
A MAGYAR CSODASZARVAS-MONDA.

Eredetmondája minden nemzetnek van és azt kegyeletes hagyomány
ként tiszteli. Nem kérdi, mennyi benne a valóság és mennyi az öshomályba 
vesző képzeleti elem ; amilyen formában fennmaradt, olyan ereklyének 
tekinti változatlanul. Még a mai kijózanult világ, ha talán nem is tuda
tosan, de kiérzi belőle a benne lappangó összetartó, egybeforrasztó erőt.

A mi eredet hagyományunk, a Csodaszarvas mondája, egyebekben 
sem áll mögötte a többi nemzetekének ; sem formában, sem tartalomban 
nem fogyatékosabb, sőt hiteles történelmi részletek dolgában gazdagabb 
sok más ősmondánál.

Ezt a nevezetes jellemvonását mindjárt itt az elején ki kell emelnem, 
hogy hazai fontossága az olvasóban tudatossá váljék és hagyományun
kat kegyeletes nemzeti emléknek tekintse.

A monda aktái.

Eredetmondánknak hazai legrégibb feljegyzése egy X III. századi 
krónikában : Kézai Simon mester hún-magyar gestaszövegében maradt 
ránk. Kézai IV. Kun László király udvari titkárja volt, előszava szerint 
fejedelme kívánságára foglalta írásba nemzete történetét 1280 táján. 
A magyarok történetét ő is —  mint akkoriban minden krónikás a maga 
históriai elbeszélését —  a Bibliában emlegetett babilóniai nyelvzavarral 
kezdi s onnan indítja el saját nemzete történetét. Kézai némi előre- 
bocsátott bibliás szövegrészlete után a 3. fejezetben kezdi meg a magya
rok történetét mindjárt a Csodaszarvas mondával.

Kézai (lib. I. cap. 3.) szövege szerint :
«Ménróth az óriás (fejedelem) a babilóniai nyelvzavarodás meg

történte után Eviláth földjére költözött, melyet akkortájt Persis tarto
mányának neveztek és itt feleségétől, Eneetöl, két fia született, ú. m. 
Hunor és Mogor, ezektől származnak a hunok vagy (és?) magyarok.1 
Az óriás Ménróthnak azonban, úgy beszélik, Eneen kívül még több 
felesége is volt, akiktől Hunoron és Mogoron kívül több fia és leánya 
is származott. Ezen gyermekei és ezek ivadékai a Persis tartományát 
lakják, termetükre és színükre a hónokhoz hasonlítanak. Minthogy

1 Akkoriban az egymásnak ellentmondó hagyományok nem különböztet
ték meg tisztán a két népet. A húnt vagy egyenes ősnek tekintették, vagy leg
közelebbi vérrokonnak. A későbbi krónikákban mindenütt «és*-t találunk.
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Hunor és Mogor Ménróthnak elsőszülött fiai voltak, atyjukétól külön 
sátorban laktak.

Történt pedig egy alkalommal, hogy vadászni mentek. A pusztában 
egy gímszarvas (szarvastehén, ünő) bukkant fel előttük s amint menekült 
előlük, a maeotisi ingoványokba üldözték. Ott aztán végképpen eltűnt 
szemük elöl, úgy, hogy hosszasabb keresés után sem bírtak ráakadni 
semmiképpen. Végre is, mikor az ingoványt keresztül-kasul barangolták, 
úgy találták, hogy az alkalmas nyájak táplálására. Visszatértek tehát 
atyjukhoz és amint beleegyezését megnyerték, minden jószágukkal 
egyetemben a maeotisi ingoványok közé vándoroltak, hogy ott meg
telepedjenek. Maeotis vidéke Perzsia tartományával határos ; egy igen 
szűk gázló leszámításával minden oldalról tenger zárja körül; folyó
vizei egyáltalán nincsenek, de bővelkedik fűben, fában, szárnyasban, 
halban és vadban. A ki- és bejárás nehezen megy.

Mikor aztán a maeotisi ingoványok közé telepedtek, öt esztendeig 
ki sem mozdultak belőle. Amint azonban egyszer a hatodik esztendőben 
elkalandoztak, egészen váratlanul Belár fiainak gyermekeire és feleségeire 
akadtak, amint éppen férjeik nélkül táboroztak a pusztában és sebes 
vágtatva mindenestől a Maeotis ingoványai közé ragadták őket. Törté
netesen Dulának, az alánok fejedelmének két leányát is ezen gyermekek 
között kapták, ezek egyikét Hunor, a másikat Mogor vette feleségül. 
Ezen asszonyoktól származnak a hunok vagy (és?) magyarok vala
mennyiem. . .

Amint itt Kézai elmondja, ugyanúgy marad fenn nálunk a monda 
a következő századok történelmi műveiben, alig néhány lényegtelen 
eltéréssel. Kálit Márk barát Képes Krónikájában (1350) csak színesebb, 
dramatikusabb az előadás (Arany «Csodaszarvasának»forrása), tartalmi
lag pedig azonkívül, hogy a nők a pusztában «a kürt ünnepét® ülték 
és bűbájosságot tanultak, mi lényegeset sem ad hozzá ; Thuróczi tör
ténelmi művében (Mátyás király idejében) a testvérek ikrekként® szere
pelnek, stb.

Történészeink a múlt század eleje óta aszerint, amint rideg okirat
szerű adatokat sorolnak fel, vagy népszerűbb elbeszélő előadás a céljuk, 
mondánkat vagy hallgatólag mellőzik, vagy ha nem, vele kezdik hagyo
mányos formában a nemzet történetét.

Kézai latin szövege nyomtatásban először 1782-ben jelent meg 
Horányi Elek kiadásában s azóta a külföld historikusai is foglalkoznak 
vele. Ezek álláspontja mondánkkal szemben éppúgy, mint egyéb hagyo
mányaink dolgában, ridegen elutasító. Puszta, később kitalált meséknek 
mondják, amikből a történelemnek mi haszna sincs. Kritikájuk idővel 
egyre élesebb hangot vált, a Bach- és Schmerling-korszak idején (1850—  
1867) ellenszenvük tetőfokra hág s elfogultan magyar-ellenes színezetet 
ölt. Thunmann, az erdélyi szász Eder és Schlőzer, a tót Szklenár, az orosz 
Karamzsin e szempont hangadói, kiknek érveit komolyabb alapon, de 
hasonló ellenszenvvel Roessler Róbert foglalta össze (Rumánische Studien. 
1871).

Abból az alapfelfogásból indultak ki, hogy az egykor Ázsiából nyu
gatra özönlött barbár vad hordák (a IV. sz. végétől a IX-ik sz. végéig)
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nem hozhattak onnan keletről magukkal semmilyen kultúrát. Ami tehát 
e félezer év alatt, sőt később is e nemben a magyarságnál található, az 
már itt Európában eltanult puszta kölcsön vétel. Szerintük a tudomány
nak ki kell mutatni ez átvételek forrását, vagyis ahol magyar-hagyo
mányokkal egyező európai emlékeket találunk, ott az átvétel világos 
(pl. Krimhield csatája, Berni Dctre, Etzelburg— Buda neve), ahol 
pedig ilyen azonossággal nem találkozunk, azok a részletek a magyar 
anyagban a nemzeti barbár gőg kitalálásai s minthogy a túlnyomó 
többség ilyen, az egész magyar hagyomány komolytalan, hivalgó lele
ménynél nem tekinthető egyébnek.1

Nálunk ugyanekkor nyelvünk rokonsága kérdésében folytak szen- 
vedelmes viták. A nyelvvel együtt a téma magában foglalta a magyar
ságnak faji hovatartozását is. A finn-ugor származás elméletének védői 
(Budenz, Hunfalvy Pál és társai) szemben álltak az ó-török teória 
(Vámbéry csoportja) híveivel s ezért krónikás hagyományaink azon 
részét, amely kétségkívül újgur, hun és bolgártörök rokonságú, tehát 
nem finn-ugor, száműzték fejtegetéseikből, mint tőlünk idegen elemeket. 
Ez a felfogásonként átvezette őket a külföldi magyar-ellenesek táborába, 
így aztán a következő évtizedekben azzal a különös jelenséggel talál
kozunk, hogy hazai tudósaink javarésze külföldi mintára a hiperkritika 
tagadó szemszögéből nézi és ítéli meg ősi emlékeinket. Mindahányat 
későbbi időkből származó átvételnek, könyvmondáknak minősítik, 
amelyek a magyarság lelki világának tulajdonát sohsem képezhették 
(főképp Riedl Frigyes és a szélsönyugatos Király György). A magyar 
szempontot velük szemben Szabó Károly, Nagy Géza, Thury József és 
még néhányan képviselték az akkori köztudat szerint nem kellő súllyal 
és hatással; romantikus magyarkodóknak nézték őket, s ez a vélekedés 
átment róluk a közvéleménybe is. A hivatalos tudományos fórumok 
szintén inkább az elítélő szempontúakhoz csatlakoztak, közöttük tör
ténészeink, akiknek egy némelyike ezt az álláspontot ma sem adja fel 
szívesen.

A jelen század elején az akkor rendkívül fellendült nyelvészet 
munkásai voltak az elsők, akik arra eszméltek, hogy Árpádkori króni
káinkban található hely- és személynévformák hangtanilag híven 
tükrözik a középkori, feljegyzésük idejebeli szóalakokat ; hogy tehát 
azok nem lehetnek későbbi csinálmányok, mint ahogyan azt a hiper
kritika rájuk fogta. Lassankint a hitelesség és megbízhatóság jelei egyre 
szaporodtak, más tartalmi elemekre is kiterjedtek ; úgy, hogy az emlé-

1 Hogy c tetszetősnek látszó elmélet mennyire téves feltevésen alapul, a 
kevésbbé tájékozottak kedvéért mellékesen meg kell itt említenem, hogy azóta 
ennek éppen ellenkezője bizonyult valónak. Hogy csak a berlini archacologiai 
múzeum igazgatójának. Le Coy-nak megállapításaira hivatkozzam, aki a XX. 
század elsó évtizedeiben Ázsia közepén végzett ásatásairól (turfáni expedíciók 
feltárásai) készült beszámolóiban és utazási müveiben (pl. Auf Hellas Spuren. 
1926. 97. 1.) nyomatékosan kijelenti, hogy a hónok Ázsiából magasabb kultór- 
íokon jöttek át Európába, mint amilyen színvonalon ugyanakkor a nyugati 
germán törzsek állottak. A nyugati tudós körök tiltakozásai ellenére állítása 
azóta ismételten beigazolódott.
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kéknek ma már nemcsak jól értesültsége, de közléseik hűsége is szinte 
kétségen felül áll. A megítélés e viszontagságain ment keresztül a Csoda- 
szarvas mondája® is. A sokat rágalmazott Kczairol ma szinten meg van 
állapítva, hogy értesülései visszaadásában megbízható, hogy a mi 
mondánkat is híven közölte ; nem tett hozzá, el sem vett belőle, amit 
róla ő maga forrásokból és hallomásból megtudott.

Felmerül a kérdés : honnan vette Kézai a Csodaszarvas mondáját ? 
Historikusaink egyértelmű felelete rá még manapság is, hogy a gót 
Jordanes latin történelmi művének a hónokról szóló részéből, ahol a 
csodaszarvas-monda már megtalálható (szerzője Kr. u. 550 táján írt). 
Kézai kétségkívül ismerte Jordanest, krónikája más helyén is merít 
belőle. E szerint egy 700 évvel korábbi forrásból vette át a Csodaszarvas 
történetét, amiből nyilván azt is kiolvashatónak vélték, hogy króni
kásunk idejében a monda még nem lehetett ismeretes a magyar köztudat 
előtt. Ez volt historikusaink felfogása a legújabb időkig.

Háman Bálint nemrég e témakörről beható tanulmányt tett közzé : 
«A magyar-hón hagyomány és a hón monda® címen (Budapest, 1925.). 
Már nem osztja az általános maradi felfogást. A hón emlékek túlnyomó 
részéről vallja, hogy hazai tudatunkban megvoltak. Mondánkkal bőveb
ben nem foglalkozik, maga is a szöveget Jordanesből át vettnek tekinti, 
de aztán fölteszi a kérdést: «Honnan került c monda a magyarokhoz, 
keletről hón őseinktől, vagy a nyugati kereszténységtől, ennek meg
állapítása az ethnologusok feladata® (65. 1.). Szinte egyenes felszólítás 
az ethnologusoknak, köztük nekem is, a hozzászólásra. Hóman valóban 
mindazt a'kikövetkeztető munkát elvégezte, amit történelmi módszeré
vel és anyagával a kérdésről elmondani lehetett. De éreznie kellett, hogy 
a mondával kapcsolatos problémákat a maga írott adataiból nem sikerül
het teljesen tisztáznia. Azt is tudta, hogy a mondakutatás tudománya 
nem annyira a történelem, mint inkább az etimológia, főként annak 
egyik ága : a folklóré feladata. Ennek más módszerek, más feldogozás- 
módok, gazdagabb analógiák állnak rendelkezésére, mint a történelem
nek. Ez a stúdium nem írott emlékeket vesz alapul, hanem közszájon 
élő vagy élt hagyományokat boncol, melyekről csak elvétve, vagy 
egyáltalán nem maradt fenn írott emlék ; hisz az ilyen írásos említés 
azokban a régi időkben puszta véletlen dolga ; a legtöbb akkori jelen
ségről nem maradt írásos feljegyzés. A histórikus pedig csak az írásban 
maradt anyaggal dolgozván, kelló adatok híján nem férkőzhetik a 
mondák olyan rejtett vonásainak feltárásához, amikről írott tanúvallo
más nem beszél. Kérdés most már, van-e módja erre a folklórénak?

Az etimológia, előző kutatások tapasztalatain indulva, bölcsen 
tudja, hogy a mondák keletkezésének és kialakulásának általában 
hosszú előtörténete van. Nem egyszerre, kerek egészükben pattannak 
elő, mint az olvasó ma gondolná, hanem apróbb, már előbb ismert 
részletek mozaikjaiból rakódnak hosszabb idő alatt össze. Ha mondat 
boncol a kutató, ezekre az alkotó elemekre külön figyelmet kell fordí
tania. Ezek összerakódásának módjából tűnik ki, mit akart vele a vég- 
leges forma összeállítója elérni, honnan vette, mi volt a célja velük, 
mit és hogyan akart vele magyarázni? Ez apró mozaik elemek lcgtöbb-

160



szőr roppant régiségűek s többnyire valamely ősi hitvilág egykori alkotó
részét képezték. Idővel aztán, évszázadok, sőt évezredek alatt a kultúra 
haladásával e régi primitív hitvilágok átalakultak, elmosódtak, szét
hullottak ; a részletelemek komoly hitbeli súlya elveszett, de életben 
maradtak emléktörmelékei önálló kis epikus egységek alakjában az 
emlékezetben ; ám akkor már összefüggés nélkül, chaotikus össze
visszaságban. Mint ilyen gyökértelen kis részlet motívumok azután, 
akár csak a kémia elematomjai, alkalmasak voltak új kombinációkra, 
csoportokba tömörülésekre. Ily módon keletkeztek ez elemekből idők 
múltával a mi meséink és mondáink. Itt is lassú fejlődést kell föltételez
nünk. A kombinálgatás eleinte nyilván gyarló kísérletekben nyilvánult 
meg, s ezek később, mint kevésbbé tetszetősek kivesztek az emlékezet
ből ; viszont a sikerültek, a fontosabbnak tetszők kiválasztódva meg
maradtak, hagyományos formát öltöttek s mint az emberiség szórakoz
tató beszédtárgyai, életben vannak nagyrészt napjainkig.

Mese és monda nagyon kevéssé különböznek egymástól. Kialaku
lásuk folyamata azonos. A mondának komolyabb hitele van mégis, mert 
benne valamely hős neve, az eset helyének megjelölése, valami az illető 
népre döntő sorsfordulat emléke van belefonódva, tehát elhitető reáliá
kat tartalmaz, míg a mese puszta képzeletcsapongásból áll reális mag 
nélkül. A Csodaszarvas tipikus monda. Meg van benne jelölve a pontos 
helyszín (Maeotis), a népnevek, valamint a nörablás ; mithikus csoda
jelenség csak a szarvas megjelenése, csalogatása és eltűnése.

Ha ezek után hagyományunkat részeire bontjuk, az elemek szét
választása önként adódik :

I. A két hősi testvér vadászatra indulása (akik idővel két élő nép 
ősei lesznek).

II. Kaland a Csodaszarvassal és az új haza felfedezése.
III. Nőrablás a pusztában.
Lássuk, vájjon a Kézai forrásának tartott Jordanesbcn mindezek 

megvannak-e? A VI. sz. közepén élő gót püspök, aki népe történetét 
írta meg («Getica»), gyűlölettel beszél a húnokról, mert népét legyőzték, 
behódoltatták, részben tovább nyugatra vándorolni kényszerítették. 
A húnokról szóló részt azzal kezdi, hogy ez a «vérengző, pogány nép a 
szármát pusztákon tanyázó alirumnáktól (ádáz boszorkányoktól) és az 
ott velük élő ördögi férfiszellcmektől szárm azott ;* majd így folytatja :

«A húnok tehát, akik ilyen eredetűek, megérkeztek a gótok határai
hoz. E vad nép, amint Priskos történetíró mondja, a Maeotis tó túlsó 
(t. i. keleti) partján tanyázott, csupán vadászattal és semmi más munká
val nem foglalkozott, hacsak azzal nem, hogy amikor néppé növekedett, 
rablásaival és portyázásaival a szomszéd népek nyugalmát zavarta. 
E nép vadászai, amidőn szokásuk szerint a belső Maeotis partján vadász
zsákmányt kerestek, észrevették, hogy hirtelen egy szarvasünő tűnt 
fel előttük, amely a tóba behatolva, majd előre haladva, majd megállva 
utat (gázlót) mutatott nekik. Követve az állatot, a vadászok gyalog 
átkelhettek a Maeotis tavon, amelyet pedig járhatatlan tengernek vél- 1

1 Jordanrs: (Mon. Gcrm. Auct. antiquiss. V. i. p. 89— 90).
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tek. Amidőn ez ismeretlenek előtt a skytha föld (a nyugati parton) fel
bukkant, a szarvas eltűnt. Azt hiszem, hogy ezt ama szellemek, akiktől 
származtak, a skythák (gótok) iránti gyűlöletből cselekedtek. Azok 
pedig, akik egyáltalán nem tudták, hogy a Maeotison túl más világ is 
van, elbámultak, látván a skytha földet és a milyen leleményesek voltak, 
azt vélték, hogy isteni erő mutatta meg nekik az azelőtt teljesen ismeretlen 
utat. Visszatértek övéikhez, elmondták a történteket, dicsérték Skythiát 
és rábírva népüket, azon az úton, melyet a szarvas útmutatása révén 
megismertek, Skythiába siettek*.. .  Eddig tart az idézet.

Ha ezt a szöveget összevetjük a Kézaiéval, kitűnik, hogy úgy a 
névvel említett két testvér fejedelemfi és a tőlük származott két nép 
említése, valamint a nőrablás (tehát I. és III.) nincs meg benne. Ezeket 
tehát Kézai innen nem vehette! Nevezetes azonban, hogy Jordanes a 
fenti szövegben Priscos rhetorra, mint forrásra hivatkozik. Priscosról 
pedig közismert dolog, hogy részt vett egŷ  Attilához küldött követség
járásban a bizánciak részéről 448 táján. Útját Bizánctól leírta a nagy 
barbár hódító akkori székhelyéig, mint részletes beszámolójából kitűnik, 
a Tisza és Maros összeszögellése környékéig. Priscos nevezetes művéből, 
sajnos, csak töredékek maradtak ránk, bár ezek a legfontosabb részeket 
foglalják magukban. Megismerjük belőle tartózkodásukat Attilánál, 
ennek udvari életét, a húnok ceremóniás szokásait, a nagy ünnepi 
lakomát, végül diplomáciai tárgyalásaikat. Még az ott hallott mondákról 
is megemlékezik ; leírja az «Isten kardja* feltalálásának történetét és 
az aquileiai gólya mondát. Hogy föl jegyezte a Csodaszarvas történetét 
is, bár ez a rész az ö fogalmazásában nem maradt ránk, Jordanes fenti 
hivatkozása szerint kétségtelen.

Mindebből az az egy nevezetes tény állapítható meg, hogy Attila 
udvarában a Csodaszarvas mondáját már ismerték s így Priscosnak 
módjában állt azt ott feljegyezni. Csak az nem derül ki az eddigiekből, 
hogy Priscos a két vadásztestvért s a tőlük származó két népet (I. elemet) 
megemlítette-e vagy sem? Éppúgy a nörablás (III. elem) epizódját is. 
Mert ezek, mint láttuk, megvannak Kézaiban, de hiányoznak Jordanes- 
ből. A Priscos-szöveg vonatkozó része, mint említettük, elveszett. Sze
rencsére azonban módunkban van más oldalról hiteles tudomást szerez
nünk róla. Akadt u. i. még valaki, aki akkor (a VI. sz.-ban) kivonatolta 
Priscost, még amikor iratai teljes egészükben megvoltak ; ez Cesareai 
Prokopios, a bizánci Belizár hadvezér személyi titkárja, aki HöTopi/ov* 
c. műve VIII. könyvében ír a gotokról és húsokról. A ránk vonatkozó 
részt, mint kiadója: Mommsen előszavában kimutatta, Prokopios 
ugyancsak Priscosból merítette, úgyhogy ilyképp Jordanes kivona
tolásának megbízhatósága ellenőrizhető. Ebből t. i. nyomban kiderül, 
hogy Priscosnál az I. elem is megvolt, míg Jordanes ezt elhagyta, 
vagy ami még valószínűbb, ellenszenvében átírta a pusztai boszor
kányokra. • •

Prokopios az illető helyen előbb arról beszél, hogy egy hún király
nak két fia volt : Utigur és Knirigur, kiktől az utigur és kutrigur népek, 
származtak. (Akkor természetesen még magyarokról nem lehetett szó, 
még előmagyarokról sem!) A nevek bizánci görög elírás nyomát mutatják
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mint Németh Gyula jeles könyvében : a ((Honfoglaló magyarság kiala
kulása# Bp. 1930.90— 91. lapokon megállapít ja, a nevek eredeti formája: 
utugur és kutugur bolgár-török nyelvű nevek és jelentésük: 30 törzs 
és 9 törzs. Ugur vagy Ogur a volgai bolgár nyelvben törzset, nemzetséget 
jelentett. Benne lappang a magyarok XJngar elnevezése is, szláv nazális 
átvételben. Utugur és Kutugur elnevezések ikerszók, mint a magyar 
Hunor és Magyar.

Prokopios ezután így folytatja : 1 ((Hajdanában a hunoknak, akiket 
akkor kimmeriaiaknak neveztek,2 nagy csapata tanyázott a vidéken 
(a Macotis keleti oldalán), nem érintkeztek azokkal az emberekkel, 
akik a tónak és az onnan való kifolyásnak a másik (nyugati) oldalán 
laktak, mert sem át nem keltek soha a vízen, sem nem is sejtették, 
hogy az átgázolható. A legkönnyebb dologtól féltek, mivel azt soha 
meg nem kísérelték és az átkeléssel soha nem törődtek. . .  Azt mond
ják, ha igaz szó, hogy idők múltával a kimmériaiak közül az ifjak 
vadászattal töltötték az időt s egy előlük menekülő szarvasünő be
ugrott a vízbe. Az ifjak pedig akár becsvágyból, vagy vetélkedés 
okából, akár valami isteni hatalom (szellem) kényszerít ette őket, 
üldözőbe vették a szarvast, és nem hagyták abba a kergetést, míg 
csak vele együtt el nem érték a túlsó partot és ott az üldözött vad, 
bármi volt is, tüstént eltűnt. Azt hiszem, hogy csak azért tűnt ez 
itt föl, hogy az itt lakó barbárokra bajt hozzon. Az ifjak vadá
szata nem járt hát sikerrel, de harcra és zsákmányra adott alkalmat. 
Amilyen gyorsan csak lehetett, visszatértek az ősi földre és az összes 
kimmériaiaknak hírül vitték, hogy a víz járható. Magukhoz véve 
fegyvereiket, habozás nélkül egész népükkel átkelve, a túlsó parton 

termettek#...
Prokopiosnál tehát már megvan az I., de hiányzik a III. (nőrablás) 

rész. Az I. ilykép feltétlenül megvolt forrásában Priscosban is, ahonnan 
Prokopios az egészet merítette. Ezzel az I. ügye tisztázva lenne. De itt 
ismét felmerül egy újabb bökkenő ; az t. i., hogy Kézai igen valószínűen 
nem tudott görögül, s így Prokopiost nem ismerhette. Amint u. i. Kézai 
gestája előszavában külföldi forrásait felsorolja, azok közt görögnyelvű 
író nincs ; csak Josephus Flavius, de ez Kézai korában már latin fordí
tásban is rendelkezésre állt ; Kézai szövegében itt-amott előforduló 
görög elnevezések is el vannak torzítva. Kézai első (I.) mondaelemének 
credetkérdése tehát voltaképp ezzel sincs megoldva, pedig ez a monda 
legfontosabb része, amelyre eddig a kutatók kellő figyelemmel nem 
voltak. Ez a rész t. i. benne az igazi eredetmonda, amely ősi ázsiai 
maradvány-emléket tartott fenn ; t. i. az ott időtlen idők óta szokás
ban volt okettős fejedelmi rendszer» emlékét. Erre itt mondái fontos
ságánál fogva ki kell térnünk.

1 (cd. Haury II. 503— 505. 11. A görög szöveget közli még Moravcsik Gyula, 
az E. Philol. Közlöny. X X X V III. évi. 4. füzetében.)

* Kimmeria a Ivubán-folyó torkolatának vidéke; kimmeriai Bosporus városa 
Korcs ; kimmeriai tehát az itt lakó híinság.
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A kettős fejedelmi államrendszer.

Már láttuk előzőén, hogy egy-egy nép keretén belül itt-amott 
egyidejűleg két uralkodó fejedelemfit találunk, ugyanolyant, mint 
amilyen Attila és Buda (s elődjeik : Ruas és Oktar) a hún mondákban. 
Eszünkbe juthat az is, hogy az Árpádházi királyok alatt az uralkodó 
rendesen az ország egy harmadát becsének adja, hogy azt kormányozza. 
Újabb kutatások (nálunk Németh Gyula, Alföldi András) még érdeke
sebb eredményre jutottak : a kettős uralkodó testvérek u. i. nemcsak 
az ismert esetekben fordulnak elő, de az összes eddig ismert ó-török és 
volga-bolgár népeknél megtalálhatók, mint hagyományos államszerve
zeti forma. Ugyanazt a nyelvet beszélő, együtt élő, közös egységű 
nomád törökös népeknél u. i. mindenütt két (rendesen testvér) uralkodó 
kormányoz egyidejűén. Ez már Menandrosnak feltűnik, aki majdnem 
ugyanezt mondja, mikor az utigur és kutrigur egységes népekről beszél. 
Szerinte: «Ezek együtt laknak, egy nyelvet beszélnek, közös eredetre 
mennek vissza, mi sem különbözteti meg őket egymástól, mégis ketté 
osztottan vannak szervezve.*

A hűl Gházi Bahadur, Közép-Ázsia XV. századi historikusa említi, 
hogy az egykori ujgur király birodalmán két fia : Tartar és Mungl 
osztozott, kiktől a tatár és mongol népek eredtek. Egy másik ujgur nép
törzs is feloszlott onujgur és tokuzujgur két félre (io  törzs és 9 törzs). 
A karakirgizek és kazakkirgizek (fekete és fehér kirgizek) a megkülön- 
bözetetést nemezruhájuk színe szerint is jelzik ; Radloff leírása igazolja, 
hogy ez a kettősség náluk máig megvan. Castrén a sortatároknál ugyan
csak megtalálta a múlt században. Néha elmosódik a kettősség : a 
kalmüköknél pl. Bergmann csak azt találja, hogy a nép egyik részét jobb
nak hívják a másikat balnak. Ilyenek az ismeretes fekete és fehér kunok 
is. Az orchoni feliratokon (pl. Baján Cur sírfeliratán rovásírással) ugyan
csak több példa van rá az altáji népek történetéből felsorolva ; Rasid 
Edinnél szintén. Mindezekből tényként megállapítható, hogy az ázsiai 
törökös (altáji) törzsek, kisebb csoportjaik éppúgy, mint nagylétszámú 
népeik, egyaránt e kettős, különös beosztás rendjét követték. Nevezetes 
és külön kiemelendő, hogy nem oszlottak sehol több ágra, mindenkor 
csak ketté voltak oszolva.

Feltűnő e mellett még az is, hogy a két csoport nem szokott egy
forma létszámú lenni : az egyik nagyobb (ez a főcsoport), a másik 
kisebb. Fenti példáink mind erre vallanak. Áz usszún nép két uralko
dója e miatt : 1. a nagy Kumbi, 2. a kis Kumbi. Nyugati törökös törzsek
nek van nagy kagánjuk és mellette kis kagánjuk. Sőt a bizánci források 
Árpád mellett Kurszánt említik meg, mint egyidejű ifjabb fejedelmet. 
Hazai történeti emlékeink nem szólnak róla, lehet, hogy elhallgatták, 
de a törvényszerűség érvénye szerint a bizánciak értesülésének helyes
nek kell lennie.

A kettős uralkodás rejtélyes jelenségének magyarázata itt nem 
tartoznék mondánk fejtegetésének szorosabb feladatai közé. De csak 
látszólag. Voltakép ez adja meg a hagyomány históriai perspektíváját, 
eredetmondánk hovatartozását. De azért is foglalkozunk vele, mert a
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megfejtés feladata épp ránk, ethnologusokra tartozik ; feleletet rá 
sajátos szakunknál fogva nekünk kell megadnunk. Ez a kicsinyben, 
nagyban egyaránt kivételes államforma, amely úgy látszik csak a közép
ázsiai (altáji) ó-török népfajoknál bocsátott gyökeret és semmiféle más
fajú népnél különben nem találkozunk ve le ; épp szokat lanságánál 
fogva már előbb fölébresztette a kutatók figyelmét itthon éppúgy, mint 
külföldön. Bármily kivételesnek, sót természetellenesnek látszik is, 
ősréginek és társadalmilag lényeges okának kellett lennie, ha már a 
nagy altáji népegységen belül valamennyi ujgur-török törzsnél és nem
zetségnél kimutatható. A fejtegetek a magyarázatot a totem (állatős) 
egykor elterjedt hitvilági rendszerében keresik feltett totemoszlódás 
alapján. Föltevésüknek, szerintem, nincs meg a kellő valószínűsége. 
A primitív népeknél található totemjelek, fökép bőr-tattauálásokon, a 
már meglévő megosztottságnak külső jelei csupán, s így szükségkép a 
kettősség utáni későbbi alakulat vagy esetleg összefonódása két egymás
tól független, de egyidejű társas jelenségnek.

Valami mélyebb, a népegység belső életébe vágó, ősi ok után keli 
kutatnunk. S itt rábukkanunk a primitív társadalmak sajátságos nősü- 
lési jogrendjére. Törvényszerű jelenség a primitív népek életében, hogy 
míg a földmívelő, egyhelyben lakó ősállapotú törzsek endogam család
rendszert követnek, vagyis a férfi telephelyén, véregységén belül választ 
nőt magának, vagy ha matriarcha családformában élnek, úgy a nő még 
inkább törzsbeli származású; addig minden nomád, állatlegeltető, 
állandó hajlékkal nem bíró nép exogam közösségben é l ; vagyis nem a 
maga törzsén belül nősül, hanem kívülről, idegenből hoz nőt magának. 
Megszerzi vagy rablás útján (mint Hunor és Magor) vagy vásárlás 
útján.

Képzeljük el az ilyen nomád berendezésű törzs életét több évezred
del ezelőtti időkben : Az emberiség akkor még összehasonlíthatatlanul 
gyérebb sűrűségű volt. Nagy lakatlan területek választották el a szór
ványos, egymástól idegen telepeket. Életadottságuk is úgy hozta magá
val, hogy nyilván szerettek olyan helyen tartózkodni, ahol messze 
földön egyedül voltak ; nem kellett támadástól, mcgrohanástól félniök, 
a természet helyi adományait is maguk zsákmányolhatták ki. E miatt 
gyakran kellett előfordulnia annak a helyzetnek, hogy magányosságuk
ban megfelelő nőket idegenből nem tudtak szerezni. Ez a tarthatatlan 
állapot érlelte ki bennük idővel az egyedüli megoldást, hogy a maguk 
népegységét formailag ketté osztották, valamely rokonra vagy öcsre 
bízva a másik fél fölött az uralkodást. Belekapcsolódott ez egyúttal a 
majd mindenütt megtalálható totemrendszerükbe (más-más állatős 
tisztelete), amelynek rajzát arcukon, karjaikon jelvényül viselhették, ami 
az elkülönülést látható jelben is mutatta rajtuk. A kiinduló pont azon
ban kétségkívül az exogam szokás volt, ahol most már az egyik fél- 
csoportból a másik vehetett nőt és viszont ; ezzel nem az ő csoportja- 
belit vette el, formailag tehát exogam házasságot kötött. Az ilyen szokás
hagyomány rendkívül szívós életű szokott lenni. Törvénnyé rögződik, 
s később vagy olyan esetben, amikor már nem is lenne szükség rá, vakon 
követik az utódok, mint őseiktől örökölt megmásíthatatlan szokásfor-
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mát. így terjedt nyilván el az összes törökös törzsek közt, bizonyára az 
egyik törzs kezdeményezéséből. Melyik kezdte s mikor, soha ki nem 
derül; bár az is lehetséges, hogy még abban az ősprimitív időben kelet
kezett, mikor az egész törökség egyetlen kisebb méretű népegységet 
képezett s a kettős beosztást úgy hozta magával, mint közös nyelvét 
is. De mindez már etimológiai probléma s témánkat közelebbről nem 
érinti.

Visszatérve feladatunkra és összefoglalva az eddig elmondottakat, 
azt találtuk, hogy ahonnan Kézai a két vadászó fejedelemfi adatát 
merítette, az a hely az ismert forrásokból nem derül k i : Jordanes nem 
említi, Prokopiost nem ismerhette, a kettős megosztottság oka és miben
léte az ö korában rég el lehetett mosódva, Kézainak már nem lehetett 
tudomása róla ; kétségtelen viszont, hogy valahonnan vette (s nem maga 
találta ki, mint ahogy Király György egyszerűen ráfogta) és pedig oly 
helyről, ahol a szarvaskalanddal s esetleg a nőrablással már egybeolvadt 
formában találta meg. Erre még vissza kell térnünk, midőn a monda 
másik két alkotó elemét (II. és III.) megtárgyaltuk.

A szarvaskaland (II).

Mondánk középponti epizódja a testvérek szarvasűző vadászata. 
Ama félbarbár időkben az emberiség legfőbb foglalkozása kétségkívül 
a táplálékszerző vadászat volt s az érdeklődés minden népnél elsősorban 
feléje fordult. Erre vallanak az ősemberinek nevezhető korból fenn
maradt barlangrajzok és festmények, melyek túlnyomó többségben 
állatelejtő mozzanatokat örökítettek meg. Ezért találunk oly tömegével 
régi mondahagyományokat is, amelyek vadászzsákmány ejtésének külön
féle, legtöbbször misztikus módjáról szólnak. Valóban a mi szarvasmon
dánkkal rokon, hozzá hasonló történetek, a világnak szinte minden 
népénél előfordulnak. Az eredet kérdésének megoldását a változatok e 
tömege megnehezíti s még ha mindazokat kirekesztjük is, amelyekben 
nincsen misztikus, csodás elem, még mindig marad fölös számmal adalék, 
amelyben ez a rokonvonás is megtalálható.

Már régebben emlegettek a kutatók egyes ó-görög mondákat, 
amelyek a mienkkel rokonnak mutatkoznak s ennek alapján a hún mon
dát az ó-görögből voltak hajlandók származtatni, tekintettel kivált arra, 
hogy ez volt az első kultúrnép, amellyel a húnok Európába jövet ethni- 
kailag érintkeztek. Herakles 12 munkája közül a harmadik szerintük 
több vonásban emlékeztet a miénkre. Ennek tartalmát Apollodorus1 
így adja : «A nagyerejű hősnek harmadik feladatul királya, Eurystheus 
azt tűzte ki, hogy hozza el élve a kerynintusi szarvastehenet hozzá 
Mykenaebe. Az ünö Artemis szentelt állata volt, ezért nem volt szabad 
sem megsebezni, sem elejteni. Herakles egy álló esztendeig üldözte, végre 
a holtrafáradt állat az Artemision hegységen át az arkadiai Ladon 
folyóhoz jutott e l ; itt sikerült az állatot átkelés közben elfogni s úgy 
vitte vállán királyához. Artemis istennő el akarta tőle védettjét venni, *

* Bibi. II. 81.
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de ez királyához utasította* . .  Néhány vonáson kívül (ünő üldözése, 
vízen átkelés) a monda korántsem tekinthető közel rokonnak, közvet
len átvételről pedig szó sem lehet. De vannak az ó-görög hagyományok
ban töredékek, amelyekből változatok ágaztak ki, s ezek között nem 
egy közelebb állhatott a hún történethez. Maradt egy variáns Pindaros- 
nál (oi. III. 25. s köv. 11.), ahol Artemis maga szerelemre lobban Hera- 
kles iránt, átváltozik szarvastehénné s a nagyerejű hőst vízen át csalo
gatja maga után ; a túlsó parton, már Artemis birodalmában (a túl
világon) Herakles utoléri, mire az istennő visszaváltozik eredeti alak
jára s itt, otthonában kiszemelt hősét szerelmesen fogadja. Közel áll 
ehhez Argos és Sol mondája (Hvgin. Fab. 205.), valamint Zeus és Tay- 
gete története (Pindaros, u. o.)1

Bármiként is, közvetlen átvétel formájában az ó-görög hagyo
mányból a miénk azért mégsem kerülhetett át. Tudjuk, hogy Attila 
idejében Priscos tanúsága szerint mondánkat a húnok már ismerték 
(448-ban) ; az is ki van mutatva, hogy a hún nép 374 körül bukkan 
fel Európában ; a közbülső rövid idő alatt (70 év) a folytonos hadakozás 
közben köztük és a görögök közt meghittebb ethnikus érintkezés nem 
állhatott elő, nem lehetett alkalom mondahagyományaik kölcsönös 
kicserélésére ; az pedig teljesen kizárt dolog, hogy a húnok saját eredet- 
mondájukat innen idegenből kölcsönözték volna. A  mi szarvasmondánk 
hamisítatlan keleti vonásokat visel magán. A  vadászok kettősségét, 
ha más nevekkel is s a tőlük származó két nép motívumát keletről 
kellett magukkal hozniok ; a szarvasüldözés is nyilván előfordulha
tott náluk előző hagyományaikban, esetleg más beöltöztetésben. 
A kettőt aztán a maeotisi átkelés valósággal megtörtént mozzanatához 
fűzve, a szóbeszéd mondaalkotó eljárása szerint a régi hagyományt 
és az új esetet egybeolvasztották. Mindez okból úgy a hazai, mint a 
külföldi kutatók részéről hangoztatott ó-görögből származtatást téves 
feltevésnek kell minősítenünk.

Hazai magyarázóink elméleteinek teljessége kedvéért meg kell még 
említenünk, hogy akadt egy-két hazai historikus, akik egy későbbi 
magyar krónikás jelenet (1074 körül) visszavetítésenek tekintették a 
maeotisi eredetmondát ; vagyis ezzel tudatos krónikás csinálmánynak 
minősítették hún mondánkat ama későbbi adalék mintájára. E  későbbi 
eset t. i. a következő : Az Árpádházi fiatal Salamon királynak rokonai
val, a hercegekkel (Géza és László) való viszálykodása idején Kálti 
Márk képeskrónikája (1358) szerint legendás csodaesemény történt. 
Midőn u. i. kenyértörésre került köztük a dolog és két felöl a hadak las
san Mogyoród felé vonultak, a hercegek a Duna könyökénél (Vác) tar
tottak haditanácsot. László ekkor látomást látott, amire bátyját figyel
meztette, mert ez nem látott semmit. . «És amikor ott állottak Vác 
táján, megjelent nekik egy szarvas, agancsa telve égő gyertyákkal és 
futni kezdett előttük az erdő felé s azon a helyen, ahol most a monostor 
van, megállóit. És midőn a vitézek rányilaztak, a Dunába vetette magát *

* L. Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál. Egy. 
Philol. Közi. 1914. 280., 333.
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és többé nem látták. László ekkor így szólt : «Bizony nem volt ez szarvas, 
hanem égből küldött istenangyala. És azért állott meg, hogy megmutassa 
a helyet, ahova a szent szűz egyházát építsük és nem máshová.»

Mondakialakulásokban általános tapasztalat, hogy ú. n. visszavetítes 
a legritkább esetek közé tartozik, s az is csak akkor fordul elő, amikor 
a két hagyomány rendkívül szoros rokonságot mutat, ha szinte meg
ismétlései egymásnak. Ez pedig a mi esetünkre egyáltalán nem illik.
A váci epizódban nincs gázló, nem ünő a megjelent állat, hanem agan- 
csos hímszarvas, nem üldözik, nem viselkedik csalogató módon, szóval 
a leglényegesebb vonásai hiányoznak az állítólag «mintául szolgáló* 
történetnek. Vonatkozásba hozni a kettőt ezenkívül már azért sem lehet, 
mert az európai keresztény mondavilágban számos, a macotisi hagyo
mánnyal sokkal szorosabb hasonlóságú példát is ismerünk, amik mintául 
szolgálhattak volna a mi szarvasepizódunknak. Mi több, ezek legendá
riumokban és krónikás iratokban az állítólagos visszavetítő előtt, ha 
nem is mind, de közülük számosán ismeretesek lehettek ; tehát ha vissza- 
vetítés történt, az inkább ezek egyikéből, semmint a váci epizódból 
történhetett volna meg.

Hogy e közel rokon esetek közül csak néhányat említsünk : Toursi 
Gregoriusn&X (540— 94) az maradt fenn, hogy amikor a Merowing család
ból származó I. Chlodwig Alarich ellen vonul (496) : ^seregével a Vienne 
folyóig ért, de nem tudott semmi módot, hogy a folyón hogyan kel
hessen át, mert a víz a sok esőtől nagyon meg volt dagadva ; éjjel Isten
hez fohászkodott, mutasson neki valahol gázlót, ahol átkelhetne. Erre 
kora reggel megjelent egy csodálatos nagyságú szarvasállat és szeme 
előtt az Ür parancsára a vízen átgázolt. Látta ebből Chlodwig, hol lehet 
neki hadával átkelnie*. A Karlamagnus Saga (cap. 52.) szerint Nagy 
Károly égi bíztatásra nagy sereget gyűjt és Hispániába indul a pogány 
szaracénok ellen. Útjában a Gironde folyóig jut, ahol nem talál se hidat, 
se hajót. A király imádkozik segedelemért s íme fehér szarvas indul előt
tük neki a víznek s az átkelő helyet ezzel megmutatja. 1 Nagy Károly 
fennmaradt legendái és mondái között különben ez a motívum igen 
gyakran ismétlődik. Pl. itáliai háborújában is az Alpokon átvivő hágót 
fehér szarvas mutatja meg neki. A Majnán hasonló átkelés történik s 
azóta nevezik ezt a helyet Frankfurtnak (frankok-gázlójának). Az 
aacheni kénes forrásokhoz ugyanúgy egy cerva vezeti vadászatában a * 
császárt, ott veti meg alapját a híres notredamei monostortemplomnak. 
(Az 1165-i Eginhard-féle Vitában a 774. évhez.)

A későbbi Graelent, Lanval, Guingamor, Guigemar, Tyolet lova
gokról szóló hősi énekekben (ú. n. chansons de géste-kben) ugyancsak 
megtaláljuk a monda közelrokon szerkezeteit ; éppígy beiktatva Artusz 
király asztalkörének mondatömegébe.2 Szinte elképzelhetetlen tehát, 
hogy a XIII. századi magyar krónikás ezek egyik-másikáról ne bírt volna 
tudomással. S ha már vissza akart származtatni, ne ezek egyikét tartotta

1 Gaston Paris: Histoirc poétiquc de Charlemagne, 2. kiad. 1905. 261. 1.
* Mindezek tartalmi összeállítását 1. C. Pschmatt munkájában : Die Sagc 

von dér veríolgtcn Hinde. Greifswald. 1911.
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volna szem előtt, hanem az ezeknél sokkal kevésbbé rokon váci esetet. 
Egyáltalán a váci legenda és a hun csodaszarvas között genetikus kap
csolat egyébként is teljesen kizárt dolog.

Mindezek összefoglalásából az az egy világosan kitetszik, hogy a 
középkori irodalom egész folyamán a mondái kalandsorozatok vál
ságos fordulatain szabadító vagy legalább segítő szerepben számtalan 
helyen megjelen a misztikus szarvas. De vonásai mások, mint a mi maeo- 
tisi szarvasunk. Alakja nyugaton már igen korán vallásos, keresztény 
egyházi színezetet öltött ; égi követként jelentkezik, mintegy isteni 
akarat beavatkozását jelenti és szándékait hajtja végre. Kolostor- 
alapításokban a hely kijelölése van rábízva, mint a paderborni híres 
szent Mcinulf legendában (Aa. SS. okt. III. 211.), vagy nálunk az emlí
tett váci monostor alapítása történetében, de számos más helyeken is. 
Másik fontos eltérő vonás, hogy e nyugati hagyományokban a misztikus 
állat szinte kivétel nélkül agancsos fejű hím szarvas.

E keresztény mondalegcndák őserdejében külön változattípus az, 
ahol nem mint égi megbízott jelen meg, hanem maga Krisztus ölti fel 
a szarvas jelképes alakját. Ilyenkor különös ismertetőjelekkel van fel
ruházva ; mindig hímszarvas, agancsai hegyein lángocskák égnek, a két 
agancs közén fehérfényű kereszt világít, szőre aranycsillamú ; akinek 
megjelenése szól, azt elcsalja társaitól s midőn már az illető egymaga 
üldözi, megfordul és emberi hangon szól hozzá. A mondatípus legtel
jesebb alakja a Piacidus— Eustachius legendában maradt fenn (Aa. SS. 
szept. VI. 124.). A hivatalos legenda szövege a VII. század óta példát
lan népszerűségűvé lett azáltal, hogy felvették az ú. n. példagyűjte
ményekbe (exemplumokba). Ezek nagyrészt egyházi szent történetekből 
álló gyűjtemények, amelyek arra szolgáltak, hogy a X I. század óta 
egyre fontosabbá váló misei prédikációk belőlük merítsék morális, vagy 
dogmatikus fejtegetéseikhez az illusztráló példa-tört éneteket. Ezek a 
példák világították meg a járatlan hívő hallgatók előtt a több-kevésbbé 
elvont egyházi fejtegetések tanulságait. Képzeletizgató, érdekes tör
ténetek vo ltak; céljuk Szent Domokos szerint nevelő hatású tartalmuk 
mellett, a prédikációk alatt már-már elbóbiskoló naív hívők figyelmé
nek ébrentartása volt.

A középkor folyamán e gyűjtemények legnevezetesebbjeiben meg
találjuk a Placidus-Eustachius legendát. (Arany legenda, Gesta Romano- 
rum, etc.) A mi szarvasjelenetünk a legendának legelején van ; ez a 
csodatörténet legrégibb része, amihez később kalandos, különös epizó
dok fűződtek, javarészt spanyol mór-arab közvetítéssel keleti eredetű 0 
perzsa-arab forrásokból. Mindez kedveltségét, elterjedt voltát teszi 
nyilvánvalóvá. A vonatkozó részt gr. Haller János Gesta Romanorum 
fordításából idézem (A «Hármashistória» középső részében. Kolozsv. 
1695. CX. példatörténct. Új kiad. 314. s köv. 11.) : oThrajanus Császár
nak volt egy Plácidus nevű Generálissá, aki kegyes és irgalmas ember 
vólt, de a bálványoknak tisztelője.. .  ő  irgalmasságára tekinteti lévén 
Istennek, az igasságot megakarta mutatni néki. Egykor midőn vadászni 
ment vólna, talál egy sereg szarvasra, mcllyet űzőbe vévén, egyik szarvas, 
a többi közzül leg-nagyobb ki-szakad, a szolgák mind a seregszarvas
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után tartanak. Plácidus pedig egyedül veté magát a nagy szarvas után* 
ki egy igen nagy erdőre vezeti. . .  Azonban a szarvas egy kőszikla tetőn 
meg-megállapodik, kire nézvén Plácidus a szarvai között lát egy keresz
tet, a napnál is fényesebbet s azon Chrisztus képit. Meg-meg szólal a 
szarvas és mond : Oh Piacidé, mit üldösz engem! . . .  Én vagyok a Chrisz
tu s .. .  Ezeket hallván Plácidus, a földre borulva mond : Elhiszem Uram, 
hogy Te vagy, aki mindeneket teremtettél. Kinek felel az Ür : Ha hi- 
szesz, menny bé és a város püspökje által kereszteltessél meg...»  stb. 
így is történik s ezzel méltóvá lesz arra, hogy Jób összes szenvedéseit 
végig élje s ezáltal érdemessé váljék a boldogok jövendő életére.

Hogy mennyire bevésődött e krisztusi mondajelenet a középkori 
hívők emlékezetébe, talán más se mutatja jobban, mint az, hogy nekünk 
magyaroknak egy különös, igen régi népszokásunkba is utat talált. 
Az u. n. regölés (regös énekek előadása) népi hagyományaink egyik lég
re jtélyesebbje. Hazánk két szélső pontján volt még legutóbb is élet
ben, sőt egyes helyeken ma is űzik : a csíki székelységben és nyugaton 
Zala és Vas megyében. Karácsony másnapján esténként járnak a falu 
legényei, néhol már csak iskolásgyermekei, házról-házra. Kint, beköszön
tés előtt, a velük hozott láncokkal, fazékkal és szőrtyögővel1 lármát 
csapnak, majd énekbe kezdenek s megkérdik, bemehetnek-e tregölni*. 
Ahol beengedik őket, énekszóval köszöntik a gazdát és házanépét. 
Ez első énekrész tartalma jókívánságok felsorolása a jövő esztendőre 
(ez a rész elárulja, hogy a szokás voltakép Üjesztendöt-köszöntő s csak 
később, tevődött át karácsony másnapjára : István protomartir név
ünnepére, mikor is c házaló szokás összekeveredett a betlehem járással). 
A második ének az ú. n. összeregölés nótája, amely a jövő évre a falu 
leendő párjait «regöli össze*. Harmadik s ez a sorrendben többnyire 
középhelyre kerül, egy ezektől tartalmilag különálló, sajátságos ének, 
amely kapcsolat és bevezetés nélkül ezzel kezdődik :

«Amott kerekedik | Egy sebes folyóvíz —
Annak partján vagyon | Egy szép kerek pázsit —
Azon legelészik | Csodafiúszarvas,
Csodafiuszarvasnak | Ezer ága-boga —
Ezer ága-bogán | Ezer misegyertya —
Gyújtatlan gyulladék | Oltatlan aluvék*.

Ezt a töredékes formát majdnem valamennyi szöveg ismeri. (124 
drb. van belőle összegyűjtve a Kisfaludy-társaság Népköltési Gyűjte
ménye IV. kötetében, 1902. ; közülük 52 épebb, a többi töredék roncs). 
A teljesebbek még tudják hozzá a következő részt.:

1 Bőrrel be kötöttszáj ú nagyobb bögrével vagy köcsöggel, amibe fent a 
bőrön lyuk van ütve s abba pálca szolgál ; ennek ki- s beütögetésével rekedt, 
brummogó, szörtyögó hangot hoznak létre. A furcsa hangszerről régebben azt 
hitték, hogy pogány emlék s az ú. n. samándob maradványa ; ez azonban nyil
ván tévedés, mert egész nyugati Európában el van terjedve ; németül iBrumm* 
topfo-nak hívják.

*
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«Noha kimennél, uram, Szent István király 
Vadászni, madarászni,
De ha nem találnál sem vadat, sem madarat,
Hanem csak találnál Csodaszarvasfiút :
Ne siess, ne siess, uram Szent István király,
Az én halálomra.
Én sem vagyok vadölő vadad.
Hanem én is vagyok az atya Istentől 
Hozzád küldött követ*.

S erre következik különféle módosulásokkal az előbbi szövegrész 
az ezer ágbogú aganccsal, ágain ezer m isegyertyával... stb. A Szent 
István királyt emlegető rész elhomályosult népi ferdítés az eredeti: 
boldog István mártír helyett, amelynek naptári ünnepén, karácsony 
másnapján a szokást tartják.

Általában nagy probléma nemcsak a szarvasepizód belekerülése 
e különös karácsonyi énekes szokásba, de a regölés egész szokása maga 
is. Kétségtelen, hogy a regösének eredetileg betlehemeseink ^Krisztus 
születését* tárgyaló misztériumával nincsen genetikus összefüggésben, 
csak később került át az egyidejűség révén egy-egy vonás amabból 
emebbe és viszont. Az előforduló köszöntések és jókívánságok arra 
vallanak, hogy a szokásnak egykor újévi házaló kántálásnak kellett lennie, 
amit a szöveg számos helye világosan elárul, ahol a kívánságok mellett 
az új-esztendőt sűrűn emlegetik. De hogy Krisztus szarvasjelenete 
miként került bele e tőle teljesen elütő naptári szokásba, arra igen bajos 
magyarázatot találnunk. A regös énekeket a velük foglalkozók meg
kísérelték vonatkozásba hozni bizonyos hazai kereszténység előtti po
gány hagyományokkal. A beköszöntéskor felhangzó nagy lárma (lánc
csörgés, fazékzörgetés, a szörtyögő brummogtatása) szerintük a sámánok 
csörgős táncára emlékeztet, a szörtyögő a sámán dobra, a Krisztus
epizód a mi keleti csodaszarvasunkra. Tüzetesebb vizsgálat azonban 
mindé feltevésnek ellentmond. A regöséneknek mi köze sincs pogány 
emlékeinkhez ; a csodafiúszarvas tiszta keresztény egyházi legenda és 
pedig kétségtelenül az Eusztáchius tipuscsoportba tartozó jelenet, ennek 
egyszerű beiktatása a kántáló szokásba. A  csodafiúszarvas nyilvánvalóan 
a /twisten : Krisztus ; agancsa ágain az ezer mise gyertya egyházi meg
jelölés. Eredetileg általában minden újévi köszöntés latinból eredő 
keresztény jellegű és európaszerte bevett állandó szokás volt, keleten 
és a pogányságban nyomát hasztalan keressük.

Ha ezután az európai népek e fajta újévi köszöntő szokásai között 
széjjelnézünk, a miénkhez legközelebb állónak találjuk a francia köznép 
szintén ősi «guiH’an neuf* újévi házaló kántálását. A lármás csörgetés, 
a köszöntés nagyotmondásai és ebben a háziak sorra vétele, példálózás 
a várható jutalomról (ami élelmiszerből á l l ; pénz még nem szerepel) ; 
végül a házbeli eladó lány vagy legény számára kiszemelt jövendőbeli 
emlegetése (az összeregölés) a franciában mind egyező mozzanatok, 
míg a többi európai népeké lényegesen más szerkezetű. Fölmerül persze 
a kérdés, hogyan juthatott e távol nyugati szokás népünkhöz, mikor a
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közbülső németség ebben a formában nem ismeri? Ám ennek is van nemi 
joggal feltehető megfejtése. Az Árpádok alatt, mint újabban kiderült, 
kultúránk mélyreható francia befolyásnak volt alávetve ; királyaink 
onnan nősültek s a fejedelmi házból való feleségek teljes udavartartást 
hoztak magukkal; a köznép közé pedig az ugyanakkor onnan telepített 
szerzetesrendek (ciszterciták és premontreiek, majd a kolduló szerzetek) 
hozták be a maguk mesterségbeli (kertész, földmíves) kultúráját. Rövide
sen e kolostorok százai lepték el a hazai tájakat ; mezei, kerti munká
jukba bevonták a környék magyar népét. Alig lehet kétséges, hogy az 
újévi szerencsekívánás házaló szokása, a regölés, szintén ezektől a 
francia szerzetesektől származhatott át hozzánk, ahol az otthoni szokást 
népünk között is elterjesztették. Az is felvethető, hogy a középkori 
francia legendák és epikus énekekben oly sűrűn szereplő krisztusi szarvas 
is esetleg ez úton került bele újévi regös kántálásunkba, függetlenül a 
mi keleti csodaszarvasunktól. Regölő szokásunknak e krisztusi szarvas 
epizódjáról még csak annyit, hogy az Eusztáchius-jelenet idővel (XV. sz.) 
áttevődött a vadászok védőszentjérc : Szent Hubertusra ; mindkét alak 
szenvedélyes vadász s a két szent névünnepc egymás mellé esik a nap
tárban. (nov. i. és nov. 2 ; 1. Aa. SS. VII. 836.)

Azt a régebben hangoztatott feltevést tehát, hogy a húnok csoda- 
szarvas mondája európai eredetű, itt lakó népek valamelyikétől vették 
át, már föntebb láttuk, mint elfogadhatatlant, a lehetőségek közül ki 
kell kapcsolnunk. A mienknek feltétlenül keletről kellett származnia, 
amit elárul a két testvér-részlet a tőlük eredt népekkel (felosztásunkban 
I. sz.), amely törökös népek között keletkezhetett csupán. De volt-e 
ily epikus mag : csalogató szarvas, amely új telephelyet mutat, vízen 
vezet át, stb. a keleti mondakincsben? Vagyis élt-e náluk előzetesen ilyen 
elgondolás, ami a maeotisi átkelés reális esetében e történeti eseményre 
magyarázatul rá volt alkalmazható? Vagy : ha nem élt, vájjon erre a 
nekik szokatlan esetre megfejtésül találták-c ki? A feltett előző, ősi 
mondának nem kellett új hazát mutatónak lenni ; itt főalak a szarvas
ünő, amely tudatosan csalogatja üldözőjét és valahova elvezetni akarja. 
Amint elvonatkoztatjuk a mi szószerinti esetünktől és népek története 
bevezetése helyett egy vadász esetévé egyszerűsítjük, ami kezdetlegesebb 
forma s eredetinek valószínűbb a két testvér szerkezeténél, a motívum 
alapjellege némikép módosul. Itt egy vadászt egy ünö vonz, csalogat 
maga után s minthogy ez tündéri nőstény állat, szándéka nyilván a 
vadász férfit magának megnyerni, saját otthonába csalogatni. («Vízen 
túl* ősi primitív felfogás szerint a. m. a túlvilágon, szellemek birodalmá
ban). Ez annyira kézenfekvő variáns, hogy külön, önállóan is elöállha- 
tott, nemcsak keleten, hanem, mint láttuk, tényleg kialakult az ó- 
görögöknél is (Artemis Herakles hőst akarja így magának megnyerni).

Üjhazába vezető tündér-állat helyett, amivé esetleg a húnok tették, 
egyszerű mithikus szerelmi esetre kell következtetnünk, mint a monda 
ősi magvára. Meg kell gondolnunk, hogy a keleti anyag úgy ez esetben, 
mint általában, igen csekély felgyüjtésű. Míg Európában a változatok 
százai állnak rendelkezésünkre, keleten meg kell elégednünk esetleg 
egy adattal, amely legalább annyit elárul, hogy ott is ismerték. Ilyen
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adat nemrég tűnt fel. (1. Kerényi Károly a «Népélet»-bcn, 193°- évf.)
A Kelet nagy mesegyűjteményei közül a perzsa eredetű «Ezeregy nap* 
második keretes elbeszélése tartalmazza : «Ruzvancsád király és Sah- 
risztáni hercegnő történetét*. Voltakép csak a keret tartozik ránk, 
annak is csupán első része s mert ez a részlet amolyan bevezetés-féle, 
senki sem vetett rá eddig kellő ügyet, nem tekintették önálló egésznek.1

El van benne mondva, hogy Ruzvancsád király kíséretével vadá
szaton van. Csodálatos szép fehér üwószarvas bukkan fel előttük s mind 
utána erednek. Üldözésük hiábavaló, mert az állat hihetetlen gyorsaság
gal egyre jobban távolodik tőlük, végül szemük elől eltűnik. A  vadászok 
nyomon követik s messzebb újra megpillantják, amint egy tó szélén 
fáradtan pihen. Az üldözés zajára a csodaállat felriad s friss szökéssel 
a tóba ugrik, ahol ismét eltűnik. Hasztalan várják, hogy felbukkanjon. 
A királynak gyanúja támad, hogy nem egyszerű állattal van dolguk, 
valami tündér (dzsann) lehet, aki meg akarja őket tréfálni. Kíséretét 
elküldi s vezirévcl ketten a tó szélén maradnak, várva a jelenés újabb 
feltűnését. Abban a tudatban, hogy kalandjuknak még nincs vége, 
az éjjelt is ott töltik s reggelre a tóparton pazar palota áll előttük. Bent 
kápráztató pompa, fényes cselédség s a nagy teremben trónon csoda
szépségű nő, aki eléjük jön s elmondja nekik, hogy ö a szellem-király 
leánya, aki úton van, mert világot akart látni. Megvallja őszintén, hogy 
útja közben láthatatlanul megpillantotta kísérete élén az ifjú uralkodót 
és őt szemelte ki jövendőbelijének. Ezért változott át szarvasünővé és 
csalta maga után a királyt. Rögtöni nászukat azonban közbe játszó 
események megakadályozzák (ezek a keretes elbeszélésekben szokásos 
közbeszúrt külön kis történetek), de végül egybekelhctnek.

A  perzsa gyűjtemény történetei nagyrészt hindu (szanszkrit) ere
detűek, de van közöttük néhány közép-ázsiai, tibeti elbeszélés is.8 Az idé
zett történet szintén innen való, vagyis forrása ótörök eredetre vall. 
Beletartozik tehát abba a hagyománykincsbe, amellyel a húnok és egyéb 
rokonnépek rendelkeztek s ahova a mi csodaszarvasmondánk is tartozik.

Ázsiai mondákban és mesékben fölötte gyakori elem a hősnek, sőt 
mellékszemélyeknek alakváltoztatása. Lépten-nyomon más élőlénnyé 
alakulnak át szükség és tetszés szerint. Sosem lehet tudni, vájjon egy 
újonnan megjelenő valaki mögött ki rejlik valóban. Mesék és mondái 
történetek keleti eredetét majdnem ez a  sajátosságuk árulja el. Míg az 
európai csodatörténetekben az alakváltozást csak mástól, idegentől eredő 
elátkozds hozza létre, a keletiekben az illető maga képes átformálódni 
saját akaratából. Ez az egyéni transzformáció legtöbbször abban nyil
vánul, hogy az illető valamely állatalakká változtatja magát. (Meséink
ben egyszerűen a fején «átbukik», keleti mesékben hasonló kifejezés 
jel i az alakváltozást). Ez oly könnyen megy, mintha csak másik emberi 
alakot váltana. Az ősprimitív felfogás, amely szoros kapcsolatot lát 
ember és állat között, itt e vonásban maradt meg legtovább. E hősökben,

1 Pétis de la Croix fordítása «Les mille et un jour* 1710-böl; új kiadása F. P. 
Grcvetől az Insel Verlagban. 1925. I. köt. 68— 76. 11.

* L. P. Ernst bevezetését az Insel Verlag I. k. elején.
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a történetek vezéralakjaiban, mindig valami misztikus erőhatalom lap
pang ; sohsem közönséges földi emberek, mintegy állandóan utalnak 
származásukra, a primitív hitvilágból való egykori szellem-alakjukra. 
Innen a misztikus erejük az állattá átformálódásra. Az egykori mithoszi 
alakokról táplált hitvilági felfogás később már csak mint tündérekről, 
szellemekről, többé nem isteni, csak csodalényekről tud és rögződik 
meg a történelmi idők felfogásában. A z a kor, amely a mi monda
szarvasunkat létrehozta, ezt az állatot (s mögötte lappangó tündérnöt) 
már nem tekintette világot mozgató isteni lénynek, hanem ezek és az 
ember közt elhelyezkedett, de még régi csodahatalommal rendelkező, 
nem képzeleti, de valóságos szellemi lénynek hitték, aki magasabb 

• küldetésből vezeti át a megjelölt népet eddig nem sejtett új hazába.
Mindezek szerint a szarvaskaland (II. rész.) szintén kétségtelenül 

keleti eredetűnek bizonyul.

Nőrablás a pusztában; (III).

Ez a része eredetmondánknak voltaképp alig tekinthető mondának ; 
benne t. i. csodás elem egyáltalán nincsen, hanem az egész száraz referá
tum formájában ránk maradt históriai emlék. Benne Belár lányai vannak 
említve s ez a «Belár» név a rendes hangfejlödésnek megfelelően Bolgárt 
jelent, tehát azt a népet, amellyel a magyarság évszázadokon át szoros 
szomszédi érintkezésben volt és tőle nyelvünk szinte ioo-ra menő gazda
sági kultúrszót kölcsönzött. A Dula alán fejedelem pedig, akinek két 
lányától mondánk a hún és magyar nemzetet származtatja, a történelem
ből ismert hitelesen létezett alak, aki ott a szomszédságban uralkodott.

Történetíróink már régebben is, de kivált a millennium idején, 
mikor a honfoglalás korszakát tüzetesebben kezdték tanulmányozni, 
ama sejtésüknek adtak kifejezést, hogy a meglévő középkori gcsta- 
történeteink (Anonymus, Kézai, stb. —  t. i. ez a helyes elnevezés és nem 
♦ krónikák*, mint szokás szerint nevezni szokták) előtt már igen korán 
kellett lenni egy összefoglaló magyar történeti műnek, amely a meg
lévők közléseit már jórészt magában foglalta s amelyet az új kutatók 
♦ Nemzeti Krónikának* neveztek el. A históriai mű nem maradt ránk, 
s csak ama fennmaradt gesta-művek szövegeiből következtethetünk 
rá, amelyek szerzői egymás művét nem ismerve, szószerint egyező rész
leteket tartalmaznak. Ilyen helyek csak közös forrásból állhatván elő, 
a közös forrás az egykor megvolt Gesta Hungarorum lehetett csupán. 
Hóman Bálintnak van egy jeles szövegkritikai tanulmánya, amely a 
közös helyek s az összes akkori külföldi művek alapján rekonstruálja 
ennek az Ősgestának feltehető tartalmát.1 A csodaszarvas mondát Hóman 
nem említi, hogy vájjon benne volt-e vagy sem, tekintettel jelzett föl
fogására, amely szerint mondánk Kézai-beli forrását Jordanesben téte
lezi fel. Hogy megvolt-e ez ősmagyar történeti műben mégis, nem 
dönthető el.

1 A Szent László-kori Gesta Hungarorum és X II— X III. századi leszárma
zó!. 1925. M. T. Akad. kiadv.
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Az a nyílt kérdés, melyet elöl, a források összehasonlításánál fel
vetettünk, hogy vájjon Kézai honnan merített, ott oly formát öltött, 
hogy Jordanesböl nem, mert Kézai többet tud-, mint feltett forrása. 
Prokopiosból sem, mert ö maga nem tudott görögül, most harmadiknak 
a Nemzeti Krónika járul ezekhez, amelyről voltakép mit sem tudunk ; 
ha benn volt is, nincs módunkban Kézaival összevetni. Ily módon szöveg- 
kritikailag a forrást kimutatni nem áll hatalmunkban. Azonban minden 
jel arra vall, hogy a kérdésre megvan a felelet egy negyedik forrásban, 
abban, amit a historikusok nem szoktak tekintetbe venni. Ez t. i. az 

■ akkori, Kézai idejebeli köztudat, amely íratlanul, szájhagyományként 
tarthatta életben eredet mondánkat. Kézai egyhelyen el is árulja ezt 
a forrást. Mindjárt a mondánkra tartozó rész elején Hunor és Magor 
testvérek említése után így fo lytatja: «Az óriás Ménrótnak azonban,1 
úgy beszélik (perhibetur), Enéen kívül több felesége is vo lt. . .»  stb. 
A középkori és a későbbi latin historikusok, ha nem írott adatból meríte
nek, hanem hallomásból, mindig azzal jelzik, hogy «fertur», «narratur», 
«perhibetur». Ez a közbeszúrás szinte mentségükül szolgál, hogy az illető 
helyet latin, hiteles szöveg nem ismeri, de beszélnek róla, a köztudat
ban él.

Már pedig, ha a közszáj Kézai szerint ilyen mellékes körülményről 
is tudott, (hogy más feleségektől még több gyermeke volt), feltétlenül 
tudnia kellett az összefüggés többi, fontosabb részéről is. Ez a mellé
kesnek tetsző, de sokat mondó önvallomás szintén a mellett szól, hogy 
Kézai idejében, sőt tőle visszafelé a múltba méginkább, eredetmondánk 
a csodaszarvassal és nörablással a magyaroknál élő hagyomány volt, 
beszéltek róla az akkori írástudatlanok: a nép fiai és az énekmondók. 
Kézainak e szerint csak ez lehetett a közvetlen forrása, amelynek hitelét 
szemében a Jordanes rokonhelyc is csak megerősítette.

' Solymossy Sándor.

1 M. Flórian. Fontes dóm. II. 55.
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