
ÉRTEKEZÉSEK. 

Arany János Hamis Tanu jának mondájához. 

Mikor Riedl F r igyes k imutat ta , 1 hogy Arany János Hamis Tanujának 
közvetlen forrása Szabó Károly cikke Köröstarcsa helyneveiről (Új Magyar 
Múzeum. 1850—1851. évf.), evvel a kérdés irodalomtudományi része, ameny-
nyiben a költő és for rásának viszonyára vonatkozik, tisztázva volt. A tárgy-
történet és az összehasonlító mondakuta tás azonban csak ekkor kezdett 
hozzá igazán a munkához, és halomszámra hordta össze az egész világból 
az egyező és hasonló mondákat ; 2 ebből az derült ki, hogy a hamis tanú 
is egyike azoknak a nemzetközi indítókoknak, melyek — a vándorelmélet 
szerint — szájról-szájra kelvén, bejárnak minden emberlakta földet s alkal-
mas helyeken megrögződnek, meghonosodnak, vagy — Lang-Tylor el-
mélete szerint — azonos vagy hasonló viszonyok közt több helyen önma-
guktól is teremnek, minden átadás átvétel nélkül is. E kérdések feszege-
tését mellőzve egy-két adat tal akarok hozzájárulni az eddigiekhez. 

A Győrffy-Roheim-közölte négy magyar változathoz (két köröstarcsai, 
egy márialakai, egy szabolcsi) hozzátehetjük a hajdumegyeit , melyet Révész 
Imre közöl Istenitéletek című értekezésében, még pedig Szabó Károly köz-
lésének és Arany költeményének hatása alatt (Új Magyar Múzeum. 1858. 
évf. I. köt. 439. L). Hunyad i János kormányzói esküjéhez ezt a jegyzetet 
fűzi : «Hogy az eskü nemzetünknél átkozódásul s azon hi t tel vala egybe-
kötve, hogy az Is ten büntetéséből, a hamis esküvőt az átok valóban meg-
fogja г azt némely helyneveinkhez kapcsolt néphagyományok is bizonyít-
ják. A körösladányi helynevek egyike, mint Szabó Károly az Új Magyar 
Múzeumban közlötte volt, egy ily megbüntetett hamis esküvő emlékét 
t a r t ja fenn, kit szépen megénekelt Arany János is «А hamis tanu» című 
költeményében. A balmaz-újvárosi ha tá rban is van egy « Kárhozathatom», 
melyhez a körösladányival tökéletesen egyező néphagyomány van kötve, 

1 Kármán-Emlékkönyv. Budapest, 1897. 
2 Binder Jenő német , skandináv, vend, olasz, angol, f rancia változa-

tokat közöl (EPhK. 24 : 17); Erdélyi Károly hasonlóan (EPhK. 28 : 76);' 
Simonyi németet (EPhK. 38 : 812) ; Berze Nagy János megismétli Binder 
közléseit (Ethn. 27 : 132) ; Győrffy I s tván és Roheim Géza félszáznál több 
magyar és nemzetközi alakot (Ethn. 27 : 210). 
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hogy t. i. midőn a debreczeniek, talpuk alá debreczeni port tevén, meg-
esküdtek hamisan a halmon, hogy debreczeni földön állanak : az eskü átka 
megfogta őket, mer t mindnyájan megvakultak.» 

Maga a hamis tanú indítéka két elemből áll : az egyik a t i tkos fönn-
tartással (reservatio mentalis) te t t hamis eskü, a másik a bűnhődés, mely-
nek igen sok változata van. Egy-ket tő — így a köröstaresai is — az ör-
vényben való örökös hánytorgás, mely a rosszindulatú vízi lakók mondái-
val kapcsolódik, min t a holt ember (Zenta, Maros, Tápé), vízi ember, sző-
rös büfögő, fekete gyermek, veres sipkás (1. Kálmány Lajos : A magyar 
halászok vízi ellenségei. Ethn. 6 : 102). Ugylátszik ez a közlés volt forrása 
Herczeg Ferenc : Pogányok c. regényének egyik jelenete számára (I, könyv. 
3. fej.) : « A laptáros . . . vizet hozott a Marosról. Odatette a vödrött a fő-
piczés elé és nyugodtan jelentette : Holt ember akadt a vejszébe . . . a 
főpiczés . . . odaszólt a legényeknek: Tartsátok szemmel az öreg hálót, 
hogy össze ne bogozza a Büfögő. (A furfangos viziember olykor halot tnak 
tetteti magát és meredt szemmel úsztat a Maroson, hogy hozzáférkőzzék 
a szerszámhoz.)» A holt ember t . i. — Kálmány Lajos közlése szerint — 
azt kiáltja oda a halászoknak : Oldjam-e, vagy kössem ? Oldjad hát — 
mondták a halászok, — már nem bírjuk. A Holt ember tovább eresztette 
ugyan őket, de mikor kihúzták a hálót, akkor látták, hogy a csomói ki 
vannak oldva. 

így ez a monda-elem irodalmunkban kétszer fordul elő : Arany János-
ban és Herczeg Ferencben. 

A földre mondott hamis eskü azonban m á r a klasszikus ókorban is 
megvolt. Készben ide tartozik a karthagoi Philsenus testvérek esete, kik 
egy határpör alkalmával hazaszeretetből vállalkoztak ilyen kegyes csalásra, 
t. i. elevenen eltemettették maguka t «hazájuk földjébe» azon a helyen, ahol 
a határkövet kívánták fölállí t tatni. (Valerius Maximus, Kr. u. I . századi 
adomagyűjteményében, Exemplorum mirabil ium V. 0. Ext. 4. — Hivat-
kozik rá és a Hamis tanu-ra Hegedűs Is tván Sylvester Jánossal kapcso-
latban, I rodt . Közi. 20 : 392.) 

De sokkal közelebb áll ós tudtommal a hamis tanúval eddig nem em-
lített legrégibb változat az, melyet Polybius görög történetíró (Kr. е. II . 
sz.) mond el Locri város lakóiról (XII. könyv. 6. fej.). Locri vagy Locren-
ses, Locri Epizephyrii, Vox col 'E-tJeipcopiot, a régi Magna Graecia. tehát Dél-
Itália brut t iumi félszigetén volt, a mai Reggio tar tománynak körülbelül 
Geracc városa helyén. A lokri-beliek u. i. görögországi gyarmatosok. «Oda-
jövetelük alkalmával — mesél i Tolybius — siciliaiakat talál tak azon a 
vidéken, melyet most laknak. Ezek hirtelen rémületükben e szavakkal 
kötöttek a lokri-beliekkel szövetséget: hogy a lokri-beliek add 'g tar tanak 
barátságot a siciliaiakkal ős azt a földet mindké t nép közös tulajdonának 
tekintik, míg lábukkal ezen a földön állanak és vállukon viselik fejüket. 
Mikor ebben megegyeztek, a lokri-beliek állítólag úgy mentek esküre, hogy 
cipőjükbe földet tettek, vál lukra pedig hagymafeje t raktak, úgy hogy nem 
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lehetett észrevenni. Azután a cipőből kiszórták a földet, a hagymafejeket 
eldobták, s a legközelebbi a lkalommal a siciliaiakat elkergették arról a 
vidékről.» 

I t t nem határpörrő l van ugyan szó, de mégis a föld birtokáról, me-
lyet a cipőbe rej tet t földön mondott hamis esküvel szereznek meg. Már 
most'an a folkloristák dolga, hogy a monda keletkezését, vándorlását ki-
derí tsék és magyarázzák. Mindenesetre a mi büszkeségünk, hogy legszebb 
költői alakítása e tárgynak a mi irodalmunk tulajdona. 

TOLNAI VILMOS. 

Az első magyar hexameter. 

Az «Apostolok méltóságáról szóló könyvecske» nevü kódex (keltezése 
a végén : 1521) 47. lapján (Nyelvemléktár VIII . kötet 147. lap utolsó sor) 
ez olvasható : «vg mond Lukanus : Mel nag volt roma : az ó romlafa 
yelenty». Pontos lat in megfelelőjét nem találom a Pharsaliában, mint bizo-
nyára már előttem mások sem, hacsak valamely hasonló értelmű rész, 
pl. a VII . ének 410—420. sorai összefoglalása nem akar lenni. 

Fontosabb számunkra az, hogy ez idézetben: «Mely nagy volt R ó m a : 
az ő romlása jelenti» elég jó hexameter áll előttünk, mely a magyar pro-
zódia szabályainak megfelel. Öt spondeus láb, az 5-ik láb szabályszerűen 
dactylus, szabályos caesurával. A költészet renaissanceának egy fénysugára 
ké t évtizeddel megelőzte Sylvester János t : ott rejtőzik az Apostolok móltó-
ságáról írott kis kódexben. 

HAJNÓCZY IVÁN. 

Az első magyar Homeros-fordításrészlet. 

Az 1530—l-ben ír t Ersekújvári-kódex 447—520. lapjain levő verses 
Katalin-legenda (kiadásai : Toldy Ferenctől, Pest, 1855 ; Régi Magyar Köl-
tők Tára I . kötet, Budapest, 1877 ; Nyelvemléktár X. kötet, Budapest, 
1888; Régi Magyar Költők T á r a i , kötet 2. kiadása, Budapest , 1021) 1168. 
és 1169. sorai így szólnak : 

hogy fok wrnak n e m yo lenny 
azért czak egyneek kel lenny. 

E két verssor eredetije az Il ias I I . énekének 204. és 205. sorai : «Nem 
jó a sokak uralma ; egy uralkodó legyen, egy király. » 

HAJNÓCZY IVÁN. 


