
KILÁTÓ 
V 

A síró gyermek szerepe 
a hőskölteményekben 

Minden eposzok legszebbikének, az Iliásznak is méltán tartozik a leghíresebb epi-
zódjai közé Hektor és Andromakhé búcsújának megindító jelenete. A trójaiak legna-
gyobb hőse utolsó csatájára indulván a várkapuban elbúcsúzik feleségétől és kisfiától, 
Asztüanaxtól. Ekkor történik, hogy 

Szólt ragyogó Hektor, s karját nyújtotta fiáért; 
csakhogy a szépövű dajkához pityeregve simult most 
vissza a gyermek, mert megijedt így látva az apját, 
félt a sok érctől s a sisak lószőr tarajától, 
látva, hogy leng az föntről iszonyú lobogással. 
Fölnevetett szerető jó apja meg anyja az úrnő. 
És ragyogó Hektor tüstént lecsatolta sisakját, 
és maga mellé tette a földre a messzesugárzót. 

(Iliász. VI. ének, 466-473. sor. Devecseri Gábor ford.) 

Az ókori Görögországtól térben és időben é p p e n eléggé távol, Szibériában, az O b 
partján, 1844-ben jegyezte fel Reguly Antal osztják nyelvrokonainknál a Szoszvaközépi 
ének címú hosszú (2437 soros) hősi éneket.1 A címben a „szoszvaközépi" szó azt 
jelenti, hogy az ének a Szoszva folyó középső folyásának vidékén bálványként tisztelt 
hajdani osztják nemzetségfő tetteiről szól. Elmondja, hogy a hős megházasodott, 
feleségül vette egy távoli nemzetségfő lányát, de amint feleségével hazafelé utazott, a 
nőt egy idegen hős (egyébként: madár képében) elrabolta. 

Megtudják, hová vitte, és hadjáratra indulnak a nő visszaszerzésére. (Az alaphelyzet 
tehát nagyjából megegyezik a trójai mondakör magjával.) Megérkezve az idegen hős 
városához, a hős öccsének sikerül titokban beszélni az elrabolt nővel, akinek akkorra 
már fia született a nőrablótól. A hős öccse kioktatja a nőt, hogy úgy fektesse le a 
gyermeket, hogy az nagyon sírjon. Sajnos, az ének éppen ezen a helyen töredékes; 
véleményem szerint azért, mert az énekmondónak, a kiváló tehetségű Nyikilov Ma-
ximnak, szokatlan volt még a diktálás, ez ugyanis még csak a második ének volt, amit 
lediktált Regulynak.2 (Utóbb még tíz hősi éneket diktált le, összesen tehát tizenkettőt, 
17102 verssornyi összterjedelemben. Ez együttvéve hosszabb, mint az Iliászf.) De a 
töredékes szöveg ellenére érthető, mi történt. 

(Az alább idézendő szöveg nem műfordítás, hanem szószerinti. Változtatás nélkül 
adom a nyelvészeti célú pontos fordítást, néhol azonban a fordító közbevetett magya-
rázó szavaiból elhagyok a rövidség kedvéért. Megjegyzendő, hogy az északi-osztják 
hősi énekek mind első személyes előadásmódúak. Ez az egyetlen hely, ahol harmadik 
személyű előadásmód is keveredik a szövegbe, illetve az elbeszélő szereplő személye 
átmenetileg megváltozik.) 

1 Osztják (chanti) hősénekek. (A továbbiakban: OH.) Reguly A. és Pápay J. hagyatéka. 
m/1. Közzéteszi Fokos Dávid. Bp. 1965. 4-261. old. 

2 Lásd OH. I. kötet, VI. lap. 
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2045 Azután a ... - Fül - Abroncsos - Fül... Bálvány így /og szólni 
„ Te a fiadat rossz helyre fektetted; keltsd fel! 
Nyusztfészekbe fektesd (azaz: nyusztprémmel bélelt, vagy mint a 
nyusztprém olyan puha fekvőhelyre), 

Hódfészekbe fektesd!" 
Te azután mondjad: 

2050 „Én micsoda rossz helyre fektettem? 
A tegnapi hód-fekvő-fészekben alszik, 
nyusztfészkében fekszik.." 
Az előbbihez hasonlóan sanyargasd a gyermeket, 
hadd sírjon erősen! 

2055 Veréblelke alig menjen, 
vércselelk.e alig menjen (alig tudjon majd lélegzeni). 
Ő akkor megint szól majd: 
„Azt a jót tedd: 
fiadat rossz helyre fektetted, 

20Ó0 azért sír. Keltsd föl, fektesd jó helyre!" 
Te azután mondjad: 
„Én nem keltettem fel. Micsoda rossz helyre fektettem volna! 
Te a valamikor apád felöltötte páncélos-férfi-ruhádat 
(vagyis páncélodat), 
az atyád felöltötte kardos férfi-ruhádat -

2065 — a fiad már embereket megismerő nagyságúvá lett, 
és ha tefeléd tekint, 
mintha szőrös szemű erdei manóra tekintene, 
mintha szőrös szemű hegyi manóra nézne-
te azt a te atyád felöltötte páncélos-férfi-páncélodat 

2070 amióta én megjöttem 
sok fürtben dús fejedről, íme, nem húzod le, 
ezért sír a fiad." 
„Én ezen most született zsenge kezű kis gyermek, kedvéén 
hogyan vetném le páncélos ruhámat?" 

2075 Én (az asszony) így szólóké 
„ Te hogyan félsz valakitől félős gondolattal, 
megijedő gondolattal kitől félsz? 
Elmédben a fekete vizű táplálékos Szoszva közepénél felnevelkedett 
Hegyes-élű-Buzogányos-Szablyától, 

2080 félős mocsári rénbikaként tőle félsz'!1 

Ő fajtájú hős e fölszögeleten - az hol áll? 
Az apja látta melyik földön, hol van o, 
az atyja látta melyik földön hol van ó?" 
Az előbbihez hasonlóan újból szorongatja a gyermeket: 

2085 veréblelke alig megy már. 
Bár mondja a férje: 
Fiadat rossz helyre fektetted, 
ez nem akármilyen dolog." 
Ő hogyan szól: 

3 A ...- Fül - Abroncsos - Fül - ... - Bálvány a nőrabló neve. A pontok helyén ma már 
érthetetlen archaikus szavak állanak az eredetiben. A mondat azért van jövő időben, 
mert itt még a hős öccse ad utasításokat a sógornőjének. 

'* Az ének összevonja a cselekményt: innen már a végrehajtást látjuk. 
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2090 „Én az imént mondtam neked: 
páncélos férfiú-ruhádat levetned, milyen baj az ott? 
Fiad már férfiakat megismerő nagyságú lett; 
ha tefeléd néz: 
mikor szemedet kinyitod, 

2095 mintha csak tiszta vason keresztül nyitnád, 
mikor a szájadat nyitod ki, 
mintha csak. silány vason keresztül nyitnád ki. 
Szőrös szemű hegyi otsi (man6)nak néz téged, 
szőrös szemű erdei bálványnak néz téged. 

2100 Minthogy tőled, íme sír. 
Sok fürtben dús fején át 
leveti páncélos férfi-ruháját. 
Sok fürtben gazdag szép fejét lefelé oda tartja, 
(? kiragadja fiát?) 

2105 A csipkerózsafa három kapcsával kapcsolt ruháját lerántja, 
nyusztbőrös fészekbe helyezi, 
hódbőrős fészekbe kötözi a gyermeket. 
Ő nyers fából való gerenda módjára elhajítódik, 
száraz fából való gerenda gyanánt elvágódik. 

2110 Fejet leüthető igazi álom fenekére vitetik így, 
nyakat elvágható mély álom fenekére nyomatik. 
Ezalatt az általa bírt őszi rénbikabőrrőlgyönyörű lábszíját elviszi, 
ruhaaljas páncélruhája alját összevarja, 

2115 az ő csörgő markolatú híres kardját csöndben előhúzza, 
markolatos kardjának markolatát kirántja (Vagyis: meglazítja) 
a kardot a bölcsőbeli törmelékfának való zugba löki és oda helyezi, 
a vörös nyírhéjkéreggel bevont két részből álló íját elviszi 
a bemetszéses íjának, bemetszését 

2120 nők faragó késének hegyével kettémetszi és az íjat odaakasztja. 
A fejet leüthető igazi álmot alussza a férfi. 
Ezalatt a bogyós mocsár, táplálékos mocsár nagy városában 
héttagú kiáltó üvöltést kiáltunk, 
hattagú kiáltó üvöltést üvöltünk. 

A védekezési lehetőségétől így megfosztott nőrabló aztán könnyen megölik. (Nem 
valami lovagias dolog, de az osztják hősi epika hanyatló szakasza, sajnos, ilyen). A 
várost lerombolják, népét leölik. (Az ének nem mondja külön, hogy mi lett a gyer-
mekkel.) A visszaszerzett nővel hazatérnek. 

Az északi-osztják hősi ének és az ógörög eposz nyilvánvalóan megegyezik abban, 
hogy a hős mindkettőben leveti a páncélját illetőleg a sisakját, ugyanis úgy véli, hogy a 
gyermek azért sír, mert fél az ő fegyveres alakjától; valamint abban, hogy a harc az 
elrabolt nő visszaszerzéséért folyik. Az Iliászban nem a nőrabló teszi le a sisakját, de 
ez könnyen megmagyarázható azáltal, hogy itt már nem Páris, hanem Hektor a trójaiak 
legnagyobb hőse, - és a görög eposzban Párisnak különben sincs gyereke. Az osztják 
redakció a mi számunkra meghökkentően barbár, de az osztják kultúra sokkal távo-
labb is áll a mai európai kultúránktól, mint az ógörög. Mielőtt az összefüggéseket 
tovább fejtegetnénk, nézzük meg a többi jelenleg általam ismert szibériai előfordulást. 

A motívum megvan egy másik obi-ugor hősi énekben is, amelynek főleg vogul 
nyelvű változatait jegyezték fel és adták ki. 

A larvosi hősök történetéről van szó. (Larvos az Ob-vidéken van, osztjákok lakta 
területen. Munkácsi adatközlője kimondottan „osztják nyelvű hősi ének"-nek is nevez-
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te a történetet.5 Ennek cselekménye a következő: A Mogyoróbél-fehérségű-fejedelmet 
a felesége ráveszi, hogy hosszabb halászatra menjen. Éjjel, amikor a hős alszik, rajtaüt 
az ellenség (több változat szerint egy orosz hős, de az „orosz" itt talán csak „idegen"-t 
jelent), megöli, s a nőt magával viszi. Mogyoróbél-fehérségű-fejedelemnek a még 
bölcsőben fekvő fiát nem ölik meg, hanem magukkal viszik. A fiú felnőve nagybátyja -
apja öccse - segítségével bosszút áll.6 

A legtöbb változat megegyezik abban, hogy az áai lő nő nemcsak kelepcébe csalta a 
férjét, hanem a fegyvereit is elrontotta, azért tudott az ellenséges hős, a nő régi kedve-
se, viszonylag könnyen végezni vele. Az egyik Kannisto-féle változat7 szerint: „A nő a 
gyermeket páncélra (?) fekteti. A gyermek folyton sír. Az apja mondja: »Miért sír a 
gyermek?» A nő mondja: «Azért sír, mert te a páncélingedben alszol, vesd le a páncélo-
dat!» Levetette, lefeküdtek aludni. A férfi álomba merült. Páncélinge ujjai összevarrat-
tak, az alja is összevarratott. íjának húrja átvágatott, nyílhegyei foggal elharaptattak."8 

Ezután a nő jelt ad az ellenségnek, aki megöli a védtelenné vált hőst. 
A Munkácsi-gyűjtötte változatban9 a gyermeksírásnak csak az a szerepe, hogy emiatt 

nem hallja meg a hős az ellenség közeledését. A fegyvereit az álnok nő ebben az 
esetben is elrontja, akárcsak a többi három vogul10 valamint az északi-osztják változat-
ban 1 1 is, de az utóbbi esetekben nincs szó gyermeksírásról. Létezik egy déli-osztják 
redakciója is a történetnek1 2 , de ebben nincs szó sem gyermeksírásról, sem pedig a 
fegyverek elrontásáról. Előfordul a fegyverek elrontás a Ték-öreg éneke című a heroi-
kus nőszerzést tárgyaló északi-osztják hősi énekben 1 3 is, amelyben a lány elrontja a 
bátyjai fegyvereit, mint azok nem akarták őt az ének hőséhez adni. Itt gyenneksírásról 
természetesen nem lehet szó. 

Ezekhez a távolabbi megoldásokhoz képest az ógöröghöz, pontosabban az északi-
osztják Szoszvaközépi énekhez közelebb álló változatban fordul elő a motívum egy ket 
hősmondában1 4 . A rokontalan, ún. paleoszibéria nyelvet beszélő ki ket nép (régebben 
jenyiszeji-osztják néven emlegették őket) hősi epikája, sajnos, alig kutatott. A szóban 

5 Vogul Népköltési Gyűjtemény (A továbbiakban: VNGY.) Közzéteszi Munkácsi Bernát. 
Bp. 1892-1963. II. 445. old. 

ó Az éneket röviden elemeztem, és megkíséreltem elhelyezését a vogul hősi epika egé-
szében. Demény István Pál: A vogul hősi epika. Nyelv- és Irodalomtudományi Közle-
mények. 1983. 119-120. old. 

7 Wogulische Volksdichtung. (A továbbiakban: WV.). Gesammelt und übersetzt von 
Artturi Kannisto. Bearbeitet und herausgegeben von Matti Liimola. II. Kriegs- und 
Heldensagen. Helsinki, 1955. MSFOu. 109. 11. sz. 60-65. old. 

8 WV. II. 60. old. 
9 VNGY. II. 52-75. old. 
1 0 VNGY. II. 76-93. old., WV. II. 12. sz., 65-69. lap, Csernyecov, V.N.: Vogulszkie szkazki. 

Leningrad, 1935. 112-118. 
11 PápayJózsef: Északi-osztják nyelvtanulmányok. Bp. 1910. 153-165. old. 
12 K. F. Karjalainens Südosjakische Textsammlung. Neu transkribiert bearbeitet und 

herausgegeben von Edith Vértes. Band I. Helsinki, 1975. MSFOu. 157. 25-65, Magyarul: 
A liős Tyange. In: Hadmenet, nászmenet. Irtisi-osztják mesék és mondák. Válogatta, 
fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Vértes Edit. Bp. 1975. 128-147. 

13 Ostjakische Heldenlieder aus József Pápay's Nachlass. Herausgegeben von István Erdé-
lyi. Bp. 1972. 12-163. old. 

14 Krejnovics, E. A.: Ketszkie predanija ob odnom iz ih szrazsenij sz jurakami. In: Ketszkij 
szbornik. Mitologija, etnografija, teksztu. (Red. Vjacs. VSz. Ivanob, V. N. Toporov, B. A. 
Uszpenszkij.) Moszkva, 1969. 231-235. old. A mondák további két változata megjelent: 
K. Donner: Ketica. Materialen aus dem Ketischen oder jenisseiostjakischen. Bearbeitet 
und herausgegeben von Aulis J. Joki. MSFOu. 108. Helsinki, 1955. 125-135. old. A most 
vizsgált motívumot nem tartalmazzák. 
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forgó hősmonda szerint egy jurák-szamojéd elrabolja egy ket hős feleségét. A hős húsz 
év elteltével (miért olyan későn? - bizonyára csak epikus túlzás) utánuk megy. Talál-
kozik a nővel, kioktatja, hogy mit tegyen. 

A férfi szólt. 
- Bölcsőbeli gyermeked van-e? 
A nő szólt: 
- Van. 
A férfi szólt: 
- Este, amikor lefeküsztök aludni, a pelenkába tűlevelű ágat tegyél. A jurákot ne 

hagyd aludni. Reggel, amikor pirkad, a tűlevelű ágat tedd félre, és amikor a jurák 
elalszik, az íj húrját késsel metsszed be kissé. 

Ezután a férfi visszatért. Este lefekvéshez készülődtek. A gyermek este nagyon sírt, 
(A jurák vezér apja észreveszi, hogy a favágóhelyen nagy vágások nyoma látszik - a 

ket hős, úgy látszik, segített a feleségének fát vágni - , de a nő kimagyarázkodik:) 
- A gyermek - mondta - egész nap sírt, sietve vágtam. 
Az öreg hallgatva ült tovább. A jurák vezér kiment a szükségét végezni. A nő az 

ágyvetéshez látott. Közben a kés hegyével az íj húrját bemetszette. A csengő megcsen-
dült. (Csengő volt ui. az íjon, hogy senki ne nyúlhasson hozzá észrevétlenül) A jurák 
vezér belépett: 

- Az íj - mondta -, ki nyúlt hozzá? 
-Én - mondta a nő- a szarvas lábát (vagy: a lábamat?) előre vetettem, az íj kissé 

megmozdult. 
Aludni készültek. Azt mondta neki a nő: 
- Te mindig páncélban alszol. Nekem már egész életemben vasat kell ennem? 
A jurák hallgatott a nő szavára, levetette a páncélját. Lefeküdtek aludni. A gyermek 

estétől kezdve sírt. Éjfél is elmúlt, a gyermek, még mitidig sírt. Reggel felé a tűlevelű fa 
ágát a nőfélretette. A gyermek elaludt. A jurákok is elaludtak. A nő csendben kiment, 
elindult azon az úton, amelyen a tűzifát hordták. Találkozott a férjével,15 

A ket hős embereivel megtámadja a jurákokat, mindenkit megöl, a gyermeknek sem 
kegyelmez, felesége könyörgésére sem, nyilván, hogy az majd felnőve bosszút ne 
állhasson. A nővel hazatérnek. 

A ket mondában mind megvannak a vogul-osztják motívumok, de értelmetlenül egymás 
mellé rakva. A gyermeknek itt már csak azért kell sírnia, hogy amikor a jurák végre elalszik, 
mélyen aludjon. De szerepel a fegyverek elrontása és a páncél levetése is. Feltételezem, 
hogy voltak a mondának régebben olyan változatai, amelyekben ezek a mozzanatok 
értelmes ok-okozatai összefüggésbe voltak fűzve. Ez annál is inkább feltételezhető, mivel-
hogy az itt tárgyalt változat nyilvánvalóan romlott: a férj utasítása szerint akkor kellene az íjat 
elrontani, amikor a jurák mélyen alszik - erre való volna a gyermeksírás - , de a nő akkor 
rontja el, amikor a jurák kimegy a szükségét végezni. Itten tehát legalábbis keveredik 
kétféle megoldás. Tekintsük át ezek után a felsorolt változatokat. A motívum a hősi epiká-
ban igen ritkán fordul elő, ezért is merem az ógörög és a szibériai redakciókat összevetni. (A 
felsoroltakon kívül több előfordulásáról nem is tudok.) A motívum jelentése persze megvál-
tozott a különböző redakciókban, de ismételten megváltozott az obi-ugor epikán belül is. 

A motívum, mint láthattuk, nővisszaszerzést illetve vérbosszút tárgyaló hősi ének-
ben és mondákban fordult elő. Ennek megfelelően a következő redakciói vannak. 

1. A gyermeksírás csel a nőrabló elveszítésére. Ilyen az északi-osztják Szoszvaközépi 
ének és ilyen a ket monda. A motívum jelentése az utóbbiban már kissé elhomályosodott. 

2. Csel az áailó feleség részéről a rokonszenves hős elveszítésére. Ilyen a larvosi 
hősök története a vogul anyagban. Ezen belül: a.) a hős leveti a páncélját, mert úgy véli, 

15 Krejnovics i.m. 234. old. 
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hogy a gyermek azért sír, mert fél az ő páncélos alakjától; b.J egy másik esetben viszont a 
gyermeksírás csak a közeledő ellenség zajának elleplezésére való. (További öl változatban 
- három vogulban és két osztjákban - már nincs is szó gyermeksírásról. 

Az Iliászhoz a nővisszaszerzést tárgyaló északi-osztják és ket redakciók állanak 
legközelebb. A szibériai redakciók a mi számunkra meghökkentően barbárok, ennyiből 
megítélésem szerint sokkal régiesebbek, az eredeti valamikori régi megoldáshoz sokkal 
közelebb állóak, ha úgy tetszik, sokkal „eredetibbek". Ha feltételezzük, mint ahogyan hajlok 
rá, hogy feltételezzem, hogy a redakciók egymással összefüggenek, végső soron valamilyen 
közös eredetre mennek vissza, a motívumot legalábbis közel háromezerévesnek, de való-
színűleg sokkal régebbinek kell tartanunk. Az Illiász ugyanis legkésőbben a Kr.e. VI. 
században már készen volt, a ma ismert szövegével, és abban a motívumnak már az enyhí-
tett, a finomult görög ízléshez (és a mai ízlésünkhöz) alkalmazott redakciója fordult elő. 
Feltevésem szerint valamilyen közös forrásra megy vissza a szibériai redakciókkal, ugyan-
abból a három-négyezeréves hősi epikai motívumkincsből meríthettek1^, (amely hősi 
epikát most nem is tudnák megnevezni; eurázsiai hősi epika vagy csak a Fekete-tengertől és 
a Kaukázustól északra élő népek hősi epikája?), amely azóta nagyjából ki is veszett, csak az 
észak-szibériai legszélső peremterületeken maradt fenn belőle valamennyi. 

Eszerint a hipotézis szerint tehát a legrégiesebb jellegű redakciók az északi-osztják 
és a ket szövegekben maradtak fenn. (Ami nem jelenti azt, hogy a szóban forgó szöve-
gek feljegyzett változatukban akár csak az osztják vagy a ket hősi epika legrégebbi 
rétegét is jelentenék.1 7 

Ezt a redakciót, úgy látszik, egy idő után a régi énekesek és hallgatóik is túlságosan bar-
bárnak találták, és változtattak rajta. A régi görögök, lehet, hogy már csak maga Homérosz, 
megenyhítették, itt már nincs szó cselről és még kevésbé a gyermek kínzásáról, kedves idilli 
jelenet lett belőle, méghozzá lélektani tartalommal. (A lélektani elem a régies hősi epikában 
legalábbis ritkaságszámba megy.) A vogul-osztják énekesek egy másik megoldást találtak; 
így jött létre a fentebbi felsorolás szerinti 2. redakció: a motívumot áttették a nővisszaszerző 
történetéből egy vérbosszút tárgyaló történetbe. így az elrabolt nőből - akit végső fokon 
rokonszenvesnek kellett volna ábrázolni - ániló feleség lett, aki az ének végén a legtöbb 
változat szerint el is nyeri szörnyű büntetését. Ha tévednék, és az ógörög, meg a szibériai 
redakciók között nem volna kapcsolat olyan értelemben, hogy végső fokon, ismeretlen 
számú közbeeső láncszemen keresztül, azonos ősforrásra menjenek vissza, akkor is rendkí-
vül tanulságos lehet, hogy ugyanazt az alaphelyzetet - a harcos a gyermeke sírására leteszi 
fegyverzetét - hogyan, milyen felfogásban és milyen megfogalmazásban dolgozták fel 
különböző korok és különböző népek ősi epikájában. 

Demény István Pál 

Mielőtt ezt a hipotézist eleve elvetnénk, hadd hivatkozzam arra, hogy Zsirmunszkij, aki 
pedig stadiális-tipologikus párhuzamokat keresett, nem régi összefüggéseket, lehetsé-
gesnek tartotta, hogy az ázsiai török népek hírés /l/pawys-eposzanak a második fele és 
az Odüsszeia hasonlósága alapján a görög és a közép-ázsiai kultúrák ősi kapcsolatát. 
Lásd: Zsirmunszkij, V.M.: Az Alpaniis epikus monda és az. Odüsszeia. In: Zsirfnutiszkij, 
ViktorMakszimovics: Irodalom, poétika. Bp. 1981. 58-88. old. 

17 Az idézet északi-osztják hősi ének egyenesen az északi-osztják hősi epika viszonylag 
újabb rétegéhez tartozik, a hagyományos módszertan szerint tehát nem is lenne szabad 
összevetni az Iliásszal. Ebben a cikksorozatban azonban ettől a kritériumtól tudatosan" 
eltekintek: nyilvánvaló egyezéseket kívánok felsorolni - és szerény lehetőségeim szerint 
értelmezni - , tekintet nélkül arra, hogy egyik-másik elméleti irányzat ezeket mivel ma-
gyarázza, vagy éppenséggel milyen alapon tagadja. Ebben a konkrét esetben pl. az-is 
lehetséges, hogy ez a motívum csak néhányszáz éve került be az osztják epikába, 
mondjuk a ket hősmondákból. Éppen mert nincsen elég adatunk sok más magyarázat is 
lehetséges, nem gondolnám, hogy a merev tagadás a legcélravezetőbb. 
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