
Takács György
BABBA MÁRIA

- Második rész -

"...Babba Mária? Hát az... mindenki avval 
foglalkozik, akiket az ember, kikvel barátkozik, 

akiket mmer, hát az mind, mindenki evvel...
Mindenki ezen a környéken olyan.

Mind olyanok, inkább olyanok."
(Szent Kata mámi, Gyimesfelsőlok, Réce-pataka)

László Gyula veti fel, hogy ”a magyar régészeti 
kutatásban (...) mindinkább olyan eredmények bontakoznak 
ki, amelyek az eurázsiai műveltség egyik - eddig figyelmen 
kívül hagyott - jelenségtömbjében szidta emlékréteget mu
tatnak ki". (36/149) A szkíta művészetben "görög és két- 
folyamközi fogalmazásban tűnik fe l az ősi istenanya alakja" 
(36/151), ám "a görög aasszonyalak csak rövid időre tudta 
más formába öltöztetni a szkítáknál és a többi ázsiai népnél 
már régeben meglévő istenanya-képzetet. Ez a képzet itt

4. kép Hun arany szarvasünő a "mcgtcrmékenyülés helyzetében"
Orsoszből, az időszámításunk kezdete körüli időkből. (Kiszely nyomán)

állatformában élt, méghozzá úgy látszik, elsősorban szar
vasünő alakjában öltött testet", (36/152) (4. kép) "Potapov a 
sámán-hit irodalmából és saját, új szempontú adatgyűjtésé
ből azt a tételt szűri le, hogy az Altaj és a Szaján-hegység 
törzseinél az egykor leginkább elterjedt totemállatok erede
tileg egytől egyig szarvas és agancsos erdei vadak voltak. 
(...) Ezeknek az állatoknak a képét találjuk a Jenyiszej és az 
Altaj sziklarajzain, nemkülönben a minszki bronzrégisége
ken és csontfaragványokon is. Ezeknek az állatoknak a neve 
az altaji és szajáni nyelvjárásokban, valamint a szibériai ro
kon nyelvekben a pur/bur/, pul/bul/ szóbokor valamelyik 
változata." (36/158) Így például a jakutoknál "búr" = szar
vas, a szojotoknál "búr" = jávorszarvas/hím/, ''pur-a/pur-u'' 
= szar-vas, bika, a karagaszoknál "pur" -  jávorszarvas. A 
"pur /búr/, pul/bul/" kifejezés az altajiban, a sorban, a tele- 
utban, a szagaiban, a kacsincban, az urjancháiban és a csu- 
limban "jávorszarvas"-1, " szarvasünő"-X jelent. (36/165,66)
H. Paasonen alapján továbbá: szarvas = boaco (lapp), puzej

(votják), pasi (vogul), péca, pés (osztják), poro (finn: rén
szarvas!), pelan (csuvas). (49/12) A pur/bur/, pul/bul/ gyök 
László Gyula további fejtegetéseiben még Isten és ember 
ősnevek, valamint törzs-, sámándob-, és sámánnevek 
alkotójaként tűnik fel. (36/166-69)

A fenti gyökök feltűnően megegyeznek azzal a "bar" 
gyökkel, amelynek jelentéseivel behatóan foglalkoztunk. 
Az egyezés akkor válik majd teljesen nyilvánvalóvá, amikor
- részben az úgynevezett sámánizmus, részben pedig a 
Csodaszarvas-monda, illetve a szkíta ábrázolóművészet 
segítségével - felfedezzük, hogy a szarvasünő képében meg
jelenő, a "bar" gyök változataival megnevezett Istenanya - 
Napistennő.

A sámánizmus oldaláról kiegészítve az eddigieket, elő
ször a sámándobokon található egyes állatalakok elnevezé
seiből következő tanulságokat vonjuk le. "A baraba török 
sámándobok felső mezőjében három, alsó részen pedig egy 
állat látható... (...) A törökök (...) ezeket a vadakat "bura"- 
nak, "burga"-nak, stb. nevezik, s hátas állatoknak tekintik, 
'amelyeket a föld szellemei, az ülgenek, azonkívül maga a 
sámán lovagol meg." (53/111) A sámán a bura hátán utazik 
küldetésének teljesítése közben, s a bura ezen kívül is segíti 
őt feladatának ellátásában. (53/114) A bura a sámán anya
állata. Csolko Iván tunguz sámán szerint "minden sámán
nak van anyaállata, s ez szarvasállat alakjában jelenik meg, 
szarvai vannak." (18/115) A sámán öltözete mindig szoro
san összefügg a segítő anyaállattal, így a szarvassal kapcso-

5. kép Szarvasöltözetű tunguz. sámán (Harva nyomán)

latos képzetek is megjelennek a sámán ruháján. (5. kép) A 
szarvas-öltözet ugyan nem az egyedüli állat-viselet a sámá
nizmus körében, hiszen például Harva háromféle; madár-, 
medve-, és szarvasruhát különböztet meg (29/15), de talán a 
legjellemzőbb, és nagyön elterjedt, amint azt az egész eur
ázsiai térséget jellemző, agancsos fej viseletű emberalakokat 
ábrázoló sziklarajzok is bizonyítják. "A szarvas-típus ese
tében a figyelmet leginkább a fejfedő kelti fel, amely rend
szerint vaspántokból formálva körbefutja a fejet, és négy 
különböző pontból kiindulva kereszteződik felette, a pántok 
találkozásából kiemelkedő agancs-szerű képződménnyel. 
(29/15) Ilyen szarvasagancs-fejviselet jellemzi például a 
burját, a szamojéd, a szelkup, (6. kép) a mongol, a szolon és 
a tunguz sámánokat. (18/85-86 és 29/16) Láthatjuk, hogy a 
sámánizmus egészét áthatja az ősi szarvas-alak, melyet a 
"bar"-ral szoros rokonságot mutató gyökből képzett nevek
kel szólítanak meg. Feltevésünk szerint ez az alak a szar
vasünő képében megjelenő Nagy Istenanya továbbélése,
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6.. kép Szelkup sámán agancsos koronája (Diószegi nyomán)

Aki - amennyiben a dolgozat elején felvázolt nyelvtörténeti 
kapcsolatok megállják a helyüket - Napistennő.

A szkíta művészet területére való átlépés előtt feltét
lenül neg kell jegyeznünk, hogy a továbbiakban szidta mű
vészet alatt - a szkíta népnév alapjául szolgáló szaka (=nép, 
többes számban szakit = népek) kifejezés jelentéstartalmára 
való fokozott figyelemmel - nem csupán azt a művészetet 
értjük, amit egyfajta művészet- és kultúrtörténeti "jólnevelt- 
ségből" fakadóan általában szokás, hanem - figyelembe 
véve többek közt Fettich Nándor és László Gyula ezzel 
kapcsolatos érveit (22/9 és 37/47,65) - mindazt a művészeti 
produktumot, ami az egész eurázsiai térségben domináló, 
egységes vallási alapélményű, azonos eredetmondájuk által 
egymással szoros mitikus rokonságban álló népek külön
böző - az európai művészet korszakaihoz hasonlóan megha
tározható - stíluskorszakaiból (pl. szkíta, szarmata, hun, bol
gár, magyar), mindvégig kimutathatóan ugyanazt az egysé
ges gondolati világot tükröző, egymáshoz szervesen kapcso
lódó formavilággal megjelenítő ábrázolásaiból fennmaradt.

így lehetséges az, hogy a szkíta szarvasábrázolások 
sorát egy hettita szarvasalakkal nyitjuk, a hettiták ugyanis 
minden valószínűség szerint a "szkíta11 népek közé tartoztak 
(vö.;40), s ez a rokonság a művészet terén is teljesen 
nyilvánvaló. Az Álaca-Hüyük-i sírban talált, i.e. 3200-2100 
körüli időkből származó botvég szarvasalakja első pillan
tásra is közeli rokonságot mutat a hagyományosan "szkítá"- 
nak nevezett művészet köréből származó szarvasábrázo
lásokkal, s ez a benyomásunk további igazolást talál, ha fi
gyelembe vesszük a szobrocska különleges méreteit, sajátos 
Hesztétikáját,f. A mellékelt képen (7. kép) jól látszik a 
szarvas alakjának kerek harmóniáján átszűrődő ellentét, ami 
a kicsiny test, és a hatalmas, szétáradó agancs között feszül,
- ha a görög alapokon nyugvó európai esztétika felől

7. kép Hatalmas agancsú hettita szarvas (Akurgal nyomán)

közelítünk felé. Jó, ha tudjuk azonban, hogy ennek nincs 
különösebben sok értelme, hiszen a keleti gyökereitől már 
Arisztotelész korára nagyrészt elszakadt, nevében (hé 
eszthétiké tekhné) is a külső, szervi érzékelésre (aiszthé- 
szisz) utaló görög, s a rá épülő, még szekularizáltabb euró
pai esztétika éppen lényegénél, világszemléleti módjánál 
fogva nem tud mit kezdeni a szarvasalakok e sajátságával. 
A hatalmas agancs ugyanis - amely az egész eurázsiai tér
ségben meghatározó jellemzője a szarvasábrázolások egy 
jól körülhatárolható csoportjának - minden esetben túlmutat 
az esztétika sajátos tárgykörén, s arra hívja fe l  figyelmün
ket, hogy egyfajta szent-ábrázolással, szentképpel; nagy 
valószínűséggel a fent említett "pur/bur/, pul/bul/" gyökökre 
épülő nevekkel megszólított Istennő, a Szarvas Anya meg

jelenítéseivel állunk szemben. Mindez persze korántsem 
magától értetődő, ezért alaposabb bizonyítást igényel.

Érdemes talán rögtön azza! kezdeni, hogy a ''túlmé
retezett" agancsok nem gyakorlatlanságból, nem a képző- 
művészeti ismeretek hiányából erednek, hiszen az óriási 
agancsú szarvasok teste a legtöbb esetben tökéletesen meg
formált, rajta minden fontos részlet lendületességében is 
precíz virtuozitással jelenítődik meg, szemben az agancsok 
"absztrakt" megfogalmazásával. Az agancsok eszerint felte
hetőleg valamiféle sajátos jelentést hordoznak - más aligha 
indokolhatná, hogy egymástól térben és időben is oly mesz- 
sze eső ábrázolásokon újra és újra ugyanazok a hatalmas 
agancsok bukkannak fel. A hettita botvég szarvasfigurája 
például több mint ezerötszáz évvel régebbi a hivatalosan is 
szkítának elismert szarvasábrázolások legtöbbjénél, mégis 
nagyon szoros kapcsolatban él velük, ugyanazt a világot 
éltető alapelvet idézi, s ez a kapcsolat legkézzelfoghatóbban 
talán éppen az óriási agancsokban jelenik meg. (8. kép)

A szkíta szarvasábrázolásokat jellemző hatalmas agan-
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8. kép Szkíta szarvas Fazirikból, óriási, szervesen növekvő aganccsal 
(Gijaznov - Bulgakov nyomán)

csők nem állapotszerüek, hanem szinte a szemünk láttára 
sarjadnak, burjánzanak, mint egy újabb és újabb hajtásokkal 
gazdagodó növény. A növekedés, az évről évre terebélye
sedő forma természetesen jellemző a szarvasagancsra, újabb 
példák segítségével azonban beláthatjuk, hogy ez esetben 
nem csupán erről van szó. Egyes sziklarajzokon ábrázolt 
szarvasok agancsa például fa  alakban tör a magasba (9. kép)

10. kép Sziklarajz részlete Mandalából -  a szarvas fejéke vaíóságos erdő 
képet idézi (Okladnyikov nyomán)

9. kép Fa-agancsú szarvast ábrázoló sziklarajz SzcmirecsjébSI
(VasziSjevszkij nyom ár)

másoké valóságos kis erdő képét idézi fel a szemlélőben 
(10. kép), de hasonlóképpen "túlburjánzott a legtöbb ránk 
maradt szarvasábrázolás fejéke is. Felmerül a kérdés: 
biztos-e, hogy az em lített pá ldák mindegyikében valóban és 
kizárólag csakis szarvasaganccsal van dolgunk?  Talán nem 
meglepő, ha azt mondjuk: Pusztán abból, hogy a szarvas 
fe jén , az agancs megszokott helyén látható, és agancs alakú

11. kép Szildarajz részlete a mongóliai Manhan-Szomon-ból. szarvas, 
testéből sarjadó hajtással (Okladnyikov nyomán)
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12. kép A szcmirecsjci szíIdarajz-szarvasának testéből kinövő forma lehet 
növényi, állati, vagy akár emberi is. (Vasziljevszkij nyomán)

15- kép Ikreket világra bízó arany szarvasanya alakja a Hét Testvér- 
kurgánból. (Artamonov - Formán nyomán)

ez a "testrész", még egyáltalán nem következik, hogy 
valóban agancs, és csakis agancs. A szarvas, és az élet
vagy világfa együttes megjelenítését már a művészet 
legkorábbi időszakából is ismeijük. A hatalmas agancsú 
szarvasok testéből kisarjadó hajtások félreérthetetlenül a 
termékenység, a növekedés, az élet jelképei. Jól példázza 
ezt két újabb sziklarajz (11-12. kép), melyek közül a 
második, fa-agancsú szarvas testéből kinövő alak éppúgy 
lehet növény, mint állat, vagy ember. Ezek szerint <22 emlí
tett ábrázolásokon és nagyszámú társukon szereplő szarva
sok fejéke nem pusztán agancs, hanem esetenként valami
lyen más minőség, így például az életfa vagy világfa megi- 
dézöje is lehet. Erre utal az agancsok gyakori hetes tagolt

13. kép Létra-agancsú szarvas Bajan-EngerbS! (Okladnyikov nyomán)

sága is, ami a hétbolygó-rendszer alapján szoros kapcso
latba hozza őket nemcsak az életfával, hanem az azzal 
analóg sámánlétrával is. Ezt bizonyítja a Bajan-Engerből 
származó pöttöm szarvas agancsa helyén égbenyúló létra, 
valamint az a szintén Mongóliában található ábrázolás, 
amelyen a "létrát" már használat közben láthatjuk. (13-14. 
kép). A Hét Testvér-kurgánban fellelt piciny bronz szar
vasalak (15. kép) agancsa a fává terebélyesedésen túl egy 
központi mag köré szervesülve a kör alak irányába mozdul. 
A szarvas feje eggyé nő teste középső részével, pontosan 
ott, ahol vemhessége idején a szarvasünő születendő mag
zatát hordozza. A lágyan hátrahajtott fejből sarjadó fa for
májú agancspár hét-hét ága közül a két középső érdekes

14. kép Agancslctrájú szarvas Erdenyi-Szant-ból (Okladnyikov nyomán)
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módon megvastagodik, s ellentétben a többi, egyetlen pont
ból elősugárzó ággal, azok mögött illetve alatt, a szarvas 
testének két, egymáshoz igen közel elő pontjából nő ki. A 
többi ágnál finomabban tagolt két középső rész érezhetően 
nem növényi, hanem állati vagy emberi létmódot jelenít 
meg. Egymásnak feszülő szimmetrikus kettősük - éppen 
ebből a közegből kinőve! - az Ikrek alakját, mitikus tusáját 
vetíti elénk! Ezáltal az agancsok jelentésének újabb rétege 
világosodik meg. A szarvasalak fejékének sugárzása által 
közrefogott mag hazai analógiák segítségével a Alapnak 
feleltethető meg, míg a fává szervesülő agancs a Tejút 
kozmikus képét idézi, (vö.: 1.37) Az Ikrek a szarvas testéből 
sarjadnak ki, ami egyfelől a szarvas alakjának az állatövi 
rendben (zodiacus) való elhelyezkedését teszi lehetővé, 
miszerint a szarvas alakja a Tejúttal - s így az Ikrekkel is - a 
lehető legszorosabb kapcsolatban lévő Nyilas jegy második 
holdházaként számon tartott szarvasalak megjelenítője, 
másrészt pedig azt jelenti, hogy hogy a szarvasalak jól fej
lett agancsai dacára: szarvasünő. Agancsos szarvasünő, 
mely ikreket hoz a világra, fa-formájú, az emberivé formáló
dó alakokat magába foglaló, hétágú agancskoronájában. 
Az agancsos szarvasünő alakja félreérthetetlen módon, bor
já t szoptatva látható egy ugyanonnan származó aranyozott 
ezüst reliefen. (16. kép) A Szarvasanya fejét díszítő hatal
mas aranyozott agancs az előzőleg bemutatott ábrázolá
sokkal együtt népünk és a rokon népek Csodaszarvas-mon
dáinak világába ragad bennünket. Az eddig elmondottak 
esszenciája és koronája egy valószínűleg az i.e. I. évezred 
elejéről származó, Szibériában talált, rozetta formájú, pere
mén sorjázó sziromlevelekkel díszített lemezke. (17. kép) 
Az apró lemez kerek alakja a szélén végigfutó sziromsorral 
a Napot jeleníti meg. A lábain fekvő, fejét hátrafordító 
szarvas állat, s a testéből kisarjadó életfán tündöklő Nap 
együttese az eddigiek tökéletes képi összegzése: Világvirág.

Mindezek után, a Csodaszarvas-monda felé való to
vábblépésünk előtt érdemes újból röviden összefoglalni az 
eddig leszűrt fontosabb tanulságokat. Láthattuk, hogy a szu- 
mir, türk, "finnugor" és magyar nyelvekben azonos jelentés
bokorral előforduló "bar" gyökkel szoros hangtani rokon
ságban lévő "pur/bur/, pul/bul/" gyökökből képzett szavak
kal megnevezett, Szarvas ősanyaként tisztelt, a sámániz
musban is szarvas anyaállatként felfogott természetfeletti 
lény alakja a szkíta művészetben is szignifikánsan jelen 
van, mégpedig éppen a "bar" gyök eredeti jelentéseinek 
megfelelő eszmei tartalommal. A fenti ábrázolásokkal kie
gészített szófejtések alapján ezért úgy tűnik, megkockáz
tathatjuk a kijelentést: a Szarvas Anya a Nappal, a Tejúttal, 
az évkör jegyei közül pedig a Nyilassal áll elsődlegesen 
fontos kapcsolatban, vagyis szükebb kozmikus környezetünk 
Teremtő és Megtartó erőivel.

A Csodaszarvas-mondát az egykori pusztai lovasnépek 
velünk rokon csoportja eredetmondának tekinti. A magyar 
eredetmonda legtöbb változata szinte szóról szóra mege
gyezve mondja el a Csodaszarvas történetét, van azonban 
két olyan variánsa is, melyekben új, fontos részletek is 
napvilágra kerülnek. Mindkettő a legfrissebben felfedezett 
magyar gesztában, a Tarih-i Üngürüsz-ben található. Érde
mes összevetni a két történetet a magyar krónikás hagyo
mány egészét jellemző mondatípussal, s a fontosabb csomó
pontoknál megfeleléseket keresni a Berze Nagy János "A 
Csodaszarvas mondája" című összefoglaló tanulmányában 
meghatározott típusokkal, valamint a szkíta művészet kap
csán felmerült fontosabb kérdésekkel és tanulságokkal.

A monda számunkra legfontosabb elemei a követke
zők (A csak a Tarih-i Üngürüsz-ben feltalálható elemeket

kiemeléssel jelöljük.): 1. Hunor és Magor Nemród két iker
fia: Hasonlóképpen két testvérről - Utigurról és Kutrigurról
- beszél a mondát élő szájhagyományból lejegyző Prokopi- 
osz (7/69), testvéreket említ egy ujgur monda is, melyben 
csupán a nevek változnak Tartar-ra és Mongol-ra (30/207- 
208), s egy Berze Nagy által ismertetett ugor eredetmondá
ban szintén két vadász vesz űzőbe egy szarvast. (7/72) Az 
eddigieket érdemes még annyival kiegészíteni, hogy a 
magyar mese- és mondavilágot alapjaiban meghatározó 
csillagmítoszi keretek között mozogva az Ikrek minőség a 
Teremtő Nyilas földi testet öltéseként értelmezhető. S egy 
pillanatra se feledjük: a "Hét Testvér" kurgánból származó 
szarvasalak testéből ugyanez a kettős, az Ikrek tusakodó 
alakja sarjad ki. 2. A z általuk űzött csodálatos vad: szar
vasünő. A legrégibb "európai" változatokban a vadász(ok) 
szintén szarvasünőt hajt(anak). Apollodórosz “aranyos 
agancsú szarvasünő"-t emleget (7/67), Pindarosz " arany- 
szarvú szarvastehenet". (52/35, ÜL/S) Az Apollodórosz által 
használt "kerünitisz" kifejezés (hé kerünitisz elaphosz) 
valószínűleg a "kemitisz" (=szarwal ellátott, ragyogó) szóra 
megy vissza (7/67), s így határozott fény-képzeteket idéz a 
szarvval kapcsolatban. Jordanesnél szintén szarvasünő, 
Szodzomenosznál szarvasünő és tehén szerepel (7/69), de a 
késői keletkezésű nyugat-európai mondákban is gyakran 
mutatja meg a gázlót, így például Chlodvignak, Nagy Ká- 
rolynak illetve a frank seregnek. (7/70) 3. A két ikertestvér 
édesanyjának neve: Eneh. Az Eneh név a szarvas nőstényét 
jelölő ünő tulajdonnévi változata. (30/207) Eszerint az iker
párt maga után csalogató szarvasünő valószínűleg tulajdon 
szülőanyjuk, ami pedig - miután eredetmondáról van szó - 
azt jelenti: népeink a mitikus szarvasünőtől származtatják 
magukat. A rokon népek ugyanígy gondolkodnak származá
sukról, így például a kirgiz bu-gu törzs őseként az agancsos 
asszonyt tiszteli. (36/167) 4. Az űzött vad csodálatos szí
nekben pompázott. Ez kiemeli az űzött vadat természetes 
környezetéből, félreérthetetlenül utalva arra, hogy az állat 
valamilyen magasabb akarat üzenetét hozza el az iker
párnak. Felbukkanása egyértelműen elhívás. Arra, hogy az 
üzenet honnan, milyen hatalomtól érkezik, utal a "pompá
zott" kifejezés, amellyel kapcsolatban valószínűleg nem 
indokolatlanul gondolunk az "aranyos szarv"-hoz hasonló 
fényképzetekre. Az elhívás eszerint "fent''-rő\, a fény vilá
gából érkezik, s az elhívást küldő hatalom képében meg
jelenő követ szarvasünő volta csalhatatlanul arra utal: az 
elhívó isteni erő nem más, mint a Tejút földi életet generáló 
központjában, a Hadak Útjának Nyilas csillagképében lako
zó Szarvas Anyaistennő. S. Az üldözött vad eltűnik. Nem 
tudják elejteni. A vad hirtelen eltűnése szintén égi küldött
voltához kapcsolódik, éppígy elejthetetlensége, sebezhetet- 
lensége is, amelynek alátámasztására a különböző népek 
mondaanyagának szinte egésze felhozható. Az állat sebez- 
hetetlensége valószínűleg tilalom (vö.:2!), s e tekintetben 
érdemes visszaemlékeznünk a női formában megjelenő 
Napnak sértetlen állapotban áldozatul adott fehér rénszar
vasra. 6. A testvérpár a Meotisz mocsaraiban (Adzsem ha
tárán) letelepszik (kolostort épít) s hosszú ideig (öt évig) ott 
él. A  testvérpár megértette és elfogadta az elhívást. Ez a 
felkészülés időszaka, a kolostorépítés sok hasonlóságot mu
tat más történetekkel, így például azzal a legendával, ami
kor a vadászó Szent László a szarvas képében megjelenő 
angyal hatására Boldogasszony tiszteletére megalapítja a 
váci egyházat. (7/74) A csoda pillanataiban László sem 
egymaga áll a jelenéssel szemközt, hanem öccse, Géza tár
saságában, mintegy "ikresedve". Hasonlóképpen Nagyvárad 
alapításának mondájában a vadászó Szent Lászlónak "va-
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szoros kapcsolatban van a rokon népek nyelveiben azonos 
jelentésbokorral előforduló "bar" gyökkel, valamint az 
egész eurázsiai térségben elterjedt "szkíta" hit közép
pontjában lévő, hétágú aranyos agancsú. Ikreket világra 
hozó, a Nappal, a Tejúttal, a Nyilas életet generáló és meg
tartó közegével összefüggő Nagy Szarvasanyával.

Babba ezek szerint eredetileg Napistennő. Ezt tá
masztja alá az a néhány újabb néprajzi gyűjtásben megje
lenő hagyomány réteg, mely szerint a csíki, gyimesi, mold
vai magyarság által Istennőként imádott Babba (Mária) és 
a (felkelő) Nap között lényegi azonosság áll fenn> de erről 
beszél mindennél világosabban a csiksomlyói hagyomá
nyos napkultusz egésze is.

Az eredetileg Napistenno Babbából valószínűleg a ke
reszténység, a határozott Nap-jelieget mutató Jézus Krisz
tusi alak hatására lett apródonként Holdistennő, miközben 
az eredeti Nagy Anya-i vonásokat lassan a biblikus Szűz 
Máriát jellemző szűzies tulajdonságkor váltotta fel, ám mel
lette megmaradtak a régi alak azon vonásai is, amelyek nem 
álltak kibékíthetetlen ellentétben a kereszténységgel, és az 
Egyház céljaival. Babba Istennő eredeti tulajdonságkörének 
többi eleme valószínűleg bosszúálló, sötét, ártó, gonosz 
erőként (Szépasszonyok) jelenik meg az elmulasztott áldo
zatok miatt eleinte rossz lelkiismeretű nép hitében. Mindez 
azonban még sok alapos vizsgálatot kíván, mire - talán - 
bizonyossággá érik. Ebbe az irányba tettük meg most első - 
itt-ott talán botladozó - lépésünket, s kérjük Babbát, a 
Szépséges Istennőt, segítsen bennünket továbbra is!

Budapest, 1993. október 27.

16. kép Borját aranyagan csú szarvasünő szkíta ábrázolása (Tolsztoj - 
Kondakov nyomán)

lami jelenség" tanácsolja, hogy "a Köres mellett" a ''Bódog 
Asszonnak nagy monostort épütene, s kömyüle várast ültet
ne", de hasonlóképpen történik Nagy Károly és Szent Gel
lert egy-egy székesegyház illetve monostor (bakonybéli mo
nostor) alapítása is. (7/74) Az, hogy a történek későbbi, 
kereszténység által átformált változataiban a szarvas-jele
nések hatására azok helyén Boldogasszonynak, illetve Szűz 
Máriának ajánlva építik fel a monostort, vagy a székes- 
egyházat, nagyon fontos momentum, mert valószínűleg át
öröklődött régi mondái elemmel van dolgunk, ami azt jelen
ti: népünk régi hite szerint ahol csodás körülmények köze
pette ragyogó agancsú, sebezhetetlen szarvasünő bukkan 
fel, az az Istenanya, a Szarvas Istennő által megszentelt 
hely, s ezért ott Neki (illetve később az Őt felváltó Isten- 
no/k/nek templomot kell emelni. 7. A hatodik évben fele
séget szereznek, velük fiakat nemzenek, népeket alapíta
nak, majd megsokasodván új hazába költöznek. A felké
szülés után az ikerpár nekilát hivatása teljesítésének. Az 
elhívás ezek szerint szaporodásra, sokasodásra, nemzetala
pításra, új haza foglalására vonatkozott, vagyis csupa olyan 
dologra, amely szoros kapcsolatban áll a "bar" gyök fentebb 
tárgyalt jelentésbokrainak főbb ágaival. A ragyogó Nagy 
Szarvas Anyaistennő kapcsolta a szumir, türk, "finnugor" és 
magyar "bar” gyökökkel még nyilvánvalóbbá válik, s ez 
egyben fejtegetéseink végét is jelenti.

Láthattuk, hogy a néprajz jelenlegi állása szerint Hold
istennőnek tartott Babba (Mária) alak hátterében minden 
valószínűség szerint egy ősi, a történeti kereszténységnél 
régibb hagyomány egyik beteljesedése, népünk hitében 
telítődő istennőalakja ált, Akinek eredeti neve Babba, ami

17. kép Világvirág: napos világfát szülő szarvasalak Szibériából az i. e. első 
évezredből (Okladnyikov-Maitinov nyomán)
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