
Adalékok „A dévaványai juhbehajtás"-hoz

Pap Károly közlése után széles körben ismertté vált az Arany János ifjúkori
zsengéjének tartott A dévaványai juhbehajtás című falucsúfoló verses krónika, ame-
lyet már a múlt században többen ismertek, de amely csak néhány éve került újból
elő, és jutott nyilvánosságra teljes szövegével.1 A vers szerzőségének kérdésével újab-
ban Dénes Szilárd foglalkozott,2 és meggyőzően tárja fel — Voinovich Géza korábbi
állásfoglalásával szemben — azokat az érveket, amelyek Arany János alig vitatható
szerzőségére utalnak Dénes Szilárd ebben a munkájában a Voinovich-féle aggályos-
kodásnak talán csak egyetlen pontjára nem ad választ, ti. arra, hogy Voinovich sze-
rint a fiatal Aranyról, az alig 17 éves kisújszállási segédtanítóról nem tételezhető fel
annyi tapasztalat és könnyed verselői készség, mint amilyet A dévaványai juhbehaj-
fdsban észlelni lehet.

Hozzájárul Arany szerzőségének valószínűsítéséhez Agotai László cikke is,'!

mely szerint a krónika alapjául szolgáló anekdotát ma is ismerik Kisújszálláson
azzal az eltéréssel, hogy a juhoknak nézett darvak helyett fagyos szárnyú túzok-
csapat repül fel a hajtásban.

Mellékesen megjegyezhetjük, hogy a darunak túzokkal való felcserélése ké-
sőbbi változtatás. Minden valószínűség szerint eredetileg gödényekről volt szó. Ezzel
fordul elő a mese más változatában is, sőt még Kisújszálláson is emlegetik egy
szólás-mondásban: „Előre isrnak rá, mini a ványaiak a gödényre". A daru — gödény
— túzok változat azzal függ össze, hogy a mese keletkezése óta a daru. s utána a
gödény is eltűnt e vidékről.

A cselekmény színhelye — minthogy a túrkevei határ máshol nem érintkezik
Dévaványával — nyilván e két helység közt elterülő ecsegi legelő lehetett. Itt már
legalább egy évszázada nincs darucsapat, a rétek lecsapolásával a gödény is eltűnt,
de túzokok még ma is láthatók falkákba verődve a késő őszi és téli időkben. Az
Ecseggel határos Kisújszálláson ma már csak a túzokot ismerik, s így lett a ma élő
mesében a daruból, gödényből túzok.

Nem kétséges, hogy a krónika szerzője a mese témáját abból a falucsúfoló
anekdotából merítette, amely szájhagyományként ma is él Kisújszálláson. Az is
bizonyos, hogy forrása csak Kisújszállásról eredhet, ahol Arany János 1834-ben
tanítóskodott. Ott ismerték, ott szállt nemzedékről nemzedékre ez a mese, amelyet
az abban szereplő két legközelebbről érdekelt fél, V á n y a és K e v i lakói sem
igen ismertek, legalábbis nem olyan általánosan, mint Kisújszálláson. Eddigi tudo-
másunk szerint a környékbeli helységekben sem ismerik. Egyedül Szűcs Sándor
ad hírt'1 egy halásztelki tanyáról, ahol 25 évvel ezelőtt egy vén juhásztól hallotta
a dévaványai juhbehajtás meséjét, mint a fortélyos Csuba Ferencnek, a csökmöi
sárkányhúzatás nagy imposztorának egyik sikerült tréfáját. Nem lehetetlen azon-
ban, hogy a Szűcs Sándor szerint magát megnevezni nem akaró titokzatos vén ju-
hász, akit a tanyabeliek is csak „Balraát János" néven ismertek, talán éppen Kis-
újszállásról „emigrált" Békésbe, és vitte magával a mese magvát, amelyet ott
Csubával kapcsolt össze.

Nem valószínű tehát, hogy a vers szerzője máshol ismerte meg ezt az anek-
dotát, mint Kisújszálláson.

Az anekdota keletkezésének idejét Agotai a múlt század elejére teszi. Bizo-
nyos, hogy ez idő tájt keletkezett ezen a tájon a többi falucsúfoló versek, anekdo-

123



ták nagy része is, mint pl. a Csökmői sárkányhúzatás, a Kutyahízlalás Sason, a
Nagykunsági nagy ártány és a debreceni kollégium verselő diákjainak egyéb pajzán
szerzeménye is.

Arany jól ismerhette ezeket a könnyű fajsúlyú diákversezeteket, amelyek írott
másolatban jártak közkézen a debreceni kollégium hatáskörzetében, főként a tiszán-
túli helységek akkori értelmisége korében. Az ilyen verses krónikák közül talán a
legismertebb volt a csökmői sárkányhúzatás históriája, amelyet legutóbb Szűcs
Sándor közölt a békési históriák között. Ez a közismert verses krónika — bár cse-
lekményének semmi köze nincs a Juhbehajtáshoz — bizonyára befolyásolta a
kezdő poétát.

Ha a Csökmői sárkányhúzatás bevezető részét összevetjük A dévaványai juh-
behajtás kezdő soraival, meglepő hasonlóságot, szinte szószerinti egyezést találunk
a két vers között. A Juhbehajtás első 7 sora, mondhatni, csak annyiban tér el a
Sárkányhúzatásétól, hogy míg ez utóbbi rímes hexameterekben íródott, a Juhbehaj-
tás a Csokonai Bekaegerharcanak verselésével megegyező rímes verssorokban fo-
lyik. A Csökmői sárkányhúzatás bevezetője így hangzik:

Híres volt hajdan a Nagy Kunsági nagy ártány,
Még ennél sokkal híresbb a csökmei sárkány.

Ezt a csökmeiek tartják régolta titokban,
Mint. a pisztolyokat szokták elrejteni tokba.

Szóllani ők erről másnak semmit sem akarnak.
Mert attól jelnek, hogy előre fejekre vakarnak...

Most lássuk A dévaványai juhbehajtás kezdő sorait!

Híres volt a hajdan korban
A ..kunsági vagy ártány"
Szinte ezzel állt e-jy sorban
A „csökmői nagy sárkány"
Melyet, mini a pisztolyokat,
Tokjában akként tartogat
Csökmő régen titokban.

A két bevezető résznek ez a feltűnő egyezése mutatja, hogy A dévaványai juhbehaj-
tás szerzője feltétlenül ismerle a Csökmői sárkányhúzatás széles körben ismert szö-
vegét. Nem szorul egyébként különösebb bizonyításra, hogy a Sárkányhúzatás idő-
ben megelőzte a Juhbehajtást.

Szűcs Sándor megállapítása szerint a Csökmői sárkányhúzatás verses histó-
riája az 1700-as évek végéről származik Szívós János berekböszörményi nótárius
tollából. A Túrkevei Múzeum könyvtárában is van egy kézírásos könyvecske ,Jdö-
töltésre való mulattató" címmel, amelybe Hajdú László túrkevei ügyvéd, volt debre-
ceni diák 1833-ban jegyezte be más egyéb diákos históriával "igyütt a csökmői sár-
kányhúzatásnak a Szűcs Sándor által közölttel teljesen egyező szövegét. Érdekes-
sége még ennek a kéziratos könyvecskének, hogy közvetlen a Sárkányhúzatás után
a többször emlegetett, de ismeretlen tartalmú Nagykunsági nagy ártány szövegének
töredékét is közli.

Ugyanebben megtaláljuk a híres magyar Faust, Hatvány professzor csodá-
latos varázslatairól szóló terjedelmes feljegyzést: „Doctor és Professor Tudákos
Hatvány István életéből fennmaradt némely töredékek, Egy Debreceni Deák által,
1796" címmel. Amint a keletkezésből kitűnik, a benne foglalt boszorkányos histó-
riákat Hatvány halála (1786) után 10 évvel jegyezték fel a debreceni diákok, és
kezdték kiterjeszteni kéziratos másolatban. Tehát ennek elterjedése is az 1700-as
évek végétől kezdődik.

Talán ennél is korábbról datálódik a Nagykunsági nagy ártány meséje, mert
az abban szereplő Hódossy kun kapitány 1727 táján viselte a kerületi kapitányi
tisztséget, és 1770 körül halt meg. Minden bizonnyal halála után keletkezett a
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kapcsolatos mese, amely már csak töredékesen került bele a Mulattató könyvecá-
kébe. De találunk még a Mulattaló-han egy olyan krónikás verset is, amely a falusi
kupaktanács erősen beszeszelt, borgőzös állapotban lefolyt tanácskozására mintául
szolgálhatott A dévaványai juhbehajtás szerzőjének. A Kutyahízlalás Sason című
verses krónika ez, amelyben a bölcs ,,végzés'' ugyanolyan borközi hangulat mellett
születik meg, mint a ványai kupaktanácsban. A krónika tartalma egyébként rövi-
den a következő: A tiszasasi földesúr, aki Bécsben költi a pénzt dinom-dánomra,
lóra, agarakra, levelet küld a sasi bírónak, amelyben jelzi, hogy hazajön vadászatra.
Agarait, kopóit előre leküldi, hogy hizlalják fel, tartsák jól, míg hazaérkezik. A bíró
összehívja a tanácsot a csapszék gadorjába. Teli kannákkal hordják a bort. isznak,
dőzsölnek, és közben megtárgyalják, hogyan kellene az ebeket felhizlalni. Buta Ger-
gely uram szalonnával javasolja, Ökrössy András korpaciberét ajánl, mert a szalonna
drága, Tök Kolop kurátor viszont zsemlyét akar hozatni Budáról. Buksy szenátor
ehelyett zsendicével kívánja az agarakat hizlalni, mert az sok van Sason. Végül a
bortól elázott tanács Vaskalapos Salamon városgazda indítványát fogadja el, mely
szerint az agarakat szénával kell etetni, mert az még több van. Az agarakat jászol-
hoz kötik, és szénát vetnek elébük. MiKor az uiaság megjön, a kutyák bőrét már
a kútgém végére feszítve találja.

Ebben a krónikában — magában a vers szövegében — van hivatkozás a „múlt
század közepére", amikor a cselekmény történt, vagyis az 1750 körüli időkre. A vers-
beszedés tehát itt is az 1800-as évek elejére tehető. Mindezekből megállapíthatjuk,
hogy az említett mulattató könyvecskében feljegyzett mesék, krónikák keletkezési
ideje az 1700-as évek végén, az 1300-asok eleje táján lehetett, vagyis jóval a Juh-
behajtás előtt. Ez időtől kezdték lemásolni azokat a túrkeveihez hasonló mulattató
könyvecskékbe. Ilyenfajta gyűjteményes feljegyzések maradtak fenn versekkel, mon-
dákkal, helyi vonatkozású tréfákkal kiegészítve máshol is, és kerülhetnek még elő
bizonyára ezután is a régi irományok közül.

Az ilyenek nemcsak egy helységben foroglak közkézen, de lemásolták más
falubeli diákok is, és így terjedt megyeszerte vagy még tovább. Dömötör Sándor is
azt írja ,.A csökmői sárkány históriája" című dolgozatában,"' hogy Szabó Bertalan
csökmői ref. lelkész 1858. december 28-án másolta le a históriát Túrkevén. Talán
éppen az említett ..Mulattató'-ból!... Nincs kizárva, hogy Kisújszálláson, a közeli
szomszéd városban is az erről készült másolat vagy más ilyesfajta gyűjtemény járt
közkézen, és ez került 1834-ben az ott tanítóskodó Arany János kezébe.

Végül még csak annyit, hogy a többször említett túrkevei „Mulattató"-ban van
egy hosszú vers, „Az istenek osztozkodása'', amelynek verseléss pontosan ugyanaz,
mint A dévaványai juhbehajtásé.

Mindezek az adatok különösen azért tarthatnak érdeklődésre számot, mert kö-
zelebb visznek annak megismeréséhez, milyen anyagot dolgozott fel Arany János
ebben a müvében. Köztudomású, hogy milyen fontosnak tartotta az epikai hitelt,
melyet ez esetben a szájhagyományként és írásban is fennmaradt történetek bizto-
sítottak.

Dr. Győrffy Lajos
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