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Kozma Dezső 
 

Ősi népi kultúra 
 

Száll a madár, ágrul-ágra, 
Száll az ének, szájrul-szájra. 

Fű kizöldül ó sírhanton 
Bajnok ébred hősi lanton. 

(Arany János: Rege a csodaszarvasról) 
 

Egy nép kultúrája, irodalma elválaszthatatlan az illető nép 
múltjától, történelmétől, életétől. A társadalmi fejlődésnek már a ko-
rai, még az írásbeliség előtti korszakaiban felébredt az emberben a 
szépség igénye, a vágy arra, hogy ne csak anyagi szükségleteit (éle-
lem, lakás, ruházkodás) elégítse ki, hanem a szellemeiket is. Már az 
ősközösségi társadalom embere igyekezett megmagyarázni saját ma-
ga számára a világot, környezetét, kutatta a természet titkait, annak a 
közösségnek a múltját, jelenét, amelyben élt. S mert mindez a termé-
szet erőivel, a megélhetésért folytatott küzdelemmel párhuzamosan 
történt, kialakultak a költészet legősibb formái: a munkafolyamatot 
megkönnyíteni kívánó rigmusok, munkadalok, rituális szertartások, 
babonás ráolvasások. 

A pásztorkodó, vándorló magyarságnak is volt ilyen ősi költé-
szete, művészete. Mivel az írásbeliség még nem alakult ki, a rovás-
írás pedig nem volt alkalmas e szóbeli művészet rögzítésére – ez ősi 
költészetről csak közvetett módon szerezhetünk tudomást. Úgyszin-
tén formai, stiláris, verselési jellegzetességeire is csak következtethe-
tünk. A középkori latin nyelvű krónikák, legendák őrizték meg en-
nek az ősköltészetnek a töredékeit, műfajait; a regösénekeket, a kü-
lönböző munkadalokat, mondákat, hősi énekeket. 

A XI–XIV. század latinul író magyar krónikásai fel is használták 
műveikben (nem egyszer módosítva) ezeket az ősi mondákat. Így a 
magyarság eredetmondáját (Csodaszarvas monda) például, amelyre 
majd Arany János is támaszkodik, hun–magyar eposzában, a Buda 
halálában. (Itt jegyezzük meg, hogy a népek ősi költészete általában a 
nemzeti romantika korában került az érdeklődés középpontjába. A 
régmúlt hősi tetteinek emléke, élesztése ugyanis fontos eszköze lett a 
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nemzeti öntudat erősítésének.) Anonymus XII. század végi gestája 
két sort örökített meg (latinra fordítva) a Töhötöm vezér hadjáratáról 
szóló énekből. 

 
Mindnyájan ők földet szerzének 
És maguknak hírt-nevet nyerének. 
 
Az ősi közösségi költészet csak szórványfeljegyzésekben ma-

radt fenn. Nem írták le az ősi dalokat az írásbeliség kialakulása után 
sem, a keresztény állam ugyanis üldözte a pogány korra emlékeztető 
költészetet. Azt is tudjuk, hogy a középkori krónikások lenézték a 
„parasztok hamis meséi”-t, „fecsegő énekei”-t, s csak akkor vették 
figyelembe, ha felfogásuknak, elképzeléseiknek megfeleltek. A ma-
gyar nyelvű énekmondás folytonossága mégis fennmaradt a pogány 
regösök utódainak, a középkori énekmondóknak lantkísérettel előa-
dott és rendszerint korabeli eseményekről szóló históriáiban. Az ősi 
motívumok tovább éltek és hatottak későbbi irodalmunkban, felbuk-
kannak ma is, hirdetve a nép gazdag szóbeli költészetének ősiségét 
és örökérvényű voltát. 

Arany János, az ősi költészet nyomait kutatva, a krónikákban 
fellelhető hősi énekek alapján feltételezte egy elveszett naiv eposz lé-
tezését, egy olyan nagyobb terjedelmű epikai mű meglétét, mint ami-
lyen a görögöknél fennmaradt. Későbbi korokban verses mondákból 
és regékből gyűjtöttek és állították össze az olyan hősi énekeket, mint 
a finn Kalevala, a német Nibelung-ének vagy a francia Roland-ének. 

Az ősköltészet lírai műfajai: a dal (a Gellért-legenda őrizte meg 
az ősi magyar munkadal emlékét), a regösének, a sirató; az epikaiak: a 
monda, a hősi, illetve történeti ének. 

 
 

Forrás – Kozma Dezső: Magyar irodalom, Tankönyv a IX. oszt. számára 


