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rol minden funkciót (ebben az esetben a tu
lajdonosnak megfelelő funkciókat), melyeket 
a képviseltek per definitionem nem gyakorol
hattak. A tulajdon esetében (nem úgy, mint 
a politikai vélemény vagy akarat esetében, 
melyek tekintetében legalább egyes elméle
tek feltételeztek némi megfelelést a „képvi
selt” és az „eredeti” vélemény vagy akarat kö
zött) ez annak bevallását jelentette volna, 
hogy a képviselők összessége („az állam”) 
gyakorolja a megfelelő tulajdonosi funkció
kat, míg a képviseltek nem; és hogy ebben az 
értelemben az előbbiek tulajdonosok, de az 
utóbbiak nem. Ezért aztán az egész koncep
ciót inkább nem elemezték. Ugyanakkor a 
szükségletek feletti diktatúra rendszerében 
erőteljes mechanizmusokat vezettek be azért, 
hogy megakadályozzanak „mindenkit” (tehát 
a lakosság nagy részét) abban, hogy az „álla
mi tulajdon” tulajdonosi funkcióiba beavat
kozzék, mely tulajdon állítólag nem volt más, 
mint az ő saját „társadalmi tulajdonuk”. Az 
eredmény egyrészt a „tulajdonhiány” volt az 
államszocializmusban, mely általában véve 
talán nem mint szenvedés csapódott le 
(szemben a vertikális hiányok többi típusá
val), de bizonyára érezhető volt mint a sza
badságjogok megnyirbálása, mint egyfajta ir- 
ritáció, melyet otromba hazugsággal leplez
tek. Másrészt ez irányította és táplálta a for
radalom utáni neokonzervativizmus ellenté
tes irányú kilengését, amely számára a tulaj
donnak csak a leginkább pointillista-indivi- 
duális értelme számít igaznak és „szabad
nak”, és amely alapján nem alkotható meg a 
gazdaság mint közintézmény fogalma.

Mivel e helyütt nem tárgyalhatjuk ezt a fo
galmat a teljesség igényével, röviden a követ
kezők állapíthatók meg. Egy szemantikai 
tény is bizonyítja, hogy valójában a gazdasá
got közintézményként kezeljük (az államosí
tásról és tulajdonelvételről vallott filozófiai 
nézeteinktől függetlenül). Mikor valami baj 
van a gazdasággal (vagyis mások magántulaj
donának összességével), akkor a hivatalban 
lévő kormányhoz fordulunk, és azt köve
teljük, hogy tegyen valamit az ügy érdeké
ben. E szemantikai tényben rejlő feszültség 
kétféle leegyszerűsítéssel vezethető le; vagy 
azzal a doktriner liberális-konzervatív állítás
sal, hogy a kormánynak (szintúgy a közfelfo
gásnak) semmi köze ahhoz, ha mások tulaj

donával történik valami; vagy pedig a teljes 
körű államosítás követelményével. A „gazda
ság mint közintézmény” tézise e két véglet 
között áll, Nem kérdőjelezi meg az egyes tu
lajdonosok tulajdonjogát, nem azért, mert a 
szentség auráját fonja a tulajdon köré, ha
nem mert tiszteli a szabadságjogokat (és az 
egyik legfontosabb szabadságjog a tulajdon
nal való rendelkezés joga). Ugyanakkor e né
zet úttörői a cégek, gyárak, vállalatok tulaj
donosait úgy is tekintik, mint egy olyan letéti 
alap képviselőit, melynek ügyeibe a „társada
lomnak” (vagyis „mindenkinek”) határozot
tan joga van beleszólni, mert a letéti alap 
helyzete kihat „mindenki” életére. A gazda
ság mint a fentiek szerint értelmezett társa
dalmi intézmény nem lesz végső csodaszer. 
Nem biztosíthatja a gazdasági diszfimkciók 
megszűnését, és bizonyosan nem a „szűkös
ség” eltörlését, De ez szavatolhatja a moder- 
nitás ingájának szabad lengését, és ez a leg
jobb, ami elmondható róla.

Fehér Ferenc 
(Törzsök Judit fordítása)

KRITIKAPÁLYÁZAT

„NEM NŐTTEK AZ ÉGIG”
Jankovics Marcell: A fa mitológiája 
Csokonai Kiadó, Debrecen, 1991.
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„C sillag , g y ö n g y  és f ö l d i  ágbó l 
H á r o m  e lle n ző  v ilágbó l,
Ú j  je le n sé g , ú j  c so d a ."

A tavasszal történt, hogy a gimnáziumban, 
ahol dolgozom, egyik magyar szakos kolléga
nőm kérdőre vont; ki volt az a görög mito
lógiai alak, aki fává változott, s általánosság
ban, mi a fává változás motívumának értelme 
a mítoszokban. E kérdést ő is úgy kapta egyik 
tanítványától, s úgy vélte: én mint ógörög 
szakos hivatottabb vagyok felelni rá.

Mint azonban ez oly gyakran megtörténik 
hasonló esetekben, a remélt egy-két monda
tos, kimerítő és korrekt válasz helyett asszo
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ciációk és összefüggések zavaros tömege to
lult a nyelvemre, s hamarosan fel kellett ad
nom a reményt, hogy a tízperc adta keretben 
ezeket értelmes, kerek válasszá formálhatom. 
Kitértem hát a kérdés elől, mondván, hogy 
a probléma igen bonyolult, sokféle megköze
lítése van, s feldolgozása önálló monográfiát 
igényelne.

Akkor még nem ismertem Jankovics Mar
cell könyvét, A FA MlTOLÓGlÁjÁ-t, mely mint
ha éppen az említett hiány pótlására született 
volna. Nem ismertem, csupán a kirakatüve
gen keresztül kacérkodtam vele karácsony 
óta. Kacérkodtam, mert noha bolti árát mind 
nehezebben lehet beilleszteni a középiskolai 
tanár havi költségvetésébe, minden jel arra 
mutatott, hogy ezt a könyvet, mint számomra 
szakmailag nélkülözhetetlent, valamilyen 
úton elkerülhetetlen megszereznem.

A könyv ugyanis rendelkezni látszott a ko
moly tudományos monográfiák valamennyi 
ismérvével. Igaz, a Csokonai Kiadó neve 
egyelőre nem sokat mondott nekem, de ez a 
hazai könyvkiadás jelenlegi helyzetében nem 
jelent semmit. A díszes kiállítás, a fénylő fe
kete borító, rajta egy -  láthatóan aranyból ké
szült -  kegytárgy' fotója a Helikon vagy' a 
Gondolat Kiadó legigényesebb klasszikus tu
dományos kiadványait juttatja a szakmai kö
zönség eszébe. (Aligha szándéktalanul.) A kö
tet belső kiállítása -  Sulyok Géza tervezése, 
Oláh Tibor fotói és reprodukciói -  pedig fe
lül is múlja mindazt, amit hasonló kiadvá
nyoknál állami kiadó megengedhetett magá
nak az elmúlt évtizedekben.

De természetesen nem az ilyesfajta külső
ségek látszottak a könyv tudományos vonz
erejének. Én azt tartottam meggyőzőnek, 
hogy a kiadvány három szakmai lektorának 
egyike Hoppál Mihály, akinek az uráli mito
lógiáról tartott egyetemi előadásaira még tíz 
év elmúltával is hálás lelkesedéssel emléke
zem. Meggyőzően hatott a négyoldalas mu
tató (hogy ez a Famutató címet kapta, holott 
láthatóan nem egy szempontú, azt fel lehetett 
fogni tréfának) és az ugyanilyen terjedelmű 
bibliográfia is. (Bár ez utóbbi a VÁLOGATOTT 
FORRÁSOK megjelölés alatt szerepel, holott az 
itt felsorolt művek többsége n e m  forrás, ha
nem szakirodalom.)

S persze nem volt ismeretlen s nem is ha
tott kedvezőtlenül a szerző neve. Jankovics

Marcell elsősorban filmrendezőként ismert, 
bölcsészdiplomával -  a legfrissebb Ki KICSO
DA? adatai szerint -  nem rendelkezik. Még
sem csupán filmjei -  mindenekelőtt a feled
hetetlen FEHÉRLÓFIA és a Televízió mesemű
sorainak legmagasabb színvonalát képviselő 
Magyar népmesék -  alapján vívott ki tiszte
letet. Korábbi néprajzi, vallástörténeti tanul
mányai tekintélyt parancsoló tudományos 
antológiákban jelentek meg. (Az őshazától 
a Kárpátokig. Budapest, 1985; Erósz a 
FOLKLÓRBAN. Budapest, 1987.) Egyik szerző
je volt -  többek között Hoppál társaként -  az 
1990-ben kiadott, hiánypótlóJ ELKÉPTÁR-nak. 
Méltán bízhattam tehát, hogy új könyve kellő 
tudományos színvonalon áll, noha a feladat, 
amelyre vállalkozott, bármely szakembert 
messzemenően próbára tenne.

Messzemenően, hiszen nem egy bizonyos 
nép, kultúra, származási vagy területi közös
ség famítoszainak vizsgálatáról van itt szó. 
Jankovics á lta lá b a n  vizsgálja a fa szerepét az 
emberiség kultúrtörténetében. A legkülön
bözőbb nyelvek, korok, égtájak mítoszait veti 
össze. Az antikvitás és az ősi Kelet hagyomá
nyai mellett jelen vannak nemcsak a keresz
ténység és az iszlám, de India, Szibéria, Finn
ország, Latin-Amerika, Ausztrália hiedelmei 
is -  és a sort még folytathatnám...

És ez a módszer szükségszerű is. Régen le
járt az egyes kultúrákat egymástól elszigetel
ten vizsgáló, szűk látókörű részterület-kuta
tások kora. A filológia jövőjét a mind széle
sebb körű összehasonlító vizsgálatok jelentik. 
S ha az idő és tér távolsága időnként komoly 
nehézségeket jelent is, az egybeeséseket tu
domásul nem venni tudományos struccpoli
tika. Ahol a kapcsolatot nem tudjuk magya
rázni, ott -  egyre nyilvánvalóbb -  nem annak 
tagadása, hanem a magyarázat keresése a tu
dóshoz egyedül illő magatartás.

De míg az elméletben ez vitathatatlan, a 
gyakorlatban egyre nehezebben áthidalható 
nehézségeket állít a kutatók elé. Hiszen nem 
kevesebb következhetne belőle, mint hogy az, 
aki ilyen jellegű munkára adja fejét, egyszer
re legyen képzett klasszikus filológus, egyip
tológus, indológus, asszirológus, urálista, al- 
tajista, s még hosszan sorolhatnánk, hány 
diszciplína tudósa. Nem csupán az e szak
ágaknál szükséges (nagyrészt kihalt) nyelve
ket kellene ismernie (ezek száma egyetlen
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szakág esetében is tíz felett járhat!), de vala
mennyi szakterület teljes szakirodalmát, nap
rakészen. Kérdés, létezik-e oly mértékben fo
gékony lángelme, akinek számára e követel
mény nem teljesíthetetlen. Megoldásként ta
lán különböző szakemberek teammunkája 
maradna. (Ezt persze megint csak igen nehéz 
összehangolni.)

A múlt században egy-egy kiváló szakem
ber -  például a Jankovics által is gyakran idé
zett Frazer -  képes lehetett rá, hogy korának 
teljes vonatkozó ismeretanyagát összefoglalja 
egy monumentális alkotásban. Sőt, az olyan 
dilettáns is, mint amilyen Schliemann volt, 
hasznosan járulhatott hozzá a tudomány fej
lődéséhez. Mereven elzárkózni a szűk szak
ma határán kívülről érkező vélemények elől 
a mai, összehasonlíthatatlanul differenciál
tabb tudományosság nevében sem lenne he
lyes. Az óvatosság azonban indokoltabb, mint 
valaha.

így amikor végre -  húsvéti ajándékként -  
hozzájutottam Jankovics könyvéhez, igen ve
gyes érzésekkel olvastam végig. A vállalkozás 
méretei és a téma fontossága iránti tisztelet 
viaskodott bennem a filológusi szempontok
kal. Meglehet, ez utóbbiak -  vagy legalább 
egy részük -  szőrszálhasogató okvetetlenke- 
désnek minősülnek. Kétségtelen: lelkiisme
retes alkalmazásuk könnyen megbéklyóz
hatja a fantázia lendületét, pedig az ilyen lé
legzetű munkáknál ez nélkülözhetetlen, 
Amennyire lehetett, igyekeztem is tompítani 
őket. Teljesen elhallgattatnom azonban nem 
lehetett. Hiszen éppen ez az effajta munka fő 
nehézsége: egyszerre kell megőriznünk az al
kotó fantázia szabadságát s ragaszkodnunk 
mégis (igenis!) kicsinyesen azon kötöttségek
hez, melyek utólag a munka hitelét lesznek 
hivatottak biztosítani.

Esetünkben egy szigorúbb filológus már 
azon fennakadna, hogy Róbert Graves val
lástörténeti művei nemcsak helyet kaptak a 
bibliográfiában, de a leggyakrabban idézett 
szakirodalom szerepét töltik be. A könyv har
madik fejezete (Fanaptár és faábécé, 37, 
kk.) például teljes egészében Graves THE 
WHITE GODDES (New York, 1966) című kö
tetén alapul.

Szaktudóskörökben divat kategorikusan 
tudománytalannak minősíteni Graves mun
káit s minden őrá hivatkozó művet. Magam

azonban óvakodnék ettől. Meggyőződésem, 
hogy Graves elméleteire igenis érdemes oda
figyelni. Noha módszerei nélkülözik a valódi 
tudományos gondosságot, alaposságot, s így 
eredményei mindig vitathatók, sok megálla
pítása mégis igazolható (legalább részben) a 
kritikai vizsgálat utó lagos elvégzésével,

Csakhogy Jankovicsnál éppen ez az utóla
gos kritikai vizsgálat hiányzik. Gravesre ő 
úgy hivatkozik, mint maguktól értetődő igaz
ságok megfogalmazójára. S még ez sem len
ne baj, ha álláspontját indokolná. Ehhez 
azonban -  e könyv alapján -  nem bizonyos, 
hogy megfelelő háttérrel rendelkezik.

Ez megjelenik egyrészt a szakirodalom 
szűkösségében. Feltűnő, hogy a négy oldalnyi 
irodalomjegyzék mindössze tizenegy olyan 
művet tartalmaz, melynek szerzője nem ma
gyar, s nem is fordították magyar nyelvre. 
Ezek mindegyike angol nyelvű. Vannak kö
zöttük igen tekintélyes szerzők -  például Mir- 
cea Eliade -, ám jól látható, hogy a könyv va
lójában a magyar vagy a magyarul olvasható 
klasszikusok (Frazer, Róheim Géza) eredmé
nyeit használja fel, s ennél tovább lépni nem 
áll szándékában, de módjában sem.

Még ennél is súlyosabb gondot jelent a 
nyelvi kompetencia kérdésessége. Könnyen 
észrevehető például, hogy igen gyakori gö
rög nyelvi példáit Jankovics a Soltész Ferenc 
és Szinyei Endre által összeállított ÓGÖRÖG
MAGYAR SZÓTÁR-ból veszi, mely 1875-ben je
lent meg (majd 1984-ben -  jobb híján -  ki
adták reprintváltozatát), Már megjelenése 
pillanatában sem volt korszerű, nyelvtani ne
vezéktana és szerencsétlen tipográfiája miatt 
ma már alig használható.

Jankovics -  az Előszó (7.) tanúsága sze
rint -  még 1988-ban gyűjthette össze műve 
anyagának nagy részét. Akkor még nem állt 
rendelkezésére az új ÓGÖRÖG-MAGYAR NAGY
SZÓTÁR (Györkösy Lajos, Kapitánffy István és 
Tegyey Imre munkája, Budapest, 1990). 
Mégis hiba volt beérnie a Soltész-Szinyei-féle 
munkával. Jobban jár, ha valamely idegen 
nyelvű szótárat hívja segítségül. így a szótár 
nemegyszer félrevezeti. Például a nőnemű 
m ürtosz (mirtuszfa) szó többes száma valóban 
jelenthet szem érem ajkat (55.), ám az alak ter
mészetesen nem m ü r ta i, hanem m ü rto i. (Fel
tehetően a szótárban olvasható [hja? tévesz
tette meg a szerzőt. Ez azonban a szóalaknak
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nem a végződését, hanem a névelőjét jelöli. 
Phoinikiasz nem „bíbort” jelent (57.), hanem 
a délkeleti szelet, „Fönícia szelét”. A szótár za
varó szedése okozhatta, hogy a szócikk ösz- 
szemosódott a phoinikizó igével, melynek 
egyik jelentése valóban „bíborszínű vagyok”.

„Tanú” görögül nem martür (129.), hanem 
martüsz (birtokos esetben martürosz). A „tej” 
(180.) nem galaktosz (az megint csak birtokos 
eset!), hanem gala. A „tölgy” görögül nem 
drusz (47., 49.), hanem drüsz.

Opé valóban nyílást jelent, s előfordul a 
kassza szóalak is, mint a kaszaurisz/kaszórisz 
(prostituált) rövidített alakja. De ebből me
részség lenne arra következtetni, hogy a Kosz 
sziopeia név a kassza-opé („kurva luka”?) kife
jezéssel lenne kapcsolatba hozható. (191.) Ha 
nem akarjuk elfogadni K. Tümpel vélemé
nyét, aki a századfordulón a kainümai (kitű
nik, kiemelkedik) igéből származtatta e név 
előtagját (L e x i k o n  d é r  g r ie c h is c h e n  u n d  
r Öm is c h e n  M y t h o l o g i e , ed. W. H. Roscher. 
II. Leipzig, 1890-97), úgy sokkal logikusabb 
az a magyarázat, melyet Jankovics szintén fel
vet: „a kassziafa odva”.

Kassziopeia a ránk maradt elbeszélések 
szerint etióp királynő volt, Perszeusz anyósa. 
A név alapján persze valóban elképzelhető, 
hogy -  mint Jankovics sugallja -  eredetileg 
faistennő volt, s a nevének utótagjában sze
replő nyílás igazából mégis vulvát jelent. (De 
nem nyelvi szinten!)

Az mindenesetre bizonyos, hogy mind a 
Cassiopeia csillagkép, mind a Cassiope nö
vény nem a mitikus Kassziopeiától nyerte ne
vét, Ezért nem indokolt közvetlen jelentés
összefüggést keresni közöttük, ahogyan azt 
Jankovics teszi.

Nem ez az egyetlen etimológiai probléma, 
mely előfordul a műben, Noha Kheirón ken
taur nevét L. v, Sybel is a kheir (kéz) szóból 
származtatta (Roscher I. Leipzig, 1884—90), s 
ez alkalmasint helytálló is, mégsem lehet úgy 
fogalmazni, hogy e név „kezet” jelent. (69.) 
(Már csak azért sem, mert alakilag a „rosz- 
szabb, hitványabb” jelentésű középfokú mel
léknévvel esik egybe. Az ETYMOLOGICUM 
Magnum innen is eredezteti, de ez népetimo
lógia.) S erősen vitatható Nemeszisz istennő 
nevének a nemosz (erdő, berek) főnévből tör
ténő eredeztetése. (164.) E főnév maga is az

„oszt, feloszt, juttat” jelentésű nemé ige szár
mazéka. így bizonyosan van köze Nemeszisz 
nevéhez is; ám ez utóbbi -  mint elvont foga
lom -  közvetlenül az ige jelentéséből vezethető 
le; az embernek kiosztott végzetre, az osztályré
széül jutó, elkerülhetetlen büntetésre vonat
kozik.

Az pedig végképp elfogadhatatlan, ahogy 
Dódóna, a szent jóshely nevét, mely Hjalmar 
Frisk szerint (GRIECHISCHES ETYMOLOGI- 
SCHES WÖRTERBUCH I. Heidelberg, 1960- 
70), a Dódón folyónév illyr eredetű képzővel 
ellátott származéka, szerzőnk összekapcsolja 
a Dióné, Duma, Démétér istennőnevekkel (47.), 
illetve ezeket egymással. S ezzel kapcsolatban 
hadd utaljak magyar nyelvi etimológiára is. 
Noha jól tudja, hogy dió szavunk török jöve
vényszó, úgy gondolja, hogy „közös iráni ere
detet” (?) feltételezve ez mégiscsak kapcsolat
ba hozható a Déó, Dia, Dióné istennevekkel, 
sőt a Diós balanos („Zeus makkja” =dió) kife
jezéssel. (48.) Itt Ipolyi Arnoldra hivatkozik. 
(M a g y a r  M y t h o l o g i a . Pest, 1854. repr. 1987. 
251.) De ami 1854-ben még tudományosan 
felvethetőnek látszhatott, azt ma már komoly 
kutató nem engedheti meg magának.

S mit szóljunk fa szavunk etimológiájá
hoz? A T esz tanúsága szerint az uráli alap
nyelvhez tartozó szó ez, esetleges altaji kap
csolatairól lehet még beszélni. Ez persze még 
nem zárná ki, hogy egészen ősi szinten 
összefüggést keressünk közötte és az indoeu
rópai tha tő között, mint Jankovics teszi. (10.) 
Ám hogy az itt felsorolt modern indoeurópai 
alakok mindegyike idevonható, azt legalábbis 
indokolni illene. (Ha másképp nem, egy 
mértékadó indoeurópai etimológiai szótárra 
hivatkozva.)

És vajon honnan származik az adat, hogy 
a fügét Naxoszon meilikhosznak nevezték?

Más nyelvekből vett példák esetében ke
vesebb kompetenciám volt ellenőrizni a 
könyv állításait. De fenti tapasztalataim alap
ján már gyanakvással fogadtam a tölgy jelen
tésű héber szóalakok rokonítását az Él, Eló- 
him, sőt Allah istennevekkel. (79.) Már csak 
azért is, mert a J ankovics által felsorolt ala
kok csak részben egyeznek meg a Pollák Ka- 
im-féle, 1881-ben kiadott HÉBER-MAGYAR 
TELJES SZÓTÁR adataival. Igaz, ez ismét kor
szerűtlen szótár. Sajnos nem derül ki, hogy
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Jankovics melyik korszerűbbet használta, s 
hogy kitől származik az etimológia ötlete.

A hivatkozások hiányosságai egyébként is 
sajnálatosan jellemzők a műre. A 60. oldalon 
például megtudjuk, hogy mikor Phaethón, a 
Nap fia apja helyére próbált állni, s miután 
kozmikus katasztrófákat idézett elő, maga is 
elpusztult, gyászoló nővérei „görög forrás 
szerint” nyárfává változtak. De miféle görög 
forrásról lehet itt szó? Graves (GÖRÖG MÍTO
SZOK I—II. Budapest, 1970. 42. d. 5. sz. j.) tíz 
forrást sorol fel Phaethón történetéhez. Kö
zülük csak hét görög, három latin nyelvű. Az 
sajnos -  a Graves műveire általánosan jellem
ző túlzott nagyvonalúság jegyében -  homály
ban marad, hogy az itt említett részletre me
lyek térnek ki közülük. A szóban forgó fa 
nem is valamennyiüknél nyárfa: Vergilius 
(ECLOGÁK VI. 62.) égerfáról, Lukianosz (IS
TENEK PÁRBESZÉDEI, 25.) nyírfáról tud.

Kétségkívül körülményes munka mind a 
tíz hivatkozást ellenőrizni. Emígy viszont a 
könyv megbízhatósága szenved csorbát.

Hasonlóan já r el Jankovics, amikor az an
tik Thébai és Delphoi daphnaphoria-ünne- 
pét mutatja be, melynek rituáléjába -  az aszt- 
rális szimbólumokkal díszített olajfatörzs hor
dozásában -  a modern karácsony előképét 
véli felfedezni. Ezúttal sem tudjuk meg, mi
féle forrás őrizhette meg az ógörög népszo
kást. Igaz, itt legalább azt megjelöli, hogy G. 
Thomson könyvéből (Az ELSŐ FILOZÓFUSOK. 
Budapest, 1975) származik az információ. 
Akinek tehát kedve van, Thomsonnál meg
találhatja a forrást is.

S honnan való az az információ, hogy 
Deukalión Dionüszosznak „apósa” (50.) s 
nem Ariadné fivéreként a sógora volt?

Avagy -  hogy immár elszakadjunk a görö
göktől -  a Tiermesz lapp viharisten szarvas
vadászatára (132.) való hivatkozások? Átnéz
tem E. Reuterskiöld tanulmányát (A LAPPOK 
MITOLÓGIÁJA), mely maga nem szerepel 
ugyan a bibliográfiában, szerepel viszont 
több másik ugyanazon kötetből, amelyben ez 
is napvilágot látott magyar fordításban. (A 
t e j ú t  f i a i . T a n u l m á n y o k  a  f i n n u g o r  n é 
p e k  h it v i l á g á r ó l . Budapest, 1980. 231. 
skk.). Itt azonban Tiermesz neve nem szere
pelt. S hasztalanul néztem meg ugyanitt La- 
uri Honko munkáját (FINN MITOLÓGIA, 188. 
skk.), nem derült ki belőle, honnan ered az

a gondolat, hogy Váinámöinen a Kalevalá- 
ban az Orion csillagképet testesíti meg. (125.)

Sajátságos, hogy a kopjafaállítás gyakorla
tának türk eredetéről szólva viszont Vám- 
béry Árminra hivatkozik a szerző -  Vámbéry- 
nek azonban a bibliográfiában egyetlen műve 
sem szerepel!

Fel lehetne persze vetni, hogy mindezek 
olyan apróságok, melyek a könyv gondolat- 
menetének lényegét nem érintik. Annál is 
kevésbé, hiszen a szerző előszavából (7.) ki
derül, hogy e munka alapja egy népszerű is
meretterjesztő tv-sorozat volt. A szigorú tu
dományosság szempontjait így valóban indo
kolatlan lenne számon kérni -  ha nem maga 
Jankovics hangsúlyozná ugyanitt: „becsvá
gyóbb” volt „annál, hogy... tíz könyvből” írjon 
„egy tizenegyediket”, s megpróbálta „új szemszög
ből feldolgozni a témát...”. Eszerint viszont már 
mindenképpen a tudományosság igényével 
kellene a vállalkozásnak fellépnie.

S persze a nyelvi tévedések, a pontatlan 
vagy másod-harmadkézbőli hivatkozások 
igen komolyan visszahathatnak a tartalomra 
is: téves információkkal zavarják meg.

Elhangzik például, hogy Homérosz sze
rint Phaethón (211.) „maga a Napisten volt” -  
következésképpen mítosza a Nap pályája 
megváltozásának emlékét őrizné. Csakhogy 
Homérosznál szó sincs ilyesmiről. O a phae
thón (ragyogó) szót jelzőként használja -  nem 
is magára a Napra, hanem annak fényére. 
(Iliász XI. 735., Odüsszeia. V, 479.) (Sze
mélynévként legfeljebb a Hajnal egyik lovára 
alkalmazza -  ODÜSSZEIA XXIII. 246.) Ebből 
semmiképp nem következik, hogy a Phae- 
thón-mítoszt egyáltalán ismeri, még kevésbé, 
hogy annak hősét azonosítaná apjával, a 
Nappal, Ezek után mit gondolhatnánk azok
ról a meg nem nevezett szerzőkről, akik„...«z 
ókorban többen...” ugyanezt állították? Pedig 
valóban voltak ilyenek (kései, hellenisztikus és 
római írók): felsorolásuk megtalálható a 
Roscher-lexikon Phaethón szócikkében (III. 
Leipzig, 1897-1909. 2200.), melyet maga a 
szerkesztő írt,

Ugyancsak a Nap állítólagos egykori pá
lyamódosulása (210.) állna Jankovics szerint 
az Atreusz-mítosz egyik mozzanatának hátte
rében. Atreusz öccsével, Thüesztésszel vi- 
szálykodik a Mükéné feletti hatalomért. Mi
után Thüesztész jutott trónra, Atreusz -  Ze
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usz biztatására -  felteszi neki a kérdést: le- 
mondana-e az ő javára, ha a Nap visszafelé 
haladna pályáján? Thüesztész -  képtelenség
nek vélve e feltételt -  igennel válaszol, s erre 
esküt is tesz; Zeusz végrehajtja a csodát.

E történetnek már az ókorban is adtak 
csillagászati értelmezést. Polübiosz szerint At- 
reusz „ ...a z t ism erte fe l ,  hogy a  N a p  e llenkező  
irá n yb a n  fo ro g , m in t a z  É g ”. (Sztrabón I. 2. 15.; 
lásd még Lukianosz: Az ASZTROLÓGIA, 12.)

Ám nem csupán az a probléma, hogyJan- 
kovics ismét csak általánosságban hivatkozik 
„ a n tik  m itologizáló m ag ya rá za t”- ta (noha a for
rásokat ezúttal Graves is pontosan megjelöli), 
sokkal inkább az, hogy e csillagászati magya
rázat (melyből egyébként is csak némi erő
szak árán lehet a Jankovics sugallta értelme
zést kiolvasni) nyilvánvalóan hellenisztikus 
kori racionalizálása egy ősi mítosznak, amint 
ezt maga Graves (GÖRÖG MÍTOSZOK 111. 2.) 
is megállapítja.

Még komolyabb félreértésekkel találko
zunk ott, ahol az életfamotívum mezopotá
miai és zsidó előfordulásairól esik szó.

„ A z  egyik  legősibb írott szövegben , a  GlLGA- 
MES-eposz su m er vá lto za tá b a n  m á r  o lva sh a tu n k  a  
v ilá g  isten n ő  la k ta  é le tfá járó l.” (87.)

Azt a magyar olvasóközönség is tudhatja 
-  hála a Rákos Sándor-féle művészi fordítás 
számos kiadásának s ezek apparátusainak -, 
hogy a GlLGAMES-eposz az óbabiloni korban 
(Kr, e. XX-XVII. század) keletkezett a k ká d  
nyelven. Az újasszír korig (Kr. e. VII. század) 
több változata is forgalomba került, hettita és 
hurrita nyelvű fordításai is készültek (bizo
nyos részeit csak e fordítások őrizték meg), 
ám su m er  v á lto za ta  n e m  volt\

Gilgames kétségkívül népszerű hős volt a 
sumer epikus költészetben is, alakját több rö
vid hősének megörökítette, Ezek közül öt ol
vasható magyarul Komoróczy Géza fordítá
sában, a FÉNYLŐ ÖLEDNEK ÉDES ÖRÖMÉBEN (A 
SUMER IRODALOM KISTÜKRE. Budapest, 1983. 
2. kiadás) című kötetben. Ezek azonban nem 
„változatai” az akkád nagyeposznak, legfel
jebb forrásai, irodalomtörténeti előzményei.

Az a mű, melyre Jankovics gondol, a GIL
GAMES, Enkidu és az Alvilág című „kis- 
eposz”. Ennek második felét akkád fordítás
ban valóban hozzáillesztették a GlLGAMES- 
eposz újasszír változatához. A Jankovics által

említett, a világfára vonatkozó rész azonban 
a mű elején  szerepel.

A problémát ez esetben is az okozza, hogy 
Jankovics sem a sumer hősének, sem az ak
kád nagyeposz szövegét nem vizsgálta meg 
magyar fordításban sem. (Bár ez utóbbi sze
repel a bibliográfiában.) Információja -  mint 
kiderül -  Vjacseszlav Ivanov tanulmányából 
származik. (A LÓ ÉS A FA -  KÍSÉRLET ŐSI INDIAI 
RITUÁLIS ÉS MITOLÓGIAI JELKÉPEK MEGFEJTÉ
SÉRE. In: uő: N y elv , m ít o s z , k u l t ú r a . Buda
pest, 1984. 173.) Ez a máskülönben igen ér
tékes tanulmány még zavarosabban adja meg 
a forrást: „ A z  egyik  legősibb írott szövegben, a  
GlLGAM ES-eposz su m e r  (legősibb, óbabiloni) vá lto 
za tá b a n ...” (Kovács Zoltán fordítása.)

Az, hogy a tanulmány szövege a sumer 
költészetet mintegy azonosnak minősíti az 
óbabilonival, intő jel kellett volna hogy le
gyen bármely kutató számára: ellenőriznie 
kell az idézett szöveget! Sumer szövegről lé
vén szó, ez persze nem egyszerű, ám ese
tünkben a hőséneknek van filológiailag kifo
gástalan és költőileg is értékes fordítása, Ko- 
moróczynak köszönhetően. (FÉNYLŐ ÖLED
NEK... 182. skk.) Ha Jankovics ezt használja, 
úgy ta rta lm i szempontból sem lett volna ki
szolgáltatva Ivanov -  ezek után kétes hitelű 
-  átírásának és tolmácsolásának. Akkor ta
pasztalhatta volna, hogy az Ivanovnál 
Im .d u .g u d n a k  olvasott madárnév Komoróczy 
olvasatában A n z u  (Ivanov tanulmánya 1974- 
ben jelent meg először, s kérdés, hogy szö
vegértelmezése a kko r  mennyire volt korsze
rű), továbbá, hogy a Lilith női név helyett itt 
L ila  szerepel.

Graves és Patai is felvetik (HÉBER MÍTO
SZOK. Budapest, 1969. 10. 5.), hogy ez a Lila 
azonosítható a rabbinikus hagyományok Li- 
lithjével. De az azonosság nem magától érte
tődő! Az egyik név nem helyettesítheti a má
sikat, kivált nem magyarázat nélkül.

Végképp érthetetlen, miért azonosítja 
Jankovics ugyanitt Lilithet az úgynevezett 
„Első Évával”. Rabbinikus források mind
kettőt emlegetik, mint Ádám korábbi felesé
gét, még Éva előtt, ám több közös vonásuk 
nincs is.

Azon már meg sem lepődünk, hogy Jan
kovics a pálmát a „babiloni terem téstörténetben” 
szereplő életfaként emlegeti. (57.) A Rákos
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Sándor fordította babiloni teremtéseposzban 
viszont pálmával sehol nem találkozunk.

Egyiptológiai vonatkozásban figyelemre 
méltó a Göncölszekér csillagképéhez fűződő 
hiedelmek elemzése. „Ez a Marhacomb áldo
zati állaté« volt, Széth bikaistené...” (125.) Nincs 
szükség mélyebb egyiptológiai ismeretekre 
ahhoz, hogy megtudhassuk: Széth állatalakja 
egy azonosíthatatlan (a későbbi ókorban sza
márnak vélt) faj. Emellett megjelenhet még 
krokodilként vagy vízilóként, ám bikaként 
soha. Csupán a tudományág hazai mentorá
nak, Kákosy Lászlónak RÉ FIAI című kézi
könyvét kell megnéznünk. (Budapest, 1979. 
318-319.)

A  RÉ FIAI azonban nem szerepel Jankovics 
bibliográfiájában. Kákosy két másik könyve 
viszont igen. Ezek közül az idézett helyen az 
E g y ip t o m i  é s  a n t ik  c s il l a g h it  (Budapest, 
1978) egyik információjának félreértéséről 
van szó.

Mint ez utóbb említett Kákosy-könyvből 
(51-52.) kiderül, a Göncölszekér Egyiptom
ban valóban Széth csillagképe. Am van egyet
len szövegemlék (egy Kr. e. IV. századi bika
szarkofágon), mely Oszirisszel hozza kapcso
latba ugyanezt az égi jelenséget. Itt értelme
zik a Göncölt Marhacombként, ahol a meg
szólítás egyértelműen Osziriszhez és nem 
Széthhez szól. (Egyiptom bikaistene Apisz 
volt, akit később Oszirisszel azonosítottak).

A 101. oldalon Szűz Máriáról olvashatjuk, 
hogy az evangéliumi hagyomány szerint-Jó
zsefhez hasonlóan -  Dávid leszármazottja lett 
volna. Konkrét hivatkozás is szerepel itt. (MÁ
TÉ: I. 1. kk., Lukács 1. 27. kk.) A mondott 
helyeken azonban csakis József leszármazási 
tábláját találjuk. Máriáéról az evangéliumok 
sehol nem ejtenek szót.

Igen ötletes A KÉT TESTVÉR című német 
népmese erotikus jelképek szerinti értelme
zése (118-119). Eszerint például a mese bo
szorkányának vasorra a csikló jelképe lenne. 
Csakhogy a mese legújabb, igen igényes for
dítása sem tud vasorról! (J. és W. Grimm: 
G y e r m e k - é s  c s a l á d i m e s é k . Budapest, 
1989. 252. kk. Fordította Adamik Lajos.) Ez 
nem is meglepő, hiszen a vasorrú bába alakja 
tőlünk nyugatra ismeretlen, a német folklór 
csupán boszorkányokról tud.

S hogy lehetett leírni ezt a megjelölést: 
„...az Ob és a Jenyiszej két partján lakó hantik és

manysik...”? (97.) Akár Fodor István VERECKE 
HÍRES ÚTJÁN című kötetében (Budapest, 
1975. 12-13.), akár a már említett A Tejút 
FIAI belső borítóján hozzáférhető az az etni
kai térkép, melyről kiderül, hogy vogulok 
(manysik) az Obnak kizárólag a nyugati ol
dalán élnek; osztjákok (hantik) ugyan a kele
tin is, sőt ott nagyobb számban, ám a Jenyi- 
szejnek még a nyugati partjáig sem terjed a 
területük. Igaz, a szelkupokat, akik a Jenyi
szej nyugati partját lakják, szokás osztják-sza- 
mojédoknak is nevezni, ám ennek ellenére 
csak igen távoli nyelvrokonai az ugor osztjá- 
koknak. Az úgynevezett „jenyiszeji osztjákok” 
pedig ketek, tehát még csak nem is beszélnek 
uráli nyelven.

Nagy kár, hogy mindezen hibákat, pontatlan
ságokat nem sikerült elkerülni. Jankovics vál
lalkozása ennél többet érdemelt volna. Nem 
csupán jó  szándéka, de az a valóban tisztelet
re méltó munka is, melyet elképzeléseinek 
kifejtésébe, rendszerezésébe fektetett.

S itt szólok végre arról is, amivel valójában 
kezdenem illett volna a bírálatot: a mű gon
dolatairól. Nem véletlenül hagytam azonban 
legutoljára őket. S nem is csupán azért, mert 
a kákán csomót keresni mindig könnyebb, 
mint komoly szellemi teljesítményt érdem
ben méltatni. Hanem főképpen azért, mert 
Jankovics gondolatmenetét nehéz pár szóban 
rekonstruálni. Nem fejtegeti, magyarázza 
hosszasan elképzeléseit: hagyja, hogy beszél
jenek a példák. Egy-egy tétel igazolására az 
adatok oly tömege vonul fel, hogy nincs az a 
tudományos monográfia, amelynek becsü
letére ne válna. Igaz, a példák nem mind 
egyenértékűek. Hogy Hófehérke a mese 
Walt Disney-féle filmváltozatában (de egyéb
ként az eredeti népmese szövegében is) meg
megriad az erdő fáitól, leselkedő szörnyek
nek látja őket, az önmagában még kevéssé bi
zonyítja a fák animisztikus tiszteletét. (26.) 
Am az adatok ilyen bősége messzemenően 
elegendő hiteles példát is nyújthat minden 
gondolathoz.

Ezek fényében rajzolódik ki az az alap
igazság, hogy egyetlen mitikus motívum 
hány rétegét képes magába sűríteni az em
beri életnek s az azt körülvevő világnak. S 
ezek nem egymást kizárva, hanem összekap
csolódva, egymást erősítve működnek.
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Ha ezt felismertük, a vallástörténeti kuta
tás talán legelső alapelvéhez érkeztünk el.

így derül ki a fákról is, hogy vallásos tisz
teletüknek hányféle motívuma van, az ere
dendő animizmustól, mely mint mindenben, 
a fában is emberi, sőt emberfeletti lelket fel
tételez, az égitestek és a Tejút jelképes felidé
zéséig. A kettő között ott van többek között 
az idő, az élet, az életadó anya (Magna Mater, 
s ennek keresztény változataként Szűz Má
ria), a szerelem és a szexualitás, a halál, de 
egyben a halhatatlanság megtestesítője, s 
mint ilyen, a fő összekötő kapocs e világ és 
túlvilág, Menny, Föld és Alvilág között.

S akkor még nem esett szó arról, hogy az 
ember története a szó szoros értelmében a 
fán kezdődött (tudniillik amikor „lejött” róla) 
(14.), hogy a fának köszönhette a tüzet (11.), 
számos táplálékfajtát (a gyümölcsök mellett a 
sokáig alapélelemül szolgáló tölgymakkot!) 
(13., 45.) és az emberi élet oly alapvető kel
lékeinek, kísérőinek nyersanyagát, mint a 
bölcső, az ágy és a koporsó. (169. skk.)

Jankovics semmilyen szempontot nem 
hagy kihasználatlanul. Már az Előszó (7-8.) 
kitér a téma fő aktualitására: a környezetvédel
mi szempontokra. Ezek jegyében elemzi Erü- 
szikhthón mítoszát, aki fejszét merészelt emel
ni Démétér istennő szent tölgyére, s ezért 
örökös éhséggel bűnhődött. Az értelmezés 
kissé talán leegyszerűsített, kissé aktualizált. 
(Erüszikhthón valójában alkalmasint azért 
akart ágat vágni a tölgyről, hogy azzal a szak
rális királyi méltóságra való igényét bejelent
se. Az ilyen gesztus az ősi királyáldozatok ko
rában magában hordta büntetését, s ezt csak 
később válthatta fel -  amikor a történet ere
deti jelentését már nem értették -  az örökös 
éhezés, mint Démétérre kiemelten jellemző 
büntetés.) Mégsem mondhatjuk, hogy ez a 
modern szempont nem kapcsolódna szük
ségszerűen a könyv témájához. S hasonlóan 
ötletes az Epilógus, ahol -  mintegy visszaté
rítve az olvasót a jelképek világából a hétköz
napok szintjére -  kimagasló történelmi sze
mélyek, festők, költők kedvenc fáit tekinti át, 
illusztrálva a leírottakat Csontváry cédrusai
val, Arany János, Ady Endre, Devecseri Gá
bor verseivel.

Vitatható pontok persze az elméleti fejte
getésekben is akadnak. Jankovics például 
négy állomást különböztet meg az antropo-

morfizált fa és a már teljességgel embersza
bású, de fa-attribútummal rendelkező isten 
között. Ugyanakkor szerinte ezek „csak for- 
mállogikai szempontból rendezhetők sorba, fejlődés- 
történetűeg nem”. Ezt azzal indokolja, hogy a 
legfejlettebb forma már primitív népeknél is 
megjelenik, míg a kezdetlegesebbeket megta
láljuk igen fejlett társadalmakban is. (25.) 
Megítélésem szerint ez nem mond ellene az 
időrendiségnek -  csupán azt bizonyítja, hogy 
a vallásosság egészen kezdetleges formái él
hetnek még hosszú ideig tovább, az újabb fej
leményekkel párhuzamosan.

Mindebből kitetszik: A FA MITOLÓGIÁJA cí
mű könyv valóban hivatott lett volna arra, 
hogy hazai viszonyok között igen-igen ritka, 
de nemzetközi mércével mérve is tekintélyes 
vallástörténeti monográfia legyen.

Bízzunk benne, hogy noha e lehetőséget 
nem valósította meg, mégsem született hiába. 
Aki elolvassa, annak gondolataira bizonyosan 
megtermékenyítően fog hatni. S talán ösz
tönzőjévé válhat a témát valóban tudományos 
igénnyel feldolgozó újabb munkáknak. Ame
lyek -  ahogy Graves munkáira -  erre a 
könyvre is szégyenkezés nélkül, bár vitázva 
hivatkozhatnak majd.

De érdeklődő tanítványaim kezébe hiteles 
tájékoztatásul -  sajnos -  nem tudnám jó  szív
vel adni.

Uhrman Iván

A TESTET FELSZABADÍTÓ 
BÉCSI AKCIONIZMUS

Válasz Radnóti Sándornak

Kedves Sándor!
Bevallom, írásod kezdetben eléggé tanácsta
lanná tett. A bécsi akcionista Rudolf Schwarz- 
koglerről szóló cikkemet a Holmi szerkesztő
jeként elfogadtad, s a szeptemberi számban 
minden változtatás nélkül közzé is tetted. A 
színvonalra és presztízsre igencsak kényes fo
lyóirat hasábjain való megjelentetést részed
ről önmagában is hallgatólagos érték
ítéletnek tekintettem. Ám hogy ezt mégse


