
Táltos 

1. Táltos szavunk eredetének a megfejtésére több kísérlet történt. Az 
eddigi vélemények közül az alábbiakban néhány jelentősebbet ismertetek. 

SZINNYBI JÓZSEF „A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori mű
veltsége" (Budapest1, 77) című művében a táltos szót honfoglalás előtti szónak 
tartja. SIMONYI ZSIGMOND „Karácsonyi cikk"-ében (Nyr. XLII, 436) így nyi
latkozik: ,,A varázslót jelentő táltos, s a táltos paripa, tátos ló nevét rokoní-
tot ták a finn taitaa ' tudni, érteni', taitaja 'mester', s másfelől a mongol dalda 
daldu 'titkos, titokszerű' szókkal". MOÓR ELEMÉR ,,A magyar nyelvtörténet 
őstörténeti vonatkozásai" című cikkében (Nyr. LXXIII , 22) táltos szavunkat 
ismeretlen eredetűnek tartja. 

PAIS DEZSŐ a törökből eredezteti ezt a szót (MNy. XXX, 192 és I. OK. 
XII, 261 kk.). Eszerint a táltos szavunkkal etimológiailag kapcsolatba hozható 
török szó, ,,egy Haitié vagy Haltuê általában így volna értelmezhető: a) a tal 
'üt, ver' igéhez: a) 'üttetés, veretes' vagy ß) 'ütés, verés'; b) a tal 'kábul' 
igéhez: a) 'kábítás' vagy ß) 'kábulás'. Azonban felvehetők ilyen értelmezések 
is a konkrétség irányában: a) a tal 'üt, ver' igéhez: a) csel. 'üttető, verető' — 
szenv. 'üt tetett , veretett ' — vagy ß) csel. 'ütő, verő' — szenv. 'ütött , vert ' ; 
b) a tal 'kábul' igéhez: 'kábító' vagy 'kábuló, kábult ' . — Számba veendő még, 
hogy a HálllS ~ HaltuS a kölcsönösség kifejezője is lehet, tehát egyebek közt 
'verekedés' vagy 'verekedő'. . ." (i. h. 271—2). 

Köztudomású, hogy a magyarság már a török népekkel való érintkezés 
előtt sámánhitű volt. DIÓSZEGI kutatásai alapján tudjuk, hogy a magyarság 
sámánhite legközelebbi rokonainknak, a voguloknak és osztjákoknak a sámán
hitével mutat rokonságot (DIÓSZEGI VILMOS, A sámánhit emlékei a magyar 
népi műveltségben. Budapest 1958, 7, 436). A sámánhit ősi voltából követ
kezik, hogy már az ugor alapnyelvben is kellett lennie valamilyen 'sámánt, 
táltost ' jelentő szónak. Épp ezért feltehető, hogy táltos szavunk a török népek
kel való érintkezés előtti korból, talán éppen az ugor korból származik. PAIS 
DEZSŐ magyarázatának nehézségét abban látom, hogy a Haltïë ~ HaltuS alak 
egyetlen török nyelvben sem fordul elő 'táltos, sámán' jelentésben. 

2. Véleményem szerint az obi-ugor nyelvekben van olyan — a sámán
hittel kapcsolatos — 'sámán, táltos' jelentésű szó, amely a magyar táltos szóval 
etimológiailag egyeztethető. 

REGTJLY archaikus osztják hősénekeiben többször előfordul a tolt, tolten, 
toltn szó. Vizsgáljuk meg, hogy mi lehetett a szó eredeti jelentése ! 
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R.: säting karr kätä tolten lauen särr ~ P . : sáDarj yar yàvà toltna là{lan 
(v. lâilèn) -sàr\ 'a bűvös téren varázserővel hova állsz csak!' (OH. I, 138); 
R. : näng Tcemä urtlnä täm torom labed täl kata toltn lyälyess ~ P. : nàrj-kèmèn 
brPlnâ tarn tôrdmlàBdt ai yanà toltna lâhs? 'Magadforma fejedelemhősnek ezen 
ég (világ) hét kora varázserővel hol maradt volna fönn?' (OH. I, 158); R.: 
säteng kar kätät ölten láilen j . . .kul pogol unti tining kar kätät ölten sogonlen ~ 
P. : sâDdr] yar yäDa toltdn (v. toltna) läilan, | . . .yul poydl UOUDÍ tinarj yar yàoà 
toltdn (v. toltna) soyânlan? 'regebeli bűvös téren micsoda varázserővel állnál, | 
. . .hal. . .drága helyén micsoda varázserővel szabadulnál meg?' (OH. I, 444); 
R.: . . .säting karr kata tolten lálymül ~ P . : sáDdrj yar yanâ toltdn (v. toltna) 
lal'mâl '. . .bűvös téren micsoda varázserővel állott volna' (OH. I, 468); R.: 
mos unti sating kar kätät tolt oltal 'regébe illő bűvös tér az, ahova varázsol en
gem (?)' [tkp. bűvös tér az, ahol varázslat van] (OH. II, 265); R.: . . .säting 
kar katät olt oltal '. . .bűvös térre varázsol engem ( ?)' [tkp. bűvös tér az, ahol 
varázslat van] (OH. II, 265); R.: ogeutlä sar alom | más unti säting kar katät 
oltn totem j sableutlä uzi alom | pógol unti tining karr kätät oltn totem ~ P . : 
oy-ëiidtlà sár álam J mäs uönDi sâoarj yar yaDa toltna tÖDem, | sâBdl-ëudtlâ uzi 
álam | poydl (?) -ubnDi tinarj yar yaßa toltna tömm 'A fejet levágható igazi 
álom j regébe illő bűvös térre varázsol engem, | a nyakat levágható erős álom I 
. . .drága térre varázsol engem' [tkp. varázslattól vitetem] (OH. I, 214); R.: 
. . .säting kar kádat ölten totem | . . .tining kar katät ölten totem ~ P . : sätdrj yar 
yota toltna tö.em, [ . . .tinarj yar yo.a toltna tövem '. . .bűvös térre varázsol en
gem, | . . .kedves térre varázsol engem' [tkp. varázslattól vitetem] (ONGy. 
144, 171); R. : mäs unti säting kar katät olt oltal pogol unti tining karr katät olt 
oltal r>*P,: maé-uónDi sán-ar) yär yäßa tolt oltal, pöyU fo: pöyer) -iionni tinar) 
yär yaDa tolt oltal ? 'Regébe illő bűvös téren hol van segítség, | hadi énekbe illő 
drága téren hol van segítség (ellenük)?' [tkp. hol van varázslat útján jövő 
segítség] (OH. II, 144); R.: amp ohpí nyiil schorsen \ tolt molti jächläl lu künn 
énemmel \ mäs unti jächlal lu kun sengelmel ^ P . : ämp-oypi nïil coréen | tolt-
molti jaylal lu yun' tnammel, | mas-unii JQylal lu yun' serjkdlmel? 'Az ebfejű 
nyolczezered j (mint) óriásfajta nép növekedett volna, | (mint) regebeli nép 
serdült volna föl? [óriásfajta: tkp. varázsló féle nép] ' (ONGy. 101, 110); 
R. : tolt molti ortl alpa lu kun sengeltmal ~ P. : tolt-molti ortlal pä lu yun' serjkdlmel 
'óriásfajta fejedelemhősök hol serdültek volna föl' (tkp. varázslóféle fejedelem
hősök) (ONGy. 143, 168); R.: tolt molti muulpa lu kun uultal ~ P . : tolt-molti 
mouUpâ loy, yun uolßal '(Hozzáfogható) óriásfajta vidék (tkp. föld) ugyan hol 
van' (tkp. varázsíóféle föld) (OH. I, 208).x 

Az osztják példamondatokban előforduló R. : tolten, toltn <~ P. : toltan v. 
toltna alakok -en, -n (-an, -na) eleme locativus-instrumentális rag. 

Az osztják tolt etimológiai megfelelője a vogulban E. tült hangalakban 
van meg. 

MUNKÁCSI: nan änem tült ünin sätänen ul yrisäln! 'Te csak engem valami 
könnyen hozzáférhető szerencsének ne tar ts !' (VNGy. II, 181). 

MUNKÁCSI ehhez a sorhoz fűzött magyarázatában ezt írja: „tült: änem 
narj tültné (3ApH, TaKt. CKopo, o^eHb JierKo) yun vérmilèn alurjkwè? ! aném 
narj mol'ayél yün alilén? ! ' te csak úgy könnyű szerrel (egyszerűen, gyorsan) 

1 Ezen osztj. szóhoz tartozónak gondolom a következő alakokat is: (KT. 1037a) 
Vj. toVf 'Fieber'; Kaz. t)At, tpxAt 'Hilfe, Linderung (bei einer Krankheit, in der Ar
mut); Kaz. iQAtcf 'ohne (grosse) Mühe, ohne (viel) Lärm (z. B. Beute bekommen)'. 
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hogyan bírnál megölni? !' A szó pontos értelme előttem nem világos; 1. még 
példáját alább a 257. sor jegyzetében" (VNGy. II, 496). 

A tült, ill. tültné jelentését MUNKÁCSI szövegközlőjének, Lasar äjkä 
(Jla3api> HKOBJieBHMt AJIKHH'Ï>) sámánnak ugyanezen hősének 257. sorához fű
zött magyarázatából kapjuk meg. Ez a sor a következő: sät ujtéi piyanemtèl | 
ma'üän akwän vortyateyét-pél | %oti yumin lön% ünin sätän vol l'ül'ili? | %oti 
yumin hat ünin sätän ypl MlUi? (255—258. sor) 'Hét manófiammal ) ha mellei
teket egymásnak feszítitek, | melyik férfi közületek állja meg a bálvány nagy 
szerencséjű helyét (értsd: melyik- szerencsésebb a birkózásban), | melyik férfi 
közületek állja meg a kéz nagy szerencséjű helyét?' (VNGy. II, 197). 

,,A hely értelme [a 257. soré] a közlő magyarázata szerint: ypti yumimtn 
tültén alimén ? (nar] aném tültén at alilen i am nat\en tültén at alilem )_ 'melyi
künk öli meg könnyű szerrel a másikát? (engem nem ölhetsz meg könnyű 
szerrel s én sem téged)'. Szó szerint: 'Melyik embered állja meg a bálvány 
nagyszerű szerencsés helyét ?', mi nyilván úgy értendő, hogy 'kinek közületek 
lesz az a bálványszerű (isteni, csodás) ereje, hogy a másikát legyőzze?' " 
(VNGy. II, 497). 

MUNKÁCSI szerint a tültén, tültné szó jelentése 'könnyű szerrel, egysze
rűen' ( ?) (1. Vogul szómutató: VNGy. II , 715), de a fent idézett jegyzetben utal 
arra, hogy nyelvmestere a szó eredeti jelentését már nem ismerte. Az osztják 
megfelelő alapján valószínűnek tartjuk, hogy a tült jelentése is 'varázslat, 
varázserő' volt. Az idézett példamondatok is csak a tült 'varázslat, varázserő' 
jelentése alapján érthetők meg. 

3. Mielőtt kimutatnám, hogy hangtani és jelentéstani szempontból 
nincs akadálya az osztják tolt és a vogul tült táltos szavunkkal való összevetésé
nek, álljon i t t egy részlet az „Osztják hősénekek" első kötetéből annak bemu
tatására, hogy RBGULY szövegei mennyire magukon viselik az ősi sámánhit 
csaknem minden lényeges elemét (állatalakban viaskodás, viaskodás közbeni 
átváltozás, viaskodás utáni kimerültség, fáradtság stb.): 

„Magamat én miképpen levő réti rénbika-fiókavá változtatom, | erdei 
rénbika-fiókává változtatom, | [s] a nős hét szögeletet mind bejártam, | az 
uras hat szögeletet mind bejártam. | Az Üstökös-orosz-ember-hat-bálvány-
képecskóvel együtt J magadforma erőtlen lábú fejedelemhős | ezen eged hét 
koráig regébe illő bűvös téren micsoda varázserővel állott volna, | [hadi énekbe 
illő] drága téren ezen mennyed hat korát hol látta volna ? | A nős hét szögeleten 
miután a fortélyból kifogytunk, j vízi hal hét alakjában mindenfelé jártunk, | 
vízi hal hat alakjában mindent bejártunk. | Miután [így] a fortélyból teljesen 
kifogytunk, | szárnyas állat hét alakjában fölröppent, | ón [magam] is vas
vércse szentséges alakjában fölröpültem. | Miután a fortélyból teljesen kifogy
tunk (v. fortélytalanná lettünk), | a Felső-Ég atyám lakta | arany tetőnyílású 
tetőnyílásos házhoz odajutott (tkp. esett), | arany ajtajú ajtós házba ment. | 
Amikor ón beléptem, a deszkás szobapadló közepén | verejtékes arc jó véggel 
[ott] áll, | izzadságos arc jó véggel [ott] áll. | Hajfürtös fejét lecsüggesztve 

áll, | szépséges fejét lecsüggesztve áll." (468—470.) 
Talán a vogul tült származéka a tült%ati 'küzd' ige. A VNGy. II , 218. 

lapján található a következő két sor: (REGULY:) älcu ater t'e tultkätsi \ sirinä 
lenti tuoltkötsí ~ (MUNKÁCSI:) dkw' átértél ti tült%atseV \ sirej-naläntel tült%atseV 
' í m egy fejedelemhőssel küzd, j kardjaik nyelével küzdenek". MUNKÁCSI 
Vogul szómutatójában (VNGy. II/2, 715) pedig: „tült%ateV 'összefogóznak (vére-
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kedés czéljából' " A reciprocitást a -%at- reciprok, reflexiv képzőn kívül az 
ige duálisragja is mutatja. 

A magyar táltos szó íó/í-elemének az osztják tolt és a vogul tült szóval 
való egyeztetése hangtanilag kifogástalan. Magánhangzómegfelelés szem
pontjából az obi-ugor alakok úgy látszik eredetibb hangállapotot tükröznek. 
REGULY pontatlan hangjelölése miatt azonban az obi-ugor szók magánhang
zójának hangszínét nem tudjuk meghatározni. Az azonban kétségtelen, hogy 
az obi-ugor o, u hangnak a magyarban lehet á megfelelője. Ez esetben a magyar 
szóban nyíltabbá válás (Hűlt >> Holt >> tolt) és delabializáció (Halt >• 
Hált > tált) történt. Egyes nyelvjárások tátos, tátus alakja az azonszótagú l 
kiesésével magyarázható (BÁRCZI GÉZA, Magyar hangtörténet. Budapest, 
1954:88). A magyar táltos ~s eleme denominális melléknévképző (LEHTISALO : 
SUSToim. LXXII , 212—3; NyH.7 89, 93; FgrSprw.2 85; D. BARTHA KATALIN, 
A magyar szóképzés története. Budapest 1958, 107). Denominális -s mellék
névképzővel alakult táltos szavunk eredeti jelentése tehát 'varázslatos, varázs
lattal, varázserővel rendelkező' volt. 

Jelentóstanilag is lehetséges az egyeztetés. A táltos, a sámán tevékeny
sége ugyanis arra irányult, hogy varázsereje; varázslata segítségével a szelle
mekkel érintkezésbe lépjen, a jövőt kitudakolja, betegeket gyógyítson stb. 

4. Összefoglalás: Űgy gondolom, hogy táltos szavunk ugor eredetét sike
rült bebizonyítanom. Hangtani, jelentóí-tani ós művelődéstörténeti szempon
tok egyaránt megengedik azt, hogy táltos szavunk tált- elemét az obi-ugor 
tolt, tült 'varázslat, varázserő' jelentésű szó etimológiai megfelelőjének tartsuk. 
A denominális -s melléknévképzővel alakult magyar táltos szó eredeti jelen
tése — amint föntebb már mondottuk — 'varázslatos, varázslattal, varázs
erővel rendelkező' volt. Ugyanilyen -s melléknévképzővel ellátott származék 
regös szavunk is (fgr. eredetű alapszava a reg 'varázs, varázslás, varázslat' 
szó) (PAIS DEZSŐ: Reg. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 75. 
sz., 8). 
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