 
találunk sajátosan megfaragott kapufélfákat. Néha olyat is, amely ember alakú vagy 
annak stilizált változata: a felső rész legömbölyítése jelzi a fejet, a beszűkülés a nyakat 
a kiszélesedés a vállat. A törzs és a lábak összeolvadnak. A népszokás szerint egyes 
helyeken, amikor kiviszik a házból a koporsót, a kapuban rövid időre leteszik, hogy 
a halott „elbúcsúzhasson" a kapubálványtól. A kapunak ember alakú megformálása 
valószínűleg az ősi magyar hitvilággal lehet összefüggésben. A múlt század végén 
fellendült néprajztudomány régészeti, néprajzi és nyelvészeti anyag alapján rekonst-
ruálta az egyes népek ősi hitvilágát. Sok az azonos vonás, de az egyes népcsoportoknál 
különbségek is mutatkoznak. Például a lélek halál utáni életével kapcsolatban külön-
bözőek az elképzelések. Vannak, akik a halottól félnek és mindent elkövetnek, hogy 
a halott szellemének visszajárását megakadályozzák. Mások ezt igyekeznek elősegíte-
ni. A finnugor, de a török-mongol népek is megegyeznek abban, hogy a lelket igen 
piciny élőlénynek képzelték. Népmeséink Hüvelyk Matyi és Borsszem Jankó figurája 
ennek az emlékét őrzi! Ez a piciny lélek a halállal eltávozik a testből, de oda időnként 
visszajár. Ezzel magyarázható az az általános szokás, hogy ezek a népek, s valószínű-
leg a mi őseink is, házibálványt, szellembábut készítettek az elhalt lelke számára. A 
legközelebbi rokon kötelessége volt a bálvány elkészítése; ez afféle durván faragott 
fabábu volt, amelyre az elhalt ruháit aggatták. A bábut a ház vagy sátor legfontosabb, 
központi helyére tették, és áldozatkor neki nyújtották először az ételből az úgynevezett 
tiszteletdarabot. Hogy az arcrész emiatt tönkre ne menjen, ezt a részt fémmel vonták 
be. A szemet, szájat jelezték, az orrot egy hegyesedő vascsővel pótolták. A „vasorrú 
bába" kifejezés eredete is valószínűleg erre az ősi bálványra vezethető vissza. 

Szellembábukat még a XX. században is készítettek az észak-ázsiai tunguz, 
kirgiz, osztják és mongol népek. Érdekes ezeknek a faképeknek a sorsa. Például az 
elhalt szellem látogatását a család azért igyekezett lehetővé tenni, hogy biztosítsa a 
szellem támogatását, pártfogását. A gyászév leteltével a tekintélyes szellembábukat 
kitették egy távolabb levő csendes ligetbe. A helyet azonban, ahol addig volt, meg-
különbözetetett tisztelet illeti. A belépő idegen a sátornyílásnál megállt, és az üres 
hely felé fordulva, mély meghajlással köszönt. A ligetbe kitett szellembáburól Kai 
Donner finn nyelvész a következőket mondja el távoli rokonainknál, a szamojédeknél 
tett látogatásakor szerzett tapasztalatai alapján: 

„Amikor a bálványtemplomot meg akartam nézni, előbb sokat kellett ígérget-
nem, hogy titoktartó leszek s hogy eszem ágában sincs az istenekhez nyúlni, sem 
onnan valamit elvinni; míg végül a jurtalakók alkalmat adtak arra, hogy ezt a különös 
építményüket megnézhessem. Egy reggelen vezetőim és én felcsatoltuk hótalpainkat 
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és útra keltünk. Az út hosszú volt, erdőkön és befagyott mocsarakon vezetett át. Nagy 
kerülőket tettünk. Amikor az okát kérdeztem, tudtomra adta szamojéd vezetőm, 
hogy helyenként csapdák vannak felállítva az idegenek elijesztésére. Mikor odaér-
tünk, kitűnt, a szamojédoknak alapos okuk van szent helyeiket félteni: onnan gazda-
gon térhetne meg, aki el akarná orozni az ott felhalmozott kincseket, mert idővel 
annyi gyűlt össze a felajánlott áldozatokból. A bálványház egy kis méretű kunyhó. 
Itt is négy, magas cölöpön nyugvó faalkotmány volt, amely az e tájon gyakori élel-
miszerszekrényekhez hasonlított. Elöl kis nyílás volt rajta. A helyiség hátterében állt 
a szellembálvány: egy fából faragott, emberhasonlóságú alak, mellette a felesége. Az 
arc nagyjából volt csak kidolgozva, a kék üveggyöngyökből berakott szemek mulat-
ságos benyomást keltettek. A bábuk finom szőrmékbe öltözve, védelmükre egész 
halom horganypléhből kivágott fegyverrel környezve, azonkívül hattyúk, rénszarva-
sok, kígyók és egyéb állatok miniatűr alakjai ugyanazon anyagból, amelyek segítsé-
gével - hiedelmük szerint - hatalmasabb ellenségeik elől elmenekülhettek. Velük 
szemben tükördarabka volt a falra erősítve, hogy a hátul közeledő ellenséges szelle-
met is észrevehessék. A bejáratnál még egy bábualak állt őrt, amely nagy fakardot 
forgatott fenyegetően, másik kezében pedig szablyát. A helyiség ki volt rakva állat-
bőrökkel és szövetekkel, és az úgynevezett törzsi ősatya előtt sok különféle holmi 
hevert a padlón, egyebek között egy csomó ércpénz, többje száz évnél régibb. Az 
építmény körül a szent fák ágain szövetrongyok, agancsok és egyéb holmik lógtak. 
Ez az erdei tisztás, évszázados sűrű fáival, messze bent a vadonban, különös ünne-
pélye benyomást ébresztett bennem, s megértettem: ezek, a természet gyermekei, 
szívesebben jönnek ide, hogy ebben a természetben alkotott szentélyben áldozzanak 
és imádkozzanak, mint a templomok cicomás pompája között." 

Hogy a fakép egy idő után miért került el eredeti helyéről, arra valószínűleg a 
kettős temetés szokása ad magyarázatot. Körülbelül egy évvel a halál után, az eredeti 
temetésnél sokkal ünnepélyesebb, második, „igazi" temetést tartottak, amikor a ha-
lott végleg elbúcsúzott. A tudósok ezt sokáig nem értették, s csak újabban tisztázták 
a szokás értelmét. A halott lelkéről ugyanis azt képzelték, hogy visszajár az eltemetett 
testébe és régi otthonába, a faképbe. Azt tapasztalták azonban, hogy a test egy év 
alatt elporlad, tehát azután már nem tér vissza belé a lélek, s így a faképbe sem. Ezért 
tartott a gyász egy évig, és ezért helyezték ki a faképet - persze csak az előkelőbbekét 
- a bálványtemplomba. 

Az óstisztelet tehát szoros kapcsolatban volt a faképpel, a bálvánnyal. A kapu-
bál vány is összefügghetett a családdal, a háztartással. 

Szólásunk különböző formái erre a kapcsolatra utalnak. Mindebből az is kitűnik, 
hogy nyelvünk milyen ősi, régmúlt emlékeket őriz meg számunkra. 

(Gyapay-Megyer-Ritoók 1989) 

о О T 1 ^ * • I * ' " ' 33. Tuzgyujtas es orzes 
Az emberi fejlődés egyik legelső és legalapvetőbb lépése a tűz megismerése volt 

több százezer évvel ezelőtt. Valószínű, hogy először a villámcsapásból keletkezett 
tüzet használták fel és csak jóval később jutottak el a mesterséges tűz ismeretéhez. 

A tűz jelentőségét mutatja, hogy csaknem minden mitológia beleszövi történe-
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teibe a tűz meghódítását. A görögök hite szerint például Prometheusz lopta el a tüzet 
az istenektől az ember számára. 

Az ősi tűzgyújtási módszereket a néprajzkutatók pontosan felderítették. A Bod-
rogköz pákászai például három száraz fadarabbal tudtak tüzet gyújtani. Két gallyat 
gyökerekkel összekötöttek, egy harmadik ágat pedig laposra faragtak, majd a két 
összekötött ág közé szorítva sebesen ide-oda húzogatták. A súrlódás következtében 
a három ág 5-6 perc múlva felizzott. Ezt száraz nádtörmelékbe dugva addig lóbálták, 
amíg a csóva lángra nem lobbant. Az eszkimók megőrizték a másik ősi tűzgyújtó 
módszert. Egy keményfa ágat kihegyeztek és egy puhafa deszkába szúrták. A ke-
ményfa ágat egy húrral körülhurkolták, majd a húrt egy íjjal kifeszítették. Az íjat 
mozgatva a keményfa ág váltakozó irányban forgott, és a hegye a puhafát felizzította, 
az izzó fa pedig az odahelyezett száraz füvet meggyújtotta. 

Mivel a tűzgyújtás meglehetősen fáradságos eljárás volt, igyekeztek a tüzet 
életben tartani. Ugyanez magyarázza a tűzhöz kapcsolódó vallásos szertartásokat is. 
Rómában például a Vesta szüzek papi testületének volt a feladata a tűz őrzése. Ezt 
annyira fontosnak tartották, hogy ha a papnő elmulasztotta kötelességét, megkorbá-
csolták. 

A mi őstörténetünkben is rendkívül nagy szerepe volt a tűznek. Ezzel kapcsola-
tos egy igen értékes honfoglaláskori művészi emlékünk is: a tarsolylemez. Az ezüst 
verettel borított tarsolyban ugyanis a tűzcsiholó szerszámokat őrizték: az acélt és a 
kovakövet. Ezzel már sokkal gyorsabban lehetett tüzet gyújtani. A kő és acél össze-
ütése szikrát vetett, amit taplóban felfogtak. A taplót egy gombafajtából vagy a 
gyékény buzogányából hosszú eljárással készítették el. Az izzó taplót száraz levelek-
be téve addig lóbálták, míg a levelek lángra nem lobbantak. A tűz még a honfoglalás 
korában is nagy érték lehetett. A régészeti leletek azt mutatják, hogy csak a nemzet-
ségfők rendelkeztek tűzgyújtó szerszámokkal. 

Legelső törvényeink is megemlékeznek a tűzről. I. István első törvénykönyvének 
9. pontjában ez áll: „A papok és az ispánok hagyják meg az összes falusi bírónak, 
hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen a templomba, öregek és fiatalok, 
férfiak és nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik." 

A tűz pusztító hatalma, előállításának nehézsége magyarázza a tűz iránti tiszte-
letet. Sok helyen volt szokásban, hogy évente csak egyszer szítottak új tüzet, addig 
a régit kellett a tűzhelyen, a hamu alatt vagy külön gödörben, parázs formájában 
életben tartani. Leggyakoribb szokás az volt, hogy húsvétkor szítottak új tüzet, de 
Göcsejben erre Flórián napkor került sor, sajátos szertartás formájában. Még napfel-
kelte előtt egy élő fának az egyik száraz ágán átdobtak egy kötelet, és azt két férfi 
addig rángatta felváltva, amíg lángra nem lobbant. Ebből a tűzből látták el az egész 
falut. Nagy szégyennek számított a tüzet kialudni hagyni és a szomszédtól parazsat 
kérni. Egyes helyeken ez tilos is volt. Ennek emlékét őrzi egy gyermekjáték szövege: 
„Tüzet viszek, ne lássátok, ég a ruhám, ne hagyjátok!" 

A tűz tisztelete szorosan összefügg a tűzvésztől való félelemmel is. Nem szabad 
a tüzet megsérteni: szidni, beleköpni, szemetet beledobni, mert megharagszik, kipat-
tan és a házra száll a szikra! Inkább a tűz kedvében járnak, a tűzbe dobják az első 
farsangi fánkot, a kenyértészta egy részét, az edényből kieső ételdarabot, sőt a nagy 
lakomák minden fogásából is egy-egy falatkát. 

A tűz a lakóhely tiszteletével összekapcsolódott, mivel abban volt a tűztér. így 
következett be idővel a tűz és a háztartás fogalmának közeledése, majd azonosulása. 

A nagy állattartó nomád népek kerek sátrakban laktak (és laknak ma is). Ennek 
a közepén felül nyílás volt, hogy a sátorban rakott tűz füstje kiszállhasson. Megvál-
tozott azonban a helyzet, amikor a földműveléssel is foglalkozni kezdtek, mert akkor 
állandó téli szállások, falvak is létrejöttek. Ez történt például a baskíroknál (a tatár-
járáskor szétszóródott volgai magyarok utódai) a XVIII. században. Egy Pjotr Paliasz 
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nevű orosz természetkutató (1741-1811) 1770-ben így jellemzi a téli települést: „A 
faluba érve... azt teljesen elhagyottan találtam, mivel a birtokosok nyájaikkal a hűvös 
hegységbe vonultak, viszont a falu egész környéke, mely a télen, a lakások mellett 
tartott állatok miatt nagyon kövér talajú volt, be volt vetve kenderrel és rozzsal, és 
ez a baskíroknak ősszel, a visszatéréskor kész aratást kínált." Ha ezt a képet össze-
vetjük azzal, amit Ibn Ruszta a IX. századi magyarokról ír, akkor világos, hogy 
honfoglaló őseink is az állandó téli szállásokon földműveléssel is foglalkoztak az 
állattartás mellett: „Amikor eljön a tél, mindenki ahhoz a folyóhoz húzódik, amely-
hez éppen közelebb van, és ott marad télre, és halászik benne. A téli tartózkodás itt 
alkalmasabb nekik. A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Földjük 
nedves. Sok szántóföldjük van." 

Az írott forrásokat az utóbbi évtizedek régészeti feltárásai igazolták. A Tiszalök 
melletti egykori Rázom község helyén Méri István régésznek sikerült Árpád-kori 
falusi házat kiásnia. A kerek sátorral szemben ez a ház négyszögletes alaprajzú volt. 
Egyetlen, félig földbe mélyített helyiségből állott, de a tüzelőhely az eddigi közép-
pontból a bejárat melletti sarokba került, és ezzel átellenben a másik sarokban egy 
ülőgödör volt. A gödör pereme szolgált ülőhelyül, a belsejében, földbe vert karókon 
állott az asztal, ennél étkeztek. Minden bizonnyal a másik két sarokban voltak elhe-
lyezve a fekvőhelyek. Ezek szintén földbe vert lábakon állottak. Az újabb ásatások 
más helyeken is ilyen állapotokat mutattak. 

(Ki mondta? Miért mondta? 1989) 

34. Hunor és Magor mondája 
A mi eredetmondánk is ősrégi. Már a legkorábbi krónikákban megtaláljuk; íróik 

az akkori köztudatból merítették, amely, mint sejthetjük, épségben tartotta meg ré-
gibb idők hagyományait. Kézai Simon mester, IV. vagy Kun László udvari papja 
(1280), aki nyilván egy szent László korabeli (XI. század végi) magyar krónika nyo-
mán indult, így közli a mondát történelmi műve (gestája) elején: 

„Menrót óriás a (babiloni) nyelvzavarodás megtörténte után Eviláth földjére 
költözött... és itt feleségétől Énétől két fia született, tudniillik Hunor és Magor, 
ezektől származnak a húnok vagy magyarok. Az óriás Menrótnak azonban még több 
felesége volt s ezektől származott több fia és leánya. Minthogy pedig Hunor és Magor 
Menrótnak elsőszülött fiai voltak, atyjukétól külön sátrakban laktak. Történt pedig 
egy alkalommal, hogy vadászni mentek. A pusztában egy gímszarvas (ünó) bukkant 
fel előttük s amint menekült előlük, a maeotisi ingoványokba űzték. Ott azután 
végképpen eltűnt előlük, úgyhogy hosszasabb keresés után sem bírtak ráakadni. 
Végre is, mikor az ingoványt keresztül-kasul barangolták, úgy találták, hogy alkal-
mas nyájak táplálására. Visszatértek tehát atyjukhoz és amint beleegyezését meg-
nyerték, minden jószágukkal egyetemben a maeotisi ingoványok közé vándoroltak, 
hogy ott telepedjenek meg. Maeotis vidéke Perzsia tartományával határos; egy igen 
szűk gázló leszámításával minden oldalról tenger zárja körül; folyóvizei nincsenek, 
de bővelkedik fűben, fában, szárnyasban, halban és vadban. A ki- és bejárás nehezen 
megy. Mikor azután a maeotisi ingoványok közé letelepedtek, öt esztendeig ki sem 
mozdultak onnan. Amint azonban egyszer a hatodik esztendőben kikalandoztak, 



egész véletlenül Belár fiainak gyermekeire és feleségeire akadtak, amint éppen férjeik 
nélkül sátoroztak a pusztában és sebes vágtatva mindenestől a Maeotis ingoványai 
közé ragadták őket. Történetesen Dulának, az alánok fejedelmének két leányát is ezen 
gyermekek között kapták, ezek egyikét Hunor, a másikát Magor vette feleségül. Ezen 
asszonyoktól származnak a Hünok vagy Magyarok valamennyien." 

Későbbi krónikáink és történetíróink lényegében ugyanígy mondják el a hagyo-
mányt. Csak apróságokban van eltérés: Mogor helyett egyesek Magort írnak, az 
ősapa többeknél nem Menrót, hanem Magog stb. A múlt század második felében 
túlzóan kritikus elmékben fölmerült az a gyanú, hogy az elbeszélést első krónikása-
ink nem a hagyományból, hanem külföldi görög és latin historikusokból merítették, 
akik ti. szintén szólnak a mondáról. Az egész tehát szerintük írott életű „könyvmon-
da", amelyről a magyarságnak kétséges, hogy volt-e egyáltalán tudomása; nemzeti 
gyökerű mondának tehát szigorú történeti mértékkel mérve nem tekinthető. Az így 
vélekedők érve közé tartozott, hogy a rendes történetírói folytonosságtól elszigetelt, 
különálló Anonymus nem emlékezik meg róla. Ez igaz; de érvnek arra, hogy ez is 
mutatja nálunk a szélesebb elterjedtség hiányát, nem használható; ismeretes ugyanis 
a Névtelen jegyző felfogása a szájhagyomány mondáiról. így ír róla gestája (1180 
körül) elején: „Illetlen és elég éktelen lenne, ha az oly igen nemes magyar nemzet (a 
maga) eredetének elejit a parasztság csalfa meséiből, vagy a hegedősök fecsegő éne-
kéből hallaná"; ebből inkább az olvasható ki, hogy egyebek között ezt a mende-mon-
dát is, bár tudott róla, tudatosan kerülte. De meg az is tudvalévő, hogy Jegyzőnk a 
hunokról külön nem ír, ó egyenes leszármazást hirdet Attilától Árpádig; maga csak 
a magyarok viselt dolgaira szorítkozik s alapjában csupán a honfoglalás történetét 
akarja megírni. A legújabb kutatások lényegében tisztázták a kérdést. A kételkedők 
fő érve, amely számos külföldi följegyzés szövegeire hivatkozott, csak azt bizonyítja, 
hogy a hunok eredete, vagy ahhoz hasonló más történet más népekről, egyebütt is 
ismeretes volt. S hogy épp a magyar népnek ne lett volna tudomása róla, holott a 
rokonságtudata a hunokkal bizonyíthatóan élt az itthoni köztudatban, az egyáltalán 
nem képzelhető. De kézzelfogható tények is állnak e tekintetben rendelkezésünkre. 
Ismeretes, hogy a bizánci udvar követei útján sűrű érintkezést tartott fenn Attilával; 
az egyik követjárás nevezetes historikusa, Priskos Rhetor, részletes jelentést írt útjá-
ról. Munkája nem maradt fenn csekély töredéken kívül, de még felhasználhatták 
egyes görög és római szerzők (Sozomenos, Prokopios, Jordanes), akik részben ráhi-
vatkozva beszélik el a mondát. Priskos mint egykorú hiteles tanú igazolja, hogy Attila 
udvarában az V. század közepén már közkeletű volt a szarvasüldözés mondája (ő is 
szóbeli közlésből hallotta a hunoknál), éppúgy, mint a „győzhetetlen kard" (Isten 
kardja) Attilához kerülésének története. A szarvashistória azonban Attila idejében 
még nem lehetett egy „Magyar" (Magor) nevű testvérrel kapcsolatban. Nincs azon-
ban kizárva, hogy itt más néven mégis a mi előmagyarjainkról lehetett szó. Prokopios 
említi, hogy egy hun király két fiától származtak a szarvasüldözés folytán apjuktól 
elvált fiúk utódai: az „uturgur" és „kuturgur" népek (a.m. „30 ogur" és „9 ogur", 
törzsszövetség). Ezek a volgai bolgár eredetű törzsek (ogur a.m. törzs, kisebb népegy-
ség), akik az V. század végén és a VI. század elején ugyanott éltek, ahol bizonyítha-
tóan az előmagyarok, tudniillik a Dontól keletre a Kubán-folyó két oldalán, ezekkel 
népünknek törzsközösségben kellett lenniök. Mindazok a népek, amelyek a hun 
népáradat áldozatai lettek és a nagy birodalomba felszívódtak, a hunokkal közös, 
egységes voltukat joggal említhették, vagy legalábbis velük rokonnak tekinthették 
magukat, közöttük tehát az előmagyarok is. 

517-ben bukkan fel a történelemben először a „Mogyeri" (Magyeri, Magyar) név, 
mint összetett.szóalak: „mansi" és „eri" alapszavakból képezve. „Mensi" eredetileg 
a vogulok és osztjákok közös neve, s valamikor e népekkel való összeolvadtságunk 
idejében a magyaroké is volt; „eri" a hun-török nyelvekben „embere", „férfia" jelen-
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tésű. Az összetétel világosan megőrizte népünk előtörténetének két fő mozzanatát: 
az ugorokból való kiszármazást és utána a hun-török népegységbe történt beolva-
dást. Ugyanilyen módon nevezték el a „hun-eri"-ket, amiben a monda Hunor szava 
lappang. Kissé más ez a hiteles név, mint ahogyan a mi időnk előtt félszázaddal 
beszéltek hiperkritikus kételkedők a kérdésről, mikor a nevetségesnek talált Hunor 
szó alapján ráfogták Kézaira, hogy az egész monda nála - néhány külföldi mozzanat 
felhasználásával - az ő egyéni kigondolása. Ujabb tanulságaink mindinkább megerő-
sítik, mint ez esetben is, azt a valónak mutatkoaó tényt, hogy régi híradásokat lehe-
tőleg szó szerint vegyünk; holmi önkéntes belemagyarázások akkor nem voltak ügy 
gyakorlatban, mint manapság. Hozzávehetjük, hogy a még régebbi kínai források 
már többek között „Hunor"-nak írták a húntörzsek egyikét. 

Ha mármost szerkezetileg vizsgáljuk mondánkat, három eggyéolvadt külön 
részt kell benne megkülönböztetnünk. Egyik a két fi testvér kiszármazása és új otthon 
alapítása, a másik a csodaszarvas szereplése, a harmadik a feleségszerzés mozzanata. 
Az első nem egyéb két nép rokonságának igazolásánál közös leszármazása és közös 
megtelepülése révén. Ez a hagyomány az eredetmondák birodalmában keleten igen 
sűrű előfordulású, állandónak és közismertnek tekinthető motívum, mégpedig min-
dig két testvér (néhol ikrek) szerepeltetésével, akiknek nevét azután a két rokon nép 
sajátjául tekinti és használja. Két testvér például a szkíthák első őse: Skythés fejedelem 
két fia: Pálos és Napes (görögös átírással), akiktől a Pal és Náp népek származtak. 
Az egykori ujgur király két fia: Tartar és Mungl volt, akiktől a Tatár és Mongol nép 
származott. Elő burját hagyomány a Bajkál-tó környékén, hogy két testvér élt az 
őskorban: Búrját és Ölöt, akiktől ők és az ölöt-kalmükök származtak (Csubinov.) 
Radloff és Castrén még más ázsiai törökös törzsekről is ugyanezt a felosztást említi. 
Az adatok tanúsága szerint nyilván közös altáji szokásról van e kettős felosztásban 
szó, amit etnológiailag úgy magyarázhatunk, hogy az ural-altájiak exogam (idegen-
ből nősülő) házassági rendszere mellett ez - nomád életberendezésüket tekintve -
sok esetben másképp nem volt megoldható, mint úgy, hogy népegységüket kettéosz-
tották a törzsfő két legidősebb fiának vezérsége alatt s a nősülés mindig a másik 
törzsfél lányaiból történt. Ez idővel a két félnek önállósul ttá, független néppé való 
válását vonta maga után. Mindenesetre olyan eljárásmódot fejlesztett, amely törvé-
nyessé, hagyományossá vált. Ennek emléke még krónikáinkban is megmaradt -
bizonyos, hogy szerzőik nem maguktól találták ki. Sőt Árpád-házi királyainknak az 
az állandó gyakorlata, hogy öccsüknek külön országharmadot adtak, szintén ez ősi 
hagyomány folytatásának tekintendő. 

A másik mozzanat: - a szarvasüldözés - kezdetleges időkben, mint vadászeset 
annyira mindennapos jelenség, hogy nem csoda, ha a földkerekség legszélsőbb pont-
jain is rátalálunk, mint mondai elemre. Esetünket a legtöbbtől mégis megkülönbözteti 
az állat csalogató szerepe, amelynek burkolt célja a vadászokat láthatatlan, ismeretlen 
gázlón át védett helyre, új hazába vezetni. De ebben a formájában sem elszigetelt 
jelenség. Az eltűnő, majd újra felbukkanó vezető állat, amelyet e miatt rejtelem, 
misztikum vesz körül, ugyancsak gyakori elem a mondahagyományok közt, mégpe-
dig nemcsak keleten. A merowing Chlodvig kéri Istent: mutasson neki a megáradt 
folyón gázlót, hogy Alarich ellen vonulhasson; ezt csodálatos nagyságú szarvasünő 
mutatja meg neki. A Nagy Károlyhoz fűződő mondákban a sereget a Szentlélek 
küldte szarvasünő vezeti; ugyanilyen tündéri állat csalogatja a vadászó császárt 
mindaddig, míg a karlsbadi meleg gyógyforrásokra bukkan. Az üldözött frankok a 
Moin-folyón úgy kelnek át, hogy isteni irgalom folytán egy szarvasünő mutat nekik 
gázlót s így érik el az óhajtott túlsó partot. Bors vezér a honfoglalás idején egy szarvas 
üldözése közben jut fel az egyik hegyre, ahol megtetszvén a hely, székhelyét, Bars 
várát ide építteti (Anonymus 34.). Ez európai rokonmondáknak végső kivirágzása az 
a keresztény legendás változat, ahol a misztikus csodaállat voltaképp vagy egy an-
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gyalnak vagy magának Krisztusnak felvett alakja (itt már hím szarvas), amely a 
keresztényüldöző pogány Eustachiusnak (Gesta Romanorum 110. elb.) megjelent és 
csoda formában agancsai hegyén égő lángokkal, homloka fölött fénylő kereszttel - a 
vadászt megtéríti. Ez a forma van meg regős énekeinkben is! A gázló vagy víz partja 
mind e változatokban fontos szerepet játszik. Az itt felsorolt európai típusból nyil-
vánvaló, hogy e mondák magja és a mi keleti csodaszarvas-történetünk közt szoros 
genetikus rokonság mutatkozik, nyilvánvaló bizonyságául annak, hogy a keleti szar-
vasmonda típusa már a keresztény korszak legelején átkerült Európába s itt is elter-
jedt; de változott annyiban, hogy mindig csak egy üldöző vadászt szerepeltet és nem 
gím (ünő) szarvas a csalogató, hanem hímszarvas agancs-ágbogokkal; nem pogány 
isteni hatalmak mozgatják tehát, hanem a keresztény legenda alakjai. Ugyancsak elüt 
a miénktől az a vonása is, hogy utána nőszerzésről, feleségrablásról sehol említés 
nincsen. 

Mondánk harmadik alapeleme a nőszerző kaland elbeszélése. Ebben lappang a 
legtöbb hiteles történeti emlék. Belár fejedelem nevében hangtörténeti megfeleléssel 
a Bolgár szó rejtezik (itt is fejedelemnév, amelyet a bolgár nép sajátjául átvett;) Dula 
alán vezér pedig történeti alak. Ez a harmadik rész sokat elárul mondánk legkorábbi 
formájából, ahol e befejező motívum az előzményekhez szorosan hozzátartozik. A 
keleti óstípusnak nyomát ugyanis megtalálhatjuk egy régi, azóta sokat kopott mese-
szerkezetben, amely ugyancsak keleten volt és részben van elterjedve, de halvány 
mását nyugaton is ismerik. A csodatörténet itt elmondja, hogy egy tündér beleszeret 
egy földi emberbe, s meg akarja magának szerezni. Nőstényszarvas alakjában jelenik 
meg a vadászó férfi előtt s egyre tovább csalogatja a maga túlvilági otthona felé; vízen 
gázol át s mikor a vadász itt is követi a túlsó parton (tündérországban, a túlvilágon) 
visszaváltozik tündérré, s a vadászt meghódítja. A mesék és mondák világában a föld 
és a másvilág közt kivétel nélkül határvizet képzeltek; a férfi ezen áthatolva más 
világba (új hazába) jut, Kézai leírásához Kálti Márk barát Képes Krónikája e helyen 
(1350-ből 2. fej.) hozzáteszi, hogy már a vízen túl élő két testvér kint a pusztában 
magányos nőkre talál, „kik sátrak alatt tanyáztak, zene hangjai mellett lejtettek, a kürt 
ünnepét ülvén", amiből Jordanes a tündér-boszorkány alirumnákat torzította el s 
amit Arany olyformán nemesít meg, hogy „tündérséget ott tanulnak"; mindez tehát 
az ősmese tündérnőjének homályos emléke. Az ósmese e mondai hagyományra 
alkalmazott formájában már nem egy tündérről szól, hanem nőcsoportról és ezek 
egyesülése a két testvér férficsoportjával az egykori mesének már történeti színezetet 
ad. 

(Solymossy Sándor 1936) 
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