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SZIBtRIlI

H6sWK-KLlMBI A IlAGUR IESBII1!CSBU

BalladáiDk h6aének-kaposolatair61 szólva jeleztem /Ithn. 1960.
515./,hogy aeeéiDkben mAg több ás még közelebbi párh~zalOt találhatunk
a sziWriai ánekelt epikához. Az alábbi egyedseket ballada-btatásab
során aintegJ' "aeIUkt&rlllSWnt· jegyeztem ki, s ceak figyele~fel
keltésnek szánom,mivel nincs szándá~mban rászletesen kidolgolDi as európai mesekino. teljes össZlhasoniító apparátusáTal, s .ivel aeg , v.gyak gy6z6dve róla,- Kovács jgDesnek a Néprajzi !áreaságban e16adásoahoz fdzött megjegyzései után kalönDsen - hogy a magyar áR neazetközi
mesek1ncsben járatosabb szakeaber sokkal több h rászletesebb egye zá st
fedezhet fOl ugyanabban az an.ragban.Ugy adOR e16 tehát adatabaat,ahogy
az epikus ánekek és rokon szövegek olvasása közben - fogyat'kos ismere.
teim alapján - feltIntik és feljegyeztea 6ket.
LegfeltUn6bb közös szerepl6je' mindkát mUlajnak a táltoaparipa.
Kinden h6snek' kell rendelkeznie csodás kápességd paripával,aael1nek '
els6 és legfontosabb tulajdonsága, hogy repUlni tud ági ás földalatti
világban egyaránt. Például D!1reDkova,37, a sor-tatár "lesz kán" énekében: a h6s korbácosal nem üthet6 lovát repUlás közben 'm4gis m~ti,mi
re ló és lOTas esZllláletlenl11 száguld, a 31. sortól: "Innek a, 'Tilágnak
határain tulmenve a második; világon vágiWargalt. KálllÚn6 naptól,lIásnelllll holdtól megvilágított földön vágtatott. A második világon 1'4geovágig nyargalt - mAg mindág nem tárt eszméletre. A második világ határán tul is továbbhaladt, fölemelkedett a harmadik világba. lIHhollál,-08
naptól, félhomályos holdtól bevilágított földre jutottak ki ••••• • Az
ugyancsak sor-tatár Kergen kán 'ei6bb az 6gben keresi elrabolt n6váTét,
azután lemegy a föld alá: " ••• ment, ment olyan földdn, ahová .ág álomban sem jut el a kápzelet,ahová a tUn6désben sem jut el a gondolat,ott
jár •••• Csak a föld alatt lehet - így szólva - ' lovát' arra a vidékre
hajtja, ahol a föld fUstlyuka van. Kergen kán ezen át a föld hét Tétege alá bocsájtkozik le ••••• /U.o. lll.lap,l. bekezdás./ Ugyanígy viszi
a magyar táltosló is gazdáját:"Olj fel most reáa,de fogantazz meg jól,
mert éppen felszök!!m n tizenhetedik égnek' háta megé veled. , Kikor aegtörtént, kérdi a lov!! a Csinos ViUzt61: No, hol v&g1?llit ne .. illbatsz?
Azt mondja a viUz: 4 hh'ságet nem állhatom. Megszök! 'a ló' magát, egy-, ,
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szerre -Tilzi a földnek ' ppen a legosls6Oo gyomrába. Kegkárdezi ismát a
16: 10, mit nem állhat sC? Feleli a Tit~::a föld neh41 bdzit nem állhato•• legszöki iSll4t a ló magát, Tiss&astökik 4ppen oda, ahol a vitézkát bátyja állott •••••" /IriZ&-~zirat másolata az Il-ban./
Kásodik feltdn6 tulajdonságuk az alakTáltásl ugyanugy tudnak
átTáltozni emberr4, állat tá, mint a aee4ben. Igy minuszinslk1 4nekben,
.Schiefner 1.sz."Ai llirgan und JJ.dolei", miután már lilit 4gi r4tegen T4g1gszáguldott a csik6, hogy megmentse g,yGrll8lcgazdáját, áháltozik lelÚlJI1á,aki karjaiban tartja a gyereket, majd csukává TálTa lnhd a tu·
ses tenger fenek4re, s ott hagyja porszemmá váltoltatva,maga pedig kaosáTá váha uszik ide-oga. ldédem tanulmányomban, hogy &I égblll alászálló két hattyuból leSI a két segit6 táltosparipa. Radlo!! II. l4.s~
ban a csikót lelövik, &I csudafáTá Táltozik,és átadja erejét egy másik
osik6nak. Pot aniA l13.sz. 21. sor: "átváltoztatta lovát hi~v~ csikóTá" •• stb.
A h6a lova ug,yanugy tud besz41ni, mint mesebeli társa. 6 ls figyelmezteti galdáját a veszélyekre, megmondja a menekülés utját, s6t
halála után segítséget hoz neki, és ujra feltámasztja. /példákat említettem idézett tanulmányomban./ S6t,sokszor az ifju h6s ugyanolyan .ódon jut hOlzá "Msi lodhoz" - amire kUlönben egyes török népeknek k1llOD .slaru 'T&n- mint a magyar mesében: Dlomorult gebét, legrosszabb
csitót kell kiválasztania:AlpamUs-ben az ifju kimegy a méneshez, páDJTájába háromszor kerUl bele ugyanaz a hitvány csikólv4gUl beletOr6dik,
hogy -est kell választania, s szárnyas táltosparipa válik be161e.
A magyar meséknet ez a csodálatos lova sok részletével aegtalálható ac európai mesekinosben is. Van azonb~ egy olyan sajátsága,ami kUlönösen hozzámsi a szibériai h6sénekekhez,&I európai B8sékben ~
SIOnt, tudomásom szerint, ismeretlen. Itek a paripák ugyanis igen sokszor hat--hét-nyolclábuak. Például a minuszinszki énekekben, Schiefner
n 9.sz., 370. sor, "KUreldei KirgIin und -Kt1m11s Areg": "Als vorUber war
dIe Rochzeit, Biess Kara Chan seine Leute Iba ein Boss mit sechs der
l!1u! Aus der RosstabunIl fangen." U.o. 2.sz. 765. sor: "a Kan UDIl
Aidolei lirgan": "Sattelt dann flr seine Toohter Rasoh ein Ross mit
IIchs der Beine." Minthogy ezek a csodás "Msi lonk" reptnni tudnak,
azért sokszor nem is lábukról hanem szárnyukr61 van szó &I énekekben.
DYreDkoya,77 37.sor, "Ölen Tajdzsi": "Világospej paripa hat szárnynyal
jött ki a föld a161"; 44. sor: nA te lovad,amelyen lovagolsz, hat szárnyu világospej paripa"; Potap1n,348 85. sor: "Akinek hátaslova a nyolc
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lábu •••• jn',.j ••• "; u.o.,572, a l74 . sz. "AltUn Csobe": "Felasége t ölUH
a hatlábu paripára •••• és hazatért" jegy bOBSZÚ, ' tObbgeneráci6s történetben, ami káts'gtelenUl hósénekj. U.o.181.sz. wEerek-Kirvesz H~~j~
Kergen·,a 600. lapt61: a hósnek kUlönbözd feladatokat kell elvégeznie,
köztt1k hároa lont elfogni,klls11l.1k a harma.dik JlI.OJ..Q~Ql.ll. Radloff V.
köt. 3.81. "Ir 'l'~st1lk", 530. sor: a gyermek btStl!.ln:t_ paripát kAp a l~
tolvaj Uldözésére.
Magyar Illesékben ez a vollás gyakori.l'éldául Kovács .Ágneg ketesdi meséjében, 1.,108.: "Akkor látja Brunc1k királyfi, bogy a lunak hat
lába van. - Ili a csuda, neked hat lábod 'fan? - Az áIII,éiR tátos 'fagyolt,
de a csilt6solt asz nea tudták,nea is t.ör~Udtelt ,,'illelll, - éin ee Uvé illek." Tagy Merányinál, Eredeti n4plllssdk II, 5-7: " ... J.lighottY kUrta}
a lIIé~sD61 egyszercsak lIIegrázlt6dik a r ongyos csik6, ' 8 olyan széltő)
fogantatott, hat lábu táltosparipa lett be161e,hogy csalt párj át kelleti
volna keresni ••••• jSajátságosan adélszláv hósénekekben is ~lót.rdul
- néT~ váltOZTa, mint egres hósölt vagy )(árk6 királyfi loTának neve:
"SesztoltrilU" • hatszárnyu, !estokrilovi6a. HIP T., 17 13.81. (kigy6),
URl' VI 9. 8Z. és 48: sz., u.o. 1,145 5.sz., 8ai&, 68 2:1.81:., SDNU 43 f
l!!!I,69 2(..sz., u.o. 2(.5 104.sz., SbilJ «,108 101.BB. - itt hd nen
- U.o. 38.l!!ru!!, 8926.81:.j
Keséink álland6an visszatér6 eleIIle a mesehósölt birk6zása. Sokszor választást engednek egymásnak: ·Hogy k11zsdjUnk, karddal n€l derákbU1? - Derékbul, lIert az szerencsésebb." ')(ár láttuk idézett tanublányomban, ailyen fontos eleae a hóslneltnek a mitiku. méret~ birk6sá • .De
nelllcsak 1II8ga a birk6zás egyezik mgg a klt IIdfajban, hanea a TiriSJlAl '~
Il8k közti választás is.H6sénekben is sokszor kezdódik a párbaj karddal
vagy lándzsával, s aiután nem tudnak egymásban kárt tenni tegyTerrel,
birk6zással folytatják.Bizonyos · esetekben pedig ltiaondottan "aegbeszélik" egymással - mint meséinkben -, hogyan tognak Ti ni, nyillal, karddal, vagy birk6zással, Schiefnet l.sz. 1223. sor: "'l'retfen sich die
Ueldenpaare, lerden sie ait Pfeilen schi8ssen? lerden ait dea Schwert
Si8 hauen? lerden sie den 8ingkaapf wtihlen? ••• Und beginnt ait iha zu
ringen." U.o. 2.sz. 568. sor: ·Al. die Helden sich begegoen, Sohlagen
sie siah mit den Schwertern .Ohne Schadon zuzufUgen. Steigen beide TOn
den Bossen, Pangen beide an zu ringen •••• " U.o .lO.sl.l50.sor: "Stossen
sie sich mi t den Speeron, Doch nicU stechen Ure Speere, lollen ..it
den Schwertern sohlagen, Doch nioht sohneid~n ihre Schwerter. l'ackGn
Sich an ihren Le iberr.. .... " I.2.tanip 110 sz. ; párbaj oznak karddal, szit-
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rázik, eltörik; ~illal - nem járja felfedett mellUket; birkóznak több
a hegy slksággá változik.
Keseh6seink birk6zásának másik jellegzetes TOnása, hogy bel800
Yágják eQJlást a földbe Urdig, der\4kig, ~akig. Ig811 sokszor talílljuk
ezt is a szib~riai epikában. fotanin ~ik burját-.angol tört~net6b.n
- roa. lap~ 36.810. - a h6s segit6 társa, a "hegygörget6" ugy belnágja
ellenfel~t a földbe, hogy csak 19J lábujja látssik ki be161e. U.o.133.
sz., a 427. lapon: a h6s felemeli ellenfel~t as 4gig, földhöz vágja;as
~l,en beaUllyed a röldbel a másik ellenf41 er6sebb, azzal kileno 4vig
kUsdenek, kozben a fekT6 6rd6 fe~e összetörik,az á1l6 erd6 állva, stb.
"lJ.o. 176.sz., 585. oldalon: el6ssör as egyik segit6tár8 birkózik, b...
törte a földet hollllokával, t4rdig bele~ent, asután a kös4ps6 kead birk6Di, as betöri hollllokával, al már csak aeUig lIent bele a földbe. U.
o. 186.sz, 632. oldal, egy jabt 4nekben a TiUs a r4zembert - "u;rolo!ej~ h6st" - belevágja a földbe, hogy zuhanásától a föld nyolc Slal8en
.~11s~gig basUppadt. /Is a motiTUa egy bolgár 4nektipusban is el6bukkan, h4r nam minden ~áltolatában. 'medv4vel birkózó leg4u;r 4nek4ben a
M8 4gig e.eli a medv4t,8 földhISs Tágja,hogy as kilenc ara8zra b181111l1ad a röldbe. Pl. Sztoin !rakija 1624-5, Sstoia Suedna 325 41. sor,
SbRU 7,83 3.81., SbRU 42.l!!mI, 96 24.es.1
Sajátos eleme mes4inknek a .ágnes hegy, as 1IQDBvesett !ka8=
tyánhegc, lIIe11 nlahol a világ v4g~n áll, s a Ms csak griffll&dárral.
tud elrOpUlni fölötte, vagy eljutni a tetej~r.. TholpPOn lotif-Indexe
err6l a motiTUJrÓl mit sem tud.legtaláljuk viszont a slib~riai h6s4n800
tekben. BadloU abakáni 4nekeiben többször szerap.l,aint .mhegy a Tilág T4gb, ahoTá as 4giek kIlldik el a mi tib. h6st /BaAo!! II. 16.sl.
760- sorl, hogy ott isteni parancsra ~lelmet osszon a n~pnak.Schiefner
2.sa.-ban'1IQ jut rel a csikó gasdájával a Vashegyre, hogy a nap-hold
e16tt hajlong, azután a "nlirfáról" la világfár611 letörat agy ágat,
aZlal jutnak rel ~ tet6re, ahol azután legy61ik as Uldöz6 szörnyet. U.
o. 5.sz. 529. sor: "wo der lond, die Sonne Sinkat, 11iesst ain Keer in
wei tar lerna,Btaht ein Berg dam Himmel Dahe.Auf dem Bisanberge yachsen
siaben hohe Lö.rchenbliUlle, Die Ms in den Hilllll8l ragen. " 'Ms ott öli
mag leda! Kánt, ' az alvilág urát,a h4t kutyát összekötözi 4s bezárja al
ar&PIhegyba, nehogy elszabaduljanak, ami a világ v4g4t jelentend.
IÖlismert jelenete mes4inknek,hogy a h6s legy6z6tt ellenfeleinek, a ,sárkányoknak palotáit aranyaImává változtatva zsebrevágja. ,
szib4riai 4nekek h6sei menyasszo~t, feles4gUkat igen gyakran arau;r~vig,
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DIr"Ta 2' .... 59. oldal:, at,j. 4e &JI,fj. J6aúPt< 4. . ."t ~hált.__
tah. arq 48 .dat tIlbeTa16n tilibe tette-. lJ.o. lZ.... Zl,l.b.ke...
clIe: wfele._1St •• • •• ~tftltonaha '&raI!1 QtlrIlri ...WH Ucb.alJ!7&!l
1.Q., QIrtlri Táltost.tn lelSt 8Q
tItaur rt .....rilt..t.h.
hosdk el • 14a7t • T51.JI1Mk, ftI1 d . l basa .ap • 116, PIrIÜPn,
140., 1'11., 209. lapj'"
Jú SOl.JWr.U hltllT.ú UTa, .81 • MQV .aalk *Man eg. . . . . .e 14Jq', aiDt • D,JIIg&t1 MaA)aa: Mlut • 1-9-11 fejl .~
alDdic aaberalakb.. eltl,..lt
aki loTOll jú, ...ta1úl --..n;.
leslk, ~ bjU, •• birk6s1k elleafeleiTel.lJuaust tal41ju al
alt~Ji ~r& 6. aDDgOl MM.ukban 4. elbeaúl48Ube, b, ÜDl &II alTilJ«l cláo., • -1I.tt,..easoDt'. lUb~IIJl,8i1teluJ, TaQ IaqId la ..
berto"j., 3-'1-2' fejl .slJJ'Dl. akinl • ~. aiadic blrkds1k. II equ
~lt.UDoe • Malllebkb.., hOQ DiDoe 18 'rtelM esre' pUUbt U'ai.
, MaUg -MIt1lj t_'D1lbell, mr TIl ,foll-2, e..repel • 11))1806flok6", aki • TU" TIg4Il, as _" rúáJú" hl .. et:1 " • •t palotöu,
, ar&IIl Unooa 16gd ar&JI1 'bIJlo.11be1l JITIg_ik. lal.tó kal...ÜOrosatok 11-' ,
tó el kell nllli. fe18",tSt51/. lfQaDott. 8Q Ú . . . Hbell, • '69.1.poa
• h5. falhaj!t • leTagl1be &11 &ramfala4t a. latt ba151e ti.~t e..l •.
tee palota ata kaka. U\ra, et:1 araD1 cIUlegho. &CJ &raI!1 lúooal fel~
kahe, • arra fordlll t, . .rr. as áldott DAlI". IJIQI 1,75: a "lIalhat.tlanság k1~Jn5j4Ilet" • Til'B TtSg1lll1, • fol,6 f"l"tt, • l~6bea
tag a, 'fÜ'a. BetM Kw • Jlauar'" lf'pr.j ..2 lII.,286-0a aDlaadflok6t oblagor al ...kkel halODlitj., Iarj.laill.ll, BaUglell elv lugra'tGlbl'
1.8. l "IUJIa, Jlallaohe lJript'lUlgmme., 'no ~2., 99 h 235 ü.pj":
ID-for.. fi. u 4gb51 ...lállcoll leeDgeclatt 'bIJlo.&8Il al_lk, a.DI"
fiDD aredetnm6k n.rillt kll.1lO 19 fGl"tt, a wt oel11. wt..
bolo.5bed'na, 1IQ8IlW a J.g18 a fa1&5 rlg16kbu, ar..., 'bIJlo.AG.8
bossátahetjlk, hCQ a ter_th a Togul arepkbe.- allll1i, ut jelellti,
bOgJ as
T63lAIlOon ill'boceátoü Talait.
,
!Hit ..ll•• pú-hu..,k ..ru oclat. .tjUk I!z=n'eD 8oI'-t.t41h~e4D8keill.k 8Q d r.: .:' ,et4t ie ln. lap, 19 ...r/, aa1 blsoDlO' Toutb- I
.úban kaselebbl párbrt, , • .1 115, 19r esól: " ••••• ereeskecljall la ukea
&raZI1 uelTar as 'gb41, l'!tz lll lúcon lcSc6 ltc7Cl AkkDr MlÜhú ' klJrIlD4zetta as 'gW, dl4 'f:T& ,.. l llt a up, oeUlocn abt a holel,~ ad.n.r ereeskeelett alá. :~ Igbel ~oa lúcon fIe:g~ 'fOlt u." lIm.k as ,-'
Ile_k elej'n a MgiJ!}Uetett bI,;,~ 18 !Ib' ebben as ar&D,T .elTarh4.1Iu 41,

SJ1lI1l'" ft87 .,..., tIlHftl.6n YáltoSltatják,ntSha as .Uoffl

'.kHD

""nil.

&nil,

.,b6l
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s az ara~ 14trár61 leesik a ház hamnjábaikás6bb pedig,ellenaágei aegaellllD.iaittSae után "TieSSStárt u ara~oa udnrházba. LeugorTán lOTárcSl,
felment az ar~ 14trán••••• • falán idetartozik Potanin, 578 a l75.sz.
kezdete is: salok felTiaznek aagukhos egy fiut;aranyláno fUgg le as
'gb61. Láthat6lag egy kialakult,szib'riai, mitikus k&psettel Tan dolgunk, sai bels6ássiai tOrökGk, obiugorok 4a m8g1arok hagyoaányaiban
eaaránt fennaaradt.
'ehár16fi..tipuau me s, ink általában uzal keld6dnek, hogy a
caodál llUlet.1U h61t anyja h€t áTenk'nt er6próbára kald! - ki tud-e
Upni 8Q tGlgrtát pl. - s uig nea kápes rá, toTább szoptat ja. !has
halOnlÓ er6pr6ba Schiefnern'l, 3. sz ••ig Ai·, 157. lor: :aie16tt kimegy
a aeraek a Tilágba,rlhszikU.t kell átl6nie egr nagy JQ'illal .... Ul air
dielel nicht gelingen, lat air llleine Iraft lU scbYaoh DOch, [ann DOoh
nicht den I&apf beginnen."
Tannak ezen kiTUl k'sz mel8Tálak, T&gy mtse-r'ssletek il ebben
a h6dnek-kOlUlzetben, ue11ek I18s41nkkel pontosan egyeznek. I'ha, ha
kiT9natr6l Tan szó, nea lehet pontosan megállapitani, hogy a Ilib'riai
ssOTeg h61'nekb61 T&gy mes4b61 származik. I17en pl.a 'eh'rlófi..tipulnak egy pontoaan egyez6 Táltozata Potapiunál 35. IZ. a 19~. lapon, ahol
a GenoGlclillag eredetár61 Ilóló "monda· törtánet'be Tan beleolTalztT~
e16tOrt'netal, ainden nálunk iamert r'szlet4Tel egyUtt: csodál szUletb, húoa Dag1 erejl1 társ, költUk a fany1tT6, nagyorru banya megeszi az
'telt, egyedll a h6s tudja lea6zni, lebocsátkozik az alTilágba, n&m
h_szák fel,T~gll a bUntet's, s itt gondolhatunk a kialakult mese ut6lagos hatására il.Kaga a szl11'a azonban itt ~g határolottan kaposol6dik a mitikus Tilághoz, mert kátstSgtelen111 toteaisltikul jelleg11.Bár a
fogalaau.s o11an,hogr egr öreg ·.ga pótolja a bikát·, 1 tehene r81Ul
..ber-alul bika fiat lzUll mái h6s'nekekben azonban az i118n szllletás
Tilágolan ai tikul-toteaieztikul: Badlott II. 7. az. 2.214. ·Ian Kargan" ,
. "Die bunte Stute wird tr~chtig, Die bunte Stute gebart, Kit silberner
Irult,ait gold.nea Hintertheil linen Inaben gebart si •• • l 'eh'rlófi ..
tip.I aál rálzletei il feltunnek mitikusabb, mes'nkt61 táTolabbi formában. Potanin, 529 157. sz.: huslonötfejll lIang11sz elrabolt egy kán-le_
ányt. A h6s lát repUlni TalBai feketes'get az 'gen, belelöTi nyilát;&Z
T'resen hull Tissla, a feketeság leesik egy sziklára. Oduennek, s egy
nyilást találnak k6Tel letakarTa,aait ezer katona sem tud elhengeríteni, csak maga a h6s. Iöt'len leeresztik,s miután a földalatti Tilágban
gyOJJOrIl lányt talál - az elrabolt kán-lányt - megöli a mangUszt, felkUldi a lányt, utánna azonbu már nem huzzák fel 6t. Iszik a lenn ta.-
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lá.lható forrásbdl, megs!abadi t egy láncra kötö!llt~ elllbert, 8.IUI&k bátán
felrepnl a felvilágba, slátlllvi a fedőkllvet, .kiderül, hogy 6 a lIIegaent6, a övá les! a kán leán1a.
ls itteni ke!det már jelentkezik az e16bb idá!ett Potapip 175.
n-ban is: - sallok ragadják el a g]'ermek-Mst • .lran1 lánc f1Il;g le az ágb6l, a eg]' nagy k6 hever a földön, 8IIIit feje fölá kell emelnie, . áa a
földre hajitania. l föld beaukad, látja, bogy odalenn is nap,
hold
van, de ainden lIII1a, aint idefenn. Lelll8gy ebbe a világba, ott találja :
elrabolt hugát áa a neki rendelt leáD1!ót.
Ugrancsak teljesen . . .illil egres6en h,.eg táTClabbi, aitikusabb foraában is találkoZUDi azzal a! ele..el,aai e tipus vágán szokott állni: a griffJDadár hátáJa T&l6 felreptUásael a felTilágba. !elj ... .
sen _s4nkhes hasonl6 Badloff T. 3.as., "Ir i'öst1lk", 778: aagYan itt az
etaUs h: negr,ven bak husa nerepel, Mi1IkMl töm16t csinálnak Tizs,l
töltve, vágUl sáját coabjának egr darabját adja oda • egrik sz..ft, ..
ait a aadtr kiköp, • egá.!ságesebb leSI aint aZe16ttl .6t aegTan itt
a jáges6 e161 aegaentett fiókát aoz!anata is, • a fa itt ~tsfgteleDDl
a "Tilágfa". U.o.7.u. "lök Ua", '('27:a Msök fel akarnak j1ltn! a felvilágba, . de lon1k g'1engfk az 4he!ht61a .(.5().sor: "Sieb, da " _r&ll.ch~_
heran der Togel,der lk Kolot ateta begleitet,Io. .t der !ar ait-'cbtgen
Schwingen, '1'rigt den Uelden ....t d.. Ibsse Bis hinau! ZU Bonnenlic~'
te." .1 jáges6t6l aegTáaett fi6kát áa formában Potanip 147.as-ban 18
e16ier1llnek /511. lap 16. sor/l l fára felmsz6, feltekeredett kigy6t
talá.l, a fhzekben Mt gyereket - a kán fiaita megöli a kigy6t, jOn a
madár-anya, aki hálából nea a felTilágra viszi fel a Mst e..ttal, h...
ne. el..hotza neki a feladatát kápaz6 tárgyakat.
;.
Ugyanígy, lIesUnkkel szinte teljesen I118gegyez6en ia, de UTOlabbi, .iUta. forMban is találjuk az eleaerHt g'1ermekek törUnetét
/ll!h 707, H 707 1./. Radlof! II. 16.sz. 760. sor: aig a fárj az istenek parancsára a Vaebeg1nál teváke~kedik, feles4ge, az 4gbe 'felvitt
i leáD1, g'1enaeket sztU, kinek teste fel111 araD1, alul ezllst. Pecsátas
levelej kUldenek a !4rjbez.l lev41,i,6 ,it4z leszáll az 4g ' !U.t1yukán,
JÚnt : 'fe1M, ujd tOJább aint lovas ember. l gonosz s6gorn6 bebivjaa
vit4zt,leitatja, s 011an levelet kUld el, hogy az asszo~ hátfej11 Jel,bagannal állt össu, fiat szült, aki aindent felfal, mi 1egren véle?k
ja pr6bálkozás többször lIIegtörtánik, aire a vágán a fárj aegt1ldja az 4giekt61 a valót. PotADip 342.sz.-ban hároa láJl1 vet&lkedik,hogy a v&dászatra induló f4rfiaknak Illi t igdruek. Az els6 varrni akar nekik, a

;'- 10_eoüt tet1l\Gr'b6l ~niteD1 f.~totot. a haru41k pedic ••1llD1 ~
..~.j. grenaet.t Ibj.l lrigr"g'b6l yakondokra o.unit
a gr.naebt t6ba nUk. a f'rj pecli« C••••ttlrl.. ~ tiUatja
.. "dO~, aki uutó fl'nl egratt oaoU.u aepeneklll./.t. ~hal.lp
to" Yet'lka4f.,.a1re a ..al•• t lI'r6 ltQr l ... a bS. f.l~., ••1b4-,
Jiai oroa. ...M •• 18 -ru••bt aU Pot y" 18 .tal ri Jeus.tel- '
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816adoU púiluaaokbaa.CDJi u enutllec
alU....1.... -JIJI11 a .... ut6l• • baU ... al lOU .nutllec alUba 'uk, ••t61.ac nlt ••''' •• aU ..... forúbaa brtUt u .vdpai
"pU, \'IQ a aas:rare'« ••..u.O-'", "IQ. keneU••1l a ·M-,••kMl.. •
...U. ai brIlt el.. nr6pa1 .... ~b6l .jallbu a h6a4D1kH ut dJlRhA .1 a ••HkIltatiSt. I4t..gteleaaek oak 'gr aoUna aito ....
.....t. Ubslk: a DapooJao14-rab16 blt1l%'h'roas mblslSr f.lbakkaJld aDth.... 'otw. UO.IS. -!\mg Iarattt kba. 3'19. 10. lOr: nea bp I ...
t .....
hosoáiqt ....rt enopja a Dapot-holdat •• elhossa u ..b~
retaok,u .1e6t bUn. rejb.,a JlÚlbt tOlpora .cp ab.Isha,.atúaaIk
-ic1teet..ua4iW- .e"!lkben /31"'/ a lútú10k IIISg' a lI1engre akai••
ft. 8 jolload, boc1 lU 18 as ..b.ri .. , .úúall1.rik 'fiSI" aDapot1M11clat.Wr a lÚ'kú,rokt6l, u elrabl6kt6l kon .lYeJlJu. a h6IJ18k-lt!l.iii ..C.,.IIl.t .ttika. j.nege abbe h upmtatkosik, hogy as .ton, ...
atc a W. hte~pcSÁhiOI feljut, ruatokkal talfiko.n. aaolJ8kot IIOrra 1.16•• uok
IIIIQIigub6l Ui pagnápyá· nUoSDakI tgiten
ls0rs4. ya1l al, luUoff I. '1. IS. _·PIldJl.r kú1' tCrUneUblJl h.a ua51. IOrltaa.
! feleorolt .otilDok ..n.tt asonban Mg eg4.s IOra egyes Ihs
.l...kDlk. helr...bbeR a h61'nek-kDlt'ssot eg'IS Yil4ga l'n"egfb.p ~
gyult a _ .. Yil'Pnl,aiadClls, u a WII.bHg, hogr lserep16i aiUtu 1a61Ok. a ..11\.. pec1lg _erek, akik nlaai a6d01l ••blrr.letti kIIpoall4gn tOlUU I.ert. IlJlIl .gyes'. a MlICk áll&Dd6 ut jai ott u alyil.qk. ahol alYilJci 14J11ekkel - IIinU. h68&:k.l - folJtatnat baU10. kbclolMbt,ott tilllj'-k iig .lrablott lmgakat 'Y8Q l ••nd6 11811J&8.
8soJl1&lb.ta a ~.ak n6,,'r.l, uqJa, "aQ fel ••c- 'ott ia,aint a _es'boa -ttlb"t t.-. tanáOlOt ad, el6r. _pondja u .....JI1eket, 86t kitGS1 a h6au aegolclaD46 f.ladataitJkDso. ~ná8 a B1.naek-MB~k CS'QOO
dia .roj •• a kala6 l.l.k aegIIl.atr.l olpusstitott ellellf'l •• maga • t&IL
taloa ClaJld6aa aSOD08 jel1ege:u ifju M ••lindul a Yll.ágba, aegk1ls4
.néel.h.l. a lSOnpkbl • . blu40k IOroat. után elJ11eri fel ....
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g4t./Is azután néha két vagy tö)\ generácidn át megiámét16dit egyetlen
éneken bellU is.1
Ezt a II8g1foku egyedst az altáji, törlSk-llOngo1 hc5sénekek Talamint az eurdpai, kIlönösen a .agyar mesék ~ösött 'rthetc5T' te.s egy
iforaai sajátság, &ai a b6sénekek egy ,részében tapa.z~alható. lis t ~
:loff ,. §Chiefn.r tnln1a16részt elejét61 Tégig Tersb.n fogalaasott 8Z0- ,
'Yegeket kI:Isöl, addig D!1repkon 8O~tatár énekei recitfit-rlSgtöuGtt
iprdaban Tannak, TalW ' o11wéle forllában, aint a ai siratóiDk• • t a
tulajdonképpeni sSltfeget pár 8Oro8, kötOtt nrssorokb61 '116, forlllÜ.a
Ivezeti b. az elején és sárja le az ének dgb. PotylA khonataillaa is
feHUnnek ezek a fonau1ák, uit a kiTonat elején .. Tés'a aéha .16 ....
dnt közOl. lzek s18rint es a f01'll& aáahol is .1 Tan terjeclTe..ls il7ea
énekek elc5adásaddjár61 DarenkoTa a kÖTetk8l6ket'.ondja:a I~I.olclal T.
pontjában: az énekel egy-fHU összet1ggc5 rész eléneklése nUn IzóTa! ie
elmondja, khonatoean,as illet~ réBZ tartalJlát, aivel a ~lOnleg.. ~
tikuIácid miatt as éneklés alkalaáTal neli mindig értik a hall8at6k , a
szöveget. Izek as "elbeszélt· ösa~foglalá80k már foraában
e16&a4a;lIIddban sem kIllönbOinek a Illi meaUDktc5l. !'ehát nelllOsak tartalailag haae.
:formailag is egyene. ut TeZet a hc5.énekektc51 a ...éhes.
Ez az út, persIe, nemosak a .war me.éhes Tezet. He. ÚtJ kép!zelea el az elmondottak ,alapján, hogy Illindel az egyezéseic5ssör a ae!gyaroknál keletkesett - hc5sénekbc51 IlIeséTé.! steppei népek folkldrjában
:többezeréves 1II0tiTUmOk maradtak fenn szinte változatlan foraában 114&4
:idézett tanulmá~oaat/,. elek már a 'slkiták ideje óta kerUlhettek bel.
a klasszikus dkori kulturák 8.II1agába, de kIllönlJsen a hunok óta eljuthattak IUr6pába,hiszen a legnagrobb germán törssek Toltak a hUDO~"
láTetve, akik hosszabb ideig éltek egyUtt a steppei n'pekkel a
D8I7
hun birodalomban. SeDi k1l1önlSset selll láthatunk abban, hogy a mai , nrdpai népek mesekincse száDos "steppei" aitiku~ .!l:.ell!t,_~!.O~lt.n_L~-=: ,
gyarok pedig ett61 függetlenlU is, kOzvetleDl!
OrOkölhettlDk i11e~
folkld~ele.. kBt saját honíoglaláa-e16tti hegyoJláD;raiDkb61,. ,~esek ugj
tÖlll8gben- éppen a Illesében maradhattak fenn al iMnt ItOndottak ' ~apjú!.
Ugy- hisIe., hogy- az eUr6pai "tund'rmes'k" egy-ea tipusainek TaD ' _U_i
T1lIIIainalt kaposolata az eurázsiai noJlád népek lIIiUb. énekeiTel n..- elfogadhatatlan elképzelés; s ha a további kutatás kel1c5 fJg1elaet '-jöJ
szentelni ennek a kérdésnek, talán hamarosan világosan fogjuk látni ' .
két mUfaj összefUgg4seit.
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'argras.L.: llemente der sibirisohen Beldenepik in den Upgarischen Volk§!!rchen. Der Verfasser TilI die lolklorilten auf die
Basiehttngen der uDgarischea (und europIlischen) VolkSlU'lrolaen n der
Heldenepik aufmerks8ll bchen. Ans dielOl ZT'ecke legt er Parallele 'tOJl
. ~ischeD KlU"chen-KotiTen und Kl!.rchen-Absohnitten ait - -Ileaante.
·der Heldenepik aus Sibirien,besonders aus der Abakan-Gegend ·Tor.Solche
HotiTo sind die Polgenden.Das "Táltos"-Pferd, das wunderbare,fliegende
uad sprachkundige Sattelpferd des Belden, mit dem er durch unter- uad
Uberirdilehe leltschiohten reitet, das sich .eistens aus einer SchindlIIlhre ins lIunderp~"erd Te"udelt, u.ad sehr hl!.ufig seehs Babe hat,
eJltsprechend den sibirischen Heldenpferden, die seche-acht Baidenoder
ebensoTiel 11Ugel haben. Bei Bingkampfen schlagen die Helden ihre Gegner immer tiefer in die Erde hineini es gibt Varianten,yo sie ITilchen
lIaffenkampf und Bingen TahleJl. Der Magnet-Berg, Uber deJl Dur der Greif
fliegen kann - entspricht dem Eisenberg der tUrkischen Heldengeai!.nge,
der sich ebenfails "am Ende der lIelt" befindet.Die Veryandlung ia Gold·
apfel: die PelKste der beoiegten Drachen Te"andeln die BeIde. in
Goldl!.ptel, und bringen sie so heim. Genau so Terwandeln die aJthilOhen
Helden ihre BrI!.ute oder das zurllck8e1fOnnene Voli: U!ld lieh in Ringe und
nehmen sie auf diese lIeise mit. Die Drachen der ungarischen Körchen
sind Dömonen mit Menecheugeetalt, die reiten, ringen, bei Tisoh essen
und trinken und eo den Ungeheuern der tUrkischen Heldengealnge ea.
spreehen. Der auf Ketten hl!.agende Palast: in sinigen Körchen hAngt
dieser auf dem Weltende Tom Himmel herab,Terwudelt siah eTentuell aus
eiaem Goldapfel, den der Held hinaufTirft, zu einem Palaiti oder der
Held ruht in einerliege, die auf Goldketten in einea Pala.t Uber d.a
leltrand hl!.ngt. Alldas hat ·KJihphlehungen in Heldenliedern der &horTataren und der Obugrier, bZT. in der Kythologie der Obugrier. ~
probe: in einigen ungarischen Kl!.rchentypen saugt die Kutterdea Heldea
sieben Jahre lang, dann muss er seine Kraft erproben ( •• B. iiae Ii ·~ ~e
auareissen), uad Tenn es ihm nicht gelingt, muss er lieben Jahre lang
niter ges!!.ugt nrdon; aus démselben Znek mues der Heldenknabe- ein,en
Iupferberg mit Pfeil durchschiessen.Marchenteile:der u~ariaehe TolkaIlI\li.rchentlP AaTh 301 B stimmt in seiiler Ganlheit, beáonders aber in
seiner totemistisehen Einleitung und in seiner ·lBdezene (Anfflug aua
der UnterTeit auf einem Greif) mit der Heldendichtung Uberéinl ebenso
ist das !nfangsmotiT des ungarischen MarchentlPs AaTb 707 H, 707 I .

