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A dolgozat témája az orosz népköltészet egyik 

műfajának, a b i t i n á n a k a vizs á1ata: a 

bilinák tudományos kutatástörténetének áttekintése 

és kritikai értékelése; a műfajra jellemző sajátos-

sá3ok feltárása; a novgorodi bilinaciklus ismerte-

tése, valamint a 5zadk6r6l és a Vaszilij Buszlaje-

viosről szóló bilinák tartalmi, stilisztikai és mű-

vészi szempontú elemzése. 

A bilinMk  tudou,.nyos kutatásínak áttekintése-

kor szálunk a bilinák gyűjtéséről és feljegyzésé-

ről, ianertet jük azt az anyagot, a ely a vize; laa-

tokhoz a szakemberek rendelkezésére állt. A továb-

biakban időrendi sorrendben áttekintjük azoknak az 

iskoláknak és kutatóknak a tevékenységét, akik a bi-

link vizsgálatával, elemzésével foglalkoztak, mi-

közben me állap( t/tsaikat, következtetéseiket kriti-

kai értékelés alá vetjük. 

A főtéma, az irodalmi elemzés előtt szükséges-

nek véljük, hogy egy rövid fejezet erejéig áttekint-

sük az adott történelmi kor - nevezetesen a feuda,- 



linmua kezdeti és virágzó szakasza, valamint a fe-

udális széttagolódás  - társadalmi, gazdasági és po-

litikai viszonyainak fejlődését, amikor a bilink 

keletkeztek. 

"Fla [dmf ACRKOrb Rap=Aa Hax0ARTCR B TeCHOM CO- 

OTHOmeHHH C ero ACTopme# , ... UOBTOMy ero Z CTow 

MOMeT O& 5?CHRTLCR BO39AP, 9, a 11093MR AcTOpxet:. "/1/ 

Ez a Belinezkijtől származó idézet is  igazolja  e 

fejczet létjogosulta.gát, Jóllehet a bilinák nem a 

konkrét történelmi eseményeket ;irökítettbk meg.  /2/ 

Tartalmaznak azonban amin es  olyan információt, amely-

ből következtetni lehet a korabeli társadalom össze-

tételére, a társadalmi osztályok harcára, a nép éle-

tére, szokásaira stb. Célunk tehát nem a feudaliz-

mus említett szakaszainak részletes bemutatása, esu-

pán azoknak a jelenségeknek az ismertetésére szorit-

kozunk, amelyek életre hívták a bilintík sajátos t©-

iratikáju t és a műfaj sokféleségét. 

A következő fejezetben meghatározzuk a bilina 

mafaját és helyét a népköltészeti alkotósok között. 

Szúlunk a "balina" elnevezés eredetéről,  ismertet-

jilk a bilinák keletkezésének szakaszalt, a nagyobb 

ciklusok jellemzőit, a milvek tartalmi is szerkeze-

ti sajátoss Ágait. 

A  tov'bbiakban a bilinák művésA sajátosa°iga-

ival foglalkozunk. i ttekintiiik a hifinek kompozí- 
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dójának jellegzeteseteit, majd azokat a stilisz
tikai és képi kifejezőeszközöket, amelyeknek alkil- 

mázásával az előadók tevékenysége művészi azintre 

emelkedett.
jiizek után a novgorodi bilinaciklust vizsgál

juk. A novgorodl ciklusba tartozó bilinák közül az 

előző fejezetben fo ólait szempontok alapján részle
tes elemzés céljából a íüzadko és a Vaszilij Buezla- 

jevics című bllinákat emeltük ki.

.
?
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I. FEJEZET

A BILIIÍÁK tudomáhyos kutatása

A bilinák gyűjtése, feljegyzése

E fejezetünkben áttekintjük a bilinák tudományos 

kutatásának történetét, miközben a vizsgálati eredmé
nyeket és következtetéseket kritikai értékelésnek vet
jük alá. Előbb azonban röviden ismertetjük a vizsgála
tokhoz rendelkezésre álló bilinaszövegeket tartalmazd 

jelentősebb gyűjteményes köteteket, valamint a bili
nák gyűjtőinek és feljegyzőinek tevékenységét.

A népköltészeti alkotások, és konkrétan a bilinák 

iránti érdeklődés már a XVIII. század második felében 

megkezdődött, a XIX. század elejétől pedig egyre in
tenzivebben folytatódott. Az első írásban foglalt szö
veggyűjtemény összeállítója KlkSA DAiíYILöV volt a 

60-as—70-es éveiben. Kirsa Danyilov, lí
rai vidéki kozák, gyűjteményét P.A. Cryemidov gyártu
lajdonos megbízásából készítette. A 26 bilina szöve
gét tartalmazó munkát első ízben A.F. JAKUBOVICa

XVIII. szá



adta ki 1804-ben " pesxxe poccxficxxe CTAXOTBOpeH4,r" 

címen. A második, teljesebb kiadásra K.F. KALA.TDüVICJ 

révén került sor 1818-ban, amely a sz ileek mellékle-

teként már a bilinák dallamának a kottttját is tartal-

r.:azta. Kirsa Danyilov gy5 jteményének legteljesebb, tu-

dományos igényi kiadása azonban csak 1901-ben látott 

napví1L= got . 

A bilinúk gyajtése terén kiemelkedő tevékenysé-

Get folytatott A. F. GILF h' :ING /1831-1872/. Az Olo-

nyec vidékén 1871-ben 318 szöveget jegyzett fel 70 

énekestől, mintegy 2000 kézzel irt oldal terjedelemi-

ben. /0Herictme óF Jn1Hu, 1873 / Gilferding volt az cl-

e' gyajtó, aki teljességében tanulni nyozta az e3yes 

előadók repertoarját, 49 felfedezte az énekesek al-

kotö tevékenységének fontosságát. :lilinagyújteményé-

nek megjelenése előtt írott cikkében /O,ioxeuxaft ry-

óepar(a H ee xapwwiie pancouH, 1872/ részletesen be- 

mutatta azt a vidéket, ahol feljegyzéseit készítet-

te, feltárta az ott ölő nép életmódjának és a népköl-

tészet jellegének szoros kapcsolatát. 

Hasonlóan nagy  elismerésre méltó kutató és gy' j- 

tő tevékenységet végzett F.N. RIBNNYIKQV /1831-1885/. 

aki a moszkvai egyetemen folytatott tanulmányokat. Egy 

forradalmi megmozdulásban való részvétele miatt 1859-

ben az olonyeci járásba számüzték, ahol 224 bilinát és 

történelmi éneket sikerült feljegyeznie. Munkája sorín 
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olyan kimagasló tehetséggel rendelkező előadókat fe
dezett fel, mint T.G. kjabinyin, A. isorokin és V,
Бееegoijonok. Gyűjteményes munkája első ízben 4 kö~

"Песни
címen.

tetben 1861-67 között látott napvilágot 

Народные былины, старины и побывальщины”
Ezt a mű második kiadása 3 kötetnyi terjedelemben 

1909-1910-ben követte, A.S. GiOJZIiíSZKIJ redakciójá-

• • •

ban.
Az említetteken kívül hosszasan ismertethetnénk 

mág további gyűjtők tevékenységét, de elégedjünk meg 

nevük felsorolásával és gyűjteményes munkáik megjele
nési évszámának feltüntetésével: P.V. KIHSJEV3ZKIJ 

/1860-74/, P.SZ. JEFIIÍMKO /1078/, P.V. 3EJN /1977/, 

tf.SZ. TYIKOÍTHAVO?—7. P. М11ЫШ /1894/, A. 7. MAKKOT 

/1901/, H.E. 0HC30K07 /1904/ stb.
Ezek a legtekintélyesebb gyűjtemények magukban 

foglalják valamennyi fennmaradt bilinát. Az önálló 

témák száma, nem túl nagy, de azok variációi annál 
többet tesznek ki. Arra napjainkban már n 

van remény, hogy új, eddig még ismeretlen bilinára 

bukkanjanak a kutatók, legfeljebb a már korábban fel
jegyzett műveknek akadhatnak újabb variációik.

nagyon



A bilinák k'atatAF3túx•t 4ne te 

A bilinák szövegeinek feljegyzése 48 gyűjtemé-

nyes k?5tetekben való megjelenése után valamennyi té-

ma és azok változatai ismertté váltak a kutatók szá-

mára. A XIX. századtól egyre inkább kibontakozott az 

az  igény, hogy a bilinák keletkezésének, fejlődésé-

nek tudományos magyarázatát adják. A bilinák kutatá-

sában a legalapvetőbb feladat, hogy az általunk is-

mert szövegekből kiindulva, fordított kronológiai 

sorrendben lehámozzuk az egyes szövegekről az  idő-

közben  fokozatosan kialakuló rárétegződéseket, amíg 

az elsődleges változathoz eljutunk. Eközben magyará-

zatot kell adni a bilinák keletkezésének kérdésére, 

a szövegek módosulásának okaira. századok távlatá-

ból igen nehéz ennek a feladatnak a megoldása, amely-

heg - mint majd látni fogjuk - a kutatók esni mind 

egyfor:in közelítettek. A bilink kutatásának történe-

tében emiatt számos iskola, egymástól eltérő nézete-

ket valló irányzat jött létre. 

A mitológiai iskola 

Az első kutatók a bilinákat úgy tekintették, hogy 

azokban az Ősi szlávok vallásos világnézete, istene-

ikről alkotott mítoszaik nyertek megfogalmazást. Ez 

volt az úgynevezett mitológiai
7 
 is ko - 

á 1 a , helynek jelentősebb képviaelVI i7NÚZLME 1t , 
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AFAÍJASZJEV ás ORESZT MILLER voltai'. Mivel 
a primitív népek mítoszai aég ismeretlenek voltak, 

maguknak a népi alkotásoknak a szövegéből igyekez
tek rekonstruálni azokat. Kutatásaik ily mádon tel
jesen tévútакта vozettek. Vizsgálataik eredménye
ként például olyan következtetéseket vontak le, hogy 

Vlagyimir fejedelem, akit a bilinák "fényes nap"-nak 

neveztek, nem más, mint a Nap istene, Hja liuromec 

pedig a villámlás istene. A bilinakutatás későbbi e- 

redményeinek ismeretében a mitológiai iskola ezen 

^^állapításai semmiképp nem helytállóak, eredménye-
tekinthetjükoiket tudományosan megalapozottnak n

A komparativisták

Más irányban végezték kutatásaikat a 

parativista 

raéletük szerint az orosz eposz független a történe
lemtől, szinte teljes mértékben fantasztikus elemek
ből építi fel, éppen ezért nem is fejlődik. Az alko
tások, amelyek adott helyen és időben keletkeztek, a 

nép ajkán élnek és vándorolnak tovább. Az eposzok i- 

lyen fajta vándorlásának története adja maguknak az 

epikus alkotásoknak a történetét. A komparatlvista 

Iskola követői igen kevés konkrét megállapítást tet
tek, és azok helytelen volta is hamar bebizonyoso
dott. Ilyen például az orosz eposz eredetéről szőlő

к о m -
képviselői. El-iskola

\
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ily esserint as a keleti, ázsiai né
pek eposzához vezethető vissza, o6t elképzelhető, 

hogy bizánci vagy nyugat-európai eredetű, Érthetet
len számunkra, hogy az orosz epikus alkotások gyö
kereit meg sem kísérlik az orosz nép múltjában, az 

orosz történelem korábbi századaiban keresni.

elméletük is,

A történeti iskola

Az orosz irodalomelméletben a bilinák történel
mi szempontú vizsgálata a XIX. században kezdődött.
A történelmi szemlélet már K.F. Kalajdovlcs munká
iban is érvényesült, amikor Kirea Denyilov gyűjte
ményének 1818-as kiadásához írott előszavában rámu
tatott többek között olyan történelmi eseményekre, 
amelyekről korábbi évkönyvekben is tudósítanak, és 

feltehetően azok az évkönyvi adatok szolgáltak 

lapjául a feljegyzett billnálmák. V, Tatyiecaev a- 

55ónban még Kalajdovicsot is megelőzte azokkal a 

vizsgálatokkal, amelyek során a bilinák hőseinek a 

nevét hasonlította össze az évkönyvekben szereplő 

tulaj donnevekkel•
Ilyen előzmények után, esen a vonalon fejlő

dött tovább a bilinák történelmi szempontú kutatá
sa, míg a XIX. század végén - a XX, század elején 

létrejött az ún. történeti iskola.
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Első képviselői kijött volt L. MAJKOV, aki a kijevi 
Oroszország történelmi eseményeinek nyomait kutatta 

a bilinákban* ügy vélte, hogy a bilinák jelentős ré
sze az ország déli vidékein keletkezett a X-XII. Szá
sádban. Máj ко v követőjének tekinthető N. mSHIUJ- 

SEAMARIJN, aki a bilinákban a földrajzi és tulajdon
neveket vizsgálta.

L. Majkov történeti módszerének le^ívebb köve
tője volt I. ZSDANOV, akinek a bilinakutatésban al
kalmazott módszerei szintén hibások voltak. Hangsú
lyozta, hogy a bilinák tematikájának alapja a tör
ténelmi eseményekben keresendő, ennek ellenére túl 
nagy jelentőséget tulajdonított az ősi szláv írás
beliségnek, az idegen nyelvekről fordított szövegek
nek, és ennék kdvetkeztéb abba a tévedésbe esett, 

hogy a bilinák roagvát is irodalmi forrásokban vélte 

felfedezni.
A bilinák történelmi szempontú vizsgálatában a 

legkiemelkedőbb eredm ényeket VSZBYOLQD MILLER érte 

el. Munkásságának legfőbb pozitívuma, hogy a bili- 

mik történetiségének bizonyltásán fáradozott. "Он 

рассматривал Силину, как произведение, которое и- 

мело своим началом историческую песнь, прославляв
шую подвиги исторического лица и кончавшую славой." 

/3/ főbb bilina részletét vetette össze sikerrel az
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évkönyvek hasonló tartalmi tudósításaival.
Vszevolod sillernek a folklór kutatása terén 

végzett tevékonyaégét ismerteti, vizsgálja és bí
rálja A.P. SZKAFTIMOV /4/. Művének elad fejezeté
ben Ysaevolod Miller nyomán a bilinakutatáa leg
fontosabb feladatait az alábbiakban foglalta öaz-
aae:
1. Tálasa találni аз orosz ерозз származásának és 

elsődleges összetételének kérdésére;
2* felt íimi aa eposz keletkezés fin ek helyét és Idá

ját;
levizsgálni az eposz történetét, vagyis megál

lapítani azokat a változásokat, amelyeket az 

posz az évszázadok során elszenvedett.
A bilinák keletkezésének korát V. Mller több

féle módon, különböző módszerekkel igyekezett meg
állapítani, és valljuk be, nem mindig eredményesen, 
ügyes esetekben a bilina régi eredetét® variációk

3.

nagy számából következtette ki; mis esetekben ugyan
erre a megállapításra pedig éppen a fennmaradt vál
tozatok kis száma alapján jutott. A bilinák variá
cióinak sorrendjét, az elsődleges változat keletke
zésének helyét a földrajzi és tulajdonnevek azono
sítása, a bilinákban tükröződő társadalmi viszonyok 

elemzése, valamint a szövegek témája alapján Igye-
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kezett felfedni. Vizsgálatai ezen a tárén sem voltak 

ellentmondásoktól mentesek. Való igaz, hogy a bili- 

nákban előforduld földrajzi és tulajdonnevek gyakran 

támpontként szolgálnak fontos megállapításokhoz, de 

előfordulhat az is, hogy a nevek tartósabbak a megé
nekelt eseményeknél, így az egymástól - és főleg az 

elsődleges változattál - eltérő variációkban ia vál
tó 2 at l;vml fennmaradtak. Az ilyen epikussá vált föld
rajzi és tulajdonnevek pedig nem szolgálhatnak továb
bi kutatások kiindulópontjául.

A bilinakból elénk táruló szociális viszonyok» 

a korabeli gazdasági, kulturális és politikai élet 

elemzése Vezevolod sillier kutatómunkájában szántán a 

müvek keletkezésének helyét és idejét segítenek 

határozni. V, filler például a szövegekben tükröző
dő társadalmi viszonyok alapján kétséget kizáróan nov- 

gorodi eredetűnek tartotta a Volga és Kikula, Ceurilo, 

Iván Gosztyinij és Sztavr című bilinákat. A«S2. 
HAHGELdZKIJ azonban megcáfolta mill eme к ezt a követ
keztetését, mondván, hogy iíovgorodon kívül más hasonló 

városok is léteztek a középkori Oroszország területén.
Vezevolod ililler kutatásainál:, az általa alaal- 

inasott módszereknek vannak ellentmondásos, hibás mo

mentumai. tevékenységét azonban mégsem szabad egyér
telműen negatívan értékelni, hiszen egyike volt azok-

Aü-
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nak a kutatóknak» akik tudományos alapokra helyezték 

a bilinák kutatását. Téves következtetéseiért, mód
vethetjük el, hi

szek a hiányosságok nagyobb részt maguknak a 

bilináknak a sajátosságaiból erednek.
Vszevolod Killer tanítvány! közül a legkiemelke

dőbb tehetség, ugyanakkor mesterének legszigorúbb kri
tikusa A.V. HARKOV volt, aki továbbfejlesztette ta
nítójának kutatási irányvonalát, de el is tért attól.

igállapltáaból indult ki, hogy a bilinák 

tályharcokat énekelnek meg, ezért az alkotások 

dalmi gyökereit kutatta. Különös jelentőséget tulaj
donított annak a környezetnek, emberi közegnek is, i 
hol a bilinák a szájhagyományban fennmaradtak. Leg
sikeresebb művében /5/ azt igyekezett bizonyítani, hogy

szereinek hibáiért eredményeit

Abból a

a bilinák magva a feudalizmus korai szakaszában gyöke
rezik: " временем возникновения ядра былевого 

поса является именно раннефеодальный период, и в 

особенности период Киевской Руси." /6/

• • t

Összegezve a burzsoá történeti iskola képviselői 
által felállított elméletek eredményeit, egyértelműen 

hibás az a közös felfogásuk, amelyet az orosz eposz 

származásának problémájáról vallottak. L. Majkov, 7. 
Miller, A.V. Markov és mások az epikus alkotásokat 

arisztokratikus eredetűnek, vagyis az uralkodó osztály



tevikenytígínek tartották: " . . . ÓMUraHa ACxOAxT B HapoA 

OT I'OCIIOACTByIOjimTdX Ec.űa000B H 8jIRCb AKOÓfJ AoMMBaeT 

CI3Ot MIK, IIOIIyTHO IIOCTeIIeHHO IlOpTtiCb OT e? HeI:OHH- 

man*  "HOCHTeJIAMe H ~IIepeAarii2xame . /7/ 

Az orosz forradalmi demokraták 

Jelents tevékenységet fejtettek ki a bilinák ku-

tatásában, a szövegek helyes értelmezésében az orosz 

forradalmi demokraták képviselői. Az orosz eposz tör-

ténelmi szempontú viza ilati múcinzerének kialakításá-

ban  meghatározó volt az a tevékenység, amelyet a XIX. 

században V.G. BU N$ZKIJ, A.Q. CSMNIBt V: ZKIJ és N.A. 

DOI3ROLJUBOV fejtett ki azen a téren. uk a népköltésze-

tet az elnyomott dolgozó nép szellemi kulturális tevé-

kenységének tekintették. 

V. u. k L1NSZKIJ úgy vélte, hogy a iaúvéezeteket a 

ktilönbözó történelmi korok társadalmi osztályainak a 

harca hívja életre, és e tétel alapján jelölte meg a 

bilinák kutat• .sónak fő feladatAt is:  az alkotásokat 

azokkal a konkrét történelmi körülményekkel kell ma-

gyarázni, amikor a bilinák keletkeztek. Belinezkij sze-

rint a bilinókban kifejezésre jutó :aduészi elgondolás 

még akkor is történelmi, amikor teljesen fantasztikus 

forrtban je/enik reg. Azokban az években, amikor Be-

lins zki j a  bilinákat tanulmányozta, csak 1Kirea Danyi-

lov gyűjteményére támaszkodhatott. Megállapításai - 
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hiányosságai ellenére is - a további bilinakutatás 

bázisává váltak, amelyre a későbbi kutatók 

sálukat éítették,
H.G. CüEJÜílSEVSZKIJ sajátos módon közelítette 

meg a nép költészetének problémáját* Véleménye 

rint nem minden nép rendelkezhet epikus kötészet
tel» “Эпос народа отражает всегда героическую э- 

поху в жизни народа, и только те народы имеют ге
роический эпос, которые вели активную борьбу за 

свою национальную независимость. Поэтому эпос 

всегда отражает народую энергию, его волю к по
беде.” /8/

N.A. DOKROLJÜBOV a népköltészet tanulm?ínyoEÓea 

során a konkrét történelmi események elemzésére tö
rekedett, amelyekről az alkotások szólnak. Korai, a 

közmondásokról és aondokákről írott műveiben is a 

helyi történelem, a helyi szokások tükröződését ke
reste, később pedig ezt a módszert a bilinűk vizs
gálatában is alkalmazta. ítámitatott arra, hogy az i- 

dők során a büinák szövegének történelmi tartalma 

a megváltozott társadalmi-gazdasági, politikai stb. 

viszonyok következtében jelentős módosuláson ment ke
resztül. Dobroljubov szerint az eposz elválászthatat- 

len a néptől, történelmi fejlettségének adott foká
tól, mindennapi életétől és világnézetétől. A tudó-



mlnyos k.:tat..sban pedig, azt kell feladatul tűzni, 

hogy a népköltészet sajátosságait feltárva az embe-

reket jobban megismertessék saját népükkel, annak 

történetével. 

Az orosz forradalmi demokraták követője A.;". 

GORKIJ volt, aki materialista alapokra helyezte a 

bilinakutatást. Rámutatott a népköltészet és a tör-

ténelem szoros kapcsolatára: "...coAep aHKeM Hapou- 

Hot II033HU1 Bcerua KB.TIHeTCR óopbóa. OopMbt K HanpaB- 

JIeme )TO'-f 6opb6FJ McHRJIIŰCL C HCTOp meCK IU pa3BIáTH— 

eu HapoAa. CosJLaTeneM Hapo.Ho t II083HR RBJIReT Cíi 

ecerua Hapou." /9/ 

Bilinakutatás a szovjet tudományban 

A bilinák tudományos vizsgálata a szovjet kor-

szakban sem veszített a jelentőségéből. A kutatók 

előtt kettős feladat állt: egyrészt azon murik 1 kod-

tak, hogy  bebizonyítsák a korábbi irányzatok és is-

kol"k megállapításainak 48 következtetéseinek sok e-

setben helytelen voltát; másrészt a további kutatá-

sokhoz íáj módszerek kidolgozására volt szükség, ame-

lyeknek az alkalmazásával egységes tudományos  a lás-

pontra juthatnak a bilinák vizsgálata során feliaerii-

l6 problémák megoldásában. 

"HH oAHH BHA pyceitoro yCTHOrO HapoAHo-r O3TK-

eecxoro TBOpuecTBa He BH3brBaJI TaKOVI OŐflh1 pHO; .n — 
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тературы, как былинный эпос." До/ a kutatások so

rán felgyülemlett hatalmas mennyiségű szakirodalom, 

tanulmányok és egyéb publikációk a népi epikus al
kotások vizsgálata kapcsán felmerülő valamennyi prob
lémát marxista tudományos szempontból igyekszenek át
értékelni, illetve feldolgozni. A szovjet szakemberek 

ennek szellemében vizsgálják a bilinák kialakulásának 

okait} elterjedésük földrajzi sajátosságait} a tár
sadalmi környezet és a megváltozott történelmi viszo
nyok szerepét az egyes szüzsék variációinak létrejöt
tében. Hagy figyelmet szentelnek az előadók személyi
ségének, művészi hajlamainak is. Komoly probléma a 

bilinák és a történelmi eseményeket megörökítő év
könyvi adatok egyeztetése /a novogorodi bilinák eb 

zésénél látni fogjuk, hogy több olyan bilina szere
pel a ciklusban, amelyhez évkönyvi információk 

kapcsolódnak/.
A kutatók feltárták a nagyobb epikus ciklusok 

jellemzőit} az azonos tematikák alapján elvégezték 

a bilinák tartalmi szempontú osztályozását, ahol új
szerű értelmezést nyert az epikus hős jellemének és 

cselekedeteinek ábrázolása is. Megnőtt az érdeklődés 

a bilinák művészi sajátosságainak elemzése iránt: ta
nulmányozzák az egyes művek szerkezeti felépítését, 

verstani sajátosságait, a népi költői nyelv képi és

is
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stiliastlkai kifejezőeszközeinek gazdagságát* A szov
jet tudományban létrejött a folklorisztikának egy 

játos ága, az ún. "эпосоведение" f amely speciálisan 

a népi epikus alkotások vizsgálatával foglalkozik*

.
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II. fBJBZSf

K>KfiHBLMi itTTSKiireia

Társadalmi-gazdasági és politikai viszonyok 

az orosz állam területén a feudalizmus idején

A feudalizmus kora Oroszországban a feudális ter
melési mód és az orosz állam kialakulásától a közpon
tosított orosz állam létrejöttéig terjed.

A korai óorosz feudális állam a keleti szláv tör
zsek egyesítése után а IX. században jött létre»amikor 

a krónika szerint 0 1 e g /882-912/ novgorodi fejede
lem saját kezében egyesítette a Kijev és Novgorod fe
letti hatalmat. Leigázta a drevljánokat, a szeverjáno- 

kat, a radimiosokat, és a szláv törzseket a kijevi po
litikai központnak vetette alá. Oleg utódja, Igor 

/912-945/ uralkodása idején egyre több szláv törzset 

kényszerített függőségbe,az utolsó önálló törzsek füg
getlenségét pedig Szvjatoszláv /965-972/ 
és Vlagyimir /978-1016/ számolta fel. к hódí
tó hadjáratok eredményeként végleg eltűntek a régi tör
zsi határok,és az óorosz állam történetének kezdeti i- 

dóezakában kialakult az óorosz nép.



- 29 -

Az első kijevi fejedelmek a szláv törzsek le
igázásán és egyesítésén túl az óorosz állam szom
szédai ellen is vezettek hadjáratokat azzal a cél
lal, hogy növeljék Húsz területét, és megerősítsék 

annak határait. A hódító célú hadjáratok közül kü
lönösen jelentősek voltak a IX-л. században Bizánc 

ellen irányulók, amelyeknek eredményei fontos kö
vetkezményekkel jártak Oroszországra nézve.

A hadjáratok sorit Cleg kezdte meg 307-ben, 
majd Igor, Szvjatoszl<v és Vlagyimir is követte őt. 

Az orosz részről sikeres háborúkat rendszerint ked
vező gazdasági és kulturális lehetőségeket biztosí
tó békeszerződések zárták. Különösen Vlagyimir Bi
zánci hódításainak jelentősége vitathatatlan az 

óorosz állam fejlődése szempontjából.
Vlagyimir a terjeszkedésen túl a meg

gyengült fejedelmi hatalom helyreállításán is mun
kálkodott. E törekvések megvalósításában a bizánci 
hadjáratok eredményei és következményei is nagy se
gítségére voltak. 383 körül felvette a keresztény
séget, és azt később az ország államvallásává tet
te. A szlávok régi pogány vallása még az ősközössé
gi rend. ideológiáját tükrözte, a feudális osztályok 

kialakulása után pedig nyilvánvalóvá vált, hogy а 

régi vallás nem tudja betölteni legfőbb funkcióit: 

a feudális rend szentesítését és megszilárdítását.
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A kereszt én, yeég felvétele után Bizáncból érke
zett hittérítők kezdték meg tevékenységeiket Orosz
országban: szlávra fordították az egyházi könyveket 
és raeghonos í t о tták a szláv nyelvi istentiszteletet. 

Az egyház ettől kezdve segítőjévé vált Vlagyimirnak 

a feudális állam megszervezésében és megszilárdítá
sában

A kereszténység felvételének és meghonosításá
nak értékelésekor feltétlenül pozitívan kell megítél
nünk a szláv írásbeliség elterjedését és e.z egyéb 

kulturális vívmányokat, valamint a vallásnak a feu
dalizmus megszilárdításában betöltött szerepét. 0- 

roezország számára azonban mindebből egy óriási ne
gatívum is származott, nevezetesen a nyugati kultú
rák előli elzárkózás, amely csak а XVII-XVIII. szá
zad során oldódott fel.

Az orosz állam történetének első szakasza, az 

állam kialakulása Vlagyimir uralkodásával végétért.
A kiterjedt birodalom távoli részein Vlagyimir 

fiai uralkodtak, apjuk halála pedig a kijevi fejedel
mi trónért súlyos teotvérharcokhoz, belháborúkhoz 

vezetett közöttük.
Jaroszláv - Vlagyimir idősebb fia - 

uralkodásának időszakára tehető a korafeudális állam 

virágkora. Jaroszláv - az állam határait kiterjesz
tendő - több háborút viselt a lengyelek ellen, és a
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Balti-tenger mellékét is fennhatósága alá vonta. Si
keréé harcokat vívott a dél felől támadó besenyőkkel, 
Bizánc ellen indított hadjárata azonban 1043-ban ku
darccal végződött. Uralkodását gyorsütemű , nyugodt 
fejlődés Jellemezte, valamint a kultúra és a művésze
tek virágzása. isz alatt szilárdult meg az orosz egy
ház végleges szervezete, amel nek irányítója a kon
stantinápolyi pátriárka által kinevezett kijevi met- 

ropolita volt. Jaroszláv idejében született meg az 

első orosz törvénygyűj temény, a Huszkaja Pravda, a- 

mely a módosított régi orosz szokásjogot és az új fe
jedelmi törvényhozás szabályait tartalmazta.

Az óorosz állam társadalmi rendjének gazdasá
gi alapját a fejedelmek, a közvetlen fejedelmi kör
nyezetből kikerülő druzsinnyikok áa bojárok, vala
mint a kereszténység felvétele után az egyház feudá
lis nagybirtokai alkották. A földterületek birtoklá
sa alapján fejlődött ki a társadalom hierarchikus 

rendszere. A ranglétra alján találjuk a s irdek, a

holopok ős zakupok csoportját, akik munkájukkal az 

uralkodó osztály tagjait eltartották. A kizsákmányo
lás főformája a "barsceina”, úrdolga vagy robot volt.

A parasztok - általános elnevezésük szerint а 

szmerdek - két csoportra oszlottak. A szabad parasz
tok csak fejedelmi joghatóság alatt állottak, bérel
ték a fejedelmi földbirtokokat, amiért évente egyszer
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adót fizettek. Azok a parasztok viszont, akik a ma- 

gánföldeaurak fennhatósága alá tartoztak, a fejedel
mi adón kívül földe saruknak is adóztak. A földesurak 

ezeket a parasztokat a gazdaságon kívüli kényszer 

mellett nyílt erőszakkal is függő viszonyban tartot
ták.

A mezőgazdaságban a kátnyoraásos gazdálkodás és 

az ekés földművelés vált uralkodóvá. A naturálgaz- 

dálkodás ellenére a lakosság körében egyre több em
ber foglalkozott ruhák, cipők, berendezési tárgyak, 

földművelési eszközök etb. készítésével. Ez a házi
ipari keretek között folyó tevékenység azonban mé 

nem szakadt el teljesen a földműveléstől.
A falusi kézművesek a parasztokhoz hasonlóan 

szintén függő viszonyban voltak feudális uraiktól.
Egy részük - a feudális elnyomást és a nehéz élet- 

körülményeket megelégelve - elhagyta a falut, és a 

fejedelmi várak, erődítmények falainál telepedett 

le. Később ezeken a helyeken iparos települések ke
letkeztek. A kézművesek áruikat kezdetben oseretárgy- 

ként adták gabonáért, élelmiszerekért stb. Később 

mar szükségleteik kielégítésén tűi eladásra, piacra 

is termeltek, és a kézműipar fellendülésével megin
dult a kereskedelem.

Az ipar és a kereskedelem központjai a fejedel
mi várak körül, tehát megerősített helyeken, forgai-
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szárazföldi és hajózható, áruszállításra alkal
máé vízi utak kereszt©zódósénéi kialakult váro
sok voltak, amelyeknek belső koncentrikus elren
dezése ie tükrözte ezeket a funkciókat. A város kö
zéppontjában állt a feudális urak áltál épített e- 

rődítmény, amelyet az iparosok és a kereskedők lak
ta váralja /poszad/ vett körül. A poczadbtm lakó kéz
művesek igyekeztek a folyóvízhez közel kerülni, mert 
a víz az egyes iparágakhoz elengedhetetlenül szüksé
ges volt. A különböző saaknájú sesteromberek - pl. a 

kőművesek, ácsok etb. - testületekbe tömörültek.
A régi orosz városokban az utcákat bojárokról, 

helytartókról, az illető utca lakosainak mestersé
géről vagy arról a szentről nevezték el, akinek a 

templom az utcában állott.
A városok felvirágzása a XII-XXI1* századra e- 

eik. Az évkönyvek - sok esetben hiányos adataik el
lenére - ebben az időben 89 várost tartottak számon* 

Közülük a legnagyobbak: Kijev, Novgorod, Crtrnyigov, 

kolock stb. voltak.
A városok kialakulása után a lakosság tovább ré

tegződött. Kiváltak a kereskedők, akik 

elsősorban külkereskedelemmel foglalkoztak, és egy
ben uzsorások is voltak. Az óorosz városok vezető ré
tegét, politikai erejét azonban a bojárok alkották. A 

köznép szembehelyezkedett a legvagyonosabb kereskedők>
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csoportjával, így a városok egyre gyakrabban váltak 

oszt ál. harc ok színtervvé.
A feudális viszonyok kialakulásával, a feudális 

uralkodó oestály hataliánal növekedésével, valamint 
a városok kifejlődésével Ve jelentős politikai köz
ponttá alakulásával Oroszország álla1 egysége fo
kozatosan megrendült, Kijev politikai jelentősége is 

csökkent.
A kijevi állam széthullásában több tényező ját

szott szerepet, de az elsődleges ok az ország nagy
ságából származott. A nagy kiterjedésű állam telepü
lései között nem alakult ki szilárd gazdasági kapcso
lat, mivel az önellátó faluközösségek nem szorultak 

más területek segítségére. Éppen ezért a belkereske
delem is korlátozott volt, mert sem szükség, sem le
hetőség nerc volt arra, hogy az egész ország terüle
tére kiterjedő piac létrejöjjön. Szorosabb kapcsolat 
csak ©gyes városok, fejedelmi központok és közvetlen 

környezetük között alakult ki, amely alapja lett a 

később kialakulé részfejedelemségeknek.
32zen kívül belső viszályok dúltak a fejedelmi 

családban is. A nagy kiterjedési birodalom távolabb 

eső részeit a fejedelem kénytelen volt fiaira bízni, 

de békesség csak addig volt, amíg azok atyjuk fenn
hatóságát elismerték. A nagy fejedelem halála után a- 

sonban egymás ellen fordultai:, nyílt harc tört ki
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közöttük. Ezek a körülmények mind közrejátszottak a 

kijevi állam szétesésében.
Vlagyimir Monomah /1113-1125/

- hogy az állam részekre hullását megakadályozza - 

kísérletet tett az egységesítésre. Az "erős kéz" po
litikájával fennhatóságát átmenetileg el is tudta ia- 

rtetnl a többi fej©delemmel, de halála után fiának, 

Ksztyiszlávnak /1125-1132/ az uralkodása alatt végle
gesen bekövetkezett az országnak a részekre tagolódé-
0&#

A feudális széttagolódás kora

A XII. rzóe&d második felére meggyengült és ré
szekre szakadt óorosz állam romjain több, egymástól 
eltérő jelentőségű és erejű feudális rész- 

állam, fejedelemség alakult ki.
A Kijévtől való elkülönülésre irányuló törekvés 

először Kovgorodban jelentkezett. Novgorod 

századokon át speciális jelenség volt Oroszországban, 
ezért a novgorodi fejedelemséggel a későbbiekben még 

külön foglalkozunk.
A novgorodi fejedeleraség mellett jelentőssé vált 

a rosztov-szuzdáli /Vlagyimiri/ fe
jedelemség, amelynek földrajzi fekvése igen kedvező 

volt* fontos útvonalak keresztezték, így a kereske
delembe maga is hamarosan bekapcsolódott. Fejedelme-
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inak sikerült megtartani a hatalmas területeket, to
vább erősítettek, sőt még szélesítették is annak ha
tárait.

Hasonlóan fontos szerephez jutott a hallos- 

volhiniai fejedelemség is kedvező földrajzi 
fekvése révén. A helyi fejedelem ennek köszönhette a 

megerősödött politikai hatalmát, amely kiváltotta el
lene a bojárok harcát: a fejedelmi hatalom viszonylag 

késői kialakulása miatt ugyanis a bojár földbirtoko
sok kizárólagos gazdasági hatalomra tettek szert, a- 

mit azután nem szívesen osztottak meg fejedelmükkel.
A belpolitikai problémák mellett a külpolitikai 

helyzet is egyre feszültebbé vált. A részekre dara- 

bolódott ország ellen a tatárok az 1256-1236. és az 

1239-1242. esztendőkben hadjáratokat indítottak, és 

Novgorod kivételével valamennyi orosz fejedelemséget 
egymás után leigázták. A 240 évig tartó tatár hódí
tás rendkívül súyloe következményeket vont maga ti

tán, de témánk szempontjából ennek részletezése mel
lőzhető.

A tatárok hódításaival egyIdőben az orosz nép
nek nehéz harcokat kellett vívni a nyugat felől be
tolakodókkal is. A német lovagrenddel egyesült svéd 

csapatok állandó veszélyt jelentettek az északi fe
jedelemségek, különösen Novgorod számára.
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A XIV. század második feliben - a tatár -siralom 

gyengülésével - a gazdasági álét erőteljesei fellen
dült. A mezőgazdaságban tovább gyarapodtak a termelő 

erők, fejlődtek a munkaeszközök, ás a földművelésben 

korszerűbb módszerekre tértek át. Növekedett az ál
lattenyésztés, a halászat otb. jelentősége is.

libben az időszakban az ország területére egé
szében a feudalizmus erőteljes kifejlődése jellemző. 

Megnövekedtek a feudális világi nagybirtokok /feje
delmek, bojárok birtokai/, valamint a "bojárfiak" és 

'"udvari szolgák" birtokai is. Bz utóbbiak a parasz
tokkal együtt szolgálataikért ideiglenes birtok gya
nánt kapták a földterületeket.A világiakkal párhuza
mosén az egyházi földterületek is jelentősen gyara
podtak .

t

A XIV. század végére a feudális elnyomás, a ki
zsákmányolás egyre fokozottabbá vált, aminek követ
keztében éleződtek az ellentétek a feudális urak és 

a parasztok között.
Brre a századra a városok megnövekedése is jel

lemző. Nagyobb ütemben fejlődött a kézművesség, áj 
Iparágak keletkeztek. A kézművesség fellendülésével 
a nyugat-keleti irányú kereskedelem is újabb virág
korát élte.

A feudális termelési viszonyok /a feudális füg
gőség és a területi széttagoltság/ már gátjaivá vál-



tak a termelő erők további fejlődésének. Nyilvánva-

lóvá vált a feudális széttagoltság felszámolásának 

és as egységes illan megteremtésének szükségese4ge. 

Az  erre  való törekvés teljesen összhangban állt a 

történelmi fejlődén irányával, mivel csak így lehe-

tett biztosítani as ország további fejlődését és az 

állemi függetlenség megteremtését. Ezt a nehéz fela-

datot végezte el az időközben megerősödő moszkvai 

fejedelemség. 

?:oszkvár3l a krónikAk 1147-ben tettek először 

említést. Gazdasági és politikai hatalommá alakulá-

sában több körülmény játszott szerepet. Rendkívül 

előnyös  földrajai fekviee révén centruma lett a kör-

nyező fejedelemségeknek, amelyek mintegy védágyűr(t 

alkottak körülötte, és felfogták a kiilső támadáso-

kat. ezen kívül itt keresztezték egymást a legfon-

tosabb vízi ős szárazföldi közlekedési, valamint 

kereskedelmi útvonalak. 

Az állain ogyesité®e érdekében as egyik legfon-

tosabb feladat as Arany Horda uralmának a felszámo-

lása volt,  amelyet  a XV. század közepére sikerült 

megoldani. A hosszú tatár uralom vitathatatlanul 

visszahúzó erőként hatott as ország gazdasági és 

kulturális életére egyaránt. 

Az orosz földek egyesítése Moszkva  körül, és a 

központosított orosz állam kialakulása az orosz tör-

ténelem egy újabb szakaszának a kezdetét jelentette. 
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E vázlatos történelmi áttekintés után vizsgáljuk 

mag a dolgozat irodalmi részének hátteréül szolgáld 

novgorodi fejedelemség táreadalrai-gazdaeági, politikai 
kulturális fejlődését, azt a különleges szerepét, a- 

melyet az orosz fejedelemségek között játszott.

Nagy-Novgorod és a novgorodi 
feudális köztársaság

A novgorodi feudális köztársaság központ
ja az egyik legjelentősebb óorosz város, ? e 1 i - 

kij Novgorod volt. Alapítását tí64-ra teszik. 

Novgorod kezdetben valószínűleg a szlovének törzsi köz
pontja. Tárossá alakulásában nagy szerep jutott а ко - 

rábban már említett fontos telepítő tényezőnek, a 

V о 1 h о v - folyónak, mint fontos 

A Volhov jelentősége a kereskedelem ki lakulusaval és 

fellendülésével tovább fokozódott.
Novgorod városképéről A. iiambaud síeialéletea le

ír sa alapján alkothatunk elképzelést: ’’Novgorod régi 
időktől fogva két részre volt szakítva, amelyeket egy
mástól a Volkhov választ el, mely az Ilmen tóból foly 

ki a a Ladogába ömlik. A balpartot nevezték í>z* Üsófi
a-oldalnak, hol Jaroszlávica Vladiídr a híres székes-

ví * iát пак.

egyházat építette, hol Novgorod Kremlje emelkedett, 
mely magában foglalta az érseki és fejedelmi palotá- 

A jobb parton volt a Kereskedés udvara, akát, • • •



Jaroszl .v udvarúval.. A két partot összekötő hid ne-

vezetes a novgorodi évkönyvekben. A Sz. Zsófia-oldal 

magban foglalta a nérevi, külvárosi és fazakas ne-

gyedeket; a kereskedő oldal az ácsok ős a szlAvok ne-

gyedét foglalta magban. Régi okmányok beszélnek cég 

-poroszok /livánok/ utezdjáról is. B nevek némelyike 

azt mutatja, hogy mint Rómában, itt is több nép gyúlt 

t;ssze ós alkotta Novgorod régi népességét." /1/ 

Y.L. JANYIN a következőket írja a varosról: 

"PTovgorodról nincs értelme beszélnünk, ha csupán 

a földsóncokon belüli várost látjuk benne." /2/ Ez  

így igaz, hiszen a novgorodi földek hatalmas kiter-

jedésű területeket foglaltak el. A XI-XIV. szúzniű-

bananovgorodi föld az I lmeny--tó me-

dencéjében terült el: r' ólkeleten a via-

gyiizir-szuzd6li, délen a szmolenszki, déleT , .ton 

palocki fejedelemség határolta, kelet ős észak 

felé pedig ezen az LraZZ6 ős az Ilszaki-Jeges-
teagerig terjedt. Legészelibb pontja Ladoga váro-

sa volt, amely a Volhov partján a Balti-tengerhez 

vezeti kereskedelmi  útvonalat védelmezte. 

A legfőbb hataloii birtokosa kezdetben Novgorod-

ban s fejedelem volt. Az ellentétes érde-

kű társadalmi osztályok és rőtegek harca, valamint a 
megszaporodó felkelések azonban a fejedelmet komin 

megfosztották ténylege$ hatam .t.íl. Az 1136-os na von- 
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rodi felkelés - araikor a városi szegénység és a pa
rasztság síkra szállt érdekeinek és jogainak érvénye
sítéséért - azzal végződött, hogy elűzték a városból 
a parasztokat kegyetlenül elnyomó Vszevolod fejedei
net. A felkelés eredményét azonbraa a bojárok haszn. 1- 

ták ki, és létrehozták a kijevi fejedelemságtól füg
getlen bojárkö z társaság ot. Ettől 
kezdve a hatalom a v e с в e kezében összpontosult, 

ahol teljes mértékben a bojárság befolyása érvénye
sült.

"A polgárok gyűlése, a viecee, amelyet az őrto
rony hangjával hívtak össze a Jároszláv-udvarba, volt 

az igazi uralkodó. Bz a köztársaság önmagát Nagy - 

Novgorod fenségnek /Gonzpodin Velikij Novgorod/ nevez
te. "Ki mérkőzhetnék meg Istennel és Nagy-Movgoroddal?" 

- tartá a közmondás*** /3/ "A viecsének sokkal nagyobb 

hatalma volt és sokkal rendesebben működött, mint bár
mely orosz városban, лй a testület hívta meg és űzte 

el, zárta be és fogta vád alá a fejedelmeket} ez vá
lasztotta és tette le az érseket; határozott béke és 

háború fölött, ítélt az állam ellen elkövetett bűn
tényekben.'* /4/ A veose választotta a poazadnyikot, a 

helytartót is a legfontosabb városi tisztség betölté
sére, aki szintén a bojárok közül korült ki. az egyház 

élén álló érseket is a kijevi metropolita jóváhagyása 

nélkül választották.
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A gazdasági élet alapját ezen a 

területen a mezőgazdaság, azon belül pedig a földmű
velés képezte, amely jóllehet fejlett technikával ren
delkezett, a kedvezőtlen éghajlati viszonyok miatt 

mégsem volt képes kielégíteni az igényeket. A gazda
sági életben a földművelés mellett nagy jelentőség
re tett szert a prémes állatok vadászata , a halászat 

és a eótermelés is.
A társadalmi munkamegosztás fejlődésével, a kéz

műipar kialakulásával megélénkült a kül- és belkeres
kedelem. Novgorod fellendülését elősegítette kedvező 

földrajzi fekvése, és leglényegesebbnek az a szerep 

bizonyult, amely a városnak a Kelet és Nyugat közöt
ti kereskedelmi kapcsolatok kiépítésében jutott. A

gkötötték az első szerződéseket 
a novgorodi és külföldi kereskedők. A kereskedelemből 
a város számira óriási jövedelem származott különböző 

adók, vámok formájában.
A feudális széttagolódás korában a kereskedők 

és a kézműves lakosság politikai jelentősége 

vekedett. A város iparosainak és kereskedőinek ki
tartó harcot kellett vivni a bojárokkal, hogy bizo
nyos jogokhoz jussanak. A lakosság elégedetlenségé

nek bizonyítékai a gyakori felkelések /1157» 1207, 
1228-29, 1257-59, 1270, 1340, 1382, 1418, 1421-22, 
1447/.

XII, századtól már

jnö—
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Oroszországban - mint a fejezet elején már 

lítettük - a XIII. századtól kezdve hatalmas erőket 

kötött le az idegen hódítók elleni védekezés. A mon
gol-tatár hódítás nem érintette ugyan a novgorodi 
földet, viszont azzal egyidőben a svédek indítottak 

támadást Nagy-Novgorod ellen, amelynek földjére már 

régóta fenték a fogukat. A XIII. század elején a 

svéd hódítók szövetségre lé ve a német papi lovag- 

ren del, együttes erővel zúdultak Oroszország és 

ki területeire. Alekszandr Jaroszlavics fajodéi 
kiváló hadvezér! tehetségének köszönhető, hogy a 

támadásokat sikeresen visszaverték, és Novgorod még 

sokáig megőrizhette kiváltságos helyzetét, azaz a 

vecse-koztúrsaság rendszerét az orosz fejedelemsé
gek között.

A XV. században, miután megteremtődtek a fel
tételek az orosz földek végleges egyesítésére, Novgo
rod sem kerülhette el sorsát. A bojársag - féltve 

politikai hatalmát és nagy kiterjedésű földbirtoka
it - nyíltan ssembsssállt az egyesítésre irányuló 

moszkvai törekvésekkel. Az ellenállás azonban nem 

tarthatott sokáig, 1477 szeptemberében III. Iván 

véglegesen megtörte Novgorod függetlenségét, "ki, 

nagyiej©delem - jelentette ki XII. Iván a novgoro- 

dlaknak -, a magunk államát akarjuk, ahogyan Moszk
vában vagyunk, úgy akarunk lenni birtokunkon, Nagy-



Novgorodban." A "magunk állama" pedig így fest: 

"... a vecse harangja birtokunkon, 	.'Jovgorod- 

ban ne legyen, poszadnyik /várostő/ ne legyen, hanem 

tartsuk fenn." /5/ í r Novgorod mint 6n6115 kifiz--

t.3raasá.g uiegszőnt létezni. 

A feudális Novgorod kultúrája 

Novgorod Oroszország e gyik legősibb kulturális 

kiizpontja. áaj'.ítoe társadalmi-gazdasági fejlődése, 

tcrténelme következtében kultúrája is jellemző vo-

adsokat mutat. 

kereskedelmi kapcsolatai révón a novgorodi fe-

jedelemség állandó bsszek6ttetésben állt Bizánccal, 

;_fia íze val, Skandináviával, valamint a német Hansa-

városokkal, így lehetőség nyílt arra,  hogy  Megismer-

kedjenek más államok kultúrájával. gppen e kor°<:n ki-

terjedt kereskeaelni kapcsolatok révén vált szükeé-

gessé, hogy a különbdző szerződéseket, rendeleteket, 

szabályzatokat stb. írásban röözítsák. Erről az á-

satá.sok sorín kitűnő állapotban feltárt n y l r - 

fakéreg-okiratok tanúskodnak. Kbsii-

111k a legrégebbiek a XI. századból száninaznak. AZ  í-

rás azrára a nyírfakérget speciális eljár zsokkal 
készítették elő, az írásjeleket pociit; csontból ké-

szült "íróeszközökkel" vésték rá. A nyírfakérgekre 

rtivzitett szövegek tartalma ,arról tanúskodik, hogy 



az Írás ; en széles kUrben elterjedt, és életkortól, 

nemtől, társadalmi helyzettől függetlenül nagyon so-

kan ismerték az Ír'sjeleket. 

A XII. században ki fe jl.ődött egj jellegzetes he-

lyi irodalom is. ennek e185 helyén kell megemlíteni 

az é v k b n y v í r á s t, amelynek központja a 

5z. Zsófia-székesegyház és a  Jurjev kolostor volt. 

A nov, orodi óvktinyvek jellemző sajátosságai a 

a tartalomban és a stílusban egyaránt megmutatkoznak. 

Az évkZ5nyvek Íróinak fi gyelmét mindenek előtt saját 

f ald jük, városuk eseményei kbtötték le. Hadjáratok-

ról, csatákról ritkán írtak, ellenben mindig tudósí-

tottak fejodelmeik utazásairól, egyházi 4s világi 

személyek haláláról stb. Ugyancsak gyakori téma volt 

a város laxosságának a fejedelmekkel, bojárokkal ví-
vott politikai harca. Az évkönyvírók nagy figyelmet 

szenteltek továbbá a különböző csillagászati, éghaj-

lati ós természeti jelenségeknek is. Soha nem mulasz-

tották el  egyetlen  olyan esemény rögzítését sem, mint 

például templomok, középületek, hidak stb. építése 

vagy átalakítása. ezek a tud sít-fisok tényszerűek, rö-

videk és pontosak voltak, stílusuk pedig; hivatalos. 

Novgorod városa ős a fejedelemség területe a 

régi uroszorszAg m l v s z e t i k O z p o n t-

ja is volt. A X. szízadi faépítészet - amelyhez a 

kcirny ék tiil,w feerdei bőségesen szol g:A tazttek épftó- 
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anyagot -, magas szintű mesterségbeli tudásról árul
kodik. Már ezekben a korai századokban hatalmas, tölgy
fából kószált, több kupolás templomokat emeltek. A 

későbbi ásatások eredményeiből arról is tudomást sze
rezhettünk, hogy a város polgárai faburkolattal ellá
tott utcákon közlekedtek, kivájt fatörzsekből pedig 

vízvezetékeket is készítettek. A Volhov-folyón átíve
lő első fahíd a városi élet állandó színtere volt.

A kőépítészet kibontakozása a XI. században kez
dődött. 1045-ben Vlagyimir fejedelem már kőből épít
tetett hatalmas székesegyházat a Kremlben, amely 5 

év alatt készült el. Bz a székesegyház a fejedelmi 
építészet nagyvonalúságát bizonyítja, Monumentalitás, 
erős józanság jellemzi az épületet, homlokzatán díszí
tés alig található. A bizánci hatás gyengülése miatt 

nincs rajta sem márvány kőborakás, sem aranylapos mo
zaik, sőt még összefüggő falfestés sem készült a XI. 

században.
Mint említettük, a XII. században nyílt felke

lésekhez vezetett a fejedelem, a bojárok és a városi 
lakosság közötti ellentét. Bojárköztársaság alakult, 

és a város bojárokból álló vezetősége - élén a püs
pökkel - kiűzte fellegvárából a fejedelmet, akinek a 

helyére az egyházfő költözött. Bnnek következtében 

megváltozott a Kreml és a Sázóf ia-székesegyház együt
tesének funkciója, mivel azok a bojárok és püspökök



nn 

I:atalr:i j  alkE:pdvé vilta.k. Az r  ~talakítások r.elle tt ek-

kor készítattók el a templom pravoszláv ikonoür -í.fiai  

sra,b.ílyokat követő egységes belső falfeetó©ét. A. tc;ip-  

loMbele6 freskéi népi stílusjegyeket őriznek.  

Az időközbon poleTbsodd város lakoseigának  

vEt®zete a XII. században alakult ki. Egyre nagyobb  

szimbsn PmelteY medLntemplomorat a ker.eskedSk és a  

tebetósebb ,polgárok. Sliek a  tellplol:;Ok az építtetők  

igényeihez ás enyeigi lehetőségeihez igazodva már jó-  

v.3l kisebb mE<r. etúek voltak. A t.'rsm4vE3szetek is e  

kereaY.ed3-kdz^iavee öntudat kifejezőivé váltak.  

/'. 

 

vároci poldri építészet fellendiilése a tatár  

veszély csökkenése, valanint a svéd-német terjeszke- 

dési politika  viAezahiízódása utáni id3szakra, a XIV.  

századra esik. A polgiri építészeti alkotésokat ha-  

gyor,.ln;; tisztelet, valamint a v:Sros t3nállóságának meg-  

tartásl.ra irAnyu7.6 törekvóc jellemzi.  

A feudalizmus korHt a nép költésze-

tének vir ' gz:í ea jQ11em7i.  A VrténQlmi,  

politikai .seményeket a nép dalaiben, ©poszaiben t1Fg-  

ISr.ök{tette, és ezek az alkot4sok sz' jról-szájra  

dobolva fennaaradt ~-k az ut3kor s^:ám<(.rn, mike  7.ber. hosz-  

az:í, több évszázados ú.t jukon jelentős viltozAsorat  

szenvedtek. E probléma tIrgyalásába itt net; kezdünk,  

hiszen a dolgozat tovf'bbi fejezeteinek éppen az a té- 

rnci i a . . ....V  
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FEJEZET

BILINÁK AZ OROSZ NJtPKC'LTÉÍSZBTBEN

Népköltészet és irodalom

Az irodalom elméletével foglalkozó kutatók min
dig nagy figyelmet szenteltek az irodalmi vagy ezű- 

кеЪЪ értelemben vett szépirodalmi alkotások és a 

népköltészet kapcsolatának, a népköltészet szépiro
dalmi műfajokra gyakorolt hatásának. Általános el
méleti bevezetőként KOVÁCS ENDRE és SZERDAHK1II IST
VÁN nyomán /1/ vizsgáljuk meg, hogy a népköltésze
ti termékek mennyiben tekinthetők irodalmi alkotá
soknak?

Az irodalom elnevezés - a szó etimo
lógiai jelentéséből kiindulva — 

alkotások keletkezésének módjára: az irodalom fo
galma alatt egy vagy több szerző írásban 

rögzített és továbbadott műveit értjük.

is utal

Ez a legáltalánosabb megfogalmazás, hiszen egy í-
rásban rögzített munka még nem feltétlenül irodal
mi alkotás. Az irodalmi művek legfontosabb krité-
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riuraa, hogy szerzőik gondolataikat közérde- 

tartalom mai töltsék meg. Az Irodalom 

ezen legfőbb ismérveit alapul véve elemezzük az i- 

rodaírni és a népköltészeti alkotások kapcsolatát.
szé angol eredetű, jelen

tése összetetts folk « nép, lore = tudás, bölcseség.
A szovjet irodalomelméletben a folklór rendszerint a 

nép által létrehozott, tehát kollektív alkotásoknak 

az összességét jelenti. Ki kell emelni a

jelentőségét, ami egyaránt ér
vényesül a folklór jellegű alkotások létrehozásában, 

előadásmódjában, fennmaradásában. Ennek megfelelően 

a folklór fogalmán kívül az orosz nyelvben ezeknek 

a műveknek még számos más elnevezésük is létezik, 

például народное поэтическое творчество, народная 

словесность, устная словесность.
A folklór keletkezésének idejét illetően jóval 

régebbi az 

eredeti formájában még az írásbeliség kialakulása és 

elterjedése előtt létrejött. A keleti szlávok ősköl- 

tészetének nyomai egészen az osztály nélküli társa
dalom koráig nyúlnak vissza. Ezek a kezdeti alkotá
sok - ramkadalok, népi alkalmi költészet — kisérték 

az embert mindennapi munkája és a természettel ví
vott küzdelmei során, tehát gyakorlati szükségesség
ből eredtek. Később, az osztálytársadalom klalakulá-

k ű

folklórA

kol
lektivitás

irodalomnál, hiszen
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sával új bb műfajok keletkeztek, amelyek teuatikijuk
ban én formájukban az új, megváltozott társadalmi — 

gazdasági viszonyokat tükrözték.
A nép ajkán keletkező alkotások aa írásbeliség

szájhagyományo
zás útján terjedtek, így szövegeik maradandó rögzí
tettség hiányában nem váltak véglegessé. A közösségek 

ttigj ai az előadott műveket könnyen eltanulták és to
vábbadták. Azok ily módon széles körben elterjedtek, 

de közben közvetítőik alkotó fantáziája a tartalmukat, 
terjedelműiket, dallamukat stb. jelentősen megváltoz
tatta. így ezek a művek tulajdonképpen csak egymástól 
kisebb-nagyobb mértékben 

c i «5 к b a n 

sait azonban ennek ellenére sem szabad múló értékű- 

eknek tekintenünk, hiszen ha módosult formában is, de 

nemzedékeken, évszázadokon át megőrizte őket az embe
ri emlékezet.

Később, évszázadok múltával a folklórgyűjtők — 

felismerve a népköltészet romekeinek értékét — írás
ban rögzítették azokat, ilyen formában pedig maradan
dóvá, az Irodalmi alkotások más válfajaival egyenérté
kűvé váltak, és teljes joggal a szépirodalom körébe 

sorolhatók.
A századokon át szájhagyományozás útján terjedő 

népköltészeti alkotások rányomták bélyegüket az iro-

kialakulása után is

eltérő v a r i á -

A folklór alkotá-léteztek.



dal::i málfajokra. Ismeretes, hogy írók, költ4k, sőt a 

zene és a képzőcol vészét nagyjai is sokat merítettek 

a folklúr témakJríb61. 

Szovjet irodalmi tanulmányokban és tanknyvek-

ben /2/ a foiklórt mmiNos ismérv alapfám Ma is kU-

lvnb'.ztetik az irodalomtól. Elsőként a folklórnak az 

osztály j el legét emelik ki, an nnyiben 

az a feudális és kapitalista társadalom alávetett osz-

t.lyainak /parasztok, kémelvesek, ,runkAsok stb./, te—

háta népnek a m ü v ó s z e t e. A nép 

e meghatározás szerint nem választható egymástól i-

zol: alt táreadaLni osztályokra, rétegekre, mivel közös 

nemzeti is t.Srsads1mi célokért küzd, együttesen bar-

col  kissibedwolói is elnyomói /ftildbirtokcsok, ide-

gen hódítók, egyházi ellen. 

A folklórt rendkívül Llély álotszer' sé g is jellem-

zi, mivel c:gyetler alkots cem szak!A el a nép konkrét 

torekvésoitől, nézeteitől, hanem annak életmódját de 

mindennapi életét, kUzdelmeit isatli  MO&  

A népkt$ltöeetben érvényeetiló kollektivitásról 

és a ez<,vegek id őtállóscgárt`1 — mint a folklórt az i-

rodal.olmntól rnegkí lCnb«ztető legfontosabb  krítériumok• 

ról -- korTi.bban már szóltunk.  

A folklór nyelvezete is mutat eltérést 

az irodalmi a1kotf sok nyel vét31. ::rezel részletesebben 

később, a konkrét maeleaizéeek kapes<z.n foglalkozunk. 
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alkotta, hanem az irod.aloyltudorn ny  m ente r e é -

F,es azakkife j e zés©ként került a  

i tizhasrn íla.tba.  

Vizs ifjuk meg V; ZEVOLOD MILLER /3/ nyomán azt,  

hogy mikor és hogyan jelentkezik a bilina kifejezés  

a ezakirodnlom=ban  d  

E fogalommal Md'i 	lalakesunk a népkolt é- 

esettel és konkrétan a biliaikkal foglalkozó publi-

kációkban. 8Z•N. GLINKA a "Pycexer BecTmrx" /1808/  

oimű művében, amelyben Kirea Denyilov gyűjteményé-

nek Jakubovics-féle kiadásáról ír, a bilinákat  

"ApeBHRe CTL!XOTBOpeHM.R"— nak nevezi.  

KALAJDOVICS az első Jakubovi. cs-féle kiadás u-

tán újra megjelentette Kirea Dan;rilov gyűjteményét  

"iLpeBxxe pocce cyxe cTxxOTBOpeHisx" /1818i ctm a- 

latt. Előszavában az egyes művekről szólva azokat  

versnek, dalnak, mesének /cTinoThopeme,  i~ecHi , 

CKasxa/ nevezi, a bilina terminus egyetlen alkalom-

mal sq szerepel nűle.  

t. - AK:VAF ü V az 1850-es években a biiinákrdl í-

rott munkáiban színtőn nem használja a bilina kife-

jezést.  

iia ►JAKOV Kire j evezd j gyűjteményéhez Írott e-

lűazav ban az Ilja i ,iuromec és a Vaszilij Kazi'airo-

viae című bilinákról szólva azokat egyszerűen úgy  

nevezi, ho'y "CKa3KU 0 őoreTUpax".  



■a
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A kutatások során kiderült, hogy a Miina kife-
"CTa-jezést maguk az előadók sem ismerték, hanem a 

рина", "старинка", "старикушка" elnevezést alkal
mazták.

BARS20V erről a problémáról a következőképpen vé
lekedett: ”з наше время имя былины искусственно при
дано богатырским песням, которые в Олонецкой губер
нии отнкщь не называются былинами. Обнчное их народ
ное название - старина или старинушка." /4/

A bilina kifejezés tehát annak ellenére, hogy tu
dományosan nem megalapozott, annyira elterjedt és oly 

szilárdan gyökeret vert a szál; Irodalomban, hogy onnan 

száműzni már nem lehet. Eredetére vonatkozólag pedig 

a kutatók úgy tartják, hogy az "Ének Igor hadáról* cí
mű műből származik: а "по былинам сего времени" 

kifejezésből került a tudományos textológiába. Ezek 

után rátérünk a bilinák műfaji jellem
zésére.

A bilinák műfaji jellemzése

A bilina vagy népeposz ritmikai fo: 
verses nagyepikai alkotás. 

Sajátos szemszögből, jellegzetes módon az orosz tör
ténelem eseményeit, a középkor politikai viszonyait, 

az egyén és a közösség által elfogadott erkölcsi nor-

szerint



miket, a köznapi <lat esezaí nyeit dolgozza fel. one-

1 eketény középpontjában.  rencíkívül.i tula j donsAgokk al 

felruh.Azott főhős .°x.11., aki vagy sz j ít erejéből, vr4oy 

ritkább esetben természetfölötti lén.,rektő t'aogAtva 

e ry  közösség, gyekran agy, egész orosz nép slására nagy 

horderej:Z cselekedeteket visz véghez. A nép mindig  o-

lyan tulajc1one gokkal rdhAnza fel hőseit, amelyeket 

az eposz megalkotám:mak idűszak iben a  legidtilisab-

baknak lát. Lz a történelmi hős-típus e' yes f ti ma- 

gáiban azokat a pozitív jellemvonásokat - erkelcsi tar_-

tást,hum íni t.^.at, fizikai erőt, hí orstigot, hazacc.ere-

tetot, szabadságszeretetet, társadalmi és közéleti ak-

tivitást stb. - amelyeket az adott korban a nép pozi-

tívan itélt mK. ♦ főhős előtt .íll' feladatok  milksop 

megoldhatatlannak tűnnek, ezért olyankor f antasztikus 

eleinek is keverednek a realitás síkján futó események.-

be. tsz a meseszövés azonban  modboosithat5, hiszen tud-

juk, hogy a bilinAk nem vidós tertáeeiii eseményeket 

ábrázolnak, és nem a létező személyek cselekedeteit 

mesélik e1. A bilindkban a nép történelme, életmódja 

és kiizdelasi saj.itos prissía keresztül tárulnak elénk: 

oly módon, ahogyan az esem`y►eket maga  a nép Vetélte, 

tapasztalta és értékelte. 

Hiábavaló lenne tehl'at a bilinákban az orosz, nép 

történelmi múltjának dokuriontumszer1 feldolgozását ke- 
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resnünk. "Lплана не остаток прошлого, а историческое 

произведение о прошлом. Её отношение к прошлому не 

пассивно, а активно, ь ней отражены исторические 

воззрения народа, сторическое содержание бнлин пе
редаётся сказителям сознательно. Содержание истори
чески пенного в историческом эпосе есть результат 

сознательного, исторического отношения народа к со
держанию эпоса." /5/

A bilinák keletkezésének
szakété zai

A bilinák kialakulása és további fejlődése szo
rosan kapcsolódik a történelem és a társadalom fejlő
déséhez. A fennmaradt szövegek vizsgálata alapján a 

bilinák keletkezését az osztály nélküli társadalomnak 

a megszűnéséig, a feudalizmus kialakulásáig vezethet
jük vissza. Az első időszakban, a bilinák előtörténe
tének korában — IX. század — az ősköltészet a termé
szettel szemben védtelenül kiszolgáltatott ember kap
csolatát tükrözi. Ez a költészet elsősorban nem is 

esztétikai, mint inkább gyakorlati szükségességből e- 

redt.
Bilináról mint önálló műfajról а X. századtól be

szélhetünk. Sz a második szakasz а XIII.-XIV. száza
dig tartott, és egybeesett a kijevi állam virágkora-



val majd buks~val, vs.lari~±t az orosz Allan feudális  

széttagolódásával. 7,z volt a bilin4k keletkezésének  

1egintenyivebb szakasza.  

4 ILIT, szAzad.tcSl a XVII. saa3.zadig terjedő ició-  

ezekb4n egyre  kevesebb bi,lina született. Az előadók  

- új tematika hSaán - aktuális eseményeket csempész-

tek a régi WzUvegekbe, átfogalmazták asokEt, 4s az  

eL•:_~lt 

 

idők bilináinab szereplőit az adott korból  

vett ncisijkkel /pl.Ivan Groznij/ helyettesítették.  

A% VIII. sz(lzadtól kezdve a bi? in:a fokozatosan  

feledésbe u:c;riü.tek, előbb a nagyobb városokban, ké-

sőbb a peremvíciékiken majd a fa].vnkban is.  

r;int isneretes, a mai Szovjetunió területén van-  

nak olyan ki;rzetek, ahol bilinák neL szúlettek,  az  

emberek nq io ismerik azokat. Vajon mi az oka annak,  

hogy az orssdg Mee teri..l.etein a nép a bilinák alko-  

tAsá.n.ak t;azdas iagyoullny;.Lval rendelkezik, mSg mods vi-

dékeken a bilindk ismeretlenek? A vé.l.as ~. egyben ::o-  

gyardzatul szolo:,l a főbb tematikák kialakulásAmk o-  

kaira is, mivel a nagyobb  tematikus egységek /ún. cik-

lusok/ jellemző módon alakultak a bilinik keletkezé-  

sének főbb centrumaiban. A bilinák epikus ciklusokba  

való sor.olishoz az alapot a tematikai hasonlóság és  

a keletkezés helyének területi a.onoe. iga nyújtja.  

Említettük, hogy a billnrik keletkezésének leg-

intenzívebb szakasza egybeesett  a kijevi  



z d 1 1 a m virigkorával, majd as sst WOW  feudális  

részfejP►delemeézekre szakadés időssakillai.. ftekMen a  

századokban az orosz állam központja Kijev volt. A ki-

jevi Ailam és Kijev  varos gazdasági, társadalmi, poli-

tikai és kulturális életének eseményei bőven kí.nálták  

a legváltozatosabb téaAkRt a népköltészet száIIt:sre. Az  

állam élén álló I. Vlagyimir fejedelem, valar:dint a fe-

jedelmi kisdret politikai és közéleti tevékenysége a  

bilinákban gyakran került  az érdeklődés középpontjá-  

ba. Kijev  mint fejedelmi kz: zpont látta el az ország  

külső t:ímadl:.sok elleni védelmét. Nen véletlen, hogy  

a bilinákban az .illarmot védelnező hősök. szintén Vla-

gyimir fejedelmi Udvardho'L, kiséretóhez tartoznak. A  

tematikri.k alapján r,egrIllapítható tehát, hogy a bili-

nák keletkezésének Fg;jik körzete az o r e z  á ~; 

d éli vidéke  volt Kijev központtal.  

A kijevi fejedelemséget  nyugat felől  hRtá rold  

h a l i o s- v o l h i n i a  i fe  j edelemeég terü-

letén is srKirnos bilina született. Tzen a vidéken a bi-  

linák keletkezését hasonló  uk indokolta, mint amit a  

kijevi  fej edelems6a,;e1 kaposclatbnn enlítettiink s a  

fejedelemség virágkora  a X.II -XIII. sz  4adban.  

Az ezt követő századokban oecSkkent Kijev és a (bi-

ll vidékek politikai jelentősége, a lakosság ószakra  

történő vándorlásúval áthelyeződött az új biliné.k ke-

letkezésének  központja  iÜ•  Az  orsű~i~,3  északi  telúJ.etl7-  i~~ Y4lJVVrJ  



in k_ e e  kedik az az alkotó tev4kenJ eéG, amely   a 
novgorodi fe j edelemség terüle-

tén folyt.  Novgorod jelentőségét tekintve Kijev után 

a mú.sodik helyet foglalta el, ha ugyan nézi, volt veig 

egyenrangú. Jovgorod kiemelkedésének okai: 1. A te--

udUis víroa a politikai ós gazdasági életben kules-

fontosságü szerepheg jutott. 2. köz a vidék alsfaj ta 

természeti adotteágok%el rendelkezett, mint a déli 

területek. 3. Nem volt abazolűt fejedelmi h€;.talotn, 

eltérő volt a lakosság rétegződése: a ft7ldmdveléseel 

foglalkozók mellett egyre nagyobb szerephez jutottak 

a kereskedők án a kázm,ivesek. :iindoz erősen ne L;hatd-

rozta a novgorodi fejedel.ssóg tsrtiletén szüiletú né-

pi eposzok jellegét, tesatikájct. 
Az  északi származású bilinák a déli teráleteken 

feljegyzettekkel szebben méz; egy eltérést rutattaks 

sokkal időtdllóbbaknak bizonyultak. Jzdvegoik módo-

sultak ugyan, de l'5nyegesen ki ebb mértékben, mint 

a délen feljegyzett 	 finnek tibb  oka volt. 

1. A saöv+e sk lanamarmadiedbos i. nagyfokú segórzósé-

hez hozzájárult a települiserk Wizötti nagy  tévals í ;, 

a vidéki lakoss;fig í y hasógesebben megőrizhette a 

szövegeket. 2. BilinAk olőaddsável a munkavégző la-

kosságnak csak mejlatározott rétegei foglalkoztak, 

mégpedig olyan emberek, akiknek egyhangú, idáigéflyes 

és inkaJbb nagyyakorlatot, 	f 1rj ell,e t igénylő 



- 61

munkája lehetővé, sőt bizonyos értelemben szükséges
sé is tette ezt a tevékenységet. Gondoljunk csak a 

halászati eszközök /halászhálók stb./ készítésének 

■unalmas, hosszan tárté folyamatára, a halászáéra, fa
vágásra, faúsztatásraí 3. Az emberek a munkájuk jelle
gétől függően huzamosabb ideig kénytelenek voltak tá
vol, egymástól elszigetelten élni. Ilyenkor saját szó
rakoztatásukra is mesélték, továbbadták az ismert szö
vegeket, s közben módosítottak, változtattak rajtuk.

Természetesen jegyeztek fel szövegeket az ország 

más területeim Szibériában, Belorussziában, valamint 

a Volga vidékén is, de lényegesen kevesebbet. Fennma
radásukat ott nem segítették olyan kedvező feltételek, 

mint északon, ezért hamarabb feledésbe rültek.

A bilirák ciklusai

A bilinák a tematikák azonossága és a ke

letkezés helye alapján nagyobb ciklusokba 

sorolhatók. К/ШШ EkZsiÍBM /6/ három nagy 

epikus ciklust különböztet meg egymástól, amelyek a 

bilinák keletkezésének korábban ismertetett főbb cent

rumaihoz kapcsolódnak.

A kijevi bilinaciklus tema

tikáját az orosz népnek a sztyeppel nomád törzsek, ké

sőbb a tatár hódítók ellen vívott küzdelmeiből meríti.



A ciklus bilin'tinnk hősei 	kiemelkedik Y 1 j a  

-t  u  r o rn  e  c, Akinek  al ak j_i  t +a. n  ép ideális voná.sok-  

kal, jellemét pozitív tulajdonai okkal ábrbzolta. Il-  

ja több eltérő tém4jú bilina fő°húee. A ki ♦iAvi  bilinák.-  

nak hozzá hasonló  pozitív  alakja Dobrinya  és Al,j  o®a  

Popovios is.  Annál bonyolultabb azonban Vlpa;,vinir fe-  

jedelem figure►ja, akiről az  ease  b1lin=á.kban igen  el-

térő jellemzéseket  olvaeha.tunk. Sok esethen nem is le-  

het eyértelrm.ien ruegAllapítani, hogy a fejedelem sze-

mélye I.  Vlagyimirt /978-1015/, vagy Vlagyimir onU-  

moh  o t /1113-1125/ sintí, r za - e?  

A n o v g o r o d i b i l i n a c i k l u s 

tematikája  a kijevitől alapvetően  abban kiiltinbiissik,  

hogy inlslibb a nép életét, a tirsadaliai oszt:Alyok kon-  

fliktueKit éllítja kéizáppontba. Hőseit is ennek meg- 

felel űen vAlogat j a meg az egyszeri emberek, kereske-

dők kOzül . A legismertebb a ciklusból 5 z a d k ó 

és V g s z i  l  i  j 	i3 u e z 1 a j e v fizuré.  j a.  

Malin  isrzsébet a kijevi és a novgorodi bilinik  

mellet* elkiiléíniti még  a  

n 1 a i b  i  l  i  n  a c i  k l u  s t•  

Az  említett ciklusokon kívial M. S'LPERANSZKIJ /7/  

megkülisnbúzteti mé,; a moszkvai  b  i  l  i -  

n Ak c  iklusaá  t,  és az  un. "bilina  

e z k o m o r o s i n  a" -t. A  moszkvai bil.inAk té--  

•r~a~ ra~ wi.n ~. annyira 	mat 	t 	♦ -  s7 	I  ♦.  ♦ azauia.cso nom csililylí'!S a  ,~úu14 tSiiLÍl3t3nJit3 ~UÚl ltstirltj.K,  !la- 
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nej: gyakran az irodalomból kölcsönzik. Kevés as ide  

sorolható bilina. Az állani 4Ioszkva kör41 történő e-

Gyesit4se után, tehát a viszonylag későn létrejövő  

bilinák is hamarosan a t3rténelmi énekeknek adták  át 

helyüket. A "bilina szkomorosina"-hoz sorolható ma-

vekben felismerhető, hogy azok "tlkotői" és előadói  

a csepűrágók voltak, mivel a bilinák az ő életmód ju-

kat, tevékenységüket is tükrözik. M. Szperanszkij  

véleménye szerint ilyenek a 3a31A.110  8 G' :Oi1~0~OXZi, 

0 60JIbWOM Nice, Hedmailua, BackmicA nbmi rna eímú  

bilinek.  

Az említetteken kívül léteznek még más, ezektől  

eltérő felosztások is. L.N. MAJKOV /8/ például négy  

bilinaciklust különbt'ztet meg egymástól* vlagyimiri,  

novgorodi, moszkvai és kofák ciklust.  

A bilinák tartalmi sajátosságai  

Említetteik, hogy a bilina tormailag verses nagy-

epikai alkotás. szóltunk azokról a körülményekről is,  

amelyek a bilinák sajtos tematikáját életre hívták.  

Az «egyes szüzsék azonban igen eltérő témakbrtkben mo-

zognak, amelyeknek csopor_toeiVsl t legkörültekintőbb  

módon V.JA. PítüPP /9/ végezte el. A bilinákat tarta-

lom szerint vizsgálva megkülönbözteti egymástól a hő- 

si té■ $ /repoxiecicliV • meseszere /cKasotiH 2/  
valamint a novellisztikus /HoBear. moTxmecxA<`/ bili- 
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nákat, végül elkülöníti azokat, amelyek témájuk sze
rint a balladákhoz közelítenek. A hősi témájú bili- 

nák esetében a ’'hősi” jelzőt Propp véleménye szerint 

nem lehet minden történelmi korra vonatkoztatva azo
nos módon értékelni, mert ami hősi jellegű volt egy
kor, az később veszített jelentőségéből. A hősi té
májú bilinák alapmotívuma a harc, a nyílt összecsa
pás, az országra támadó idegen hódítókkal vívott csa
ták. A hősök cselekedeteit hazájuk érdekei irányít
ják, az összeütközésekből pedig mindig e nemesebb cé
lokért küzdő, rendszerint magányos hős kerül ki győz
tesen, aki ezáltal a nép álmait, vágyait váltja való
ra. /Kijevi bilinaciklus./

A hősi témájúakhoz közel áll a bilináknak azon 

csoportja, amely a köznapi élet problémáit, a társa
dalmi harcokat dolgozza fel. A főhős a fejedelmekkel, 

bojárokkal küzd, a nemesek és a gazdag polgárok ha
talma ellen lázad. Ilyen harcot vív a főhős a Szadko 

vagy a Vaszilij Buszlajev című bilinákban. /Hovgoro- 

di bilinaciklus./
A novelliaztikus bilinákban nincsenek harcok és 

fegyveres összecsapások, többnyire köznapi témára é- 

pülnek, mint például a Volgáról és Mikuláról szóló 

bilina, vagy a Szőlővéj Bugyimirovics.
A balladákhoz közelítő bilinákban a hősök vala

milyen tragikus kimenetelű szerelmi, családi történet 

szereplői.
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.Fontos helyet foglal el a bilÍrták csoportosítá
sában a leánykérés totója. Ezeket a müveket azonban 

a kutatók inkább a meseszert! bilinákkal azonosítják, 

amennyiben a szereplők többnyire meseszerű szituáci
ókban cselekszenek.

Hősábrázolás a bilinakban

V.JA. PKOPP felosztásából megragadja figyelmün
ket az az alapelv, amely szerint a tematikák a bili- 

nák fő konfliktusai, és ezzel szoros összefüggésben 

a főhősök cselekedeteinek jellege alapján különülnek 

el egymástól. Nézzük meg, milyen hőstípusokat alakí
tott ki a nép a bilinákban!

A hősi témájú bilinak főszereplői a feudális ki
jevi állam pozitív figurái, akiknek az a hivatása, 

hogy Oroszországot megszabadítsák az idegen elnyomók
tól, törekedjenek az orosz egység megteremtésére, vé
delmezzék a népet uraik elnyomásától stb. Ezeknek a 

hősöknek különleges elnevezése a 

melyet csak a kijevi bilinaciklus főszereplőire alkal- 

az irodalomtudomány. A főhőst a nép igyekszik el
különíteni a tömegektől. Sokszor már a születése pil
lanatában kiderül, hogy nem mindennapi ember jött a 

világra. Nem ritka az sem, hogy ezeket a kivételes te
hetségű embereket terméssetfölötti lények vagy egyéb 

elemek hozzák a világra. A hősök rendkívüli tulajdon-

bogatir,a-



s1gokkal rendelkezne.: idealizált pozitív jellemvo-

násokat, erőt és bátore'lr;ot egye-

sítenek magukban. Több bilina főhőse emberfölötti tu-

lajdonságokról tenz tanúbizonyságot: képes cokis  alak ot 

`lteni, érti a7 ál? atok nyelvét, halhatatlan stb. ?:z  

a háetipus többnyire magányos, egyedül kénytelen meg-

küzdeni as előtte álló nehézségekkel, ezért a kivéte-

lee tulajdonságokra szűksége is van, hogy a konflik-

tusból győztesen kertilheseen ki. A népi epikus hősök  

ttírsadalmi hovatartozása a hősi tém 3.jú bilinékban ne j 

játszik szerepet. A kijevi biiinaeiklus legkedveltebb  

epikus hőse  Ifja rturomee. Mellette  ál and3 szereplő-

ként jelen van Vlagyimir fejedelem is, aki csak any-

nyiban pozitív ficur6ja a bilináknek, amennyiben a-

roszors á.g ej;ységét szimboli7A l ja. A nép soha nem is  

tesz egye nlósétjelet  as  általa idealizált hős ős Vla-

gyimir közé. A feudalizmus korinak negatív hősei az  

orosz földre betörő  idegen hódítók ős a népet elnyo-

mó kize kmányolá osatály tagjai. akiknek ábrázolása  

a bilinó.kben a főhősökével mindig ellentétes elője- 

lú. 

A nép a hősi cselekedete  ken kívül  rendkívül  

nagyra értékelte a békés ternQl Stm:nkát. A Volga  és  

iiiku].a cimú bilina igen szép példája a paraszti mun-  

ka elismerésének. Hőse  nem harcokban jeleskedik, hr—

nem a kemény munk{  t végző  se„trS,ret:S pb ~i'~aQ z tei iyvr  



Yiguráj át testeseti ieg. A  tudü .c, a mesterségekben va-

ló jártass'g ezeknél a hősöknél mindig előbbrevaló, 

mint a puszta fizikai erő. 

A  tud<+.st, a tapasztalatot mindig az idősebb nem-

zedék képviseli a bilin ban. zt a szerepet sokszor 

a nők töltik be. /ebben a momentumban a matr_iareh.tus 

nyomai fedezhetők fel./ Számos anya óvja fitt a ro41 

leselkedő veszedelemtől — rendszerint hiába, 40 ebből 

származik a konfliktus. Az idősebbek intelmének indo-

koltadga, miníiig beigazolódik az események során. ?.z a 

motívuma me ;talAlható például a Dobrinyáról és a Vaszi-

lij Buszlajeviosről szóló bilinákban. 

A tVIrsadalmi ellentétek és a  közéleti események  

témáját feldolgozó bilintkban a főhős egy egész tár-

sadalmi osztállyal, réteggel, annak erkbloseivel 68 

életmódjival kerül ellentétbe. A főhős érdekei, cél-

jai  ellenkeznek  eme társadUlmi osztály vagy  réteg  /ál-

taliean a bojárság, a kisedkmé,nyoló oszt-`ály/ tatjai-

nak értekeivel. A nép törekvéseit megvalósító fieze-

repló az,onban képes az előtte íl.ló ekadqlyok lektiz-

désére. 

A női szereplők a legtöbb bilinában hk..ttóvbe szo-

rulnak. Az anya mindig pozitív alakja az epikus; alko-

tásoknak. A bilinák különös tisztelettel övezik a meg-

üzvegyült édesanyákat. Gyakori szereplők a mom esezo— 

n ek ée a feleségek i n, VII var,- az °.A adó, hur 6Gc 

nőket, vagy éppen a osalfa asszonyokat mintsí . zzák. 
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A bilinák "alkotói"

A bilina műfajának jellemzésekor megállapftot- 

tuk, hogy a nép körében kollektiven létrehozott alko
tásokról ven szó, amelyek ezéjhagyományozás útján ter
jedtek és maradtak fenn. Bizonyára meglepő ennek az 

alfejezetnek a címe, mely szerint a bilinák alkotói
nai; személye után kutatunk. Ha a bilinák szerzőit va
lóban egy személyben keresnénk, vállalkozásunk bizo
nyára nem vezetne eredményre, éppen ezért a problémát 
a következőképpen módosítjuk: a társadalom mely réte
geinek és csoportjain* alkotó tevékenysége hagyott 

nyilvánvaló nyomokat a bilinák szövegének, tematiká
jának kifejlődésében és további módosulásában?

Mielőtt a bilinák a széles néprétegek körében 

ismertté váltak, a szövegek terjesztésében igen fon
tos szerepet j Hozottak a hivatásos előadóművészek, a

"В самом содержании, а также 

в анализе поэтических приёмов былинной поэзии, не 

трудно открыть близжашпих предшественников совре- 

менннх крестьянских "сказителей” в лине добрых мо- 

лодпев и веселых людей, "скоморохов", этих почти 

единственных артистов и поэтов русского средневе-
КОВЪЯ."/Ю/ Több bilina hőse, például Szőlővé j Bu-

akik guszlájukat pengetik, 
kétségtelenül a csepűrágókat mintázzák. Ennek ©lapján 

M. SZPKKAN8ZIKJ a Szolovej Bugyimirovics című bilina

csepűrágók.

gyimirovics, Szadko stb • *



- 69 -

bevezetőjében a következő megállapítást tosai:
это дает право предположить, что наша былина, 

если и не была, быть может, сложена "веселыми 

людьми" скоьопохами, этими носителями в прежнее 

время произведений устной словесности, отчасти и 

их слагателями, то во всяком случае она прошла 

через их среду, прежде чем стала достоянием те
перешних своих хранителей — певцов из крестьян."
/11/ össámba kell azonban vennünk azt a körülményt 
Is, hogy a csepűrágók igen népszerűek voltak az 

berek között. Készt vettek esküvőkön, halotti toro
kon, egyéb családi és népi ünnepeken, miközben da
lolva, táncolva, hangszeres kísérettel előadott é- 

nekekkel, mondókákkal, billnákkal stb. szórakoztat
ták a közönséget. Véleményünk szerint nem biztos, 

hogy csak a csepűrágék mintázták saját magukról a 

b11inak hőseit. Megtehette ezt a nép Is, aki elta
nulta a szövegeket, és jól ismerve a csepűrágók te
vékenységét, életmódját, külsejét, egy-egy bilina- 

hőst hozzájuk hasonló külsővel, tulajdonságokkal ru

házott fel.
Ugyanilyen bizonyossággal felismerhető a bili- 

nák szövegeiben a fejedelmi kiséret, a
tagjainak alkotó tevékenysége is. Krre 

a felfedezésre a kutatók az " -nek Igor hadáról'’ cí
mű, а XII# században keletkezett mű és a harci hős-

• • •

d r u -

z s i n a
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tettekről éneklő bilim Je szővegének, művészi kifej e- 

zoeazKözeinek összehaeonlít -sa alapján jutottak* Kyil- 

vénvaló ugyanis, hogy az idegen hódítók ellen vívott 

harcokról ások tudják a leghűségesebb képet festeni, 

akik rangúk is részt vettek a csatákban, és emellett 

írástudó, művelt emberek is voltak.
Végül meg kell említenünk a 

kát, miivel számos bilina nyúlik vissza egyházi for
rásokig. A régi Oroszországban a műveltség szinte tel
jes mértékben egyházi volt, világi irodalom alig lé
tezett. főbb bilina viseli magán ennek az egyházi mű
veltségnek a nyomait, amelyeknek forrásául az apokrif 

irodalom, a szentek élete, valamint a különböző bib
liai jelenetek szolgáltak. A leghitelesebb példa azon

ban a ”40 калик С каликою” című bilina, amelynek 

lés igalapja is létezik, /lágy, a XIV-XV. században is
meretlen szerző által írott évkönyv arról tudósít, hogy 

1136-ban és 1329-ben 40 v ndorszerzetee indult Sovgo- 

rodból zarándokúira Jeruzsálem városába./ Az említett 

bilina kapcsán pontos elképzelést alakíthatunk ki 
zeknek & szerzeteseknek az életmódjáról, erkölcseiről, 

külsejéről.

zarándoko-
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IV. FEJEZET

A BILINÁK MŰVÉSZI SAJÁTOSSÁGAI

A bilinák kompozíciója

A bilinák tematikája és a sajátos hősábrázolás 

az epikus alkotások különleges kompozícióját felté
telezi. A tulajdonképpeni s z ü z s é t mintegy 

keretbe zárja a bevezetés, amelynek két 

része vans а "запев"0в а "зачин" . A müvet a vé
gén pedig befejezés vagy "исход" zár
ja le.

A bilina kezdősorai, vagyis а "запев"csupán 

hangulatkeltő szerepet tölt be, és mint ilyen, tar
talmilag nem kötődik az elbeszéléshez. N< 

bilina elején található meg, inkább a már nagy elő
adói gyakorlattal rendelkező énekesek alkalmazzák: 

Высота ли, высота поднебесная,
, Глубота, глубота, океан-море;

Широко раздолье по всей зег&пе,
Глубоки омуты днепровские. /I/
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A bevezetés "зачин" része előrevetíti a bili- 

na témáját, megjelöli az események helyszínét, bemu
tatja a szereplőket:

Из славного Ростова красна города,
Как два ясные сокола вндётызали - 

Выезжали два могучие богатыря:
Что по имени Алешенька Попович млад 

А со младым Якимом Ивановичем.
A bevezetés funkciója a hallgatáság érdeklődésé

nek felkeltése, figyelmének Összpontosítása, ami 
zért nagyon fontos, mert a bilinák szájhagyoraányozás 

útján terjedtek tovább, tehát élő előadások formájában 

hangzottak el.
A befejező rész lezárja a bilinát: összegzi a mű

ben elbeszélt eseményeket, esetleg utal a cselekmény 

további fejleményeire, amelyeket a bilina már n 

talmaz, vagy csak egyszerűen tudatja, hogy vége sza
kadt az elbeszélésnek. M.Sz. Krjúkova például a Va- 

szilij Buszlajévről szőlő bilinát a következő sorok
kal fejezi be:

/2/

йшшо той нашей старинушке конепь пришол.
Как Волхву-реки на тишину на превеликую,
Нашой матушке каменной Москвы на чесь и на

славушку великую,
Вам, премладым-то учоным людям на прописаныто, 
Как от вас будет прешшдым-то рассказаньипо,
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А шали тн пропевать будут, рассказывать,
Вот рассказывать старинушку про старопрежноё-то

старо времечко,
Сиошшать будут ведь и эту-то старинушку, 
Пропевать будут про могучих-то богатырей,
Про Василья-то Гогослаевича,
Про его-то всё про друга-то про Костю Новотор-

хенина. /3/

s з ü a s éA tulaj«tanképpen!
motívum ból épül fel, amelyek egyben 

ass elbeszélés láncolatának alapegységeit alkotják, A.

igen összetett.

egy aor

N. VB3ZE10V3ZKIJ az önálló motívumokat a bilin ík "leg
egyszerűbb elbeszélő egységeinek" tekintette, amelyek
ből maga a mű felépül. A bilinák nagyszámú variációi
nak létrejöttét éppen az egyes motívumok megváltozta
tásának — felcserélésének, elhagyásának — lehetősége 

okozza. A változatokban tehát neia tapasztalható a mo
tívumok teljes azonossága sem az önálló részleteknek 

a sorrendjét, s 

ebből pedig az következne, hogy az összes variációt 

önálló szüzsének kellene tekinteni. A gyakorlatban a- 

zonban az azonos témájú bilinákat egységes szUzsének 

fogjuk fel, amennyiben nem az önálló részek sorrend
jét vesszük alapul, hanem az események lényeges for
dulópontjainak azonosságét. Az egyes epizódok, motí
vumok elhagyása, kibővítése vagy felcserélése, vad

asoknak a tartalmát illetően. Mind-
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álás a — anélkül, hogy az elbeszélés tárgyát, tartal
mát lényegében megváltoztatni — egyedül csak а Ъiái
nak rr. jellemző. Ss lehetőséget nyújt a kiváló tehet
séggel rendelkező előadóművészeknek arra is, hogy
alkotókészségüket érvényre juttassák. 

A bilinákban -t szépirodalmi műfajokhoz ha
sonlóan — az elbeszélés fonala a bonyodalom megszü-
letésével indul, azt az események kulainációs pont
ra fejlődése követi, végül a mű a konfliktus megol
dásával zárul. Bzek egyben a bllinák cselekményének 

legfontosabb fordulópontjai, amelyek az azonos té
mát feldolgozó variációkban raegmáaíthatatlanok.

A cselekmény a bilinákban egyetlen 

időrendi sík on fut, ami azt jelenti, hogy 

párhuzamosan, egyidőben több helyszínen nem játszód
hatnak egymástól függetlenül események. A helyszín 

változik, sokszor igen nagy távolságot tesznek meg 

a szereplők, de az elbeszélés fonala mindig a főhős 

cselekedeteinek időrendi sorrendjét követi.
A bilinák kompozíciójában jelentős terjedelmet 

foglalnak el a leíró részek, közöttük 

az ún. loci со maunes, amelyek arányosan oszlanak el 
a mű egészében. Ezek a részletek ismertetik az 

mények helyszínét} tudósi tanai, a fontosabb események
ről: hősök találkozásáról, fejedelmi lakomákról, a 

főszereplő utazási előkészületeiről /pl. lovak nyer-
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gelése, hajók útra készítése stb./| feltárják a sze
replők jellemét, érzeleravilágát. A művek felépítőé
ben fontos szerep jut a szereplők
jainak és

több személy soha nem szerepel együtt.

monológ- 

dialóg jainak, de három vagy annál

A hősábrázolás művészi eszközei

A bilinák hőseinek leglényegesebb vonása, hogy 

jellemük az elbeszélés folyamán, vagyis az 

lényekben való részvételük során nem vál
tozik. Amikor a főhőst megismerjük, már kiala - 

kult, inegezilárdult jellemtulajdonságokkal rendelke
zik, amelyek a cselekmény során nem fejlődnek tovább. 
A bilinákban a szereplőket vagy önjellemzéseikből is
merjük aeg, vagy abból, ahogyan egymást jellemzik.

A főszereplő pozitív tulajdonságainak felnagyí
tása a hősábrázolás legfontosabb művészi eszköze, a- 

mely hiperbolák alkalmazásával történik.
A hiperbolát az irodalomelméletben 

a szók épekhez soroljuk. A hiperbola neia más, mint 
túlzást tartalmazó kifejezés. A bilinákban a hiper
bolát leggyakrabban a hősük fizikai erejének felna
gyítására alkalmazzák az előadók. A Szvjatogor és 11- 

ja iuroraec című bilinában Szvjatogor közeledtéről a 

következő sorokban kapunk hírt:
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Мать сыра земля кодыбается,
Темны лесушки шатаются,
Реки из крутых берегов выливаются, /4/

A főhős még n< jelent meg előttünk, csak közeledik. 

A baljóslatú természeti jelek azonban arra utalnak,
hogy külsejét, fizikai erejét tekintve m 

pi ember érkezik a cselekmény helyszínére. Egyszerre 

csak megpillantjuk a hőst*

mind

И едет богатырь выше лесу стоячнаго,
Головой упирает под облаку ходячую. /5/

A hősök jellemábrázolásának funkcióját töltik be 

állandó jelzők,
csak személyekre, hanem tárgyakra, jelenségekre, el
vont fogalmakra is alkalmazzák az előadók. Lássunk 

néhány olyan jelzős szerkezetet, amelyekben a jelzők 

hozzájárulnak a jellemek ábrázolásához: 

удалый, добрый молодец 

дружина хоробрая

bár azokat »az

честна вдова 

Az olyan hasonlat ok szintén gyakoriak 

a bilinákban, amelyek segítenek a szereplők ábrázolá
sában és jellemük bemutatásában:

Ростом она высокая. 
Походка у ней щашшвая, 
Очи яснаго сокола, 
Бровушки черна собола, 
С платьица тело белое. /е/



Ugyanilyen céllal alkalmazzák a bilinák előadói  

az ismét 1 és egyik tipusát, amikor szinoni-

mák felsorakoztatásával nyüjtanak hűbb képet egy-egy 

szereplőről. Ilyenek például:  

codaxa  r ~ n~ix-uapb 

BJia Hmxp xpacxo COXIMETO  

átilisztikai és  

képi kifejezőeszközök a bilinákban  

A bilinákban alkalmazott stilisztikai eszközök  

egyike a j e 1 z ő. A szovjet bilinakutatásban az  

utóbbi időben fokozott figyelmet szentelnek a jelzők- 

nek, azokat több aspektusból 'genetikai, történeti,  

nyelvészeti stb./ vizsgálják, és egyre több publiká-

ció lát napvilágot e problóma. kapcsán. A jelzők a  

tárgyakat, élőlényeket, jelenségeket, konkrét és el-

vont fogalmakat jelölő főnevekkel tár-

sulva jelzős szerkezeteket, szókapcsolatokat alkot-

nak. A tárgyak, személvek stb. leglényegesebb von. -

sait hivatottak kiemelni: bemutatják a tárgyak szí-

nét, méretét, anyagit; a szereplők külsejét, jelle-

mét, érzelemvilágát stb.  

Ycxaxaxx nce sAem ea TeN►xue neca.  

KEW  CTAX Tmt+ RoAf,rs; pAP!TeTTJ-ivaTApATi ,  

Coóxpa.n cede 425rmxymxy xopo6py1o.  

TpxAUaTb h,o.noAUeB Aa 6es eAxxoro,  



A CBM-TO 6HJi Bo.ULra BO Tp1u naTu !x, 

Codxpan cede Eepedg cOB TeMHo-KarnJi x. 
BOT nocem Ha Ao6pux KOHel, noexam, 

FoexaA x ropoAaM j a 3a noJlytIKOF). 

IlorPexn r pa3sonbwne macTo none. /7/ 

Szerkezetük szerint e jelzők egyszerűek, össze-

tettek vagy tebbszöre'sen összetettek lehetnek. jelen-

tős részűk állandó, számos fdnévvel, tulajdonnévvel 

sgyutt Állandósult szókapcsolatot alkot. "...flOCTO- 

F_HCTBO WarreTOB odyczOBJIeHo CTaTHZ?HOCTbo KanecTB, 

rrpxcym x umilecxxm nepcoHa ►am; TaioÁ' 8e OCOdeHHOCTs 

odJI8,IWIOT rlpe meTH, Hanmm's:o I we Bratiecxx t A1dp. " /8/ 

A jelző és a jelzett szó rendszerint egymás mel-

lett helyezkedik el. Sorrendfiúk nem kötött, ugyanis 

a jelzők megelőzhetik, de követhetik is a jelzett 

szavakat. 

Egy főnévhez egyszerre több jelzi. csatlakozhat, 

vagy ugyanaz a jelző kUlönbözű főneveket is kisérhet: 

,couxne ,  - xcxoe, xpacHOe 

Aodphl i - KOHL, Mono,ueu 

Abílinákra dinamikus elb esz é-

1 é s m ó d jellemző. Az esetek legnagyobb többségé-

ben az intonáoiúa - logikai  hangsúly az igei 

á l l í t ri á n y ra esik, ezért ennek szerepéről és 

funkciójáról bővebben szálunk. Az állítmány valaweny-

nyi bilinában kiemelt helyen: vagy a sorok végén, vagy 
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azok elején található.
"Рринималтеся-ка за добра молодца,
Отбиралте от него да платье цветное, 
Отбирайте от него да что ль добра коня."/9/ 

Példánkban láthatjuk, hogy az utolsó két sor elején 

azonos állítmányokat ismétel az előadó. Gyakori j 

leneég az is, hogy a sor végi állítmányt a követke
ző sor elején újara megismétlik:

Видит он тут, что да беда пришла.
Да беда пришла да неминуема.

A sor elején található állítmány kiemelésére
/10/

szolgálnak az előtte álló ай, да, как, как бы, а,
stb. szavak, amelyeknek tár-а да как, ведь, тут 

gyi jelentésük nincs, így értelmileg a szöveget
befolyásolják, viszont az utánuk következő állít
mányra általuk nagyobb hangsúly esik.

Ha közös alanyhoz tartozó két állítmány 

lálható egy sorban, közülük az egyik mindig a sor 

elején, a másik pedig a sor végén foglal helyet:
Ьрал добра коня Добрынюшка, заседлывал./II/ 

összetett igei állítmány esetében a segédige 

a sor elején, a főnévi igenév pedig a sornak a vé
gén helyezkedik el:

Стал он малых змеенншев потаптывать. /12/ 

Az állítmány szerepének fontosságát A.P. SZKAF- 

TIMOV is hangsúlyozza: "Исключительная сосредото-
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ченность рассказа на действиях героя создает реши
тельное рпеобладание динамики над элементами ста
тики. Отсюда эта непрерывность и стремительность 

слитных рпедложений с множеством сказуемых при од
ном подлежащем и незначительном количестве самых 

необходимых второстепенных членов, вошедших в ре
чевую ткань лишь для указания объекта и направле
ния действий главного лица." /13/

Á hŐsábrázolás képi kifej ezőeszközei között már 

említettük a
dottakat azonban szükséges kiegészítenünk, mivel a 

hasonlatokat a bilinakban számos helyen felhasznál
ják, előfordulásuk igen gyakori. A hasonlatok közel 
állnak a billnákban szintén alkalmazott ’ meta
forák hoz. Tudjuk, hogy a metaforák tartalmi 
zonosság alapján két fogalmat egymással felcserél
nek, helyettesítenek, és ezáltal hasonlítanak egy
máshoz. A metafora igen egyszerű székép, ennek el
lenére a billnákban ritkán találkozunk vele. A ha
sonlatok szélesebb körű elterjedését az magyarázza, 
hogy nemcsak haeonléságaik alapján közelítenek vagy 

azonosítanak fogalmakat és tárgyakat, hanem a kö
zöttük lévő különbségek alapján differenciálják is 

azokat. Ennek alapján a hasonlatoknak két típusát 

lehet megkülönböztetni a billnákban.

hasonlatok at, az ott elmon—
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A tulajdonképpeni hason
lat — a зяб etimológiai jelentéséből kiindulva — 

a tárgyakat, jelenségeket, személyeket, állapotokat 

stb. egymással egészében azonosaknak tünteti fel. Az 

ilyen hasonlatok tehát azonosságokat, közeli minősé
gi fokokat fejeznek ki*

A hasonlatok másik fajtája az ún. " t a g a - 

dó hasonlat" /отрицательное сравнение/ 
amelynek lényege, hogy a hasonlóság megállapítása a 

fogalmak differenciálásával történik. Lássunk erre 

példát!
Тут не гроза туча подымалась,
Тут не оболочко обкаталося:
Подымался собака злодей Калин-царь. •

A tatárok seregét közelgő sötét viharfelhővel azono
sítja a szöveg, de valójában nem vihar közeledtéről, 

hanem reálisan fenyegető veszedelemről, a tatár csa
patok érkezéséről van szó. Vagy Íme egy másik példái

Да fi не дождь долежит да й то не гром ромит, 
А й не гром громит, да шум велик идёт: 
Налетала на молодого Добрыншку 

А й змеиншдо да то Горынищо.
Valamennyi hasonlat három elemből épül fel: tar

talmazza a hasonlat objektumát, amit hasonlítunk 

/объект сравнения/; a másik elem az, amihez a tár
gyakat, jelenségeket hasonlítjuk /образ сравнения/;

/14/
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és végül a harmadik elem az» aminek alapján a hasonlí
tás történik /признак сходства/ .

A továbbiakban vizsgáljuk meg» hogy a bilinák 

loadórauvészei, a népi énekesek az említett képi kife
jezőeszközökön kívül még milyen művészi fogásokat al
kalmaznak mondanivalójuk színesebbé tételére!

Az előadók művészi tevékenysége

A csepűrágók hivatásénak megszűnése után előadó
művészi szerepüket teljes mértékben az egyszerű népi 
énekesek vették át. Az ő tevékenységüket elsőként A.P. 
GILPSRDIHG tanulmányézta, amikor 1070 táján az Onye- 

ga vidékére utazott, és a bilinák szövegeinek feljegy
zése közben több mint 70 előadóval kötött ismeretsé
get. Üzen az útján fontos megfigyeléseket tett az é- 

nekeaek művészetéről.
A folkloristák megfigyelték, bogy a bilinákat fő

leg egyszerű emberek adták elő. Közöttük egyaránt vol
tak férfiak és nők is. A földművelő parasztság köré
ben a bilinákat alig, vagy egyáltalán пега Ismerték. E 

népi alkotások Inkább a halászó, vadászó, valamint a 

kézműves és iparos lakosság körében éltek élénken, hi
szen ezeknek az embereknek munkavégzés közben is ki
váló alkalmuk nyílt az éneklésre.

Az előadók közül sokan írástudatlanok voltak, e- 

zért bilinákat csak a legkiválóbb emlékezőtehetséggel



- 85 -

rendelkező emberek adtak elő. A jő emlékezet mellett 

azonban az előadóknak költői hajlamokkal is rendel
kezni kellett, hiszen előadás közben szükség volt a 

közönség előtti rögtönzésre, improvizációra. Ezt bi
zonyítja, hogy a feljegyzések szerint egy bilina u- 

gyanazon előadó szájából kétszer egyformán soha nem 

hangzott el! Az előadás során a rögtönzést különbö
ző okok tették szükségessé. Az énekesek mindig al
kalmazkodva a közönséghez, a hallgatóság összetéte
lének és az előadás egyéb körülményeinek figyelembe 

vételével alakították a szövegeket. Erre lehetősé
get nyújtott a bilinák kompozíciója is, amelyről A. 
F, GILFEHDING a következőket írta* "Ыожно сказать, 
что в каждой былине две составные части: м е с - 

типические, по большей части опи
сательного содержания, либо заключающие в себе ре-

п е -

т а

чи, влагаемые в уста героев, и места 

реходные , которые соединяют между собой 

типические места, и в которых рассказывается ход 

действия. Первые из них сказитель знает наизусть 

и поет совершенно одинаково, сколько бы раз он ни 

повторял былину; переходные места, должно быть, 
не заучиваются наизусть, а в памяти хранится толь
ко общий остов, так что всякий раз, как сказитель 

поет былину, он ее тут же сочиняет, то прибавляя



TO cOY.pAl6aA, TO meHas IIOpFAOK CTIiXOB R  cane  BM— 

paxerm. " /15/ 

Mivel. asonos epizódok, megegyen," motívumok fel- 

lolhatPk a legkU].tSnbtlzGbb tdmá jd bilin6.kban, az elő-

adók esokat a legkisebb váltoataVis átviszik 

R repertoárjukban   szereplő más m,lvek megfelelő he-

lyeire. 2zeknek a r.#ászteteknok a többsége jel- 

lecl, amit az előadd szó szerint ismétel, valahány- 

zzor előadja a bilinit, illetve  amikor olyan bili.ndt 

^d e13, amelybe a motivumok azonoesága folytán v41- 

toztatá.s nélkül átvihet5k az említett r6saletek. NS-

hány póldz'it  lássunkerre! 46t hú8 taléil.kozásrkaI az 

egyik a következő sza vaks. al fordul tusihoz : 
"Yz  TE  upaacTny l , y,uaneHSxzit Aoöpi:i ma;:o,leu ! 

Yz TEl boero ropoAa, Roe : semux? 

Falb  xoero oTua - maTepg? 

A xyAa ze TN  eAemb Aa KyAa ny'rb ,uepzsum? /I6/ 

A fejedelmi lakomára a vend a következő azer_tar- 

tdook szerint érkezik: 

OH neTynaeT BO nRnaTH 6eJiu-Kfil9eHin`FSC, 

Ox KpecT-n•o K.naAeT zia no nxcaHxomY. 

OH nomoH-TO ne,ueT no ymexomy; 

OH  xAaHReTCR-  As r:Ok.dtAHReTOr'i 

BCe tleTtipe cTopoxywxut, 

A B►iIa,Almrt.ldpy KHR3i0 Ha 000fSHUy. /I7/ 
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Ez a részlet természetesen áttehető valamennyi olyan 

bilinába, amelyben a szereplő vendégségbe érkeznek. 
Mivel ezeknek a leírd részeknek meghatározott helyük 

van, bizonyos fokig korlátok közé szorítják az elő
adók fantáziáját.

Az énekeseknek egyéni előadi tehetségük bizonyi- 

tására a cselekményt, az eseményeket elbeszélő részek 

előadása közben nyílik Igazán lehetőségük. Az előadás 

helyét, idejét, a hallgatóság összetételét figyelembe 

lelassíthatják, vagy - azvéve lé

nyek menetét nem befolyásoló részletek elhagyásával — 

felgyorsíthatják 

mát. A lassítás a soron következő esemény jelentősé
gét érzékelteti rendszerint figyelemfelkeltés céljá
ból. Az előadó -

az elbeszélés folya-

is jobban összpontosítva — ez
zel a fogással arra készteti közönségét, hogy még na
gyobb érdeklődéssel, szinte türelmetlen kívácsisággal 
várja, fokozott figyelemmel hallgassa az elbeszélés
következő fontos mozzanatát.

ismétlés nek is hasonló, művészi él
ményt fokozó szerepe van a bilinákban. Az ismétlések

tosabbá, gördülékenyebbé teszik, 

ugyanakkor a hallgatóságnak alkalmat nyújtanak arra, 

hogy a fontosabb eseményeket jobban megjegyezze és 

így nagyobb biztonsággal nyomon követhesse az elbeszó-

Az

az előadást foly
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lést. Az ismétléseknek sok variációjára bukkanunk a 

bilinákban* Az előadók részéről igen kedvelt fogás, 
amikor egy-egy epizódot egészében megismételnek, ál
talában háromszor. /А háromszori ismétléssel nemcsak 

az epizódoknál találkozunk, hanem az ismétlések 

1amennyi változatánál./ Az ismételt epizódok a cse
lekmény szempontjából mindig fontos 

formációkat tártál ma znak. A 

főesel efcmény további alakulását nem befolyásoló mel
lékes részleteket az előadók soha nem ismételnek.

A nagyobb egységeken, epizódokon kívül az 

kea szavakat is ismételhet, azonos vagy hasonló hang
zású forrában s

1 n -

чуднем чудно, горе горькое 

lsen gyakori az eloljárószók ismétlése:
Из того ли то из города из Мурома,
Из того ли села да Карачарова 

Выезжал удаленький дородны:: добрый молодец. /18/ 

Az ismétlések közé tartoznak a különböző morfo
lógiai kategóriákkal történő ismétlések is: 

мост мостить; слыхом не 

Tartalmi vonatkozásban a szinonimák felsorakoz
tatása is ismétlésnek tekinthető:

ть, видом не видать

горе - печаль
имение - богатство 

в те поры - времени



A  baltit t`yelvezetének j Ai? e :.,zRteP.n 4;e4  

A  bilin$c 1Metloí,ja is mutat a oa:;.Ya j ra jollemeó 

voná.sokat. As  slad6k  kedvelt fo,Mísai Mii lants-

zik, hop a nfteedknak a kiesinyit8 képsQo aZakjast 

ht3szn,r.11é.k, p4la623: 

CO.üNI:e 	- COdILmSU2{0 

Tonora - Topoxelma 

cyTxr 	- cyTOtimia 

pmda 	- pmáxa 

nor=  - üOTO,wffitQ 

mom  - xaLOqxa 

Az orosz nyelvre egye3bk4nt nem jeLtenzJ, de a bilinC`:k 

e1CadGinA1 tauaaztPlhat6 jelenég a mrteeal.hengz 5k meg- 

ny'.i j tA Úú, nrld"r,uI : 

WTaQMYiTb 

xOpaöellimo 

paCUpomaalioR 

A feljegyzett  szuvegekbea Sedisoo esoriea ta1: :lkozunk. 

a earav€ck hallAe utáni kie jtlo! kóvetó elak j aival. : 

x7áxylib Iie:iAh?T 

AA  cTpeqSTb TeQA 
Az  előadók gyakran alkalmaznak a rím kedvéért emits  

szavak helyes morfológiai véeződ4se helyett rAs 

nyelvtanilag kifogdaolhntó - ne oldelet: 

00 TOBapama CO paemwa + 
... TO H ri@.7I OTIIpa88eTB0e 

. . . OH Ii.+7aTbö L'BBTHOe . 
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A népi nyelvi alakok használata szintén gyakori:
А и призакрыл-то он свои жо гочи ясные. 
Увидал-то старика очунь старого.

Sűrűn előfordiilnak a szavak teljes hangzóé alak-

r

jai helyett olyan formák, amelyekben а -pa-# -ла-, 

szótanok a teljeshangzés -opo-, -ОЛО-,—pe—, —Л6—
-epe-, -еле- hangkapcsolatok helyett szerepelnek.
tehát a mássalhangzóésoportok nincsenek bennük fel
oldva. Ezeknek a szavaknak egy része stilisztikai 
szempontból teljesen egyenértékű:

.

градгород 

молод 

хоробрый 

золоченный - злаченный 

Erről a problémáról N.N. ALEKSZBJBV /19/ tanulmánya 

részletesebb tájékoztatást nyújt.
Az említetteken kívül valamennyi bilina szöve

gében találunk régies szavakat is, amelyeket a mai 
orosz nyelvben már nem használnak, például:

храбрый

Садко - богатый гость

Увалами собирались, перевалами, 
С тыма шалыгааш подорожныма.

Живучись Ьуславьшка преставился.



A 	 verstani egj:Aose':ai 

Verstani szempontból a bilinAk szerkezeti felé-

pftésőrúl első pillantásra iaegállapitható, hogy a mű-

vek nem tagolódnak törvényszerűen váltakozó eti ységek-

re, versszakokra. A bilinát mint  verses alkotást te-

hát tágabb értelemben kell felfogni, mivel a versso-

roknak is csak egy része kapcsolódik rímekkel. Maga a 

ram irodalomelméleti órtelx ezése sem egészen érvényes 

a bilinákra, ez esetben annál egyszer ►1bb problémával 

állunk szemben. A sorvégeinek összecsengését 

V. ZSIhMUN3ZKId /20/ "embrionális" rímnek, vagyis a 

rím primitív fajtájának nevezi, mivelari-

melő sorok a legelemibb verstani szabályokat követik, 

és nem terjednek ki a mű egészére. 

A bilink verssorainak szítaGsztina 8 és 14 - 15 

között változik, ennél magasabbra ritkán emelkedik. A 

nagyhangsúlyos verssort cezúra osztja ketté, igy mind-

két részre két-két hangsúlyos szótag esik. A hangsú-

lyos szótagok elhelyezkedését a bilinyik dallamának a 

ritmikai szerkezete /zenei előadásmád fontossága!/ ha-

tározza meg, ami többnyire egybeesik a beszédh*mgsúly 

elhelyezkedésével, bár a  bilinákban érvényesülnek a 

különböző nyelvjárásokban éló hangsúlyeltolódások. A 

verssorok összecsengésénél, rímelősénél a legfontosabb 

szabály, hogy az utolsó szótag mindig hangsúlyos le- 



gyen. F.E. kORS, aki a népköltészet verstani szabálya-

it vizsgálta, errúl a következőket Írta: "PyccF0e 

Hapo'Hoe CTHxOCJIo: eH)Ie OTHOC !TCJI K TIQIIy T'oH ecxoMy, 

T. e. pI'TMuQecxoe yuapexxe B Pem coena aeT c npo3ax- 

WOCK,"IM P[JIx, BO BORROM CJIynae, CBR3&RO C IIoCJIOARKM 

opranwrecicm." /2I/ 

A sorvér;-i rímek többségükben a szavak azonos mor-

fológiai végződésének összecsencőeséből erednek, vagyis 

ragrímek. Ennek a jelenségnek többféle variációjával 

tnl'lkozunk a bilinákban. A 1 ege gyunerabb esetben a 

sorvégek összeesengése csupán egyetlen szótagra korlá-

tozódik. A sorvégi rímnek a bilinákban leggyakrabban 

előforduló változata az, amikor a két utolsó szótag rí-

mel, például: 

To nexoTo:o HXKTO 3 a Be  npoxa xBa i 
;la na ,r~oópom 'conle WARTO ,fia He npoee _. /22/ 

A sorok végén rímelhet ennél több, három vagy négy azá-

tag is, a rím azonban minden esetben a szavak azonos 

morfológiai végződésób' l származik. 

Vannak olyan sorvégi. - rendszerint egyetlen sz -

tagra kiterjedő - rímek is, amelyek között nincs mor-

fológiai parallelizmus. Ilyen esetekben különbező szó-

fajok - igei ész névszói alakok - utolsó szótagai rf-

melnek. A sorvégi rímeknek ezt a változatát véletlen-

szerá bssszecseng6snek is lehet tekinteni, ugyanakkor 
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néhány esetben megfigyelhető, hogy a jelenség több 

sorra is kiterjed, ami az előadók részéről már tu
datos kötői tevékenységre vall.

rímeket alkot /а a/, és igen elterjedt a három sor
végre kiterjedő /а a a/ rím is. Ä négy vagy annál 
több verssort összekapcsoló ún. bokorrím /а a a a/ 

mór ritkábban fordul elő, A sorvégi rímek között 

megemlíthető még az önrím is, ami szintén jellemző 

a bilinákra, például:
Тыах мужиков новогородских 

И тыих настоятелец иовогородских:
Lássunk a bokorrímre is egy példát!

/23/

Do чисту полю он стал поскакивать,
По целой версты он стал помахивать,
По колену стал в землюшку погрязнвать,
По сенной купны земельки ен выветривал, 
За три выстрелу он камешки откидывал,
И он скакал-то по чисту полю, помахивал, 
И он от ног своих змеенышев отряхивал. 
Потоптал всих малых змеенышов. /24/

Példánkat vizsgálva szembeötlő, hogy az előadó két
vagy több azonos rímmel összekapcsolt sorvéget egy,
az előzőekkel nem rímelő sorral zár le /а a a

Cessúrás rímnek azt a jelenséget nevezzük, amikor 

a sor közepe ugyanazon sor végével rímel.

*/•• 9 *
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Az egyes előadók repertoárját elemezve 

pítható, hogy az énekesek n
rímeket. Általában kevesebb rímelő verssort 

fedezhetünk fel a korábban féljegyaett billnákban, 

mint az újabb keletű gyűjtésekben. Tannak olyan é- 

nekesek, akik szívesebben kötik a sorvégeket rímek
kel egymáshoz, és erre tudatosan törekszenek is, míg 

mások inkább a prózai jellegű előadásmód felé hajla
nak.

^illa- 

azonos mértékben alkal-

j ;

.

1
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V. Ä3JKZBT

A ITGVGüiiOűI BILIÍÍACIkLÜÖ 

A SZAMO nS A /AB2ILIJ BUS2LAJ35V CÍMŰ BILIIÍÁK

ELEMZÉSE

A novgorodi ciklus bilinái

E fejezetünkben a novogorodi fejedelemség terüle
tén keletkezett bilinákat tekintjük át, majd részle
tes elemzését adjuk a Szadkóról és a Vaszilij Buszla- 

jévről szóld bilináknak.
Egy korábbi fejezetünkben már ismertettük a bi- 

linák fő ciklusainak tartalmi sajátosságait, ahol rö
viden szó esett a novgorodi bilinaciklusről is. Az ott 

nyújtott információkat a következőkben kiegészítjük. A 

üovogorod kornyékén született művek legfontosabb ismér
ve, hogy tematikájukat a fejedelemség területén zajló 

események, a népi élet, a békés építő munka, a külön
böző társadalmi osztályok egymás ellen folytatott har
ca szolgáltatja. Izekből a bilinákból megismerjük az 

északi vidékekre jellemző természeti adottságokat, a 

gazdasági életet, az ott élő népek életmódját, a nov- 

gorodi fejedelemség politikai viszonyait.
A novgorodi bilisiákban elbeszélt történeteknek 

számos esetben vaLóaágalapja is volt. A történelmi e- 

seményeket ugyanis a novgorodi évkönyvek is feldől-
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gozták, így azok hiteles információkkal támasztják 

Iá a bilinákban megéhekelt történeteket. Az évkönyv! 
tudóéit?*sok bizonyító erejét külön is ki kell emelni, 
hiszen azok írásban rögzítettek, ezért változatlanul 
őrzik a feudális Novgorod történetének epizódjait. A 

bilinák azonban a szájhagyományoz Is révén igen megvál
toztak, ami a bilinakutatás számára komoly feladatokat 

ás problémákat jelent.
A Szadko novgorodi kereskedőről és a Vaszilij 

Buszlajevicsről szóló bilimik novgorodi származása 

soha nem volt kétséges. A bilinakutatás fejlődésével 
azonban egyre több bilinéról állapították meg, hogy 

az addig kijevi eredetűnek vélt alkotások valójában 

a novgorodi fejedelemség területén születtek. A ko
rábbi tévedést az okozta, hogy a bilinák származásá
nak eldöntésekor nagyban hagyatkoztak a bennük sze
replő földrajzi elnevezésekre és tulajdonnevekre, mi
közben számos egyéb körülményt figyelmen kívül hagy
tak. A bilinakutatás újabb eredményei azonban feltár
ták, hogy a népek vándorlásának, valamint a későbbi 
korok történelmi eseményeinek hatására az elbeszélők 

módosították a bilinák helyszínét, a szereplők neve
it stb. Bseket a körülményeket figyelembe véve te
kintjük át a novgorodi ciklus bilináit.

А и40 калик, n каликою” című bilina különleges 

helyet foglal el a ciklusban, benne a világi hőseposz
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48 az e ,yMzi költészet saj'ítoeságai keverednek. Több-

nyire az egyh:zi énekeket is előadó énekesek reperto-

árjából jegyezték fel, tólúk szArmaznak a biling, leg-

jobb wiltozatal. borábban ú{ y vélték, hogy a 40 ván-

dorszerzetesről szóló biling 3r<lszorszig déli vidékén 

keletkezett, de ezt a feltételezést több hiteles for.-

ráe c tifolja. a bilina kijevi ereletét azzal hia ar"a-

tálk, hogy az elbeezélt események i.ijev városéban jr t-

szbdnak, tovább szerepel benne Vlagyimir fejedelei.1 

és folené ;e, valamint Al fosa ropovice és i obrir ya, a-

kik mint tudjuk, a kijevi bilinák hősei. Csupán ezek-

re a  tényekre hivatkozva tekintették teht.t a bilin*it 

kijevinek - mint utóbb kiderült, tévesen. Tudott do-

log • gyani.e, hogy  a nem kijevi ezArrnazdsú mifiveket u-

tólag gyakorta aódooitották a kijevi ciklusra jellem-

ző részletekkel. 

A  bilina a következő helymeghatározással kezdő- 

dik: 

h ars nycTNHH öNAO E:iu beBbt, 

MOHaCTNpR H3 boFOJWŐOBa 

estunta IH Kama Hapíík:aTicsr /I/ 

A kezdő sorban minden vllószínia4g ezerint a Jefinjev- 

kolostorról van szó, wt ly Yologda városától kb. 20 

kii.-re volt tal'ható, és a Bogoljubov-kolostor is red-

lisan létezett. őzek pedig nem epiku.as' vált elnevezé- 



- 101

sek, amelyek más bllinákban Is előfordulnak, hanem 

pontosan megnevezik аз események helyszínét, Néhány 

sorral később újabb információt találunk, amely meg** 

erősíti azt a feltevést, hogy a b 11 ina északi, pon
tosabban novgorodi területen született*

Подходят уже они под Киев град,
Сверх тое реки Череги,

A Cserega-folyé Novgorod közelében található, és ada
tok szerint egy történelmi esemény is kapcsolódik 

hozzá: itt zajlott egy Ütközet Msztyiszlav Izjaaz- 

lavics és Vszeszlav Polookij között a XII. század- 

valószínű, hogy egy eredetileg is kijevi 
bilina szövegében használták volna ezeket a neveket!

A bilina novgorodi keletkezését bizonyítja még 

egy évkönyvi adat is, amelyre a XIX. század végén 

a tveri járásban bukkantak. Az 1163. és 1329* évek
re vonatkozó tudósítások 40 novgorodi vándorszerze
tes zarándoklatjáról informálnak Jeruzsálem városá
ba. SZPEHANSZKIJ az évkönyv erre vonatkozó részle
tét az alábbiakban foglalja össze: "В Ибо году 

при новгородском архиепископе Иоанне и при ве
ликом князе Ростиславе из Новагорода от святой

ban. Ni

Софии ходили в Иерусалим сорок мужей ко гробу 

Господню, оклое сь святому гробу, получив
ши благословение от патриарха и собравши свя
тил мощи, вернулись они в Новгород, передали
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часть привезенной ими святыни св. Софии, пошли в 

старую Русу, Торжок, где также роздали по перк- 

вам святыню, за что им был дан прокорм от церк
вей, им и их потомкам на веки. В 1329-м году при
шел в Торжок князь великий Иван Данилович /Кали
та/, его встретили "притворные" /т.е. живые при 

перкви калики, потомки тех, которые в XII в. хо
дили в Иерусалим/ торжковскаго собора с чашей, 
которую принесли ещё в 1163-м г. калики с прось
бой: "Напой, накорми своих”. Князь принял
от них чашу, поставил себе на темя /вероятно, в 

освящение себе от святыни/ и в благодарность

llfli'V

назначил "притворянам прокорм на вечные време
на." /2/ А XIV-XV. században ólt ismeretlen szer
ző tehát az évkönyvben valószínűleg ezt a vándor
szerzetesekről szóló novgorodi hagyományt rögzít
hette. Az idózett sorok tartalma ós a bilinában el
beszólt események hasonlatossága kétségtelen. A ki
jevi vonatkozású momentumok pedig másodlagos sze
repet töltenek be.

A bilinából képet nyerhetünk a vándorszerzete
sekről, akik valójában nem nincstelen szegény 

rek, hanem nagy fizikai és lelki erővel rendelkező 

szent emberek voltak. Megtudhatjuk belőle azt is, 

hogy saját törvényeik szerint éltek:

Кто украдет, или кто солжет,
Али кто пустится на женской блуд,
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Не скажет большому атаману, 
Атаман про то дело проведает, 
льдина оставить во чистом поле
й окопать по плеча во сыру землю.

Mr е mű nem a legelterjedtebbek közé tartozik, mégis 

az Ülonyec vidékéi 9 változatát, az arhangelszki já
rásban és Nyugat-üzlbéria területein 11 variációját 

jegyezték fel.
A Szvjatogorról szóló bilinák érdekes és népsze

rű csoportját alkotják a novgorodi büinacikltisnak. Itt 

tulajdonképpen három önálló billnáról van szó, amelyek 

a főhős cselekedeteit megéneklik* Szék a következők:
I. Qmmgy Aagу Святогор и тяга земная/ 

2- ^BaaoTQiLJLijibH JypoMen 

3. iái а Святогора
Az eleő két önálló cím alatt dolgozza fel azt a törté-
ne tét, amikor a hős a Földet akarja felemelni, de erő
kifejtése hiábavaló, eredménytelen:

lepeT погонялку, пощупает сумочку,- она не
скрянется.

Двинет перстом ее,- не сворохнется,
Хватит с коня рукою - не подымается. /3/

Ezek után lováról leszállva kísérletezik, de hiába: 
Ухватил он сумочку он обема рукама 

Поднял сумочку повыше колен:
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И по колена Святогор в зешпс угряз,
А по белу лицу не слезы, а кровь течет.

/4/Тут ему было и кончение.
Аз idézett váltósat Szvjatogor halálával végződik. Van 

olyan variáció is, ahol a főhős halála ugyan nem követ
kezik be, törekvése mégsem vezet eredményre.

A második bilin a Szvjatogomsk a sors által elren
delt haláláról szól. SZP75RAH3ZKIJ idézett művében ez 

a bilin a két részre oszlik: 1. Szvjatogor és Hja Kuro- 

mec találkozása; 2* Szvjatogor halála. A hős egy - a 

sors által elrendelt koporsóban leli halálát, amelyből 
sem saját erejéből, sem Ilja Muromee segítségével n 

tud kiszabadulni.
A harmadik bilina Szvjatogor házasságát tartalmaz-

szót ejteni, mivel itt egy, a 

bilina-irodalomban különleges jelenséggel találkozunk: 

a történetet prózai formában jegyezték fel. A szövegből 
azonban feHelhető a bilinakra jellemző sorvégi rímek 

nyoma: Приехал он к царству поморскому, ко тому то 

городу ко престольному, проиез^ал к домишечку убогому, 
входит в избу; никого нет дома, одна только девка ле
жит во гноище;

A szöveg prózai formájára két elfogadható magyará
zat létezik: vagy már elfelejtették az előadók, a régi

za. űrről külön érd<

* /5/• • •
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verses formt, vagy a Szvjatogor házasságáról szóló 

Mlina olyan környezetben született, ahol az új bi
lin ík keletkezese már kihalóban volt. Kz utóbbi le
hetőség pedig a bilina késői keletkezésére vall* A 

kutat ók a második magyarázatot tartják valószínűbb
nek.

igen jól kirajzolódik ezek
ből a bilinákból: a társadalmoból kiszakadt, az 

berektől eltávolodott bős, akinek az életben semmi
féle hivatása nincs* Rendkívüli fizikai ereje is te
her a számára., mert nem tudja hasznosítani. Fatalis
ta, életének sem célja, sem értelme, hiszen meggyő
ződése, hogy sorsát úgysem kerülheti el.

A főhős nevét is érdemes vizsgálat alá vetni. 

Szvjatogort az előadók valamilyen szent heggyel — 

Снятие горн — azonosítják* ?3zt az elképzelést a 

szövegek is igazolják: egyrészt a főhős rendkívüli 
termetével és fizikai erejével hegyhez hasonlítha
tó, aki mellett Hja Muroraec teljesen eltörpül, más
részt a Szent hegy földrajzi helymeghatározást is 

jelent, ami a hilina északi eredetét bizonyítja. A 

hőst külső jellemzői alapján néhány előadó Sámson
nak nevezi:

Szvjatogor jeli

И вынимал туто Самсон Илью да из кармана тут, 

да поехал с Ильей да по Святым горам.
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Еде стал Самсон-Святогор тут выспрашивать: 
"Да велика ли в тебе да еще сила есть?" /6/ 

A Szvjatogorról szóló bilinák északi, novgorodi 
eredetének bizonyítékai a kővetkezőks 1. Kizárólag az 

északi vidékek /olonyeei és arhangelszki járások/ elő
adóinak a repertoárjában szerepelnek; 2. Szent hegy 

mint földrajzi objektum a pszkovi járásban található; 

3» hasonlatosság a Kalevipoeg című észt nemzeti eposz- 

szál; 4* a Szvjatogor házassága című. bilinában a hős 

menyasszonya igen meglepő módon kereskedelemmel fog

lalkozik: "На тня деньги почала она торговать и на
живала бесчестную золоту казну, строила караблики 

червленые, накладала товары драгопенные и поехала 

по славну по синю морю. Приехала она ко городу ве
ликому на Святых горах и стала продавать товары 

драгопенные." /7/
Иван, гостиный сын

zik. a legnépszerűbbek és a legismertebbek közé. A leg
teljesebb változatát Kirsa Danyilov jegyezte fel, egy 

variációját a novgorodi járásban, egyet Szibériában, 
öt részletét pedig az olonyeei bilina-énekesek előadá- 

ban rögzítettek. Tartalma igen szegényes, eseményekben 

nem bővelkedik. Különböző részletei szinte mind megta
lálhatók más bilinákban is. Sokáig ezt a bilinát is ki
jevi eredetűnek vélték, mivel a cselekmény helyszíne

című bilina nem tarto-Az
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Ани в ту ли гавань карабельнюю,
Екоря булатныя спускалн-то.
Белые паруси полот йены да завивали-не,
А и дороги жо флаки толковы выбрасывали," / 8/ 

Miután a hajók kikötöttek, Szolovej ajándékokkal hó
dol a fejedeleméi. Cserébe a fejedelem unokahúga» 2a- 

bava Putyatylsna kertjének szomszédságában egy palota 

építéséhez kér engedélyt Vlagyimirtól. Szolovej a 

lota felépülése után gazdag lakomán látja vendégül a 

fejedelmet. Később megismerkedik unokahúgával ie, aki
vel eljegyzik egymást. Szolovej guszlája játékával nyű-

tum a Szadkóra emlékeztet!gözi le a leányt. Bz a 

Megjelenik a főhős édesanyja is, aki az Amelia Tyimo- 

fejóvna nevet viseli, ugyanazt, mint a másik kétségte
lenül novgorodi bilina főszereplőj ének, Vaszilij Busz- 

lajevicsnek az édesanyja. Bzek egyértelművé teszik a
bilina novgorodi származását.

А Ставр Годинович 

feljegyzett változata közül 13 az olonyeci járásból,
5 pedig Szibériából származik. A bilinát a déli terü
letek előadói nem ismerik. Novgorodi évkönyvi adatok 

szerint a mű főhőse, Sztavr üogyinovics élő személy 

volt, egy novgorodi bojár, akit 1118-ban Vlagyimir Mo- 

noraah börtönbe záratott. Ezt az eseményt dolgozza fel 
a bilina.

című novgorodi bilina 19
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Тут возговорил, промолвил Владимир князь: 

"Уж вы гой еси, князи и боярины,
"Вы могуча богатыри свято-русские!
"Не напрасно-ли Ставр похваляется?
"Уж не болъно-ли он завирается?
"Вы возьмите-ка его за белы руки, 

"Посадите-ка в подвалы глубокие,
"Заприте-ка дверями железными,
"Замкните-ка замками булатнкш,
"Замечите-ка песками рудо-желтыми;"

A főhőst azonban hú felesége csellel megmenti а 

fogságból. Férfiruhába öltözve az Arany Horda követe
ként érkezik Vlagyimir udvarába, hogy az adót behajt
sa. Mivel a fejedelem fizetni nem tud, a követnek öl
tözött asszony férjét kéri adó helyett Vlagyimirtól, 

mert Sztavr lebilincseljen játszik, neki guszláján:

Приводили Ставра на почетный пир,
Сажали Ставра супротив посла;
И зачал тут Ставр поигрывати:

/9/

Посол задремал и спать захотел, 
Говорил он князю Владимиру:

-Ты отдай мне про все добра молодца, 
-Боярина Ставра Годиновича,- /10/
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А Хотен Елудович círaÜ Miina 16 ismert válto
zata közül 14-et a» olonyeci énekesek előadása alap
ján rögzítettek, egyet Onyega városában Jegyeztek fel, 

és egy Kirea Danyilov szibériai gyűjtéséből származik. 
A többi novogorodi Miinához hasonlóan ez a mű íb kor
látozott területen fordul el5, és a főhős is csak en
nek az egyetlen Ml inának a szereplője, A konfliktus 

egy visszautasított leánykérásből származik, tehát a 

mű. a novgorodi bilinaciklusre. jellemző novellisztikus 

alkotás. A főhős nem bogatir, jelleme alapján pedig 

rokon vonásokat mutat Vaszilij Buszlajevicosel. Amint 
annyi más novgorodi Miinában, itt is találkozunk Vla
gyimir fejedelemmel* bár szerep© a cselekmény szem
pontjából elhanyagolható. A mű Novogoroddal együtt Ki- 

jev városát is említi, de ez utólagos betoldás lehet, 

mert minden következmény nélkül kiemelhetők a biliná- 

ből azok a sorok, amelyekben Kijev város neve előfor
dul.

A cselekmény egy Vlagyimir udvarában rendezett 

lakomán indul, amelyen fejedelmek, bojárok és más te
hetős emberek vesznek részt. Közöttük van Blud megöz
vegyült felesége is, aki fia, Kot'en Bludovics számá
ra a Csajna Csaszovicena ugyancsak özvegy édesanyjá
tól megkéri leánya kezét:
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"Сведем-ка мы детей в одно место,
А мы будем с тобой родныя ро,
Родння родяицк, сватьюшки!"

Ля özvegy azonban a kérést igen durva, mondhatni bot
rányos módon visszautasítja, ebből ored a konfliktus» 

Честная вдова Часова жена 

Взяла эту чару во белы руки 

И вылила ей чару во ясны очи,
Облила ей шубу камчатую,
Пушок морской, вершок дорогой,

Hbt'en Bludoviesot nem tartja lányához méltónak, ami 
kiderül a következő sorokbóls 

"Уж ты сука б 

Дойдет ли Чайну Часовичну взять за себя,
За своего Хотенушку за Блудовича!
Как твой бил мужище-то Елудище 

Блуд блудил по Новгороду;
А сынище-то твой уродище:
Ездит по городу, уродует 

Со своим со паробко?л любимым,
Ищет бобозаго зериенка,
А где-бы то Хотену обед снарядить," /13/ 

Fuijd kilenc fiával fenyegetőzik, akik elbánnak Hot'en 

Bludovleosal. Ая özvegy, hazatérve a fejedelem udva
rából, mindezt elmondja fiának, aki nem riad vissza a

МШ

/и/

/12/

Блудова жена!• • • ,
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harctól, legyőzi Csajna Ceasaovicsna kilenc fivérét, 

sőt még a fejed ölen harcosaitól sen, retten meg, és 

végül győztesként maga kési feleségül Vlagyimirtól a 

leányt.
А Фольга и Никуда

helyi társadalmi viszonyokat tükrözi* Témája a pa
rasztok szántó-vető munkájának bemutatása, a falu és 

a város kapcsolatának érzékeltetése* Hőse Mikula özei- 

janyinovics, vidám, ügye® parasztember, aki nagy hoz- 

iáértéaael, könnyedén végei nehéz munkáját* Alakjának 

idealizálása külsejének jellemzéséből tűnik ki*
А у оратая кудри качаются,
Что же скачен ли жемчуг рассыпаются.
У оратая глаза да ясна сокола,
А брови у него да черна соболя,
У оратая сапожки зелен сафян:

című bilina a novgorodl

У оратая шляпа пуховая,
А кафтанчик у него да черна бархата. /14/ 

А шапка eszközét hasonló módon dicsőíti a bilina:

У оратая кобыла соловая,
1Ужики у него да шелковые,
Сошка у оратая кленовая,
Смешки ка сошке булатные, 
Ярисошечек у сошки серебряный,
А рогачик-то у сошки красна золота. /15/
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Volga fejedelem adószedő útra indal a környező 

városokba druzsinájával, s útközben a mezőn találko
zik a munkáját végző Mikula Szeljanyinoviccsal. Volga 

arra kéri Mikulát, hogy kisérje el őt. Kikula vállal
kozik rá, de miután elindulnak, eszébe jut, hogy az 

ekéjét elfelejtette elrejteni. A fejedelem emberei 
közül többen is visszafordulnak ezért, de az ekét nem 

bírják együttes erővel sem a földről felemelni. Miku- 

la hatalmas fizikai erejét bizonyítja, amikor az ekét 
fél kézzel felkapja ás a rekettyebokorba rejti. A fe
jedelem csodálattal adózik bdkulának e tettéért. Miku- 

la alakjában a nép saját erejét testesíti meg, saját 

munkáját mutatja be.
A novgorodi ciklus bilináinak e rövid ismerteté

se után elemezzük részletesebben a Szadko és a Vaszi-
lij Buszlajevics című billnákat. Miért éppen ezekre

kétséget ki- 

tesek a kijevi elk
ésett a választásunk? Ezek a művek mind« 

záróén novgorodi eredetűek, és 

lusra jellemző későbbi betoldásoktól, kiegészítésektől, 

amelyek — mint a korábbi bilinák ismertetésekor láthat
tuk - igen zavarólag hatnak. Ezek a bilinák hűségesen 

tükrözik a novgorodi társadalmi viszonyokat, a keres
kedelmi életet, a népi életformát és hiedelemvilágot.
A Szadkóról és a Vaezilij Buszlajevicsről szóló bili
nák a legelterjedtebb és a legtöbb változatban feljegy-
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zett alkotások, amelyekben a bilinákrs jellemző művé
szi sajátosságok is a legkifejlettebb formában jelent
keznek. Kénytelenek voltunk továbbá a részletes elem
zést azért is, mert a dolgozat terjedelme sem teszi le
hetővé, hogy a felületesség hibája nélkül bocsátkozzunk 

több bilina alaposabb vizsgálatába. Az itt alkalmazott 

elemzési szempontok és módszerek azonban valamennyi bi
lina esetében felhasználhatók.

SZADKO

Szadkóról, a novgorodi kalmárról szóló bilina a 

novgorodi ciklus legcsodálatosabb alkotása, és méltán 

tekinthető az orosz bilinaköltészet egyik gyöngye 

nek is. A mű a XIII. század során, de legkésőbb a XIV. 
század elején keletkezett, amikorra Nagy-líovgorod vi
rágkora esik. A bilinában a város és a fejedelemség — 

amely ekkorra kezében tartja Oroszország külföldre i- 

rányuló tengeri kereskedelmét, és észak-keleten ki
terjedt, gazdag földekkel rendelkezik — gazdasági ha
talma állítódik szembe az egyén erőfeszítéseivel* 

повшсупил еа*ё товары новгородские,
А й подоспели как товары ведь московские,
A fi как тут Садке топерь пораздумался:
"А й как я повккушло ещё товары все московские,- 

А й на тую на славну великую новгородскую

é-
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Л Я подоспеют ведь как товары заморские,
А й как ведь топерь уж как мне Садку 

А й не выкупить как товаров ведь 

Со всего да со бела свету.
А й как лучше пусть не я да богатее,
А Садке купец да новгородский*! ,
А й как пусть побогатее меня славный Новгород.”

/16/
A Miina alkotója, aki т

honnan származtatni, valószínűleg azt a helyi legendát 
használta fel a ibű alapjául, hogy a 

emberek földöntúli lénytől, a tenger urától kapták. A 

későbbiek során azonban az előadók a főhős gazdasági si
kereit és a tengeren való csodálatos megmeneküléaót ál

tudta üovogorod gazdagságát

és kincseket az

lították a mű középpontjába.

A Miina kompozíciója

A Szadko című bilina a következő motívumokból épül
fel:

1. A tenger istene, az Xlmeny-tó ura rendkívüli 
halzsáferánnyal — arany halakkal — jutalmazza Szadkot, 
amiért oly csodálatosan muzsikált guszláján a té part
ján. Ez a zsákmány Szadkó meggazdagodásának alapja lesz.

2. A fejedelmi lakomán Szadko azzal dicsekszik, hogy 

felvásárolja Novgorodban az Összes kereskedelmi árut, és 

erre fogadást köt a novgorodi kereskedőkkel.
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3. Szadko a felvásárolt árúkkal tengeri кereske-
fiáét ezértdelembe kezd, miközben hosszú ideig n< 

adót a víz arának, aki feltartóztatja Saadko hajóit
a tenger közepén. A tengeri cár semmiféle adót, kü
lönböző kincseket /aranyat, ezüstöt, drágakövet/nee 

fogad el utólag, hanem magát Szadkót kényszeríti a 

tenger mélyére.
4. A víz alatti birodalomban Szadko egyes vál

tozatokban eldönti a tengeri cár és a felesége kö
zötti fogadást, más változatokban guszláján játszik 

a tenger urának. Játékára a tengeri cár förgeteges 

táncra kerekedik, amitől a víz színén olyan vihar tá
mad, hogy sorra pusztulnak, süllyednek a hajók. Szad- 

ko erről — egyes változatokban a tengeri cár felesé
gétől, más variációkban pedig a víz mélyén megjelenő 

Szent Nyikolától — tudomást szerezve eltépi guszlája 

húrjait, mire a tenger ura abbahagyja a táncot, és a 

vihar elcsendesedik.
5. A tenger cárja egyik leányát akarja Szadkóhoz 

feleségül adni. Ez esetben annak örök életre a víz a- 

latti birodalomban kell maradnia. Szadko a Szent Nyi
kolától kapott tanácsot követve Önmegtartóztató módon 

viselkedik a házasságkötés után, ezért jutalmul meg
szabadul a tengeri cár fogságából: csodálatos módon 

visszakerül hajójára, más változatokban pedig Novgo-
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rodtól nem messze, a Volhov-folyó partján találja ma
gát. Hálából megmenekülásóért templomot emel Nyikola 

/v. Mikola/ fcozsajszkij tisztetelére a városban.
A motívumoknak e fő csoportjai meseszeré és reá

lis elemeket tartalmaznak* A meseszerű és reális motí-
vurnok alapján a bilinát három fő részre lehet elkülö
níteni, amelyek egységes cselekményük révén gyakran 

önálló bilinaként is szerepelnek az előadók reperto
árjában. E három részben a motívumok tehát a követke
zőképpen oszlanak megs 

1. Az első résznek meseszerű jellege

van. Szadké a tenger urától kapott zsákmány útján gaz
dagszik meg, és tengeri kereskedelembe kezd.

2. A második rész Szadko és a novgorodi kereske-
dők közötti fogadást dolgozza fel, amely igen

képet fest a város gazdagságá
ról, a kereskedelmi életről és a különböző társadalmi 
rétegek ellentétéről.

3. A harmadik rész ismét 
témáját főként a népi hiedelemvilágból meríti. Ilyen 

például a tengernek bemutatott áldozat; a vihar, 

melynek okozója a tangeri cár tánca; a tanger mélyé
ről való csodálatos megmenekülés stb.

В három főrész meséje külön-külön is kerek egé
szet alkot, és mint már említettük, az előadók több-

Г 9 -

alisztikus

meseszerű,
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в égé le egymástól független bilinekónt adja elő ezeket. 
Bizonyos esetekben két rész egyesítésével is találkoz
hatunk. Rendszerint a második és a harmadik részt kap
csolják össze az énekesek. A legteljesebb variáció a- 

zonban az, amely mindhárom főrészt egy egységes mű ke
retébe foglalja. Ilyen teljességre törekvő variáció 

zonban kevés létezik. A legtökéletesebb változatot A. 
P. Gilferding jegyezte fel A.P. SZÓRÓKIG előadása nyo
mán, majd ugyanettől az előadótól P.N, Ribnyikov ké
szített feljegyzést. M.SZ. KRJUKOVA előadása alapján 

kevéebé teljes, részleteiben hiányos feljegyzést ké
szítettek a gyűjtők*

A bilina földrajzi elterjedésének 

sajátosságai

A Szádkéről szóló bilina epizódjai az északi vi
dékek különböző területein az adott társadalmi és 

dasági viszonyoknak megfelelően módosultak. R. ЫРЕС 

/17/ a bilina kb. 40 ismert variációját az egyes te
rületek helyi sajátosságai alapján négy cso
portra osztotta.

Az Olonyee vidékén feljegyzett válto
zatok a legteljesebbek. Ennek az a magyarázata, hogy 

az említett terület esik földrajzilag legközelebb Nov- 

gorodhoz. Ezekben a változatokban megmaradt az az ősi
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novgorodi motívum, amely szerint özadko és iíovgorod 

ellentétéből az utóbbi kerül ki győztesen. Az Gnyega- 

tó környékének lakoeeága főként halászattal foglal
kozott, ami tükröződik az itt feljegyzett variációk 

szövegében is.
Novgorodtól távolodva a 

környékén feljegyzett bilina-változatok alkotják a 

következő csoportot. Bzek a változatok tartalmilag 

hasonlóak az olonyeci csoporthoz, de a szüzsét itt 

nem őrizték meg olyan hűségesen, és a feljegyzett 

változatok száma sem nagy. Igen érdekesek azok a 

változatok, amelyeket a két kiváló énekes, A.á. és 

K.öa. krjukova előadása nyomán jegyeztek fel. Ezek
ből a novgorodi árúk felvásárlásának motívuma tel
jesen hiányzik, és a kereskedelemmel kapcsolatos ré
szek is háttérbe szorultak. Az előadókat elsősorban 

Szadko személyes sorsa és a víz alatti birodalomban 

átélt kalandjai kötik le.
pecsorai

riációk száma nagy, ás valamennyi lényegesen külön
bözik a teljes változattól. Bzek a legtöredékeseb- 

bek, ugyanakkor mégsem egyértelműen a feledés veze
tett a lényeges momentumok megváltoztatásához, ha
nem magának a szüzednek az átalakítása. Novgorod és

Igszakadt a kapcsolat, az ott

Belomorszk

csoportba sorolható va-Д

Peesora kozott korán
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élő népeket kegyetlenül kizsákmányolták. Emiatt ezek
ben a változatokban Szadko mindig kereskedőként sze
repel, aki szembekerül a városi népesség vagyonos ré
tegeivel. Az előadók Szadko sorsával szimpatizálnak, 

ezért úgy alakítják a történetet, hogy a Novfjorodot 
képviselő bojárok és gazdag kereskedők összecsapásá
ból mindig a főhős kerül ki győztesen.

urali-szibériai 

kát Kirsa Danyilov feljegyzéséből ismerjük. Й variá
ciók tartalmazzák a hagyományokra épülő, legtöbb me
seszerű motívumot, ás ezért egyben ezeket tekintjük 

a legarchaikusabbaknak.

változato-Az

A mű legteljesebb változata

Vizsgáljuk meg részletesen a bilina legteljesebb 

változatát a motívumok tartalma és sorrendje alapján, 

amelyet A.P. SZOKQKIN előadása nyomán P.H. KIBNYIKOV 

jegyzett fel /18/.
Szadkót a bevezető sorokból szegény novgorodi é- 

nekesként ismerjük meg, akinek egyetlen vagyona a gusz- 

lája volt*
Во славноем в Новеграде 

Как был Садке купец, богатый гость. 

А прежде у Садка имущества не было: 
Одни были гуселки яровчаты,
По пирам ходил-играл Садке.
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Ámint ass idézet záré sorából kiderül, Szadko azzal ten
gette életét, hogy a gazdag kereskedők és fejedelmek 

udvarában fényes lakomákon guszlája muzsikájával szó
rakoztatta a vendégeket. Egy napon senki nem hívta ót 

díszes lakomára, és efölött érzett bánatában kiment az 

Ilmeny-tó partjára, ahol magányában játszani kezdett 

hangszerén. A tó vize egyszerre csak erős hullámzásba 

kezdett, amitől Szadko megrémülve visszatért Novgorod- 

ba. Másnap mindez újra megismétlődött. Harmadnap 

kapott eghívást, ezért harmadszor is az Ilmeny-tóhoz 

menekült bánatában. /А.Р. Szórokin ezt az epizódot há
romszor ismétli meg./ A harmadik napon azonban csoda 

történtí

Как тут в озере вода всколнбалася.
Показался царь морской.

Megjelent a tengeri cár, a tó ura, aki Szadkót játé
káért valamilyen módon meg akarta jutalmazni. Kincs 

helyett egy tanácsot adott Szadkónakí térjen vissza a 

városba, adja hírül a novgorodi kereskedőknek, hogy 

az Ilmeny-tóban arany hal úszkál. A kereskedők erre 

kételkedni fognak, de Szadko kössön velük fogadást, 
és vagyona híján saját fejét ajánlja fel tétként. Ez
után készítsen hálót és térjen vissza a tó partjára 

halászni. A tenger urától majd három arany halat kap 

ajándékba, s az lesz további szerencséjének és
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dagságának az alapja. Szadko a tengeri cár szavai sze
rint cselekedett:

Как приходил Садке во свой во Новгород,
Позвали Садке на почестей пир.

Как тут-то Садке стал похвастывать:
-"Ай же вн купцы новгородские!

Как знаю чудо чудное в Ильмень озере:
А есть рыба-золоты перья в Ильмень озере."

A kereskedők hitetlenkedésére Szadko a következő fo
gadást ajánlja:

"Ай же вы купцы новогородские!
О чем же бьете со мной о велик заклад?
Удари?л-ка о велик заклад:
Я заложу свою буйну голову,
А вы залагайте лавки товары красного."

Három gazdag kalmár jelentkezett, akik fejenként há
rom, árukkal teli üzletet ajánlottak fel a fogadás 

tétjeként. Ezek után elkészítették a finom selyemből 
font hálót, majd az Ilmeny-tó partjára mentek. Há
romszor vetették vízbe a hálót. Minden alkalommal egy- 

egy arany hal volt a zsákmány. Szadko tehát megnyerte 

a fogadást, és a kalmároktól kapott árúkkal maga is 

kerekedni kezdett. Vagyona gyarapodásával gyönyörű pa
lotát épített magának:
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На небе солние и в палатах солнце,
На небе месяц и в палатах месяц,
На небе звезды и в палатах звезды.

Szadko hamarosan díszes lakomát rendezett a palotájá
ban, ahová vendégeket hívottí

Тыих мужиков новогородских 

К тыих настоятелен новогородских:•
Фому Назарьева и Луку Зиновьева, 

miután ettek-ittak, mindenki dicsekedni kezdett: ki 
gyonával, ki házával, lovával, ki erejével, bátorságá
val, ki pedig szép, fiatal feleségével. Szadkót a két 

jelenlevő novgorodi kolostorfőnök kérdezi, hogy ő mi
vel tudna eldiosekedni.Válasza a kővetkező:

"А похвастать - не хвастать бессчестной золотой
казной;

На свою беесчестну золоту казну 

Повыкушда товары новгородские,
Худые товары и добрые!"

Szadko tehát másodszor kötött fogadást, mely szerint 

az összes novgorodi árát felvásárolja. Druzsinájával 
három egymást követő napon járta a várost és összevá
sárolta a kereskedők portékáit. A megvásárolt árúk he
lyébe azonban folyamatosan újak érkeztek Moszkvából és 

a tengeren túli országokból, így Szadko kénytelen volt 

tehetetlenségét, Novgoroddal szembeni vereségét beis
merni:
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"Не выкусить товара со всего бела света: 
Още повыкушш товары московские, 
Подоспеют товары заморские.
Не я, видно, купец богат новогородский,- 

Кобогаче меня славный Новгород."

Роша ííazarjevnek és Luka Zlnovjevnek, a két kolostor-
fönöknek megadta a fogadással elveszített pénzt, majd

grakta aharminc kereskedő hajót vásárolt, azokat 
korábbon felvásárolt árúkkal, és kereskedő útra in- 

diát*.

Поехал Садке по Волхову,
С Волхова на Ладожеко,
А со Ладожска во Неву-реку,
А со Певк-реки во саке море.
Как поехал он по синю морю,
Воротил он в Золоту орду,
Продавал товары яовогородские.

Miután valamennyi árúja elkelt, hajói vieszafordultak 

és Hovgorodba tartottak. A tengeren azonban váratla
nul vihar kerekedett, a hajók megfeneklettek ás n< 

mozdultak helyükről. Szadko ezt azzal magyarázta, hogy 

bizonyára a tengeri cár az elmaradt adót követeli tő

lük*

"Ай же ты, дружинушка хоробрая! 
Как мы век по морю ездили,
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А морскому царю дани не плачивали:
Видно царь морской от нас дани требует, 
Требует дани во сине море."

Ekkor Szadko arra kérte druzeinája tagjait, hogy add 

fejében boceáesanak a vízbe egy ezüsttel eteli bor
áét. A drussina teljesíti kérését, a vihar azonban 

nett szűnik meg. Második kísérletként egy hordó arany- 

nyal próbálkoztak, de újból eredmény nélkül. A siker
telen kis érietek után Szadko úgy vélte, hogy a tenge
ri cár valószínűleg emberáldozatot követel. Hogy az 

áldozat személyét kiválasszák, Szadko sorshúzást 
jániott. A sorshúzás eredményeként ~ hiába próbálta 

Szadko azt csellel kijátszani — neki kellett a tenger 

mélyére szállni. Előbb azonban végrendeletet készített, 

amelyben elosztotta vagyonát:
Он стал ишнице отписывать:
чоз именье отписывал божьим церквам,
Иное имонье нищей братии,
:!ное именье молодой жены,
Остатнее именье дружины хоробрыя.

Miután végrendelkezett, fogta guezláját és egy tölgy
fa deszkán vízre szállt. Eközben hajói elindultak, 6 

pedig egyszerre a tenger mélyén tért magához:

Увидел Садке, во синем море 

Стоит палата белокаменная,
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Заходил Садке в палату белокамекпу: 
Сидит в палате царь морской.
Голова у царя, как куча сенная. 
Говорит царь таковы слова:

A tenger ura barátságosan fogadta, majd arra kérte, 

hogy játszón valamit giszláján. Szadko teljesítette 

a kívánságot, mire amaz olyan fergeteges táncra ke
rekedett, hogy a tengeren hatalmas vihar támadt*

Во синем море вода всколнбалася,
Со желтым песком вода смутилася,
Стало разбивать много кораблей на синем

море.
Стало гинуть много именыщев,
Стало много тонуть ладей праведишх.

A katasztrófa láttán az emberek Mikola Mozsajszkijhoz, 
a tenger védőezentjéhez kezdtek imádkozni. Mikola meg
jelent Szadkónál a tenger mélyén, és a következő taná

csokkal látta el:

"А ты струночки повырывай,
А ты шпенечки повыломай.
Скажи: "У меня струночек не случилося,
А шпекечков не пригодилося,
Не во что больше играть:
Нршюмалися гуселкк ярсвчатн.”

Ezután tudtára adta a főhősnek azt is, hogy a tenge
ri cár egyik leányát kínálja majd feleségül. Ha ♦
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akar szabadulni a tenger mélyéről, akkor követnie kell 
az ő tanácsait a párválasztást illetően is:

"Ьери тую Чернаву за себя замуж*
Как ляжешь спать во нерву ночь,
Не твори с женой блуда во синем море: 
Останешься на веки в синем море;
А ежели не сотворишь блуда во синем море, 
Ляжешь спать с девицу-красавицу,
Будешь, Садке, во Повеграде.
А. на свою бессчестну золоту казну 

Построй церковь соборную Миколы Можайскому." 

Szadko »Indenten követte Mikola utasításait: a tenge
ri cár leányai közül Csemavát választotta, eki az es
küvőt követő reggelen folyővá változva visszavitte 

Szadkót Hovgorodba. kppen akkor érkeztek ueg a város
ba Bzadko hajói is a Volhovon. Csodálatos megszabadu
lásáért a főhős megépíttette a templomot Mikola M.o- 
zsajszkij tiszteletére, majd felhagyott a kereskede
lemmel, és végleg letelepedett Novgorodban.

íbben a változatban a bilina valamennyi felsorolt 

motívuma megtalálható* Az ismert variációk azonban a 

motívumok tekintetében korántsem mutatnak egységes ké
pet. Vegyük most sorra a bilina főbb változatait, és 

vessük egybe azokat a fontosabb motívumok sorrendjé
ben!
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A bilina változatainak tartalmi szempontú 

összehasonlító elemzése

A bilina változataiban Üzadko figurája kettős: né
mely variációkban — mint a részletesen ismertetett Bib- 

nyikov-féle feljegyzésben is — a főhős szegény muzsi
kus, aki csak később válik gazdag kereskedővé. Más vál
tozatokban Szadko nem zenész, hanem gazdag novgorodi 
kereskedő, aki elhatározza, hogy felvásárolja a novgo
rodi árúkat, és kereskedni kezd. M.Sz. Krjukova válto
zatában /19/ Szadkót gyermekként ismerjük meg, akit a 

szülei nevelnek, édesapja halála után egyedül »narad az 

édesanyjával, akit el kell tartania. Egyik barátja meg
tanítja guszlán játszani, mire édesanyjának elmondja:
6 is szeretne guszlát venni, hogy azon játszhasson. Öz
vegy édesanyja ellenzi tervét:

"Уж ты ой еси, да моё чадо милое.
Тебе к чему гусли веселые?"

A következő sorokban pedig anyja azokról a társadalmi 
különbségekről beszél, amelyek a szegény fiút a felsőbb 

rétegektől elválasztják:
"Ведь ты роду-то не кнеженеикого,
Не боярьского роду, не дворяньского,
Тебе надоть приниматься за работушку,
Ьа работушку да за тежолою,
Нужно кормить да родну матушку".
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Szadko dolgozni kezdett, de vágyának nem tudott ellen- 

igszerezte a guszlát. Játékának híre Járt aállni:
városban, ás az emberek gyakran elhívták, hogy házuk
ban játszón, amiért fizettek io neki. A társadalmi el
lentétek hamarosan konfliktushoz vezettek Szadko és a
nemesek között:

Обидели Садка дети-то боярские,
Как боярьские дети-то, все дворяньекие, 
Обругали они Садко да руганью разною.

Az összeütközés után a fejedelem lakomát rendezett,
ghívták Szadkét, hogy játszón nekik.ahová szolgái 

ő azonban háromszor visszautasítja a meghívást. Ezek
után édesanyjától ennivalót kér, és kimegy az Ilmeny- 

tóra halászni.
Kirsa Danyilov gyűjteményében /20/ két változa

tot olvashatunk Szadkóról. Az egyik szerint Szadko nem 

született novgorodi polgár, korábban a Volga partján 

volt sem kereskedő, s
sért ment Novgorodba, hogy a Volga-folyó üdvözletét 
átadja az Ilmenynek.

élt. N< nxuzsikus, csupán a-

"A спасибо тебе, матукка Волга река!
А гулял я по тебе двенадцать лет,
Никакой я притки, скорби не видывал над собой." 

A különböző változatokban Szadko eltérő okokból megy
az Iliaeny partjára. Szegény zenészként általában bá
natában menekül a tóhoz, amiért nem hívják őt lakomá-
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ra. Egyedül H.Sz. Krjukova variációjában érkezik, oda 

halászként, bogy a kifogott zsákmánnyal édesanyja és 

a maga megélhetéséről gondoskodjon. A többi előadó
nál Szadko csak azok után tér vissza a tóhoz halász
ni, miután a tenger ura vagy úrnője tanácsára foga
dást kötött a novgorodi kereskedőkkel. Kirsa Danyi- 

lov változatában pedig a Volga-folyó Üdvözletét tol
lai csői ja az Ilmenynek, illetve a tó urának, ©miért
a tengeri cár minden esetben megjutalmazza bzadkdt.

a tengeri cár s 

sen jelenik meg és ad tanácsot Szadkónak arra vonatte 

ko só an, hogyan készüljön fel a halászatra, amikor is 

arany hallal fogja jutalmazni őts 

Показался царь морской.
Вышел со Ильменя озера.

M.Sz. Krjukovánál a tenger úrnője jelenik meg, hogy 

Szadkót játékáért ajándékban részesítse:
Подплыла к ёму царнця Белорыбица,
Подплыла будто русалочка,
Подошла к ёму да низко кланялась.

Az ajándék vagy bőséges halzsákmány, vagy arany ha
lak, a tenger urának útmutatásai alapján Szadko 

dagságának alapját képezik.
A halászat epizódját minden változatban az elő

adók igen élethűen éneklik meg, amiből arra következ

őigSzorokin változatában
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tethetUnk, hogy maguk la jól ismerték a halászok mun
káját. Szadko a hllina valamennyi változatában háló
val fogja ki a halakat:

Как тут-то связали невод шелковый.
Поехали ловить в Ильмень озеро: 

оакинули тоньку в Ильмень озеро,
Добили рыбку-золоты перья.

Kirsa Danyilov változatában részletes leírást talál
hatunk az úri. artelbe, vagyis szövetkezetekbe tömö
rült halászok munkájáról. A tengeri cár javaslatára 

Szadlro embereket fogad fel, akikkel később halászni 
megy:

"Проси бошдкков во Новегороде 

И со тремя неводами,
И с теми людьми со работными,
И заметывай ты неводы во Ильмень озеро, 
И будет тебе божья милость."

Szadko felfogadja az embereket, 4s fizet is nekik a
munkájuk árt száz rubelt. A halak, amelyeket a halá
szok kifognak, különböző színűek ás méretűek*

й закинули три невода во Ильмень озеро: 
Первый невод к берегу пришёл,
И тут в нем рыба белая,
Ьелая ведь рыба мелкая;"
И другой-то ведь невод к берегу пришёл,
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В то&~то рыба красная;
А и третий невод к берегу пришёл,
А в том-то ведь рыба белая,
1елая рыба в три четвертин,

24.За. krjukovánál a tengeri cámо már akkor megaján
dékozza Szadkót, mielőtt még az halászni uenno:

Тут сама царица Хедорыбиця подъехала;
Она давала ему да много золота,
Она давала ему да циста серебра, 

давала драга жемчуга.
Csak ezek után tanácsolja neki, hogy vásároljon há
lát, ás tárjen vlsaza a tőhoz halászni:

."Приходи ко мне к йлемину, славну озеру, 
Ты купи жо толковый неводочек-от,
Сакинг,-забрось его в Елемин, да в славно

озеро же,-
ведь дав/; тебе да три-то рыбины,

Три-то рыбины да златоперышё."
Szadko az Ígért csodás halzsákmányra fogadást köt a 

városi kalmárokkal, ás azt mindig megnyeri.
Az első összeütközés Szadko ás a novgorodi kalmá

rok között zajlik,az ellentét közöttük mindig békás ú- 

ton oldódik meg.
w.Sz. Krjukovánál nem szerepel a novgorodi keres

kedőkkel kötött fogadás. Helyette a tenger úrnője rit-
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ka és értékes halakat küld Szadko hálójába, majd azt 

tanácsolja neki, hogy ezeket a halakat adja el cseré
be a kalmárok áruiért:

"Эти рыби-ти продавай купцам,
Продавай купцям да новгородьским же,-

За твои да за ети рыбины
Отдаит купцы все свои товары лавоцки со

товарами,"

klrsa Danyilov változatában Szadkót az átadott üze
netért jutalmazza 

züst színű halak azonban egy éjszaka alatt arany és 

ezüst pénzérmékké változnak. "Старшими пересказами 

былин следует считать те, где герой становится бо
гат не вследствие выигранного заклада, а вследст
вие счастливого, чудного лова, который делается 

источником его богатства."/21/
A második összeütközésre Szadko házában, egy la

komán kerül sor, a főhős és a novgorodi kereskedők 

között, fílbnyikov változatában a vendégek, a kalmá
rok esznek-isznak, és mind dicsekszik valamivel, e- 

gyedül a ház ura, Szadko nem kérkedik. Ezzé1 a főhős 

mintegy elkülöníti magát környezetétől. A kereskedők 

csak a vagyont, a gazdagságot Ismerik el, és Szadko 

azzal bosszantja fel őket, hogy magát valamennyiük
nél gazdagabbnak tartja:

g a tengeri cár: az arany és
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Isst a konfliktust viszont máskánt ia lehet értelmez
ni s Szadko nemcsak a kereskedőkkel száll szembe# ha
nem az egész Novgoroddal. Kbben az esetben azonban a 

főhős mindig vesztes marad Nagy-ITovgoroddal szemben, 
és kénytelen beismerni vereségét.

Äibnyikov változatában Bzadko a fogadás elvesz
tése miatt megfizeti az általa tétként felajánlott 

pénzt, hajókat vásárol, és kereskedő útra indul. Az 

egyes változatokban rendkívül pontos leírását talál
juk az előkészületeknek, ahogyan Szadko útnak indul. 

31őssör hajókat vásárol, felszereli azokat, matrózo
kat fogad fel, berakják az árut és sokáig várnak a 

kedvező szél járásra. Csuzsimov feljegyzésében /22/ a 

következőket olvashatjuk:

Как стояли его карабли
Они в путо-дорогу приготовлены;

Сотенули-ти ветры буйные,
Ветры буйные попутные,-

Hibnyikov variációjában /lásd oldal/' Idéztük annak 

a vízi útvinalnak a pontos leírását, amelyen Szadko 

elindult.
Szadko kereskedő útjának elbeszélése közben az 

előadók egy sor — a tengerrel, a halászattal és keres- 

>1 kapcsolatos - népi hiedelmet és népszokástködei
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is felelevenítenek. Ilyen például a víznek mint ter-
me^zemélyesítése. A Szadko c. bi- 

linában ezzel a motívummal egy helyen találkozunka 

Отвецае вода ям матушка:
-Просит человека Водяной царь. /23/

A vízről mint élőlényről alkotott hiedel 
ken élt a halászok ée a tengert járó kereskedők kö-

mészeti elemnek a

élén—

zött. Ha valaki elpusztult a tengeren, arra azt mond-
ták, hogy "magához vette a víz" /вода взяла/. 

Elterjedtebb volt azonban az az elképzelés, hogy a 

földi léthez hasonlóan a tenger mélyén is egyfajta é- 

let zajlik. A víz uralkodója a tengeri cár, aki a föl
di fejedelmekhez hasonlóan családjával fényűző palotá
ban lakik, és gazdag udvartartással rendelkezik. A bi-
linábi megrajzolta
ezt a víz alatti világot. A tengeri cár, a legfőbb ha
talom birtokosa kénye-kedve szerint dönt a hajózó és
halászó emberek sorsa fölötti áldozatokat követel tő-

I

lük, adót szed a tengeren való hajózásért stb. Az al
tatás motívuma az északi népek hiedelemvilá

gából bekerült a bilinába is. A bilina kezdő sorai ar
ra a népi hiedelemre épülnek, mely szerint a jó fogás

dozatb

az Ilmeny-tó partjára, ée ott énekeltek a tenger urá
nak. Szadko ugyan m céltudatosan t az Ilmenyhez,
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hangszeres játéka és éneke azonban ezt a népszokást

őrzi.
Elterjedt volt az áldozatok beioutatása. £irsa 

Danyilov gyűjteményének egyik özadko-változatában az 

áldozatbebiutatás egyik legősibb módját találjuk í ál
dozat gyanánt Özadko kenyeret és sőt hint a Volga vi
zébe.

Отрезал хлеба великой сукрой,
А и солью насолил, его в Волгу опустил:
"А спасибо тебе, матушка, Волга река!
Я гулял я по тебе двенадцать лет,
Никакой я притки, скорби не видал над собой."/24/

A Kirsa-féle gyűjtemény Maik dzadko-változatában 

a főhős hosszú ideig megfeledkezett arről, hogy áldo- 

be a tengernek. Ezért bűnhődnie kell!
Lera® no морю двенадцать лет,
И во то сине море Хвалынское 

Хлеба с солью не опусковал;
До меня, Садка, смерть пришла! /25/
A bilina valamennyi változatában az utóbbi motí

vum szerepel, nevezetesen az, hogy özadko megfeledke
zik a tengeri cárnak fizetendő adóról, amiért végül 
is kénytelen lesz a tenger mélyére szállni. Félelmé
ben azonban előbb próbálja
rat oly módon, hogy aranyat, ezüstöt és drágaköveket

zatot mutass

• • *

igengesztelnl a tenger u-

$ /1
£
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dobat a tengerbe. Ez a motívum szintén egy népi hie
delemre épül. Novgorod vidékén és északon szokás volt 

az első tengeri út előtt ezüst pénzérmét dobni a víz
be. hogy a halászoknak jé fogásuk legyen. Az áldozat 

befogadásának jele a népi hiedelem szerint az volt, 

hogy elsüllyed-

"Уж вы ой еси, мои молоды матросики,
Вы спускайте-ко во морюшко боцьку-то чиста серебра.

a vízben vagy nem.

А и вы спускайте-тко ведь в море-то да бочку красна
золота.

А и вот спускали во моршко да бочку драга жемчуга.
/26/

igyekezete hiábavaló, a tenger ura 

elégszik meg a megkésett áldozattal. A több
szöri kis érlet után nyilvánvaló, hogy élő embernek kell 
a tenger mélyére szállni, mert csak az enyhítheti meg 

a tengeri cár haragját. Az áldozat személyének kiválasz
tásához Szadko sorsvetést ajánl, ü és matrózai különbö-

Szadko mind
ugyanis n

ző tárgyakra vésik rá nevüket, amelyeket azután a tenger
be vetnek: akié elsüllyed a vízben, annak kell a tengeri 
cárnál megjelenni. Szadko bárhogy módosítja a sorevetés 

szabályait, a választás mindig őrá esik, végül tehát be
le kell törődnie sorsába.
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"Ай же братцы, дружина хоробрая!
Зидно, царь морской требует
Самого Садка богатого в сине море." /27/
Ezek után tintát, tollat ás papirost kár, vég

rendeletet készít, amelyben vagyonát felosztja az egy
ház, családja ás a drussinája tagjai között. Mikor ez
zel végzett, fogja hangszerét, és Szorokin változatá
ban tölgyfa deszkán a tengerre száll. М.Бк. hrjuková- 

a tengeri cár fia jön el érte díszes csóna-nál
kon:

А и едет лодочка, едет вот украшоная,

"А уж я младой-от царевиць, сын царя морьского-то,
А меня послал царь морьекой, отец да стречать тебя." 

Szaákót a tengeri cár soha nem fogadja ellensége
sen. Az egyik változatban iÜLbnyikov feljegyzésében a- 

sért kéreti magához, hogy a feleségével folytatott vi
tát eldöntse: Mi értékesebb Oroszországban: a vas vagy 

az arany?

"AM же ты, Поддонный царь,
Зачем меня сюда требовад?"- 

"Я затем тебя сюда требовал,
Ты скажи, скажи и поведай мне,
Что у вас на Руси есть дорого?
У нас с царицею разговор идет.
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йяато или серебро на Руси есть дорого,
Или булат-железо есть дорого?"

A variációk többségében е tengeri cár egyszerű
en csak azárt hívja a tenger mélyére Szadkót, hogy 

hangszeres játékában ás énekében gyönyörködjék* Ennek 

azonban mindig súlyos következményei lesznek: a zené
re a cár fergeteges táncra perdül, amitél erős vihar 

keletkezik a tengeren, és sorra süllyednek el a ke
reskedő haják, pusztulnak vízbe az ártatlan emberek. 
Ebben a motívumban egy újabb népi hiedelem rejlik: e 

szerint a tengeri viharokat a tenger urának tánca o- 

kezza. Szadko mit sem sejt arról, hogy játéka közvet
ve ugyan, de szemcsétlenségek okozója. Ekkor egy ősz 

öreg, név szerint Nyikola /vagy Kikóla/ Mossjszkij 
jelenik meg nála, aki nem más, mint a halászat és a 

tengeri hajózás védőszentje. Azt tanácsolja Szadkó- 

nak, hogy tépje szét guszlája húrjait, törje össze a 

hangszert, hogy soha többé ne tudjon a tengeri cár
nak muzsikálni. /Más változatokban a tenger úrnője 

adja Szadkónak ezt a tanácsot,/ Ezek után Nyikola ki
tanítja Szadkót, hogyan menekülhet meg a víz alatti 
birodalomból. A tenger ura felajánlja majd neki egyik 

leánya kezét. Háromszor száz leány fog előtte elvo
nulni, közülük kell a menyasszonyt kivúlsztani. Nyi
kola elárulja, hogy a legutolsót, Csernavát válassza

.
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ki, és ha a házasságkötést követé éjjel önmegtartóz
tató módon viselkedik, reggelre Novgorodban ébred. A 

tanácsokért cserébe Hyikola egyetlen dolgot kér Szad- 

kótóli ha visszatér líovgorodba, építtessen a tiszte
letére templomot.

"Когда будешь ты, Садко, да в Нове-граде,
На своих—то ты придёшь чернёных караблях. 
Когда снимешь все товары иностранные,
Когда повыкатишь все же красно золото.
Когда повыгрузишь драги, драги камни-те.
Ты сострой-ка, сделай все да божью церковь, 
Как божью церковь, Киколин-храм,
Как тому ли все Николы Можайскоцу,- 

Я ведь сам от есь Никола Можайской-от."

Szadko természetesen megígéri Nyikolának, hogy 

megépítteti a templomot. Itt újra egy népszokással ta
lálkozunk. A hajósok veszélyhelyzetben a tengeren gyak
ran tettek hasonló Ígéreteket, hogy a zsákmányból szár-

egy részét templomépítés céljára ajánl
ják fel, ha szerencsésen megmenekülnek. A novgorodi fe- 

ég területés száíűos Nyikola tiszteletére emelt 
templom volt. Létezett egy helyi mondás is, amely erre

Utals "QT Холмогор до Колы - тридцать три Николы." 

Szorokin változatában Szadkó nem egy, hanem két templo
mot építtet*

mázó jövedel

jedel
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А-й как сделал церковь соборную 

Школы да Можайскому,
А-й как другую церковь сделал пресвяткя богородицы. 

A víz alatti birodalomban játszódd epizódok azá~ 

mo3 népmeséi elemet foglalnak magukban. Meseszerű a 

cselekmény helyszíne, egy földön túli birodalom, ahol 
a főhősnek menyasszonyt kell választania. ITyikolaj №0- 
zsajszkij, a bölcs tanmesédé csodálatos módon megjele
nik a tengeri cár birodalmában, ée kimenti onnan Szád- 

két. A menyasszonyválasztás motívuma a népmesékből is 

ismert. Több leány /némely változatban háromszáz/ kö
zül kell kiválasztani a legmegfelelőbbet. A főhős fel
adatát azonban mindig megnehezíti, hogy a lányok kül
sőre teljesen egyformák. Végül Szadko szülővárosába is 

csodás módon tér vissza: amiért követte Nyikola taná
csait, másnap reggel Csrenava folyóvá változva vissza
vitte őt íTovgorodba.

Как проснулся Садке во Нове-граде,
О реку Чернаву на крутом кряжу. /28/

Az idézett sorokban valószínűleg a Volhovról van 

szó, amelyet az előadó a lány neve után tévesen Cser- 

navának nevez.
Szadkó a változatok többségében nőtlen. Akad a- 

zonban egy olyan feljegyzés, amelynek a végén a hall
gatóság számára meglepő és érthetetlen fordulatként

/
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Hovgorodba való visszatérésekor felesége és apró gyer
mekei várják a folyóparton. Ez a befejezés valószínű
leg egyéni utólagos kiegészítés lehet a bilinához.

Nagyon kevés olyan változatot jegyeztek fel, 

melyben Szadko a tengeri cár lányát feleségül veszi. 

K.Sz. Krjukovánll pedig meghiúsul a tenger alatti bi
rodalomban kötendő házasság, de Szadko nem marad nőt
len, hanem Moszkvába megy feleséget keresni magának: 

Тут задумалсе Садко вот поженнтисе 

Он задумалсе-то не у себе в славном Новгороде,
Он задумал-то жениться в каменной Москвы,
У того ли всё у князя у Глеба Болодьевича,
На его-то поженитьсе-то всё родной сестры.

M.Sz. Erjukova bilinái rendszerint há zaeságfcö- 

tássel végződnek. Szadko is feleségül veszi Gleb Vo- 

logyevics húgát, és fényes lakodalmat ülnek, ahol cse-
pürágók szórakoztatják a vendégeket:

Скоморохи-то тут же тоныдоваля-то,
А во гусли-то вееёлые-то играли-то,
Как во те лк, во те струночки золочёные.

A házasságkötés motívuma miatt a szakirodalomban 

a Szadko с. bilinát több kutató a bilinák azon csoport
jába sorolja, amelynek főtémája a leánykérés. Szzel a 

véleménnyel nem tudunk egyetérteni, a következő megoko- 

lásból. A házasságkötés, illetve a leánykérés motívuma
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a bilinónsk csak a végén jelenik meg, terjedelme és 

tartalmi jelentősége а шй alapkonfliktusához képest 
elhanyagolható. Arról nem le beszélve, hogy Szadko 

nem azzal a céllal érkezik a víz alatti birodalomba, 
hogy onnan feleséget válasszon magának. A bilina el
ső és harmadik része amint azt e fejezet elején meg
állapítottuk, népmese! elemeket tartalmaz , tehát e 

két rész alapján a bilinát valóban a mese szerű bili- 

nák csoportjába sorolhatnánk. A főrész, Szadko és a 

novgorodi kereskedők konfliktusa azonban teljesen 

alieztikus motívumok láncolata: a helyi életmódot, 

szokásokat, tengeri kereskedelmet stb. ábrázolja. A 

főkonfliktusnak társadalmi gyökerei vannak: a sze
gény Saadko szembekerül a gazdag kereskedők: csoport
jával. Ahhoz, hogy ebből az összecsapásból győztesen 

kerülhessen ki, természetesen meeei motívumokra volt 

szükség, hiszen saját erejéből, egyedül aligha nyer
hette volna meg a kereskedőkkel kötött fogadást. A 

népmeséi elemek tehát csak segédszerepet töltenek be, 
amennyiben lehetővé teszik, hogy Szadko ellenfeleit 

legyőzze. Mindezt összegezve a bilina а ш i n - 

dennapi élet eseményeit feldolgozó né
pi epikus alkotások csoportjába tartozik.
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Szadko és a novgorodi évkönyvek

A bilinát végigolvasva és elemezve 

hatjuk, hogy több motívuma kötődik szorosan a való-
a főtéma: Szadko tengeri keres

kedelembe kezd. A halászattal éa hajózással, vala
mint kereskedelemmel foglalkozó északi nép hiedelem
világából is gazdag gyűjteményt találunk a biliná- 

ban. Az évkönyvek tudósításai pedig érdekes adato
kat tartalmaznak egy 

di polgárról, aki egy Boriszról és ölebről elneve
zett templomot építtetett a városban. Több kutató 

felvetette a problémát, hogy létezik-e kapcsolat az 

évkönyvek adatai és a Szadko novgorodi kereskedő
ről elbeszélt események között?

S2.N. AZBELEV /30/ egy cikket szentelt e kér
dés vizsgálatának, amelyben ismerteti más kutatók 

álláspontját, véleményét is. Annyit előrebocsájt- 

hatunk, hogy az elemzést az egyes szakemberek álta
lában azonos szempontok alapján végezték, így követ
keztetéseik is nagyrészt megegyeznek, amikor azt kí
sérlik meg bizonyítani, hogy Szadko, a bilina hőse 

egy korábban élő novogorodi polgár volt, aki a ten
geri kereskedelemből meggazdagodva hálából templo
mot építtetett a hajózás és halászat védőszentjének, 
Nyikola Mozsajszkijnak a tiszteletére.

tgállapít-

sághoz. Reális

nevű novgoro-S z о t к о
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lássuk először a novgorodi évkönyvek alapján a 

templom építésének a történetét! "Месяца марта в 4, 
в день субботний, сгоре святая Софея; беаше же 

честно устроена и украшена, 13 верхи имущи, а ту 

стояла святая Софея конець Пискупле улице, идеже 

н*ше поставил Сотъке церковь камену святого Бори
са и Глеба над Волховом." /31/

Arról, hogy Szotko Szitnyics egy Borlezról és 

ölebről elnevezett templomot épített, 22 évkönyvi fel
jegyzést olvashatunk. Ezek közül 12 a templom építé
sének dátumát 1167-ben jelöli meg. közös vonás tehát 

Szotko özitnyics novgorodi polgár és a bilinahos kö
zött, hogy mindketten templomot építtettek Novgorod- 

ban. Hogyan értékelik ezt a kutatók? SZ.J1. 3Z0L0VJEV 

igen óvatosan fogalmazva a következőket írja: "СХОД

СТВО песенного Садка с летописным заключается в 

том, что и в песне богатый гость - охотник строить 

цвркви," /32/ JP.I. BUSZLaJEV még ennél is általáno
sabb megállapítást tesz arról a Novgorod környékén lé
tező szokásról, mely szerint a tehetősebb polgárok és 

bojárok magánerőből gyakran építettek templomot vala

melyik szent tiszteletére: *

гласуется с известиями новгородских летописей о том, 
что нигде на Руси не строилось так много церквей 

простыми гравданами, как в Новегороде." /33/

эта подробность со-• • •
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Szsákéról,

ról a Borisz és Gleb elnevezésű templomról, amelynek 

építésére az évkönyv! adatok vonatkoznak. Természe

tes, hogy ilyen általános érvényű magyarázat n< 

zolhatja a két személy azonosságát. D.SZ. LIHACSOV a 

következő sorok szerzője, aki a két személyt azonos

nak tekinti:

esik szó sItt azonban n

iga-

" Естественно, что имя её строителя пе
решло в эпос и вокруг построения церкви Бориса и 

Глеба создались легенды. Именно об этом расска
зывают позднейшие былины:

• • •

Шел Садко, божий храм сорудил 

А во имя Софии Премудрые,
и другие варианты былин о Садке приписывают ему по
строение ещё двух церквей: Стефана архидиакона и Ни
колы Можайского. Поздние летописи называют Садка под 

1167 годом "Сатко богатый" /Софийский временник/. Не 

может быть поэтому сомнений в том, что "Сатко" лето
писи и Садко былин - одно и то же лицо." /34/
32.Я. AZBBLBV korábban idézett cikkében igen keményen
bírálja Lihacsovnak ezt a megállapítását: " 

построил храм "во имя Софии Премудрые", летопись же 

сообщает о церкви Бориса и Глеба /чего нет ни в од
ной записи былины/, поэтому утверждение исследователя 

- что данный вариант былины "рассказывает шлекно об

Садко• • •
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этом", - неверно., Неверно, что в тексте "Софийского 

временника" говорится; "Сатко богатый",, - в нем 

сказано просто "Сотко". /35/
A templom, amelyet a biXinahos építtet, a tengeri 

halászok és hajósok védőszentj ének, Nyikolának a nevét 
viseli. Borisa és Öleb nevű templomot egyetlen változat

ésében Borisz és 

Qleb, valamint Hyikola között von párhuzamot.
A.V. MARKOV, A.I. NYIKIFOROV ás V. MILLER megjegy

zik, hogy az évkönyvek Szotkot nem gazdag kereskedőként 
említik, de feltételezhető, hogy a templom siegépítésé-

exslít, A.N. VBSZELOVSZKIJ el8

hez szükséges vagyont 6 is a kereskedelemben való aktív
részvételből szerezte.

A templom építésén kivül hasonló a két személy ne
ve is. A templomot megépíttető Szotko neve valamennyi 
évkönyvben hasonló hangzású* Сотко, Оьток, Сотка, Сод- 

KO, Съдко, Сотке, Сотъке. Családi nevében is csak jelen
téktelen változások, pl* Снтинич, Сытиничь, Сыт; 
Сытенич, Снтънич, Сытничи stb. fordulnak elő. A csa
ládi név a bilinahős nevétől azonban teljesen független,

említi. Ezért az össze
lehet jelentősége. A novgorodi évköny

vekben szereplő Szotko név pedig az európai Szedők név 

Oroszországban meghonosodott változata, amely - mint a 

korai írásos emlékek, és főként az évkönyvek tanúsítják -

э.

mivel azt egyetlen változat s 

hasonlításban s<
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igen elterjedt, közkedvelt név volt* Feltételezhető, 

hogy Szadko, a bilina főhőse is csak a név népszerű
sége miatt viseli, ugyanis mint az előző ismertetett 

véleményekből kiderül, semmiféle okunk nics azt állí
tani, hogy a bilinahős és az évkönyvek Szotkoja egy 

és ugyanaz a személy.

Az ismertetett változatok 

művészi sajátosságai

kompozíció járói, az egyes epi
zódok tagolásáról e fejezetünkben már részletesen be
széltünk. Ez elengedhetetlen volt, mert a bilina 

tívuraainak összehasonlításit a különböző változatok
ban csak így tudtuk elvégezni. Valamennyi változatban 

közös a kezdő 

zonban eddig ég n< 

nát a következő sorokkal kezdi:
В славноем в Новеграде
Как был Садке купец, богатый гость.

Megismerjük a helyszínt, Novgorodot, és hősün
ket, Szadkót, aki egy gazdag kereskedő. M.9z* Krjüko- 

va indításához képest ez a bevezetés igen szűkszavú
nak tetszik. Lássuk, hogyan kezdi a bilinát Krjükova! 

Был у нас на святой Руси,
В Нове-граде, да в славшем городе.
Жил Садко да с родным батюшком,

А шй

szerepe, amelyről 
esett szó. A.P. Szórokin a bili-
sorok
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С родным батгаком да с родной матушкой. 
Не возростил Садко да роднытй батшко, 

Рос хворал ся его родный батшко. 

Расхворался да он розболелся,
Он хворал-болел годочек пору-времени, 
Через год-от пору-времени преставился, 
Не оставил Садку богаствица-шленыщя; 
Воспитала его да родна матушка 

От своих трудов, да трудов праведных.

M.Sz. Кгjukova elmeséli, hogy Szadko árván marad, édes
anyja egyedül neveli fel. Megtudjuk azt is, hogy szegény 

családból származik, Kivel apja halála után semmit nem 

hagyott hátra. Az előadó csak ezek után tér rá a cselek
mény kibontására.

Az epikus műfajokra jellemzó bonyodalom kibontako
zása és fokozódása, a reális és meseszerű elemek keve
redése mindhárom változatban megegyezik. A tetőpontra 

is azonos módon fejlődnek az események: a hajók a nyílt 

tengeren .leállnak, és az elmaradt adó fejében Szadko a 

tengeri cár birodalmába megy. A bonyodalom kifejlete Szó- 

rokin változatában a legreálisabb, gondoljunk csak a ke
reskedőkkel és Hovgoroddal való összecsapásra! Az eae é- 

nyek azonban ebben a változatban is akkor kulminálnak, a- 

mikor a főhős a tenger mélyére indul.
A megoldás hosszabb-rövidebb úton minden variációban 

megegyezik: Szadko Nyikola tanácsit követve csodálatos mó-
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don megmenekül a tengeri birodalomból és visszatér 

Novgorodba.
A bilina befejező 

iCrjufcova változatában az előadó művészetének igen ma
gas fokáról tanúskodnak, A Fehér-tenger és Moszkva 

dicsőítése után az emberekhez szól, akik végighallgat
va és eltanulva a bilina szfc'vegét, adják majd tovább 

az elbeszélést arról, hogyan került Szadko a tenger 

mélyére, hogyan játszott gue«Iáján a tenger urának, 
hogyan gazdagodott meg?

Как ведь етой-то старинушке конец пришол.
Как ведь нашему-то Белому морюшку на тишину,
А Москвн-ту, елавяу городу, на честь-славу великую., 
А вам, ггрецудрне люди-то, на нрописаньицо,
А от йих-то пойдёт на пропеваныщо,
Вси со старого до шщдого будут слушати,
Как ведь ету старинушку заполнят все,- 

Какой был у нас Садко Новогородской жил,
Он ходил,ходил во морюшко-то камешком.
Он ведь был на штрованыщи морьского царя.
Он играл ему во гусли во весёлые,
Во те ли во струночки в золочёные,
Получил много богасьвица-именыша.

sorai B.Sz.
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A.P. Saorokinnál a kezdő sorokhoz hasonlóan a 

befejezés is rövid# Tudatja, hogy a főh.03 szakított 

a tengeri hajózással, kereskedelemmel, és végleg le
telepedett Kovgorodbani

Не стал больше ездять Садке на сине море,
Стал хнхвдзать Садке во Нове-грзде.
Annak ellenére, hogy a h.Sz. Krjükova előadása 

nyomán féljegyzett változat nem tartalmazza Szadko ás 

a mrvgorcdi kereskedők, illetve Szadko és Nagy-Hovgo- 

rod összeütközésének epizódját, igen terjedelmes, ősz
ei zesen 855 sort tesz ki az elbeszélés. A.P. Szorokin 

változatában a sorok száma csupán 387. Ssorokin vál
tozata ennek következtében összefogottab, lényegretö- 

rőbb. Az egyes epizódok tömörebb megfogalmazása nem te
reli el a hallgatók figyelmét magáról a főcselekrényról,
mint az Krjukovánál több esetben előfordul.

ismétlésekháromszori 

A*?. Szóróidba előadásában gyakoribbak. A Mlina ele

jén az énekes háromszor ismétli meg azt az epizódot, 

amikor í'sadko az Ilneny partjára megy muzsikálni, mi-

A

vei nem hívják díszes lakomára, háromszor vetik be а 

hálót is, és minden alkalkalommal egy-egy arany halat 

fognak ki. Ugyancsak három egymást követő napon indul 
Szadko druzsinájavai a városba, bogy a kereskedők áru
it felvásárolja. Háromszor ismétli meg Szorokin a sors-
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vetés motívumát is* Szék az ismétlések valamennyi eset
ben több sorra kitérjedóek, szinte mindig szó szerinti
ek.

M.Sz. krjukova előadása ezzel szemben folyi 
epizódokat egyetlen helyen s
dóan új helyzeteket teremt, teljesen egyéni módon szö
vi az események fonalát. Az ismétlések helyett elbeszé
lésében csak a mesebeli hármas szám szerepel, utalva 

arra, hogy a cselekmény háromszor ismétlődik meg. Az 

pizódok ismétlésének kivételével azonban Krjukova az 

ismétlések valamennyi korábban ismertetett módját alkal
mazza. Szívesen ismétli az előljárószókat:

Играл в гусли он во те ж во гусли всё во весёлые,
Он во те ли всё во струночки залоченные, 

iíemcsak elöljárókat, hanem szavakat, elsősorban igei 
állí tmán.yokat ismétel *

Как пошол, пошол царевиц-от, морского сын царя же он, 
лют повёл, повёл к гостя Садко к себе.

Az igei állítmány ismétlése helyenként szinonimákkal 
történik;

Они юшали-то, бросали скоро жо жеребьи;
Заходил. переходил он в его лодочку.

Szinonimákkal névszókat is ismétel az előadó:
Говорил тогда Садко он таковы слова,
Таковы-ти он слова, таковы речи.

tos,
ismétel. Helyette állan-
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M.Sz, Krjnkova a Szadkőról feljegyzett változa
tok többségében szereplő személyeken kívül /Szadko, 
tengeri cár, kereskedők, druzsina, Nyikola/ újakat is 

bevon az elbeszélésbe, ilyenek* Szadko édesanyja, 
loribnyica, a tenger úrnője, a tengeri cár fia etb 

ennek megfelelően változatában lényegesen több párbe
szédet találunk, mint A.P. Szorokinnál vagy más elbe
szélőknél.

• f

A verssorok M.Sz. Krjukova előadásában igen hosz-
szúak, máj dm
linókra általánosan jellemző 8-15 szótagot.

A változatok összehasonlító tanulmányozása alap
ján a sorvégi rímek alakulása is igen érdekes képet 
mutat. Krjukovánál a 855 sorból 320 rímel, vagyis mint
egy 37 i>* Ezeknek a sorvégi rímeknek a ríxnképletei is 

változatosak, bár a leggyakoribbak a 2-4 sorra kiter
jedő páros rímek:

Стал Садко у нас на улице погуливать,
Погуливать по улице, поигрывать.

а
а

Vagy*
"Уж тн ой еси да родна матушка,
Я не хочу в таки дела попуститися,
Я хочу купить гусли весёлые,
И заказать, матушка, сделать новые."

а

b
b
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A négy sorból álló, aabb rínképletű egységeket 
gyakran választja szét egy oda nem illő sorvégi

Говорила тут иариня Еелорыбниця:
"Я-цариця Велорниця озера Илешна-та.
Тебе спасибо. Садко Новгородской-от 

За твою ли за игру всё за весёлую,
За ту ли за потеху молоденькую;

а

X

Ъ
ъ

Vagy?

Он ведь ; сть хоцет да все увидети, 
Из рецей, из слов тебя послушати.
Уж ты ой еси, Садко Новгородской-от,

ШШЕ
а
х

»За твок>-то за удаль молоденькою,
За всю премудрость богатнрьскую.
A bilinában ritkább jelenség, amikor több 

mást követő sorvég bokorrímet alkot* M*Sz. Krjuková- 

nál azonban erre is találunk példát*
Она сделалась погодушка великая, а
Вдруг ведь лодочка иоказадася, а
Тут сама цариця Велорниця подъехала; а
Она давала ему да много золота, а
Она давала ему да циста серебра, а
Да давала драга жемчуга, а
Говорила ёму да таковы слова: а
A példánkat vizsgálva kitűnik, hogy csak az u- 

tolaő sző tagok rímelnek egymással.* Ha azonban a rí-

b
b
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awl6 szavakat szőfajok szerint is megvizsgáljuk» a Ы- 

linák vonatkozásában szintén ritka jelenséget fedezhe
tünk fel. A sorok végén tál:Iható szavak ezófajilag n 

azonosak» közöttük található ige, főnév és melléknév is*
великая•«•

подъехала 

золота
M.Sz. iírjukova valószínűleg tudatosan szerkes 

tette ezeket a rímeket, mert a több sorra kiterjedő 

ilyen jellegű véletlen egybeesésnek kevés a valószí
nűsége.

9 • •

9 9 9

A.P. Szorokin változatában a eorvégi rímek le egy
szerűbbek. Többnyire kettő, ritkábban pedig négy sor
ra kiterjedő páros /aa, aabb/ rímeket találunk. Hála 

a 387 sorból 118 rímel,
Как тут стали Садке попаивать,
Стали Садку поднашивать,
Как тут-то Садке стал подхвастывать.

A példából látjuk, hogy a verssorok végén azonos 

szófajú szavak morfológiailag megegyező végződés alap
ján alkotnak rímeket. A bilinában az összes rímelő sor
véget megvizsgálva ettől eltérő rímszerkezetet egyet 
sem találtam.

30 $-ot jelent.
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Például* старик седатыий 

Садке новогородский; 
повитривай 

повшюмай; 
не сдучллося 

не пригодилося* stb.
А. Р. Szorokin nyelvezete szabatosabb, az Irodal

mi nyelvhez közelallóbb. Esetenként előfordul, hogy 

eltér a szabályos Igei vagy névszói végződésektől, de 

ezt szinte minden esetben a rím kedvéért teszi.

• • •

• • •

• * •

• * t

vagy: • • •

• • •

M.Sz. Írjuk óva nyelvezetét vizsgálva szembeötlő 

a mássalhangzók, különösen az "ш” hang megnyújtóea,

корабелызшшш
обченшшкчки
раснрошшался
едино stb.

löbb esetben alkalmazza a főnevek kicsinyítő képzős
alakjait*

морюшка, погодушка, корабличок, 
сестрица, матросики stb.

Számos helyen a szavak beszélt nyelvi alakjait talál- 

хошъ поженишъсе, 
у мня, нейдёт stb.

jukt
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A két énekes előadói stílusára vonatkozóan ér
dekes következtetést vontán le a változatokban elő
forduló .jelzős szerkezetek vizsgálata alapján is, 

M.Sz. Krjukova a bilinában 120 különböző jelzős szer
kezetet basznál, összesen 460 alkalommal. A 120-ból 
11-et igen gyakran /7-35 alkalomr.nl/ Ismétel meg, 
sek a következők: парь морской/35-ször fordul elő/, 

Садко Новгородской /21/, родная матушка /20/, черны 

карабли /17/, славно озеро /II/, младше глатрослки 

/10/, младые корабельщики /9/, сине море /8/, зо
лотые струны /8/, красно золото /7/, славный Нов
город /7/. 44 jelzős szerkezet ennél ritkábban /2- 

6 alkalommal/, 65 pedig csak egyetlen egyszer fordul 
elő.

A.P. Szorokln 53 különböző jelzős szerkezetet 

váltogat, Összesen 260-szor. A tíz leggyakoribb /a- 

mely 7-40-szer ismétlődik/ a következői сине море 

/40/, дружина хоробра /16/, Садко купец, богатый- 

гость /16/, гуселки яровчаты /14/, золота казна 

/13/, парь морской /12/, почестей пир /12/, ко
рабли червленые /9/, красна девушка /9/, рыба-зо- 

ЛОТЫ перья /7/. 25 jelzős szerkezet 2-6 alkalommal 
szerepel, 18 pedig egyszer fordul elő Szorokin vál
tozatában, Megfigyelhető, hogy a felsorolt jelzős 

szerkezetekben a két előadó gyakorta a melléknevek 

rövid alakját alkalmazza!
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Az összehasonlítás alapján - figyelembe véve azt 

le, hogy M.Sz. Krjukova Szodkóról szóló bilinájónak 

terjedelme több mint kétszerese a Szórók in-féle vak
ációnak - a következőket állapítottam meg a két éne
kes előadói hajlámáról, költői tehetségéről* K.Sz.krju- 

kovánál jóval több olyan jelzős szerkezetet találunk, 

amely az egész műben csak egyezer fordul elő. A jel- 

ző vagy a jelzett sző többször megismétlődik, de az 

előadó az ismétlődő főnevekhez újabb és újabb jelző
ket, és fordítvaí a jelzőkhöz más és más jelzett sza
vakat társít. Ily módon a szöveg változatosabbá, szí
nesebbé vilik, ás jobban leköti a hallgatóság figyel
mét. A jelzők váltogatásának másik fontos funkciója 

abban rejlik, hogy egy-egy tárgyat, személyt alapo
sabban, több oldalról jellemez, ezáltal jobban meg
ismertet az előadó. Lássunk rá példát! 

солнце красное 

красно золото 

красна девица 

платье красное

белое 

голубое 

платье красное 

ночное
цветное

Ц.За. Krjúkova szemléletesebb előadásához hozzá
járul a képi kifejezésmódok alkalmazása is. A sorsve- 

tée epizódját példáttl a következő hasonlattal érzékel

teti г
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Они кинали-то, бросали скоро жо жеребьи; 
Высоко-то полетели по поднебесью,
Будто все жо они летели белы лебеди,- 

Жеребьёчки-то все же пали вот на палубу.

У Садка-то пошол жеребей ведь камешком, 
Вот ведь камешком пошол же он во морюшко. 

Ugyanez a hasonlat Szorokinnál is megtalálható: 
Жеребья гоголем по воды пловут,
А у Садка купца ключом на дно.

nyelvű olvasók számára nehezen érhetőkA
el az orosz nép költészetének termékei, mivel azokból 
nagyon kevés műfordítás készült. A "Varázslók, szen
tek, vitézek" /36/ című kötetben a Szadko című bili- 

nát Hab Zsuzsa fordításában olvashatjuk magyar nyel
ven. Elmondhatjuk, hogy Hab Zsuzsa kitűnő Szadko«for
dítása - azáltal, hogy sikeresen követi az orosz nyel
vű eredeti szöveg szerkezeti felépítését, verselését, 

stílusát és nyelvezetét - művészi élményhez juttat-
ismerő ilvasákat. érdekesség

ként lássunk részleteket az említett fordításból!
"Hát te, Szadko, nagy fennszóval mivel kérkedel?
Hát te, Szadko, mivel dicsekedel?"
Aj, fölfelel nékiek Szadko imigyen:

"Aj, kalmárok, kincses kalmárok, novgorodlak!

ja az orosz nyelvet n<
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Aj, én mivel dicsekedjem dicsekvés szavával? 

Nincs mivel kérkednem kérkedés szavával.
i'nnekem nincs csöngő aranyam, számolatlan kincsem,
énnekem nincs szép piros-hamvas, páva-felesége^,
de vagyon egy titkom, avval kérkedem?
a tóban, a mélyben, Ilrieny vizében
csuda-hal úszkál, aranypénzű hal."

"Kössünk fogadást, magam felteszem 

szilaj fejemet, mert nincsen egyebem."

Aj, megkapta novgorodi Szadko
meg a kincses boltokat, drága portékáikat

a piacon.
Kalmár lett Szadko, novgorodi kalmár, 
ugyan gazdag kalmár.

"Aj, kicsiny hadam, én lelkem vitézim!
Áj, a Tengeri Cár valamékünk fejét kéri zúgó vízi

mélyben!"

Aj, felébredt Szadko egy fejérkövu szép palota előtt, 

aj, s belépett, be a fejérkövú vízi palotába.
Hát csak ott lile díszes trónusán, 

ott a nagyerejű Tengeri Cár maga.
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Szadkónak akkor, lenn a vízi mélyben, megérinté
valaki a vállát,

aj, raegfordula Szadko, novgorodi kalmár,
hát előtte álla egy fejér ezakállú Öreg, öregecske,
aj, s az öregecake imígy szála hozzá:
"Aj, te özadko, szilaj guezládat
már ne pengesd táncra a Tengeri Cárnak!"

aj, te kalmár, novegrádi fíaadko,
s válassz gyöngyhajadont, ékes mátkát szíved szava

szerént.

Aj, hanem jól ügyelji nászl nyosaolyádon 

aj, ne illesd buja kívánsággal, 
aj, szíved szerénti ékes Csemavát.
Aj, s amint felébredsz zúgó vízi mélyben,
városodba, hírés-jeles Novegrádba
visszavissen az a gyöngyhajadon, Csornává folyócska.

aj, ha megtérsz messzi városodba,
aj, rakass akkor csuda ezentegyházat
Mozsajszki Mikola dicsőségére,
aj, mert magam vagyok Mozsajszki Mikola."

Attól fogváet nem hajózott széjjel a nagy tengeren, 
de élt békességgel, jeles városában.

f
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A VASZILIJ BUSZLAJBVICERŐL SZÓLÓ BILINEK

A bzadko című bilina mellett a legelterjedtebb 

és minden kétséget kizárőan novgorodi eredetű a Va
sain j Busalajevicsről szóld bilinók csoportja, A 

főhős cselekedeteit két önálló bilina tartalmazza:

<i *

az egyik Vaezilij Buszlajevice és a novgorodiak har
cát örökíti 'S "Василий Буслаевич и новгородцы" 

vagy "Василий Буслаевич и мужики новгородские" cí-
"Смерть

Василия Буслаевича", "Поездка Василия Буслаевича" 

vagy "Василий Буслаевич молиться ездил" cím alatt.
Vaezilij Busalajevics és a novgorodiak összecsa

pását Oroszország északi területein kb, 20 változat
jegyezték fel, míg a főhős haláláról szóló bili- 

nának 15 variációját sikerült feltárni. Létezik a- 

sonban kb. 25 olyan feljegyzés is, amely magában fog
lalja mindkét bilinát.

В dolgozatban a vaezilij Buazlajevicsről szóló 

bilinák közül négyet fogunk vizsgálni: 1, a K,Sz.

, a másik Vassilij halálát beszéli el

Krjukova előadása nyomán feljegyzett "Про Василия
/57/ című bilinát, amely magában foglal-Буслаевича"

ja mindkét önálló témát; 2, F,íí, Hibnylkov feljegyzé
sében а "Василий Буславьевич" /38/ című változatot;
5. a Szperanezkij-félo gyűjteményben található "Васи-

/59/ című bi-лий Буслаев и мужики новгородские"
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linótj és végül 4. a Klrsa Danyilov által feljegy
zett "Смерть Василия Буслаевича* /40/ című vál
tozatot.

Taszllij Busslajevics lázadása

Az első téma a középkori novgorodi társadalmi 
osztályok harcát örökíti meg» amelyben a városi sze
génység élére álló Vasznij Bus zla je vies legyőzi az 

elnyomó osztály képviselőit. Vaszilij alakját» a bi~ 

1inában elbeszélt eseményekben való részvételét
V káig helytelenül értelmezték a kutatók. A főhőst ré

szeges» kötekedő alaknak tekintették, vagy úgy vél
ték, hogy egy útonálló, tipikus novgorodl kalózfigu
ra. iái sóként V.G. BSIiINSZKIJ igyekezett megfelelő ér
telmezést fázni a bilinához, de a rendelkezésére álló 

szegényes anyag /akkor még csak Klrsa Danyilov gyűj
teménye létezett/ gátolta abban, hogy mind

meg a mű értelmét, lénye
gét. Jól állapította meg, hogy a bilina Novgorodnak
a történelmi jelentőségét hangsúlyozza és a novgo- 

rodi társadalmi osztályok konfliktusát ábrázolja.
A Taszilij Buszlajevies és a novgorodlak har

cát feldolgozó változatok szinte kivétel nélkül Ya- 

szilij családjáról, apjáról és annak haláláról 
lékeznek meg a kezdő sorokban. M.3z. krjukova a kö
vetkezőképpen mutatja be az öreg Buszlajt*
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А я как ведь и было вот всё в Новеграде,
А и как ведь и жил-то князь Ьогуслай девяноста лет, 
Да ведь-та жил-то Ьогуслай князь, не славился.
Вот не славился же князь да он преставилсе.
Да оставалась у него же вот люба семья,
А и вот люба его семья, да пожила вдова,
Э и ешшо та ли кнегина-то дочь эта дочь Васильевна, 
Оставалось у него же чадо милоё,
Чадо милоё его же, всё лгобимоё,
Ишшо на имя Василей Богуслаевяч.

Szperaneakijnál ±8 hasonló jell
В славном великом Новеграде,
А и жил Буслай до девяноста лет;
С Новым-городом жил, не перечился,
Со мужики новогородскиш 

Поперек словечка не говаривал.
Живучи Буслай состарелся,
Состарелся и переставился.
После его веку долгаго 

Оставалося его житье-бытье 

И все имение дворянское;
Оставалась матера вдова,
Матера Амелфа Тимофеевна,
И осталося чадо милое,
Молодой сын Василий Ьуслаевич.

ést olvashatunk:
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Ennek a bevezetőnek a tartalma miatt nagy jelen
tősége van, mert megismertet Vaszilij társadalmi hely
zetével. Az öreg Buszlaj minden változatban n 

bér, sőt Krjukovánál /az egyetlen esetben/ fejedelem
volt. Arról, hogy vagyona honnan ered, egyetlen váltó

ik szó, kereskedőnek sehol e nevezik.
Az öreg szép kort ért meg, kilencven esztendeig élt 

békében a városiakkal, nem került velük soha össze
ütközésbe. Halála után vagyona Özvegyére, Amelfa Tyi- 

mofejevnára /más változatokban Avdotya Vasal!jevna/ 
és fiára, az ifjú Vaszilijra maradt.

A bevezető sorok után több változat szól Vaszi- 

lij gyermekkoráról, neveltetéséről, hegtudjuk, hogy 

anyja iskolába adta, írni és olvasni taníttatta. Kü
lönleges tehetsége van az egyházi énekek előadásához 

is. Ez a momentum arra vall, hogy Vaszka valószínűleg 

komoly egyházi nevelésben részesült, hás változatokban
ez a részlet hiányzik. Vaszilijt mér a bilina elején 

az utcán találjuk, ahol vagy tréfából, vagy részegen 

garázdálkodik. M.Sz. krjukovánál a kisebb gyerekeket 
bántalmazza, dzperonszkij gyűjteményében társaival 
lerészegedve a város utcáin verekszik*

Повадился ведь Васька Буслаевич 

Со иьяншш, с безумшщн,
С веселыми, удалями добрыми молодцы,
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До-пьяна уж стал накиватися,-
А ж хотя в городе уродует: 
Котораго возьмет он за руку, 

Сплеча тому руку выдернет; 
Котораго заденет за ногу,
То кз г ногу выломит; 
Котораго хватит поперек хребта,

• • •

Тот кричит, ревет, окорачь ползет.
Vaszilij ezen tréfái a gazdag polgárok és győr

iben gyernekkorá- 

vieelkedéaének
mekeik ellen irányulnak, akikkel s 

tál ösztönös gyűlöletet érez, his 

egyetlen változat sem adja okát. Ily módon tehát fo
kozatosan ellene fordul az őt nevelni szándékozó kör
nyezetének.

A novgorodlak Vaszilij anyjához mennek, hogy fia 

magatartása ellen panaszt emeljenek. M.Sz. Xrjuková- 

nál az apró gyerekek - akiket Vaszillj bántalmazott - 

szülei a novgorodl fejedelemhez fordulnak segítségért, 

de az Amelia Tyimofejevnához küldi ókat. Ssperanozklj 
gyűjteiaényében Amelfa Tyimofejevna megdorgálja fiát, 

míg Krjukova változatában be is zárja:
Засадила-то чада милого во горницу,
Замыкала его на замочки-ти заморьские.
Hibnyikov feljegyzésében senki nem emel panaszt

őt magát fenyegetik meg a novgo-Vaazilij ellen, han
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rocll polgárok. Az első konfliktus után valamennyi 
változatban azonos epizód következik - '/aezilij dru- 

zsinát gyűjt magának, Kibnyikovmíl ezt édesanyja ta
nácsára teszi:

"Ай же ты, Васильшка Еуславьввич!
Прибирай-ка себе дружинушку хоробрую,
Чтоб никто ти в Нове-граде не обидел."

A novgorodi gazdagok és Vaazilij között as el
lentétek éppen a druzsina toborzásával éleződnek ki.
A druzsina leendő tagjainak kiválasztásakor válnak 

egyre nyilvánvalóbbá a társadalmi ellentétek és e- 

gyenlr tlene égek, és 

Ián áll Vaszilij.
Садился Васька на ременчатый стул,
Писал ярлыки скорошсчаты,
От мудрости слово поставлено:
"Кто хочет пить и есть аз готового,

Залися к Ваське на широкий двор,- 

Тот пей и ешь готовое 

И носи платье разноцветное."
Ezt a felhívást Vaszilij egyértelműen az éhezők

höz, a társadalom vagyontalan rétegéhez intézte. Nincs
telen, mindenre elszánt emberek gyűltek össze udvará
ban, de 6 előbb mindegyiket próbára tette, és csak a 

legelszántabbékat választotta ki:

gtudjuk azt is, kinek az olda-
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M. Sa, Krjukova változatára külön ki kell tér
nünk, mert ott a druzsina gyűjtését más konkrét ese
mények előzik meg. Az anya bezárta fiát, amiért az 

a novgorodi gyerekeket bántalmazta, Vaszllij azon
ban börtönéből pénzt ezért a városi csőcselék közé,
akik miután leitták magukat, verekedést kezdeményez
tek az utcán. Vaszilij - erről tudomást szerezve - ki
szabad! ttat ja magát, és a segítségükre siet. Tettéért 

a novgorodi nemesek a fejedelemtől kérik Vaszilij be
börtönzését í

Тут боярам-то, дворянам за беду пришло,
За великую насмешку показало се,
Как ведь и зачели говорить князю забрать его, 

Как забрать его, Васильюшка Еогуслаевича.
A fej edel
ja könyörgésére mégis szabadon engedi Vaszilijt, sőt 

még lakomát is akar rendezni neki, de az ifjú n 

gadja el a meghívásts
Выпускал -то ведь и скоро её же чадо милого, 
Молодого-то Василья Богуслаевича,
Как садил его ведь и князь его да столички 

Да хотел, хотел сбирать да он весёлый пир;
Не осталсе тут Василей Богуслаевич.

a kérésnek eleget tesz, azonban édesany-

fo-

Bgy nap múlva a fejedelem újra lakomára hívja Vaszi
lijt, de az előbb háromszor visszautasítja a meghí-



- 169 -

йдёт-то Костя Новоторжанин 

Ко той чары зелена вина,
И брал-то чару одной рукой,
Выпил эту чару за единый дух.
Как выскочит Василий со новых сеней,
Хватал-то Василий червленый вяз 

Как ударил Костю-то по гобру:
Стоит-то Костя - не крянется,
На буйной головы кудры не ворохнутся.
"Ай же ты, Костя Новоторжанин!
Будь моя дружина хоробрая,
Нода в мои палаты белокаменны."

¥aszlllj a változatok többségében egy harminc főből
álló druzslnát gyűjt:

Собиралися, сходилися 

Тридцать молодцов без единого,
Он сам Василий тридцатой стал.

közül hármat név szerint is megemlí

tenek, ezek: Цотанюшка Хроменький 

Костя Новоторжанин 

Васька /Костя/ Еелозерянин 

á nevek alapján megállapítható, hogy Vsszilij <3masi
nája nemcsak novgorodiakból áll:

Новоторженин - Новый Торжок 

Ьелозерянин - Белозерск
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vást, és csak azután dönt úgy, hogy mégis ©lmegy, É- 

desanyja aggódva engedi élt

"Не велела бы тебе я, чадо милое,
Зот ходить, ходить на пир да всё ко князго-то,
Во хмелшечки тн, чадо, неспокойное,
Потеряешь по напрасному буйну голову,
Ьуйну голову понапрасно в молодости,"

A lakomán a társadalomnak több rétege képviselteti 

magát. Kiderül ez abból az epizódból, amikor a jelen

levők az alkalomhoz szokásos módon dicsekedni kezde

nek*
А ж на пиру у князя гости-ти прирасхвастались:
А и как бояре-та, дворяне - своей нежносью,
А как кнезья-ти новогородьски - своим ученьицом, 
А и как богатыри захвастали своей силушкой,
А и как ти ли борыда-удалыш - своей удалью,
А и как купцы-гости торговке, они - своей же

золотой казной,
А и как премладн-ти карабельшгаички с матросами - 

Как своими-то они же дальним, дальним плаваньем, 
А и как хресьянушка захвастали православные 

А они своей же всё верой християнскою,
А и чорны пахари захвастали трудом своим,
А и рыболовы-ти захвастали своей ловлею,
Своей ловлею гони да разной рыбною.
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Egyedül Vaözilij válik ki a vendégek közül, mert ő
faggatja 6t,

hogy miért nem érzi jól magát, mi bántja, mire Va
szilij a következőket válaszolja* >

"Невеселой я сижу, что жисть невесела,
Не в чём времечко идёт да молодость,
Вот не в съездах-то идёт у мне в богатырьскях-то, 
Не в гюдвигах-то она же славных рщарьских.

semmivel sem dicsekszik. A fejedel

Мне-ка хочется Василью-то Богуслаевичу
Вот собитнсе-иоборотисе со тика ли всё борцями-ти."

Vaszilij tehát harcolni akar, ifjúi erejéről, ügyessé
géről, bátorságáról kíván tanúbizonyságot tenni, de a 

fejedelem próbálja eláll!tani szándékától, mondván, hogy 

Vaszilij fiatal még, van ideje a bizonyításra. Az ifjú 

azonban hajthatatlan marad. A fejedelem ekkor összehí
vatja a legjobb harcosait, hogy azok megütközzenek Va
szilij Buszlajevicesel. A harc Vaszilij javára dől el.

Ke один—от всё борець не мог побороть его, 
Поборол-то всех Василей Ьогослаевич;
Тут борци-ти все, удальцы испугалисе,
Но Нову-граду они все разбеналисе.

Szék után a főhős hazatért és beszámolt édesanyjának
a történtekről. A druzsina toborzására M.Sz. Krjukova 

változatában tehát csak ezen előzetes összecsapás után
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kerül sor, a már előzőleg ismertetett módon. Térjünk 

vissza most a többi változathoz!
P.ÍT. Bibnyikov variációjában miután egybegyúlt 

a druzsina, Vaszilij Pusziaj©vice bejelenti édesany
jának, bogy a fejedelem udvarába megy, ahol éppen 

komát ülnek. Anyja próbálja visszatartani, hiszen ő 

ott hívatlan vendég, és számira nincs hely. Vassilij 
azonban nem hallgat anyjára, egyenesen a fejdelem ud
varába megy, ahol szétkergeti a vendégeket és druzsi- 

nájával maga foglalja el a helyüket. A lakomát tovább 

folytatják, közben egy fogadásra kerül sor Vaszilij 
Buszlajevios és a jelenlevők, illetve az 6 képvisele
tükben Novgorod között. A fogadás Taszilij és a nov- 

gorodiek harcát tartalmazza:

"Итти Василию с утра через Волхов мост;
Хоть свалят Насилья до мосту,
Вести на казень смертную,
Отрубить ему буйна голова;
Хоть свалят Засилья у моста.
Вести на казень на смертную,
Отрубить ему буйна голова;
Хоть свалят Засилья посеред моста.
Вести на казень на смертную,
Отрубить ему буйна голова,
А уж как пройдет третью заставу,
Тожно делать больше нечего."
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A lakomáról hazatérve Vassilij mindenről beszá
mol édesanyjának, aki tudomást szerezve a fogadás
ról, azonnal a fejedelemhez megy segítségért. A feje
delem nem teljesíti az aggódó anya kérését; közben a 

novgorodisk már Vaszilijt követelik, hogy a fogadás 

értelmében megkezdjék a küzdelmet:
-"Ступай-ка, Василий, через Волхов ?лост, 

Руиай-ка завету великие!"
A főhős helyett - aki otthon mély álomban alszik - 

druzsinája száll harcba a novgorodinkkal, de mikor 

Vassilij embereinek ereje gyengül, hű szolgálójuk 

Vasakéért siet. A főhős azonnal a Volhov hídjára siet, 

és beleveti magát a harcba*
И зачал он вязом помахивать;
Куда: махнет, туда улила,
Перемахнет - переулочек,
И лежат-то мужики увалами,
Увалами лежат, перевалаш.

Egyszerre csak keresztfivérével találkozik, aki pró
bálja Vaezkát csillapítani. Hivatkozik gyermekkoruk
ra, amikor együtt tanulták; emlékezteti arra, hogy ő 

Vasakénak tulajdonképpen idősebb bátyja - mindez nem 

ér semmit. Vaszilijt teljesen elragadja a harc heve, 
olyannyira, hogy kereszttestvérének is halálát okoz
za. Ezután keresztapja jelenik meg a hídon*
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Идёт крестов!# батюшка, Старище Билигримище;
На буйной головы колокол пудов во тысячу,
Зо правой руке язык во пятьсот пудов.

Vaszilij vele is harcba száll, nem tiszteli benne sem 

az idősebb embert, sem nevelőjét, sem az egyház képvi
selőjét. Összecsapásuk az öreg halálával végződik.P. N. 
Kibynikov változata azzal fejeződik be, hogy Vaszilij 
az egész Novgorod ellen indul, az egész várost el akar
ja pusztítani!

И напустился тут Василий на домы на каменные. 
Ebben azonban édesanyja meggátolja:

Выходила Авдотья Васильевна со новых сеней, 
Закликала своего чада рлилого.

М. Sz. Krjukova változatára visszatérve - ahol 
Vaszilij összecsapása a fejedelem harcosaival még a 

druzsina félfogadása előtt megtörtént - elmondható, 
hogy a szöveg a továbbiakban szinte semmilyen jelen
tős eseményt nem tartalmaz. A druzsina toborzása u- 

tán Vaszilijt és embereit keresztapja Kijevbe, Vla
gyimir fejedelem udvarába invitálja:

"Поезжай же ты, моё дитя кресьтовое,
Со своей с дружиночкой хороброю,
Съезди, съезди поезжай же в славный Киёв-град, 
Поживи-ко-се у князя-та у Владимера."

A csapat 12 évig maradt Kijevben, majd vissza
tértek Novgorodba. Kijevi tartózkodásuk is esemény-
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télén. Аз összes elfoglaltságuk annyi, hogy fejedelmi 
lakomákon vesznek részt. líovgorodba való visszatérésük 

alkalmával édesanyja örömmel fogadja őket, vidám la
koméit rendez a tiszteletükre. Megtudjuk azt is, hogy 

az anya meg akarja házasítani fiát, de Vaszilij erről 
hallani sem akar. 32zzel tulajdonképpen vége szakad az 

első résznek, amely az 523. sorig tart, a következő 

sor pedig már Vaszilij Buazlajeviee és drussinája Je- 

ruzsálenbe utazásának történetét vezeti he /Emléksa- 

tstőül megjegyezzük, hogy tf.Sz. Krjukova változata 

az, amelyik mindkét Vaszilij Buszlajeviősről szóld 

bilinát magában foglalja./.
A Ssperanszkij-fále gyűjteményben olvasható vál

tozat a druzsina összegyűjtése után több érdekes for
dulatot tartalma*. Itt Vaszilij druzsinájával egy
"bratcsinán” vesz részt, ott kezdődik a verekedés,

✓
mely kezdetben tréfás jellegű, de később egyre komo

lyabbra fordul. Vaszilij ebben a változatban fogadást

köt a novgorodlakkal:

"Гой еси вы, мужики новогородские!
Бьюсь с ваш о велик заклад:
Иапущаюсь я на весь Новгород 

Гитися, дратися,
Со всею дружиною хороброю;
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Тако вы меня с дружиною побьете Новым-городом, 
Вуду вам платить дани-выходы по смерть свою, 
На всякой год по три тысячи;
А буде же я вас побью,
Н вы мне покоритеся,
То вам платить такову же дань".

Ebben a változatban az Idézet harmadik Borából egyér
ég - aki ellen a főhős 

más, mint Novgorod.
telarűen kiderül, hogy az ell 

druzsinájával szövetkezik , -
A fogadás szerint aki megnyeri a csatát, az lekötele
zettje lesz a másik félnek, adóznia kell annak. A kö
vetkező napon megkezdődik a csata, amelyben a novgo- 

rodiak vereséget szenvednek. Ekkor úgy határoznak, hogy 

segítségért fordulnak Amelfa Tyiraof e jevnához:
-Матера вдова Амелфа Тимофеевна!
-Прими у нас дороги подарочки,
-Уйми свое чадо милое 

- Василья Еуслаевича.-
Az anya elfogadja az ajándékokat, és fiát az első ösz- 

szecsapás után bezáratja:
Затворяла дверьми железными,
Запирала замки булатными.

A druzsina tovább folytatja a harcot. Cs 

Vaszilij szolgáldlánya siet a harcosok segítségére.
is beleavatkozik a verekedésbe, majd ké-

iva,

Először

I
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sőbb Vasзilljért négy, akit álmából felébreszt éa a 

harc helyszínére küld, Vaszka nem késlekedik, 

kárrudat ragad és druzsinája segítésére indul. Leg
elsőnek egy Piligriralscse nevű renetével találkozik 

/más változatokban ez a keresztapja, itt csupán el
lenfele/, akit minden nehézeég nélkül legyőz. Ugyan
ez lesz a sorsuk a novgorodiaknak is, akik végül is 

meghodolnak VasziliJ előtti
Приносили Насилью подарочки - 

Вдруг сто тысячей - 

й за тем у них шрова пошла:
А и мужики новгородские 

Покорилися и сами поклонились.

A bilina ismertetett változatainak
összehasonlító elemzése

a/ Tartalom
A bevezetés a Vaasilij BuszlaJevics és a novgo- 

rodiak összecsapásáról szóló bilina mindhárom 

tetett változatában az öreg BuszlaJ életéről, illet
ve haláláról emlékeznek meg az előadók. P.N. Ribnyi- 

kov gyűjteményében azonban csak arról értesülünk, hogy 

BuszlaJ meghalt, és egy fiúgyermeket hagyott árván.
Jelöli meg az események helyszínét 

sem, csak később, az ifjú BuszlaJevics bemutatása ti
tán derül ki, hogy az események Novgorodban Játszód

sz a változat n
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lát tudatja ass elbeszélő, feszülj gyermekkoráról, 
neveltetéséről esik sző. M.Sz. Kr jukovánál ez a 

tívum teljesen hiányzik, az ő változatában feszüljt 

kötekedő, féktelen természetű ifjúnak ismerjük meg.

meglehetősen bonyolult, a Szadko című bi
linkhöz hasonlóan az elbeszélő itt is teljesen egyé-
óciójál

nek nincs tetőpontja, mivel hiányzik a főkonfliktus.
Az epizódok sok esetben logikátlanul követik egymást,

motiváltak. Krju- 

kova tulajdonképpen megteremti a bilinákra jellemző 

helyzeteket /fejedelem udvarában lakoma, dicsekvés} 

a hős és drúzsinaja Kijevbe utazik stb./, de ezek

a főhős cselekedetei szinte sehol n<

m
követő elemei. Vaszüij csak egyszer bocsátkozik harc-

azonban semmiféle társadalmi-politikai színezete sincs, 

csupán a főhős fizikai erejét hívatott bizonyítani. 

Annak ellenére, hogy tartalmilag a legszegényesebb, 

a terjedelme alapján mégis ez a változat a legtekin
télyesebb. A tartalom, illetve a mondanivaló rovásá
ra M.öz. Krjukova előadói teljesítménye, kötői tehet-
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Krjukovával ellentétben Ribnyikovnál és Szpe- 

ranezkijnál a társadalmi osztályok ellentéte egyetlen 

pillanatra sem halványul el* Brosen motivált a dru- 

zsina toborzása az éhező, szegény emberek soraiból$ 

a végéé összecsapáshoz vezető események egyetlen pon-
Szpersneskij gyűjtedényében a "brat- 

esinán", Ribnyikovnál pedig egy megzavart fejedelmi 
lakomán. E kát variációban Vaszilij fogadást köt a 

novgorodiakkal, így készítik elő az énekesek a dön
tő összeütközést, amelyben a novgorodiak szenvednek 

vereséget.
Ъ/ Kompozíció

Áttekintve az ismertetett változatokat, a bili- 

na főbb motívumai a következők*
1. Az öreg Buszlaj halála, utalás a főhős származásá

ra, társadalmi helyzetére.
2. Az ifjú Vaszilij jellemének bemutatása: Novgorod 

utcáin garázdálkodik, ahol a védteleneket, a 

dagokat és azok gyermekeit bántalmazza.
3. kruzeina gyűjtése /több változatban édesanyja ta

nácsára/.
4. Fejedelmi lakoma vagy "bratcsina", ahová Vaszilij 

hívatlanul érkezik és verekedést provokál.
3. Fogadás: Vaszilij harcbe száll a novgorodiakkal.
6. Csata a novgorodiakkal. Vaszilij a győztes.

ton
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A bevezető sorok a változatokban azonos funk
ciót töltenek be, erről korábban már szóltunk* Hem 

olyan egyértelmű a variációk befejezése* Egyedül a 

Szperanszkij gyűjteményében található változat utal 
arra, hogy az események lezárultakt VaszIlij győzel- 

következtóben a novgorodiak megadják magukat, és 

Igkötött szerződés érteinében ajándé
kokkal és adóval hódolnak a főhősnek* A másik két

zárul le ilyen egyértelműen* Ribnyikov- 

nál Vaszilijt édesanyja visszaparanosolja a harcból, 

Krjukovnnál pedig a főhős haláláról szóló bilina egy-

az előzetesen

változat m

beolvad ezzel a témával.
A bilina főbb motívumai a Szperanazklj-gyűj tö

ményben és Hibnyikov feljegyzésében mind megtalálha
tók, sorrendjük is megegyezik. M.Sz. Krjukovánál a 

druzaina gyűjtése csak a fejedel 
megütközés után következik, az utolsó három motívum 

pedig teljesen hiányzik*
A változatok terjedelme a következőt M.Sz. Krju- 

kova - 523 sor, Szperanszkij - 297 sor, Hibnyikov - 

420 sor. Az egyes variációkban a leíró és az es 

nyékét elbeszélő részek, avalraint a párbeszédek ará
nya közel azonos /22-24 #/, a párbeszédek terjedelme 

mindhárom változatban 2-10 sor között mozog.

harcosaival való



- 18X -

Loci coutaunes kGvás helyen található, xdLbnyikov 

feljegyzésében például Vaszilij druzsinájával lakomát
ül:

Все на пиру наедалися,
Все на нечестном нашвадися 

И все на пиру дорасхвастались. 
Krjukova elbeszélésében Vaszilij a fejedeli ighivá-
sára annak házába a kor szokásai szerint érkezik:

Как заяюл-то он во горницы высокия,
Когда зашол то он туда, поклонилсе-то 

Самому-то он ведь и спасу пречистому,
Он ведь и кланелсе-то кнчзю но вогородь скому, 
Всем-то князям ведь, бо*фам он же чесь воздал.

А и на пиру вот у князя все досыта-то наедалиее, 
А и вот допьяна-та пьяно напивалисе,
А и на пиру у князя гости-ти прираехвастались.

Ugyancsak Krjukova előadásában Vaszilij és druzeinája
Kijevbe indul, amit az előadó az alábbi sorokkal tudat: 

Вот поехали богатыри из Новгорода,- 

Мать сыра земля ведь вся же колыбаласе,
Тёмны леса,леса же вси шталисе,
Как река же славный Волхов разливаласе,
Она морьской-то все волной прокаталасе.
Вот ведь пеньицо-кореньицо всё ломалосе.
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с/ Verselés
A sorvégi rímek vizsgálata alapján аз alábbi 

figyeléseket tettük. A később feljegyzett változatok
ban /Krjukova, Ribnyikov/ a verssorok végének agyhar
mada rímel /Krjukovas 30,2 % , Ribnyikoví 30 #/. A leg
korábbi feljegyzés Kirsa Danyilovtól származik /Szpe- 

ranszkij gyűjteményében/, aki mint tudj tik, az első bi- 

llnagyűjtemény összeállítója volt а XVIII. 

sodik felében. Az általa rögzített változatban a vers-

szerint a régebbi keletű feljegyzések- 

kevesebb rímelő sorvéget találunk. M.Sz.
állapítás, 

ben lényeges
Krjukova előadásában a verssorok szőtagszárna - a Szad-
ko c. bilinához hasonlóan - itt is me^aladja a bili- 

nákra Jellemző 8-13 szótagot, 

d/ A__változatok
Tulajdonképpen a változatok kompozíciójával össze

függő probléma az epizódok ismétlésének kérdése. Teljes 

epizódok ismétlésével egyetlen variációban 

zunk, ha ugyan a druzsina gyűjtésének leírását nem te
kintjük annak. Három személy kiválasztását mesélik el 
az előadók, amikor is Vaszilij módszerei és elhangzott

találko-

szavai mindhárom esetben megegyeznek:
Мало тот идет, мало новой идет

двор.•мая

\
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Идет-то Костя Новоторжанин 

Ко той чары зелена вина,
И брал-то чару одной рукой,
Выпил эту чару за е;
Как выскочит Василий со новых сеней,
Хватал-то Василий червленый вяз 

Как ударил Костю-то по гобру,
Стоит-то Костя - не крянется,
На буйной головы кудры не ворохнутся.
-"Ай же ты. Костя Новоторжанин!
Будь моя дружина хоробрая,
Поди в палаты белокаменны."

Mindhárom váltósat bővelkedik azonban jelzős ezer
kezetekben. Az alkalmazott jelzők többségében rövid 

lakú melléknevek. A leggyakrabban ismétlődő jelzős szó
kapcsolatok a kővetkezők* 

чадо милое 

широкий двор 

зелено вино 

честна вдова 

буйна голова 

ярлыки скорописчаты

дух.ш
V- ■■ ■■

почестей пир 

палаты белокаменны 

червленый вяз 

велик заклад 

дружина хоробрая
драка великая

A példák azt mutatják, hogy ezek a jelzős szerkezetek 

egyszerűek, vagyis a jelzett szavakat egy-egy jelző ki-



- 184 -

séri. A felsorolt szókapcsolatokban a jel tők jelentős 

része állandó. Ezek az állandó jelzők a tárgyakat kül
ső oldalukról, méreteik, anyaguk, színük stb. alapján 

jellemzik, a személyeket pedig szubjektív, érzelmi a- 

lapon értékelik.
M.Sz. Krjukova változatának kivételével a másik

régies kifejezéseket is találunk. Kigyűj
töttük ezeket az elavult, a mai orosz nyelvben már nem 

használatos зsavakat, és mellettük feltüntettük az új 
megfelelőjüket s

чадо - ребёнок 

преставиться - умереть 

петье - пение
окорачь ползти - на четвереньках
тако - если
по уху оплел - ударил
глуздырь - дурень
опричь - кроме
записи заручные - подписанные 

ества - еда 

по гобру - по горбу 

крянуться - шататься 

гридня - столовая, приёмная комната 

M.Sz. Krjukova szövege ellenben azért érdekes, mert 
szinte minden sora a beszélt népnyelvet tükrözi, távol 
esik az irodalmi nyelvtől:

két szövegb
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не взял же князь же с ней подарочков; 
ослобожу твоего чада милого; 
не треложтесь-ко; 
так все бы погинули

Ugyancsak krjukova alkalmazza leggyakrabban a sorok
ай, да, как, то, же, от stb.elején és közben is az 

tárgyi jelentéssel nem bíró szócskákat. Mint korábban
befolyásolják a mondani-már megállapítottuk, ezek n< 

valót, az élő előadásban azonban igen fontos szerepet
töltenek be azáltal, hogy egyfajta egyenletes "lükte
tést " biztosítanak a szövegnek, például:

Он ведь осталсе от батюшка молодёшенек,
Он ходил, ходил гулял sä на улоцку,
Как на улоцку гулял ходил с ребятами;
Он немалы-та же шуточки нашучивал.

A Szperanszkij és a Hibnyikov-féle gyűjteményben 

található változatok tárgyilagosábbak, kevés olyan 

szóval vagy kifejezéssel találkozunk, amelyek a Er ju- 

kovánál tapasztaltakhoz hasonlóan nem módosítják a 

szöveg értelmét.
agy-egy mondat terjedelme mindhárom változatban 

2-10 sor között mozog.
Az ismétlések fajtáit sem azonos mértékben alkal

mazzák az előadók. A Szperanszkij- és a kibayikov-gyűj- 

teményében csak az eloljárászók ismétlésével találko
zunk.
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К. 3z. krjukova előadásában gyakori jelenség az 

igei állítmányok ismétlése egyetlen verssoron belül: 

Бот пошли, пошли они тогда да с жалобой

Он сорвал, сорвал замочки-ти иностранный

Как идёт, идёт по мосту отец хрёсной-от 

Az igei állítmány ismétlésének egyik változata az, 
mikor szinonimákkal ismétel árjukóva:

Они билксе-боролисе ровно три чеса 

Az ismétlésnek ezt a fajtáját azonban nemcsak igei ál-
szófajokra, nondatré-lítmányra alkalmazza, han

szekre is;

Я кончаю ту ведь и бой- 

M.Sz. Krjukova előadásában és P.N. Kibnyikov gyűj
teményében alig találunk olyan verssort, amelyben nincs 

igei állítmány. A legrégebbi feljegyzést tartalmazó 

Szperans zkij-féle gyűj teményb 

minden második sorban fordul elő állítmány.

[ великуюЙШ

azonban szinte csak

«/ JaUSKÉbEággJáB
A főhős kötekedő, izgága természetű, a városi ne- 

ek, bojárok és az egyház ellen lázad. Az előadok 

ezt az előadás során nem tévesztik в 

érzések uralják a gyermek Vaszilijt, és az életerős, 

vidám, felnőtt főhőst egyaránt. Vaazillj Buszlajevics

elől, ezek az
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nem bogatir, jóllehet gyermekkorától hősi tulajdon
ságokkal rendelkezik. Piaikai ereját hiperbolizálják 

az előadók, mert képes egyedül legyőzni a novgorodi- 

akat. M.Ss. Krjukova azonban nemcsak külsőre jeli
feltárja Vaezilij érzelemvilágát 

is. A következő sorokból megtudjuk, hogy Vaezkát mi
lyen indulat keríti hatalmába, amikor druzeinája meg
segítésére a verekedés helyszínére érkezik*

Вот не люто тут зельё разгорелосе, 
Еогатырьско-то серьпо растрвложилось,
Лепета его в лшди перемениласе,
Могучи плечи вот шевелилисе.

A másik két változatban csupán Vaezilij fizikai ere
jéről győződhetünk meg, a lelkében zajló folyamatok
ról az előadók nem szólnak.

Vaszilij Busalajevics özvegy édesanyját nagyfo
kú tiszteletben tartja. Tudjuk, hogy a bilinahősök 

számára milyen fontosak az anyjuk szavai, kérés®, ál
dása stb. Vaezilij sem ellenkezik soha Amelia Tyimo- 

fejevnával, sőt még azt is eltűri, hogy több ízben be
zárj a* Egyedül képes legyőzni a novgorodlakat, de arra 

még csak kísérletet sem tesz, hogy börtönéből, ahová 

édesanyja zárta, kiszabaduljon.
Vaezilij édesanyja valamennyi változatnak állan

dó és aktív mellékszereplője. A bilinákra jellemző

si a főhőst, ham
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nyal szerepeken /özvegy, aki a fiát egyedül neveli; 

áldását adja fiára utazás előtti figyelmezteti a reá 

leselkedő vészeredelemre stb./ kívül Amelia Tyimofe- 

jevna megrója Vaszilijt viselkedéséért! ajándékot 
küld a fejedel ^engesztelje* bezárat
ja Vaszilijt, hogy ne keveredjen bajba; tárgyal a 

novgorodiakkal, akik Vaszkára panaszkodnak; tanácsol
ja, hogy fia toborozzon druzsinát stb./.

A mellékszereplők közül /fejedelem, Csemava, 
Vaszilij keresztapja, druzsina/ csak a druzsina tag
jainak a jellemére következtethetünk. A bemutatott

» hogy

tagok - Kosztya Novotorznanyin, Vaszka Belozerjanyin, 
Főtanjuska - kizsákmányolt, szegény, és ugyanolyan 

rős, mindenre kész emberek, mint maga a főhős.

A Vaszilij Buszlaj evics halála 

című bilina

Ennek a bilinának a főhőse ugyanaz a Vaszilij 
Buszlajevics, akiről az előző bilinában volt szó. Va
szilij druzsinajával Jeruzsálembe indul, hogy a szent 

helyeken imádkozzon és a Jordán—folyóban megfúrodjön. 
Első pillanatra Vaszilij utazása zarándoklatnak tű
nik, de végigolvasva a bilinát kiderül, hogy egészen 

másról van szó.
Kirea Danyilov feljegyzésében Vaszilij hajón kö

zeledik Novgorodhoz. A városnál kikötnek, és Vaszilij
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felkeresi édesanyját, hogy az út előtt áldását kérje: 

"Матера адова Амельфа Тимофеевна!
Дай мне благословение великое - 

Идти мне, Басилью, в Врусалим-град,
Со всего дружиною хороброю,
Мне-ка господу помолитися,
Святой-святыне приложитися,

атися".Во Ердане-реке и 

Az anya jól ismeri fiát, és útjának célját kétségbe
vonja:

"То коли ты пойдешь на добрые дела,
Тебе дам благословение великое;
То коли ты, дитя, на разбой пойдешь,
И не дам благословения великого,
А и не носи Василья сыра зешш."

Nincs tehát meggyőződve arról, hogy Vaszilij valóban 

zarándokútra készül. Végül útravalóval látja el őket, 

akik a Volhov-f oly óról kifutnak as Ilmenyre. Hosszú 

hajóúton jutnak el Jeruzsálembe. Útban a szent város 

felé a Hzorocsinsaki-hegyek mellett hajóznak el, ahol 
megszakítják útjukat, és Vaszilij felmegy a hegyre. 
Félúton egy koponyába botlik, amit megvetéssel félre
rúg az útból. Srre a koponya emberi hangon szól hoz
zá és megjövendöli halálát:
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"Гой еси ты, Василий Гуслаевич!
Ты к чему меня, голову, побрасываешь?
Я молодец, не хуже тебя был,
Умею я, молодец, валятися 

А на той горе Сорочннския;
Где лежит пуста голова.
Пуста голова молодецкая,
И лежать будет голове Васильевой,"

Vaszilij ezt a jóslatot n<

"Али, голова, в тебе враг говорит 

Или нечистый дух!"
Tovább folytatja útját fel a hegyre, és ott egy hatal
mas méretű követ talál, amelyen egy felirat újabb 

szélyre figyelmezteti:

í . ■

t .

veszi komolyan:

А кто де станет у каменя тешиться,
А и тешиться, забавляться.
Вдоль скакать по каменю,
Сломить будет буйну голову.

A felirat szintén hitetlenkedést vált ki Vaszilijból
ás druzslnája tagjaiból, ezért átugrálják a követ, de 

csak keresztben, Bzek után tovább folytatják útjukat 

Jeruzsálembe. Megérkezve Vaszilij különböző szertar
tásokat végez* misét mondat anyja éa a 

géért, apjáért pedig gyászmisét, majd megfürdik a Jor
dán folyóban. Druzslnája követi őt, de embereinek n<
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lerne szabad megfürödni* i .

Приходила к ним баба залесная,
Говорило таково слою:
"Почто вы купаетесь во Ердань-реке?
А некому купатися, опричь Засилья Буслаевича: 
Во Брдане-реке крестился сам господь Иисус

Христос;
Потерять его вам будет большою 

Атамана Засилья Буслаевича."
A druselna 36I ismeri Vaszilij pogány, hitetlen jel
lemét, ezért nem hallgat a figyelmeztető szára, és a 

igazolódik be azonnal. Ezután megérkezikjóslat 3
a főhős, hajóra szállnak, és indulnak vissza ITovgo- 

rodba, A Szorocsinsski-hegyeknél Vaszilij újra fel
megy a hegyre, Ifélúton megismétlődik a koponyával va
ló találkozás epizódja, és a jóslat is, Vaszilij 
zonban mit s törődve azzal, felkeresi a hegy csú
csán lévő követ is, és engedve a kísértésnek nemcsak

hosszában is átugorja azt. Miután 

már többször semmibe vette a figyelraezetető jeleket, 

jóslatokat, a kövön található felirat beigazolódik, 
Vaszilij ott leli halálát1

keresztben» ham

Захотелося Василыс вдоль скакать; 

Разбежался, скочил вдоль по камэню.
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<И не доскочшг только четверти,
И тут убился под каменем.
Где лежит пуста голова,
Там Василья схоронили.

M.Sz. KrjukovE előadásában Vaszillj ugyanilyen 

céllal kés sül Jeruzsálembe. Édesanyja próbálja le
beszélni. as utazásról, de végül kénytelen beleegyez
ni fia elhatározásába, és útraralóul jótanácsokkal 
látja els

"Не купайсе-ко, Васильшко, нагим телом:
Нагим телом купался ведь только сам господь;
Не перескакивай, не переезжай же камень Латнрь-от:
Как на каиеии на Латыри сидел господь,
Установил ту свету веру християньскою."

A főhős útvonala ebben a változatban ismeretlen, az 

előadó nem tesz említést arról, Vaszilij hogyan jut 

el a szent városba. Az események gyorsan követik egy
mást. Jeruzsálembe érve Vasailij mindenben az anyai 
intelmek ellenére jár el: ruhátlanul megfürdik a Jor- 

dán-folyóban, lóháton átugrat a szent kövön, ahol lo
va lábát töri, c pedig Összezúzza magát. M.Sz. Krju- 

kova előadásában hiányzik a koponyával való találko
zás, ami azzal indokolható, hogy az események végki
menetele szempontjából nincs jelentősége, mert Vaszi- 

lij halálát végül is a kő okozza.
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Jellemábrázolás a Miinában

ЗЪЪеп a bilinában - mint említettük - a főhős 

■ugyanaz a V&szillj Buszlajevics, aki megütközött a 

novgorodiakkal. A két bilina azonban nem tekinthe
tő egymás folytatásának sem a cselekményt, sem a fő
hős jellemének ábrázolását illetően. Vaszilij Busz
lajevics harca a novgorodiakkal reális helyszínen, 

Novgorodban zajlott, és benne a város társadalmi ré
tegeinek érdekellentétei jutották kifejezésre.

Vaszilij Buszlajevics halála bizonyos értelemben 

a fantasztikum vagy a mese birodalmába vezeti az ol
vasókat és az élő előadások hallgatóit. Jeruzsálem vá
rosa és a Jordán-folyó ügyen a valóságban létező föld
rajzi objektumok, a bilinában azonban jelentéktelen 

szerepet töltenek be. A szakirodalom tanulmányozása 

közben olyan információkra is bukkantam, amelyek sze
rint e bilimnek vannak olyan változatai, amelyekből 
Jeruzsálem és a Jordán-folyó említése is hiányzik, A 

raű lényege tehát a főhős jellemábrázolásában rejlik, 

libben a bilinában nem egy idealizált, rendkívüli fi
zikai erővel megáldott, bátor hőst ismerünk meg. Va
szilij Buszlajevics alakjára erősen individuális vo
nások jellemzők, tetteinek inkább belső motiváltsá
gát érdi tüzetesebben megvizsgálni.
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A bilinát végigolvasva kiderül, hogy Vaszilij 
nem bűnbánó céllal utazik el а к sent árosba, ha
nem inkább kalandokat keres. E kalandok során minden 

esetben kihívja a sorsot maga ellen* állandóan a vég
eset leselkedik rá, és a főhős tragédiáját a bilina áss 

első soroktól sejteti. Először is Vaszilij áldást kér 

édesanyjától, aki - mint Kirsa Danyilov változatában 

láttok - ismerve fia terméstétét, feltételezi, hogy 

аз пета őszinte bűnbánattal indiai útnak. M.Sz. Krju- 

kovánál az anyai előérzet már az első sorokban meg- 

sugallja Vaszilij vesztét* .

"Не живать ше, верно, со своим же с чадом милшм?о, 
Со Ваеильшком-то мне же с Еуслаевичом,
Приведётся ведь и мне век же доживать же свой,
Со чужима людями, не со своима детьми."

Ezután Vaszilij пета hallgatva édesanyja intelmeire,
tanácsaira, druzsinája élén elindul Jeruzsálembe. Az 

úton 6 a druzsina ura, neki azonban senki s 

csői. Szeszélyének, kedvtelésének eleget téve állít
ja meg hajóit a Szorocsinszki-hegyek alatt. A hegyre 

tett kitérő alkalmával, a figyelmeztető jelek sorával 
találja ismét szemben magát* a koponya és a kő /mé
retei alapján valószínűleg sírkő/, mint az elmúlás 

jelképei, szintén megjósolják a főhős halálát. Va
sa zilij itt már egyértelműen kinyilvánítja megvetését:
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Плюнул Василий, прочь пошел.
Ugyancsak semmibe veszi az egyházi szokásokét, val
lási előírásokat, amikor a Jordán-folyóban ruhátla- 

rral megfürdik. Meg is mondja, hogy 6 semmiben nem 

hiszi
"А не верую я, Васюнька, ни в сон ни в чох,
А и верую в своей червленый вяз",- 

yaszilij, az önálló, fiatal, életerős hős nem hajlan
dó tehát saját szabadságát, az önmaga szárára kiala
kított elveit semminek és senkinek alárendelni. In
kább vakmerő, aint bátor hős. A baljóslatú jelek e- 

gósz útján elkísérik, de ő nem riad meg, hanem szán
dékosan az intelmek ellenére cselekszik, míg végül 
elpusztul.

Vaszka Buaslavies és a aovgorodi évkönyvek

jávkönyvi források tanulmányozása alapján a kuta
tók egy rész© úgy vélte, hogy valószínűleg Vaszilij 
Buszlajevies is élő személy volt, akinek a neve beke
rült a bilinába. Elsőként K.tf. ivALAJUQVICS tette ezt 

a megállapítást a ^Ikon-évkönyv egyik feljegyzése a- 

lapján, amely 1171-68 évBzáüimal egy Vaszka Buszlavics 

nevű helytartónak a halálát örökíti meg. 2íem vonták 

kétségbe kalajdovlcsnak ezt a véleményét a későbbi ku
tatók sem, közöttük Sz.M. özolovjev, V.i>. Miller, A.V. 
Markov, A.I. Kyikiforov és mások. I.ií. 2SÜAM0V és
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és SZ.K. SAKBINAGO azonban cáfolták a Nyikon évkönyv 

információinak történelmi hitelességét, amit a követ
kező érvekkel támasztottak alá: 1. A novgorodi év
könyvekben ilyen nevű helytartó nem szerepel. 2. Nem 

található ilyen név a novgorodi helytartók névsorá
ban sem. 3. A Nyikon évkönyv többnyire a népköltészet
ből vett információkra épül, tehát azt a feltevést,

ély volt, erre
az évkönyvre n<

D.3Z. LIHACSOV e két ellentétes nézet között 

foglalt állást. Szerinte a bilina a Hl. században 

keletkezett, de úgy véli, hogy az évkönyv! tudósítás

lehet alapozni.

ez esetben az eposzra épül. Elődeinek véleményét a 

következőkkel egészítette ki: " необычная для ле
тописи форма имени посадника /"Васка"/, но обычная

• • •

для былин о нем также свидетельствует, что это из
вестие было взято из последних..." /41/ Ugyanakkor 

az évkönyvekben /42/ sorozatban találkozunk más nov
gorodi helytartók nevének becézett alakjaival le.

A legújabb kutatási eredmények alapján SZ.N. 
AZB'dLEV /43/ igyekezett cikkében tisztázni ezt a prob
lémát. Megállapította, hogy Yaszilij Buszlajevre 

egy, hanem három évkönyvben található utalás./Е há
rom évkönyv közül kettő novgorodi./Az egyik a már 

lített Nyikon évkönyv, amelyben Yaszilij Buszlajevre
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év eseményeinek, elbeszélésekor a követ-az 1171-
kezó sörökben történik utalás : "Того же лета пре- 

ставися в Нозегороде посадник Васка Буславич." 

Ugyanez az információ szerepel a novgorodi Pogogyin 

évkönyvben /НПогЛ/ évhez, ugyancsak az 1171
kapcsolva az eseményt: "Того же году преставися 

Р Еуславиев";в Великом Иовеграде посадник За 

valamint a Pogogyin évkönyv rövidített változatában
vl

is: "Того же лета преставися в Иовеграде посадник 

Васка Еуславиев".
A Pogogyin évkönyv е két változatúban olvas

ható infomációk а XVII, századból valók. A korábbi 
novgorodi évkönyvek nem tartalmaznak Vaszilij Busz- 

lajevről semmiféle feljegyzést, és а XVI. század kö
zepén keletkezett ITyikon évkönyv kivételével a 

novgorodi származású évkönyvek sem említik Vaszilij 
Buszlajevet. Az évkönyveken kívül fontos az a tény 

is, hogy Vaszilij Buszlajevics nevét m 

a XIV-XV. századi Első novgorodi évkönyvben a város 

helytartóiról összeállított névsor sem. Ennek a lis
tának a teljességét egyébként az bizonyítja, hogy az 

évkönyvekben megemlített valamennyi novgorodi helytar
tó neve megtalálható rajta, az egyetlen kivétel csak 

Vaszka Buezlavics. Sz.lf. Azbelev végül cikkében még 

arra is felhívja a figyelmet, hogy a Nyikon évkönyv

*
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tudósításait jórészt a folklórból Merítette, ez pe
dig minden kétséget kizáróan azt bizonyítja, hogy 

Vaszka Buszlavics nőve is a bilinából került az év-
pedig fordítva.könyvbe, és

A Bzadko és a Vaszilij Busalajevics 

című bilinák elemzésének összefoglalása

A Szadko és a Vaszilij Buszlajevics című bilinák 

a valóságos történelmi eseményektől elvonatkoztatva
a feudalizmus korának társadalmi, gazdasági és poli
tikai viszonyait tükrözik. A novgorodi bilinaciklus- 

ra jellemző vonásokat egyértelműen fellelhetjük ben
nük.

S két bilina az orosz eposz fejlődésének, 
mint a novgorodi feudális köztársaság történelmi ha
ladásának két különböző szakaszát örökítette meg. A 

Szadko Novgorod gazdasági fellendülését, politikai je
lentőségét illusztrálja a virágzó feudalizmus idején, 

a Vaszilij Buszlajevics című bilinában pedig az érett 

feudalizmus különböző társadalmi rétegeinek osztály- 

harca tükröződik.
A bilinák származásának helye kétségtelenül a 

novgorodi fejedelemség, illetve Nagy-Novgorod városa, 

amelyre a témákbók, a bilinákban szereplő helymegha
tározásokból, valamint az elterjedés és a feljegyzé
sek helyéből következtethetünk.

' {.:

1 >
A
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Ezek a művek népi alkotások, Szadkét a biliná- 

ból szegény muzsikusként Ismerjük meg, aki rászol
gált a földöntúli lények támogatására, és gazdag ke
reskedő lett belőle, A blllna soraiból tulajdonképpen 

az elnyomott nép vágyakozása csendül ki, amikor Szád- 

két csodálatos halzsákmányhos juttatja, és a víz alat
ti birodalom uralkodójának kegyeiben részesíti, Yaszi- 

lij Buszlajevics szintén a kizsákmányolt, szegény nép
rétegek érdekeiért, a gazdagok hatalma ellen száll sík
ra, kifejezésre juttatva a népnek a feudális elnyomás 

elleni tiltakozását,
Л Sazdko című bilina tehát korábbi eredetű, de 

ez nemcsak a tematikában, hanem a bilina kompozíció
jában is megmutatkozik. A MlInát három önálló, azon
ban tartalmilag mégis szorosan Összefüggő részre le
het osztani, íáz az ismérv minden esetben a bilina ko
rai származásának bizonyítéka. A Yaszilij Buszlajevics 

harca és в Vaezilij Buezlajevios halála című bilina 

két önálló, egymástól teljesen független témát dolgoz
fel.

Mindkét bilina változatainak elemzésekor tapasz
talhattuk, hogy az előadás mennyire függ az előadó
egyéniségétől, tehetségétél. Különösen M.Sz. Krjuko-

g, hogy az elbeszélt cselekményvánál figyelhető 

lényeges mozzanatai gyakran elsikkadnak, sok esetben
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teljesen egyéni epizódokkal bővíti a bilinúkat, mi
közben kiváló előadói, művészi hajlamairól tesz ta
núbizonyságot •

Á legkorábbi feljegyzések /Kirsa Danyilov/ ta
ggyőződhettünk arról, hogy anulmányozása során 

seszövés, a cselekmény kifejlődése, a bonyodalom
születése és megoldása azokban a változatokban a leg
egyszerűbb, ott találjuk a legtöbb - a mai orosz nyelv
ben már nem használt - régies kifejezést, a sorvégi rí
mek azokban a legprimitívebbek stb.

В két bilina és a kapcsolatos novgorodi évkönyvi 
feljegyzések elemzése a szovjet kutatók vizsgálatai 
szerint nem nyújt elég bizonyítékot ahhoz, hogy biz
tonsággal feltételezzük: Szadko és Vaezilij Buszlaje- 

vics élő személy volt.
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