
esésebben. A nyelvtanok, amelyekkel foglal
kozik, valóban tükrei irodalmi nyelvünk ki
alakulásának: egységesülésének s differenciá
lódásának. Tükrei, de ugyanakkor ható 
tényezői is. Tükörnek kétségtelenül jók, mert 
viszonylag könnyen használhatók (bár nem 
mindenre érzékenyek). Azt azonban nagyon 
nehéz lemérni, hogy mennyiben alakító 
tényezők is. Normatív igény meg-megfogal-
mazódik bennük, de talán itt is inkább csak 
tükröznek egy lassan megfogalmazódó nor
mát, ezzel bizonyára súlyt is adnak neki, de 
nem teremtenek újat. Ebből a szempontból 
nagyon figyelemre méltó a szerzőnek az az 
újra meg újra fölbukkanó megállapítása, hogy 
a nyelvtanok nem találtak tág olvasókörre, 
némelyiket nem is ismerte a kortárs köztudat. 
s egymással sem épültek egységes tradícióba. 
Hogy a nyelvtanfró saját nyelvhasználatát 
alakították? Kérdés, nem fordítva igaz-e: 
vagyis megint nem tükör-e inkább a nyelvtan, 
mint alakító norma. Gerézdi Rabánnak való
színűleg igaza van, amikor Sylvester Gram
matikájáról figyelmünk súlypontját áttolja 
„élete főművére: az erasmusi foganású Új 
Testamentumra" (Irodalmi nyelvünk kiala
kulásáról — Janus Pannoniustói Balassi 
Bálintig 330). 

Vegyük hozzá ehhez, hogy a nyelvtanok 
még tükörnek sem egészek, hisz a nyelvi 
norma egységesülésének csak hangtani, formai 

* 

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hit
világa. Bp., 1967. Akadémiai К. Ш , 5 !., 
14 t. (Körösi Csorna Kiskönyvtár 4.) 

A magyar néprajzi szakirodalom komoly 
értékű munkával gyarapodott Diószegi Vilmos 
könyvének megjelenésével. A magyarság hon
foglalás előtti hitvilágának a távoli múlt ho
mályába vesző kérdéseit a mintegy kétszáz 
év óta változó színvonalon folyó kutatások 
csak nehezen tudták és sokszor téves utakon 
próbálták megközelíteni, hol tetszetős, de 
kétes értékű eredményekre jutva, hol a tisz
tánlátás reményéről is lemondva. Áttekintő 
összefoglalást nyújtani egy olyan kérdéskör
ben, amelyben a vizsgálatok tárgyának ki
jelölése, anyagának összegyűjtése, módszeré
nek kidolgozása, az egyes részletproblémák 
megoldása alig néhány éve történik a szigo
rúan tudományos követelményeknek meg
felelően, rendkívül nehéz. E feladatnak való
ban sikeres elvégzésére csak olyan valaki 
vállalkozhat, aki maga is folytatott olyan 
részletkutatásokat, amelyeknek nyomán az 
összefoglalás lehetségessé és időszerűvé vált. 
Ebben az esetben ez történt. A korszerű 

ö26 

vonatkozásait tükrözik, „holott az egysége
sülés kétségtelenül egyéb téren is megnyilvá
nulhatott, így a szavak és szólások, állandó 
szókapcsolatok, beszédfordulatok, szólásha-
isonlatok használatában, a szavak jelentésé
ben, a képzők elevenségében és gyakoriságá
ban, a ragok funkciójában, a mondatszerkesz
tésben stb." (Bárczi: im. 222). A nyelvi egy
ségesülésnek ezek a nyelvtanokból nem kö
vethető vonatkozásai talán fontosabbak is a 
nyelvtanokból követhetőknél. Szathmári mű
vének tanulmányozása során ezért megerő
södött bennünk az a vélemény, hogy az egész 
fejlődési folyamat igazi medrét legalább — 
nálunk — nem a nyelvtan-irodalom, hanem 
a kor nagyhatású íróinak tényleges irodalmi 
müvei alkotják. 

Végül még egy technikai-formai megjegy
zés. A nyelvészeti szakirodalomban megszo
kott precizitás és egyszerűsítő technika Szath
mári könyvében néha a modorosságig jut. 
Az ItK több mint félszázada hagyományos 
rövidítése helyett például IrtörtKözl.-re 
hivatkozik. Az idézett tanulmányokat cím 
szerint nem jelöli meg, csak a szerzőjük nevét 
s az első megjelenési helyüket említi. De 
Trencsényi-Waldapfel vagy Gerézdi tanul
mányai azóta kötetben is megjelentek. Ki 
ismer rájuk egy-egy kurta utalásból? 

Jeleníts István 

szintézis előkészítésében magának a szerző
nek volt legjelentősebb része: ő írt már ko
rábban ősvallásunk emlékeinek kutatási mód
szeréről, a magyar népi műveltség samaniszti-
kus elemeiről, s folytatott gyűjtést szibériai 
és mongóliai sámánhitű népek körében is. 

Vizsgálatának tárgya mindaz, ami a ma
gyar néprajzi anyagban (népi hiedelmekben, 
szokásokban, mesékben, díszítmények ábrá
zoló elemeiben) a világmindenségre, az ember 
lelki tulajdonságaira, a természetfölötti lé
nyekkel, erőkkel kapcsolatba kerülő szemé
lyekre vonatkozólag található. Módszere lé
nyegében kétlépcsős összehasonlítás: először 
egybevetetette az egész magyarság körében el
terjedt, etnikusnak látszó népi hiedelmek 
egyes elemeit a szomszéd népek körében élő 
megfelelő hiedelmekkel, azután — feltételez
ve, hogy amit a környező népeknél nem talált, 
az Ősi örökség lehet — a csak nálunk meglevő 
elemeket összehasonlította a rokonnépek és 
a velük egykor vagy most kapcsolatban álló 
népek samanisztikus hitvilágának megfelelő 
elemeivel. Ez utóbbiak között sikerült olyan 
jellegű és olyan nagy számú egyezéseket ta
lálnia, amelyekből összeállítható egy szerves 
egészet alkotó képzetrendszer: a sámánhitű 



pogány magyarságnak a népi kultúrában 
máig is élő öröksége. 

Nagyjából a következő kép rekonstruál
ható erről az ősi hitvilágról: 

1. A világmindenségről való primitív el
képzelést a világfaábrázolások, a csodálatos 
nagyságú világfáról szóló hiedelmek alapján 
ismerhetjük meg. A hatalmas világfa összeköti 
az alsó, középső és felső világot. Gyökerei 
a békák, gyíkok, kígyók világába nyúlnak. 
Felső ágai között az égitestek járnak, az 
ágak mozgása okozza a szelet. A világfáról 
való elképzelések megvannak az indoeurópai 
népeknél, továbbá egyes elemei a zsidó-ke
resztény hitvilágban (vö. ez utóbbiban a pa
radicsomi almafát, a kígyót), de az égitestek 
és a világfa kapcsolata, továbbá a kígyós
békás alvilág hite csak az uráli nyelvcsaládba 
tartozó népekre, rajtuk kívül még egyes szi
bériai népekre jellemző. 

2. A világfa ágai körül ábrázolt négylábú 
és szárnyas állatok képei átvezetnek a sámá
nizmusnak az ember eredetéről, testi-lelki 
felépítéséről való elgondolásához. Az állat
ábrák a középső világ lényeinek születés 
előtti állapotát jelképezik. Ezt az ősi világ
képet dualisztikus lélekfelfogás jellemzi. 
A „testlélek" („életiélek", „lélegzetlélek") 
tulajdonképpen az életnek a lélegzésben 
megnyilvánuló feltétele, távozása az ember 
halálát jelenti. Az „árnyékiélek" („szabad-
lélek") az embernek az álom, betegség, révü
let állapotában eltávozó része, az embernek 
testen kívüli mivolta, — ez legtöbb változa
tában anyagtalan, a halál után is tovább élő 
szellem, van azonban elképzelés anyagszerű, 
például állatalakban megjelenő formájáról is. 

3. A magyarok és a velük rokon hitű né
pek hiedelmeinek és tárgyi anyagának jelen
tős többsége a természetfölötti erőkkel érint
kező személyre: a táltosra, ennek cselekede
teire, eszközeire, énekeire, révületére, szelle
mekkel való érintkezéseire, viaskodásaira vo
natkozik. A kiválasztott személy: táltos vagy 
sámánjelölt („ellátó", „léleklátó", „garabon
ciás", „tudós", „tudalmas" stb.) a jelenlegi 
szomszéd népek varázslóival szemben sajátos 
észak-eurázsiai vonásokat mutat. Rendszerint 
testi rendellenességgel születő, gyermekkorá
ban patológiás tüneteket mutató valaki, 
„non fit, sed nascitur", sorsát nem kerülheti 
el, tudományelnyerésének módja passzív. 
Látomásai, révületei, hosszú alvásai idején 
természetfölötti lényekkel, halál utáni lelkek
kel találkozik. A szellemi lények elragadják, 
feldarabolják, hogy csontrendszerének több
letéről, tudós csontjának meglétéről meg
győződjenek, ez után kaphatja csak tudomá
nyát. Felavatása magas fára vagy létrára 
mászás keretében történik (ennek népmesei 
változata a magas fa megmászása mint próba
tétel az ifjú hős számára), a magasban kapja 
meg táltos lovát, illetőleg az ezt jelképező 

dobot. A magyar népi kultúrának számos 
emléke kapcsolatos a táltos-hiedalemkörtől 
függetlenül is jelentkező varázserejű dobbal, 
esetleg szitával, amelynek segítségével gyógyí
tanak, jövendőt mondanak, „kötnek és olda
nak". A táltosló vagy a jelképes dob eredeti 
szerepe a táltos elvitele a szellemi világba. 
A táltos valamely vállalkozása előtt szénnel 
eteti meg a lovat, tűznél melegíti meg a do
bot. Egyéb felszerelési tárgyai közül fontos 
a tollból vagy szarvból készített fejdísz, s 
a rovátkolt magas fa, létra vagy oszlop, 
amelyre az emberi erőt meghaladó cselekvé
sek véghezvitele céljából mászik fel. — A tál
tos fő tevékenysége az, hogy extázisba, révü
letbe, eszméleten kívüli állapotba esve szelle
mekkel érintkezik, s a révület ideje alatt vagy 
utána nyilatkozni tud a szellemekről (pl. 
halottak szelleméről), illetőleg — és ez a fon-
tosabb — a szellemektől megtudott, időben 
vagy térben távoli dolgokról. A révület alatt 
a sámán lelkét szellem szállja meg (ennek 
befogadását ásítás jelképezi), testét forróság 
lepi el. A táltos lelke révület idején el is tá
vozhat, s állatalakot (rendszerint bika vagy 
csődör alakját) öltve viaskodik más állat
alakban megjelenő táltosokkal gyakran em
beri segítséget kérve és igénybe véve. A táltos 
szellemidézése sokszor énekléssel, kiáltással, 
indulatszó hangoztatásával történik. A népi 
kultúra rítusokhoz kapcsolódó énekeiben, 
a kiszehajtás, villőzés, regölés során elhangzó 
szövegek refrénsoraiban a haj indulatszó en
nek a szellemet hívó felkiáltásnak a nyoma. 

Röviden körülbelül ez az, amit népi kul
túránkban az ősi pogány hitvilág örökségé
nek tarthatunk. A törzsekre tagolódó, nyel
vében is megoszló honfoglaló magyarság kö
rében természetesen nem lehetett teljes 
egység a hitvilág kérdéseit illetően sem. 
S a mai hazájukba érkező magyarok már 
korábban megismerkedtek a tételes vallások
kal, esetleg már a kereszténységgel is. Ezek 
a kapcsolatok, majd a honfoglalás után a ke
reszténység felvétele a régi pogány hitvilág 
fokozatos széthullásához, pusztulásához ve
zettek. 

Mi az mármost, ami Diószegi könyvéből az 
irodalomtudomány művelői számára külö
nösképpen érdekes lehet? Az elmondottakból 
az is következik, hogy ennek a kérdéskörnek 
kevesebb irodalomtörténeti vonatkozása van, 
mint ahogy egyes régebbi, kevésbé szilárd 
eredményekre jutó kutatások feltevései alap
ján gondolhattuk. A felnőtté válás mindig 
illúzióvesztéssel jár. Amint a természettudo
mányok fejlődése nyomán összeomlanak 
a különféle hiedelmeken alapuló világképek, 
a társadalomtudományok fejlődésével fel kell 
számolnunk a múltra vonatkozó téves elkép
zeléseket. A kevés, de biztos tudás többet 
ér a bizonytalan feltevéseknél, s ez a megálla
pítás érvényes akkor is, ha kiváló költői 
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alkotások révén szívünkhöz nőtt elképzelé
sektől kell búcsút vennünk. Véglegesen tisz
tázódott, hogy azok a pogány magyaroknak, 
illetőleg a hunoknak a hitvilágára, áldozatai
ra, szertartásaira, énekeire stb. vonat
kozó elgondolások, amelyekkel a múlt 
század irodalmi alkotásaiban is találkozha
tunk, a tudomány mai megítélése szerint nem 
állhatják meg helyüket. Az ősmagyarok sá
mánhitének nyomait őrző anyagot: világ
képükhöz tartozó elemeket, „tudós" sze
mélyekkel kapcsolatos történeteket, sámán
énekekre visszavezethető fordulatokat stb. 
elsősorban népköltészeti termékekben talál
hatunk, népmesékben, regös énekekben, 
gyermekversekben, — ezeknek a tartalmi 
elemzése pedig inkább a néprajzosokra váró 
feladat. A műköltészeti alkotások területén 
inkább apró mozzanatokban: egy-egy szó
használatban, esetleg népi alakok szerepel
tetésével kapcsolatban bukkanhatunk rá 
a pogánykori hiedelmek halvány nyomaira. 
Nagyon jó példa erre Diószegi könyvében 
a nyelvtörténeti szempontból már korábban 
helyesen magyarázott rejtőzik, révül szavak
kal kapcsolatos szépirodalmi összeállítás. 

A kiadványnak a sorozathoz illő szerény 
keretei nem téveszthetik meg az olvasót a mű 
jelentőségét illetően. A szerző hatalmas anya
got dolgozott fel (több mint 1200 tételből 
álló irodalmat, mintegy 14 ezer sámántárgy le
írását), s ezen uralkodni tudott olyan érte
lemben is, hogy a munka céljának megfelelően 
mértéktartással használta fel nagy anyag
ismeretét. Sikerült olyan művet létrehoznia, 
amely összefoglaló jellegű, de a kívánatos 
mértékben lehetőséget nyújt arra, hogy be
pillantsunk a szintézist megalapozó részlet
kutatásokba is. Példái, jól kiválasztott kép
anyaga, s az egyes hiedelmek földrajzi elter
jedéséről tájékoztató térképei nem csupán 
a levont következtetések igazolását szolgál
ják, hanem megízleltetik az olvasóval is a rész
letekbe hatoló kutatómunka érdekességét és 
szépségét, s különösképpen azt az örömöt, 
amelyet egy ilyen nehezen megközelíthető 
kérdéskörben a tisztánlátás lehetőségének 

Magnae Moravlae fontes historic!. Prameny 
к dejinám Veiké Moravy. Ï. Annales et 
chronicae (Opera Universitatis Purkyni-
anae Brunensis. Facultas Philosophica 104.). 
Pragae—Brunae, 1966. Státní Pedagogické 
Nakladatelství. 387 1. - II. Textus 
biographici, hagiographici, liturgici (Opera 
Universitatis Purkynianae Brunensis. Facul
tas Philosophica 118.). Brno, 1967. Universita 
J. E. Purkynë 359 1. 

A Nagy-Morvaországra, e IX. századi 
nyugati szláv államalakulatra vonatkozó, az 
utóbbi időben igen intenzív csehszlovákiai 

kutatások legújabb eredményét kapjuk kéz
hez a brnói egyetem és a Csehszlovák Tudo
mányos Akadémia közös vállalkozásában. 
Tiszteletet parancsoló és elismerést érdemlő 
vállalkozás ez: négy kötetbe foglalja mindazt 
az írásos forrásanyagot, amely Nagy-Morva
ország történetére, annak egyes szakaszaira, 
eseményeire enged fényt deríteni. Az eddig 
napvilágot látott két kötet elbeszélő forráso
kat publikál, az első évkönyveket, krónikákat, 
gestákat, a második pedig vitákat, legendákat 
és liturgikus szövegeket. Minden kútfőt rövid 
bevezetés előz meg, amely — cseh nyelven — 
ismerteti a kútfővel kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat: a keletkezési időt, a krónikás 
személyére vonatkozó adatokat, a mű rövid 
értékelését, a kézirati hagyományt és a ki
adók által használt editiót. Maga a tulajdon
képpeni forrásközlés bilingvis, a kútfőt, il
letve annak ide illő helyeit eredeti nyelvén 
kívül cseh fordításban is közzéteszik. A cseh 
fordításhoz tárgyi magyarázatokat tartalma
zó jegyzetapparátus járul. Mindkét kötetet 
a felhasznált forráskiadványok és feldolgozá
sok bibliográfiája zárja. 

A kiadók széles idő- és térbeli intervallu
mok szemmel tartásával állították össze a kö
tetek anyagát. A források időben nemcsak az 
elsősorban számba jöhető IX. századra, s 
nemcsak a nagymorva birodalom szorosan 
vett területére korlátozódnak, hanem a kon
cepciózus szerkesztésmód következtében azon 
vidékekre is kiterjednek, amelyeknek törté
nete valamilyen módon kapcsolatban van 
a morvák történetével, s a kútfők a VII. szá-, 
zadtól a XI. század elejéig, azaz a Samo álla
mától Morvaországnak Csehországhoz való 
csatlakozásáig terjedő időt világítják be. 
Ilyen módon a kötetekben közölt elbeszélő 
anyag értékes dokumentumokat bocsát közre 
a Kárpát-medence VII—X. századi törté
netére is. A források nagy része a nagymorva 
birodalom fennállásával egykorú, de nem 
zárkóztak el a kiadók a későbbi időben kelet
kezett művek (mint pl. Aeneas Sylvius Picco-
lomini, Jan Díugosz, Johannes Aventinus al
kotásai) vonatkozó részeinek publikálásá
tól sem. 

A kiadványsorozat I. kötete igen gazdag 
magyar anyagot tartalmaz: szemelvényeket 
a magyar—lengyel krónikából (melyet —min
den bizonnyal tévesen — a XI—XII. század 
fordulójára datál), Anonymus és Kézai mun
kájából", a XIV. századi krónikakompozíció
ból, Mügéin német nyelvű krónikájából és 
latin nyelvű Chronicon rhythmicum-jából, 
a Pozsonyi és Müncheni Krónikából, vala
mint a XV. századi auktoroktól: Thuróczitól, 
Ransanustól és Bonfinitől. 

A magyar krónikák geneziséről döntően 
a Szentpétery-féle kritikai kiadás (SRH I.) 
egyes bevezető tanulmányai, valamintMarczal i 
német, Macúrek cseh és Macartney angol 
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