
„A dévaványai juhbehajtás"
szerzőségének kérdéséhez

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1Ö54. évi 1. száma Pap Károly gondozásá-
ban végre teljes szövegében közölte Arany János régóta emlegetett, de eddig ki nem
adott zsengéiét, .A dévaványaí juhbehajtás-t. Pap Károly közlése nagyon jelentős,
hiszen egy már teljesen elkallódottnak vélt munkát mentett meg a feledéstől, s leg-
alább szűk körben hozzáférhetővé is tette azt.

A közlés a szerzőt illetően eléggé tartózkodó, óvatos. Utal néhány régebbi, főleg
századelejei megállapításra, de állást nem foglal a kérdésben. Pap Károly közlése
nyomán az Irodalomtörténeti Közlemények 1956. évi 2. számában Dénes Szilárd,
Arany János költészetének lelkes kutatója és ismerője igyekszik gondos filológiai kuta-
tások alapján Arany szerzőségét legalább valószínűsíteni. Felhasználja egyrészt
A dévaványai juhbehajtás-ra vonatkozó régebbi irodalmat, másrészt a közölt szöveg
és Arany későbbi művei közötti azonosságot vagy legalábbis rokonságot.

Elöljáróban is meg kell említeni azt az érdekes tényt, hogy — bár a művet
több neves Arany-kutató ismerte már csaknem egy félszázaddal ezelőtt i9 — a szer-
zőség kérdésével egyedül Voinovich Géza foglalkozik. A rendelkezésére álló adatokat
azonban — legalábbis hosszú ideig — nem találja elég meggyőzőeknek, hogy teljes
bizonyossággal Aranyt tartsa szerzőnek. Voinovich Géza állásfoglalásának bizonyta-
lansága elsősorban abból származik", hogy egyfelől semmiféle feljegyzés, vagy önélet-
rajzi adat nem tanúskodik Arany szerzősége mellett, másfelöl a fiatal Aranyról nem
hiszi, hogy olyan gördülékenyen tudott volna verselni, mint A dévaványai juhbehajtás
szerzője. Igaz, hogy Voinovich álláspontja változik az idő folyamán, mégis az ő gon-
dozásában 1952-ben megjelent akadémiai Arany-lííadás VI. kötetének függelékében
(199. oldal) csak megemlékezik A dévaványai juhhajtás-ról, de Arany szerzőségével
kapcsolatban nem nyilvánít véleményt, s a szöveget sem közli.

Voinovich ingadozásával szemben Dénes Szilárd idézett munkájában az adatok
kapcsolódása és Az elveszelt alkotmány néhány részletével való azonosság alapján
Arany szerzőségét babizonyítottnak látja. Dénes Szilárd megállapításait általában
elfogadhatjuk, s az ő adatait csupán néhány gondolattal szeretném kiegészíteni, főleg
olyanokkal, melyek a Voinovich aggályoskodásainak alapját képező körülményekkel
szemben Dénes Szilárd álláspontját igazolnák.

A dévaványai juhbehajtás veiselése teljesen megegyezik Csokonai Béka-egér-
harcának verselésével. Csokonai eposza — talán éppen csúfolódó, itt-ott pajzán témája
és nyelve miatt — bizonyára kedvenc olvasmánya volt a kollégium diákságának Arany
debreceni diákévei alatt is. Minden valószínűség szerint Arany is ismerte. A szom-
széd falut kicsúfoló téma versbeöntésénél szinte önként kínálkozott a kezdő verselő
kisújszállási praeceptornak Csokonai pattogó, könnyed verselésmódja. A versforma
mellett a szatirikus ábrázolásmód is nagy segítséget jelentett a kevés gyakorlattal
rendelkező költőnek. Arany szerzőségét valószínűsíti az a tény is, hogy a kézirat a
rendelkezésre álló adatok szerint éppen Kisújszállásról indult el, méghozzá olyan sze-
mélyektől, akik Aranyt személyesen is ismerték, így a költeményhez első kézből ju-
tottak hozzá. Komoly bizonyítéknak kell tekintenünk_ Lovassy István közlését, aki
kortársa volt Aranynak, s így közvetlenül juthatott a vers birtokába.

Ez utólag, elméletileg kikövetkeztetett megállapításoknál azonban komolyabb
értékű bizonyítéknak tartom azt a tényt, hogy A dévaványai juhbehajtás meséje ma
is él Kisújszálláson. Amikor Arany zsengéjének publikálása megtörtént, előbb diák-
jaim, majd az idősebb kisújszállási emberek között kutatni kezdtem a mese eredeti
formája után. Meglepő frissességgel él ma is a mese eredetije, mert nemcsak az idő-
sebb, 60—70 év körüli emberek ismerték — (ahogy ez mostanában már nagyon saj-
nálatos módon ilyesmivel általában történni szokott) —, hanem a fiatalabbak, a 18—20
év körüliek közül is sokan hallották már a történetet. A mese ma élő formája körül-
belül így szól: A dévaványai csőszök egy késő őszi reggel azzal a hírrel állítanak be
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a ványai tanácshoz, hogy Kevi és Ványa határának találkozásánál nagy Csapat birka
jött át a kevi határból a ványaira. Itt az alkalom, hogy a kevieket megfizettessék.
Gyorsan be kell fogni a birkákat, s a keviektől jó bírságpénzt lehet majd értük kö-
vetelni. A bíró azonnal összehívja a tanácsot, s gyorsan ki is adják a parancsot a

'nyáj befogására, a tanács tagjai pedig a busás bírságpénz reményében alaposan be-
pálinkázva vonulnak ki a határba. A haditerv kidolgozása után a már elég ittas
tanácstagok és csőszök — (akik még egyáltalán tudnak menni a kiadós italozás után)
— nagy hangoskodás, kiabálás közepette kezdenek hozzá a nyáj betereléséhez. Amikor
közelebb érnek, legnagyobb meglepetésükre a birkák helyén egy nagy falka túzokot
találnak. Az történt ugyanis, hogy a hajnali fagyban a harmat a madarak tollára
fagyott, azért nézték azokat fehér bárányoknak a csőszök, de a téli napsütésben a
dér leolvadt, a madarak elmenekültek, s a medve bőrére előre elázott ványai tanács
hoppon maradt.,

A meglepő hasonlóság nem lehet tisztán a véletlen műve. A ma is élő mese
és a vers magvát képező cselekmény között egyetlen lényegtelen eltérés van: az, hogy
a versben darvak repülnek fel. Ez azonban semmit sem jelent, ez a változtatás lehet
Arany szándékos, költői változtatása, hiszen a levegőbe emelkedő darucsapat képé-
nek beiktatásával még hatásosabb a még el nem ejtett medve bőrére nagyot ivó
ványai tanács felsülése.

A ma is élő történet feltétlenül régebbi időkben keletkezett. Ezt a következte-
tést alátámasztja az a tény is, hogy Kisújszálláson ma is él hasonló, a ványaiakat
csúfoló más történet, pl. a ványai ébresztő ;óra története. (Ez azonban kissé draszti-
kus szövege miatt nem publikálható.) Ez azt mutatja, hogy a Dénes Szilárd által
említett múltszázadi falucsúfoló történeteknek Kisújszálláson is volt hagyománya.
A ma élő történet elbeszélőinek hivatkozása, hogy a nagyapjuktól hallották, stb., azok
is úgy örökölték szájhagyomány útján, nagyon is valószínűvé teszik, hogy ez az adoma
már Arany kisújszállási tanítóskodása idején is élt. Ezt a történetet megismerve a
már akkor is verselgető Arany a pajzán kollégiumi diákkrónikák stílusában versbe-
foglalta, itt-ott természetesen egyes részeket kibővítve, a hatás kedvéért részletezve,
színezve, felnagyítva.

Hogy Arany később nem emlegette ezt a művét, magyarázható a Bolond Istók
utalásán kívül (hogy elégette első verseit) azzal is, hogy e diákos szárnypróbálgatás-
nak maga sem tulajdonított nagyobb jelentőséget, zsengének, szárnypróbálgatásnak
tartotta, amiről nem érdemes beszélni.

Az a tény, hogy a végeredményben egyszerű kis falucsúfoló anekdotából ilyen
kétségtelenül költői tehetségre utaló vers kerekedett, bizonyítja, hogy irodalomban,
verselésben gyakorlott, epikus tehetséggel rendelkező író munkája áll előttünk. A kö-
rülmények találkozása: hogy egyfelől a minden valószínűség szerint a múlt század
elejéről származó falucsúfoló anekdota az alap, és Arany is ez időtájt tanítóskodott
Kisújszálláson, nagyon is valószínűvé teszi Arany szerzőségét annál is inkább, mert
ebből az időből Arany mellett csak egyetlen költői tehetség neve maradt fenn, aki
esetleg még számbajöhetne, az Arany által is ismert és becsült, de tragikusan korán
elhunyt kisújszállási költő, Nagy Imre, de az ö fennmaradt költői hagyatékában egyál-
talán nem találunk olyan vonásokat, amelyek az ő szerzőségét csak kis részben is
alátámasztanák. Ezzel szemben Dénes Szilárd alapos kutatása olyan komoly tárgyi
ós stiláris rokonságot, sőt egyezéseket tár fel Arany Az elveszett alkotmány c. eposza
egyes részleteivel, amelyek alapján Voinovich Géza és elődei aggályoskodásaival szem-
ben majdnem biztosan állíthatjuk, hogy A dévaványai juhbehajtás szerzője Arany
János volt.

Az eddig elmondottakon kívül szeretnék még néhány kiegészítést fűzni Dénes
Szilárd alapos és bizonyító erejű filológiai megjegyzéseihez, s a szerzőség kérdé-
sében talán ezzel is sikerül a már felhozott érveket alátámasztani.

Dénes Szilárd is hivatkozik a 16. és 17. versszakra, amelyekben a paraszti szár-
mazású bíró megvetéssel, lekicsinyléssel beszél a parasztokról, ö Az elveszett alkot-
mány IV. énekével veti össze ezeket a sorokat.

Nem úgy koma! A kend paraszt Esze csak a bírónak van,
esze azt fel nem éri! ő ért, ítél másnál jobban,
Tanítsa kend csak a kuvaszt, Azért nagyobb a füle:
Amely kendet kiséri.
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Hogy kendtek mind sültbolondok,
Az kendtek szerencséje,

- Hanem amit én most mondok,
Az a dolog bibéje. «,

A hivatalában pöffeszkedő, gőgös, de önfejű, csak egyéni érdekeit szem előtt
tartó bíró alakját sok tekintetben hasonló módon figurázza ki A fülemüle c. szatirikus
versében, a 118—141. sorokban.

A tudatlan, • másokat lenéző, saját hasznát előtérbe állító, de üresfejű bírót
ugyanolyan szatirikusán mutatja be, bár más körülmények között, mint A dévaványai
juhbehajtás-üan.

A 6. versszakban rajzolt kép a magyarok közötti, egyenlőtlenségről, ellentétek-
ről nagyon rokon formában jelentkezik mint nemzeti betegség Arany több későbbi
versében is. A dévaványai juhbehajtás (>. versszakában — még elég erőteljes Csoko-
nai hatás alatt — így ír erről:

Most magyarul dévánkoznak
Ványa törvényházánál,
És ha ma egy törvényt hoznak.
Fél napig sem vigeál.
így van a magyar hazában,
Mindenféle (sedriá)ban,
Minden országgyűlésen.

A fülemüle bevezető soraiban ugyan még csak a két szomszéd pörösködéséról,
civódásáról ír Arany, de a befejező rész szatirikus tagadása már általános nemzeti
vonásként mutatja be.

Magyar ember fél a pörtől, (148. sor)
majd a 154—158 sorokban így folytatja:

Semmiségért megpörölni,
Vagy megenni vagy megölni
Egymást korántsem akarja, (összes Művei Ak. kiad. II. k.,

223. old.)
De ugyanezzel a gondolattal találkozunk A nagyidat cigányok I. énekének

191—192. soraiban is, Csóri vajda szájába adva a szavakat:
Aztán meg nagy átok e szép ivadékon,
Hogy az egyetértés közte igen vékony. (Ö. M. III. k. 222. old.)

Egy ilyen rövid ismertetés keretében nincs lehetőség hosszabb szövegrészek
egybevetésére, így csak utalni szeretnék még egy hasonlóságra.

A ványai tanács féktelen mulatozása az örömhírre nemcsak Az elveszett alkot-
mány Dénes Szilárd által is említett mulatozási jelenetével mutat rokonságot, hanem
erős hasonlóságot látunk Csóri vajda öromittas cigányainak mulatozásával is. A falu-
csúfoló ének tendenciája miatt a ványai tanácsot talán drasztikusabban illusztrálja
a fiatal költő, de nagyon is rokon a féktelen mulatozás örömébe való belefelejtkezés
mind a két leírásban.

Több mint 100 év távlatából természetesen nehéz a végső szót kimondani a
szerzőség tekintetében. Ügy érzem azonban, hogy Dénes Szilárd alapos kutatásainak
eredményeit e néhány megjegyzéssel sikerült még jobban alátámasztani, s valószínű-
síteni, hogy A dévaványai juhbehajtás szerzője valóban az egykori kisújszállási segéd-
tanító. Arany János volt.

Ágotái László

40


