
A FOLKLÓR SZEREPE K. IVANOV CSUVAS KÖLTŐ

EPIKUS MÜVEIBEN

ZAHEMSZKY LÁSZLÓ 

(Közlésre érkezett: 1979. január 10.) 

1. A 19. század hatvanas éveiben a cári kormányzat által végrehajtott művelődés-
ügyi reformok (anyanyelvi oktatás bevezetése, tanítóképzők szervezése stb.) elősegítették
a csuvas nép nemzeti öntudatra ébredését, s ezáltal az eredeti irodalomnak mint a nép
önkifejezési eszközének a megszületését. Jelentős szerep jutott ebben I. Ja. Jakovlevnek
(1848—1930), a Volga-vidéki felvilágosodás kiemelkedő alakjának, aki 1868-ban még
gimnazistaként megvetette a szimbirszki csuvas tanítóképző alapjait. Jakovlev a hihetetlen
elmaradottságban tengődő csuvas nép szociális helyzetének javítását a nép szellemi fel-
emelése révén kívánta megoldani. Az értelmet a társadalmi lét fölé helyezte és hitt abban,
hogy a felvilágosítás révén igazságosan át lehet rendezni a világot. Az orosz és a világkul-
túra értékeinek közvetítésére mindenki számára jól érhető kommunikációs eszközre volt
szükség, s ezt az eszközt Jakovlev az anyanyelvben látta. Ám hogy a csuvas nyelv ilyen
kommunikációs eszközzé váljon, ki kellett dolgozni egy egységes irodalmi nyelv normáit,
melynek előfeltétele volt az eddigi tökéletlen írásmód megreformálása, azaz új ábécé
létrehozása. Jakovlev ábécéjének alapját az orosz gráfia képezte, ezt azonban — felismerve
anyanyelve fonológiai szerkezetét — nagy körültekintéssel igazította a csuvas nyelv sajá-
tosságaihoz. Az irodalmi nyelv alapjául anyanyelvét, az anatri (déli) nyelvjárást válasz-
totta, amely nézete szerint jobban tükrözte a nép nyelvét. A szimbirszki tanítóképzőben a 
maga kezében összpontosította a csuvas nyelvű könyvkiadást, s a kezdeti erkölcsnemesítő
vallásos írásművek után kiadja csuvas fordításban a Bibliát, L. N. Tolsztoj olvasókönyveit,
Puskin, Lermontov, Nyekraszov, Szaltikov-Scsedrin, Akszakov, Kolcov, Usinszkij műveit
is, 1908-ban pedig sor kerül egy olyan antológia megjelentetésére, amely csuvas szerzők
eredeti műveit is tartalmazza.1 Minden irodalmi és tudományos szervező munkájának
ellenére az új, egységes irodalmi nyelv azonban aligha vált volna a csuvas irodalom alap-
jává, ha Jakovlev nem fedezi fel a kimagasló tehetségű Konsztantyin Ivanovot
(1890—1915), akinek művei meghatározták a modern csuvas irodalom egész további fejlő-
dését.2

2. Epikus műveinek megírásakor K. Ivanov nagymértékben támaszkodott a 
folklórra. A népköltészet iránti vonzalmán túl — amit a költő a szimbirszki iskolából
hozott magával, ahol a folklórgyűjtés minden tanuló munkájának szerves részét alkotta —,
ennek az volt az objektív oka, hogy mondanivalójának közérthető kifejezésére csupán a 
társadalmi tudat tükrözésének meglevő népi eszközeihez folyamodhatott, mivel az Ivanov
előtti csuvas irodalom még nem tudta kidolgozni az új műköltészeti formákat.

A népköltészet mély hatása egyaránt megnyilvánul Ivanov műveinek A)szüzséjében,
B) szerkesztésében, C) lexikájában, D) fonetikai megkomponálásában.
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A) Ivanov művei közül csupán A két lánynak és a Vastilónak van közvetlen folklór
alapja. Az előbbi a csuvas folklór egyik legrégibb műfajából, a találós kérdésből kinőtt
mese. Az apa azt kérdi lányaitól, mi a legkövérebb, legédesebb és legpuhább a világon?
Igaz feleletet a legkisebb lányától kap: a legkövérebb a világon a föld, a legédesebb az
álom és a legpuhább az emberi kéz.

Ivanov művészi céljának megfelelően módosítja a mese szüzséjét: a hagyományos
három lány helyett csupán kettőt szerepeltet, ezzel fokozza az igazság és a hamisság közti
kontrasztot. Míg a hasonló mesékben általában a kisebbik lány apja fele gazdagságát kapja
okos feleletéért, addig az ivanovi feldolgozásban a felfuvalkodott, önhitt apa nagyobbik
lánya csalárd szavainak ad hitelt, kisebbik lányát pedig elűzi. A költő a tapasztalt valóság-
ból indul ki, amelyben a hízelgést és hazugságot jobban becsülik a kendőzetlen igazságnál,
s a szüzsé megváltozásával folklór ihletésű realisztikus társadalmi képet alkot.

Még erőteljesebben jelentkezik ez a vezérelv a Vastiló ban. A ballada alapjául a 
Läpär3 című népmese egyik variánsa szolgált, amelyet G. T. Tyimofejev Taxa/'yal (Ki-
lencfalu) című etnográfiai gyűjteményében, a csuvas irodalom egyik első eredeti alkotá-
sában olvasott a fiatal költő; ennek kéziratos változatát a tanítóképző könyvtárában
őrizték. A népmesében a gonosz anyós a tilón lovagolva utoléri és felfalja a menyét.
A menyecske testvérei reggel megtalálják huguk belét a kerítésen, särnay t (dudaszerű
hangszert) készítenek belőle, amely emberi hangon mondja el nekik az öregasszony rém-
tettét. Az anyós a tűzbe dobja a särnayt, mire az visszaváltozik a menyévé, az öreg-
asszonyt pedig a testvérek apróra törik, mint a zabot. A győzelem tehát először a gonosz
oldalán van, ám azután győz a jó, s a gonosz elpusztul. Ivanovnál az öregasszony a csuvas
családokban uralkodó despotizmust testesíti meg. (Nem ritka a csuvas népi lírában az
olyan dal, amelyben az akarata ellenére férjhez adott, idegen házba került leány keserű
sorsa tükröződik.) Ivanov korának gazdasági-társadalmi körülményei között a menynek el
kell pusztulnia, s ezt a megoldást a ballada műfaji követelményei is indokolják. A mesé-
ben csupán „közlekedési eszközként" használt tiló szerepét azonban a költő hiperbo-
likusán felnagyítja: a vastiló, amely mindent elpusztít maga körül, s végül a gazdáját is
megöli, a gonosz erők szimbólumaként lép elénk.

Az előbbiektől eltérően nincs népmesében kimutatható szüzséje Az özvegynek. Ám
folklórelemek felhasználásával a költő olyan balladaszerű művet komponál, amely akár
népi eredetű is lehetne. A mű társadalmi háttere az 1905-ös orosz—japán háború.

Hét testvér küzd a harcmezőn. Odahaza édesanyjuk megjósolja fiai sorsát. Leg-
kisebb fia elesett a csatában. Özvegye elindul, hogy megkeresse a síiját. Három sógora
útba igazítja, s az özvegy, rátalálva férje holttestére, öngyilkos lesz: felakasztja magát férje
három arany hajszálára. A sovány történet magját a három sógorral való találkozás adja.
A folklór-hármasságon túl népköltészeti eredetű vagy jellegű frazeológiai elemek egész
sora erősíti a népballadai hangulatot.

Az özvegy mintegy átmenetet képez a mese fel dolgozások és a csuvas irodalom
mindmáig legnagyobb alkotása, a Narspi között. Alaptörténete a szegény legényt szerető,
ám gazdag öreg férjhez kényszerített módos, szép lány tragédiája. Narspi megmérgezi
férjét, majd szerelmeséhez, Setnerhez menekül az erdőbe. Setnert megölik a rablók, ami-
kor segítségére siet Narspi megtámadott szüleinek; Narspi öngyilkosságot követ el.

A mű alapmotívuma — két nem egyenlő szociális helyzetű fiatal szerelme — minden
nép folklóijában fellelhető, s számtalan világirodalmi feldolgozást ért meg. A téma nem új
a csuvas műköltészetben sem. Ja. V. Turhan (1874—1938) 1906-ban jelentette meg
Varussi című poémáját, amely a szintén módos családból származó Varussi tragikus
szerelmét beszéli el. Az egymástól erőszakkal elválasztott két fiatal itt is elpusztul.
A költő azonban, miközben valósághűen ábrázolja a patriarchális életmódot, megelégszik
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a ténymegállapítással. Ivanov a maga romantikus történetében nagy realista erővel állítja
az olvasó elé a jobbágyfelszabadítás utáni csuvas falu életét, melynek patriarchális viszo-
nyait kikezdte a kapitalizálódás, a pénz hatalma és a szociális ellentétek kiéleződése.
A félj ét megmérgező Narspi lázadásának meggyőző ábrázolásával pedig azt sugallja, hogy
fel kell venni a harcot az igazságtalanságok ellen. Ivanov azonban objektíven szemléli a 
valóságot: az a lány, aki szegényhez köti életét, a mesében boldog lehet, az adott társa-
dalmi körülmények között azonban nem, s a magányos lázadók pusztulásra vannak ítélve.

Ivanov oppozíciós magatartását erősítették az orosz költők haladó eszméi is, külö-
nösen Lermontové. Narspi alakjában ugyanúgy a személyiség szabadságát és független-
ségét hangsúlyozza, mint a nagy orosz romantikus. Eszméinek kifejezésére itt is a folklór-
hoz fordul: formakincsét új tartalommal tölti meg, amelyet áthat a régi világ alapelvei
elleni aktív tiltakozás szelleme; a népköltészeti elemeket megszabadítja a fantasztikumtól
és realisztikus motívumokban gazdag művet hoz létre.

B) Változatos és sokszínű az a folklórhatás, amelyet Ivanov műveinek szerkeszté-
sében tapasztalhatunk. Szerkezeti elemnek tekintjük a hagyományos mesekezdő és -záró
formula alkalmazását, a folklórbetétek beépítését a különböző művekbe, a mesemotívu-
mok felhasználását, a leírások megszerkesztését.

A hagyományos csuvas mesekezdet általában röviden utal a mese cselekményének
helyére és a főhősökre. („Élt, mondják, egy öregember meg egy öregasszony . . .", „Egy
faluban élt hajdan egy özvegyasszony . . . " stb.) Kezdő és záró formulaként egyaránt
szerepelhetnek meghatározott ritmikus mondatok.

A legelterjedtebb ilyen formulákkal Ivanovnál is találkozhatunk:
Yumax yupa tarriníe, Mese az oszlop tetején,
Xam urxamax áiyenée Magam a szárnyas paripán

(Az özvegy)
Yumax yuman tarrinöe, Mese a tölgyfa tetején,
Xallap xapxa tarrinőe Rege a kapu tetején

(Visa aptranaskersem - Akiket az éhség kínoz)
Más esetben a hagyományos mesekezdetet lokalizált prológussal váltja fel, amely

arra hívja fel az olvasó figyelmét, hogy olyan esetről lesz szó, ami a tulajdon falujában
esett meg:

Piren yalta per karöak A mi falunkban egy öregasszony
Puranatöe Slékrex Éldegélt hajdanán

(Vastiló)4

Ez a megoldás egy sajátos folklórrétegre, a népköltészet és a hivatásos irodalom ha-
tármezsgyéjén álló anekdotára jellemző, s kezdő lépésnek tekinthető a folklórból hiányzó
leírás felé.

Művei szövetébe gyakran illeszt — szó szerint vagy stilizálva — betétszerű elemeket is.
A Vastilóba például varázsmondókákat, amelyek a mesében eredetileg is ritmikus sorok.

A mesében:
Uyäx suti sap-sutá A hold fénye fénylőn fényes,
särmä aTll täpjtäkar a tükörsima út simábbnál simább
Ivanovnál:
Uyax_suti sag-_suta A hold fénye fénylőn fényes,
Äkär s'ufe" tap-takar Akar útja simábbnál simább
a mesében:
Sak-Sak tillam, Sak t'illam Sihegj-suhogj, tilóm,
áak kineme'sft, tilläm """ érd utol a menyemet, tilóm
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Ivan óvnál:
áalt-galt tillam, Salt till am Kip-kop, tilóm, kop, tilóm,
SavJdnpatne s i tL t il lam Érd utol a menyemet, tilóm.

A Narspiban is több dalbetét van, melynek funkciója a mű emocionális erejének
fokozása. Ezek egy része kis változtatással átvett eredeti népdal.

Narspi lakodalmán a víg vendégsereg egy olyan dalt dalol, amely a Tyimofejev
Kilencfalu)imk anyagát is tartalmazó csuvas népdalgyűjteményben is megtalálható.5

Narspi:
Men§£n Säppän laratär, Miért ültök csendesen,

Miért ültök csendesen?
_ Hogy csöndben üldögéljünk,

äapiäk $pp_i mar epirj Nem vagyunk csalogányfiókák!6

Népdalgyűjtemény:
áappan-Sappan iajrnaSkan Hogy csöndben üldögéljünk,
Őapőak í^ppi mar epirj Nem vagyunk csalogányfiókák;
Xäyi-xäymi tamagkin Hogy félénken álldogáljunk,
Xäyusär Sínsem mar epir. Nem vagyunk gyáva emberek.

Más esetekben a népi líra elemeiből a költő önmaga alkot népdalszerű sorokat.
Aldásmondást idéz aNarspit és Taxtamant köszöntő lakodalmas nép jókívánsága:

Síva pulCCar, pur pulíöár, Egészségesek legyenek, gazdagok legyenek
Aöä-paöallä pulööár, Gyerekeik legyenek,
Ira-tatu puranőöár, Jól és békén éljenek,
Usal samax an iltitér. Rossz szót ne halljanak.

Ezek a népdalszerű sorok a folklórban kedvelt megoldáshoz hasonlóan többször
ismétlődnek. Mind a lírai, mind az epikus népköltészeti alkotásokban a cselekmény vagy a 
jelenségek jobb megjegyzése, megerősítése a funkciójuk, Ivanovnál általában a hősök lelki-
állapotának érzékeltetésére és a drámai helyzetek fokozására szolgálnak.

Az erdőben bujkáló, Narspi után kesergő Setner háromszor kérdezi meg az erdőt:
Sem-sem värman, sem varman, Sötét erdő, sötét erdő,
Mengen xitä Savlatän? Miért zúgsz haragosan?

Narspi meny asszony-siratok (xer-yerri) hangulatát idéző monológjában, amelyben
keserű sorsa miatt szemrehányást tesz szüleinek, ötször ismétlődik a Kaööa paöes irékser 
(Akaratom ellenére adtak férjhez) verssor.

A lírai betétek a Vastilóban is háromszor ismétlődnek: öíkes, a meny háromszor
kérleli anyósát, hogy engedje el vendégségbe, az öregasszony háromszor küldi utána a 
vastilót, Cekesháromszor dobja a tiló elé a varázserővel bíró lepényt és három testvérénél
kér bebocsátást.

A népmesék elbeszélő része elsősorban az események és a hős tetteinek leírását
tartalmazza. Kerüli a környezet részletes bemutatását, a szereplő személyek külsejének
részletezését, az események mélyebb motiválását. Ezzel szemben Ivanov nagy figyelmet
szentel a környezet aprólékos rajzának. A Vastiló ban részletezve bemutatja az öreg-
asszony házatáját, a záróképben a korabeli csuvas falu főútcáját, Az özvegy ben pedig a 
mezőn dolgozó asszonyokat. A leírás a Narspiban már lényeges kompozíciós elemmé
válik. A poéma elején Ivanov a népköltészeti alkotások szokásos nyitó természeti képét a 
tavaszi táj és Silpi falu színes panorámájává szélesíti. Realisztikus vonásokkal ábrázolja
Mixeter gazdaságát (2. fejezet), a javasember nyomorúságos kunyhóját (5. fejezet), a 
mezei munkát (11. fejezet), Setner kunyhóját és a fiatalok szegényes vacsoráját (13.
fejezet), az erdőt pedig több ízben is (6., 10., 12. fejezet).
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A népmesehősök sematizált, statikus ábrázolása helyett egyedíti szereplőit. A Vas-
tilóban így rajzolja meg Cekes portréját:

Xäy te íekespekexCé, Ő maga is, mint a fecske,
Itarma §uk a vanCS Végtelenül kedves.
Alii sämal es tuma, Keze fürge dolgozni,
Tuti süxe íuptuma. Ajka finom csókolni.

Kuse-puse pit yavaS, Orcája nagyon szelid — 
Sín savansa tamalla. Láttán örvendeni kell.

Néhány tollvonással szemléletesen állítja elénk a molnár alakját is:
Ava pi'rat per étem, Megy egy ember — 
Arman xusi urampa, A molnár — az utcán,
Sura suxalé ik xälas, Fehér szakálla két rőf,
Kurpuné te ike pat. A púpja meg két pud.
Tuyn sine tayanna, A botjára támaszkodva,
Xäy kävakal pek utat' . Mint a gácsér lépked.

Az individualizálásnak különösen szép példája Narspi portréja, melynek festésekor a 
népköltészetben oly gyakori párhuzamot alkalmazza a költő.

YeSSl kuräk xusSince A zöld fű között
S ap-sara Öe őek üse t, Gyönyörű szép virág nő,
Aslä Silpi yaléníe A nagy Silpi faluban
Narspi yatla xer üset. Egy Narspi nevű leány nő.
PiCe-kuse pit xüxém, Orcája nagyon gyönyörű,
Xirti jsara öe£ek pek. Mint egy mezei szép virág. 
Ike kusé xup-xura, Két szeme feketénél feketébb,
Ike xura äärsa pek. Mint két fekete üveggyöngy.
Yavanassé xi'áalta Kígyóznak a hátán
Sivetvés'e kätrisem. Hajfonatának fürtjei.

Xirti sara íeőeke A pusztai szép virágot 
A§a kuápa kam paxme? Ugyan ki nem nézi szívesen?
Un pek layäx xitre xSre A hozzá hasonló kedves, szép leányt
Menle kaccä yuratmé? Melyik legény ne szeretné?

A poéma hősnőjét egy szép virághoz hasonlítja a költő. A szövegben előforduló sara 
szó eredeti jelentése „sárga", „halovány", „szőke", ám a sara xer - a folklórban gyakori
szószerkezet — átvitt értelemben nem egyszerűen „szőke lányt" jelent, hanem „szép
leányt". A sara íeCek sem egyszerűen „sárga virág", hanem „szép virág", s a háromszori
ismétléssel a költő azt hangsúlyozza, hogy itt nem egy konkrét növény konkrét színéről
van szó, hanem az ifjúság tisztaságáról (1. párhuzam), szépségéről (2. párhuzam), vonz-
erejéről (3. párhuzam).

Ivanov él a csuvas folklór kedvelt eszközével, a pszichológiai párhuzammal is, még-
pedig a folklór már említett másik megoldásával, a háromszoros ismétléssel párosítva.
A pszichológiai párhuzam rendszerint két részből áll: az első kétsoros rész a növény- vagy
állatvilág tárgyainak jelzésszerű leírását tartalmazza, a második — szintén kétsoros — rész
az ember érzéseit, lelkiállapotát tükrözi, összhangban az első részben foglaltakkal.

Xirte aka ayíncé A mezőn a vetés alatt
Serem lap-lap kasälat'; A föld csíkokban fel van szaggatva,
Usal xuyxa-suyxaran A keserű búbánattól
Narspi íune kas^lat'. Narspi lelke (darabokra) van szaggatva.
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Xirte sava ayénőe A mezőn a kasza alatt
Kuräk vaS-vaS yavanat'; A fű lehanyatlik;
Usal xuyxä-suyxäran A keserű búbánattól
Narspi puse usanat'. Narspi feje lehorgad.
Kullen-kunax tenőene Napról napra a földet
X£vel xertnesem xertet; A nap egyre jobban perzseli;
Xuyxa-suyxä kunran-kun A búbánat napról napra
Narspi őerine siet. Narspi szívét eszi.

A népköltészeti elemek felhasználása közben Ivanov nem őrzi meg mindig külső
nyelvi burkukat. A textuálisan kimutatható pszichológiai párhuzamokon túl a drámai
helyzetekben a hősök lelkének mozgását szembeállítja a természet „állapotával", ám
annyira részletesen, hogy a táj olyan hangsúlyozott szerephez jut, amilyen szerepe nincs a 
népköltészetben. Az erdőlakó csuvasok folklóijának kedvelt költői képét, az „öreg töl-
gyet" (vat yuman), a „sötét erdőt" (xura varman, sem värman) részletesen, plasztikusan
festi, s az erdő rajza összhangban áll Setner és Narspi viharos emócióival. Az erdő ábrázo-
lásánál a költő tulajdonképpen a népköltészeti pszichológiai párhuzam talaján áll, az
emberi lélek feltárása céljából azonban jelentősen kiszélesíti a képet, s ezáltal új esztétikai
minőség, a lélektani ábrázolás kifejezőeszközévé teszi.

C)Már az eddigi példákból is kiderült, hogy Ivanov lexikai-frazeológiai szótára erő-
sen folklór jellegű. Ez az összhatás két forrásból származik:

(1) A költő a folklór több lexikai elemét változatlan formában veszi át. Ilyenek az
állandó jelzők [sut xevel — fényes nap, sut tenSe — fényes világ, siöé tavan — hét testvér,
simes tukmak - zöld husáng, xura yun — fekete vér, sarä i'raí - szőke, aranyló rozs (Az
özvegy); tip er aia — szép legény, xura pelét — fekete felhő, xura varman — sötét erdő
(Narspi)], a megszemélyesítések [i'raí xumxanaf — a rozs ring (Az özvegy); xevel tuxna — 
a nap felkelt, xevel larna - a nap leszállt stb. (Narspi)], figura etimologicák \yurlaf
yurrine — dalát dalolja (Vastiló)], a közhelyek [itmel tines lei enSe — hetven tengeren
túl, utmál tinés uttinCe — hatvan szigeten túl (Narspi)], közmondások [kélren vutä tavas
suk — hamuból nem csinálsz tűzifát, öän sämaxän suyi kik - az igaz szónak nincs
hamissága (Narspi)]. A serényen hímezgető Narspit ábrázoló költői kép magva egy találós
kérdés:

Süs xürellé xurs'a yí ta Kócfarkú acélkutya
Per k£ret te per tuxat ' Egyszer bemegy, egyszer kijön.

(2) Maga is alkot olyan szerkezeteket, amelyek tömörségüknél és anyaguknál fogva
folklorisztikusak, például: katra pusla sémelsem — fürtös fejű kalangyák, sil vi'lyat' — a szél
játszik, xevel savänaf — a nap ujjong, tettem kasé kus sinöe — sötét éjszaka a szemén (Az
özvegy); teníe xepertet — a világ ujjong (Narspi).

Noha grammatikai eszközzel valósul meg, bizonyos fokig mégis ide tartozik, hogy
mondatszerkesztésében némelykor utánozza az anatri népdalokat, amelyekben a többes
számú alany mellett gyakran egyes számú állítmány áll:

Ser semerse kaöéífien^ A földet döngetve a legények 
Ta&a[f]xapxa umenCe 7ű«co/(nak) a kapu előtt

Utsa-utsa pi'nä Cux Járton-járása közben
áánkartatajPJtenki sem Cse«g(enek) a pénzei1

(Narspi)
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A folklór-lexika sajátos felhasználása valósul meg Ivanov műfordításaiban. Művészi
útkereséseinek fontos állomása Lermontov „Vasziljevics Iván cárról, ifjú testőréről meg a 
vakmerő Kalasnyikov kalmárról szóló ének" című elbeszélő költeményének csuvasra for-
dítása. A népköltészeti elemekben gazdag poéma koloritját sikeresen teremti újjá anya-
nyelvén, s ezt mindenekelőtt azzal éri el, hogy az eredeti műben szereplő népi fordula-
tokat a csuvas népköltészet fordulataival adja vissza. Az orosz folklór állandó jelzőit a 
szemantikailag megfelelő csuvas népköltészeti elemekkel váltja fel: solnce krasnoe (vörös
nap) - iltan xevei (arany nap), tűéi sinie (kék felhők) -$ura peletsem (fehér felhők) — 
koni legkie (könnyű lovak) - urxamax utsem (a csuvas folklór szárnyas paripái) stb.

Lexikai szempontból is figyelemre méltó Ivanov névadása: a Vastiló hősnőjének
neve például a folklórban a szép, fürge, szorgalmas lány szimbóluma (íekes: Fecske).

D) Verseinek fonetikai megkomponálásában szerfölött sokszor él álliterációkkal és
hangutánzó szókkal, amelyek gyakori előfordulása a csuvas nyelvre rendkívül jellemző. Ez
költői nyelvének csodálatos zeneiséget kölcsönöz.

A hangszerkezet adta lehetőségeket mesterien használja ki a feszültség érzékelte-
tésére. Amikor az esküvő elől megszökött Narspit szerelmesével együtt visszahozzák az
erdőből és Setnert kegyetlenül megverik, Ivanov egyetlen hang megváltoztatásával nagy-
szerű szójátékot alkotva úgy formálja át a csuvas falusi lakodalmakban gyakran elhangzó
rigmust, hogy érezzük a mind a fiatalok, mind Narspi szülei számára gyászossá vált szi-
tuáció drámai hangulatát:

Akä tuy ta s'aka tuy, Itt a lagzi, ez a lagzi,
IJL'sak tuy ta pasak tuy! A nagy lagzi, az elrontott lagzi!

A következő, két lexikai folklórelemet (sil tuxaf — a szél „előjön", azaz: kerekedik;
sem varman — sötét erdő) tartalmazó sorokban a sok [a], [S], [x] és [r] hangot magába
foglaló szóanyag gondos megválogatásával a költő rendkívül érzékletesen adja vissza a 
viharos erdő zajait: a fák süvöltenek, recsegnek-ropognak a gallyak a szélben, s mindez
harmonizál a Narspi lelkében háborgó indulatokkal, mikor férje megmérgezése után az
erdőbe menekül szerelmeséhez:
S a s a r t ä k a x s i l t u x s a Hirtelen szél kerekedett,
A s r £ — k a y x e s e m v a i m i n S őrjöngeni kezdett a sötét erdő.

3. Ivanov minden epikus műve — ha nem is egyenlő mértékben — a korabeli valóság
hű tükre. Realisztikus színezetüket fokozza, hogy a költő felhasználja a folklór olyan
elemeit is, amelyek a századforduló Volga-vidéki paraszti társadalmának világképét tartal-
mazzák. Ezek elsősorban a népszokások, hiedelmek. Noha már lezárult a csuvasok és a 
környező finnugor népek, pravoszláv hitre térítése, az új hit még nem tudott meggyökere-
sedni. A mindennapi falusi életben megmaradt az ősi hagyományok nagy szerepe. Az új
egyházi ünnepek egybeestek a régi pogány ünnepekkel, amelyeket a régi szokások szerint
ültek meg. Narspi és T&taman lakodalma például éim8k ünnepén zajlik. A s'im£k a pün-
kösd előtti szerdán kezdődött és egy hétig tartott. Eredetileg a halott ősök emlékünnepe
volt; általában ekkor tartották a lakodalmakat. A lakodalmas szokások is a régi hitvilág
emlékeit tükrözik. A legények Narspi lakodalmán is ostorral verik végig a kapukat, hogy a 
házakból elűzzék a rontó szellemeket. Régi tavaszi ünnep volt a pünkösdtáji sinie is,
amikor tilos volt minden mezei munka. A mezei munkák, ahogy ezt a Narspiban is
olvashatjuk, áimek után kezdődtek meg; a parasztok ekkor először lovat, csikót, borjút
vagy kost leölve levest készítettek, s ezzel áldoztak a mezők szellemének.

Az emberek tudatában még éltek az ősi sámánhit elemei. A faluban meglehetősen
jelentős tekintélye volt a javasembernek (yumas), a régi török sámán utódjának. Setner
anyja is hozzá fordul tanácsért, segítségért. (Narspi, 5. fejezet.) A javas, mielőtt az iste-
nekhez fordulna, bundát vesz magára, sapkáját a hóna alá szorítja: a pogány imádkozás
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pózába helyezkedik. Lába elé csoroszlyát tesz, ugyanis mágikus erejű tárggyal kell elkerí-
tenie magát. Ugyanilyen mágikus erőt tulajdonítanak a yusmanmk, a kovásztalan búza-
liszttésztából sütött, vajjal bekent kis áldozó lepénynek. (?gk eá is ezt dobja az útra, hogy
megfékezze a vastilót. Narspi Sapatan anyót idézi meg, amikor a mérgezett levest főzi a 
gonosz T&ctamannak. áapatan anyó neve gyakran előfordul a szemmelverés elleni ráolva-
sásokban. Akárcsak a csuvas javas, ő is fújva és köpködve mondja a varázsmondókát, hogy
elűzze a rontást. A régi hitvilág figurái közül felvonul előttünk pülex, aki az emberek jó
vagy rossz sorsát osztogatja (hozzá fordul Az özvegy ben az anya, hogy megtudja, mi van a 
harcmezőn verekedő fiaival, tőle tudakolja Setner eljövendő sorsát a Narspi javasembere
is), yerex, a betegséget küldő szellem, xarpan, aki elszárítja az emberek tagjait (őket
Narspi apja, Mixeter emlegeti).

Az elhomályosuló pogány hitvilág talaján mindenféle babonás hiedelem tenyészik.
A csuvas néphit szerint aki megvakul, abból boszorkány lesz. A Vastiló gonosz öreg-
asszonyát is megvakította a kendercsepü szemetét szemébe szóró ördög. A vakság különös
természetfeletti erő szimbóluma: vak a Narspi javasembere is. Az erdőkben gonosz
manók, ariurik tanyáznak, akik füttyszóval ijesztgetik az embereket. Narspi menekülése
közben is garázdálkodnak az erdőben. A vizeket különböző gonosz szörnyek népesítik be.
A Vastiló ban arról panaszkodik a molnár, hogy malmát, ahol Cékes meghúzta magát, éjjel
tönkretették a gonosz szellemek.

Ivanov műveiben — A sátán rabja (Éuyttan Zűri, 1907) című drámatöredék kivéte-
lével — nyoma sincs a keresztény világképnek. Ebben is mindössze az angyal és az ördög
figurája szerepel, akik egy, a pénzért a tulajdon testvérét megölni készülő ember akaratát
igyekeznek irányítani. Ám az ő alakjukban is végső soron egyfelől a pogány csuvas hit
pire$ti)ét (jó szellem, védőszellem), másfelől a mohamedánoktól „kölcsönzött" arab ere-
detű suyttant (ördög) ismerhetjük fel. Ivanov hősei is régi pogány neveket viselnek
(Narspi, Mixeter, Setner, Sentti, Ttíxtaman). A költő a baskiriai csuvasok közül származik,
akik közül sokan még a 19. század folyamán is elevenen őrizték régi vallásukat. Termé-
szetes tehát, hogy körükben intenzívebben éltek az ősi hagyományok.

Szólnunk kell az Ivanov ábrázolta világkép néhány összetevőjéről, amelyeknek
megléte világosan példázza az évszázadokon keresztül azonos történelmi-gazdasági viszo-
nyok között élő Volga-vidéki népek kulturális homogenizálódását. A csuvasok a Volga-
vidék finnugor népei közé-jutva a helyi finnugor kultúra számos elemét átvették. A legré-
gibb mitikus rétegekből származik például a varázsmondókákban szereplő „hetvenhét
tenger szigete", amely a világmindenséget jelenti és az ősi finnugor világképből került át a 
csuvasokhoz.8 Finnugor eredetűek a vízi szellemek is. áapatan anyó nevének változata, az
a$a patman viszont mohamedán eredetű és Mohamed felesége és leánya, Ajsa és Fatime
nevének kontaminációjából keletkezett.9 A kazáni tatár kánság korára megy vissza az is,
hogy a kereszténység felvétele előtt a csuvasoknál a péntek volt az ünnepnap. (Narspi
szüleit is pénteken temetik a faluban, amikor senki sem dolgozik.) A pogány áldozati
hely és a hely szellemének neve, a kiremet is a mohamedán tatároktól átvett szó.10 Az
iszlám hatás azonban alig módosította az ősi török és finnugor elemekből összetevődött
világképet. A közelben lakó tatár és baskír nyelvrokonaikkal való állandó érintkezés
hatása talán inkább abban fejeződött ki, hogy a keresztény térítés ellenére a csuvasok
tudatában tartósan továbbéltek a világkép ősi közös török elemei.
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Jlacjio 3axeMCKH

JlHTepaTypa Ka>KAoro Hapo^a yxo^HT KOPHÍIMH K ycTHOMy Hapô HOMy TBopqccTBy. H C
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yCTHOÜ HapOflHOÍl TT033MM  B TeMaTMKe, K0Mn03MIJMM M nOSTHHeCKOM H3bIKe
cro  ABTOP FLAHHOÜ craTbH BBIHBJIAET B ANWHECKHX NPOW3BEFLEHHHX M B a H O B a H e TOJib-

KOTopbie ObijiH co3AaHbi n03T0M no aHaj ioriiw c ycTHbiM Hapo^Hbiiw tbopmcctbom.
Abto p cratbh nepBbiM BbiHBJiaeT b TBopnecTBe mßahoba Te sjiemehtbi hybauickoro

cpo^bKjiopa, b KOTopwx 0Tpa>KaeTCH noHHMaHHe oKpyjKaiomeii fleííctbhtejibhoctm KpecTb.
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ckhx h ctmhho-yropCKHX mothbob.

231


