
A NAP- ÉS HOLD-MYTHOS AZ OLÁH NÉPKÖLTÉSZETBEN.

A magas égbolt s az azt megnépesítő égitestek, váltakozó 
fel- és letünésökkel titokzatos félelemmel tölték el mindenkor az 
emberi keblet. A félelemhez a csodálás járult s midőn az ős ember 
azon kérdést intézte magához: hogy mi az, a mi a természetet 
éltető melegével ápolja, mi az, a mi növeszt, érlel ez ember jóvol
tára, önkénytelenül az jutott eszébe, a mely feltűnésével fényt, 
sugaraival éltető meleget áraszt a földre. . .  a nap. E csodáláshoz 
az imádás járult. Imádott benne egy oly hatalmat, melyben meg
fejtését látta a természet léteiének. A mindenható teremtő képzete 
benne összpontosult. A fényben hatalmat, a sugarak melegében 
teremtő erőt látott. És még eltűnése is a hatalom képzetét keltette 
fel benne. Látta, hogy eltűnése sötétséget, hanyatlást, halált hord 
méhében, nem léteiéhez hozzá kötötte a pusztulás képzetét. Nagy 
félelemmel nézte és nézi most is a nép a napfogyatkozásokat s ősi 
képzetként megmaradt máig is a nép lelkében azon félelmes hit, 
hogy ilyenkor közel van a világ vége. A naphoz kötötte a világ 
létét s annak az elsötétedés által képzelt pusztulása az összes világ
egyetem pusztulásának sejtelmét idézte föl lelkében. A nap imá- 
dásához járult a hold csodálása, mert ezeket egymással összefüg
gésben levőknek hitte a gyermeteg képzelet, mert hisz kisérik, fel
váltják egymást, s mikor a nap elfárad, pihenni megy, követi őt 
tisztében a szende fényű hold, mely nem látszik ugyan oly hatal
masnak, de egy hatalmasabbnak veszi át uralmát, ura ő is az 
égnek, uralja azt és a csillagok myriádjait éjjelenkint. Nem is oly 
félelmes ő mint a nap, lényéhez a szendeség mellett gyöngédség, 
jóság van kötve, azért áhítattal néz fel hozzá a vándor, kérvén tőle 
jóságos védelmet éjjeli útjára. Mi természetesebb, mint hogy e két 
égi test bámulata és imádása összefoly a nép lelkében s még azon 
felfogás is erőt vesz lelkén, hogy a nap, eltűnésekor holddá váltó-
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zik, mit egy oláh népköltemény Bzárnyas igéje bizonyít, midőn azt 
mondja: «Belemegy a nap a holdba, induljunk rózsám az utra.» 
Minden nép egyformán bámulta a nagy természet e két legnagyobb 
jelenségét, csakhogy egyik, másik népnél máskép fejlődött ki azok 
csodálása s egyes népek lelki sajátságai, helyi viszonyai stb. képe
sítették azt ezeket egy cultus középpontjává tenni. E cultusra utaló 
mythologiai elemeket megtaláljuk ép úgy a Gánges partján, mint az 
Izland mohos sziklái alatt lakó népeknél. A Vedák telve vannak e 
két csillagra vonatkozó mythosi elemekkel. A görög és latin mytho- 
logia hátteréből nem egyszer törnek elő e két csillag sugarai. Az 
ó skandinav mythosi dalokban, az eskimok és samojedek nem egy 
ősi mondájában találunk vonatkozásokat a nap- és holdra. Ősi 
kövületei ezek egy az egész emberiség lelkét átjáró képzetnek, mely 
az emberiség fejlődéstörténelmében oly lánczszem, melyet nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk.

De az ősi érzület nem elégedett meg e csillagok bámulásával, 
nem elégedett meg a szerinte felfoghatatlan égi testek imádásával, 
hanem igyekezett azokat úgy személyesíteni, igyekezett oly alakba 
öltöztetni a mint azok lelkületének inkább megfeleltek. Hogy ön
tudatosan imádhassa, közelebb kelle azokat magához hozni. Le
hozta a napot, holdat a földre, adott nekiek emberi alakot, fel
ruházta emberi tulajdonságokkal. A Ve dákban Duhita a nap Djaus 
leánya, a görögöknél Kharis a hajnal Zeus leánya. Majd két leány
testvérnek, majd fivér és leánytestvérnek képzeli. És kimagyarázni 
igyekezvén az égen való fel és letünésöket, úgy tünteti fel a nap és hol
dat mint ifjút és leányt, amaz üldözi ezt szerelmével. Az ind és görög 
cultusokban e megszemélyesítés annyira megy, hogy nap és hold csak 
a megszemélyesített istenségek symbolumaiként tűnnek föl. Ez a 
mythologiai transformatio okozza, hogy a nap és hold képzete egé
szen kiesik a nép tudatából s a néptraditio versben tart fenn szá
munkra mondákat a nap- és holdról a nélkül, hogy a nép tudatá
val bírna e mondák mythicus hátterének. Az idő elmosta az ősi 
tudatot és nap és hold parasztleány-, parasztifjuként jelennek meg 
a költészetben. A mai nép ifjút, leányt énekel meg nap- és hold
ban, hét szép leányt a gönczöl szekere hét csillagában, s e felfogás 
annyira odatapad mai culturviszonyaihoz, hogy alig tudná ezeket 
az égre visszaképzelni.

Az oláh népköltészet a cultura rohamos áljától még kevéssel 
ezelőtt isoláltan sok még kiaknázatlan ősi elemet volt képes meg
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tartani. így megvan benne a nap és holdról szóló nem egy mythosi 
elem, melyeket mindeddig senki sem méltatott kellő figyelemre.

A nap és hold mythosát általam Hunyadmegyében gyűjtött 
négy népdalban és egy Moldován Gergely által fordításban közölt 
népdalban vélem feltalálhatni. Következőkben azoknak részint 
kivonatát, részint egyes idetartozó részleteinek fordítását adva, 
-czélom e sorokban azon momentumokat bírálva tárgyalni, melyek 
kétségtelenné teszik, hogy itt a nap és hold mythosával van 
dolgunk.

Egyik dalnak tartalma a következő: Celigrad (erről máskor 
bővebben) kapujánál egy ifjú áll napfényben s kéri anyját, házasí
taná meg őt. Az anya megházasítaná, de az ifjú konokul ragaszko
dik azon kívánságához, hogy saját leánytestvérét vegye el. Nővére 
így szól: Elmennék utánad, de vétek, mert egy vérből valók va
gyunk s összeházasodnunk nem szabad. Az anya megengedi fiának, 
hogy nővérét elvegye, ha csinál viaszból egy hidat az ország fölé, 
s a hid közepére egy forrást hideg vízzel, hogy a ki mellette 
elmegy, hajtsa meg magát s kérje az összeházasodott testvérek bű
neinek bocsánatát.

Egy másik, mely ennek teljesebb variatiója, a következő: 
•Celigrad kapujához támaszkodik egy nagy hajú ifjú, kezeivel a nap 
felé, arczával a hold felé fordulva s kéri anyját, adná neki saját 
leánytestvérét feleségül, mert a merre csak járt a földön, nem 
talált nővéréhez szépségre és járásra hasonlót. Az anya neki ígéri 
leányát, ha csinál magának vasbocskorokat aczélszijakkal s azok
kal megkerüli a világot. Az ifjú ezeket megcsinálván ismét kéri 
leánytestvérét. Az anya neki ígéri, ha készít neki réz-hidat az 
ország fölé és ezüst-hidat a világ fölé. Ezeket is elvégzi s kéri leány- 
testvérét feleségül. «No ha már így áll a dologi, szól az anya, fogd 
be a szekérbe lovaidat s induljatok esketésre. Elindulnak a temp
lomba. Ott azonban a szent szűz képe véres könnyeket kezd sírni 
s elindul a Danához. A menyasszony látva ezt, kéri a násznagyot, 
bocsátaná el kezét, hogy igazítsa meg fonnyadt menyasszonyi ko
szorúját; s mikor az kezét elereszti, így kiált fel: «Semhogy fivé
remnek legyek felesége, inkább legyek a halak étke s a kövek rozs
dája* — s beleszökik a Dunába.

Qa e költeményeket kellő figyelemre nem méltatjuk és ha 
különösen a mindkettőben sajátos vallásos befejezést és a modern 
vonatkozásokat tekintjük, könnyen reájuk foghatjuk, hogy ezek
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egészben modern idők productamai, mert valóban a modern átöl- 
töztetésből alig válik ki az ősi háttér. De mélyebb megfontolás 
után belátjuk, hogyha mostani alakjuk modern is, de conceptiójuk 
ősrégi. Erről meggyőz a költeményeknek egy pár oly sajátos mozza
nata, melyeket jelen viszonyainkba alig tudnánk beleképzelni. Első* 
ezen mozzanatok közöl az, hogy az ifjú saját leánytestvérét akarja 
elvenni. Mai culturviszonyainkkal ez semmiképen meg nem egyez
tethető momentum, mert noha tudom, hogy a testvérek közti házas
ság egyes iráni népíajoknál engedélyezett, sőt kötelező volt, még 
sem lehet arra gondolnunk, hogy e költemények szerzője a társa
dalom törvényeihez oly kevéssé alkalmazta volna eszmemenetét,, 
hogy oly viszonyokat tüntessen fel költeményeiben, melyek nem
csak hogy reális valósággal nem bírnak, de avval határozott ellen
tétben állanak. De a költő maga is érezte e házasságok valószínűt
lenségét, mert azok megtörténését lehetetlennek tünteti fel. Vagy 
talán egy erkölcsi princípiumot akart a költő a testvérházasság 
lehetetlenségének feltüntetésével megállapítani, — gondolhatná az. 
ember. De e föltevés elesik, ha tudjuk, hogy a költő mindig b ír 
azon társadalmi viszonyok tudatával, melyek ellen erkölcsi pél
dákkal kell fellépnie. Erdély népei közt azonban soha sem volt 
honos a testvérházasság, tehát ez ellen nem volt szükség ellen
szerre, s így azon föltevést, mintha itt a költő a testvérek közti 
házasságot moralisaló intentióval tüntetné fel lehetetlennek, el kell 
ejtenünk.

E mozzanat vezetett minket arra, hogy e költeményekben 
ősi elemeket keresünk. Más népek ősi hagyományai a nap és hold 
mythosára utaltak, s a következőkből kitűnik, hogy valóban itt- 
ezekkel van dolgunk.

A harmadik ide tartozó, ez év nyarán Hunyadmegye Vár
hely (Ulpia-Trajana) községében talált balladám ezt még inkább 
látszik bizonyítani. E ballada első része így szól:

Santita sőre a amblat 
Optusprediece ami 
Pe optusprediece caii 
Si nau cáp&tat prunka 
Ca öá’i piacé;
Píne candu sa’o dusu 
La sora ’sea Juan a.
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A szent nap utazott 
Tizennyolcz évig 
Tizennyolcz lóval 
S nem kapott leánykát 
Tetszésére valót.
Míg nem ment el 
Nővéréhez Juanához.
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Si on podu de argint 
Pót peste pemíot.»

Dar tu c’a se’m faci 
Neste scárii de fér

«Sőre frate sőre 
Mai audit ai o ba 
Dói frati de a s& lua
0 sora cu ou frate 
Fára dereptatea.* ? 
•Sőre frate sőre

«Sora dragea mea 
De áru vre Dumnedieu 
Cá s& te eu eu I >

• Drága nővérem 
Ha Isten is akarja 
Légy feleségem.*
•Nap, fivérem nap!
Hallottad vagy sem
Hogy testvérek elvegyék egymást 
Nővér éljen fivérrel 
A törvény ellenére* ?
• Nap, fivérem nap
De ha te csinálsz nekem 
Vas lajtorjákat 
És egy ezüst hidat 
Az egész föld fölé (tied leszek).*

Első része ez a foszladozó formájú költeménynek, melynek 
régiségét legjobban bizonyítja azon körülmény, hogy formája majd
nem prózaivá lapult el. Többi része zavart összefüggés nélküli, 
melyből még csak azt a momentumot emelem ki, hogy az ördög 
egy lóval megjelenik s így szól lovához: Igyál, igyál lovam, mert 
ezentúl nem iszol, mert a nap megházasodik, s gyermekei elégetik 
a világot. A vége kijelenti, hogy a házasságból semmi sem lett.

E költemény főbb mozzanatai megegyeznek az előbbi kettő
vel. A testvérházasság és annak lehetetlensége épen úgy van fel
tüntetve, mint az előbbi kettőben. Csakhogy itt az ifjú már meg 
van nevezve, — ez a nap, és Juana talán a hold, mert kit is kép
zelne mást a nép a naphoz méltó feleségnek mint a holdat ? És 
hogy itt igazán Juana alatt holdat kell érteni, bizonyítja balladáim
nak Moldván Gergelynél *) előforduló variatiója, melynek tartalma 
röviden a következő:

A nap el akarja venni nővérét Hiana Cosinzanát, de az Isten 
ellenzi ez összekelést. Mindazonáltal készülnek menyegzőre. De az 
osküvő folyama alatt egy kéz nyúl a leány után s a magasba fel
emeli 8 azután a tengerbe dobja. A nap nyugotra tartva utána 
megy s leszáll a habokba. Az Ur ismét kezét mártja a tengerbe, 
Hiánát kiveszi 8 fölhajitja az égbe, a hol a hold lett belőle. A köl
temény így végződik :

Te Hiana Cosinzana 
Ám jáijatok egymást látva,

*) Koszorú a román népkölteszet virágaiból, 55. 1.
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De örökre úgy elváltán,
Nap és éjjel tele vágygyal,
Szívetekben égő lánggal;
Lépten nyomon egymást űzve,
A kék eget megkerülve.

Itt már nap és hold is meg van nevezve, a mi az előbbi balla
dában Juana, az itt Hiana. Hogy mind a négy variatio egy eredetű, 
vagy legalább is mind a négy közös forrású, arról kétség nem 
foroghat fenn. Több mozzanataiban mind megegyeznek, egyikből 
másikból, különösen a két elsőből a nap és hold tndata kiesett, de 
hogy azokban napot és holdat kell keresnünk, megmondja a két 
utolsó.

Már a testvérházasságok oly gyakori feltevése s hogy avval a  
népköltők oly gyakran foglalkoztak (ha nem akarjuk a testvérek 
közti házasságot föltételezni), bizonyítja, hogy az oláh nép elősze
retettel foglalkozott ez égitestekkel s ősi traditiót őriz e dalokban, 
de mely traditiók a későbbi viszonyokban átalakultak.

A nap és hold ily sajátos felfogása az oláh népköltészetben 
magyarázatát találja más népeknél is előforduló ilynemű perso- 
nificatiókban, melyek a napot és holdat szintén így képzelik. Az 
Eddában éj és nap, hold és nap mint testvérek fordulnak elő és a  
mythicus Mundilförinek gyermekei. A lettek, arabok szintén test
véreknek képzelik, csakhogy az oláh felfogással ellenkezőleg a n a
pot nőnek, a holdat férfinak, a Rigvedában ugyanígy. A grönlandi 
Amingat űzi Melinát a napot, nővérét. Egy olasz mese Bzerint Sole 
és Luna Talliának gyermekei. De legérdekesebb a Vedáknak egy 
idevonatkozó helye, mely feltűnően megegyezik balladáink tartal
mával, és mely, ha kétség forogna fenn ezek ősi volta felett, bizo
nyítaná, hogy itt hold- és napról van szó.

flSaranju leánya Jami nagyon ismeretes alak a Vedákban s 
van egy érdekes párbeszéde bátyjával, melyben az éj kéri bátyját a  
napot, hogy vegye nőül s melyben ez visszutasítja ez ajánlatot, 
mert azt mondja: Bűnnek nevezik, ha testvérek összeházasodnak.**} 
Tehát itt is épen mint az oláh mythosban megvan a visszautasítás 
momentuma s megvan azon sajátos vonás, mely a bűn feltünteté
sével a lehetetlenséget inaugurálja.

*) Mttller Miksa, Ujabb felolvasások a nyelvtudományról. «Jam&
az iker.*
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De ha még kétség forogna fenn e balladák mythikns volta 
felől, figyeljük meg a balladák többi mozzanait, hogy ez esetleges 
kétségeket is eloszlassak.

Jellemző a lovak és szekér előfordulása. Egyik balladában az 
anya felszólítja az ifjút, hogy fogja be a lovakat szekerébe s men
jenek esküvőre. Másikban a nap tizennyolcz lóval átázik, Moldo- 
vannál kilencz lóval. A nap mythosaiban 16 és szekér mindenütt 
nagy szerepet játszik. Északi népek szerint az éj és nap utaznak 
mint más istenek, a napnak szekere van, az éj egy-egy lovat fog be. 
Aeschylosnál a nappal fehér lovakkal utazik. A Vedabeli költők a 
napot és hajnalt magát néha lovaknak képzelik, azaz futóknak, 
nyargalóknak, noha általánosabb náluk az a felfogás, hogy a napot, 
hajnalt lovak húzzák. Ezen transformatiót igen szépen magyarázza 
Müller Miksa, midőn «Mythosok a hajnalról» ez. felolvasásában 
azt mondja: «Ez nem többet jelent mint a mi szemmel látható, t. i. 
hogy a fényes sugarak, melyeket hajnalban napkelte előtt láthatni, 
keleten mintegy felágaskodva az égen, s fellővelve minden irányban 
villám sebességével húzzák a napvilágot, mint a lovak a harezos 
szekerét. Együtt is fordul elő szekér és ló, mikor a Yedákban a 
lovak a hajnal kocsijába fogottakként vannak feltüntetve*. A Mithra 
reliefeken is ott vannak a nap és hold szekerét vontató lovak.

Feltűnő az oláh népköltészetben a lovak gyakori előfordu
lása. Az említett balladákban kétségkívül a nap lovairól van szó, 
de egy más költeményben így szólítja meg az ifjú kedvesét: «Jer 
velem szép kedvesem, mert befagyott a Duna s átmehetünk rajta 
három lóval; egy feketével mint a holló, egy veressel mint a ka- 
kuk (?) és egy szürkével mint a galamb. A feketét eladom, a vörös
sel mulatok, a szürkével utazom.*

Mi szüksége van a paraszt ifjúnak utazáskor három lóra ? Úgy 
sejtem, hogy itt is mythikus lovakkal van dolgunk. Az égi testek 
hogy lovakúl vannak feltüntetve, ezt tudjuk; de van példa rá, hogy 
a nap bizonyos szakai kísérőkként vannak feltüntetve. Sőt a csil
lagok is kísérőkként serepeinek, midőn egy oláh népköltemény azt 
mondja: «Innen Szegedig hét szerető mutatja nékem az utat, hét 
szeretővel utazom.* És ha itt a hét szerető alatt a gönezöl-szeke
rének hét csillagát érti, fenntartással azon nézetnek adhatunk kife
jezést, hogy a paraszt ifjú itt a hollófekete éijet, a vörös nappalt 
és a szürke hajnalt lovaknak képzelte. Elsőt elkölti — elalussza, 
másodikon mulat s a harmadikon utazik — hajnalban.
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A Yédákban a hajnal lova szürke, a tűz lovai vörösek. S a  
Vedákban nem egyszer táláljuk már azon következetesen keresz
tülvitt mythologiai transformatiót, hogy a lovak alatt egyszerűen 
napot, hajnalt értettek. Beinmaor v. Zwetemél az év szekere hét 
fekete és hét fehér ló által huzatik, s itt is midőn keresztültör a 
lovagló és szék erező istenségek képzete, bizonyítja, hogy midőn a 
lovakban bizonyos időszak jelképezését látom, nem járok puszta 
légből kapott föltevések terén.

De előfordulnak balladáinkban a hidak, és pedig különösen 
réz és i 2ü*thídról van szó. A rézhídról az van mondva, hogy 
legyen építve az ország fölé, az ezüsthíd a világ fölé. Ez építke
zési mód feltüntetéséből kiviláglik, hogy a rézhíd kisebb legyen 
mint az ezüsthíd. — E hidak kétségkívül az eget kell hogy áthi
dalják, hogy a nap vagy hold járhassanak rajta. Igen közel fekszik 
azon föltevés, hogy itt a rézhíd alatt szivárványt kell érteni. A köl
temény a nappal készítteti meg, s a népben van annyi megfigyelő 
lehetség, hogy látja minden alkalomkor, miként tűnik fel a szi
várvány az esőcseppeken át megtört napsugarakból. És a rézhíd 
kisebb mint az eztisthid ! Ha az ezüsthíd alatt tejutat'kell érteni, 
a mi valószínű ; kétségtelen hogy a szivárványnak kisebbnek kell 
lenni, mert a nép hite az, hogy a szivárvány nem az egész égbol
tot övedzi körül, hanem egyik folyóból kiindúlva, szívja abból a 
vizet s ráhajlik egy másik folyóra.

E költemények — bár én nagyon ősieknek tartom, ha nem is 
mai conceptiójukban, de ősi hátterüket illetőleg — sem maradhat
tak érintetlenül az ősi hagyományokat keresztvízzel és tömjénnel 
pusztító keresztény vallás befolyásától. S jellemzőnek tartom azt, 
hogy a keresztéD y befolyás a költemények végén látszik meg legin
kább, mert itt lehettek a veszedelmesebb vonatkozások az ősi 
hitre. Ezeket kellett helyettesíteni. A nép helyetesítette és ösztön- 
szerüleg keresztyén képzetekkel, kiesvén tudatából az őseredeti 
képzet. Hogy két testvér szereti és üldözi egymást, abban semmi 
veszedelmest nem láttak, de ki tudja mik voltak azon istenségek 
nevei, melyeket Szűz Máriával, az ördöggel és a keresztények 
istenével kellett h e ly e t te s í te n i! A kereszténység itt is összetörte az 
ősi h ag y o m án y o k  jegeczeit, hogy kereszt alakjára jegecczé fagyassza 
újra. ügy vagyunk itt is mint meséink hőseivel, Szt. Péterrel, 
Szt. Péntekkel, Szt. Vasárnappal, melyek megett ősi istenségek 
rejlenek.
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A NAP- ÉS HOLD-MYTHOS. 6 0 1

A nap és hold mythosa lappang egy másik N.-Rápolton 
1880-ban általam talált balladában, hol két nővér elválásáról van 
szó s hol nap és hold mint két nővér van feltüntetve. Tartalma a 
következő:

A völgyön két csillag kel fel, de azok nem csillagok, hanem 
két nővér. Egyik mind sírva, a másik mind nevetve megyen. A ne
vető növer kérdi a síró nővértől, miért sír ? Hogy ne sírnék, szép 
nővérem, szól a másik, hisz anyánk el akar választani egymástól-

Un’a-in deal spre resarit Téged elküld napkeletre 
Cá acolo-i loc eantit, Mert ott szentelt hely van,
Un’a-in jós cátra apus Engem elküld napnyugatra,
Cá acolo-i loc ascuns Mert ott rejtett hely van

és nem fogunk találkozni, csak akkor, ha a járom rügyet hajt, ha 
a jegenye diót terem, a füzfácska édes almát és a paradicsom 
kökényt, azaz — soha.

Csillagoknak nevezi tehát a költő a két nővért, és nem tagadva, 
hanem mintegy hasonlatúl azt mondja, hogy olyanok, mint két 
nővér. Ezek elválasztása köznapi viszonyokból meg nem magyaráz
ható. Mert miért küldené el az anya egyszerre mind a két leányát, 
minden igaz ok nélkül. Vagy talán szolgálatba küldi ? Akkor kár 
találkozásuk elé oly lehetetlenségeket gördíteni. A népköltő külön
ben is indokolná az elválást, mert a népköltemények indokolásuk
ban inkább többet mondanak mint igen keveset. Keletre küldi a 
napot, nyugotra a holdat, azaz mikor amaz keleten van, ennek 
nyugaton kell lennie. És ha az előbbi balladákban a tragicai momen
tum az, hogy soha sem vehetik el egymást a testvérek, úgy itt az, 
hogy soha sem találkozhatnak. Az egyik nővér sír, a másik nevet; 
a napmythosokban pedig a hajnal örvendezőnek, az éj szomor- 
kodónak van feltüntetve. A Rigvedában nap és éj nővérek, ikrek, 
de testüket különbözővé tették: az egyik fényes, a másik sötét.'

Láttuk e költeményekből, hogy a testvéreket és ez utóbbiban 
a nővéreket egy felsőbb hatalom nralja, mely amazokban a házas
ságok létrejöttét megakadályozza, emebben a nővéreket örökre 
elválasztja. Az általam gyűjtött költeményekben a hatalom az anya, 
Moldovánnál Isten. De ki ez az anya, ki ez az Isten ? Ennek csak 
megközelítő megfejtésére ez időszerint vállalkozni lehetetlen, de sőt 
még hozzávető föltevésről sem lehet bzó, mert az anya jelleme oly 
kevéssé van kidomborítva, hogy semmire sem következtethetünk.

Azonban e tárgyat illetőleg nem hagyhatom idézetlen Müller
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6 0 2 MAILAND OSZKÁR.

Miksának egy pár szavát, ki Mithra és Varunáról, az istenek közűi 
e két élő szellemről, a mezők megtermékenyítőiről és az éjek táp
lálóiról, egy ősi dalt idézve így szól: • Anyjuknak olyas hely kép
viselőjének kell lennie, hol az ikrek találkoznak s honnan kiindulni 
látszanak napi pályájukra. Ez a hely a hajnal vagy alkonyat, a  
nap kelte vagy nyugta.»

Végűi ide iktatok egy mondát, melyet John Rae talált az eski- 
moknál s melynek mythikus alapja egészen megegyezik az oláh nép 
azon mythikus felfogásával, mely szerint a napot ifjúnak, a holdat 
nőnek képzeli, mely hasonlatosság egyszersmind igen fontos adat 
az összehasonlító ethnologia kezében.

•Sok évvel ezelőtt egy nagy eszkimó hódító oly nagy hatal
mat ért el, hogy képes volt az égbe felmászni. Egyszer felvitte nő
vérét is az égbe s magával vitt egy kis tüzet is. A tűzhöz sok gyújtó 
anyagot rakott s képezte a napot. Egy darabig nővérével jó egyet
értésben élt, de később kezdett vele rosszul bánni s üldözte. Nővére 
eleinte eltűrte gorombaságait, de egyszer a férfi tüzet dobott utána a 
elégette az arczát. (Ezóta vannak a holdban foltok.) A leány szépségé
nek el vesztét nem tudta elszenvedni, megszökött fivérétől s képezte 
a holdat. A fivér kezdte üldözni s üldözi most is, s noha némely
kor közel ér hozzá, még sem érheti utói s nem fogja utolérni soha.» 
A hold képződési módja itt is el van mondva, mint a Moldován- 
féle balladában; az elválás, üldözés és lehetetlenség momentumai 
pedig megegyeznek mind a négy említett balladám főmozzanataival.

Elmondhatjuk tehát, hogy a nap és holdról szóló mythos meg 
van az oláh népköltészetben ép úgy, mint más nép ősi traditióiban; 
de egyszersmind úgy találjuk, hogy az oláh népköltészetben fen- 
maradt ilynemű ősi elemek különösen egyes vonásokban megegyez
nek más népek ilynemű mythosi maradványaival, és oly feltűnően, 
hogy önkénytelenül közös eredetre kell gondolnunk. De ha e talán 
még korai feltevést el is vetjük, ez adatok néppsychologiai tekin
tetben igen fontosak, mert egy új sugárral világítják meg a népek 
lelke fejlődésének azon közös vonásait, melyek különböző viszonyok 
közt, eltérő égaljak és fejlődési föltételek mellett is, működéseik 
végeredményében, egész népek lelkét uraló képzetekben, felfogások
ban találkoznak. E felfogásokban a népek lelkei oly összhangban 
zengnek össze, mely édes képzelésben ringatta és ringatja még 
máig is az emberiséget.

Déva, 1884. M ajland  O s z k á r .
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