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I. A lejegyzés és közlés 
 
 

 Az első közlést az oszét nemzeti eposzról az ismert orientalistánál Julius Klaproth-nál 
találjuk. Az «Utazások a Kaukázusban és Grúziában» c.. 1812-ben német nyelven napvilágot 
látott művében az 1. kötet 433. oldalán a Kubánba ömlő Urup folyót említvén megjegyzi: 
«Ennél a folyónál volt valószínűleg az az erőd, amelyet az oszét hősi saga, az «Uarpfidar» 
(Uarp vára) említ, amelyet a csodával határos módon a hős Baterasz, Hamic fia elfoglalt. 
Megparancsolta, hogy töltsék meg az ágyúját, és lőjenek vele az erődbe». Klaproth említése 
után több mint fél évszázadnak kellett eltelnie, hogy erről az eposzról az első publikáció 
megjelenjen.  
 A nart hősmondák első lejegyzései az elmúlt század 60-as éveihez fűződnek. Ebben az 
időben a hegyi népek között megjelentek a saját értelmiségük képviselői. Közülük is 
kiemelkedtek azok a rajongók, akik élénk érdeklődést tanúsítottak a nemzeti kultúra, 
nevezetesen a népi alkotások iránt. Vaszilij Corajev, Dzsantemir és Gacir Sanajev – a nart 
hősmondák lejegyzése első úttörőinek a nevei Oszétiában. Az ő önzetlen és termékeny 
munkájuk az utókor hálájára szolgálhat. Lehetetlen az általuk végzett munka jelentőségének a 
megfelelő értékelése, mert az nem a tudományos eredményeivel, inkább a kezdeményező 
felismerés fontosságával és értékével tanúskodik arról, ahogyan a nép alkot. Nagy feladatot 
teljesítettek – a legnépszerűbb nart eposzok tartalmának a legkorábbi lejegyzését adták 
nekünk.  
 V. Corajev az ismert grúz íróval, «A Szurami erőd» szerzőjével, Daniil Csonkadze-vel 
együtt, jelentős mennyiségű folklór szöveget jegyzett le oszét nyelven. A. Sifner akadémikus 
oroszra fordította, jegyzetekkel látta el és 1868-ban a Tudományos Akadémia 
Közleményeiben kiadta ezeket. A nart eposzok közül két értékes hősköltemény került bele: az 
egyik Batrazról, a másik Uruzmagról.  
 Dzsantemir és Gacir Sanajev lejegyzései az oszét eredetiben sajnos nem jutottak el 
hozzánk. Csak az orosz fordításokkal rendelkezünk, amelyeket Sanájevék készítettek és adtak 
közre a «A kaukázusi hegylakókról szóló ismeretek gyűjteménye» c. publikációkban V. 
(1871), 2–37. oldal; VII. (1873) 1–2. oldal; IX. (1876) 1–64. oldal. Ezen publikációknak az 
anyagai rendkívül értékesek. Gacir Sanajev lejegyzéseinek egy része (megint orosz 
fordításban) nem jelenhetett meg a szerző életében, s csak 1925-ben látott napvilágot. A «Az 
oszét népi alkotások emlékei» c. kiadásban az Észak-oszétiai Tudományos Kutatóintézet 
jelentette meg.   
 Az orosz tudósok közül Sifer után elsőként a nart eposzra V. Pfaf, aki a «Anyagok a régi 
oszét történelemből»1 c. műve alapján ismerős, szentelt figyelmet és publikálta néhány 
hősmonda tartalmát.  Az etnográfia, a folklór területén dilettáns, idegen tőle a szigorú 
értelemben vet tudományos módszer, vonzalmat érez a kevésbé megalapozott teóriák 
gyártására, mégis élénk érdeklődéssel és lelkesedéssel vonzódik a tanulmányozott tárgyhoz, 
valamint beleérzéssel, amellyel sok nehézséget legyőz abban az időben Oszétiában utazgatva 
és történelmi anyagot, szokásjogot gyűjt az oszét eposzhoz. A Nartról gyűjtött anyagait, 
amelyek a mai napig nem veszítettek a jelentőségükből «A Kaukázusról szóló ismeretek 
gyűjteménye» I. kötetének (1871) 163–175 oldalán jelentette meg. 
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 Nagy szakértelmet és megbecsülést tanúsított az oszét folklór iránt Vszevolod Miller, az 
igen jelentős tudós, nyelvész és folklorista, akinek «Oszét etűdök» c. munkája általánosan 
megalapozta az oszét nyelv, etnográfia és történelem tanulmányozását. Az általa publikált 
oszét szövegek között (mindig orosz fordításban és német kommentárokkal) jelentős helyet 
foglalnak el a nart hősi énekek. Lásd: «Oszét etűdök» I. rész (1881), 1–79. oldal, «Oszét 
mesék» az Etnográfiai anyagok gyűjteménye 1. (1885), 113–117, 128–140. oldal; «Digor hősi 
énekek» A keleti nyelvek Lazarev Intézete  kelettudományi munkái XI. (1902). 
 Stakelberggel együtt Miller német fordításban néhány digor szöveget publikált, amelyek 
közül tartalmát tekintve egy igen közel áll a nart hősi énekekhez («Aszago»)2. 
 A nart hősi énekek lejegyzése közben a 80-as évek kezdetén V. Miller úgy vélte, hogy a 
nart eposz az oszéteknél már haldoklik, és kifejezte azt a meggyőződését, hogy hamarosan el 
fog tűnni.3 Azóta 90 esztendő telt el, és megállapíthatjuk, hogy V. Miller jóslata nem 
teljesedett be, mert a Nartokról szóló hősi énekek mind a mai napig élnek a nép ajkán, habár a 
jóval kevesebben énekelnek a Nartok hőstetteiről, mint azt V. Miller idejében tették.  
 V. Miller munkái a legnagyobb mértékben fokozták az oszét értelmiségiek érdeklődését az 
anyanyelv és a folklór iránt. Közülük sokan buzgó gyűjtőivé váltak a hazai folklórnak. Nem 
lehet elismerés nélkül említeni A. Kajtmazov, I. Szobijev, Sz. Tukkájev, M. Gardanov, G. 
Gurijev, M. Tuganov nevét, akiknek mindegyike hozzájárult a munkájával a nart hősi énekek 
lejegyzéséhez. Az általuk összegyűjtött igen értékes anyag teljességében csak napjainkban 
jelenik meg nyomtatásban. A forradalom előtti publikációk közül, amelyek V. Millernek 
köszönhetők, még három nart hősi ének orosz fordítását kell megemlítenünk. A. Kajtmazov  
«A Kaukázus vidékeinek és törzseinek a bemutatására szolgáló adalékok gyűjteményében» 
(VII. (1889), 3–36. oldal) és főleg Maharbert Tuganov Digor hősi énekek (Vlagyikavkáz, 
1911) c. könyvében helyezte el, ahol a más folklór anyagok között található az egyedülálló 
«Ének a Nart Acamazról» (az oszét nyelv digor nyelvjárásában). 
 Az októberi forradalom után a nart eposzok összegyűjtése és publikálása új lendületet 
kapott. Az Észak-oszét és Dél-oszét Tudományos Kutatóintézet kiadásában 1925–1930 között 
jelentek meg  «A népi alkotások emlékei», amelyek a bennük található anyag gazdagságát és 
értékét tekintve alapvető jelentőséggel bírnak. Munkácsi Bernát 1932-ben (német fordításban 
és jegyzetekkel) oszét szöveget adott ki, amelyet az első világháborúban fogságba esett oszét 
hadifoglyok ajkáról jegyzett le.  Ezek között a szövegek között találhatjuk A Nart Uruzmagról 
szóló hősi éneket is.4
 Fontos korszak volt a teljes szöveg (Dzaudzsikau, 1946) és ennek a verses változata 
(Dzaudzsikau, 1949) kiadása. Néhány új nart hősi éneket a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának Nyelv és Gondolkodás Intézete adott ki («Az oszét eposzból», 1939). 
Ugyanott jelent meg orosz fordításban és jegyzetekkel a fentebb említett «Ének Artamazról», 
amelyet hajdan maga M. Tuganov jegyzett le. 
 A 80-as években már a nyugat-európai közönség is megismerkedhetett a nart eposszal: az 
ismert nyelvész, H. Hübschmann, kiváló munkák szerzője az örmény és az oszét nyelvekről, 
a Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft XLI (1887), 539–567. oldalán 
német fordításban megjelentette a korábban V. Miller által az «Oszét etűdök» 1. részében 
publikált nart hősi énekeket. H. Hübschmann a saját fordításában értékes előszót bocsátott 
közre a Nartokról.  
 Szélesebb körökre számított  «A világ népeinek meséi» sorozatban oroszországi német 
Kaukázus-kutató tudós, Adolf Dirr által megjelentetett «Kaukázusi mesék» (németül 
«Kaukasische Märchen» 1922, Jéna, angolul «Caucasian Folktales», London). Ebben a 
könyvben csak néhány nart hősmonda fordítása kapott helyet, amelyeket V. Millertől 
kölcsönöztek. 
 Az előző publikációkon mind terjedelmükben, mind jelentőségükben messze túlhaladtak 
Georges Dumézil francia mitológus és nyelvész «Légendes sur les Nartes» (Párizs, 1930)  c. 
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munkájának publikációi. Dumézil könyvét az orosz nyelven vagy orosz fordításban 1930-ig 
megjelent nemcsak oszét, hanem a kabard, cserkesz, balkár és karacsáj, csecsen-ingus  nart 
hősmondák francia fordítása vagy rezüméje zárja. Az egész anyag szisztematikus formában 
van elhelyezve, ezért ennek a rendszerezésnek a tapasztalata, jóllehet az első próbálkozás 
ezen a téren, jelentős érdeklődést keltett. Dumézil három fő ciklust különített el egymástól: 1. 
Uruzmag és Szatana; 2. Szozruko (Szoszlan); 3. Hamic és Batraz. A maradék hősmondákból 
egy közös csoportot képezett: «Másodrangú hősök és kevésbé jelentős hőstettek» címen. A 
szerző munkájában közölt öt mitológiai tanulmány még jobban emeli a könyv értékét. 1965-
ben a UNESCO által kiadott sorozatban megjelent a nart hősmondák Dumézil5 által elvégzett 
francia fordítása. Ennek a fordításnak alapján Pilloden rádiószínházi előadást állított össze, 
amelyet a párizsiak és a franciák 1965. október 3-án hallhattak. Ennek az előadásnak a 
főszereplője Nart Szoszlan volt. Rajta kívül szerepeltek benne Satana, Szirdon, Urazmag, a 
mennyei kovács Kurdalagon, stb.  
 A nart hősmondák orosz fordításában többször megjelentek (Jurij Libegyinszkij, 
Valentyina Dinnik, Rjurik Ivnyev és mások fordításában).  
 A nart eposz természetesen az irodalmárok figyelmét is felkeltette. Történt néhány kísérlet 
a nart hősmondák átköltésére: A. Kubanové (oroszul «A nartok hősei» 1903-ban, és oszétül 
«Narti kaddzsitæ»), V. J. Ikszkulé (németül külön könyvként: «Der Sang vom Sosirko dem 
Narten», «Ének a Nart Szozirikoról», amelyet V. Volincev fordított oroszra és Ikszkul 
összegyűjtött művei VIII. kötetében jelent meg), Szergej Gorodeckijé («Acamaz és Agunda»  
«A független hegylakó» c. újság No 24 7/1 – 1920), G. Malijev («A nartok Szimd-je» a 
«Hegyi motívumok-ban» 1923) stb. 
  
 

 
II. A kutatás 

 
 

 A Nartokról szóló eposz tanulmányozásának a kezdetét V. Miller alapozta meg. Az óorosz 
hősi eposz és a többi indoeurópai nép mitológiájának kiváló szakembere, V. Miller jobban fel 
volt készülve a feladatára másoknál. Mindazt a gazdag anyagot tanulmányozva, amelyet 
önmaga vagy az elődei és az oszét értelmiségi segítőik gyűjtöttek össze, megalapozott és 
időtálló megállapítások sorát tette. Ilyenek mindenekelőtt a nart motívumok és a szkíta 
szarmata múlt közötti párhuzamok1: a szkíták skalpolási szokása (Heródotosz IV, 64) és a 
skalpokból készült bunda, amelyet Nart Szozruko parancsol varratni magának. Ilyenek az 
oszétek temetkezési szokásai és a szkíták hasonló rítusai. Ilyen a pálcikák alapján történő 
jóslás az oszéteknél és a szkítáknál, amelyeknek még a részletei is hasonlatosak egymással. 
Különösen ilyen a «hősök kupája» Uacamong esetében a Nartoknál, amelyből csak annak 
szabad innia, aki kiemelkedő hőstettet hajtott végre, és aki nem hazudik; amikor azokról 
beszél; másrészt a szkíták szokása, amikor évente egy különleges kupából csak annak a 
férfinak adnak inni, aki ellenséget ölt (Heródotosz VI, 66). 
 Annyira sok a V. Miller által említett, bár nem mindig meggyőző érdekes párhuzam létezik 
egyik oldalról a nart eposz hősei és motívumai, másrészt az óorosz és iráni hősi eposzok2 
között. Saját fiának véletlen megölését Uruzmag által a Sáhnáme eposz ismert epizódjával 
hasonlítja össze, avval, amikor Rusztem megöli a saját fiát, Zorabot; ugyanezzel a 
fiúgyilkossági motívummal találkozhatunk az Ilja Muromec ciklusban is. Az orosz Szvjatogor 
vitéz alakját V. Miller Halanszkij3 nyomán a nart hősmondából Mukara óriás alakjával 
hasonlítja össze. Mind az orosz, mind a nart eposzban V. Miller kiemeli «a nehéz földdel teli 
tarisznya» motívumát, emelyet nincs ereje a hősnek felemelni, Szvjatogornak az óorosz 
hősmondában, Batraznak az oszéteknél. Batraz pusztulását az égi erőkkel való viadal során 
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össze lehet vetni a kijevi hős, Ilja hasonló végével. V. Miller megállapításai Dumézil4 
elfogulatlan ítéleteivel szemben túlságosan általánosító jellegűek, és a folklór területén még 
sok más népre vonatkoztathatók. Ilyen például Uruzmag és Szatana közötti vérfertőző 
házasság, és a régi irániak nemzetségen belüli házassági szokásainak a párhuzama. 
 V. Miller munkája után a nart eposz összehasonlító-folklorisztikai magyarázata terén 
sokáig nem volt semmiféle előmozdulás tapasztalható. Csak a francia tudósnak, J 
Dumézilnek 1930-ban megjelenő munkája, a Légendes sur les Nartes jelentett új és jelentős 
előrelépést ebben a kérdésben. Dumézil nyíltan a mitológiai iskola követőjének tekinti magát 
(VIII, IX. oldal). De távol áll annak a szélsőségeitől, és ennek a kissé már lebecsült iskolának 
a módszerét kellő elővigyázatossággal használja. Helyesen állapítja meg, hogy a mitológiai 
iskola megállapításait nem szabad indokolatlanul elutasítani, mert az igazság magját 
tartalmazzák.  Amikor Dumézil felfedezi a Szozruko-Szoszlán ciklusban a napmítosz élénk 
színeit (190–199. oldal), vagy a zivataristen vonásait Batraz alakjában (179-180. oldal), akkor 
a megállapításaiban annyi a tiszta francia clarté, mint amennyi a tudás és a meggyőződés, s 
egyet kell vele értenünk,  el kell ismernünk, hogy ezekben a keretekben a mitológiai módszer 
igazolódik be. Csak azt kellett mindig tekintetbe venni – és erről még lesz szó –, hogy a 
napfényes és a zivataros mítoszok, amelyeknek a mitológiai iskola egyetemességet 
tulajdonított, csaknem történelmen felüli jelentőséget, és kész volt bárhol az emberi 
gondolkodás fejlődésének csak egy meghatározott stádiumára jellemzőt keresni bennük.  
Továbbá, a «Nart» terminus elemzésekor rámutatunk, hogy a Nap volt láthatóan nemcsak a 
szoszláni ciklusnak, hanem általában az egész eposznak a főhőse. 
 Dumézil érdeme nem korlátozódik a Batraz és a Szoszlán ciklus mitológiai 
interpretációjára. Az öt «mitológiai jegyzet» közül a második, amelyet a munkájához 
mellékelt (167–178. oldal), a Szatanáról szóló nart hősmondának és Szatinik alán királynő 
örmény legendájának részletes összehasonlító elemzését tartalmazza, amelyet Movszesz 
Khorenaci Horenaci (V. évszázad) őrzött meg a számunkra. A Szatana – Szatanik nevek 
közelsége és egy sor motívum egybeesése még egy bizonyíték a nart eposz alán származása 
mellett. Ugyanerről tanúskodnak a nart és nart-alán párhuzamok, amelyeknek Dumézil első 
mitológiai etűdje van szentelve «Hérodotosz IV, 64. stb.» (151–166. oldal). V. Miller régi 
összehasonlításait Dumézil újakkal egészíti ki. Ilyen Ammianus Marcellinus alapján a ló 
szerepe a nartoknál és az alánoknál. Ilyen a tisztán katonai szervezet, és az abból fakadó 
lenézés az öregek iránt, amelyet úgy a nartok társadalmában, mind Ammianus tanúsítása 
szerint az alánoknál is megtalálunk. Ilyen az ifjú nart fenyegetése, kiégetni az anyja mellét, 
összevethető a szauromata nők (Hippokratész) és az amazonok (Strabón, Szicíliai Diodor) 
jobb mellének a kiégetési szokásaival. Ilyen az az epizód a Szoszlán ciklusból, ahol a hős 
kizsigereli a megölt lovát, kitömi szalmával, miután életre kap és tovább szolgálja őt.  
Hasonlóság található a szkíták temetkezési szokásaiban, amikor megölt, kizsigerelt, szalmával 
kitömött és összevarrt lovat szentelnek a megboldogultnak, és a holttest mellé helyezik a sírba 
(Hérodotosz IV,  72). Ilyen, amikor Batradz levágja apja gyilkosának a jobb kezét, amelyet a 
szkítáknál a fogságba esett ellenséggel szokásos bánásmóddal lehet összevetni (Hérodotosz 
IV, 62). Végül Dumézil összehasonlítja a baráttá fogadás szertartását az oszéteknél és a 
szkítáknál.  
 Dumézil legutolsó «jegyzete» a «Perzsia és Oroszország között» című (200–209. oldal), 
korábban negatív jelentéssel bírt, mert «az iráni hatások» iránti elragadtatással szemben 
figyelmeztetet, amellyel túlságosan nagymértékben és szabadon operált Makszim 
Kovalevszkij és részben V. Miller is. Akkor, amit az utóbbiak Irán és a zoroasztrizmus 
hatásának tulajdonítanak, a valóságban egyáltalán nem átvételnek, hanem önálló 
keletkezésűnek lehetett tekinteni.  
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 A Nartok sokáig foglalkoztatták Dumézilt, könyveinek és cikkeinek hosszú során keresztül 
újra és újra visszatért hozzájuk. Különösen a «Loki» (1948) és a «Mítosz és eposz» (1968) 
fontosak.  
 Az elsőben finom összehasonlító jellemzést kapunk a skandináv mitológia Loki istenről és 
a Nart Szirdonról. A rossz szándékú Loki ellenségeskedik a napfény istenével, Baldrral, keresi 
az alkalmat a megölésére. De Baldr sebezhetetlen. Őt megölni csak fagyöngyággal lehet. Loki 
értesülvén erről rábeszéli a vak Hjodrot, hogy fagyöngy közül lője ki a nyilát. Badr elpusztul. 
A nart Szirdon ellenséges viszonyban van a Nap hősével, Szoszlánnal, s keresi a megölésére 
szolgáló alkalmat. De Szoszlán sebezhetetlen: kisgyermekként farkastejben edzették. Csak a 
térdei maradtak edzetlenek. Tudva erről, Szirdon rábeszéli a szörnyű égi «Balszag Kereket», 
törje össze Szoszlán térdét. Szoszlán meghal.5 

 A «Mítosz és eposz» c. könyvében, egy nagy fejezet címe: a «Három nemzedék». A 
Nartok három nemzetségéről van benne szó: az Alagokról (Alægatæ), az Ahszartagokról 
(Æxszærtæggatæ) és a Boraekről (Borætæ). Dumézil megelőző munkáinak sorában mutatott 
rá, hogy az indoeurópai népeknél a legrégibb időktől kezdve három szociális rendeltetés 
alakult ki: a vallásos-kultikus (papi), a katonai és a gazdasági, és hogy ez a szociális 
háromfunkciósság ezen a népek vallásának, mitológiájának és eposzának a szerkezetén 
alapult. A Nartok három nemzetségre osztása, Dumézil véleménye szerint, ezt a 
háromfunkciósságot tükrözi: az Alagok, akik házában végbementek az imádkozó lakomák és 
összejövetelek, az első funkciót személyesítik meg, az Ahszartagok, akik a harciasságukról 
voltak híresek – a másodikat, a Boraek, akik a gazdagságukról – a harmadikat6. 
 A szovjet folklorisztikában is változatlan és állandóan növekvő figyelmet vonzottak a 
Nartok. A publikációkról és a fordításokról már fentebb szóltunk. Párhuzamosan folyt a 
kutatómunka is. A genetikus problémák nagy érdeklődést keltettek. A nart eposz genezise és 
etnikai alapjainak megítélésével kapcsolatban különös jelentőségű a személynevek elemzése. 
Nem véletlen ezért, hogy éppen ettől kezdődött a szovjet időben a Nartok kutatása (V. Abajev 
«A nart eposzok tulajdonneveiről»: «A nyelv és a gondolkodás» V, 1935.). A nartok és a 
rómaiak származási legendájának összehasonlító elemzése szintén őtőle «N. J. Marr 
akadémikus emlékezete». L., 1938. 317–337. oldal (vö. «Szkíta–európai izoglosszák». M. 
1965. 86–92. oldal). 1945-ben megjelent V. Abajev monográfiája «A Nartok eposz»7

 1956 októberében Észak-Oszétia fővárosában szakmai tanácskozás zajlott a Nartokról. 
Ennek a tanácskozásnak az anyaga «A nart eposz »  (Ordzsonikidze, 1957) c. gyűjteményes 
kötetben látott napvilágot. Ez az antológia jelentős előrelépést jelent a felhalmozott anyag 
tudományos megvilágításában és általános értékelésében. 
 Még korábban, az 1949-es évben az Észak-Oszét Tudományos Kutatóintézet kiadtak «A 
nart eposz» c. gyűjteményt, amelyben L. P. Szemjonov «Észak-Oszétia nart emlékei» és B. V. 
Szkitovszkij «A nart eposz mint történelmi forrás» c. értékes tanulmányai voltak olvashatók.  
 1969-ben az A. M. Gorkij Világirodalmi Intézet A. A. Petroszján szerkesztésében egy új 
értékes gyűjteményt adott ki, amelyben a legkülönbözőbb aspektusokból a nart hősmondák 
formai és tartalmi részletes áttekintését kapjuk.  
 A nart hősmondák genezisének a kérdéseivel foglalkozott E. M. Meletinszkij, egyebek 
között a «A hősi eposz eredete». M., 1963 (a «A kaukázus népeinek legrégibb hősmondái c. 
fejezetben») c. könyvében. 
 A nemzetek közötti területi kapcsolatok következtében létre jövő epikus közösségekkel 
foglalkozik I. V. Treskova könyve, a «Az Észak-Kaukázus folklór kapcsolatai. Nalcsik, 1963. 
 Főleg a mongoloknak a nart hősmondákra való hatásának szentelte a «Az oszét nart eposz 
genezisének a kérdéseihez». Ordzsonikidze, 1971. c. munkáját T. A. Gurijev. 
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III. Ciklusok, témák, hősök 
 
 

 A tudományban megszilárdult az a nézet, hogy az eposz a kialakulása során néhány fázison 
megy keresztül. Kezdetben különálló, egymás között semmivel sem kapcsolódó hősmondák 
léteznek, amelyek különböző központokban, különböző időben, különböző indítékokkal 
keletkeztek. Ez az eposz létrejöttének az első szakasza. Eddig eposzról tulajdonképpen nem is 
lehet beszélnünk. De egybegyűlt hozzá az anyag, amely szerencsés körülmények esetén, kezdi 
magára ölteni az eposz jellemző vonásait. A hősök és a témák tömegéből kiválik néhány 
kedvenc név, néhány kedvenc esemény és motívum, és  megindul körülöttük, mint vonzási 
központ körül a hősmondák kikristályosodása. Néhány epikai csomópont vagy ciklus 
keletkezik. Az eposz a ciklizáció állapotába lép át.  
 Néhány esetben, távolról sem mindig, az eposz eljuthat a harmadik fázisba. Az addig 
egymáshoz nem kapcsolódó ciklusok mesterien egy tematikus fonallá állhatnak össze, 
összefüggő elbeszéléssé, egyetlen epikai poémává. Végbemegy, az úgynevezett 
hiperciklizáció. Nemcsak néhány ciklus egybekapcsolódása eredményeképpen, hanem egy 
kedvenc ciklus felduzzadása eredményeként is, a kevésbé népszerűek hátrányára. Ezzel 
befejeződik az epopeia fázisa.  
 Az ebbe a fázisba kerülés gyakran egy individuális erőkifejtés eredménye. Így jött létre az 
Iliász és az Odisszeia a görög szájhagyomány különálló epikai ciklusaiból a vak lantos, 
Homérosz összeszerkesztésében. A karéliai finn rúnák a második, sokciklusú fázisban voltak, 
és csak Lönrot szerkesztette a «Kalevalát» egységes poéma formájába. 
 A nart hősmondák összegyűjtésének hajnalán kezdetben úgy tűnt, hogy a nép emlékezete 
csak a különálló történeteket őrizte meg. De az anyag szaporodásával kezdtek kibontakozni a 
monumentális soktémájú, de egységes hősköltemény geneológikus ciklizációjának a 
körvonalai. Kiderült, hogy a főhősök négy egymást követő generációt képezve rokonságban 
állnak egymással, hogy három családba tartoznak, hogy a «Nartok» közös nevet viselik.  A 
«Nartæ» terminus is az oszét családnevek alakja szerint valójában képzett, ami különösen 
fontos, mert ez egy család tagjainak neveként, egy vitézi nemzetség főhősei titulusává vált.  
 A nart hősmondák ciklusokba osztása nem jelent különösebb nehézséget. Önmagát kínálja. 
A hősmondákat minden nehézség nélkül, könnyen lehet néhány főhős és esemény köré 
csoportosítani.  
 Egyébként, ha egyik oldalról a nart eposzban világos példáit találjuk a ciklikus fázisoknak, 
az eposz jellemzőivel, a másik oldalról sok benne az eposszá válás kezdetleges maradványa. 
A téma fejlődése a ciklusok belsejében nem mentes az ellentmondásoktól és a 
következetlenségektől, világosan érzékelhető, hogy az epizódok és a motívumok, amelyek 
idáig egymástól elkülönülve és önállóan léteztek, egyetlen hős vagy történés köré 
csoportosulnak, és a mesemondónak már nem volt annyira szükségszerű, hogy az ellentéteket 
kiküszöbölje, a tematikus vonalat pedig következetesen betartsa.  
 A nart eposzban négy központi ciklus figyelhető meg. 
 
 1. A nartok eredete (Uarg és a fiai, Hszar és Hszartag); 
 2. Uruzmag és Szatana; 
 3. Szoszlan (Szozruko); 
 4. Batraz. 
  
  Fontosaknak tűnnek, ha nem is terjedelemre, de jelentőségük szerint a revesz észjárású 
Szirdon és a csodálatos énekesnő, Acamaz ciklusai is.  
 De ezeken az alapvető ciklusokon kívül még másfél tucat önálló témacsomó létezik önálló 
főhősökkel: Totradz, Arahcau, Szauaj, Szibalc, Ajszana, stb. Nem mindig sikerül  
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megállapítanunk, hogy a valamikor létező nagyobbak töredékei-e ezek a «kis ciklusok», vagy 
ellenkezőleg, vagy egy a ciklussá szerveződés útján lévő különálló hősmondával állunk 
szemben.  
 Egészében véve a nart eposz gazdagságával és a tematikus anyagának változatosságával 
nyűgöz le. Ha nem ismernénk az antik mitológiát és eposzt, akkor nehezen találnánk valahol 
ilyen gazdagságot.  
 A hősmonda témái igen változatosak, de némelyiket tipikusnak tekinthetjük: a harcot az 
óriásokkal; a zsákmányszerző hadjáratot, a vadászkalandokat; a nart családok és az egyes 
hősök közötti küzdelmet, a rendszerint a vérbosszú alapján; a hősök vetélkedését az 
asszonyokért és a feleség megszerzéséért; a túlvilági utazást (a Szoszlan ciklusban); az 
égilakókkal viselt háborút (a Batraz ciklusban). 
 
 
A Nartok eredete
 
 
A legjobb mesemondóktól lejegyzett változatoknak megfelelően a Nartok ősapja Uarhag volt. 
Két ikerfia volt: Ahszar és Ahszartag. Egyszer egy csodálatos madarat követve a fivérek a víz 
alatti birodalomba kerültek. A madár egy gyönyörű nővé, Dzerasszává, a vizek 
uralkodójának, Donbertának a lányává változott át. Ahszartag feleségül vette Dzerasszát. A 
hazafelé vezető úton véletlenül (vagy féltékenységből) megöli a fivérét, azután pedig végez 
magával. A terhes Dzerassza visszatér a víz alatti birodalomba az apjához, és amikor eljött az 
ideje, ikreket szült, Uruzmagot és Hamicot. Amikor a fivérek felnőttek, megkeresték a 
nagyapjukat, Uarhagot és összeházasították őt az édesanyjukkal, Dzerasszával. Így vette 
kezdetét az Ahszartagok (Æxszærtæggatæ) hatalmas nart nemzetsége. 
 «A  nartok és a rómaiak származási legendájának összehasonlító elemzése» c. 
tanulmányunkban (lásd fentebb) igyekeztünk rámutatni, hogy az Ahszar és Ahszagat 
hősmonda a törzs farkastól való származásának totemisztikus mítoszán alapul, tökéletesen 
hasonlóan a Romulus és Remus legendájához.   
 Az első benyomás alapján az oszét hősmondában semmiféle totemisztikusat nem találunk. 
Csak a fivérek és a fivérgyilkosság motívumai közelítik egymáshoz a nart és az itáliai 
legendát.  A tiszta analízissel aligha tárhattuk volna fel valaha is az Uarhagról és a fiairól 
szóló hősmonda valódi jellegét. De a nyelvtudomány a folklorisztika segítségére sietett. 
Általában nehéz volna másik két tudományt mutatni, amelyek együttműködése annyira 
termékeny és nélkülözhetetlen lenne. A nyelvészeti elemzés tette lehetővé azt a megállapítást, 
hogy a nartok ősapjának, Uærhæg-nek a neve nem más, mint a régi oszét szó, amely 
«farkas»-t jelent (az óirán varka). A nartok származásának legendája ezzel ahhoz a 
totemisztikus mítoszkörhöz vezethető vissza, amely a társadalom egyik legrégibb fejlettségi 
fokára jellemző.  
 Az óoszét társadalomnak valamiféle egészen távoli korszakában volt totemállat a farkas, 
azaz tartották a farkast ősüknek, és élt a hiedelem, a törzs intim kapcsolatáról ezzel a ragadozó 
állattal. A totem neve rendszerint tabu, tilos kiejteni, és kiszorul a mindennapi beszédből. 
Ezzel magyarázható, hogy az uærhæg «farkas» szót köznévként már nem használják. 
Kiszorította a biræg kölcsönszó. Azonban az eposz megőrizte a számunkra, mint a régi múlt 
tanúját, amikor az emberek úgy hitték, hogy vadállatoktól és madaraktól származnak.  
 Róma megalapításának a legendája így hangzik 
 Rhea Szilvia királynő, akit a nagybátyja, Amulius, a trón törvénytelen bitorlója erőszakkal 
vesztaszűznek kényszerített, egy farkassal találkozott. Megijedt, elrejtőzött egy barlangban. Itt 
a háború istene Mars jelent meg neki, akitől teherbe esett és két ikerfiút szült. Amulius 
meglátva a fiúkat, a trón eljövendő örököseit, megparancsolta, dobják őket a Tiberisbe. Az ár 
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a partra vetette őket. Itt egy nőstényfarkas talált rájuk. Lenyalta a fiúkat, és elkezdte őket a 
saját tejével táplálni. A király pásztora, Faustulus véletlenül erre a helyre tévedt, rátalált a 
fiúkra, és hazavitte őket a feleségének, Acca Larentiának. Felnevelte őket, és nevet adott 
nekik – Romulus és Remus. Amikor felnőttek és tudomást szereztek a királyi származásukról, 
megfosztották a hatalmától a trónbitorló Amuliust, maguk pedig egy új várost alapítottak, 
Rómát. Amikor már fel voltak emelve a városfalak, a fivérek között viszály keletkezett. 
Remust megölte, és Romulus maradt az új város uralkodója.  
 A hiedelem szerint ez Kr. e. 753-ban történt.  
 Romulus és Remus legendájának a hozzánk eljutott megfogalmazása abból az időből, 
származik, amikor a totemisztikus szemlélet már nem él, amikor az emberek már nem hiszik, 
hogy állatoktól származtak. Innen ismerős a régi ésszerűsítési a törekvés, hogy tegyük a 
tisztán totemisztikus legendát valószerűbbé. Romulus és Remus apjaként már nem farkas 
szerepel, hanem az antropomorf Mars. De Mars alakja mögül határozottan kikukucskál a 
zoomorf elődje. Megtartotta farkas formáját, amelytől fél Rhea Silvia, és a nőstényfarkasét, 
aki az ikreket táplálja . A totemisztikus indítékú legenda nem áll minden kétség nélkül.  
 Uarhaga-Farkasnak, a nartok ősapja nevének tisztázása, villámként világít rá az oszét és az 
itáliai legenda közötti párhuzamra: az ősapa-farkasra, az ikrek motivumára, az ikrek 
kapcsolatára a vízi őselemekkel, a fivérgyilkosság motívumára – mindkét legenda közeli 
vonásaira. 
 Ilyen közeliség nemcsak tipológiai, hanem történelmi értelemben is lehetséges. Abba a 
távoli múltba nyúlik vissza, amikor a latinok és a szkíták elődei Közép- és Kelet-Európában 
közös határokon keresztül érintkeztek egymással. Ezen kapcsolatokra figyelmeztet egy sor 
lexikai képződmény: oszét ræmpæg 'vminek az apraja' – latin rumpo 'szakít'; oszét musztælæg 
– latin 'mustela' 'menyét, élőlény'; oszét amonin – latin. monere 'kioktat vkit vmire'; oszét 
Uærgon (Kuid–Alæ-Uærgon) – latin Vulcanus 'kovácsisten', stb.1
 Az adott kapcsolatokban meg kell jegyeznünk még egy érdekes tényt. Negmatov régész 
Sahrisztan régi uralkodójának Tadzsikisztán területén fekvő palotájában végzett ásatása során, 
amely éppen az «afsin» alán nevet viselte, egy két csecsemőt tápláló nőstényfarkast ábrázoló 
freskót tárt fel, amelyet mindig Róma városa jelképének tartottak. Hogyan lehet 
megmagyarázni ezt az egybeesést? A régi Róma és Tadzsikisztán közötti kapcsolatokról 
semmit sem tudunk. Felvetődött valamilyen közvetítő nép gondolata. Ilyen közvetítők 
lehettek volna a szkíta–szarmata törzsek, amelyek nyugaton az európai népekkel érintkeztek, 
keleten pedig Közép-Ázsia népeivel, akik maguk is ismerhették a farkas iker fiainak a 
legendáját.  
 A farkas jelentős szerepet játszik sok nép folklórjában. A mergelek eponim hősét Geria-
nek hívják, amelynek pontos megfelelője az oszét Uærhæg: geri mergelül «farkas», az a 
képzőnek az oszétban az -æg felel meg az Uærhæg-ben. 
 Hevszuretiában,  az Ahieli hegy tetején a hevszurok megmutatják önöknek a saját ősük, 
Mgela,  azaz a Farkas sírját: «Ennél a sírnál, amelyet baruka-nak hívnak, évente tort ülnek 
ennek az ősnek a tiszteletére, ahová az egész Arhotszki szoros lakossága felmegy» (V. 
Bardavelidze. A hevszur néphit szociológiai vizsgálatának kísérlete, 38. oldal). 
 A csecsenek így énekelnek a származásukról: «Azon az éjszakán születtünk, amikor a 
nőstényfarkas kölykedzett» (Uszlar, No2, 82. oldal). Kezdetben ez kétségtelenül másképpen 
hangzott: «A nőstényfarkas szült bennünket». 
 A mergelek, a hevszurok, a csecsenek, – amint látjuk, az oszétek minden oldalról farkas 
totemekkel voltak körülvéve. 
 A nőstényfarkastól vezetik le a származásukat az anatóliai törökök is. A mongol legendák 
szerint Dzsingisz kán egy «foltos farkastól» származott. A farkas kedvenc totemállata az 
észak-amerikai indiánoknak is. Szinte mindegyik európai nép kimutatható nyomait őrizte meg 
a farkas totemisztikus kultuszának. Apollonios Rhodios (rhodusi) (II, 124) közli, hogy az 
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athéniek különösen tisztelték a farkast, és minden általa megölt köteles volt mindent 
előkészíteni a temetése számára. A farkaskultuszt figyelhettük meg Delphoiban is. A 
ljuticsok szláv törzs neve is tulajdonképpen «farkasok»-at jelent (Buszlajev). A nevrek szkíta 
törzséről Hérodotosz közli, hogy varázslók voltak: mindegyikük egyszer egy évben néhány 
napra farkassá változott.  
 A farkas a germán eposzokban is igen népszerű. Az Eddában Gutorm, Szigurd megölésére 
készülvén farkas és kígyóhússal táplálkozik. Gudrun meggyőzvén a fivéreit, Gunnart és 
Hjognit a veszélyességről, farkasszőrrel körülvett gyűrűt küldött nekik. A farkasüvöltést jó 
előjelnek tekintették. A világ végén Fenrir farkas lesz Odin istenhez a kalauz az égbe. 
 A farkas szerepel az európai népek családi és tulajdonneveinek nagy számában, ami 
kétségtelenül a totemisztikus szemlélet maradványaira utal. Az óorosz emlékekben néhány 
tucat személy a «Farkas» nevet viseli. Összehasonlításul a wolf, wulf elemet tartalmazó 
germán nevekkel, amelyek szintén «farkas» jelentenek, vagy az ógörög farkas lukos nevet 
tartalmazó nevekkel.  
 A római kovácsisten, Vulcanus neve a farkas vulcus régi latin nevéből ered, pontosan 
ugyanúgy, mint az oszét kovácsistené, Kurdalægon-é (Kurd–Al-Uærgon), amely a farkas 
régi Uærg nevét tartalmazza. 
 A kelták nem őrizték meg a farkas közös indoeurópai nevét, annál az oknál fogva, mint az 
oszétek is: a farkas a totem szerepét játszotta, és a nevének kiejtése tabu alá esett.  
 Az oszét folklórban a farkas szerepet játszik, ami igazolja a múltbani totemisztikus-
kultikus jelentőségét. A nart hősök egyikét, Szæuaj-t, a római ikrekhez hasonlóan a farkasok 
táplálták. A másik jelentős hős, Szoszlán, az után válik sebezhetetlenné, hogy farkas tejben 
megfürdik.  
 A nartok és a farkasok barátságára hősmondák hívják fel a figyelmet. Az egyikben a 
haldokló Szoszlán felajánlja a farkasnak, hogy a halála után lakomázzon az ő húsából. 
Azonban a farkas nemes lelkűen visszautasítja, emlékezvén a sok jótéteményre, amelyben 
Szoszlán részesítette őt. Akkor Szoszlán megáldja a farkast, mondván: «Légy olyan merész, 
mint Szoszlán, amikor a nyájra támadsz, és olyan szemérmes, mint a fiatal menyasszony, 
amikor távozol onnan». A «Fekete róka» c. hősmonda arról szól, hogy a farkasok barátilag 
beszélgetnek Uruzmaggal, aki kutyává változott, miközben az utóbbi egy ízben még segít is 
nekik a gazdája nyáját fosztogatni.  
 A farkasnak kegyetlen természetet és sötét erőt tulajdonítanak.  «Az ördögök énekében», 
amely a «Dél-Oszétia néprajza» c. gyűjteményes kötetben jelent meg, az ördögök így 
énekelnek: «Óvakodjatok a fülét hegyező, a szemét soha le nem hunyótól (azaz farkastól), aki 
elpusztítja a nemzetségünket»!  A legyőzhetetlen vitéz, Totradz, az ellenfele, Szoszlan 
kezétől, csak azért esik el, hogy a lova, amelyet az ördögök neveltek («démonokként»), nem 
képes elviselni a farkasbőrt, melyben Szoszlán Szatana rábeszélésére rejtőzik el.  
 Ismeretes, hogy a totemállat bőrébe való öltözés a totemben hívő népeknél rituális–
mágikus jelentéssel bír. Szoszlan átöltözése – szemmel látható megnyilvánulása ennek a 
szertartásnak.  
 A farkas totemisztikus szerepe nyomokat hagyott az oszét közjogban is. Az úgynevezett 
bírósági vizsgálat (istenítélet) az egyik leghatékonyabb eszköze volta bűnös leleplezése – 
kényszeríteni őt, hogy lépjen keresztül az égő farkas ínon. Bűnössége esetén a testének – az 
oszétek hiedelme szerint – meg kellett görbülnie.   
 Ha az elmondottakhoz még hozzátesszük, hogy a farkasoknak az oszét panteonban egy 
különös istensége is létezik, Tutir, akkor az oszétek múltbeli totemisztikus farkas kultuszáról 
és a  Nartok származásának  totemisztikus szubsztrátumáról szóló hipotézis eléggé 
megalapozottnak tűnik.  
 Befejezésül időzzünk el az Ahszarról és Ahsztartagról szóló hősmonda egyes elemeinél.  
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 A Nartok a vízi istenség lányától, Dzeraszától származtak. A Nartoknak ez a kapcsoalata a 
vízi őselemmel és annak az uralkodójával, Donbetr-rel következetesen végigvonul az egész 
eposzon. Batraz, aki az anyja, Szirdon pedig az apja után szintén a víz gyermeke. 
Kétségtelenül, az eposz keletkezésének idejében az oszétek–alánok a tenger vagy a nagy 
folyók szomszédságában éltek, mivel a mai Oszétia kicsi és gyors folyású hegyi folyóiban 
teljességgel lehetetlen lenne helyet találni Donbetrék és a kiterjedt királyságukés fényűző 
palotáik számára. Ezt tanúsítja a hősmondákban a tenger folyamatos emlegetése is (dendzsiz, 
furd).  
 A Nartok a variánsok többségében három családra oszlanak: Ahszartaggat, Borat és 
Alagat.   Az egyes hősöknek ebbe vagy abba a családba való besorolása tekintetében nagy 
zűrzavar figyelhető meg, azonban a variánsok összehasonlító elemzésével meg lehet 
állapítani, hogy az ismert hősök: Uruzmag, Szatana, Hamic, Szoszlán, Batraz  Ahszartaggat 
utódai voltak, és következésképpen Ahszartaggat családjához tartoztak. Burafarnug hét fiával 
a Borat család képviselője. Az Alagat család hőseiről az eposzban nincsenek biztos tradíciók. 
A nartoknak különálló és egymással gyakran ellenségeskedő családokra való felosztása 
világos utalás a nemzetségi rendszerre, és erősen emlékeztet az óskandináv epikai hősöknek 
három ismert, nagy dicsőségre és nagy szenvedésre hivatott nemzetségére: a Volzungokra, 
Niflungokra és a Budlingokra.  
 Az ikrek motívuma, amely kétszer is ismétlődik ebben a ciklusban (Ahszar – Ahszartag, 
Uruzmag  – Hamic) szélesen elterjedt a világ folklórjában. A római ikrek: Romulus és Remus, 
úgyszintén a görög Dioszkuroszok és az indiai Aszvinek, ennek a motívumnak a legismertebb 
hőseiként Vszevolod Miller3 speciális kutatómunkájának a tárgyát képezték.  
 L. J. Sternberg, az ismert etnológus az ikrek motívumának rendkívüli érdekes és tartalmas 
munkát szentelt: «Az ikrek antik kultusza a világ összehasonlító etnográfiájában». L. J. 
Sternberg véleménye szerint az ikrek kultuszának létrejötte annak köszönhető, hogy maga az 
ikerszülés ténye az ősember esetében inkább csodás és természetfölötti, elképzelhetetlen a 
felsőbb erők nélkül. Ezért a népek szívesen helyezték az ikreket a történetükről szóló 
legendák elejére.  Az ikrek, Ahszar és Ahszartag úgy állnak a nartok hőskölteménye kezdetén, 
mint Romulus és Remus Róma városénak, vagy Szanaszar és Bagdaszar ikrek a szaszuni 
vitézekről szóló epopeia kezdetén. A távoli Amerikában az irokézek törzsénél kozmikus 
mítoszt találunk a két ikerről Taviszkaronról és Tarongajovagonról, akik közül az utóbbi 
megöli az előbbit, mint Romulus Remust, Ahszartag Ahszart.  
 A mitológiai síkon nemritkán az ikrek szimbolizálják a kozmikus jelenségeket: a 
hajnalpírt és az alkonyt, a napot és a holdat, stb.  
 A fivérgyilkosság motívuma még a Kainról és Ábelről szóló bibliai elbeszéléssel 
párhuzamosan is lehet tárgyalni.  
 Néhány variáns szerint Dzerassza a saját apósához, Uarhaghoz megy férjhez. Ebből az 
epizódból mélységesen archaikus jelleg árad.  Ez kétségkívül a csoportos házasság utóhatása, 
amikor egy csoport minden férfija jogot formálhatott egy másik csoport minden asszonyára. A 
házassági viszonyok korai formáinak a túlélését a nart eposznak egy másik ciklusában is 
megtalálhatjuk, a Szatana (Satani) és Uruzmag ciklus első fejezetében, amelyekre az 
alábbiakban térünk rá. 
 
 
Uruzmag és Szatana    
 
 
 Ha megkérdeznének bennünket, mi a nart eposzban a leginkább figyelemre méltó, 
gondolkodás nélkül azt felelhetnénk: Szatana alakja. Hiába keresnénk bármelyik más 
eposzban olyan hatalmas nőalakot, olyan fontosat, olyan lendületeset, olyan életszerűt, mint a 

 10



nart Szatana. Sok eposzban a nőknek fontos szerepet szánnak. De mindegyikben többnyire 
megmaradnak a tisztán női vagy családi indítékok képviselőinek, amely végeredményben 
meghatározza az aktivitásuk területét. Ezért a többi eposzban a pszchológiai és a művészi 
hitelesség legcsekélyebb sérülése nélkül az egyik hősnőt könnyen lehet egy másikkal 
helyettesíteni. A nart hősmondában Szatanát soha és senkivel sem lehet behelyettesíteni 
anélkül, hogy ne maradna tátongó űr. 
 Az ő tevékenységi szférája nem a szerelmi és családi viszonyok szűk köre, hanem 
egészében véve a nép élete. A Nartokat bármely hős nélkül el lehet képzelnünk, sőt a 
legfőbbek nélkül is, de Szatana nélkül aligha. Nem ezzel magyarázható-e, hogy az eposzban 
sehol sem találunk semmiféle utalást vagy célzást Szatana halálára vonatkozóan? Ő 
halhatatlan, vagy pontosabban: mindaddig él, amíg a nart nép él 
 Szatana a nép valóságos anyja, a nart világ középpontja. Minden út hozzá vezet. Az ő 
közreműködése és tanácsa nélkül nem történik egyetlen jelentős esemény sem. Éppen ő 
nevelte fel a Nartok két leghíresebb hősét – Szoszlánt és Batrazt, jóllehet nem volt vér szerinti 
anyjuk. Bölcs és előrelátó, segítségükre van a nehéz perceikben.  Megnyitja előttük 
vendégszerető palotáját, amikor éheznek. Szatana bőkezűsége és asztalának gazdagsága 
szólásmondássá vált: «Ez nem Szatana asztala»; «a mi gazdasszonyunk Szatana», ez utóbbi a 
legnagyobb dicséret a nők számára az oszétek szájából. 
 Szatana  nagyhatalmú varázslónő. Havat és vihart tud támasztani, megérti a madarak 
nyelvét, kívánsága szerint öregasszonnyá vagy csábító fiatal nővé tud átváltozni, a «mennyei 
tükrébe» (arvi ajdæn) pillantva mindent lát, ami a világban történik, stb. 
 Annak a bizonygatása, hogy Szatana alakja a mathiarchátusig megy vissza, nyitott kapuk 
döngetése. A matriarchátus jellegzetességei minden régi eposzban megtalálhatók: a 
Kalevalában, az írországi sagákban, az Eddában. De az olyan monumentális női figurának, 
mint Szatanának éppen az oszét eposzban való jelenléte sajátos történelmi céllal bír.  Arról 
van szó, hogy az oszétek elődei az alánok a szarmata törzsek egyike voltak. A szarmaták az 
antik szerzők szerint a többi nép közül a matriarchátus határozott vonásaival és a nők 
nagyfokú társadalmi megbecsülésével tűntek ki.4 Pszeudo-Szkilak gynaikokratumenoi-nak 
nevezi őket, «akiket a nők kormányoznak». Nem hibázunk, ha azt mondjuk, hogy az alán 
Szatana szociális tipológiai szempontból  szarmata  Amaga királynő (Polienosz), a szkíta 
Tomirisz (Hérodotosz), a masszageta Zarina (Ctesius) édestestvére.  
 Egy ilyen kiemelkedő hölgynek feleségnek lenni nem könnyű dolog, az egyénisége 
elvesztésének kockázatával járhat, feledésbe merülhet, eltűnhet a háttérben. Azonban 
Uruzmaggal  együtt ez nem történik meg. Nagy méltósággal és tisztelettel övezve fenntartotta 
a hitvesi «együttest». Józan ítélőképesség, állhatatosság, leleményesség jellemezte a veszély 
pillanataiban – ilyenek a Nartok megkülönböztető jellemvonásai. A bőkezűségben és 
vendégszeretetben alatta maradt feleségének. az egymáshoz fűződő kapcsolatukat hűséges 
szerelem és gondoskodás hatotta át. A nép az ideális házaspár megtestesülését látta bennük. 
«Uadzæn aftaæ akæninc, Uirizmæg æmæ Szatanaji zærond baut»5. 
  Ahogyan Uruzmag, úgy Szatana tulajdonságai is epizódszerűen jelennek meg minden 
ciklusban. Mindegyik ilyen epizód új ecsetvonás a jellemzésükhöz, és összességükben nagy 
művészi erővel, kiegyensúlyozottan és a teljesség igényével alkotnak képet. A témák sorában 
Szatana és Uruzmag központi figurákként jelennek meg, és ez feljogosít bennünket, hogy 
külön a ciklus alapján szóljunk erről a híres házaspárról. Ilyen hősmondák: a Szatana 
születéséről; vagy arról, hogyan lett Szatana Uruzmag felesége; a Szatana hűtlenségéről saját 
férjével szemben valamint a kibékülésükről; Szatanáról és a fekete nogájról; az Uruzmag 
által elkövetett (nem szándékos) gyilkosságáról a saját «névtelen» fiával szemben; 
Uruzmagról és az egyszemű óriásról, Uruzmag utolsó «balc»-áról (zsákmányszerző 
hadjárat); Szatana sörfőzéséről és még néhány más monda. Uruzmag meglepő kalandjai, 
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átváltozása kutyává és lóvá, vagy a fekete rókáról szóló hősmonda, elragadó elbeszéléseknek 
tekinthetők. 
  J. Dumézil6 az Uruzmag és Szatana ciklus (a Szoszlán és Batraz ciklussal ellentétben) 
jellemző sajátságát abban látja, hogy itt a mindennapi élet motívumai meghatározó módon 
érvényesülnek a mitológiai motívumokkal szemben. A házasság, a házastársi kapcsolat, a 
házasságtörés, az apai és anyai érzés, a háztartás, mindezek a mindennapi élethez tartoznak, a 
hőseink pedig a szenvedélyeikkel és a gyengeségeikkel együtt egyszerű emberek. Mégis, 
ahogyan Dumézil igazságosan megjegyzi, a mítoszok hősei, istenek és félistenek, a folklorális 
témafejlődés során gyakran átváltoznak a mindennapi élet, sőt az anekdotikus elbeszélések 
hősivé. Lezajlik a valamikori mitikus, emberfeletti motívumok és alakok földre történő 
leereszkedési folyamata, «a földivé válás», az emberré válása. És ebben az esetben a kutató 
egyik feladata, hogy feltárja, hogy mit képviseltek ezek a jellemek addig, amíg át nem léptek  
a mindennapi élet dimenziójába. Úgy tűnik, hogy az Uruzmag és Szatana ciklusban a régi 
mitológiai alakoknak éppen ilyen földre szállásával találkozunk, ezért úgy tekintjük őket, 
mintha «földi» hősök lennének, az isteni vagy félisteni prototípus voltuk még érzékelhető és 
áttetszik rajtuk.  
 Kezdjük Uruzmag és Szatana születésével. Mindketten az anyjukon Dzerasszán keresztül 
a víz őselemhez kapcsolódnak, nyilvánvaló, nem a mindennapi értelemben, hanem mitológiai 
síkon. Uruzmag pedig a variánsok többsége szerint Donbetrék víz alatti birodalmában is 
született. Duplán csodás Szatana születése. Ha Uruzmag csak az anyja után emberfeletti 
származású, akkor Szatana születése egészen mitikus, az apja – Uasztardzsi égilakó, a régi 
napisten könnyen keresztényesíthető alakja, az anyja – vízistennő, mitologizálva – a nap és a 
víz lánya.  
 Világos párhuzamával találkozunk ennek a szkíták származásának a mondájában, amelyet 
Hérodotosz őrzött meg a számunkra7: «Szkítia kezdetben lakatlan volt. Az első embert, aki ott 
megjelent Targitaosznak nevezték. A szülei, amint beszélik, Zeusz és a Borüsztenész 
(Denyepr) folyó lánya volt». A szkíták ősapja szintén ily módon született, az ég (Zeusz) és a 
víz szövetsége útján. Ha figyelembe vesszük hogy a szkítáktól az alánokon keresztül az 
oszétekhez megszakítatlan a folytonosság, akkor igen valószínű, hogy a szkíta és oszét 
legendában egy és ugyanazon szkíta mítosznak a kétféle variánsával találkozhatunk. Ebben a 
vonatkozásban érdekes, hogy a mai verzió, a matriarchális tendenciájával egyetemben, 
régebbinek tűnik, mint a Heródotosz által a Kr. e. V. évszázadban feljegyzettek.  
 Szatana születésének csodás jellegét fokozza az is, hogy az anya már a halála után foganja 
meg és szüli meg őt. Fölösleges hangsúlyoznunk, hogy ezt a tényt nem egyszerűen a halál 
utániként értelmezzük. 
 Ha visszaemlékszünk, hogy Uruzmag a nagyapján, Uarhag–Farkas-on keresztül a 
totemisztikus mítoszhoz kapcsolódik, akkor kiderül, hogy a mi «mindennapi élet» ciklusunk a 
gyökereivel egészében a mitológiai alakok és jelenségek rendszerébe nyúlik vissza.  
 Vegyük szemre az adott ciklus többi motívumát!  
 A fivérnek a nővérével való házasságát. Lehetséges, hogy ez teljesen a mindennapi életből 
vett motívum lenne? Hiszen ismert, hogy a hasonló vérfertőző házasságokat törvényesnek, sőt 
még dicséretre méltónak tartották a régi irániaknál. Vszevolod Miller, utána pedig M. V. 
Rklickij és mások ebben a nart eposzra való iráni hatás egyik bizonyítékát igyekeztek 
meglátni. Ez azonban aligha helyes. Az incestus, mint a mindennapi élet intézménye, sohasem 
volt köziráni jelenség. Kizárólag a mazdaizmushoz fűződött, amelyről az oszétek őseinek nem 
volt tudomása. Ellenben a mitológiai házasság tekintetében a fivér és a nővér elterjedt 
motívumnak tetszik. Vajon az óiráni mitológia első emberpárja, Jama és Jamí nem fivér és 
nővér voltak? Nem ugyanez fordul elő az iráni pár Jim és Jima esetében?  Vajon Kronosz 
nem volt-e a nővérének Rheának a házastársa, Zeusz pedig a saját nővére, Héra férje? A 
mítoszokban, ahol az első istenségekről és emberpárokról van szó, más megoldás nincs is, 
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mint összeházasítani a fivéreket a nővérekkel. Uruzmag és Szatana házasságát is ebben a 
mitológiai és nem a mindennapi élet aspektusában kell szemlélnünk. 
 Az Uruzmag – Zeusz párhuzam az eposzban még egy érdekes megerősítést kap. Kronosz, 
mint ismeretes lenyelte a saját gyermekeit. Csak Zeuszt mentette meg az anyja és menekült 
meg a fivérei sorsa elől. Ugyanez vonatkoztatható Uruzmagra is: a saját kezétől pusztul el az 
utódja. Egy digor variáns szerint mind a tizenhat fia az apja kezétől pusztult el. A 
tizenhetediket Szatana a víz alatti birodalomba adta felnevelésre, sőt meg sem mutatta az 
apjának. De a sors akaratából Uruzmag elvetődik Donbetrékhez, és szándékán kívül megöli 
ezt a fiút is.  
 Úgy véljük, hogy az Uruzmagról és Szatanáról szóló hősmonda erősen elsötétített, 
későbbi rétegekkel benőtt mítosz az első ember- vagy isteni párról. A házasságuk régi 
mitológiai kép, amelynek a jelentését már nem tudjuk teljességgel megvilágítani. Éspedig 
azért, mert hasonló vérfertőzéses házasság teljesen a mítosznak tulajdonítható, és nem bírt 
semmiféle támasszal a való életben, szükséges volt Uruzmag szamárháton való háttal előre 
utazása, mint naív kísérlet annak az igazolására, hogy úgy tűnjék nem fogad el semmiféle 
mentséget8.  
 Uruzmag és Szatana legendájával kapcsolatos értelmezésünknek mintegy ellentmond,  
Uruzmag másik feleségének, Eldanak a jelenléte. De ez, kétségkívül, egy későbbi 
hozzátoldás, csak néhány variánsra jellemző.  
 Hogy az Uruzmagról és Szatanáról szóló mítosz az ősi teogóniai, antropogenetikus és 
etnogenetikus mítoszok körébe vezet bennünket azzal is igazolódik, hogy Szatana 
születésével kapcsolatos az első ló és az első kutya születése is. Valójában a «legősibb a lovak 
közül» (bæhti hisztær) és a «legősibb a kutyák közül» (kuijti hisztær) kifejezéseket nem lehet 
másként értelmezni, mint a «lovak őse» és a «kutyák őse». A mitológiai bemutatás 
szempontjából tökéletesen megfelel a dolgok sorrendje is, hogy az első földi ló az égi lótól, az 
első földi kutya pedig az égi kutyától származott. A lótenyésztő, pásztor, vadász és 
katonanépnek, amilyennek a régi alánokat és a nartokat ismerjük, minden háziállat közül a 
lovat és a kutyát kellett, hogy legjobban szeresse, és a legértékesebbnek tartsa. Nem kell 
csodálkoznunk azon, hogy éppen őket vették be az antropogenetikus mítoszukba9.  
 Az első és legkiválóbb nőnek, Szatanának a személyével függ össze az italok közül a 
legjobbnak, a sörnek, az oszétok–alánok kedvenc italának a megjelenése is. Etnográfiai és 
nyelvészeti adatok rámutatnak a sör kultúrájának az oszéteknél való ősiségére és kizárólagos 
elterjedtségére. Az oszét æluton «mesés étel vagy ital» legelőször «különlegesen főzött sört» 
jelentett, és az észak-germánok sör elnevezésével, az alut-tal rokon (vö. angol ale, fin olut).  
  Ha emlékezünk rá, hogy a Kalevalában a sör feltalálását időnként a Kaleva finn hősei 
ősapjának tulajdonították, az Avesztában pedig a szent ital, a homu (szomu) első készítője az 
emberek ősapja Jim, akkor itt annak a megerősítését találjuk, hogy Uruzmagnak és 
Szatananak, a sör feltalálójának a mítosza valójában az első emberpárról szól.  
 Aligha hibázunk ezért, ha kifejezzük azt a meggyőződésünket, hogy az Uruzmag és 
Szatana ciklusban a mindennapi élet tematikája mögött egy régi mitikus mag rejtőzik, egy ősi 
etnogenetikus és teogenetikus legenda. Ebben Szatana alakja és szerepe, amelyet az egész 
eposzban játszik lehetővé teszi annak a megerősítését, hogy ez a legenda még a nem megszűnt 
matriarchális világfelfogás viszonyai között keletkezett. Az utóbbi körülmény bizonyos 
kiindulási pontként szolgálhat az adott ciklus datálása szempontjából. Sok kutató nyilvánvaló 
kapcsolatok meglétét feltételezi a totemizmus és matriarchátus között. Mindenesetre az utóbbi 
sem fiatalabb az elsőnél. És ha az Uarhag ciklust a totemisztikus magjával a Kr. e. első 
évezred első felére tudjuk be, akkor aligha tarthatjuk korábbinak az Uruzmag és Szatana 
ciklus eredeti mitológiai magját.  
 Létezett-e valamiféle ősi összefüggés az első és a második ciklus között?  Ez nem 
nyilvánvaló a számunkra. Az Uarhag–Ahszartag–Uruzmag nemzedékek folyamatossága 
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mintha az összefüggésről beszélne, de ez a folyamatosság a «genealogiai ciklizáció» sorrendje 
következtében is összeállhatna. 
 Az alatt a hosszú idő alatt, amikor a nép száján voltak, a nart témák, természetesen, nem 
kevés változáson mentek keresztül, és variációk születtek, amelyek közül sok véglegesen 
elveszett a számunkra. Ha az oszéteknél–alánoknál lett volna régi írásbeliség, amely rögzítette 
volna történetük különböző szakaszaiban a nart hősmondákat, akkor érdekes anyag állna a 
rendelkezésünkre az epikus motívumok és témák fejlődésének a megítélésére. Sajnos ilyen 
anyag nem áll a rendelkezésünkre. 
 Mégis megtörténhet, hogy a változatokat nem egy adott nép őrzi, hanem a szomszédoknál 
találhatók, akikhez a folklórmotívumok és témák rendszeres vándorlásakor az idők során 
kerültek. Szerencsére a Szatana ciklussal is éppen ez az eset fordul elő. Hasonlóan ahhoz, 
ahogyan Hérodotosz a nart eposz sok témáját megőrizte nekünk a Kr. e. V. századból a szkíta 
szokások és mondák leírásával, úgy az örmény történetíró, Movszesz Horenaci az általa 
lejegyzett legendákban az alán királylányról, Szatinikkal kapcsolatban rögzített néhány 
dolgot, amelyekben ráismerhetünk a Szatana ciklus nart témáinak változataira. Szatana és 
Szatinik neve, az első nart, a második alán, már régóta közeledtek egymáshoz10. J. Dumézil11 
megkísérelte kimutatni Horenaci elbeszélése és a nart legendák közötti szintén tematikai 
párhuzamot.  
 Horenaci szavai szerint, az örmény énekmondók között Goltan tartományban igen 
elterjedtek az alán királylánynak, Szataniknak és az örmény királlyal, Artasesszel való 
házasságáról szóló énekek. Ezekben az énekekben arról daloltak, hogy az alánok betörtek 
Arméniába és harcba léptek Artasesz hadaival. Amikor az alán király fia Artasesz fogságába 
esett, az alánok királya békét kért, megígérte, mindent megad Artasesznek, amit csak kíván, 
és örökös esküvel megfogadja, hogy az alánok fiai többé nem vezetnek hadjáratot örmény 
földre. És amikor Artasesz nem egyezett bele az ifjú kiadásába, annak nővére kiment a folyó 
partjára egy nagy kiemelkedésre és tolmács segítségével kiabálta át Artasesz táborába: 
«Hozzád szólok, Artasesz, bátor férfiú, hozzád, az alánok bátor népének legyőzőjéjhez, gyere, 
egyezz meg velem, az alánok szépszemű lányával, és add ki az ifjút. Mert ha nem lépsz az 
istenek utódainak nyomába, ha elveszed az életét, vagy megalázó fogságban tartod, az öröm 
helyett örökös ellenségeskedést teremtesz e két bátor nép között». Meghallva e bölcs 
szavakat, Artasesz a folyó partjára ment, és amikor a bölcsen szóló lányt meglátta, 
beleszeretett. Hivatta a dajkáját, feltárta neki a meghitt gondolatát, feleségül venni a szüzet, 
egyezséget kötni a bátor néppel és békével elbocsátani az ifjút. Szmbat helyeselte ezt, és 
Artasesz ajánlatot küldött az alánok királyának, adják hozzá királynőnek az alán szüzet. Az 
alán király így szólt: «Honnan veszi a bátor Artasesz, amilyenből sok ezer van, hogy meg 
lehet fizetni egy isteni származású alán királylány-szüzet?» Az énekben arról énekelnek 
tovább, hogy Artasesz erővel elragadja őt, és «aranykarikás vörösbőr pányvát» vetve ki rá. 
Azonban Movszesz Horenaci úgy véli, hogy ez allaegória, azt jelenti, hogy Artasesz 
váltságdíj fejében Szatinikért sok vörösbőrt és sok aranyat adott. Nem hiába szól így az ének: 
 
          «Aranyeső hullt Artasesz nászára, 
          Gyöngyeső hullt Szatinik nászára».  
 
«Szatinik, – fejezi be Horenaci, – Artasesz asszonyai között az első lett, és megszülte neki 
Artavazdot és sok-sok fiút»12. 
 Horenaci elbeszélését idézve J. Dumézil rámutat a nart hősmondák következő rokon 
motívumaira: Szatana nagy szerelmére és vonzalmára a fivére, Uruzmag iránt; Szatana 
megkíséreli a saját szépségével megigézni a Nartok ellenségét, Psi-Badinoko-t (a kabard 
változatban), mint Szatinik Artaseszt; a Nart Argun elragadja Szatanát (cserkesz variáns), 
mint Artasesz Szatinikot. Horenaci említést tesz arról, hogy Szatinik különös érzelmet táplált 
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a «sárkány utódja» iránt, alkalmat ad J. Dumézilnek, hogy említést tegyen Szatana Szafával 
történt hűtlenségéről Uruzmaggal szemben. 
 Minden fontosságuk mellett az idézett párhuzamok túlságosan általános jellegűek, hogy 
meggyőzzenek bennünket a Szatanáról szóló nart hősmondák és az örmény dalnokok az alán 
királylányról, Szatinikról dalolt történetei közötti valóságos kapcsolatokról. Ilyen közös 
egybeesések természetes eredményeként is előfordulhatnak.  
 Mégis úgy tűnik, hogy Horenaci elbeszélése sokkal konkrétebb éa következetesebb 
anyagot tartalmaz egy másik, az Uruzmag és Szatana ciklusból való hősmonda, mégpedig az 
«Uruzmag utolsó zsákmányszerző hadjáratáról» szóló. (lásd fentebb.) 
 A két történet közeli motívumai a következők: 
 

1. Az alánok hadjárata (nartok) idegen országba. 
2. Szatana fivérének fogsága – Szatinik. 
3. A fívér nővér általi megmentése. 
4. A váltságdíj motívuma. 
 

 Itt már a találkozás nem az egyes motívumokban rejlik, hanem az egész 
kombinációjukban, ez pedig arról szól, hogy nem véletlen egybeesések állnak előttünk, 
hanem egyetlen téma két változata: egyik az alán, a másik pedig az örmény. A különbözés e 
között a két verzió között jelentős mértékben azzal magyarázható, hogy mindegyikükön 
végighúzódik a nemzeti tendencia. A nart történetben a hadjárat az ellenséges város 
megsemmisülésével végződik, az örményben az örmények királya számára megtisztelő 
békekötéssel. A nart elbeszélésben az események középpontjában a saját (alán) hős, Uruzmag 
áll. Az örményben a saját (örmény) királyuk, Artasesz; Szatinik fivére a fogoly teljesen 
passzív szerepét játssza, sőt még a neve sem ismeretes. A váltságdíj motívuma keveredést 
szenved: a nart történetben a Nartok ellensége váltságdíjat követel a fogoly Uruzmagtól 
(százszor száz vagy ezerszer ezer bikát); az örményben az alánok királya követel váltságdíjat 
Szatinikért (ezerszer ezer és százezer). Az, hogy a nart történetben a fivér férjként is 
megjelenik, arra figyelmeztet bennünket, hogy a nart változat sokkal archaikusabb és 
közelebb áll a saját mitológiai prototípusához.  
 Egészen őszintén szintén sajnáljuk, hogy Movszesz Horenaci nem őrizte meg a számunkra 
Szatinik fivérének a nevét. Ha ő szerepelt az örmény énekesek dalaiban Szatinik nevével 
együtt, lehetséges, hogy Varazmannak hívták.  
 Horenaci elbeszélését a nart hősmondákkal összehasonlítva posztullátumként állíthatjuk 
egy közös alán–örmény epikus ciklus létezését: «Varazman–Szatinik», amelynek néhány 
témája és motívuma az «Uruzmag–Szatana» oszét ciklusban jutott el hozzánk.  
 Horenaci «Örményország történetének» a keletkezése Kr. e. V. évszázad, meghatározza e 
ciklusnak kialakulásának a terminuspost quem non-ját. Azonban hangoztatva, hogy néhány 
örmény változat új típusnak bizonyult, sőt a mai oszétekkel összehasonlítva is, a ciklus 
születésének idejét összehasonlíthatatlanul régebbi korhoz kapcsolhatjuk. 
 Movszesz Horenaci folklór jellegű feljegyzéseiben még egy téma található, amely erősen 
emlékeztet a Batraz  ciklus  epizódjára: «Hogyan mentette meg Batraz Uruzmagot»13.   
 Az Artasesz és Szatinik házasságáról szóló hősmonda nyomán Horenaci a következő 
történetet idézi. Artasez Argamhoz (Argavan) lakomára volt hivatalos. A királyfiak 
gyanúsnak tartották, hogy Agram gonosz tervet forral az apjuk ellen, rávetették magukat a 
házigazdára és «kitépték a szakállás». Artasasz és Szatinik fia, Artavazd ezzel nem elégedvén 
meg, későbben «az apjukkal együtt kiirtja Agram minden nemzedékét... És néhány ismeretlen 
személy és kiskorú kivételével senki nem úszta meg a kiirtást ...» 
   Analogikus témát találunk a Batraz ciklusban. A Nartok elégedetlenek Uruzmaggal 
szemben, kitervelik, hogy megölik őt és ezzel a céllal meghívják egy lakomára, és leitatják. A 
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döntő pillanatban Szatana utasítására megjelenik a toron a fogadott fia, Batraz és kegyetlen 
leszámolást rendez a nartokkal:szinte senkinek sem sikerül megmenekülni. 
 Mindkét történet alapja ily módon a «tőrbe csaló lakoma». A hasonlóság közöttük még 
azzal is fokozódik, hogy az örmény folklórban Artavazd alakja egészen közel van az oszét 
eposzban Batrazéhoz, mindketten Isten ellen lázadó hősök. Batraz elpusztul az égi erőkkel 
vívott harcban, Artavazd pedig Amiranhoz hasonlóan sziklához van láncolva és örökös 
kínszenvedésre ítélve.  
 A bemutatott párhuzamok azt erősítik meg, hogy az alán (nart) eposz és Movszesz 
Horenaci korának örmény epikus hősi éneki között kapcsolat létezett.  
 Ennek a kapcsolatnak a kezdete az Arméniába vezetett alán hadjáratok idejére tehető, a Kr. 
u. 1. évszázadra, amelyről történelmi bizonyítékok maradtak fenn (Movszesz Horenaci, grúz 
évkönyvek, Josephus Flavius, Arrianus). Lehetséges, hogy az «Uruzmag utolsó 
zsákmányszerző hadjáratáról» szóló történet, ahogyan Horenaci elmondta, ennek a 
hadjáratnak a visszhangja. 
 A Szatana és Uruzmag ciklusban létezik még néhány téma és motívum, amelyeket csak 
felületesen érintünk.  
 Annak a hősnek a története, aki fiatalságában elpusztul, és visszatér saját apjához a 
másvilágról, hogy csodálatos hőstetteket hajtsanak együtt végre, azután pedig visszatér a 
halottak birodalmába, eposzunk egészen közkedvelt témái közül való. Szintén a Totradz 
ciklusba tartozik.  
 Uruzmag kalandja a küklopsz barlangjában a széles elterjedtségnek örvendő vándor témák 
közé tartozik. Ennek a témának az ősisége az Odüsszeuszról és Polüphémoszról szóló 
homéroszi történetből ismert (Odüsszea, IX. ének). Hasonlóan a Prométheuszról és az 
Argonautákról szóló mítoszokhoz, ez a téma azokhoz tartozik, amelyek az ókori Hellászhoz 
és a Kaukázushoz kapcsolódnak.  
 A küklopsz mondája az oszétek mellett megfigyelhető a megréleknél14, a kabardoknál15, 
dagesztánoknál16, csecseneknél17.  Azon kívül «Polüphémosz motívuma» sok európai népnél 
ismert, úgyszintén «Az ezeregy éjszaka meséiben». A kaukázusi változatok 
összehasonlíthatatlanul közelebb állnak a göröghöz, mint az európaiak. E mondáknak 
összehasonlító elemzésével foglalkozik V. Miller «A küklopszról szóló kaukázusi mondák»18. 
 A sör feltalálása nemcsak az oszéteknél szolgált az epikus énekek motívumául. Majdnem 
egészében ennek a jeles eseménynek van szentelve a Kalevala 20. runája19. Kapo (vagy 
Oszmotar) Kalevának, a finn hősök ősének a lánya, tekinthető az első nőnek, aki sört főzött 
árpából és malátából mézzel elkeverve. 
 Az első tekintetre sem kevés a közös vonás a nart  Szatana mélyen emberi valószerű alakja 
és a finn Kaponak a mitológia ködébe vesző alakja között. Kéltségtelenül mindketten egy 
közös forrásból származnak, az emberek és az istenek származásáról szól legősibb 
mítoszokból.  
 Ilyen anyag a Szatana és Uruzmag ciklus.  
 Néhány megjegyzést kell fűznünk e ciklus szociális archeizmusának a jellegéhez. 
 Szatana alakjában és a hozzá fűződő epizódokban és témákban a többi eposzrészeknél 
jobban őrződtek meg korábbi társadalmi és családi viszonyok, a megelőző a patriarchális 
nemzetségnek és a monogám házasságnak az élményei. Magától érthető, hogy itt nem 
találunk tisztán matriarchátust vagy csoportos házasságot. Erről szó sincs. A patriarchális 
ideológia és gyakorlat túlsúlyban van az egész eposzban. A hősök az apjuk után kapják a 
nevüket, s nem az anyjukról. Ott, ahol az esküvők leírásával találkozunk, tisztán patriarchális 
jellegű házasságokról van szó, a feleség a férj házába költözik át. Másképpen ez nem is volt 
lehetséges. Ha a nart eposz kezdetei a távoli múltba vezetnek is, csak a XIII–XIV. században 
nyerték el a mai formájukat. Ily módon az eposz jelentős részében továbbéltek és fejlődtek a 
patriarchális társadalom viszonyai, amelyek rajta hagyták a meghatározó bélyegüket. Annál 
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több figyelmet követel azonban az az állhatatosság és kitartás, amely vonásokat korábban  se 
itt se ott nem vesznek figyelembe, minden lyukon kihullnak.           
 Az, hogy Szatana alakja egy évezreden keresztül minden kiegyensúlyozottságában és 
erejében fennmaradt, arról beszél, hogy az új patriarchális feltételek között is némely 
remineszcenciák megmaradtak a nők szerepéről, a házasság és a család más formáiról, 
amelyek teljesen soha sem szűntek meg, sohasem hulltak ki a nép emlékezetéből. Másképpen 
nehéz lenne megmagyaráznunk, hogyan tudtak volna olyan eleven, valósághű eposzban, mint 
a nartoké megőrződni. 
 Szatana magára vállalja a kezdeményezést az Uruzmaggal való házasságban, és a 
társadalom véleménye ellenére kiharcolja a sajátját. Amikor Uruzmag hosszasan távol van, 
nyíltan elküld embereket küld, hogy keressenek, és hozzanak neki másik férjet (lásd alább a 
«Szatanának a fekete nogajtól való fia» epizódot). Uruzmag értesülvén Szatana 
hűtlenségéről Szafával, teljesen megőrzi a nyugalmát. Semmiféle szemrehányás, semmiféle 
féltékenységi színjáték. Egyszerűen visszavonul, nem szól egy árva szót sem. És amikor 
Szatana ravaszul bebizonyítja ártatlanságát, nagyon hamar bekövetkezik a kibékülés. 
Mindezek a vonások teljesen összeegyeztethetetlenek a mai oszétek patriarchális és monogám 
ideológiájával. És ha a nép megtartotta azokat az eposzában, akkor azt kell gondolnunk, azért 
van, hogy mögöttük valami más régebbi igazságot érzett.  
 Fentebb mi megjegyeztük, hogy Uarhag nősülése az ő Dzerasszájával a csoportos házasság 
csökevénye. A Szoszlán házasságáról szóló mondákban vannak változatok, amelyekben nem 
lehet nem meglátni a csoportházasságból a párházasságba való átmenetet. A V. Miller20 által 
lejegyzett változatban, Szoszlán elpusztította Gori erődjét, megszerzi feleségének a szép 
Agundát. Azonban a többi Nart, a hadjárat résztvevői, elégedetlenek voltak azzal, hogy 
Szoszlán egyszemélyben kisajátította Agundát, úgy tartották, hogy a közös zsákmányuk. És 
hogy megmeneküljön az unszolásuktól, Szoszlán a feleségével kénytelen volt elrejtőzni a föld 
alá. Amikor a nartok Szirdon segítségével ráakadtak a rejtekhelyükre, megelégednek avval, 
hogy látták Agundát, és örökre átengedik őt Szoszlánnak. A monda kompromisszumos 
jellegű. Az egyik oldalról mintegy elismerik minden nart herceg jogát Agundára, de, végül a 
Nartok «önszántukból» és «nagylelkűen» lemondanak erről a jogukról és visszaadják 
Agundát Szoszlánnak.  
 Szoszlán és Batraz két kedvelt főhőse az eposznak, jól ismert apákkal rendelkeznek. Az 
első bizonyos pásztorral vagy Szoszar–Aldarral, a második Hamiccal. Mégis állandóan nem 
az apjukkal, hanem a saját «nem a szülő» anyjukkal, Szatanával látjuk. Szintén határozottan 
matriarchális vonás. 
 Szatana és Uruzmag fia («a névtelen fiú» aligha nem a születésétől fogva él a saját anyja 
szüleinél, Donbetréknél. Sőt Uruzmag nem is ismeri őt, és akaratlan megöli. Ezt a 
gyilkosságot  a Sahnamében Rusztem fiáéval, a bilinákban Ilja Muromecével, az ír sagákban 
Kuhulinéval, a Hildebrandtról szóló sagában Hildebrantéval hasonlítják össze. A motívum 
amint látjuk nagyon elterjedt és helyesen állapították meg, matriarchális motívum. Miért? 
Azért, mert ennek a motívumnak az alapjában olyan szokásrend található, amikor a fiú nem 
ismeri az apját, az apa a fiát, ilyen rend pedig mint ezúttal is csak a matriarchális családban 
található.  
 Szatana mint anya és háziasszony szerepel, nemcsak a szűk családi körben, hanem az 
egész törzs szemében is.  Amikor a Nartokat éhség sújtja, Szatana kitárja a vendégszerető 
ajtaját, és az általa készített készletből megvendégeli a nép apraját-nagyját. A nő 
háziasszonyként szerepel itt, mint a törzs élelemkészletének az őrizője, és mint annak az 
elosztója, ami a legnagyobb mértékben figyelmet ébresztő és fontos a matriarchális típusú 
korai társadalmi forma jellemzése szempontjából.  
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 Mindez feljogosít, hogy Szatana alakjában valamint a hozzá kapcsolódó témákban és 
motívumokban nemcsak az oszét, hanem az egész világ népi–epikus tradícióinak az egyik 
legeredetibb jelenségét szemlélhessük.  
 
 
 
Szoszlán  
 
 
 A témák gazdagságában és a főhős népszerűségében kiemelkedik a Szoszlán ciklus 
(Szozruko). Szoszlán neve, láthatóan török eredetű. Vö. a nogaj szuszlan 'félelmetes arcot 
várni', a szuszli-ból 'komor, viharos, szigorú' (szuszli ädem, 'kegyetlen ember'). A Szozruko 
alak a  «adigosított» neve. Az  óadig nyelvben nem létezett l fonéma, és a Szoszlán nevet 
Szoszrán alakban kellett átvenni. Ez a forma azután kiegészült a személynevekben közkedvelt 
-ko cégződéssel (adig. qwa 'fia valakinek'). Az így kapott Szoszranuko (az abházban így 
maradt fenn) azután Szoszrukóvá egyszerűsödött, és ebben az alakban kölcsönözte vissza az 
adigból (kabardból) az oszét. Az ilyen egyik nyelvből a másikba «oda-vissza» történő 
szóátvételek gyakori jelenségek.  
  A Szoszlán névnek oszét talajon való elterjedése a XII. századtól figyelhető meg: az oszét 
hadvezér, David-Szoszlán volt az ismert grúz királynő, Tamara férje. 
 A Szozrukónak nem létezik digor variánsa. Csak Szoszlánként ismeretes.  
 Az eposzban Szoszlán (Szozruko) tekintélyesebb helyet foglal el, a legkedveltebb hősök 
egyike nemcsak az oszét, hanem a kabard, balkár, csecsen és más változatokban is. A 
Szoszlán és Batraz ciklusban a többieknél jobban tűnnek elő a hősi, emberfeletti és vitézi 
motívumok. De Batraztól eltérően, aki legyőzhetetlen erővel bíró hős, becsületes, egyenesek a 
tetteiben, Szoszlán az erősebb ellenfél elleni harcban szívesen fordul a ravaszsághoz és az 
álnoksághoz, amikor a gyengébbel és legyőzhetővel áll szemben, kegyetlen és könyörület 
nélküli.  Különösen visszataszító színekkel van megrajzolva az Albeg fiával, Totradz-dzal 
való összecsapásról szóló epizódban. 
 A digor változatokban rendszerint a næræmon «féktelen, zabolátlan» eposzi jelzőt kapja.  
 A szoszlán ciklus leginkább ismert témái a következők: 
  

• Szoszlán bizonyos pásztor (vagy égilakó) általa félmeztelen Szatana láttára 
megtermékenyített kőből való születése. 

• Szoszlán farkastejben történő megedzése. 
• Szoszlán harca Totraddzal, Albega fiával. 
• Szoszlán subát készít magának ellensége skalpjaiból, szakállából és bajuszából, 

beleértve Eltagan vitézt is, akit alcsik játékban győz le. 
• Szoszlán ravaszságával erőt vesz Mukara óriáson (népszerű téma, mintegy tíz 

változata ismeretes). Szoszlán rábeszéli az óriást merüljön a tengerbe. Szoszlán 
hatalmas vastagságúra hizlalja felette a jeget, és Mukara elpusztul.  

• Szoszlán utazása a holtak birodalmában. 
• Szoszlán asszonyt szerez magának. 
• Szoszlán halála «Balszag kereke által». 
 

Szoszlán (Szozrukó) nevéhez kapcsolható még jó néhány epizód: Szirdon fiának Szoszlán 
általi megölése; a találkozás a «'Gumi' emberrel», ellenségeskedéssel kezdődik és a nemes 
lelkűségben való vetélkedéssel végződik; a három serleg találkozása. Szoszlám Uruzmaggal 
és Hamiccal együtt egy csodálatos történetért folyó verseny résztvevője (a fekete róka 
mondája).  
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Ennek a hősnek a népszerű és mélyen nemzeti jelleme arra hívja fel a figyelmünket, hogy 
a monda mellett, többségükben helyi népmondák kapcsolódtak a nevéhez, különösen 
Digorföldön. Digoriában sok régi sírhelyet Szoszlán sírjának tartanak. Köveket is 
mutogatnak, amelyeken ült. Az egyik nyári ünnepet «Szoszlán ünnepének» nevezik (lásd 
alább). A szivárványt digorul Szoszlani ænduræ-nek, «szoszlán íjának» nevezik, mint a 
perzsában «Rusztem íját» (kaman-i Rustam). Az egyik mondában mindenkinek azt ajánlják, 
hogy gondoskodjon arról, hogy a halottja a másvilágon kedvezőbb helyet kaphasson, tartsa 
szemmel Szoszlánnak Totraddzal való küzdelmét, amely a túlvilágon zajlik.  

 Szoszlán alakja J. Dumézil számára külön mitológiai etűd tárgyául szolgált, amely a 
«Napmítosz»21 címet kapta.  

«Természetesen, – mondja J. Dumézil, – Szoszlán nem mindegyik jellemvonása, nem 
mindegyik hőstette méltó a napfényes karakterre. Mint minden isten, amelyik idővel egy 
történet hősévé vált, sok olyan  vonást gyűjtött a személyisége köré amelyek különböző 
legendákból származnak». A nart hősmondák körében azonban az ő ciklusa az egyedüli, 
amely olyan témák egész sorával szolgál – ,amelyek alapvetően fontosak –, amelyekből a hős 
napsugaras karaktere még teljesebben kisugárzik.  

Az első a születése.  A kőből való születés olyan vonás, amelyet készséggel kapcsolnak a 
napfény istenéhez. Sziklából született a híres kisázsiai napfényisten Mitra is. Így is nevezték – 
petrogenes «kőből született».  

Azonban Szoszlán napfény természetét az is tanúsítja, hogy a Nap lányát vette feleségül.  
Szoszlánnak az ellenségeivel vívott harcáról szóló témák sorában, esik szó arról, hogy a 

győzelmeit délben aratta: amely ismét a napistenségéről szól, ugyanis délben van a napfény 
erejének a tetőpontja.  

A Mukarával, Kar (Tara) fiával való küzdelemnek, különösen bizonyos változatainak a 
témája feltűnően emlékeztet a «a nap ellopása» szélesen elterjedt mítoszára. Ennek a 
mítosznak az egyik szerb variánsban az ördög ellopja a napot. Az Isten elküldi Mihály 
arkangyalt, hogy hozza vissza az égre. Mihály képmutatóan barátkozik az ördöggel, és 
egyszer azt ajánlja neki, ússzanak be a tengerbe, és próbálják ki, melyikük tud mélyebbre 
lebukni. Elsőként Mihály bukik le. Eléri a tenger fenekét, ahonnan egy marék sarat hoz fel. 
Az ördög következik soron. Amint a víz alá ereszkedik, Mihály imájára a víz hat könyék 
vastagságában fagy be a feje felett. Amíg azon erőlködött, hogy kiszabadítsa magát a jég alól, 
addig Mihálynak sikerült visszalopnia a napot.  

 A jég alatt rejtőző gonosz lény – nyilvánvalóan a tél és a hideg szimbóluma. A hős, aki 
ezzel a gonosz erővel harcol – a napot jelképezi. A nart mondákban ezek – Mukara és 
Szoszlán. Különösen kristálytisztán jelenik meg ez a szimbólum egy kabard változatban, ahol 
Szozruko küzdelme az óriással éppen a tűz miatt történik, amelyet Szozruko el akart lopni 
tőle. Azonban az oszét variánsokban is, csaknem mindegyikben, éppen a tél és a hideg 
kényszerítik Szoszlánt a nyájával Mukri birodalmába elindulni, ahol napfény, meleg és élelem 
található. Úgyhogy az expedícióját minden túlzás nélkül a napfényért történő expedícióként 
lehet értelmeznünk, Szoszlán hőstettében pedig a Nap hősének a vonásait felismerni. 
 Még szemléletesebben és közvetlenebben vezet bennünket el a napmítoszok körébe a 
«Balszag kereke» mítosza. A gall–román mitológiában ismeretes istenség, változatlanul 
kerékkel a kezében vagy a vállán. Később ezt az ábrázolásmódot vitték át a keresztény Szent 
Jánosra. Gaidos, Manngardt, Freser rámutattak, hogy a napistenségről van szó, és a kerék 
maga a nap szimbóluma. Ez azzal is megerősíthető, hogy sok népnél a napéjegyenlőség vagy 
napforduló ünnepének a szertartásaiban a kerék kétségtelenül a nap szimbólumaként szerepel. 
 J. Dumézil egy XIX. század eleji olyan szertartást idéz, amelyet Lotharingia egyik 
településén jegyeztek le.  Ez a szertartás Szent János napján történik, amely a nyári 
napfordulóval esik egybe. Az ünnep előtti éjszakán a férfiak egy halom tetején gyülekeznek 
össze, ahol egy hatalmas kereket állítanak fel, amely olyan szalmával van átfonva, amelyet 
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házanként hordtak össze. Azután meggyújtják a szalmát, a kerék pedig abban a pillanatban 
legördül a halom tetejéről, két fürge fiatalember irányításával. A szőlőtermés jó jóslásának 
tartják, ha a lángoló kereket sikerül a völgybe legurítani, és a Mozel folyóba vetni.  
 J. Dumézil figyelmet szentel e nyári napfordulói szertartás és a nart monda Balszag kereke 
közötti analóg vonásokra. Az utóbbi néhány variánsában szintén szerepel a lángokkal 
körülvett, az útja során elégő kerék. Szintén a vízben végzi, néhány variánsban a Fekete-
tengerben, azaz nyugaton. Léteznek variánsok, amelyekben a Balszag kereke a napnak 
Szoszlán által megbántott lánya felbujtására működik. A kabard változatban a Szozrukót 
megölő kerék, acélfogas hatalmas kerékként jelenik meg, amelyet a Nartok játékhoz 
használnak, az egyik csoport legurítja a Bestau tetejéről, a másik elkapja alul. Ez a «játék» 
élénken emlékeztet a fentebb bemutatott lotharingiai szertartásra, amely a nap kultuszával 
kapcsolatos.  
 A digor változatok szerint a kereket, amely megölte Szoszlánt, «Ojnon kerekének» 
nevezik. Ojnon neve az eltorzult Joann, azonban láttuk, hogy Szent János közvetlenül 
kapcsolódik a napkultuszhoz, és az ünnepe a nyári napfordulóval egybeesik22. 
 Digorföldön Szoszlán feltételezett sírja helyén, Nar falu mellett Keresztelő Szent János 
(«Fid Juane») évente megünnepelték «Szoszlán ünnepét», bárányokat áldoztak a hős 
tiszteletére és imádkoztak hozzá, hogy küldjön jó időt23. Hősünknek a napkultuszhoz való 
kapcsolata ebben az ünnepben határozott megerősítést nyer.  
 Ebe a koncepcióba nagyon jól belefér a szivárvány digor neve is «Szoszlani ænduræ» 
«Szoszlán íja». 
 Az, hogy a Nap hőse a nap szimbóluma a kerék által pusztul el a harcban, nem lep meg 
senkit, aki ismeri, milyen kanyargós és meglepő utakon történik a népköltészetben témák 
fejlődése és milyen gyakran igazolódik az ellentétek egységének a törvénye. J. Dumézil 
többek között rámutat a Mitra harca (a napfény istene) a nappal mítoszra. 
 Hasonló példákat nem kevés számban lehetne idézni, hiszen a népi mítoszalkotás a 
legkevésbé sem fél az ellentétektől. Szoszlán összetett alakjában különböző és talán gyakran 
ellentmondásos jellemvonások egyesültek. De ha ennek az alaknak mitológiai értelemben 
világos jellemvonásai vannak, akkor ezek kétségtelenül a Nap hőse vonásai. J. Dumézil képes 
volt ezekre rámutatni, s ebben áll az érdeme.  
 Lejjebb, a Batraz ciklus elemzésekor, megfogalmazzuk azt a megállapításunkat, hogy a 
nart eposz néhány, leginkább drámai epizódját úgy lehet tekintenünk, mint az alánok régi 
naturalisztikus, «pogány» kultuszának a harcát az új, kereszténnyé válóval szemben.  
 Szoszlán a régi pogány Nap hőse, Ojnon, azaz János, az új, keresztény napisten kereke 
ellen harcol, és elpusztul ebben a harcban24.  
 Úgyszintén Batraz, a pogány zivataristen a kereszténnyé vált viharistenekkel harcol, 
Uacilláékkal, és szintén belepusztul. Mindkét esetben a győzelem az új, keresztény 
istenségeké. Amikor Szoszlán kénytelen a kereket a magáénak nevezni,  és nem Ojnon 
kerekének (vagy Balszagénak), ebben kristálytiszta jelképét látjuk annak, hogy két különböző 
korszak isteneiről van szó, akik azért harcolnak, ki válik közülük a nap gazdájává. 
 A Szoszlán ciklusban még létezik egy sor motívum, amelyek az egyetemes folklór más 
hasonló közismert motívumait juttatják az eszünkbe. 
 A sebezhetetlenség motívuma és az «Achilles sarka» az eposzban kétszer ismétlődik:a 
Szoszlán ciklusban és a Batraz ciklusban. Batrazt az égi kovácsműhelyben edzik meg és 
válik acélossá. Szoszlán farkastejben «edződik», mint Sigfrid a sárkány vérében és Achilles a 
Stix folyóban. Mint tudjuk, a farkastej a farkas totemisztikus szerepével áll kapcsolatban, 
ugyanis a farkas totemisztikus kultusza és az égi-kovács kultusza között létezik egy bizonyos 
öröklődéses kapcsolat. 
 Hiz várának ostroma távoli hasonlósággal bír az Iliász témájával. Néhány változat szerint a 
Nartoknak a vár elleni hadjáratához Szoszlán feleségének, a gyönyörű Agundának a Hiz fia 
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által történő elrablása szolgáltatta az indokot. A trójai háború, amint ismeretes, Menelaosz 
feleségének a gyönyörű Helénánnak Páris által történt megszöktetése miatt tört ki. Hiz 
várának az ostroma, mint Trója ostroma is, hosszasan elhúzódott. A sebezhetetlen Szoszlán 
mintegy egyesítve magában Menelaos és Achilles szerepét, az ostrom főszereplőjévé válik. 
Az ostrom alatt elveszíti a barátját, Dzehet, mint Achilles Patrokloszt. Az előttünk folyó 
harcban a két főellenség Hiz menekülő fia és Szoszlán, aki üldözi és utoléri őt, szinte teljesen 
úgy, mint Hektór és Achilles esetében.  
 A Szoszlán ciklus érdekes epizódjai közé tartozik hősünknek a halottak birodalmában való 
utazása. Ez, amint a világirodalom ismert műveiből ismeretes, egyike a legrégebbi epikai 
témáknak. 
 Ozirisz Egyiptomban, Gilgames Babilonban, Odüsszeusz, Heraklész és Orpheusz a 
görögöknél, Vejnemöjnen a Kalevalában, Kuhulin az ír sagákban, Odin a skandináv 
mitológiában, íme a legismertebb hősök, akik, mint Szoszlán, meglátogatják az árnyak 
országát. 
 A nart megjelenítés az emberek sorsának igen konkrét és életszerű megjelenítésével, 
vigyenek azok végbe ilyen vagy olyan, jó vagy rossz cselekedeteket. Mint ilyenkor mindig 
lenni szokott, a szenvedések és a nélkülözések színei mindig sokoldalúbb és világosabb 
megjelenítést kapnak, mint a boldogságéi. Ha a görög mítoszokban általában két-három 
vétkes ábrázolásával találkozunk (Tantalosz, Sziszüphosz, Danaosz), akkor itt a jóért és 
különösen a rossz cselekedetekért való megfizetés képeinek egész láncsora vonul el előttünk. 
Ezekbe a leírásokba behatoló moralizáló tendencia naivitásával hat ránk. Látjuk, hogy milyen 
jótetteket tekintettek dicséreteseknek, és milyen hibákat ítéltek el. A bőkezűség, a 
vendégszeretet, az igazságosság, a házastársi és a szülői szeretet, gyönyörű ezen a földön. 
Ellenben nehéz sors vár a fösvényekre, a kötekedőkre, a tolvajokra, a házasságtörőkre... 
 A síron túli világ bemutatása a maga csodáival ugyanolyan rituális formában ismétlődik, 
mint az elhunytnak szánt lóáldozaté (bæhfældiszin)25. 
 Szoszlán «menyasszonyváltsága» a nap lányáért a házasság motívumának azt az igen 
elterjedt változatát képviseli, amikor a vőlegény számára nehezen teljesíthetőfeltételeket 
kötnek ki. 
 Külön megemlítendő Szoszlánnak skalpokból készült subája. Már V. Miller26 rámutatott, 
hogy ez a motívum a szkíta időkből származik, és a Hérodotosz által leírt szkíta szokást 
tükrözi: «A szkíták leszedik a fejét azoknak, akiket megöltnek a küzdelemben, és a király elé 
viszik azokat. Csak az a harcos, aki ellenséges fejet hozott, kap jogot a zsákmányon osztozni. 
Azután a következő módon megskalpolják a fejeket: körben futó vágást ejtenek a fülek 
mögött és kirázva belőle a koponyát, letépik a bőrt. Marhacsont segítségével levakarják a 
bőrön maradt húst, azután a bőrt kézzel megtörik. Amikor puhává válik, kéztörlőt készítenek 
belőle, amelyet a lovuk kantárára akasztanak, amivel dicsekszenek, amelyik szkítának minél 
több ilyen kéztörlője van, annál nagyobb a dicsősége és a tisztelete. Sok olyan is akad, aki 
palástot készíttet az emberi skalpokból magának, a pásztorsubához hasonlóan egymás mellé 
varrva azokat»27. 
 Az alánok folytatják elődeiknek, a szkítáknak a hagyományait. «Semmivel sem kérkednek 
annyira, mint valamilyen ember megölésével, és annak a dicsőségtrófeájával, amelyet a 
megölt fejéről tépnek le, amelyet díszként a harci paripájuk bőrére akasztanak»28. 
 Ezen a példán is láthatjuk, hogy mindaz, amely valamikor élő szokás volt, társadalmi 
jelenség, idővel átmegy a folklórba, és a folklór motívumaként megőrződik. 
 A Szoszlán ciklusban a transzformációnak egy jellemző példájára lehet rámutatni: ami 
szkítáknál élő szokás, az oszéteknél nart epikai motívum. Gondoljunk csak Szoszlán 
szalmával kitömött lovára. J. Dumézil nagy hasonlóságot talál a szkíták és az oszétek 
temetkezési szokásai között, részben összehasonlítja a szkíták lóáldozatát és az oszéteknek a 
megboldogultért való lóáldozatát («bæhfældiszin»), idézi Hérodotosz elbeszélését arról, 
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hogyan rakják körül a szkíta király sírját lótetemekkel, amelyek arra hivatottak, hogy 
elkísérjék őt a síron túli világba: levágják őket, a belsejüket megtisztítják a zsigerektől, 
kitömik szalmával, azután összevarrják. Ilyen állapotban a «lovakat» támasztékokra állítják és 
elhelyezik a sír köré. Lehetséges-e, kérdezi Dumézil, elválasztani a szkítáknek ezeket a 
«temetési lovait», amelyeken a király a síron túli világba lovagol, elválasztani az Szoszlán 
«temetési lovától», amelyen a másvilágról visszatér?  
 Ily módon a használatból kiment régi szokások a folklór témákba és motívumokba 
beleszőve évezredeken keresztül fennmaradnak. 
 A Szoszlán ciklus motívumai és a szkíták élete és legendái közötti párhuzamok, más 
adatok hiányában, e ciklus bizonyos részei keletkezésének a megközelítő meghatározására 
szolgálhatnak: szemmel láthatóan ezek a Kr. e. V. évszázadnál nem későbben keletkeztek.   
 Említést kell tennünk a Szoszlán ciklusnak és az ír sagákkal kapcsolatos néhány 
párhuzamáról, különösképpen a Kuhulin ciklussal valóról. Néhány változat szerint Szoszlán 
mindkét szemében két-két pupilla volt. Kuhulin egyik szemében négy szembogár, a másikban 
pedig három volt látható. Kuhulin számára a gyönyörű Emer feleségnek való megszerzése 
valamiképpen hasonlít Beduha (Agunda) Szoszlán által történő megszerzéséhez. Emer ravasz 
apja különösen emlékeztet Beduha (Agunda) apjának, Hiz fiának a fellépésére. Az égi lakó 
Morrigan, akit Kuhulin visszautasít, azzal áll rajta bosszút, hogy elvarázsolja a harci kocsiját a 
végzetes harc előtt. Szoszlán halálát, amint már említettük, a Balszag kerekével való végzetes 
találkozás okozta, amelyet az általa visszautasított égi lakó küldött rá. Miképpen Szoszlánhoz, 
a haldokló Kuhinához is  röpködnek a madarak, hogy a vérével csillapítsák a szomjukat.   
 Szoszlánnak a síron túli világban történt utazása is hasonló a Kuhináéhoz, úgyszinténn az 
Artúr király ciklusból Gavain-éhoz.   
 Az «Istenek ajándékai Szoszlánnak»  mondában (az istenek gabona magvakat adnak 
Szoszlánnak, ekét, a magvak megtisztításához szelet, malmot a megőrlésükhöz) Szoszlán 
«kultúrhős» jellemvonásaival lép fel (Meletinszkij).   
 Szoszlán alakja és a hozzá kapcsolódó motívumok nagyon érdekesek lehetnek az epikus 
hős alakjának a fejlődése szempontjából.  Arról van szó, hogy az epikus hős ideálja nem 
marad állandó és változatlan. Népről népre változik, eposzról eposzra a gazdaság és az 
anyagi-technikai és szociális fejlődés fokának megfelelően. Az archaikus eposzokban, mint a 
Kalevalában, az epikus hős mindenek előtt mágus, varázsló, boszorkánymester, táltos, 
sámán. A történelem korai szakaszaiban a varázslatba vetett hit az ember gyengeségének az 
árnyoldala a természet erőivel szemben. De ezt a gyengeséget fokozatosan leküzdik. 
 A vaskohászat felvirágzása az ember kezébe új eszközöket ad a munkához, és új 
fegyvereket a harchoz. Átitatódik a saját erejébe, a fegyverek hatalmába, ellenállhatatlan  
katonai hősiességének a dicsfényébe vetett hittel. És akkor a varászló-hőst felváltja a katona-
hős, a hős-vitéz. 
 Azonban a varázslat és a mágia ősi ideológiája nem szűnik meg egy csapásra. Megpróbál 
az új körülmények közöt fennmaradni. Ennek az eredményeképpen egy olyan hőstípus jelenik 
meg, amelyben a vitézség a «ravaszsággal» kapcsolódik. A «ravaszság» a régiek szemében 
azonos a varázslattal. A hin szó az oszétban 'ravaszság'-ot is, és 'varázslatot' is jelent; ebből 
származik a hin æmæ kælæn 'boszorkányosan elbűvölő' (az ennek megfelelő, Abajev által 
megadott orosz kifejezést így fordítanám – K.J.B.)  
 Szoszlán éppen ezt az átmeneti stádiumot képviseli. Ő már a hős-katona minőségében 
tevékenykedik, azonban de ezzel együtt az alakjában világosan megkülönböztethetők a hős-
varázsló jellemzői is. Ezek a vonások végigkísérik egész életén. Szoszlán és Batraz 
mindketten átesnek a megedzés procedúráján. Azonban Batraz a kovácsműhely kohójában 
edződik, ami a vaskor normális «technológiája». Szoszlán pedig a farkas tejében, ami 
totemisztikus mágiának tekinthető. Szoszlán hőstettei egyetlen séma szerint mennek végbe: 
hős-katonaként kezdi, azonban hős-varázslóként fejezi be. Mukara óriással vívott harcában 
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először erővel ténykedik, vitézi fogásokkal: kőtömböket gördít rá, karddal vág hozzá, nyilakat 
zúdít rá. De mindez haszontalannak tűnik. Akkor a ravaszsághoz folyamodik? imájával 
befagyasztja az óriást a tengerbe, ahol az elpusztul.  
 Eltagan óriást Szoszlán az alcsik játékban győzi le. De ez a játék semmiben sem hasonlít a 
sportjátékokhoz. Ez két boszorkánymester versengése. Amikor az egyiknél az alcsikból 
galamb repül ki, a másiknál sólyom, amely utoléri és széttépi a galambot. Az egyiknél 
vadkan, a másiknál űző pár, akik leszámolnak a vadkannal, stb. 
 A Totraddzal történő harcban Szoszlán először megkísérli az ellenfelét becsületes vitézi 
párviadalban legyőzni, de meggyőződik a saját erőtlenségéről, Szatana tanácsára farkasbőrt 
ölt magára (szintén varázslatok), és ez a sámáni fogás meghozza számára a győzelmet.  
 Hiz vára ostromakor Szoszlán hosszú ideig siker nélkül próbálkozik erővel bevenni az 
erődítményt. Akkor bikabőrbe bújik. És csak ez az fogás, a varázsló jelleg, amelyet a 
mesemondók már nem is értenek, nyitja ki előtte a várkaput.  
 Mindezek az epizódok valójában ugyanannak a témának a variációi: a varázsló erősebb a 
katonánál, a ravaszság és a bűbájosság hatékonyabbak a vitézi erőnél. 
 Különösen érdekes egy ismétlődő motívum: a harc befejező szakaszában a hős állatbőrbe 
(farkas, bika) öltözik. Az egyik abház változatban Nart Batraz azért, hogy a várat uralhassa, 
előzetesen tehén bőrét ölti magára. Az adig mondában a hős hasonló helyzetben vadkan bőrét 
húzza magára.  
 Ennek az átöltözésnek minden esete kevésbé érthetőnek tűnik. Miért volt erre szükség? 
 Erre feleletet az észak-európai és -ázsiai népeknél széles körűen ismert az állatok 
alakjában harcoló sámán-hősök elképzelése ad. Ennek a szemléletnek megfelelően a sámán-
hős a teljes erejét csak állatalakot öltve érheti el.  Az ide tartozó adatok sokaságát a magyar 
etnográfus Diószegi Vilmos «Az állatok képében harcoló sámánok kérdéséhez» c. tanulmánya 
tartalmazza29.  
 Az állatok alakjában vívott harc genezise az őskori vadászoknak a totemisztikus 
mágiájához vezethető vissza. Hogy sikert érhessen el a vadászaton, a vadász kénytelen volt 
állattá «átváltozni», azaz felvenni annak az alakját. 
 Idővel ez a motívum, különféle módon alakult, már nemcsak mint aktuális elképzelésként 
őrződött meg a különféle népek epikai emlékezetében, hanem mint idejétmúlt szerkezeti elem. 
Egy másik helyen megkíséreltük bemutatni, hogy az ismert trójai faló, amely Trója  elestét 
biztosítja az erővel való sikertelen kísérletek után, ugyanannak a témának a változata: a hősök 
állati lepelben győznek, mégpedig lóéban30. Rusztaveli «A párducbőrös lovag» c. 
poémájának a hőse, Tariel, akinek a kedvesét elrabolták a gonosz kadzsik, párducbőrbe 
öltözik és kiszabadítja a szépséget31. A perzsa eposz hőse, Rusztem minden döntő csatája előtt 
szintén tigris vagy párduc bőrét ölti magára. 
 Az adott motívum eredeti gondolata világos: az állat alakjának a felöltése mágikus volt, 
varázseszköz a cél eléréséhez, először a vadászat alkalmából, későbben pedig általában az 
ellenséggel vagy a gonosz szellemekkel szembeni harcban. Az embernek a természet erőivel 
szembeni gyöngesége késztette őt a mágikus a «samanisztikus» (és nem az erőből történő) 
keresésére a feladata megoldásához a vele szemben álló ilyen erőkkel való harcban. (...) 
 De az anyagi kultúrának és a technikának a folyamatos fejlődése új harci eszközökkel 
fegyverzi fel az embert, és egyre inkább a saját keze erejében,  a saját fegyverzetében bízik, 
mint a varázsló «ravaszságában» . Ennek megfelelően megváltozik a hősi ideál is: a sámán-
hős helyébe a hős-katona lép. 
 Szoszlán, Odüsszeusz, Rusztem, Tariel – hős-katonák. Azonban micsoda kötelék fűzi még 
őket a megelőző varázsló-hőshöz. Ez a fonál világosan látszik abban, ahogyan a döntő 
pillanatban az állati formájú maszkhoz folyamodnak. 
 Szoszlán nem képes legyőzni másképpen Totradzot, csak a farkas bőrében.  
 Odüsszeus és a társai nem tudnak bejutni Trójába másképpen, csak a faló rejtekében. 
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 Tariel nem tudja Kadzset várát másképpen bevenni, csak a párduc bőrében. 
 Rusztem nem tud másképpen győzni, csak tigris- vagy párducbőrben. 
 Héraklész megöli a nemeai oroszlánt, azonban nem szabadul a bőrétől, állandó útitársává 
válik a további hőstettei során.  
 A katona-hős  a boszorkánymester-hős idejétmúlt vonásaival mintha az átmenetet képezné 
a tiszta sámáni alaktól a tisztán vitézhez. (...) Ilyen hős az oszét eposzban Batraz, Hamic fia. 
 
 
Batraz 
 
 
 A nép különös bőkezűen elhalmozta mindazokkal a jellemvonásokkal, amelyekkel a férfit, 
a katonát, a nemzetségi közösség tagját képzelte. Mindent megsemmisítő erő, vakmerőség, 
amely nem ismer határokat, mindig becsületes, nyílt és szenvedélyes támadás, a megvetett 
ravaszság és fortély, féktelen harag az ellenséggel és az agresszorral szemben, mindez 
Kurdalogon kovácsműhelyben edzett, acélos, sebezhetetlen testben, teszi őt a vaskorszak 
ideális hősévé.  
 A személyiségének és hőstetteinek a bemutatásakor mindezzel a sűrített hiperbolizmussal 
együtt gyakran emelik őt a földi, az emberi, az ésszel felfogható határáig,a nartok világa fölé, 
mint valami különleges rendbe tartozó lényt, mint emberfelettit, félistent. Szoszlánnal együtt, 
de nála nagyobb mértékben, Batraz hordozza magában a mitologikus hős vonásait, mert 
benne még háborognak a  viharos, ősi kozmikus erők, amelyek számára a hagyományok 
burka, mint az epikus hős esetében is, túlságosan gyenge és kérészéletű. A csodálatosság, az 
emberfelettiség kíséri végig az egész életét, a születését, hőstetteit, a halálát. Batraz végső 
küzdelme az égi erőkkel az Isten ellen lázadó titánok közé emeli őt, a görög Prometheusz és a 
kaukázusi Amiran sorába.  
 A Hamic és Batraz ciklus legismertebb témái az alábbiak: 
 

• Batraz csodálatos születése az apja hátán levő daganatból. 
• Batrazt megedzik az égi kovácsműhelyben. 
• Batraz megmenti Uruzmagot. 
• Batraz a nart táncban megnyomorítja Alaf óriást.          
• Batraz elpusztítja Gur várát.  
• Batraz és Uacamong csodálatos nart kupája. 
• A nart szimd és Batraz házassága. 
• Batraz megnyeri a ki a legjobb nart versenyt. 
• Batraz vérbosszúja apjáért.  
• Batraz harca az égi erőkkel és a halála. 
A témákat mindegyik jó mesemondó fel tudja (vagy tudta) sorolni. azonban Batraznak 

tulajdonítanak néhány más, kevésbé ismert hőstettet is. 
• Batraz leszámol a leggyőzhetetlen óriással, Mukarával, aki rá merészelt törni a 

Nartokra.  
• Batraz megöli a félszemű óriást, Afszaront.  
• Batraz megmenti Szoszlánt, aki a beszek («kadzsok») fogságába esett. 
• Batraz az aldar szolgálatába lép, akit megöl, amikor megsérti őt. 
 

 Ezen kívül Batraz más hősök ciklusainak epizódszereplője is. Így az Arahcau, a Bedzenag 
fia ciklusban, az ifjú Batraz elkíséri a hatalmas Arahcaut a nart lakomára, miközben Arhcau 
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mögött ül a lovon, úgy nyomta a ló oldalát a damaszkuszi acél térdeivel, hogy a ló erőtlenül 
esett össze. 

 Honnan származott a Batraz ciklus? Annak idején megállapítottuk, hogy a Hamic és 
Batraz nevek mongol eredetűek, és hogy a nart  Hamic és Batraz páros nyilván a Hambicsi-
Batir név kettéválásából keletkezett. Hangoztathatjuk-e ennek alapján, hogy az egész ciklus 
mongol eredetű? Természetesen nem. Az epikus mű ciklusalkotása azt tanúsítja, hogy  a 
különböző eredetű témák és motívumok egy név köré csoportosultak. A Batraz ciklusban 
lehetséges, valószínűleg egy vagy két motívumot találni, amelyeknek a mongol eposzban is 
vannak párhuzamaik. Másrészt azonban olyan vonásokat is találhatunk benne, amelyek, 
kétségtelenül régebbiek bármely lehetséges legkorábbi alán–mongol kapcsolatnál. Vannak 
benne, mint látni fogjuk, olyan vonások, amelyek a szkíták korából származnak, azaz 
legalább a Kr. e. V. századból valók. Ily módon, ha mongol talajon létezett a «Habicsi-Batir» 
ciklus, Hamic és Batraz alán ciklusa csak a tulajdonnevekkel, és lehetséges, csak néhány 
motívummal kapcsolódik hozzá. A főbb jellemzőit tekintve teljesen önálló és eredeti.  

Így tehát a Batraz ciklusban, mint a többi ciklusban is, meg kell különböztetnün k néhány 
önálló témavonalat, a továbbiakban a ciklusalkotás során, amelyek Batraz nevéhez 
kapcsolódtak. A ciklus legrégibb részeiként a mitológiai elemeket kell tekintenünk. A ciklus 
mitológiai magját, amint ezt J. Dumézil meggyőzően kimutatta, a zivataristen alakja. Batraz 
alakjában az emberfeletti, mitológiai jellemvonások annyira világosan megmutatkoznak, hogy 
nem kételkedhetünk azok mitológiai hátterében. E köré a mitológiai mag köré egy sor epikai-
hősi téma és motívum rakódott, amelyek közül a legnépszerűbbé a nemzetségi léhez fűződő 
vérbosszúé vált a legkedveltebbé. 

A zivataristen vonásait Dumézil a Batraz ciklus alábbi motívumaiban fedezi fel: 
1. Batraz vasnak születik, az égi kovácsműhelyben való megedzése után acéllá válik. 
Néhányszor nyíl helyett (vagy a nyílhoz kötözve) íjjal kilőtték (vagy az újabb változatokban 
ágyúgolyó helyett ágyúból) és ily módon eltalálta és elpusztította az ellenséges várat. 
 Ismeretes, hogy a villámról, mint fémből készült fegyverről alkotott képzelet, főként mint 
nyílról, a legnagyobb mértékben a primitív népekre jellemző. Batraz nyila, amely eltalálja az 
ellenséget, a villám mitológiai alakja, amely sötét erőként lesújt az égből.  
2.  Bizonyos változatokban úgy beszélnek Batraz születésével kapcsolatban, hogy amikor 
Szatana felnyitotta Hamic hátán a daganatot és onnan egy vörösen izzó hős ugrott ki, hét 
emeleten keresztülfúrva magát, hét üst vízbe esett, amelyeket Szatana előrelátóan előkészített 
az alsó emeleteken, hogy lehűtse az újszülött Batrazt. Akkor is éppen ezt csinálja  Szatana, 
amikor Batraz az ő hívására Batraz leereszkedik az égből, hogy segítsen Uruzmagnak, aki  
éppen hogy nem vált a Nartok összeesküvésének az áldozatává. Ebben a történetben több 
primitív nép ismert szokásának a visszhangját találjuk, amikor zivatar idején vizet készítenek 
elő, hogy «megfogják» benne a villámot. Bunatov32 leírása szerint az ecsmiadzini örmények 
ezt a szokást úgy tartják meg: amikor elkezdődik a zivatar, a földre hét vízzel bőségesen 
átitatott nemezszőnyeget terítenek; mert úgy tartják, ha a villám az ilyen szőnyegekbe 
belecsap, akkor elveszíti az erejét.  
3. A többi Narttól eltérően Batraz nagyrészt az égben tartózkodik Kurdalagaonnál vagy más 
égi lakóknál. A földre csak valamilyen hősi tett végrehajtására ereszkedik le, és minden ilyen 
földi leszállás villám formájában történik, izzásba jön és megvillan, mint a villám, s mindent 
megsemmisít, ami az útjába kerül, mint a villám. 
  Így jelenik meg a nart szimden (tömeges oszét tánc – K.J.B.) , hogy végezzen az 
egyszemű óriás fiával. Szatana hívására is így röpül le az égből, hogy megmentse 
Uruzmagot, akiről  a Nartok egyezséget kötöttek, hogy  megölik a lakomán.  Szatana 
hívására ismét így ereszkedik le az égből, hogy elpusztítsa Hiz (vagy Gur) várát és 
visszaszerezze Szoszlán elrabolt feleségét. Néhány változat szerint az apja megöléséről szóló 
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hír is az égben éri, ahonnan lángoló dühvel ereszkedik le, hogy véghez vigye a kegyetlen 
bosszúját.  
 A düh a zivataristen jellemző vonása, amely a legteljesebb mértékig jellemző Batrazra. 
Nemcsak a villám jellemzőivel rendelkezik, hanem a viharéval is. Emlékezzünk rá, hogyan 
fújta szét a megégett nart nők ruhájának a hamuját, vagy a már halott testének «leheletétől», 
hogyan pusztulnak el az égi harcosok tucatjai.  
Ellentmondásnak tűnhet, hogy Batraz a zivataristen a kereszténység korszakának a 
zivataristenségeivel «Uacilláékkal» (Szent ÍIlés) harcol. Azonban ez az ellentmondás 
ugyanabba a sorba tartozik, mint a Nap hősének, Szoszlánnak a Nap szimbólumával, Balszag 
kerekével. Ez nem cáfolja meg, inkább megerősíti Batraz mitológiai (zivatar) természetét, 
mert, úgy gondoljuk, arról van szó, hogy a harc két korszak egynemű istenségei között folyik: 
a pogányságot képviselő Batraz és a kereszténység képviselője, Uacilláék között.  
 A kereszténységnek a kereszténység előtti kultuszokkal való harca a keresztény népek sok 
népi-epikus művén rajta hagyta a nyomát: az orosz bilinákon (a jóság és a kígyó harca stb.), a 
germán sagákon (Az Istenek alkonya stb.), az ír sagákon. 
 A nart eposz lényegében kereszténység előtti. Azonban Batraz és Szoszlán pusztulásának 
drámai epizódjaiban, úgy tűnik, a régi pogányságnak a kereszténységgel szembeni harca 
tükröződik vissza. Batraz a pogány félisten hős elpusztul a keresztény istennel és a keresztény 
angyalokkal és az Uacilláékkal vívott harcban. Különösen érdekes epizód Batraz testének a 
«Szophia kriptájába» való helyezése, azaz Bizánc legfőbb szentélyébe, ahonnan a 
kereszténység az alánokhoz érkezett. Aligha értenénk valamit ebből az epizódból, ha nem 
feltételeznénk, hogy ő szimbolizálja a pogány világ kapitulációját az új vallás előtt, de a már 
holt Batraz által evvel az elhelyezéssel szemben tanúsított ellenállás, elszántság megelőzi a 
harcot.  
 Batraz kapcsolatát a szkíták és a régi arijok pogány kultuszaival J. Dumézil néhány 
közvetlen párhuzammal erősíti meg. Batraz kardja tengerbe merítésének szertartása a szkíták 
és az alánok kard kultuszával hasonlítható össze33.  A «száz arob szénből készült» máglya 
amelynél Batraz megedzése a reszkető Nartok körében lezajlik, arra a grandiózus évenként 
«százötven szekér» fából a kardisten számára piedeszálként szolgáló építményre emlékeztet, 
amely körül leszúrták a remegő foglyokat.34.  
 A régi arij zivataristen, Indra mítoszaiban vannak vonások, amelyek Batrazhoz közelítik 
őt. A Rig-védában, IV. 18, 1–2 arról van szó, hogy amikor Indrának eljött az ideje, hogy 
világra jöjjön, az anyja természetes úton akarta megszülni őt. De a gyermek visszautasította: 
«Én nem jövök ezen az úton, mondta az anyjának, hanem én a te oldaladból születek». 
Ugyanilyen szokatlan Batraz születése is, aki az apja hátán levő daganatból született35. 
Hasonlóképpen Indrához, aki megszerzi a kupát a hallhatatlanság italával, Batraz megszerzi 
Uacamong kupáját. Ahogyan Batraz kitépi az egyszemű óriás fiának a kezét és a lábát, úgy 
Indra is levágja a gonosz szellemnek, Vrtrnek a kezét és a lábát. 
  Az egyik G. Sanajev36 által lejegyzett mondában Batraz kardja maga is zivataristenként 
szerepel. «A monda – mondja G. Sanajev – arról győz meg, hogy Batraz kardja, amelyet a 
Fekete-tengerbe dobtak... Amikor... nyugatról villámlik, az oszétek úgy tartják, hogy ez a 
villámlás Batraz kardjának a villanása, amely a tengerből az égre vetette magát a gonosz 
erőinek és az ördögöknek az elpusztítására».  
 A Batrazra mint a zivataristen mitológiai alakjára jellemző vonások megrajzolása után 
még egy sor motívum marad a ciklusában, amelyek a maguk részéről kiterjedt párhuzammal 
rendelkeznek az egyetemes folklórban.  
 Hamic házassága a rákövetkező eseményekkel az elterjedt folklórtéma elterjedt változata, 
amely a «Meljuzin motívum» név alatt ismeretes. Ennek a motívumnak a lényege a 
következő: A hős olyan lányt vesz feleségül, aki gyakran valamilyen állat alakjában jelenik 
meg, rendszerint békaként. A házasság mindjárt a kezdetén meghatározott fogadalmak (tabuk) 
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szigorú betartásához van kötve. A házassági tabu megszegése esetén a fiatalasszony eltűnik. 
Így az ír sagában Feja Maha addig marad Krunhu felesége, amíg meg nem szegi a fogadalmát, 
nem kényszeríti a nép előtt való megjelenésre. Ezután két ikret szülvén – egy fiút és egy lányt 
–, elhagyja a férjét. Hamic és Bicen lánya esetében a házassági tabu abban áll, hogy nem 
foroghat fiatal emberek között, más szóval a legcsekélyebb sérelem se érhesse. Ennek a 
fogadalomnak a megsértésével Bicenon elhagyja a férjét, és visszatér a vízi birodalomba.  
 A megedzés és a hős sebezhetetlenségének a motívumáról a Szoszlán ciklussal 
kapcsolatban fentebb már szóltunk. Meg kell jegyeznünk, hogy a vas ill. az acéltest 
motívumait a török és a mongol eposzban is megtalálhatjuk37.  
 Az ifjúkorban való lustálkodás motívuma, és úgyszintén a tarisznya motívuma «a föld 
vonzerejével» az orosz bilinákból jól ismert párhuzamokhoz vezet. Batraz pusztulása az égi 
erőkkel folytatott küzdelemben a kijevi daliáknak, Ilja Muromecnek, Dobrinyin Nyikiticsnek 
és Aljosa Popovicsnak a hasonló pusztulására emlékeztet. 
 A serleg csodálatos motívuma nagyszámú párhuzammal bír az egyetemes folklórban. 
Mindenek előtt az ismert középkori legendát juttatja az eszünkbe a Grálok serlegéről, amelyet 
a Montsalvaesche hegyén őriztek a lovagok, amelynek legendája szolgáltatta R. Wagner 
«Parsifal» operájának az anyagát. 
 Az ír sagákban ismeretes ezen kívül «Kormak aranyserlege», amely a hazugságnak az 
igazságtól való megkülönböztetésére szolgált: a hazugságtól darabokra törött, az igazságtól 
ismét összeállt38. A halhatatlanság italával tele kehely szerepel az óind mitológiában is (lásd 
fentebb).  
 A nart eposzban szereplő csodálatos kehely eredetének a megvilágítására nagyobb 
jelentőséggel bír azonban a szkíta élettel való párhuzam, amelyre még V. Miller is figyelmet 
fordított39. Amint emlékezünk rá, Uacamong kelyhe meghatározott módon reagált a 
Nartoknak  a hőstetteikről szóló elbeszéléseire, és ezzel lehetővé tette a számukra, hogy 
megkülönböztethessék az igazi hősöket.  
 És íme, amit Hérodotosz (IV, 66) a szkítákról elmesél: «Egyszer egy évben minden területi 
vezető megparancsolta, hogy a kehelybe bort és vizet öntsenek. A szkíták közül mindenki, aki 
ellenséget ölt, ivott belőle. Azonban, akinek nem volt ilyen érdeme, nem érinthette azt meg; 
szégyenkezve ültek oldalt; számukra ez óriási szégyen volt. Azok pedig, akik nagyszámú 
ellenséget öltek, akkor azok egyidejűleg két kehelyből is ihattak egyszerre». 
 A szkítáknak erről a szokásáról Arisztotelész is megemlékezett a «Politika c. művében»: 
«A szkítáknál egy időben az egyik ünnepen nem engedték inni az egy serlegből, aki még nem 
ölt egyetlen ellenséget sem» («Politika», VII, 2, § 6). 

  A nart és a hérodotoszi elbeszélés között feltűnő a hasonlóság. A nartoknál és a szkítáknál 
a kehely jutalomként járt a hőstettekért és «a hősök meghatározójaként» szolgált. Ezzel 
kapcsolatban J. Dumézil40 megemlítette azt a szerepet, amelyet a kehely a szkíták 
mitológiájában játszott. A négy tárgy, amely a szkíta mitológia szerint lehullott az égből, az 
eke, a járom, a bárd és a kehely41 volt. Szintén ismeretes, mekkora szerepet játszott az ókori 
indoirániak vallásos tiszteletében az ital és a kehely szentsége.  
 A kehely imádásával kapcsolatban helyén való megjegyeznünk még egy párhuzamot, 
ezúttal nart eposz és a Kalevala között. Számos nart mondában a hősnek ellenséges 
szándékkal, egy kígyókkal, békákkal és más férgekkel tele serleget ajánlanak kiinnia. A hős 
azonban acélbajuszának a végeivel végez a férgekkel, és kiissza a kelyhet. A Kalevalában 
szintén szerepel a kígyóktól és békáktól nyüzsgő sörös kanna. Ezt hozzák elő 
Lemminkejnennek egy lakomán a sötét Pohjolában; azonban a finn hős, hasonlóan a narthoz, 
eltávolítja a férgeket, és kiissza a sört (A Kalevala 27. éneke).  
 A Batraz ciklus egyik középponti epizódja Batraz vérbosszúja az apjáért. A patriarchális 
élet klasszikus motívuma – a vérbosszú – nem véletlenül foglalt el ilyen kiemelkedő helyet az 
oszét eposzban. Fentebb már szóltunk a nart eposz sajátos élethűségéről, rámutattunk, hogy 
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ennek az életszerűségnek az egyik okát abban kell látnunk, hogy ezt az eposzt a világra hozó 
társadalmi körülmények tovább éltek, és táplálták ezt még nagyon sokáig, egészen a 
közelmúltig, ily módon megmentették az elcsontosodástól, a hanyatlástól és az elfeledéstől. A 
vérbosszú motívuma a patriarchális-nemzetiségi társadalom körülményei között, és a Batraz 
ciklus többi eleme alapján ítélve, egészen régen került be az eposzba. Azonban ezek a 
patriarchális-nemzetségi viszonyok, és velük a vérbosszú évszázadok múltán is fennmaradtak, 
tovább folytatták a létezésüket és virágzásukat az oszét életben is. Ezért vált Batraz apja 
halála miatti vérbosszúja a nart eposz egyik legkedveltebb és legnépszerűbb epizódjává. Ezért 
kerül Batraz mellé a nart hősök egész sora az eposzban, akik megbosszulják az apjuk halálát. 
Ezek közé tartozik: Totradz, Albeg fia, Acamaz, Aca fia, Kajtar és Bitar, Szozruko fiai. Nem 
véletlenül képezi a vérbosszú az újabb keletkezésű ismert népi epopeia, az «Afhardt Haszan» 
alapvető tartalmát.  
 A kegyetlen és kérlelhetetlen következetesség, amellyel Batraz a bosszúállás kötelességét 
teljesíti, visszataszító lehet a mai olvasó számára. Azonban azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy az eposz zord időkben és szigorú erkölcsi feltételek között keletkezett. Batraz 
cselekedetét nem a szeszély, hanem a kötelesség eszméje diktálja. A vérbosszú az 
igazságosság diadala, ahogyan a nemzetiségi szervezetben értelmezik. Az önkénynek és az 
igazságtalan kegyetlenségnek kevesebb elemét tartalmazza, mint mondjuk Krimhilda bosszúja 
a «Nibelung énekben». Annál inkább olyan különleges vonásokkal rendelkezik, mint a lovagi 
fennköltség és nagylelkűség. Amikor Batraz trófeaként Szatana elé viszi a megölt Szajnag-
Aldar karját. Szatana azt ajánlja neki, hogy vigye vissza a rokonainak az ellensége kezét, 
hogy tisztelettel átadhassák a földnek, ugyanis hiányzó végtaggal nem lehetett volna a 
szokásnak megfelelően eltemetni. És Batraz egyetlen szó ellenvetése nélkül 
engedelmeskedik. 

   A bosszú motívuma az egyetemes eposz sok emlékének az egyik legfontosabb téma- és 
kompozíciós eleme. Az Iliász jelentős része arról szól, hogy Achilleusz miképpen bosszulta 
meg barátjának, Patroklosznak az elvesztését.  Oresztész bosszúja az atyja halála miatt – még 
a saját édesanyjának sem kegyelmez – a klasszikus mitológia legdrámaibb témája, a 
patriarchálizmus kezdetének jelentős győzelme a matriarchálizmus felett. A boszú eszméje 
hatja át az elejétől a végéig a sakandináv Eddát és a germán «Nibelung éneket». Sigurd az 
Eddában bosszút áll Hundingr fiain az apja haláláért. «Rossz vitéz az, – mondja –, akinek a 
vakmerőségét az arany lobbantja lángra, és nem az apjának a megbosszulása». Krimhilda 
bosszúja a férjéért és a fivéreiért betölti a «Nibelung ének» második felét. Az Mher Mladsij 
örmény eposzban Dávid apja vérének a megbosszulója. Az epikus bosszúálló-hősöknek ebben 
a galériájában foglal helyet Batraz, Hamic fia. 

Batraz   Hamic véréért történő bosszúja elbeszélésének egyes epizódjaiból külön említést 
érdemel az egyik: Szajnag-Aldar jobb karjának a levágása Batraz által és Szatanához 
trófeaként történő elvitele. Nem valami régi szokás visszhangját őrizte meg ezúttal is az 
eposz? Dumézil a következő párhuzamra mutat rá Hérodotosztól: a szkíták nemcsak állatokat 
visznek a háború istenének áldozatként, hanem embereket is. Az emberáldozat bemutatása a 
következő módon történik: a foglyok közül minden századikat kiválasztják és levágják a jobb 
vállát a karjával együtt. A karokat feldobják a levegőbe és ott hagyják heverni, ahová esett. A 
hulla a másik helyen marad42. A levágott jobb kar jelentette, úgy látszik, a szkítáknál és a 
Nartoknál is a megszégyenítést, a megöltet megfosztották a tiszteletreméltó temetés jogától. 
Az oszétok közeli szomszédságában élő grúz hegyi törzsnél, a hevszurnál, ismeretes a 
legyőzött ellenség kézfejének trófeaként való levágása. Az ilyen kézfejeknek a falra akasztott 
sokasága szolgált a hevszur harcos vitézségének a mértékéül. 

A Batraz ciklus és a szkíta-alán valóság és úgyszintén a régi oszét élet közötti nagy számú 
párhuzam ad jogot megerősítenünk, hogy ez a ciklus alapjaiban egészen eredeti és egészen 
régi. Másrészt ezzel együtt nem fér hozzá kétség, hogy a «Hamic» és «Batraz» nevek nem 
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tekinthetők eredeti oszéteknek. Nyilvánvalóan mongol jelleggel bírnak, és néhány más 
ténynek köszönhetően, arra figyelmeztetnek, hogy a Nartokról szóló alán eposz valamely 
korban mongol hatáson ment keresztül. Gyanús, hogy ez a hatás csak néhány tulajdonnévre 
vonatkoztatható. A nevekkel együtt külön témákat és motívumokat is át lehetett volna venni. 
A mongol–türk elemeknek a nart eposzban történő feltárásában még nagy munka áll előttünk. 
A legfőbb nehézség abban áll, hogy a mongol–türk folklór emlékeit még nem megfelelő 
számban publikálták, a létező kiadások pedig nem mindig megfelelőek. 

Úgy látjuk, hogy a nart eposzokra történő mongol és türk hatásnak a tanulmányozása a 
jövő feladata, mi itt csak néhány megjegyzésre szorítkozhatunk.  

Említettük már, hogy a vas (acél) test motívuma Batraz esetében sok mongol és türk 
hőssel közös. A temir (vas) és a bulat (acélos) a hősöket43 illetően szokásos epithetonok. 
Gyakran egyszerűen csak metaforáról van szó, amennyiben a vas és az acél az erő és a 
legyőzhetetlenség szimbólumaiként szolgálnak.  Azonban az epikus túlzás folyamatában a 
metafora néha betű szerintivé válik, amikor a hős testét valóban vasból, illetve acélból 
valónak kell tekintenünk. 

Egyébként Batraz epopeájában a vasból való test motívuma teljesen önállóan keletkezett., 
mint a zivataristen nélkülözhetetlen jelzője (lásd fentebb). 

A Batraz ciklus és a mongol eposzok vonatkozásában még jellemzőbb a következő 
párhuzam. A Batraz születését és gyermekkorát elbeszélő részben arról van szó, hogy hősünk 
az életének az első éveit a tengerben töltötte. A Nartok igen szerették volna megkaparintani a 
maguk számára, de nem sikerült nekik. Végül Szatana varázslónő megtanította a Nartokat, 
hogyan csalják ki a tengerből Bartazt. A tanácsa szerint cselekedtek. A Nartoknak sikerült a 
fiút magukhoz kapcsolni. 

Az egyik mongol mondában tökéletesen analóg témát találhatunk. Aszuhen sámánnőnek 
két fia volt, Horidoj és Ihirit. Valamiképpen megpillantottak a Bajkál partján egy fiúcskát, aki 
kimászott a vízből és játszadozott a parton. Magukkal akarták vinni őt, de nem tudták, hogyan 
csinálják. A saját anyjukhoz fordultak tanácsért. Az útmutatásait követvén, megfogták a fiút 
és hazavezették magukhoz44. 

A két történet igen közelisége a kölcsönzés gondolatát ébreszti bennünk, azonban milyen 
irányból jött a kölcsönzés, nehéz megmondanunk45. 

 
A Batraz ciklus motívumainak és témáinak az elemzése arra a következtetésre vezet 

bennünket, hogy ez a ciklus egészen hosszú időn keresztül formálódott. A legrégibb elemei a 
távoli múltba mennek vissza. Hosszú évszázadok során a motívumait illetően visszavisz 
bennünket a szkíta–szarmata élethez és az iráni mitológiához. Másrészt a benne található 
mongol hatás a XIII–XIV. századig engedi datálnunk a formálódásának a befejezését. E két 
szélsőséges dátum között: egyik oldalról a szkíta–szarmata kor a másik oldalról a mongol 
időszak, mint látjuk, nemcsak a Batraz ciklus, hanem az egész nart eposz fejlődése is 
végbement.  

  Batrazról most térjünk rá egy tökéletesen más típusú hősre, Szirdonra. 
 
 

Szirdon 
 
 
 Szirdon az eposz egyik kedvelt hőse. A népszerűsége nem marad el az ismert Nartok: 
Szatana, Uruzmag, Batraz, Szoszlán mögött. A neve fogalommá vált a ravasz és ügyesen 
agyafúrt, minden fondorlatra képes, de a nehéz percekben magát és a többieket a 
találékonyságával bajból kisegítő ember megjelölésére. 
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 A nart eposz egyebek között arról is nevezetes, hogy sok hely jut benne a humornak46. A 
humor forrását az eposzban elsősorban Nart Szirdon képviseli.  
 Ő az eposz mindegyik ciklusában szerepel, mindig megőrzi a saját megismételhetetlen 
személyiségét. Benne semmi sem található Szoszlán vagy Batraz hősies lelkierejéből. A fő 
fegyvere az éles, epés és kegyetlen, és mindenütt viszályt és ellenségeskedést keltő nyelve. Ez 
a fegyver gyakran veszélyesebbnek és megsemmisítőbbnek bizonyul, mint a legerősebb 
Nartok kardja és nyilai. Ha úgy adódik nem kevésbé fontos szolgálatot tesz a Nartoknak, 
azonban az esetek többségében az ő esprit mal tournè-ja minden gonosz tréfát sugalmaz neki, 
amelyektől sorjában szenvednek a Nartok. Nemhiába kapcsolódott hozzá a mondákban a 
«Narti fidbiliz» «a Nartok gonosz lángesze» állandó jelző.  
 Szirdon – farkasbőrbe bújt ember. Tetszés szerint felöltheti az öregember, öregasszony, 
fiatal lány képét. Sőt az egyik esetben sapkává változik.  
 Vörös fonálként húzódik végig az eposzon a Szirdon és Szoszlán (Szozrukó) közötti 
ellenségeskedés.  
 Szirdon apja Batag vagy Gatag vízi szellem volt. A vizek uraként visszaélve a saját 
helyzetével, hatalmával bezárta a vízhez közeledő nart asszonyokat, Batag vadházasságra 
kényszerítette a nart szépséget, és ebből a kényszerű kapcsolatból született Szirdon. Néhány 
változat szerint a Nartok sokáig nem ismerték el Szirdont a druzsinájukhoz tartozóként, és 
nem engedték be az auljukba. Csak amikor feltalálta a tizenkét húrú hárfát és megajándékozza 
vele a Nartokat, az utóbbiak a csodás hangszertől elbűvölve fogadták őt maguk közé.  
 Szirdon elsőként szerez tudomást Szatanának  a halott Dzerasszától történt születéséről, és 
felhasználja ezt, hogy megszégyenítse Uruzmagot és Hamicot. Ezt fennhéjázva elhíreszteli 
minden Nartnak, a szemére veti Hamicnak, hogy a nartok lakomájára a zsebében hozta 
magával a feleségét. A sértés következtében Bicen lánya elhagyja a férjét, és Batraz úgy 
kényszerül felnőni, hogy nem ismeri az anyját.  
 Szoszlán farkas tejben történt megedzésekor Szirdon arra buzdít, hogy rövidítsék le a 
teknőt, és ennek következtében a hős térdei edzetlenek maradnak, ami későbben a halálát 
okozza.  
 Amikor a Nartok elküldték a méneseiket a hatalmas Mukara birtokába, Szirdon rendezte 
úgy, hogy a kockavetés Szoszlánnak (Szozrukónak) jutassa a ménest, annak a reményében, 
hogy ily módon elpusztítja az ellenségét. Szirdon öregemberé és öregaszonnyá, stb. változva 
lebeszéli Szoszlánt a Hiz várának ostromakor megsebesült barátjának, Dzeh életének a 
megmentéséről.  
 A sapkává változott Szirdon kihallgatja Szoszlán beszélgetését a saját lovával, és 
megtudja, hogy milyen halál van elrendelve Szoszlánnak és a lovának. A szerzett ismereteket 
arra használta fel, hogy elpusztítsa őket.  
 Balszag kereke, amelyet Szoszlán legyőzött az első viadalban, már elhatározta, hogy 
lemond a további harcról, és megöli a saját gazdáját. De Szirdon máris ott terem. Egymás 
után, hol öregember, hol öregasszony, hol lány alakját ölti fel. Szirdon állandóan azt 
tanácsolja a keréknek, hogy ne Balszagot ölje meg, hanem Szoszlánnal küzdjön meg újból. 
Végeredményben Szoszlán pusztul el a keréktől, miközben Szirdon nem képes lemondani 
arról, hogy még a haldokló ellensége fölött is gúnyolódjon. 
 Néhány variáns szerint senki más, mint Szirdon uszította Batrazt is az égi erőkkel való, 
számára végzetes harcra.  
 A Borat és Ahszartaggat nemzetségek harcában is, néhány variáns szerint, ő játssza a 
felbujtó szerepét.  
 Amikor az éhségtől gyötört Nartok a végső kimerülésig eljutnak, Szirdon jóllakottan, 
különös élvezettel sétálgat közöttük, mindegyiknek a szájához tolva egy-egy falat bárány 
belsőségekből készült zsíros saslikot.  
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 Szirdon háziállatai között van egy elhíresült nősténykutya, amely állat a természete és a 
szokásai alapján teljesen méltó a gazdájához.. 
 Szirdon valamiféle titkos helyen él, ahová nagyon nehéz behatolni. A lakhelyéhez vezető 
utat egy bonyolult labirintus képezi. Csak Szirdon szukájának a lábára  kötött fonállal, ezt az 
«ariadnéi fonalat» követve volt képes Hamic Szirdon lakhelyéhez eljutni. 
 Jelentősebb monda, amelyben Szirdon a főszereplő, nem sok akad. Közülük a legismertebb 
az alábbiakat tartalmazza. 
 A Nartok: Uruzmag, Hamic, Szoszlán a szokásuk szerint «balcra», zsákmányszerző 
hadjáratra gyülekeztek. Hozzájuk csatlakozott ezúttal Szirdon is. Nem volt lova, és 
gyalogosan lépkedett a lovasok mögött. Át kellett kelni egy nagy folyó gázlóján, és Szoszlán 
(vagy Uruzmag) azt ajánlotta Szirdonnak, hogy kapaszkodjon a ló farkához, hogy el ne 
ragadja az ár. Elértek a folyó közepéig, Szoszlán (Uruzmag) hirtelen megállt és megkérdezte 
Szirdont, mikor kell a körmöt levágni. Szirdon nem sejtve semmi rosszat, azt felelte: «Akkor, 
amikor az eszedbe jut». «Jelen esetben – felelte Szoszlán – nekem éppen most jutott az 
eszembe körmöt vágni». És amíg Szoszlán kényelmesen levágta a körmeit a kezéről és a 
lábáról is, Szirdon kénytelen volt a jéghideg vízben fürdőzni, a ló farkát szorongatva. Szirdon 
visszafojtotta a Nartokkal szembeni haragját. És amikor sorban maguk mögé ültették a 
lovaikra, Szirdon kihuzigálta a zsebeikből a tűzszerszámaikat. Az éjszakai pihenőre készülve, 
a Nartok keresgélték a tűzszerszámaikat, hogy tüzet csiholjanak, azonban eredménytelenül. 
Mi történjék? Tüzet kell szerezni, bármi történjék is. Széttekintve egy magas fa tetejéről, a 
Nartok a távolban tüzet észleltek. Uruzmagot küldték el oda. A tűz az emberevő óriások 
lakóhelyén égett. Megörültek Uruzmagnak, mint prédának, és leültették egy padra, amelyet 
előzetesen «burumazzal ('sárga kenőccsel' – K.J.B.)» kentek be, különleges ragasztóval. 
Uruzmag odaragadt az üléshez, és minden erőfeszítése hiábavaló volt a megszabadulása 
érdekében. Uruzmag nyugtalanító hosszas távolléte miatt, Hamic elindul a fivére 
megkeresésére, de ő is ugyanúgy jár. Hamarosan Szoszlán is csatlakozik hozzájuk. Amíg a 
három tekintélyes Nart a padhoz ragadva ül az emberevők szállásán, Szirdon hatalmas tüzet 
gyújt, saslikot süt és a kedvére jóllakik. Jól belakmározva, elhatározza, hogy megkeresi a 
Nartokat. Megérkezik az óriásokhoz. Azok megpróbálták a Nartokhoz leültetni, de Szirdon 
visszautasította, mondván, hogy nem méltó ekkora megtiszteltetésre, és egy hamuval teli 
feneketlen hordóra telepedik. Az óriások alá is öntöttek «burumazt», de a ragasztó felitatódott 
a hamuban, s ily módon Szirdon megmenekült a többi Nart sorsától.  Már tervet eszelt ki, 
hogyan másszanak ki a bajból. «Mi – mondja az óriásoknak – nem ok nélkül jöttünk 
hozzátok. Vitatkoztunk, és megkérünk benneteket, segítsetek az eldöntésében». «ás miről 
vitáztatok?» – kérdezték az óriások. «Mi arról vitatkoztunk, hogy a kovácsműhelyben melyik 
a legfontosabb: a kalapács-e, az üllő-e vagy a fogó? Vitáztunk, de nem tudtunk egyességre 
jutni». Az óriások maguk is szenvedélyes kovácsok, gyorsan a szívükbe fogadták a vita 
tárgyát. Nagy hévvel nyilatkoztak. Az egyik szerint a kalapács, a másik szerint az üllő, a 
harmadik szerint a fogó. A vita egyre viharosabbá vált.  Szirdon agyafúrt uszítására az óriások 
a szóbeli argumentációról az ökölcsatára tértek át, és egy grandiózus küzdelem után 
mindnyájan holtan feküdtek a földön.  
 Az üléshez hozzánőtt Nartok fölötti előzetes gúnyolódás után Szirdon végül is forró víz 
segítségével megszabadította őket a padtól, és békében hazatérhettek. 
 Néhány változatban az idézett történet még Szirdon «nevető lova» motívumával 
bonyolódik. E szerint a változat szerint Szirdonnak egy lova is volt. A Nartok az éjjeli 
pihenőn levágták a szája szélét. A kivillanó fogaival a ló úgy festett, mintha nevetett volna. 
Szirdon úgy tett, mintha semmit sem vett volna észre, azonban észrevétlen szintén tövig 
levágta a társai lovainak a farkát. Senki sem gyanúsította, a Nartok az úton kajánkodva 
kérdezték Szirdont, aki a nyomukban poroszkált: «Mondd csak Szirdon, miért röhög a 
lovad?» Szirdon egy darabig hallgatott, de, amikor nem hagyták békében, nyugodtan felelte: 
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«Gondolom azért, mert valami nevetségeset lát maga előtt». Ekkor vetették rá a szemüket a 
lovaik farkára. Íme, ezért nevetett Szirdon lova!  
 Szintén széles ismeretséggel bír Hamic tehenének Szirdon által történt ellopásáról szóló 
elbeszélés. Egy szűkös esztendőben, amikor a Nartok kénytelenek voltak a legutolsó 
tehenüket is felfalni, Szirdon ellopta Hamic jól táplált tehenét. Abban az időben, amikor a 
tehén húsa otthon főtt az üstjében, Szirdon megjelent a nart «nihaszon», a gyűlés helyén, és 
tréfálkozott Hamic felett. Gyanú ébredt Hamic lelkében. Elhatározta , hogy bejut Szirdon 
házába: hogy  ott van-e a tehene? Hamic nagy nehézséggel, a Szirdon kutyájának a lábára 
kötött fonalat követve jutott el gazdájának a lakóhelyére. Az üstben főtt a hús. Körben 
Szirdon fiai ültek (heten vagy hárman). Ugyanitt feküdt Hamic tehenének a feje is. Haragra 
gerjedve Hamic fogta Szirdon fiait és darabokra vágva bedobálta őket az üstbe. Hamic 
távozta után Szirdon is hazatért. Kiszedvén a húst az üstből, elszörnyedve ismert rá a saját 
fiainak a testrészeire. Határtalan volt a keserűsége. 
 A szenvedés felemeli és nemesebbé teszi még a semmire kellőket is, s láthatjuk, hogy 
ebben a szörnyűséges pillanatban Szirdon tiszta és tragikus figurává nő a szemünk láttára, aki 
akaratlanul is tiszteletet kelt. Hárfát készít, tizenkét húrt feszít ki rajta, és elkezdi hangokba 
önteni a saját keserűségét. Így jelenik meg Nartoknál elsőként a tizenkét húrú hárfa.  
 A zene a tragédiából ered – így, láthatóan ez a mondani valója enneka nevezetes 
epizódnak. Szirdon sírása és a hárfán történő játéka megrendíti a kemény Nartokat. Minden 
korábbi tettét megbocsátják neki, és mint egyenrangút fogadják be maguk közé.  
 A Szirdonról szóló többi elbeszélés többségében anekdota jellegű, a kaukázusi és a türk 
népek Naszreddin Hodzsáról szóló népszerű anekdotáira emlékeztetnek, sőt igen gyakran betű 
szerint is megegyeznek azokkal.  
 Amikor megkíséreljük követni Szirdon alakjának a genezisét, mindenek előtt a számos 
nép mitológiájából ismert agyafúrt hősök vagy trikszterek (angol trikster 'agyafúrt', 'csaló') 
jutnak az eszünkbe. A trikszter az «antihős» sajátos fajtája. A magatartása gyakran aszociális, 
azaz teljességgel a közösség ellen irányul. Amint láttuk ez jellemző Szirdon sok cselekedetére 
is. Ezekkel együtt a trikszter a kultúrhős bizonyos vonásaival is rendelkezhet, amelyek 
megint csak nem idegenek Szirdontól sem: aki elsőként készített a Nartok számára hárfát.  
 Az európai népek eposzaiban Szirdonnak társai is vannak. 
 Bizonyára közeli párhuzamot találunk az írországi szagában, a ravasz és rosszindulatú 
Brikren személyében is. bizonyos vonatkozásokban a közöttük levő közelség különösen 
meglepő. Ismeretes, hogy Brikren nyelve különösen veszedelmes volt az osztozkodásnál. Így, 
amikor a hősök Mek-Dato disznaján osztozkodtak, Brikrennek sikerült egymásnak usztítani 
őket, és közös verekedést és vérontást kiváltani47. tökéletesen ilyen tulajdonságokkal bírt 
Szirdon nyelve is. Tudván ezt, a Nartok Gur (vagyí Hiz) várának bevétele után mielőtt a 
zsákmány felosztásához kezdtek volna, egy tizenkét százsenynyi mély (1 százseny 2,13 m – 
K.J.B.) mély vermet ástak, és leeresztették bele Szirdont. Csak ez után az óvó intézkedés után 
kezdtek hozzá az osztozkodáshoz, ami békében meg is történt.  
 Jóval távolabb vezető közelséget tárt fel Szirdon és a skandináv mitológia ismert 
szereplője, Loki között Dumézil48.  
 Szirdon alakjának a forrásai, mint más nart hősökéi is, kétségtelenül az ősi mítoszokhoz 
vezetnek. A víz szellemétől való származása, csodálatos képességei, mint az átváltozás, 
rámutatnak arra, hogy az eposz legrégibb rétegeivel van kapcsolatban, ahol létezett még az 
őselem és a varázslóteremtő szelleme. Azonban az, hogy Szirdon alakja elveszítette a 
mitologikus oldalát, bőségesen gazdagodott az élet pszichológiai és reális vonatkozásaiban, és 
Szirdon, ahogyan előttünk áll a mondákban, az eposz legnagyszerűbb, művészileg teljes 
értékű alakjai közé tartozik.  
 A trikszter hőstől kellemesebb áttérni az olyan napsugaras hős tárgyalására, mint Acamaz. 
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Acamaz
 
 
 Acamaz nevéhez néhány téma fűződik az eposzban, ezek között az apjáért történt 
vérbosszú is. Acát, Acamaz apját egy óriás ölte meg. Acamaz még gyermek volt, amikor 
erővel megtudta az anyjától az ellensége nevét, és azonnal elindult a vérbosszút, mint 
legszentebb kötelességét teljesíteni. A harc közötte és az apja gyilkosa között néhány napon 
keresztül folytatódik, és szörnyű elszántságával és kegyetlenségével tűnik ki. Acamaz 
számtalan sebet kap, elgyengül, akkor, amikor az ellensége sebeit  minden éjjel begyógyítja 
annak a  varázsló felesége. Acamaz szerencséjére, a varázslónő, amikor meglátja a fiatal 
daliát, beleszeret. titokban begyógyítja Acamaz  sebeit, és segít neki megölni az ellenfelét. 
Néhány változatban Acamaz nem a vérbosszúért harcol, hanem hogy megbüntesse apja 
esküdött fivére, Naszran-Allard feleségének elrablását. 
 Az egyik mondában Acamaz a kiemelkedő Nartok boldog vetélytársaként jelenik meg. 
Uadzaftaua a szeszélyes szépség vőlegényt választván, egyiket a másik után utasítja vissza a 
pályázók közül, közöttük Uruzmagot, Hamicot, Szoszlánt, Batrazt. Végül a választása  
Acamazra esik, akit semmiért sem képes szemrehányással illetni.  
 Acamazt a Gur (vagy Hiz) megsemmisítése utáni zsákmány szétosztásánál szintén említik. 
 A legnagyobb érdeklődésre mégis Acamaz Agundával kapcsolatos leánykérése és 
házassága tart számot. Ebben a mondában Acamaz csodálatos énekesként és zenészként 
jelenik meg, aki az egész világot megbabonázza a tilinkón való játékával.  
 A monda témája rendkívül egyszerű. Az ismertebb Nartok eredménytelenül igyekeznek 
megszerezni a Fekete-hegyek uralkodója, Szajnag-Aldar lányának, a gyönyörű Agundának a 
kezét. Utoljára a fiatal Acamaz, Aca fia próbál szerencsét: Fogja az egyetlen kincsét, a kedves 
tilinkóját, elindul a Fekete-hegyekbe és csodálatos játékba kezd. Az egész természet, a folyók 
és a hegyek, a vadak és madarak, virágok és füvek felélednek, és megbabonázódva hallgatják 
az ihletett zenészt. Magát a megközelíthetetlen Agundát is hatalmukba kerítik a tilinkó 
varázslatos hangjai. Dolgát félbeszakítva, mozdulatlanul hallgatja Acamaz játékát. Azonban a 
büszkesége mégsem engedi meg neki, hogy azonnal kimutassa az érzelmeit, félig gúnyolódva 
fordul Acamazhoz. A sértett Acamaz széttöri a tilinkóját egy kövön, és elmegy. Agunda 
akkor összeszedi a tilinkó maradványait, meglegyinti őket egy varázsostorral, és a töredékek 
egybeforrnak. A tilinkót egy selyemkendőbe tekeri és elrejti a kelengyés ládájába. 
 Ezalatt a lehangolt Acamaz az úton találkozik az églakókkal – Uasztirdzsivel, Uacillával, 
stb. – ; akik érdeklődtek afelől, hogy miért megy «lecsüggesztett fejjel és akadozó lábakkal, 
elhatározták, hogy elrendezik a dolgot. Kérőkként elindultak Szajnat-Aldarhoz, habár a 
kezdetben nem jártak különösebb sikerrel, de amikor a csökönyös öreg megtudja, hogy a 
lánya már választott, szintén beadja a derekát.  
 Azután e fényes lakodalmi tor leírása következik, amelyen a Nartokkal rokon összes égi 
lakó részt vett.   
  Jó kedvre derülve, a vendégek megkérték Acamazt, játsszon valamit a varázstilinkóján. 
Acamaz szomorúan felelte, hogy a tilinkója a Fekete-hegyekben fekszik összetörve. Íme 
ekkor Agunda előhúzza a ládájából a nagybecsű hangszert, és egészben, sértetlenül Acamaz 
kezébe adja...  
 A monda több változatban maradt ránk. Közülük az egyik, a Maharbeg Tuganov által 
lejegyzett, magas művészi igényű alkotás. Éppen ezt a változatot vettük tekintetbe, amikor ezt 
írtuk: «az Acamazról szóló ének különös helyet foglal el az eposzban. Nincsenek benne a 
könyörtelenségről és a vérontásról szóló jelenetek, amelyek nem ritkák a többi mondában. 
Idegen tőle a végzet fenyegető gondolata, amely rávetíti a komor árnyékát a Nartok 
történetének a legfontosabb epizódjaira. Az elejétől a végéig napfénnyel, örömmel és dallal 
van beragyogva, a mitológiai jellege ellenére az epizódjainak világosságával, a jellemei 
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pszichológiai hitelességével és a való élet plasztikusságával, tökéletes szemléletességével, 
megbízható mértékletességével, tartalmának egyszerűségével és tökéletes formájával ezt az 
«Éneket» joggal tekinthetjük az oszét népköltészet gyöngyszemének»49. 
 A vizsgált monda Acamazt a kiemelkedő énekes-varázslók: a görög mitológia Orfeusza, a 
Kalevala Vajnemöjnenje, a «Gudrun ének» Horantja, az orosz bilinák Szadkója50. Van 
azonban ennek a mondának néhány vonása, amely azt a gondolatot sugallja, hogy az oszét 
Orpheusz különbözik az európai társaitól, lehetséges, hogy régebbi is azoknál. Az események 
leírását áttekintve, amelyek Acamaz játékát az őt körülvevő természet számára előidézik, 
láthatjuk, hogy nemcsak egy csodálatos, mágikus varázsló énekről van szó, hanem, a nap 
születésének énekéről is. Ettől az énektől pedig az örökös gleccserek olvadni kezdenek; a 
folyók kilépnek a medrükből; a csupasz hegyoldalakat zöld szőnyeg borítja; a réteken virágok 
nyílnak, közöttük pillangók és méhecskék röpködnek; a medvék felébrednek a téli álmukból, 
és kibújnak a barlangjaikból, stb. Röviden, a tavasz képét jeleníti meg előttünk.  
 Amennyire az európai orpheuszi témákat ismerjük, a mikro- és makrokozmosz elemeinek 
ilyen világos egységével más csodálatos énekeseknél sem találkozunk. Acamaz naphősként 
jelenik meg előttünk, Agundával való házassága nem más, mint a tavasz mítosza.  
 A tavaszt keltő ének motívuma Acamaztól nem nyugatra, hanem keletre vezet bennünket, 
bizonyos mongol–türk epikus hősökhöz. A «Kogütej» c. altáji eposzban ilyen részt találunk: 
 
        «A Fiatal Hód... rázendített. 
        Dalától a kopár fák 
        Levélbe borultak, 
        A meztelen föld fűtől zöldült, 
        A fák virágba öltöztek,  
        A dalos kedvű kakukkok megszólaltak, 
        Nem szűntek zengeni. 
        Körben minden felvidult,  
        Minden százszorta szebbé vált.» 
             («Kogütej» Akadémia Kiadó, 1935. 71. oldal) 
 
 A Fiatal Hód Acamazhoz hasonlóan vőlegényként próbálkozott. 
 Ugyanaz a motívuma az «Alamzsi Mergen» burját–mongol eposznak. Alamzsi Mergen 
kürtjátékával kelti életre a természetet. 
 
        «Minden ujjával játszott,  
        Fújta a csodakürtöt. 
        Szebbnél szebb hangokat 
        Csalt elő belőle.  
        Csodálatos hangjaitól 
        Zengett az Altáj vidéke.  
        A kiégett halmokat 
        Vidám zöld borította,  
        És a fák elkezdtek 
        Fiatal lombot ölteni; 
        A kiaszott források 
        Víztől csobogva feléledtek. 
        Borjaikat elhagyva, 
        Megálltak az erdei szarvasok, 
        Hallgatták a játékot; 
        Meleg tojásaik fölül, 
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                                      Fészküket odahagyva a madarak 
                                      Hallgatták a zenét, 
                                      És ott bölcsőikből sietve 
        Kiugráltak a csecsemők,  
                                      Hallgatták a kürt szavát».                 
         (Alazsmi Mergen, Akademia Kiadó, 1936. 44–45. old.) 
 
 Ezek a leírások teljesen közel állnak az «Ének Acamazról» megfelelő helyéhez, csak jóval 
szegényebbek. 
 Természetesen sem ebben, sem abban az esetben nem szükséges kölcsönzést látnunk. 
Orpheusz motívuma – egyetemes motívum, amely önállóan is keletkezhetett az egyes 
népeknél. A hősünk neve ennek a ciklusnak az eredetiségét tanúsítja. Az első évszázadból 
származó Észak-Kaukázusról publikált görög feliratokban ezzel a névvel négyszer 
találkozhatunk: két Gorgippiából  (Anapi), egy Tanaidából (Alsó-Don) és egy Krasznodor 
körzetéből származó feliraton.  A görögben, mint ismeretes nem volt 'c' és 'cs' hang, a 
visszaadásukra rendszerint 't'-t használtak. Ezért ah alán Acamaz vagy Acsamaz Atamazas-
ként jelentkezik.  
 Az Acamaz ciklus egyidejűleg alkalmat szolgáltat a számunkra, hogy megemlítsük a 
Nartoknak a zene iránt való imádatát. Fentebb már láthattuk, hogy Szirdont csak akkor 
tekintették a Nartok közéjük valónak, amikor megajándékozta őket a tizenkét húros hárfával. 
Az eposz minden kiemelkedő hőse kitűnő zenész is egyben. Az Uruzmagról és Uarp-Aldárról 
szóló mondában arról esik szó, hogy az idős Nart egy olyan fandir (zeneszerszám) 
tulajdonosa, amelynek a hangjai egyenesen az égig hallatszanak. Ennek az égi 
zeneszerszámnak a hangjai hallatára Uarp-Ahszina (Uarp-Aldar felesége) mosolyra fakadt, 
egész napokat énekelt meg táncolt.  
 Pontosan ugyanígy ejtette foglyul az egyik églakó nő szívét Nart Szoszlán (Szozruko) is.  
 Nem idegen a zene a hatalmas Batraztól sem. Amikor hét nap és hét éjjel edződik 
Kurdalagon kovácsműhelyében, s unalmassá válik számára a kohóban üldögélni, azt kéri, 
adjanak a kezébe fandirt (zeneeszközt), és a zenével foglalja le magát, amíg a kovács a tüzet 
fújtatja.  
 Szajnag-Aldir vendégeit pompásan megvendégelik Acamaz és Agunda esküvői torán. De 
sem az étkezőasztal gazdagsága, sem az italok sokasága51, sem a sör nem volt elegendő, amíg 
nem volt meg a toron a legfontosabb – az ének és a tánc. Csak amikor Acamaz kezébe vette a 
tilinkóját hágott a tor a tetőpontjára.  
 A durva és kegyetlen harciasságnak ez a zenével, énekkel és tánccal való különös 
kapcsolata képezi nart hősök egyik fő jellemvonását. A kard és fandir (zeneszerszám) – a nart 
nép kettős jelképe.  
 
 
A többi monda
 
 
 A nart mondák fent felsorolt főhősein kívül még szerepel egy sor olyan személy, akik 
többségükben jelentősek, de nem állíthatók a ciklusok középpontjába. Ilyen Totradz, Albeg 
fia; Arahcau, Bedzenag fia; Szauuaj, Kandz fia; Szubalc, Margudz és mások.  
 Van néhány monda, amelyet nem szabad besorolni egyetlen meghatározott ciklusba sem, 
mivel egyenlő arányban szerepelnek a kiemelkedő Nartok. Ilyen az Ahszartag és Borajev52 
nart családok harcáról és a fekete (vagy arany) rókáról szóló monda. Az utóbbi mondában az 
egyetemes folklórban szélesen elterjedt kompozíciós fogást használták fel, amely a keretes 
ábrázolás név alatt ismert. A lényege abban áll, hogy az egyik téma keretébe egy másikat 
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vagy néhány másikat illesztenek bele. A keretes ábrázolás többek között az «Ezeregyéjszaka» 
meséi is. 
 Az említett keretes motívumok közé tartozik a Nartok vadászata a fekete rókára, és a 
beillesztett csodás élményekről szóló elbeszélések. 
 A csodálatos elbeszélések motívumaiban semmiféle nart specifikum nincsen. A hős állattá 
való átváltozása, a hal hasában való tartózkodása, az állatnak a csodálatos felélesztése, azután 
ugyanilyen módon emberré is (mint «Glavka feltámasztásának» úgynevezett motívuma), 
mindezen motívumok széles elterjedtséget élveznek az egyetemes folklórban. Részben a 
kaukázusi folklórban is közeli párhuzamokat találunk 
 A nart eposz a Nartok pusztulásának lebilincselő mondájával zárul.  
Minden ellenségüket megsemmisítve a földön, a Nartok kérkedni kezdtek és elhatározták, 
hogy magával az Istennel mérik össze az erejüket. De személyesen nem ismervén őt, nem 
találtak módot, hogy harcra hívják. Akkor Szirdon azt tanácsolta nekik: «fel, és akkor magától 
megjelenik nektek.» «De hogyan lehet őt felbosszantani?» – «Ne imádjátok őt, és ne hozzatok 
neki áldozatot, ne emlegessétek a nevét, és akkor megharagszik». A nartok így is tettek. Nem 
imádták többé az Istent, és nem emlegették a nevét. A házaik küszöbén átlépve, az alacsony 
ajtók miatt kénytelenek voltak előbb meghajolni. Azonban most, hogy az Isten ezt a 
cselekedetüket nehogy «meghajlásnak» tulajdonítsa, észrevétlenül átépítették a házaikat, az 
alacsony ajtókat magasakra cserélték... 
 Az Isten, hogy a Nartokat észhez térítse, elküldte hozzájuk a hírnökét, a fecskét. De a 
Nartok megmakacsolták magukat. Akkor az Isten válasz elé állította őket: vagy az örök életet 
vagy az örök dicsőséget választják; másik változat szerint vagy a rossz utódokat, vagy az 
utódok nélküli életet.  A Nartok az örök dicsőséget többre becsülték az örök életnél, az utódok 
nélküliséget a rossz utódoknál. Ezután, az egyik változat szerint, az Isten a Nartokat gyenge 
terméssel sújtotta, és a sorsukba beletörődve maguk ásták meg a sírjukat, és fejezték be az 
életüket. A másik változat szerint megnyílt alattuk a föld, és elnyelte őket. 
 A Nartok eltűntek az életből, hogy örökre éljenek az énekekben. Az örök életet elutasítása 
az örök dicsőség kedvéért – a nart eposz erkölcsi alapgondolata. Ez a választás – a dicsőség és 
az örökkévalóság között – áll a homéroszi hősök legnagyobbika, Achillész előtt is. Éa a 
Nartokhoz hasonlóképpen, Achillész többre becsüli a rövid, de dicsőséges életet a hosszú, 
nyugalmas vegetálás helyett53.   
 Hasonló örök sors az epikus hősöké: 
 
        Was im Lied soll ewig Leben, 
        Muss im Leben untergehn. 
        (Hogy a dalban halhatatlanokká váljanak; 
                                   Korán meg kell halniuk.) 
                                                           (F. Schiller) 
 
 Az Isten ellen lázadók motívumai, amelyek a Nartok pusztulásának epizódjait átszövik, az 
eposzban többször is megismétlődnek. A legnagyobb erővel a Batraz ciklusban jelennek 
meg, az églakókkal való legutolsó küzdelmében. Szoszlán harca Balszag kerekével valójában  
szintén az égi erőkkel való küzdelem. Ezeknek az Isten ellen hadakozó motívumoknak a 
gyökerei az ősi Prometheus-Amiranosz komplexushoz nyúlnak vissza, amelyben az ember 
első erőfeszítései tükröződtek, hogy felszabaduljon a természet hatalma alól, és maga alá 
rendelje azt (a tűz megszerzése stb.). Azonban azt a makacsságot, amellyel ezek a motívumok 
az eposzban ismétlődnek, nem tudjuk megmagyarázni, ha nem tételezzük fel, hogy az oszét–
alánok későbbi történelmében léteztek valamiféle mozzanatok, amelyek ezeknek a létezését 
táplálták és fenntartották. A véleményünk szerint ilyen mozzanat volt az alánoknál a 
kereszténység felvétele. Batraz harca és halála, Szoszlán harca és halála, végül a Nartok 

 36



pusztulása, lehetséges, hogy egy régi, primitív pogány naturalizmus harcának a költői 
visszatükrözése az új keresztény kultusszal54. 
    
 
 

IV. Genetikus és területi összefüggések 
 
 
 V. Miller és J. Dumézil rámutattak, hogy az oszét eposz genetikus összefüggései az észak-
iráni szkíta–szarmata törzsekhez vezetnek vissza, amelyek Dél-Oroszországot a Kr. e. első 
évezredben lakták1. Ezeknek a tudósoknak a ragyogó összehasonlító elemzése olyan világos 
párhuzamokat tárt fel a nart mondák motívumai és témái,  valamint a szkíták, szarmaták és 
alánok élete között, amelyek semmiképpen sem  lehetnek a véletlen egybeesések eredményei. 
Rávilágítottak arra, hogy a szkíta–szarmata és alán világ múlttá válva a  művészetté 
átformálva tovább élt a Nart eposzokban. Ez azzal is bizonyítható, hogy a Nartok idősebb 
nemzedékének a nevei iráni jellegűek: Uærhæg, Æhszszar, Æhszærtæg, Uirizæg, Szirdon. 
 De ez az ősi mag, amely azokig az időkig nyúlik vissza, amelyekről Hérodotosz mesél, 
sohasem volt elzárva a világ elől, nem volt áthatolhatatlan a külső impulzusok és jelenségek 
számára. Ellenkezőleg, szélesen nyitott volt azon népek eposza és mitológiája számára, 
amelyekkel a szkítáknak, szarmatáknak, alánoknak a hosszú történelmük folyamán 
kapcsolatuk volt. Ezeknek a területi kapcsolatoknak a valamikori rekonstruálása aligha 
lehetséges. Túlságosan kiterjedt volt az észak-iráni törzsek által lakott és bevándorolt terület, 
túlságosan nagy számúak és különbözők voltak a népek amelyekkel érintkezésbe kerültek 
vagy kerülhettek az oszétek távoli elődei. És túlságosan keveset tudunk ezen népek 
többségének a folklórjáról és a mitológiájáról. De mindezek a bizonyos európai, türk–mongol 
és kaukázusi népekkel való kontaktusok eléggé kivehető nyomokat hagytak az oszét 
eposzon.  
 A legrégebbi ilyen kapcsolatok Kelet–Európa területén a skandinávok, szlávok, kelták, 
itáliaiak őseihez fűződtek2.            
 A Szoszlán és Szirdon ciklusból való bizonyos nart témák és motívumok kapcsolatát  a 
skandináv mitológiával Dumézil mutatta ki a «Loki» című könyvében (lásd fentebb)3. A 
párhuzamokról szóló megállapításai túllépnek a véletlen egybeesések keretein. Valós 
történelmi kapcsolatok rejtőznek mögöttük. Gudmundsson izlandi tudós meggyőzően 
bizonyítja, hogy a gerulok germán törzse, amely részt vett Izland benépesítésében, addig az a 
szarmaták közeli szomszédságában, az Azovi-tengernél élt4. Georg Morgenstierne, ismert 
norvég tudós, az Ass og (J)as (Oseter), c. dolgozatában a XIII. századi izlandi szkáld, Snorri 
«Próza Eddája» elbeszélését idézve azzal kapcsolatban, hogy Odin és más skandináv 
istenségek az «Ászok országából» (Asa-land) északra érkeztek, úgy tartja, hogy ezeken az 
ászokon az ászok szarmata törzsét kell értenünk, amely az alán néven is ismert5.  
 A hatások, láthatjuk, kölcsönösek. A Batraz által legyőzött Alaf óriás neve az Olaf 
(Anleifrből) skandináv férfinévvel hasonlatos. 
 A szkíta–szarmata törzseknek a skandinávok őseivel való kapcsolatait az archeológiai 
anyagok jelentősen megerősítik. M. Rosztovcev írja: «...az állatstílusos szkíta művészet 
előzetes tanulmányozása nélkül  a skandináv művészetet nem lehetséges megérteni» (M. 
Rostovtzeff. Iranians and Greeks in South Russia, Oxford, 1922, r. 207). 
 Az oszét–szláv mitológiai találkozásokat már az említett «Szkíta–európai izoglosszákban» 
(109–117. o.) már említettük. A témánk szempontjából különös érdeklődésre tarthat számot 
az ukrán Bij – oszét uæjig összevetése. A Bij Gogol hasonló nevű elbeszélésében a halál 
baljós istenségeként fordul elő. Bij alakját a bizonyítékok alapján maga Gogol az ukrán 
néphitből merítette. Az oszét uæjig a nart eposzokban – szörnyeteg, amellyel a Nartok 
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harcolnak. Eredete szerint az ukrán Bij és az oszét uæjig egy indoeurópai előzményre a veyo-
ra vezethetők vissza. 
 A hősök jellemvonásai sorának, a témáknak és a motívumoknak az egybeesését a nart 
eposzban és az orosz bilinákban annak idején V. Miller is megjegyezte6. 
 A legnagyszerűbb kelta eposzban egy s más szintén hasonlóságot mutat fel az alánokkal és 
a Nartokkal. Az epikus hősök, Szoszlán–Kuhulin, Szirdon–Brikren főbb hasonló vonásairól 
már beszéltünk. Nemrég Helmut Nickel publikált érdekes dolgozatot «Kik voltak Arthur 
király lovagjai? (Az Arthur monda történeti alapjairól»7. A szerző bebizonyítja, hogy az 
Arthur ciklus egy feudalizmus előtti hősi eposzon alapul, amely a  mai Franciaország és 
Anglia területére a római hadsereg állományában a nagy népvándorlás idején elkerült 
szarmaták és alánok között létezett. Ez a ciklus csak idővel került át a lovagregények körébe 
és részesült a megfelelő átdolgozásban. Azonban az archaikus vonásai nem mosódtak el 
egészen. Maga a «Kerek asztal», ahol mindenki egyenlő, nem áll semmiféle kapcsolatban a 
hűbérurak és a vazallusok feudális hierarchikus lépcsőjével, inkább a katonai demokráciának 
felel meg inkább, amely a szarmatákra és az alánokra jellemző8. Az Arthur és a Nart ciklusok 
között egyenes párhuzam létezik. Ilyen összefüggés van a vízi őselemmel. A «Kerek aszal» 
hősei a tó mélyebb rétegeiben töltik életük egész periódusait. A híressé vált Lancelot egy víz 
alatti várban nevelkedett, akárcsak a Nartok közül egyesek. Gawain lovagról megtudjuk, 
hogy az ereje hajnaltól délig növekedik, és a naplementtel eltűnik («Arthur halála» 777. o.). 
Valójában ugyanerről szól A Nart Szozrukóról (Dumézil, 191–192. o.). Mindkét hős megjárja 
az alvilágot. Mindkettejüknek «az anyai ágon való rokonsága sokkal fontosabb, mint az 
apai». Mind Gawain képén, mind Szoszlán alakján ott van a varázsló bélyege. Ismert szkíta–
nart motívum a skalpokból, bajuszokból és szakállakból készült köpönyeg, amely néhányszor 
az Arthur ciklusban is szerepel. «...Riene király Arthur király szakállával tervezte a palástját 
beszegni». Az óriás «tizenöt király szakállával szegte be a köpenyét» («Arthur halála», 47., 
139. o.). Különösen feltűnő Arthur és Batraz párhuzama, akik a haláluk előtt 
megparancsolják, hogy dobják a kardjukat a tengerbe, amitől a tenger erősen hullámozni 
kezd. Ezt a motívumot Grisward tüzetesen dolgozza ki9.  
 A nart eposz európai összefüggései amint láttuk Itáliát is bekapcsolták. Az itáliaiak elődei 
az Apennini félsziget benépesítéséig Közép-Európában a szkítákkal voltak szomszédosak. A 
farkas származású ikrek legendája, az Uargon–Vulcanus párhuzam – világos nyomai ezen 
kontaktusoknak.  
 Észrevehető nyomokat hagytak az oszét eposzban (mint az óorosz hősi eposzban) a türk–
mongol törzsekkel való kapcsolatok. A nart onomasztikában a türk–mongol réteg a terjedelme 
és jelentősége szerint közvetlenül az iráni után következik. A mongolból és a türkből kapjuk a 
Batraz, Hæmic, Szoszlán, Eltagan, Szajnæg, Margudz, stb. nevek magyarázatát. A témákban 
és a motívumokban szintén vannak egyezések. Néhányat már fentebb is tárgyaltunk. Az adott 
vonatkozásban különös jelentőséggel bír a Nart terminus eredete, az oszét eposz hőseinek a 
közös neve. Ennek a terminusnak a magyarázatára többféle javaslat is létezik. Többségük úgy 
tartja, hogy így vagy úgy az iráni nar- 'hím', 'férfi' szóval áll kapcsolatban (Lopatyinszkij, 
Blajhstajner, Trubeckoj, Rklickij, Meillet, Dumézil, Bailey, Benveniste). Ilyen magyarázat 
azonban elfogadhatatlan. Az iráni nar- az oszétben a næl 'hím' alakban őrződött meg, és 
semmiféle alapunk nincs arra, hogy párhuzamosan a nar forma is létezett volna. Szintén 
valószínűtlen, hogy az eposzban, ahol a nő (Szatana) a központi figura, a hősök a közös 
«férfiak» nevet viselték volna, nem szólva az ilyen elnevezés teljes érdektelenségéről. A 
Nartæ terminus formája és használata nem hagy kétséget, hogy az oszét családnevek típusa 
alapján képződött a szokásos -tæ többesjel, következésképpen jelentheti a «Nartok utódait» 
vagy «gyermekeit». Mit jelenthet itt a Nar, másképpen szólva, kiknek a gyermekeit 
tekinthetjük Nartoknak? Erre a kérdésre a választ a kaukázusi etnográfus, G. F. Csurszin 
jegyzetében találjuk az oszét mesélő szavaival: «A Nart hősök valamikor a nap gyermekei 
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voltak». («Jugo-Oszétija» gyűjtemény. Tbiliszi, 1924. 204. o.). A nara szó valójában 'nap'-ot 
jelent, de nem az oszét, hanem a mongol nyelvben. Ebben nincs semmi meghökkentő. Az 
alán–mongol kapcsolatok egészen szorosak voltak. Az alán énekesek között lehettek 
kétnyelvűek, akik mindkét nyelvet birtokolták. Számukra a Nar természetes volt, mitológiai 
nevével a nap eltérően a szokásos (iráni) hur/hor (tökéletesen ugyanúgy, mint mondjuk a 
párhuzamosan létezett görög Apollón, Phoibosz és Heliosz 'napisten'). Szükséges-e arról 
beszélnünk, hogy a «Nap gyermekei» elnevezés mennyire megfelelő a nart hősök számára.  
 Fentebb megállapítottuk, hogy a nart monda alapvető formáiban, témáiban és 
motívumaiban jelentősen régebbi az alán–mongol kapcsolatoknál. Mivel magyarázható, hogy 
az epikus hősök közös «Nart» elnevezése sokkal későbben jelentkezik, mint maguk a hősök 
és a hőstetteik? Hogyan magyarázható, hogy már ezer éve léteztek a nép körében epikus 
énekek, de a hősöknek a közös neve, a «Nart» még nem született meg? Ez ismét csak a 
dolgok rendje szerint. Az eposz fejlődési folyamata úgy megy végbe, hogy az általános csak 
a végén jelentkezik, ennek a folyamatnak a befejező szakaszában. Addig különálló mondák 
vagy különálló ciklusok léteznek, amelyek még senkihez és semmilyen egészhez és 
egységeshez nem köthetők. 
 A «Nart» terminusnak, mint az epikus hősök közös elnevezésének megjelenése az alán 
eposz befejező fázisát jelzi. Annak a szükségességét tükrözi, hogy erőfeszítés történt a 
különálló mondák és ciklusok egységes egésszé és mindent átölelő epikai ciklussá történő 
összefűzésére, amihez a mongol hatás adott lökést. E téren valami közös és szükségszerű 
létezik mind az alán, mind az orosz eposz történetében. Hiszen az orosz bilinák hőseinek a 
közös elnevezése, a «dalia» (oroszul bogatír – K.J.B.)szintén a mongolból kölcsönzött 
kifejezés, és csak a mongol korszakkal együtt  jelentkezett. Ezzel együtt a bilinákat már a 
«tatárjárás» előtt sok évszázaddal is énekelték.  
 Miért éppen a mongol hatásnak tartanak akkora jelentőséget az alán és az orosz eposzok 
befejező fejlődési szakaszában? Ebben valószínűen az okoknak egész sora játszott közre, 
amelyeket ma már nehéz lenne a teljességükben megnevezni. Azonban elegendő az alábbi 
három tényezőre rámutatnunk: 

1. A mongolok igen gazdag epikus hagyománya. 
2. Az alánoknak a mongolokkal való kapcsolatának a hosszan tartó és intenzív jellege. 
3.  Többek között a mongolokkal való összeütközés és a mongol hadjáratokban való 

részvétel szolgált ösztönzésként az eddig nemzetségi csoportokra felaprózódott alán nép 
törzsei közötti kapcsolatok megélénküléséhez, ami kétségkívül új lendületet adott az epikus 
alkotásnak, és ösztönözte az énekeseket, hogy megpróbálkozzanak a különálló nemzetségi 
csoportok mondáinak valamiféle egységes egésszé történő összefűzésével. 
 A nemzetek közötti területi közösség sajátos fajtáját képezte a Kaukázusban élő népek: 
oszétek, adigok (kabardok, cserkeszek, adigék, abazák, stb.), abházok, balkárok, karacsájok, 
csecsenek, ingusok körében a nart eposz. Itt már nemaz egyes motívumok vagy témák 
hasonlkóságáról van szó, hanem az epikai leltár közös alapjairól, a főhősök azonosságáról, a 
«Nart» hősök közös elnevezéséről. 
 Ime az onomasztikai megfelelések: 
 oszét Æhszærtæg, balkár Szhurtuk – a nart família ősatyja, csecsen-ingus Orszthoj, 
Erszthoj – a daliák törzseinek a nevei.  
 oszét Uirizmæg, Uruzmæg, kabard, cserkesz Ozirmeg, Ozermeg, Ozermes, Uzirmesz, 
Urzamesz, balkár, karacsáj Urizmek, Oruzmeg, ingus Uruzman vagy Orzmi; 
 Uruzmag nővére és felesége: oszét Szatana, kabard Szatanej, Szatane, abaza Szatanaj, 
balkár Szatanaj, Szatanoj, csecsen Szeli-Szata, Szataj-han; 
 Uruzmag fivére: oszét Hæmyc, Hæmic, kabard Himis, balkár Himics, ingus Hamcs; 
 Hamic fia: oszét Batraz, Batradz, cserkesz Batirasz, Batraz, Peterez, balkár Batraz, ingus 
Pataraz; 
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 a kőből született hős: oszét Szozriko, Szozruko, kabard Szoszruko, abaza Szauszuruk, 
balkár Szoszriko, karacsaj szoszruk, Szozriko, abház Szoszkva;  
 oszét Szoszlán, ingus Szolsza (gyakrabban kéttagú név: Szoszka-Szolsza); 
 oszét Szyrdon, Szirdon, Bataga vagy Gataga fia, kabard Sirtan, balkár Sirdan, csecsen, 
ingus Botoko-Sirtta, Botoko-Sertuko; 
 oszét Acæmæz, kabard Asemez, abaz Asmez, karacsáj Acsimez, Jecsmej; 
 oszét Totradz, kabard Totres; 
 oszét Szæuaj, cserkesz Szevaj, balkár Sauaj; 
 oszét Szibalc, Szubalci, kabard Szybylsy, balkár Szybylcsy; 
 oszét Bedzenæg, kabard Pis-Badinoko, abaz Sybatnuk, nyugat-cserkesz Jese-Batynyk; 
 oszét Aræhcau, kabard Araksau, balkár Racsikau, stb. 
 Ha a mesék tartalmát tekintjük, akkor is jelentős egyezést találhatunk az alapvető 
témákban és a kompozíció hasonlóságában az oszét, kabard, balkár, stb. változatokban. Erről 
könnyen meggyőződhetünk Dumézil «Legendes sur les Nartes», ahol párhuzamosan közli az 
eposz francia fordítását vagy a különféle nemzeti mondák ismertetését.  
 Az a benyomásunk alakul ki, hogy előttünk egyetlen epikai ciklus változatai vagy 
töredékei vannak. A kaukázusi néprajztudósok vitatkoznak, hogy melyik kaukázusi népnek 
tulajdonítható a nart eposz? Nagyon egyszerű a felelet a kérdésre: ahhoz a néphez tartozik az 
eposz, amely tagjai között létezik. Ez azt jelenti, hogy az oszét változat az oszéteké, a kabard 
a kabardoké, az abház az abházoké, stb. A népek a saját dalaikat és legendáikat nem kívülről, 
hanem a saját lelkük kincseiből merítik, a saját történelmükből, a saját életformájukból. 
Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy a Kaukázus mindegyik népe esetében a nart mesék 
tartalmukban, életanyagukban, formájukban, poetikájukban, stílusukban a nemzeti néprajzi 
hagyományokat, a nemzeti jelleget képviselik. 
 Más kérdés a mondák külső leltárának, a személyneveinek, stb. kérdése. Nem jöhet szóba, 
hogy a «Nart» terminus vagy a főhősök nevei minden népnél egymástól függetlenül jelentek 
volna meg. Ebben az esetben feltehetjük a kérdést a nemzeti ősalapokról. Ennek a kérdésnek 
az eldöntéséhez a következő érvek léteznek: 

1. A «Nart» terminus az oszét többesjelet, a «t»-ét tartalmazza, és az oszét családnevek 
alapján képeződött; tehát a Kaukázus többi népéhez az oszét formájában került el; 

2. Néhány nart téma, mint Vszevolod Miller és J. Dumézil rámutattak teljesen 
megfelelnek  az oszétek távoli őseinek, a szkíta–szarmata törzsek életmódjának és 
szokásainak (lásd fentebb). 

3. Uarhag, Ahszar, Ahszartag, Uruzmag neve, Acyruhsz női neve, Uacamong 
csodálatos kelyhének a megnevezése vitathatatlanul iráni eredetű. 

4. A főhősnek, Szatanának (Satana) a neve, bár nem is teljesen világos a származása, 
elválaszthatatlan Szatenik alán hercegnő nevétől, akit egy II. századi eseménnyel (az alánok 
hadjárata a Kaukázusontúlra) kapcsolatban őrzött meg nekünk az örmény énekmondó. 

5. Szoszlán neve, jóllehet minden valószínűség szerint türk (nogáj) eredetű, a XII. 
századi oszét talajra emlékeztet (Tamara hercegnő férje, David-Szoszlán volt az oszét 
uralkodó); Szoszruko neve a Szoszlán adigizált változata az l → r  szokásos hangváltozással. 

6. Batraz neve a Batyr–asz -ból alakult, és «ász (alán) daliát» jelent. 
 
 Mindez nem hagy kétséget, hogy az eposz anyagának magjául az ősi alán ciklus szolgált, 
amely néhány elemében még a szkíta korszakhoz nyúl vissza, és kétségtelenül gazdagodott a 
más népekkel, közöttük a Kaukázus népeivel való kapcsolatokban. Például a széles 
elterjedtség, amelynek az oszét változatban Szozruko neve örvendett, ékesszólóan beszél az 
adignak az oszétra történt fordított hatásáról. Ilyen következtetésre szükségképpen az anyag 
objektív, elfogulatlan tanulmányozása vezethet. Többnyire ilyen következtetéshez jutott a 
kiváló mitológus és kaukázuskutató, J. Dumézil10. 
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  Összegezve a rövid áttekintésünk eredményét a nart eposz történelmi sorsáról, 
megerősíthetjük, hogy az összehasonlító vizsgálat néhány kellően megalapozott 
megállapításhoz vezetett. 

1. Az eposz eredete az észak-iráni törzsek, a szkíták, szarmaták, alánok legendáihoz 
nyúlik vissza. 

2.  Az eposzban felismerhetők a területi érintkezések, kapcsolatok és a más népekkel: 
európaiakkal (skandinávok, szlávok, kelták, az itáliaiak elődei), türk–mongolokkalés a 
Kaukázus népeivel való folklorális kölcsönhatások. 
 
 
 

V. Mítosz és történelem a nart eposzban 
 
 

 A népi eposznak mint az objektív valóság sajátos formájának és költői 
visszatükröződésének az emberek tudatában magyarázattal kell szolgálnia. Magyarázattal 
szolgál a Nart eposz is. Mi rejtőzik az alakjai, motívumai és témái mögött? Az elmúlt 
évszázadban vita zajlott a népi epikai alkotások értelmezésében a két irányzat, a mitológiai és 
történelmi között. Ennek a vitának az utórezgései mindmáig érezhetők. A vita arról szól, hogy 
mit tükröznek inkább a népi epikus hősmondák: a mítoszt, a természet jelenségei és a népi 
életképszerű költői értelmezését és «magyarázatát» vagy a valós történelmi tényeket, 
eseményeket, személyeket. Egy másik helyen az óiráni vallás anyaga alapján megkíséreltük 
rámutatni, hogy nem létezik olyan alternatíva: hogy mítosz vagy történelem. Az egyik is, a 
másik is, a mítosz is, és a történelem is mind a vallási rendszerekben, mind a népi eposzban is 
léteznek1. Micsoda fantasztikumokkal nem rendelkeznének a hősi eposz eseményei és alakjai, 
ha figyelmesen analizálnánk, és összevetnénk őket a népi élet történelmi tényeivel, 
amelyekben a mitológiai gondolattal együtt a konkrét történelmi valóság visszatükröződését is 
felismerhetnénk. A történelem behatolása az eposzba nemcsak abban nyilvánul meg, hogy a 
mítoszba beleszövődnek a valós történelmi események (vö. a Trójai háborúról szóló 
mítosszal), hanem abban is, hogy maga a mítosz megváltoztatja a saját funkcióját és saját 
megformáltságát, attól függően, hogy milyen társadalmi rendben és milyen társadalmi 
csoportok képvislői által «szerkesztődött».  A fentebb említett dolgozatban illusztráltuk ezt a 
gondolatot az «emberek – a nap gyermekei» mítosz kapcsán. A nart típusú osztálytagozódás 
előtti társadalomban ennek a mítosznak a tartalma teljesen demokratikus: minden egyes hős a 
«nap fia», és a mítosz az egész kollektíva öntételeződéséül szolgál. A feudális Japánban 
ugyenez a mítosz szolgál egy társadalmi csoport (hűbérurak) és egyetlen személy (a császár) 
kiemelésére és öntételeződésére. 
 Az eposzban a mitológiai és történelmi kapcsolat nem valami véletlen vagy esetleges. 
Törvényszerű és elkerülhetetlen. Annak a ténynek a következménye, hogy az eposz alkotói – 
népi énekesek és mesemondók – az egyik oldalról a mitológikus hagyományok, a folklór 
hősök, a tematikus sémák, motívumok ismerős készletével rendelkeznek, másrészt  a nemzeti 
valamint szociális környezetükkel, konkrét tapasztalataikkal, konfliktusaikkal, életükkel és 
lelki élményeikkel a saját koruk gyermekei is. Ez a valóság parancsoló módon benyomul a 
mítoszokba, ennél fogva minden népi eposzba – amelyek éppen ezért nemcsak a mítoszok és 
mondák gyűjteményei, hanem értékes történelmi források is.  
 A népi eposz a ciklizációjának befejező stádiumában rendszerként viselkedik és 
rendszerként él. Azonban ez nyílt, és nem zárt rendszer. Képes annak a történelmi 
valóságnak az adaptációjára és abszorbciójára, amelyben az adott pillnatban létezik. A régi 
mítoszhősök nevei kiszoríthatják a valóságos történelmi személyiségek neveit, a mítikus 
toponímák és etnonímák valóságosak. Annál inkább, a nép valós történelmi életének számos 
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eseménye meghatározó lehet az adott eposz eszmei-esztétikai interpretációja szempontjából, 
«beépítve» az eposz struktúrájába, nem bontva meg annak a kiegyensúlyozottságát.  
 Természetesen a mítosznak a történelemtől való elkülönítése nem mindig egyszerű. Lehet 
időnként a történelmit mítoszként vagy a mitikusat történelemként elfogadni. Ebben a 
kérdésben lehetséges az ellentmondás és a véleményeltérés is. Azonban ez már nem két 
különböző «iskola» közötti elvszerű vita, hanem másodlagos ellentmondás az emlékek eltérő 
elemeinek értelmezésében.  
 A nart eposz jó anyagul szolgál a kétaspektusú komplex-szövegmagyarázó megközelítés 
számára. Benne sokoldalúan és szeszélyesen kapcsolódik és szövi át egymást a mítosz és a 
történelem. 
 Az egyes ciklusok taglalásakor megállapítottuk, hogy közülük mindegyiknek az ősalapját 
más-más mitológiai elem képezi: a totemisztikus és hasonló mítosz az Ahszar és Ahszartag 
ciklusból; az első emberpárról szóló mítosz az Uruzmag és Szatana ciklusból; a naphősről és 
kultúrhéroszról a Szoszlán ciklusból; a zivataros mítosz a Batraz ciklusból; a dalos 
(napsugaras) mítosz az Acamaz ciklusból. Más népek, többek között az indoirániak, 
skandinávok, kelták, itáliaiak mítoszaival összehasonlítva azt tanúsítják, hogy a mitológiai 
szubsztrátumot ez esetekben is megszépítették  a későbbi átértelmezések és rétegeződések. 
 Jó példa Uruzmag és Szatana vérfertőző házassága. Itt fel lehet fedeznünk bizonyos – 
közöttük iráni – népek múltjában létező endogám szokások utóhatását is. Azonban a 
mitológiai anyag összehasonlító vizsgálata meggyőz, hogy az ilyen fajta megoldás túlságosan 
elhamarkodott döntés lenne. Az indoeurópai népek ókori vallási és mitológiai emlékeiben, a 
Rig-védában a fivér és nővér, Jama és Jami lesznek az emberiség ősszülői. Ők maguk 
Gandharva istenségtől és a «vizek asszonyától» (āpuā yosā) születtek. Emlékszünk rá, hogy 
Uruzmag és Szatana szintén a «vizek asszonyától», a vizek fejedelmének, Donbetrnek a 
lányától lettek. Az Uruzmagról és Szatanáról szóló hősmonda minden variánsában 
megismétlődik egyetlen motívum: Szatana aktívan törekszik a házasságra, Uruzmag ellenáll. 
És magában a Jama és Jami epizódban is: a nővér akarja a házasságot, a fivér ellenáll2. Így 
ismerjük fel az Uruzmagról és Szatanáról szóló hősmondában az első emberpárról szóló 
ókori indoirán mítosz vonásait. 
 A Szoszlán és a Batraz ciklus mitológiai elemeiről fentebb már szóltunk. Ezek mind más 
népek eposzaival való összehasonlítás során, mind belső rekonstrukció útján kiütköznek. 
 Azonban ha a nart epopea mitológiai alapja nem vonható kétségbe, akkor annyira 
elvitathatatlan a történetisége is. Lépten-nyomon látjuk, hogy a hagyományos mitológiai 
sémákon keresztül a modellek és motívumok történelmi vonásokat mutatnak, egy konkrét nép 
konkrét történelme jellegzetes vonásait.   
 A mi eposzunk történetisége elsősorban abban mutatkozik meg, hogy benne – a 
hősmondák többségében – egy meghatározott társadalmi rend tükröződik. A nart társadalom 
még nem ismeri az államiságot. Számára a nemzetségi szervezet vonásai (családi szervezet) a 
matriarchátus jellemző maradványaival a jellemzőek (Szatana alakja). A zsákmányszerző 
hadjáratok keresése a nemzetségi szervezetnek arról a stádiumáról tanúskodik, amelyet Engels 
katonai demokráciának nevezett. Tudjuk, hogy ez a szervezeti rend éppen a szarmata 
törzsekre volt a jellemző. 
 Az alán történelem konkrét eseményei közül az eposzban világosan és drámai módon 
tükröződik a pogányság és a kereszténység közötti harc. Szellemében és tartalmában az 
eposzunk – kereszténység előtti pogány eposz, bár szerepelnek benne Uasztiredzsi (Szent 
Gergely), Uacilla (Szent Illés) és más keresztény személyiségek, de a kereszténység csak a 
nevekben van, a jellemek a pogány világból származnak. Ezzel együtt az eposzban, amint 
igyekeztünk rámutatni a kereszténység és a pogányság küzdelme tükröződött. Szoszlán és 
Batraz – a pogány világ hősei, elpusztulnak az új istennel és a szolgáival vívott harcban. 
Batraz kapitulációja Szent Zsófia előtt (Szofiajy zæppadz) – a pogány Alánia kapitulációja a 
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bizánci kereszténység előtt. Történelmileg ez a kapituláció, amint ismeretes, az V. és a X. 
század között zajlott le. A X. században a kereszténység minden esetben névlegesen 
diadalmaskodott egész Alániában, és alakult meg az alán eparchia.  Batraz és Szoszlán 
halálának epizódjaiban a nart eposz «a távozó pogányság» eposzának tekinthető.   
  A nart hősmondákban érezhető utórezgését találjuk az alán–mongol kapcsolatnak.  A nart 
onomasztikával kapcsolatosan már szóltunk a mongol elemekről. De nem lehet beérni 
ennyivel. Az Ahszartagov és Borajev famíliák közötti küzdelemben Szajnag-aldar szerepel. 
Ő segít az egyik Nartnak a többiekkel, élükön Hamiccal vívott harcában, és megöli Hamicot. 
Szajnag-aldar neve – a mongol Szain-kán «dicső kán» oszét fordítása; ez volt Batu 
tiszteletbeli neve. Szajnag-aldar viselkedése jellemző az Arany Horda kánjainak politikájára. 
Ezt a politikát folytatták Oroszországban, fenntartva a fejedelmek közötti viszályokat3. Ezt a 
politikát folytatták Alániában is, az egyik nemzetséget a másik ellenében segítve. (...) 
Szajnag-aldar (Szain-kán) szerepe a nart familiák közötti küzdelemben, alán viszonylatban 
ennek a politikának a jó illusztrációja.  
 A történelem szereti megismételni önmagát. Ezer évvel a mongolok előtt Boszporusz 
királyai a szkíta–szarmata törzsekkel kapcsolatban folytattak ugyanilyen politikát: azzal a 
céllal támogattak egyes törzseket a többiekkel szemben, hogy egyiket se hagyják 
megerősödni, hogy veszélyt jelenthessenek a királyságukra. A nart familiák közötti harcról 
szólő hősmonda egyik variánsa eljutott hozzánk, úgy tűnik, a távoli idők eseményei 
visszhangjaként. Ennek a variánsnak megfelelően az Ahszartagok, akik elhatározták, hogy 
háborúba indulnak a Borajevek ellen, katonai segítséget kérnek egy bizonyos Kafti-szar-
Huendon-aldar nevű kormányzótól, ami azt jelenti «a halak feje-a tengerszoros uralkodója».  
A kormányzó segédhadat bocsátott a rendelkezésükre, és a segítségével az Ahszartagok 
elpusztították a Borájeveket. Kicsoda ez a «tengerszoros uralkodója»? A Nart-alánok 
látókörében csak egy olyan uralkodó volt: Boszporusz királya, a Kercsenszki (Pantikapéji) 
tengerszorosé. A halász foglalkozás hatalmas fellendülése a Boszporuszi királyságban a 
«halak feje»4 titulust szerezte meg a számára...  
 Megőrizték-e a hősmondák valamelyik valós történelmi személyiség emlékét? 
 Minden alapunk megvan, hogy úgy tartsuk, a Szatana–Szatenik nevet, a Szoszlant és 
Batrazt valós történelmi személyeknek tartjuk. 
 Noha a Szatenik alán hercegnőről szóló történet, mint folklórtéma eljutott Movszesz 
Khorenacihoz, ez a téma nem kitalált. Egy valós esemény: az alánok hadjáratának a II. 
évszázadban Arméniába népi-poetikai interpretációja. Teljesen valóságos, Szatenik házassága 
az örmény királlyal, Artasesszel is teljesen reális. Szatenik népszerűségéről Arméniában 
nemcsak az szól, hogy folklórhőssé vált, hanem az is, hogy a nart eposzbeli állandó jelzője, az 
ahszin ('úrnő, fejedelemnő' → a magyar nyelv asszony jelentésű jövevényszavával azonos  – 
K.J.B.) az örmény nyelvbe, mint az elterjedt Ashen női név honosodott meg. Ha Szatenik 
okossága és szépsége ekora hatásal volt az örményekre, azt kell gondolnunk, hogy a 
hazájában nem kisebb hírnek örvendett a maga részéről, a népi-epikai költészet tárgyává vált.  
 Szoszlan történelmi nevéről már szóltunk. David-Szoszlan oszét uralkodó lett a grúz 
királynő, Tamara férje (XII–XIII. sz.). Mint politikus és hadvezér jelentős helyet foglalt el 
Grúzia történetében. Könnyű elképzelnünk, hogy a saját hazájában, Oszétiában is nem kisebb 
hírnévnek örvendett. Az oszéteknél – a grúzokkal ellentétben – nem volt írásos historiográfia, 
azonban gazdagabb népi epikai hagyományokkal rendelkeztek, és Szoszlant befoglalták a 
tradíciókba.  
 Batraz neve – Batir-asz «ász dalia» a grúz Osz-Bakatar «osz (oszét) dalia» mongol 
változata. Így nevezi a grúz krónika az oszét hadvezélrt (XIII–XIV. sz.), aki a mongolok 
idejében Grúziával harcolt, és többek között Gori várát is elfoglalta, amelyet némely nart 
hősmondában Batraznak tulajdonítanak. Ahogyan némely oszét legenda nyomán 
feltételezhetjük, a valódi neve Alguz volt.  Miért a mongolos formában őrizte meg az eposz 
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ennek a hősnek a nevét? Valószínűen azért, amiért a szerbek a nemzeti hősüket Fekete 
Györgyöt törökül Karagyorgyenak nevezték; a spanyolok pedig a mórok elleni háború hősét, 
Ruy Diaz de Vivart arabul Cid-nek.  
  Azonban a nart eposz három alakja: Szatana, Szoszlán és Batraz valamiféle szállal 
kapcsolódik az alán történelem három kiemelkedő személyiségéhez: Szatenikhez, David-
Szoszlanhoz és Osz-Bakatarhoz. De miféle szállal? Hiszen a Szatana, Szoszlán és Batraz 
ciklus alapjában – amint láttuk – régi mítoszok találhatók Semmi rendkívüli nincs ebben. 
Gyakran történt hasonló folyamat a régi mitológiai témáknak az olyan történelmi alakokra 
való rávetítése alkalmából, akik erősen hatottak a nép képzeletére. Makedóniai Sándor a 
halála után vált egy egész sor olyan fantasztikus legenda hősévé, amely kevés közös vonással 
bír a valódi Nagy Sándor valós életrajzával. 
 A nart témák és a történelmi események közötti összehasonlítás mégis lehetséges. 
Szatenik kiszabadítja a fivérét a fogságból. Ugyanezt teszi a nart Szatana is. Osz-Bakatar 
beveszi Gori erődjét. Ugyanezt teszi néhány hősmondában a Nart Batraz. Ha jobban 
ismernénk az alán–oszét történelmet, valószínű, hogy sokkal több ilyen párhuzamot tudnánk 
megállapítani. 
Ha a nart hősöktől átlépünk az ellenségeikhez, akkor itt is felismerhetünk néhány reális 
figurát. Szajnag-aldarról, amely név alatt a mongol Szajn-kán, azaz Batu rejtőzik, már 
szóltunk. 
 A Batraz ciklusban szerepel bizonyos Handzargasz rém, aki sok Nartot tart a fogságában, 
közöttük Batraz ősapját is, Uarhagot. Teljesen valószínű, hogy Handzargasz – az elferdített 
Han-Csengesz, azaz Dzsingisz kán5.  
 A Nartokkal ellenséges nép, az Agur elnevezésében az Ogur6 türk etnikai terminus 
ismerhatő fel.  
 Valósnak tetszenek az ilyen topo- és etnonimák, mint a Szadendzsyz (Szau dendzsiz) 
«Fekete-tenger», Huymy bydyr «Kumi síkság» (a mai Sztavropoli területen), a Terk-Türk nép 
«Teri türkök», Bedzenæg «Pecseneg». 
 A nart eposz történetiségéről szólván, nem lehet elhallgatnunk még egy jellemzőjét: a 
realizmusát. Realizmus a szociális és az életkörülmények ábrázolásában és a jellemek 
megrajzolásában7. Furcsa a realizmusról beszélni ott, ahol nem lépünk kia képzelet és a 
fantasztikum birodalmából. Azonban ezekkel együtt a nart eposz mélyen realista. A 
történelem igazsága mellett a művészet igazsága is létezik. Az eposz alkotói történészként 
javíthatatlan fantaszták, de művészként nagy realisták.  
 Azzal válaszolva, aki tagadta Puskin «Godunovjában» a krónikás alakjának történelmi 
realitását, Dosztojevszkij írta: «Vajon a puskini krónikaíró, bár kitalált alak, lehet-e valódi 
óorosz személy? És a költői igazság? Következésképpen a költészet játék? Vajon Achillész 
nem valódi görög típus, azért, mert személyként soha nem létezett?» Jellemző, hogy a 
művészi igazság fenti példaképét Dosztojevszkij a népi epikai hősben, Achillészben jelölte 
meg. A nart típusok ebben a vonatkozásban nem kevesbé, hanem méginkább jelentősek. 
Ugyancsak Dosztojevszkijszavait juttatják az eszünkbe, aki Puskin típusairól mondta: «Ezen 
típusoknak fő szépsége a bennük rejtőző igazságukban van, a vitathatatlan és kézzelfogható 
igazságukban, úgyhogy nem lehet őket tagadni, mert szoborként állnak». 
 «Mint a szobrok állnak»... Ezek a szavak a lehető legjobban illenek a nart hősökhöz. 
Uruzmag, Szatana, Batraz, Szoszlan és Szirdon figurái éppenséggel valamiféle kifaragott 
titánszobroknak tűnnek.  
 Nem ezért nehéz-e az egyszerű hegylakót meggyőzni arról, hogy a Nartok a valóságban 
nem is léteztek? Kész elfogadni, hogy a nart hősök sok hőstette és kalandja kitalált. De hogy 
ezek az emberek maguk, akik annyira élők, annyira plasztikusak, mintha egy tömbből 
faragták volna őket, «fejből» kitalált alakok lennének, semmiképpen sem elfogadható a 
számukra.  
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VI. A farkas gyermekei és a nap gyermekei 

 
 

 Festői színekkel rajzolják meg a hősmondák a nart társadalom életének és erkölcseinek a 
képét. Ennél a képnél külön el kell időznünk.  
 Totemisztikus alapon a farkastól, kozmikusan a naptól származva a Nartok hűek maradtak 
a kettős természetükhöz: a farkas gyermekeiként mindennél jobban kedvelik a vadászatot, a 
harcot, zsákmányszerző támadást és háborút, a nap gyermekeiként pedig az élet féktelen 
öröme, a torok, a dalok, a játékok és a táncok kedvelése a jellemző rájuk1. A perzsa eposz 
hőseiről tartják, hogy két dolgot szeretnek: «razm» és «bazm». A razm «harcot» jelent, a 
bazm «tort», «ünnepséget». Ugyanez mondható el a nart daliákról is. 
 Megkísérelvén, hogy a hősmondák alapján meghatározzuk, miféle tevékenységgel töltötték 
el leginkább az időt a Nartok, arra a következtetésre jutunk, hogy két ilyen elfoglaltság 
létezett: az egyik a vadászat és a zsákmányszerző hadjárat (balc, sztær, hætæn – ezek 
ugyanannak a különféle megnevezései – a zsákmánykeresés módjai);  a másik a lármás és 
bőséges lakomák, a levágott állatok tucatjaival, sörrel és ronggal (a nart mondák itala – 
K.J.B.) teli üstökkel, s a lakomákkal feltétlenül együtt járó  viharos táncokkal, «amelyektől 
rengett a föld». A táncokat különösen gyakran emlegetik, és ezenkívül nem mint véletlen, 
hanem mint a nart mindennapi élet lényeges elemét, mint komoly és fontos  foglalkozást, 
amelyet a Nartok teljes lélekkel átéltek. Valószínű, hogy a tánc rituális jelentőséggel bírt. 
Másképpen érthetetlen, hogyan voltak képesek például a Nartok táncolni, amikor azt agurok 
serege körülvette őket és készen állt a településre történő betörésre. 
 Ami a nart «balcokat» és «hætænokat» érinti, a jellegüket tekintve sem téveszthetnek meg 
bennünket: zsákmányoló «farkas» hadjáratok voltak, amelyeknek a fő célja az volt, hogy 
elhajtsák az idegen jószágot, kiváltképpen a lovakat. A legtekintélyesebb Nartokat nem ritkán 
látjuk afelett aggódni, hogy maradt-e még valahol általuk fel nem dúlt terület (ænæhærd 
bæsztæ). Maga a tény, ha ilyen terület valahol megmaradt, megfelelő motívum volt ahhoz, 
hogy oda hadjáratot indítsanak.  
 Ez a sajátos lét és pszichológia, amely a nart eposzok legrégibb rétegeiben tükröződik nem 
jelent semmi esetlegeset. Ez annak a korszaknak és annak a világnak az életformája és 
pszichológiája, amelyben a mi eposzunk megszületett. Gondolatban fel kell idéznünk a 
katonai demokrácia szervezetét, az emiatt örökké viharos és nyugtalan életmódot, az állandó 
törzsi és nemzetségi háborúkat és összetűzéseket, a vakmerőség és a zsákmányolás 
kultuszának a «hőstetteit», hogy kellő objektivitással meghatározhassuk a helyét a korai 
társadalmi formák fejlődésének a történetében. Természetesen sem a homéroszi társadalom, 
sem a Niebelungok kora, sem az orosz hősmondák környezete, ahol formálódó intézményként 
mindenütt megjelenik az államiság, nem illeszthetők be a nartok társadalmával közös 
történelmi folyamatba. Az európai eposzok közül csak a legrégebbi ír sagák kínálnak nekünk 
a Nartok társadalmához közeli tipológiai képet. A régi ír életmód leírását olvasva, ahogyan az 
a régi sagákban tükröződik, úgy vélhetjük, hogy az oszét Nartokról esik szó:  
 «A lakosság erkölcsei rendkívüli vadak voltak. Minden «nemes» fő, ha nem az egyetlen, 
foglalkozása a vadászat és a háború volt... Minden «szabad» katona volt... A háborúnak és a 
súrlódásnak sokféle oka akadt. A társadalom még nem szilárdult meg, és állandóan történt 
valamiféle jogtiprás és kölcsönös sérelem. A rablások mindennaposak voltak. Mivel a fő 
vagyon a jószág volt, a rablás legelterjedtebb módja a jószág elhajtása volt. A «teheneknek 
ily módon történt elrablását» sok sagában megéneklik... A hadviselés módjára az ősi 
kegyetlenség volt a jellemző. Egész települések lakosságát teljesen lemészárolták, a vetés 
megsemmisült, az állatállományt elhajtották... Szokás volt a megölt ellenség fejét levágni, és a 
koponyáját trófeaként megőrizni»2. 
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 Egyébként nem szükséges olyan távol keresnünk a nart élet párhuzamait. Dél-Oroszország 
és az Észak-Kaukázus területén egészen a XVIII. századig meg lehetett a katonai-
demokráciának a nartokra sokban emlékeztető képeit figyelni. az utolsó ilyen katonai-
demokratikus szervezet az ismert Zaporozsjei Szecs volt. Létezik valamiféle belső rokonság a 
mitológiai idők nart betyárcsapata és a XV–XVIII. századi kozák betyárcsapat között. 
Évszázadok múlva a Zaporozsjei Szecs, «katonai testvérisége» – V. O. Kljucsevszkij szavával 
– életre kel a más katonai társulatok szellemében és erkölcseiben, olyan költői forma, amelyet 
a nart hősmondák őriztek meg idáig. 
 A zaporozsjeiek, hasonlóan a nartokhoz, vezetnek valamiféle gazdaságot, de az igazi 
foglalkozásuknak csak a két dolgot: a háborút és a tivornyát tartják Ezek is, azok is kedvelik 
a távoli katonai jellegű vállalkozásokban, az «érintetlen vidék» keresésében való részvételt. A 
Szecs ihletett leírása a «Tarasz Bulbában» a nart életmódnak egész szeletét teszi 
szemléletessé. Amikor Tarasz rábeszéli a kosevojt (a kozákság fővezére – K.J.B.), hogy 
indítsanak hadjáratot török vagy tatár földre, csak azért is, mert a két fia nem volt még 
háborúban, és ideje nekik «kalandozni». Itt a Nartokra ismerünk, akik számára a felnőtté érés 
legelső szempontja a «balc»-ban, azaz a katonai vállalkozásban való részvétel. Megemlítjük, 
hogy Uruzmag és Szatana fia, aki gyermekkorában pusztult el, és csak egy napra tért vissza a 
szüleihez a síron túli világból, nem talál jobb időtöltést ezekre az értékes órákra, mint az 
apjával «balc»-ra indulni a terkek és a törökök ellen.  
 Vagy a Szecs képe a katonai vállalkozások szünetében: «Rendkívüli látvány volt ez a 
Szecs. Szakadatlan lakomázás, táncmulatság, zajosan kezdődő és véget sosem érő... Volt 
valami megbűvölő ebben az általános lakomázásban. Aki idekerült, mindent elfelejtett s 
eldobott magától, ami eddig elfoglalta.» Hogyan feledkezhetnénk itt el a viharos és állandó 
nart «szimd»-ekről (oszét csoportos tánc – K.J.B.) és lakomákról, amelyek időtartamát a 
hősmonda jellemző epikus formulával határozza meg: «iu abonæj innæ abonmæ», azaz «az 
egyik mai naptól, a másik mai napig», amit úgy is értelmezhetünk, hogy akár egy hónapig, 
akár egy évig, amely az églakóktól a csecsszopókig egyaránt a tomboló forgatagába szippant 
mindenkit.  
 Vagy vegyük a kozáktánc bemutatását: «Tompán kondult a föld körös-körül... Nem 
lehetett megindultság nélkül nézni, hogy sodorja magával a világ legszabadabb, legszilajabb 
tánca az egész csoportot». «Hej, ha most nem lovon ülnék – kiáltott fel Tarasz –, én is 
ropnám, bizonyisten, beállanék!» Teljesen narti kép. Emlékszünk a fenséges, földet rázó nart 
táncra, amely magával ragadó erejének az olyan tiszteletben álló öregek sem tudtak ellenállni, 
mint Uruzmag.  
 Mondhatjuk, hogy a Gogol által rajzolt kép a zaporozsjei életnek nem történelmileg pontos 
képe, amennyiben Gogol nem történészként, hanem költőként követte el. Nyilván, mert költő 
volt. De a nart eposzok alkotói is költők voltak. Hiszen közismert, hogy a költők nem egyszer 
sokkal mélyebben és tökéletesebben értik meg az ábrázolt korszak lelkületét és jellegét, mint 
a leglelkiismeretesebb és a legaprólékosabb történész szakemberek.  
 Ekkora a közelség a két világ között, amelyek közül az egyik már legendákban él, a másik 
történelmileg még egészen közeli hozzánk. Nem szolgál-e annak az életmódnak és 
erkölcsiségnek a valósága, történelmi hűsége és életszerűsége egyik bizonyítékaként az a kép, 
amelyet a nart hősmondák megrajzoltak? Igennel válaszolunk erre a kérdésre. Az ugyanavval 
a területtel kapcsolatos összefüggés folyamatossága azt sugallja, hogy ugyanaz a délorosz és 
észak-kaukázusi sztyeppe szülte a nart és a kozák eposzt is. Jóllehet évszázadok folyamán a 
szakadatlan népmozgások, összeütközések és háborúk arénájában ezek a sztyeppék sajátos 
életmódot és sajátos embertípust alakítottak ki, amelyek jellemző vonásaiban minden nép  
egyénisége vaskövetkezetességgel ötvöződött, legyen az szkíta, szarmata, alán, pecseneg, 
polovec vagy kozák3. Az életerkölcsök és életmódok azonossága annyira nagyarányú volt, 
hogy a szomszédjaik sohasem tudták megvonni a pontos területi és kronológiai határokat az 
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egyes népek: a szkíták és a kimmerek, a szarmaták és szkíták, a szkíták és a pecsenegek, a 
pecsenegek és a polovecek stb. között. Innen származik minden ismeretes bonyodalom az 
ókori időktől kezdve egészen a XIV–XV. századig Dél-Oroszország etnográfiája és 
etnohistóriája ismerete tekintetében.  
 A délorosz és az észak-kaukázusi sztyeppék... A nart eposz hazája... Kiket és miket nem 
láttak e végtelen térségek? És micsoda nem mindennapi iskolája volt ez a vakmerőségnek, 
szabadságszeretetnek és a fiatalos tombolásnak? Nem ezek a szabad sztyeppék táplálták azt a 
bátor szellemet, amely a Nartokat és az orosz történelemnek a maga nemében egyedülálló 
jelenségét, a kozákságot is áthatotta? Nem innen nőttek ki azok a zabolátlan népi 
megmozdulások, amelyek előtt nemegyszer remegtek azt ókori kelet monarchiái és a 
császárok Rómája, a csavaros észjárású Bizánc, a szultán Törökországa, a lengyel nemesség 
és a moszkvai abszolutizmus?  
 Lehet-e csodálni, hogy éppen itt alakultak ki a nart Uruzmagtól és Szoszlántól Gogol 
Taraszáig és a történelmi Sztyepan Rázinig a  hatalmas, igazi epikus alakok. Lehet-e 
csodálni, hogy éppen itt tudtak a nart típusú széles epikus ciklusok megszületni, amelyeknek, 
lehetséges, hogy a század része sem maradt fenn. 
 A Nartok ellenségei és vakmerőségük célpontjai egyrészt az óriások, az «uajug»-ok, 
másrészt az aldarok, malikok, azaz fejedelmek, uralkodók, feudális urak voltak. Ha az 
előbbiek a mesés folklórból származnak, és nyilvánvalóan a természet durva és engedetlen 
erőit jelképezik, amelyekkel a kultúrát teremtő embernek meg kell küzdenie, akkor az 
aldarokkal vívott harc valamiféle valóságos történelmi események zavaros visszhangja. A 
Nartok szembeszegülése az aldarokkal, a katonai-nemzetségi demokrácia ellenállása a 
szomszédoknál már formálódó feudális rend ellen.  
 Az alárdok birtokának elpusztítása és marháiknak elhajtása a Nartok szempontjából a mai 
nyelven szólva a kizsákmányolók kisajátításának tekinthető.  
 A rendi tagozódás nyomait, amelyeket bizonyos változatokban magában a nart 
társadalomban is felfedezhetünk, a legkésőbbi rétegeződésnek kell tulajdonítanunk, mivel a 
legrégebbi mondák minden életformájával rosszul harmonizálnak. Bizonyos esetben 
szembetűnő összetűzések is történnek. Úgy két-három tökéletesen indokolatlan említés 
emelhető ki a rabszolgákról a Nartok osztálytagozódásának a bizonyítékaként. A 
rabszolgaságot, mint szociális intézményt, a mondákban nem fedezhetjük fel, de a hadjáratok 
idején foglyul ejtett egyes rabszolgák létezése teljesen összeegyeztethető a nemzetségi 
renddel4. A történelmi bizonyítékok sokasága tanúsítja, hogy Oszétia, Ingusföld és 
Csecsenföld tisztán nemzetségi társadalmában a foglyokat gyakran rabszolgaságba vetették, 
ha nem adódott kedvező lehetőség eladni őket5.   
 Ha nem külön, itt-ott egy-egy említést kiragadva, hanem az általános hatásokat vizsgáljuk, 
amelyek a nart világot és az eposz legrégibb részét formálták, akkor kétségtelenül a 
nemzetségi társadalom tárul elénk, de még a matriarchátus világos maradványaival. A nép 
egészében egyetlen katonai csapatot alkot, amely belsejében ha létezik is valamiféle 
hierarchia, akkor ez a korbeli elsőség és a katonai tapasztalat.  

  A nart társadalom tisztán katonai, druzsina-szervezetéből a nart életmódnak még egy 
sajátossága ered: az elgyengült öregember iránti megvetés, aki már képtelen részt venni a 
«kalandozásokban» és a «hadjáratokban». «Uruzmag öregsége alatt – olvassuk az egyik 
változatban – nevetséges Narttá vált, az ifjúság köpködni kezdte és beletörölni a sarat a 
nyilairól». «A fiatal nartok szégyenletes halállal  akarták megölni Uruzmagot – dőzsöléssel, 
de nem tudták hogyan vegyék rá, hogy elmenjen a Nartok vidám torára». Ennek a vonásnak a 
megőrzése a hősmondában annál inkább jellemző, hogy a valóságos oszét életben semmi 
támasza nem létezett. Ellenkezőképpen, az időseket az oszéteknél egészen a halálukig tisztelet 
és megbecsülés vette körül. Ellenben az alánról, a nart eposz feltételezett szerzőjéről 
olvassuk: «Ahogyan a békés életmód kellemes a nyugodt és csendes embereknek, úgy 
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jelentett a veszély és a háború élvezetet a számukra. Náluk azt tartották boldognak, aki az 
ütközetben lehelte ki a lelkét, ellenben a véneket, vagy a véletlen betegségben elhunytakat, 
mint korcsokat és gyávákat kegyetlen gúnnyal üldözték». (Ammianus Marcellinus, Róma 
története 31, 2, 22). 

  Az öreg emberek megvetése abból a meggyőződésből fakadt, hogy a férfi normális halála a 
harc közbeni halál. Szintén így gondolkodtak az alánok közeli rokonai a masszageták is: 
«Aki nagyon elöregedik, ahhoz elmennek a rokonai és megölik őt... A betegség miatt 
elhunytat... amikor eltemetik, azért szomorkodnak, hogy nem adatott meg neki a hősi halál» 
(Hérodotosz, História, 1, 216). 
 A nart harcosok anyagi kultúrája tökéletesen megfelel annak a korszaknak, amely a 
társadalmi és gazdasági életformájukat meghatározza. Előttünk a vaskorszak kezdetleges, 
romantikus szakasza jelenik meg. A kovács készítményét fényes aurával vették körül, 
ugyanúgy mint a homéroszi Görögországban, a skandináv mitológiában vagy a Kalevalában. 
Mint mindent, ami gyönyörűnek és szentnek mutatkozott áthelyeztek a földről az égbe. 
Kurdalagon az égi kovács, Hephaisztosz és Vulkanus fivére az eposz egyik központi alakja. 
Nemcsak fegyvert kovácsol a hősöknek, hanem magukat a hősöket is megedzi. A halandókkal 
való kapcsolata – és itt mutatkozik meg az eposzunk archaikusabb volta – 
összehasonlíthatatlanul intimebb, egyszerűbb és patriarchálisabb, mint a nyugati kovács 
isteneké. A nart lakomák gyakori résztvevője. A kiemelkedőbb Nartok gyakran 
vendégeskednek nála: Batraz, Ajszana, Uruzmag fia stb. 
 A vassal és az acéllal minden lépésnél találkozhatunk a hősmondában.  Nemcsak a 
fegyverek és a szerszámok bizonyulnak vasból valóknak. Találkozunk vasorrú farkasokkal és 
vascsőrű sólymokkal. Megszokottak a vaskapuk, de a nap lányának Szoszlán egy egész 
várkastély is építtetett vasból. Végül acélból készültnek bizonyul némelyik hős is: Batraz 
mindegyik változatban, de némelyikben Hamic és Szoszlán is. 
 A vassal együtt igen népszerű az arany is. Díszítő jelzőként is szerepel, (aranyhaj, aranyos 
nap) és anyagként is (aranyalma, arany kehely, arany «kumbul», azaz (csúcsos) sisak?). 
 A rézből üst készült, és néhány hősmonda szerint az égi kovácsműhelyben a harc közben 
összetört koponyák javítására is szolgált. Az ezüst nem népszerű az eposzban.  
 Többször említik az elefántcsontot, a gyöngyházat (? ærgæu), az üvege. 
 A nartok fegyverzete: Kard (kard), cirh (kard válfaja, vagy lehet csatabárd is), a kopja 
(arc), az íj (ærdyn, szagadah), nyíl (fat) 6, pajzs (uart), páncéling (zgær), sisak (taka). 
Néhány variánsban a puskák és ágyúk említése teljességgel a későbbi mesemondó 
modernizátorok lelkiismeretét terheli. A fegyvereket gyakran élőlényeknek tekintik. A harcra 
szomjazva kék lángot bocsátanak ki.  Az ismert «Cerekov páncél» a «harc» kiáltásra odaugrik 
a hőshöz.  
 Minden materiális reália, amely nem kapcsolódik a katonai hőstettekhez, a vadászathoz és 
a lakomákhoz, az eposzban nagyon homályosan és futólagosan van ábrázolva. A Nartok 
gyakran pásztorokként jelennek meg, földművesekként ritkábban. Azonban a Nartok 
gazdasági életének a leírása nem olyan élő, nem olyan fényes és konkrét, mint a fent 
említettek. A Nartok tenyésztettek apró- és szarvasmarhát, de különösen a méneseket 
becsülték nagyra.  
 A földműveléssel kapcsolatosan a Nartoknál még kevés az anyag. Az ifjú Szoszlánról 
szóló egyik hősmondában, aki az istenek lakomáján vesz részt, az églakók ajándékokat adnak 
neki: vasekét, vizet a malom forgatásához, szelet a magvak szeleléséhez. Itt, előttünk, nyilván 
a földművelés kezdetének mitológiai megjelenítésének kísérlete zajlik.  
 A kenyeret a hősmondákban egyáltalán nem is említik. Csak a három tradicionális kultikus 
mézes lepény szerepel (mydamæszt), amelyeket Szatana visz Uaszkup szent dombjára 
áldozatul az isteneknek, amikor imával fordul hozzájuk. Azonban a nartoknak, akik nagy 
kedvelői voltak a sörnek (ebből a célból) árpát is kellett szerezniük. A Nartok másik kedvelt 
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italáét a «rong»-ot mézből készítették. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a Nartok 
(alánok) méhészettel foglalkoztak. A mézet csere útján a szomszéd (szláv?) törzsektől 
szerezték.  
 Sok társadalmi vonás található szétszórtan az emberek túlvilági sorsának a bemutatására 
és értelmezésére vonatkozóan (a «Szoszlán a túlvilágon» hősmondában), azonban igen 
kockázatos mindet a nart korszaknak tulajdonítani, mivel ebbe a képbe a nép rákövetkező 
tapasztalata is beépült.   
 Ha a nartok munkatevékenységéről a hősmonda igen kevés anyaggal szolgál, annál 
ragyogóbb, színesebb és gazdagabb bennük a «nap gyermekei» szabad idejének az 
ábrázolása. A hősmondák alapján ítélve ezeket a szórakozásokat teljesen a lakomák, táncok 
és játékok jelentették. Az egyik hősmonda megfogalmazása szerint: «az Isten a Nartokat 
vidám és gondtalan életre teremtette». A halál megvetése valahogyan nagyon természetesen 
és egyszerűen kapcsolódott náluk az élet szeretetéhez és öröméhez. A háború, a távoli 
hadjáratok, vadászatok  megpróbáltatásai és veszélyei után egész lelkükkel átadták magukat a 
féktelen vidámságnak. Gazdag zsákmányhoz jutva a Nartok semmit sem raktak félre a nehéz 
napokra. A zsákmányolt állatállomány azonnal az össznépi vendéglátásra fogyott el. Gazdag 
és kiadós lakomát rendezni az egész nép számára, minden valószínűség szerint becsületbeli 
kötelesség volt a kiemelkedő Nartok számára, amelynek minden alkalommal eleget tettek. A 
hozzá nem értésből és a kedvetlenségből elmaradt a tartalék képzése és a raktározás a nehéz 
napokra7, ahhoz vezetett, hogy a nartok az egyik végletből a másikba estek, a mértéktelen 
közös lakomákat gyakran legalább akkora éhség követte, amely a «nap gyermekeinek» a 
teljes kimerültségéhez vezetett. Azokkal a hősmondákkal, amelyek a nart lakomákat és 
vidámságot írják le, ellentétben állnak azok a mondák (nem kis számban), amelyek azzal a 
megszokott frázissal kezdődnek, hogy: «Narty adæmyl fydaz szkodta» («a Nartok nehéz évet 
értek meg», az utóbbival az össznépi éhség és a kimerültség leírása jár.  Nem találunk 
egyetlen arra vonatkozó utalást sem, hogy az ilyen periódusban a nartok lelki depresszióba 
estek volna, vagy változtattak volna a szokásaikon. Az első adandó alkalomkor, a sikeres 
«balc» után ezek a megtörhetetlen emberek ismét átadták magukat a szertelen vidámságnak.  

  A küszöbön álló lakoma lendületét már a meghívó formula «kikiáltó» («fidiog») alapján 
megítélhetjük. Egyetlen személy sem bújhatott ki a lakomán való részvétel alól. «A járni 
képesek – jöjjenek maguk, – kiáltotta szét a fidiog, – aki pedig nem tud járni, hozzák el». A 
szoptató anyáknak azt ajánlották, hogy a bölcsővel együtt hozzák magukkal a csecsemőt. Az 
asztalok nyíllövésnyi hosszan húzódtak. Az ételek bősége igazi «flamand» képet mutatott. A 
hús súlya alatt rogyadoztak az asztalok.  A hatalmas üstökből a rong és a sör kicsordult. 
Maharbeg Tuganov a tehetséges oszét művész a «Nartok lakomája» c. remek képén szellemes 
a valóság pontos megérzésével és pompás intuícióval közvetítette, hogyan lakomázhattak a 
Nartok, a vaskor flamandjai. Azonban ez a kép az átható erejét és az ábrázolt környezetét és 
korát tekintve a rjepini «Zaporozsjeiekkel» vethető össze.  

  A lakoma akkor érte el a csúcspontját, amikor megkezdődött az ismert nart tánc, a 
«szimd». Ez a régi, eredeti és sajátos stílusú tömegtánc még ma is, jó előadás esetén impozáns 
élményt nyújt. A nart titánok emberfelettire fokozott ereje és temperamentuma következtében 
a hősmondák állítása szerint megrázta a földet és a hegyeket, kiemelkedő látványt nyújtott. 
Sőt az istenek is ámulattal szemlélték az égből a nemes táncot, amelybe meglehetős félelem is 
keveredett.  
 A hősmondákban gyakran találkozhatunk a «szimd szting i», azaz «a tánc erősödött» 
megfogalmazással. E kifejezés alapján úgy vélhetjük, hogy a tánc lassú tempóban kezdődött, 
és fokozatosan gyorsult, kapott olyan viharos erőre, szenvedélyességre, hogy gyengébb 
résztvevői a végtagjaikat, sőt az életüket is kockáztatták. A félszemű óriás fia áldozatul esett a 
nart koreografikus művészetnek. Batrazzal párban táncolva elveszítette a kezét és a lábát, és 
alig tudott hazamászni. A szimd körtáncon kívül a hősmondák ismertetik a szólótáncot, amely 
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virtuóz művészetet és fürgeséget kíván az előadójától. Végig kellett táncolnia a fing8 (sic!, 
oszétül három lábon álló alacsony kerekasztal – K.J.B.) szélén, semmilyen eledelt és edényt 
nem rakva, egyetlen morzsát sem verve le róla. Továbbá, egy sörrel tele nagy kehelynek 
«kæhc» a peremén is, anélkül, hogy meginogna. Végül a fejükön álló ronggal tele kupával 
úgy kellett táncolniuk, hogy abból egyetlen csepp se csorduljon ki. Az ilyen feladatok hibátlan 
teljesítése csak a legjobb táncosoknak sikerült, akik között a versengés a Nartok kedvelt 
látványossága volt. A két ismert táncos, Szoszlán és Hiza fia közötti vetélkedés szolgált a Hiz 
várának megsemmisítéséről és Szoszlán házasságáról szóló ismert hősmonda alapjaként.  
 A tánccal együtt igen kedvelték a Nartok azt is, amit mi most sportjátékoknak neveznénk. 
Ezeknek a vetélkedő játékoknak a jellege katonai volt, azonban egészen nart. Az íjászat és a 
karddal való bánás szerepelt a leggyakrabban.  A lovak gyorsaságát próbálták ki a híres nart 
lóversenyeken, amelyen néha m aga az églakó Uasztardzsi is részt vett. Az alcsiki játékot is 
említik. 
 Általában a nart hősöknek az egyik jellemző tulajdonsága az állandó és nyugtalan 
versenyszellem volt. Mindig és mindenkinél jobbnak lenni – volt a kiemelkedő nartok fixa 
ideája. Néhány nart téma kiinduló pontja ugyanaz a mindenkit állandóan foglalkoztató kérdés: 
«Ki a legjobb a Nartok között?». Innen ered az Uruzmagról és a küklopszról szóló mese egy 
sor változata. Ugyanez a kérdés áll a figyelem központjában, amikor a szépséges Akula (vagy 
Agunda, vagy Uadzaftaua, stb.) vőlegényt választva magának, következetesen egyik pályázót 
a másik után utasítja vissza, mindegyikben talál valami kivetni valót, amíg nem választja ki 
Acamazt (az egyik változat szerint) vagy (a másik szerint) Batrazt. E kérdés körül lángol fel a 
szenvedély a Nartok Uacamaz kelyhéért folytatott vitája idején. Végül ennek a kérdésnek az 
eldöntésére szolgál az ismert történet arról, amikor az idős Nartok kihoztak három nart 
kincset, hogy az ara méltónak ítéljék azokat.  
 Az utolsó elbeszélésben az elsőségért járó pálma Batraznak jut. És igen érdekes az emberi 
erények népi ideáljának a megítélése, mik azok a minőségek, amelyek szerint a Nartok között 
az első helyet Batraznak biztosították. Három ilyen tulajdonság létezett: hősiesség a harcban, 
önmérséklet az ételben és tisztelet a nők iránt. 
 Egyéb hősmondák és változatok még egy sereg vonással járulnak hozzá a Nart ideál 
bemutatásához. Az egész eposzon végigvonul a bőkezűség, a vendégfogadás és a 
vendégszeretet dicsőítése. A Nartok minden sikeres «balc»-a elkerülhetetlen lakomával jár 
minden nart nép számára. A dicsőség, amely az Uruzmag–Szatana házaspárt övezi jelentős 
mértékben a vendégszeretetüknek tulajdonítható. Máig is az oszétek ajkán Uruzmag és 
Szatana neve a magas szintű vendégfogadás és vendégszeretet szinonimái. Nincs nagyobb 
bók, mint a gazdát a ház Uruzmagjának, a háziasszonyt Szatanájának nevezni.  
 Magasan fejlett a nartoknál a nemzetségi szolidaritás és a bajtársiasság érzése.  Ezek a 
vonások a legszorosabb módon a nart társadalom katonai-druzsinisztikus szervezetéhez és 
belőle erednek. Akkor, amikor a nemzetség jelenti a csapatot, a nemzetség tagjai közötti vér 
szerinti kapcsolat természetes érzése sokszor a katonai és vadászati vállalkozásokon való 
közös részvételeknek, valamint azok viszontagságainak és veszélyeinek tulajdonítható. Egy 
sor hősmonda tárgya az egyik Nart megmentése a másik által a halálos veszedelemből. Batraz 
megmenti Uruzmagot, amikor az utóbbi csaknem összeesküvés áldozatául esik a nart 
lakomán. Ugyanaz a Batraz megmenti Szoszlánt, aki a «kadzijok» (gonosz erők) fogságába 
esik, akik már a falra feszítették őt.  
 Hiz várának az ostromakor (a «Szoszlán házassága» epizódja) Szoszlán fiatal barátja, 
Dzeh, elesik Hiz fiának megbabonázott nyilától. Feléledhetne, ha átvinnék hét folyón. És mi 
történik? Szoszlán abbahagyja a vár ostromát és karjai között viszi a halott Dzehet messzire-
messzire, «hét folyón át»: első kötelességünk a bajtársunk megmentése, a többi csak az után 
következhet.  
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 A hőstettek szomjúhozása és a halál megvetése – elválaszthatatlan tulajdonság az igazi 
Narttól. Amikor az Isten felajánlotta a Nartoknak, hogy vagy az örök életet választják vagy az 
örök dicsőséget, habozás nélkül az örök dicsőséggel járó gyors pusztulás, mintsem a dicstelen 
vegetálás mellett döntöttek.  
 A Nartok valamiféle ideális korszakát mint saját életének a múltját az eposzban felidézve, 
a nép ennek az időszaknak az egyik meghatározó vonásaként a hatalmas intimitást, az 
emberek és az istenek világának természetességét és közeli viszonyát tartotta. Valóban, ezek 
a kapcsolatok az eposzban kizárólagos patriarchálisságukkal és közvetlenségükkel tűnnek ki.  
 A hősmondák nem csak egyszerűen leírják az istenek és az emberek kapcsolatának az 
eseteit, hanem aláhúzzák, hogy ez a kapcsolata dolgok rendjében is benne volt, hogy ez 
mindennapi dolog volt. «A Nartok az istenek asztaltársai voltak» («Nartæ daudzsytimæ 
æmhærd, æmnozt uydyszty») fogalmazza meg a mondák sora. A Nartok pusztulásáról szóló 
egyik monda így kezdődik: «Amikor a Nartok még erejükben voltak, akkor nyitva volt 
számukra az út az egekbe»... Nyílt út az egekbe – íme az aranykor álma, amely a nart 
eposzban valósult meg a nép számára. L. Feuerbach tézise, hogy az ember az isteneket a mag 
képére és hasonmására alkotja, sehol sem nyer olyan kézzelfogható konkrétságot és bizonyító 
erőt, mint a nart típusú primitív-mitológiai szemléletekkel való ismerkedésünk során. A nart 
istenek ugyanazok az emberek, ugyanaz a lélektanuk, ugyanazok a gyengéik. Könnyen és 
gyakran lépnek kapcsolatba a Nartokkal, és a nevezetesebb Nartok huzamosan 
vendégeskednek az égben. Különösebb kegyeletet az istenek iránt a Nartok nem éreznek. 
Szatana fesztelenül dobja ki a könnyelmű églakókat, akik udvarolni szándékoznak neki. Az 
églakók tömeges kiirtása képezi Batraz egyik kedves mulatságát. Azonban a baráti viszony 
van túlsúlyban, közösen vesznek részt a lakomákon, játékokon, sőt még a «balc»-okon is (a 
Margudzról szóló monda). Néhány églakó, mint Usztirdzsi, rokonságban van Szatana apjával, 
az égi kovács, Kurdalagon és mások, különösen intim kapcsolatban vannak a Nartok egész 
életével. 
 Ha az egyik oldalról a Nartok az Istenekkel barátkoznak, akkor, a másik oldalról a 
természetnek,  az állatoknak, madaraknak és a növényeknek is nagy kedvelői. Az istenek 
világa, az emberek világa és a természet világa – három világ, amelyek között időnként kínai 
fal emelkedik, időnként pedig egy levegőt szívnak és megértik az egymás szavát. Emlékezünk 
még, micsoda csodálatos hatást váltott ki az egész természetben Acamaz csodálatos játéka: a 
vadállatok táncra keltek, a madarak énekeltek, a füvek és virágok pompás színekben 
díszlettek, a gleccserek megolvadtak, a folyók kiléptek a medreikből. Balszag kerekét 
követve, Szoszlán minden fával beszédbe ered, és hálás a nyírfának és a komlónak a tanúsított 
szívességéért. A haldokló Szoszlánhoz odafutnak a vadállatok, odarepülnek a madarak, és ő 
barátságosan elbeszélget velük, felajánlja nekik, hogy ízleljék meg a húsát. Megindító nemes 
lelkűséggel még az olyan rablók, mint a holló és a farkas is visszautasítják Szoszlán ajánlatát. 
A Nartok kedvenc madara, a fecske állandó közvetítőként szolgál közöttük és az églakók 
között. Néhány változat szerint ő repül Szoszlánhoz hírnökként az anyját fenyegető hírrel, és 
szintén megviszi a Nartoknak Szoszlán halálának a hírét. A hősmondákban elszórtan a Nartok 
és a természet intim közelségéről valamint kölcsönös kapcsolatáról még sok más vonás is 
árulkodik. 
  Általában, amikor a sok évszázados eposzunkban eltávolítjuk a későbbi rétegeződéseket és 
behatásokat, akkor az eposz rekonstruált régi részében, teljes, a maga 
kiegyensúlyozottságában lenyűgöző benyomást kapunk a nart társadalom életformájáról, 
világszemléletéről, ideáljairól. 
 Megelevenedik előttünk a nartok világa; a zord harcosoké és a gondtalan táncosoké, a 
«Farkas gyemekeié» és a «Nap gyemekeié», akik hatalmasak mint a titánok és naivak mint a 
gyermekek, kegyetlenek az ellenségeikkel, végtelenül bőkezűek és pazarlóak otthon, az 
istenek és a természet barátai. Akármilyen eredeti és távoli tőlünk ez a világ, abba belépve 
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nem vagyunk képesek ellenállni a realitás, az életszerűség élményének, amellyel ezt a mesés, 
fantasztikus világot a nép képzelete képes volt felruházni. 
 A nartok eposza egy csodálatosan legendás világ képe, olyan hatalmas egyszerűséggel és 
megjelenítő erővel felidézve, hogy közelivé és érthetővé válik számunkra, s mi akaratlanul is 
adózunk az alkotó nép költői géniuszának.  
 A nartok mítosza élettel és történelemmel van átszőve. 
 
 
 

VII. A nart hősmondák formájáról és poetikájáról tömören 
 

 
 A hősi saga «kadæg»1 a többi folklór műfaj között egészen különleges helyet foglal el, 
nemcsak a tartalma alapján, hanem az előadás módja szerint is. Az egyik oldalról világosan 
szemben áll az  «argau»-val, mesével, másrészről a «zaræg»-gal, az énekkel (történelmi, 
asztalnál énekelt stb.). A mesétől «kadæg» abban különbözik, hogy éneklik, és nem 
elmesélik, a «zaræg»-től pedig abban, hogy  a fandyr (hegedűhöz ill. hárfához hasonló) nevű 
hangszer kíséretével éneklik, és egészen különös dallama van. A «kadæg» típushoz csak a 
nart és daredzanovi hősmondák, és még néhány hősi ének tartoznak: «Monda az Egyszeriről», 
«Monda Anzorról és Anzorovról», «Monda Dzambolat Dzanajevről» és néhány egyéb. A 
történelmi hősökről szóló énekeket (Csermene, Hazbi és mások) nem nevezik «kadæg»nek, 
és zenei kíséret nélkül adják elő őket.  
 A «kadæg» előadási módját tekintve (ének és zenei kíséret) azt gondolhatnánk, hogy költői 
formát képvisel, valamiféle versmérték és ritmus alapján. Ugyanakkor a rendelkezésünkre 
álló lejegyzéseket tekintve azt láthatjuk, hogy néhány kivételével szinte mindegyik prózai 
elbeszélés formájú, külsőségekben nem különböznek a meséktől. Honnan származik ez az 
ellentmondás? Amennyiben megítélhetjük, ez a következő két ok miatt van. Az első: a 
lejegyzők többsége kérte a mesélőt, hogy ne énekeljen, hanem meséljen, mivel az utóbbi 
esetben a mesélőt meg lehetett állítani, bele lehetett kérdezni, kérni lehetett az ismétlést, ami 
az éneklés esetében tökéletesen kizárt2. A második ok, hogy a «kadæg» költői formája, bár 
kétségkívül létezik ilyen, nem különbözik minden esetben az újabb rapszódiákétól, külön 
szigorúsággal és következetességgel, úgy, hogy amikor leveszitek a zenét, akkor, ami 
megmarad, úgy tűnik, olyannyira észrevétlenül különbözik a prózától, hogy nem tekintitek 
verses-ritmikus tagolású éneknek, önkéntelenül is prózaként jegyzitek le.  
 Amennyiben azonban mégis léteznek  teljes énekleírások jó verses formában (pl. 
Acamazról és Margudzról szóló énekek M. Tuganov lejegyzésében), amennyiben prózai 
lejegyzésben is helyes ritmikai tagolással előkerülhetnek egyes darabok, mindig van alapja 
feltennünk a kérdést az oszét «kadæg» metrikai karakteréről. Az előadóknak 1941 tavaszán 
Dzaudzsikau városában rendezett találkozója, ahol a melódiákat és a szövegeket lemezre 
vették, erről értékes anyagot adott.  
 Az énekelt lejegyzések tipikus és jobb darabjainak Iván Dzsanajevvel együtt végzett 
elemzése a következő előzetes következtetésre vezetett bennünket. Nem egy, hanem néhány 
mértéke is létezik az énekelt verseknek. Néhány előadó megerősítése alapján minden hősnek 
megvolt a maga melódiája. A leginkább elterjedt típus a következő mutatókkal jellemezhető: 

1. A szótagok száma a verssorokban a 9-től 13-ig terjedő határok között ingadozik; ez a 
szótagszám pedig a legkényelmesebben és legszabadabban belefér a nart dallamok 
többségébe: igaz, olykor az előadók jóval több szótagot belepréselnek ugyanabba a 
zenei szólamba, azonban ez ugyanolyan feszültséget és túlterheltséget okoz, mintha 
egy 10 személyes járműbe 15 vagy 20 embert ültetnék bele.  

2. Az 5. vagy a 6. szótag után feltétlenül cezúra következik. 
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3. Minden félsornak van egy főhangsúlya. 
4. A félsor főhangsúlya a kezdetére esik, de állhat a közepén, néha (igen ritkán) a végén 

is. 
5. Természetesen a két egyenlő erővel hangsúlyos elkerüli egymás szomszédságát. 
 Személyesen a saját megfigyeléseink alapján szereztünk olyan tapasztalatokat, hogy a 
«kadæg»-re többé-kevésbé a következő négy típus váltakozása a jellemző: 
 

1. − ∪ ∪ ∪ ∪       ∪  −  ∪ ∪∪ 
   árvy kærættæ     kuy nýrruhsz yszty 
   Harty adæmyl                       fydáz yszkodta 
2.   ∪ − ∪ ∪ ∪      − ∪ ∪ ∪ ∪ 
   dæ bæhy agdæj     csépsz kuyd feszhiua 
3.   − ∪ ∪ ∪ ∪      − ∪ ∪ ∪ ∪ 
     íu abonæj, zæg     ínnæ aboimæ 
4.   ∪ − ∪ ∪ ∪      ∪ − ∪ ∪ ∪ 
     cæuynhom csi u                    cæugæ rakænæd 
 

 Mind a négy típus 10 szótagos, az 5. után cezúrával, és csak a főhangsúlynak a félsorok  
első két szótagon való megoszlása tekintetében különböznek. Az egyes félsorok szótagszám 
fölötti szótagjai nem változtatják meg a sor típusát.  
 A rím, legyen sorvégi vagy belső, nem jellemző a «kadæg»-ra. Igaz, az állítmánynak a sor 
végére helyezése azt eredményezi, hogy a szomszédos sorok gyakran ugyanazt az igei 
végződést kapják, mintha rímelnének, ez azonban esetleges és nem tudatos.  
 Az énekesek előszeretettel ismételnek: egy sor a második fél sora a következő első fél 
soraként ismétlődik meg. E szokás szerint a megismételt szavak néha más szórend szerint 
változnak.  
 Mi jellemzi a nart hősmondák művészi stílusát? A mondák kompozíciója egyszerű és 
könnyen áttekinthető, elkalandozás és zavaros fordulatok nélküli. Mondattanilag nem 
bonyolult; túlsúlyban vannak benne az egyszerű mondatok, kerli az alárendelt összetételeket. 
A leírások szinte a szárazságig takarékosak. A dialógusok szűkszavúak. A cselekmény, a 
mozgalmasság a meghatározó a leírásokkal és a retorikával szemben. A hősök jelleme a 
cselekvéseik és megnyilvánulásaik során bontakozik ki, és nem az eposzi jelzőkben, 
értékelésekben és jellemzésekben. A szerző rendszerin megőrzi a szenvtelen objektivitását. A 
díszítő jelzők és a hasonlatok visszafogottak, nem keresettek. Az alakok többsége reális, azaz 
nélkülözia mesterkéltséget, nagyonalú mértéktartással megrajzoltak. A nyelve tömör, szinte 
takarékos, ugyanakkor gazdag, rugalmas, súlyos és kifejező.  

 Megemlítünk néhány gyakrabban használt képet és kifejezési formát a nart mondák művészi 
arzenáljából. 

  A női szépségre vonatkozó: «szépségétől elhalványult a nap és a hold fénye» («hurtæ ' mæ 
dzy mæjtæ kaszti»), vagy «az arcától elhalványult a nap fénye, a nyakától – a hold világa» 
(«jæ cæszgomæj hurtæ kaszti, jæ dællaghuyræj – mæjtæ»); «arany hajfonatai nem fértek el a 
fején, egy kosárkába omlottak» («jæ szygzærin dzykkutæj jæ uælæ csi næ cyd, uydon 
csyrgædmæ kaldyszty »), vagy «arany hajfonatai a bokájáig értek» («jæ szygzærin dzykkutæ 
jæ fadhultæm»); «úgy ömlöttek a könnyei, mint a gyöngyeső» («jæ cæsztyszygtæ jæ razy 
cæppuzyrau abuztoj»). 

  A hős (Batraz) szemeiről:«a szemei szitanagyságúak voltak» («jæ cæsztytæ – szaaziry 
csilty jasz»); egy mongol eposszal összehasonlítva: «szemei csészenagyságúak voltak»3. 

  Donbetrék lakhelyéről: «a padlója kék üveg, a falai gyöngyházból vannak, a mennyezete 
Esthajnalcsillag» («jæ dyn cæh avg, jæ kul – ærgæu. jæ car – szæuuon sztaly»). 
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  A fiatal vitéz, még gyermek, amikor először lóra ül, megkérdezi az anyjától, hogy fest a 
lovon. Az anyja tréfálkozva feleli: «mint a reggeli harmatcsepp a lótrágyán» («szæuuon ærtæh 
bæhy læhyl kuyd fidauy aftaæ fidauysz»).  

  Az óriás-lovasról: «a ló – hegy nagyságú, maga pedig szénakazalnyi» («jæ bæh hohy jasz, 
jæhædæg cynajy jas»).  
 A pompás vitézről: «A csodálatos vitéz közeledik, beárnyékolja a nap és a hold fényét, 
előtte köd gomolyog, felette varjak köröznek, háta mögött mély barázda húzódik» – «a nap 
fénye – sisakjának a ragyogása, a hold világa – kardja markolatának a csillogása, a köd előtte 
–  lova orrlyukának a párája, a varjak, amelyek fölöte köröznek – a paták alól kiröpülő 
göröngyök, a mély barázda – kardja végének a karcolása». Összehasonlíásul az írországi 
sagával: Lugajd kocsisa így szól: «Valamiféle lovas közeledik felénk. MIntha Írország összes 
varja fölötte szálldosna, és előtte mint hópelyhektől tarkálik a róna». Lugajd: «Ami neked 
madárnak tűnik, – göröngyök a paták alól... a hó – a ló szájának a habja» stb.4  (...) 
 
         «Hej, útra kelt a bátor poljanyica, 
         Hej, hetykén indult a hosszú lovaglásra, 
         Az égbe fel hantokat dobálva, 
         Földet szántott bősz lovának lába. 
         A tátott szája lángokat okádott, 
         Orrlyukából felhő gomolygott a lónak5.» 
                                                                                (Kovács J. Béla fordítása) 
 
 A lakomára hívó rigmus így szól: «a járni tudók – jöjjönek el maguk, aki nem tud járni, 
hozzák el azokat» («cæuynhom csi u – cæugæ rakænæd, cæuynhom csi næu – hæszgæ jæ 
rakænut»).  
 Hasonlítsuk össze a esküvői lakomára való meghívójával (20. ének): 
 
           «Sajkán hozd el a vakokat, 
            Bénát hozd paripaháton, 
                Nyomorékot szállítsd szánon.» 
                (Vikár Béla fordítása) 
 
 Amikor Szoszlánt megbízzák, hogy fordítsa vissza a lakomáról távozó, sértődött Arahcau, 
Szoszlán habozik, hogyan menjen oda a daliához: «Ha elébe kerülök – azt hiheti, hogy lesben 
állok, ha hátulról közelítem meg – úgy gondolhatja, hogy üldözöm»... 
 Ugyanilyen aggályok járnak Dobrynyi fejében, amikor a megsértődött Ilja visszahívására 
küldik, aki a fejedelmi lakomáról a kocsmába siet el: 
 
          «Elébe menjek – megfelel-e neki? 
          Hátulról megyek hozzá.»  
 
 Kedveltek és egészen jellemzők a nart mondákra a páros kapcsolatok:  páros alakok, a 
páros jelzők, a páros összehasonlítások, a páros nevek. 
 Az erős hóesésről így esik szó: «szakadó hó és örökös gleccser» («zalty mit æmæ ænuszy 
citi»)6  
 Az erős hóviharról: «kavargó szél és mindent beborító hóvihar» («zilgæ dymgæ æmæ 
tuhgæ uad»). 
 Az erős, kétségbeesett kiáltásról: «a sas vijjogása és a sólyom jajgatása» («cærgæszy hær 
æmæ uarijy ahszt»). 
 Szatana és Szirdon emberfeletti ravaszságát  és jövőbelátását  jellemző szavak: «az ég 
ravaszsága és a föld bűbája» («arvi hin æmæ zæhhy kælæn»). 
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 A Batraznak járó gyakori jelző: «boltozott homlokú és tar fejű» («kuypnyh æmæ 
cægærszær»).  
 A szegényesen öltözött hősről mondják: «megkurtított lábszárvédővel és félretaposott 
papucscipőben»7 («zilgæ zængoj æmæ szæmpærcsi»). 
 Híressé váltak a Nartoknál «Cerek páncélja és Bidasz sisakja» («Cerecsy zgær aæmæ 
Bidaszy taka»), amelyek elválaszthatatlan párok. 
 A megszámolhatatlan mennyiséget így fejezik ki: «százszor száz és ezerszer száz», amint 
erről fentebb már említést tettünk.  
 «A nap és a hold» («hurtæ æmæ mæjtæ») páros kapcsolatáról fentebb már szóltunk. 
 Ugyancsak a páros kapcsolatokhoz való vonzódásra példák az asszonáló nevek: «Terk és 
Türk» («Terk æmæ Turk») népnevek; «Hszar és Hszartag» («Hszar æmæ Hszærtæg»), Uarhag 
fiai; «Kajtar és Bitar» («Hajtar æmæ Bitar»), Szozruko fiai, stb.8. 
 Hangsúlyozzuk, hogy mindezek a megfigyelések csak mutatvány jellegűek. Az oszét hősi 
eposz poetikájának a tanulmányozása még sok munkát kíván. 
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Abájev, Vaszilij Ivanovics 

 

Életrajza

A Leningrádi Egyetem társadalomtudományok karán végzett (1925-ben).  A szovjet 
ak

-Oszét és Dél-Oszét  tudományos kutatóintézetben 
do

elméleti síkon 
fog

Vaszílij Ivánovics Abájev (oszét neve Abajty Vaso; 
1900.12.02. Kobi faluban született a Tbiliszi kormányzóságban, 
ma Grúzia – megh. Moszkva, 2001.03.12.) – oszét nyelvtudós, 
tájkutató, etimológus. A filológiai tudományok doktora (1962), 
professzor (1969), a szovjet akadémia nyelvtudományi 
intézetének főmunkatársa, az angol királyi akadémia (The Royal 
Society of London for the Improvement of Natural Knowledge) 
ázsiai társaságának tagja (1966), a Helsinki Finnugor Társaság 
levelező tagja (1973), Grúzia és Észak-Oszétia tudományának 
érdemes személyisége, Szovjetunió Állami-díjasa (1981); egy 
sor külföldi akadémia és tudós társaság tagja, közöttük az 
Európai Iranológiai Társaság (Olaszország) tiszteletbeli tagja. 
Munkái az oszét és iráni etimológiával, az oszét néprajzzal, 
iranisztikával, általános nyelvtudománnyal foglalkoznak; egy sor 

irodalomtudományi munka szerzője, amelyeket Sota Rusztaveli «Tigrisbőrös lovagjáról» írt. 

adémia kaukázusi történeti-archeológiai intézetében (1928–30), 1930-tól a Jafeticseskij 
intézetben (későbbi Marr Nyelvtudományi és Filozófiai Intézet), 1950-től a Szovjetunió 
Akadémiája Nyelvtudományi Intézetében Moszkvában dolgozott.  Korábbi munkái N. J. Marr 
eszméinek erős befolyása alatt álltak; későbben a hagyományos történeti összehasonlító 
nyelvtudomány hagyományait folytatta. 

A II. világháború éveiben az Észak
lgozott, 1944-től az Észak Oszét Pedagógiai Főiskola tanszékvezetője volt. Kutatásait a «A 

nart eposz» (1945), «Az oszét nyelv és néprajz» (1949) c. kötetekben publikálta. V. I. Abájev 
legfőbb munkája – az alapvető «Az oszét nyelv történeti-etimológiai szótára» 5 kötetben 
jelent meg (1958–90), benne nyomon követhető az oszét szavak etimológiája és története, s az 
oszét nyelv külső kapcsolatai az indoeurópai és nem indoeurópai nyelvekkel.  

A nyelvtudomány általános problémáival és metodológiájával szintén 
lalkozott («A nyelv mint ideológia és a nyelv mint technika» (1934), «Az ideoszemantika 

értelmezése» (1948), « Szkíta-európai izoglosszák» (1965). A korai munkáiban Marr 
szellemében a nyelv vizsgálatának két szemléletét javasolta: a «technikát» és az «ideológiát». 
1964-ben a hagyományos filológia hagyományai alapján éles kritikával lépett fel a külföldi és 
hazai strukturalizmus ellen, támogatva az akkori szovjet ideológiai vitát, amely a 
strukturalizmustákat a nyelvtudomány «dehumanizációjával» vádolta, ezzel szemben P. Sz. 
Kuznyecov lépett fel polemikus módon.   
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