
RASKAY GASPAR ES VITEZ FRANCISCO-JA.* 

A Ráskay név viselői közül ketten, egy nő és egy férfi, 
érdemesítették magokat a XVI. század folytán arra, hogy emlé
kezetüket irodalomtörténetünk fentartsa. Ráskay Lea apácza, a 
Margit legenda, Példák könyve, a Cornides- és Horvát-codex 
leírója, a kiről Beöthy Zsolt oly rokonszenves szép képet rajzolt 
és Ráskay Gáspár, Az Vitéz Franciscótól és az ő feleségéről szóló 
egy szép história szerzője. A kegyes életű, margitszigeti apácza 
neve, mínt majdnem rendesen történni szokott, kimaradt a család 
leszármazási táblájáról, míg ugyanott, az énekszerző Gáspár, mint 
nógrádi főispán említtetik 1540-ből. Arra, hogy ő és nem más a 
Vitéz Franciskó szerzője, az ének versfejeiből kiolvasható családi 
összeköttetések alapján először Heinrich Gusztáv hívta fel a figyel
met (Phil. Közi. VI. 131. L). 

Gáspár néven ő az első a Guth-Keled nemzetségből eredez
tetett s 1224-től kezdve megszakítás nélkül leszármaztatott család 
tagjai közt. Atyja: Balázs tárnokmester volt, a ki 1517-ben halt 
meg. Anyja talán Czobor (Zubor) leány. Kilencz testvér közt 
ötödik a sorban. Születési idejéről, tanulása helyéről semmitsem 
tudunk; de az bizonyos, hogy atyja halálakor már felnőtt ember
nek kellett lennie, mivel nyolez évvel később olyan hivatalban 
látjuk, a milyennel tapasztalatlan embert nem igen volt szokás 
megbízni. Az atyának hivatalos állása, tekintélye, segítségére lehe
tett a fiúnak az előre haladásban, de úgy látszik, hogy pusztán 
a maga emberségéből is vált volna belőle számottevő vitéz. 1525. 
márczius 6-án ugyanis neki és társának, Czibak Imrének mint 
akkor tájban kinevezett temesi főispánoknak, kettőjük fizetésén, 
9000 frton feljül, a temesvári várbeli száz gyalogkatona ellá
tására 600, a vár erődítésére pedig 2000 frt fizettetett ki a 
királyi kincstárból. (Magy. tört. tár XXII. 97. I.) E tisztség 
viselése közben másnemű megbízatása is került és pedig az ország 
relső részében. A bányavárosokban t. i. korán kezdett terjedni a 
feformáczió. Ez a körülmény egymaga is elég volt arra, hogy a 
vallási ügyek iránt annyira . érdeklődő s Luther megtérítésével is 
megpróbálkozott nádor, Verbőczy figyelmét el ne kerülje. Ezzel 

* Mutatvány a R. M. Költők tára VI. kötetéből. 
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együtt azonban a bányásznép irányában, a feljebbvalók részéről 
követett méltatlan bánásmód által előidézett nyugtalanságok is, 
legalább ürügyet szolgáltattak az állami beavatkozásra. Ürügyet, 
mert a vallásos mozgalom s iparüzleti súrlódások összefüggése 
nem oly világos még, hogy ez utóbbiakat amazoknak lehessen 
tulajdonítani s ezek szításával s az elégületlenség kizsákmányo
lásával a reformáczió hirdetőit lehessen vádolni. A rossz pénzzel 
fizetett bányászok Cordatus és Kressling nélkül is követelhették 
béröket s zajonghattak a kamarai tisztek méltatlan bánásmódja 
miatt. Korlátkövi Péter főudvarmester már a hatvani országgyűlés 
alatt (1525.) királyi biztosul küldetett ki, hogy a nyugalmat helyre
állítsa. Cordatus és Kressling fogságban tartatott. A besztercze-
bányaiak, a körmöczbányaiak kérésére, az év végén folyamodnak 
a két prédikátor szabadon bocsátásaért a prímáshoz (Körmöcz-
városi levéltár). 1526. márcziusában Bornemisza Péter tanácsos 
ment a zavargások csillapítására s midőn az ennek nem sikerült, 
Verbőczit és Ráskay Gáspár temesi főispánt azzal az utasítással 
bocsátotta ki a király, hogy a lázadást fojtsák el, az eretnekséget 
irtsák ki s a résztvevőket büntessék meg. Sikeres működésökről, 
melyet kivégeztetésekkel, notázással, vagyonkobzással fejeztek be, 
Beszterczebányán 1526. april 13-án írták-még jelentésüket (Katona, 
Hist. Crit. XIX. 579. I. — Fejér, Jurium ac libertatum relig. 
etc. cod. dipl. 43. I.) Jászay azt mondja erről a megbízatásról, 
hogy »maga a pártos Verbőczy és az Erdélyben hasonló ügyben, 
már harmadéve oly dicséretesen működött Ráskay Gáspár küldetett 
ki a bányavárosokba«. (520. 1.) 

Julius elején már TomorivaL Török Bálinttal a péterváradi 
táborban volt, honnan Mohácshoz indultak. (Tomori levele a 
királyhoz. Tört. Tár 1882. 95. I.) 

A mohácsi csatában harmad magával, Török Bálinttal s 
Vitéz Kállai Jánossal, mint »acerrimi et pugnacissimi viri ac regi 
imprimis fidelissimi« —- a hogyan Istvánffl írja — a király mellé 
rendeltetett. Meglehet, hogy mindhárman ott vesztek volna a 
kiráíylyal együtt, ha Tomori a csata alatt a király mellől előre 
nem küldi őket. így egy pillanatra fogságba esett társukat, Kállait 
is kiszabadítván, mindhárman megmenekültek. Brutus (Toldy kiad. 
II. 233. 1.) csak Ráskayról mondja, hogy előre küldetett az ellenség 
kikémlelése végett. (G. Rascaium, umim ex iis, quibus Regis 
custodia permissa erat etc.) 

Ráskayt a mohácsi veszedelem után állandóan János király 
pártján s táborában látjuk. Novemberben, a koronázáskor, Székes-
fejérvártt nógrádi főispánná neveztetik ki; onnan azonnal Tata és 
Komárom ellen küldetik s mindkét hefyet csakhamar be is veszi. 
(Jászai, 241. 227. I.) — Mint nógrádi főispán vett részt az 
1527. évi márcziusban tartott budai országgyűlésen. 

Midőn Szolimán 1529. őszén Bécs alól visszajött s a magával 
hürczolt foglyokat János királynak ígéré, ez Ráskayt bízta meg 
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azok átvételével. Ráskay meg is jelent a török táborban a Rákoson, 
de a jancsárok a foglyok átadásáról hallani sem akartak s láza
dással fenyegetőztek. Caesar caniter statim ambiilabit — mond
ták, Szerémi tolmácsolása szerint s Ráskaynak a szegény magyar 
rabok nélkül kellett visszatérni. — Budán a várban az ő háza 
lehetett az, melyről Verancsics az 1530-diki ostromról szólva 
emlékezik, midőn írja, hogy »Rogandorff erősen löveti Budát. 
A zsidó-utcza (fejérvári kapu környékén) és Ráskay háza felől 
sokszor megostromlotta, de meg nem vehette. (V. művei, II. 33. I.) 
Azok között, kik akkoron János királylyal Budában valának, egy 
Verancsicsénál bővebb névsorban Ráskay nevét is ott találjuk. 
(Tört. Tár. 1888. 799. I.) Szerémi is említi (287. I.). 

1530. május 27-ről maradt fen Feledi Lestáknak egy, Serédy 
Gáspárhoz, a kassai főkapitányhoz írott levele, melynek nem egész 
világos értelmű néhány sora, a Feledi ellen és Feledi által indított 
s csak 124 év múlva végződött nagy per szálaival egybevetve, —-
a következő éveken át is lehetővé teszi, hogy Ráskay Gáspárnak, 
a kit a budai ostrom után nem látunk a zavaros idők hadi 
szereplői között — nyomát el ne veszítsük. Feledi ebben a levélben 
a Ferdinánd-pártnak ajánlja fel szolgálatait, nem meggyőződésből, 
hanem a mint abban az időben leggyakrabban történt, saját érdeké
ből. Rabolt, foglalt ő is, mint igen sokan abban a korban s hogy 
zsákmányát megtarthassa, oltalmat keresett. Ráskay Gáspár, vala
mint sógora Bebek Ferencz, szintén dúltak, foglaltak s a levélbői 
úgy látszik, hogy ez időtájban épen Feledit pusztították ki már 
annyira, hogy »egy lova, egy szolgája sem volt«. Feledi még 
Ajnácskőből írhatta levelét, de mi volt az a Ráskay és Beb ék 
birtokokhoz ? Fülek, Salgó, Boldogkő, Végles stb. Mindjárt 1526-ban 
elfoglalta Feledi Gedét, melyért Kubinyi György csak 1548-ban 
indított pert ellene. A peres íratok kivonataiból kitűnik, hogy csak 
kevés ideig volt annak birtokában, mert a nálánál hatalmasabb 
Ráskay Gáspár csakhamar elvette tőle. Az ebül gyűlt szerdekkel 
együtt saját jószágaitól is megfosztatott s mindezek visszaszerez-
hetésének s megtarthatásának reménye vitte őt Ferdinánd részére. 
Az az elkeseredett hang, a melyen Serédínek panaszkodik, vilá
gosan mutatja, hogy Ajnácskőn kivűl alig volt egyebe. A levél 
elején hírekkel kedveskedik Serédinek, leírja János király budai 
szegényes állapotát, a kinek »még enni is nincs, hanem úgy kopplal, 
mint szegén ember; — az elmúlt héten nyulászni ment, 26 lóval 
mehetett volt ki, hanem száz jancsára vagyon, kik mind puskások, 
azokhoz bízik, azok járnak kerelette. Ráskay 16 magával vagyon; 
nefan (?) (talán Nézsá-n) és az porkolábi igen rettegnek ti ke. 
annyira, hogy most nem igen mernek senkit dúlni, hanem csak 
engemet dúlat ez csonka ároló, hogy látja, hogy Bebek is rajtam 
vagyon stb.« (Thaly K. közi. Századok, 1874. 378. I.) Ráskay 
neve nem fordul elő azok közt, a kiket pár sorral elébb János 
király környezetéből elszámlál; de a bizonytalan olvasási! szó, ha 
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névnek kell venni, kétessé teszi azt, hogy R. értendő a »csonka 
áruló« alatt. Viszont a dúlatás, a Bebékkel együtt működés, mégis 
csak Ráskayt gyaníttatja velünk a nefau (?) lappangó értelme 
mellett is. Ez a jelző némileg érthetővé tenné azt a különben alig 
megmagyarázható jelenséget, hogy egy oly vitéz katona, mint 
Ráskay, a budai ostrom után nem mutatkozik a hadjáratokon. 
A levél elébb kelt mint a budai ostrom történt s így Ráskay elébb 
veszíthette el karját, a miért csonkának mondathatott. Nógrádi 
főispánkodása is nehezen képzelhető ugyan akként, hogy abban 
megvonulva, per fas, nefas csak birtokai gyarapításán munkálkodjék, 
de neki, az akkori idők sok különösségei közt, elébb szerzett 
érdemei után talán ez is lehető volt. 

Feledi csak az 1544-diki beszterczebányai országgyűlésen 
tudta megnyerni azt — hogy Ráskay — de már nem Gáspár, 
hanem ennek testvére István javaiból, kártalanítása elrendeltetett, 
(Magy. orszgy. Emi. II. 583. I.); 1552-ben pedig, hogy ősi 
birtokaiba űj adomány czímén beigtattatott. *(A magy. tört. társ. 
1876. évi kirándulása 86. I.). Az ellene indított perben, maradékai 
1590-ben kötöttek egyességet, mely per minden szálát egy 1650-ben 
létrejött másik egyesség fejezte be. (U. o. 88., 89. I.) 

Ráskay Gáspárnak neje, gyermekei nem említtetnek s minden 
körülmény arra mutat, hogy nem is voltak. Szerzi, foglalja a 
vagyont, például a gedei várat s csakhamar sógorának: Bebék 
Ferencznek, másik sógora gersei Pető Ferencz gyermekeinek, majd 
testvérének Istvánnak birtokába bocsátja, a per folyamán pedig 
ismét másik sógorának Bánffí Ferencznek fia és unokája, alsó-
lindvai Bánffi László és János, mint rész-birtokosok, szintén támad-
tatnak. (U. o. 95., 99. I.) — János király halálával megszűnik 
főispánkodása; az 1542-diki beszterczebányai országgyűlésen már 
testvére István van jelen mint nógrádi főispán, a ki ott Perényivel, 
Bebékkel, Báthoryval s Balassával együtt erősen küzd a foglalt 
birtokok visszaadása ellen, másfelől pedig Perényi, Báthory, Verbőczi 
Imre és a Lipcsei testvérek mellett ő is különösen ajánltatik a 
rendek által a király figyelmébe, hogy elvett birtokai visszaadassa
nak. Az akkor alkotott X-dik törv.-czikk meg az ő elvett várának, 
Véglesnek visszaadásáról rendelkezvén, transactióra hivatkozik, mely 
Ráskay István és I. Ferdinánd között már azelőtt létrejött. (Magy. 
orszgy. Emi. II. 305., 310., 312., 363. l.J Gáspár űr ezalatt, sőt 
ezután is otthon s talán nem is Nógrádban, hanem a család ősi 
fészkében Zemplénben tölti az időt, a mint Bornemisza Benedeknek 
Szepes vármegyéhez intézett s Nagy-Idán 1542. július 29-én kelt 
levelében olvassuk: »ím én kész volnék az szolgálatra, csak tudnék 
hova mennem; de senkit nem látok az egész felföldről, hogy ki 
még elment volna, sem kicsiny sem nagy: Priny Péter itthon 
vagyon, Bebék Ferencz itthon vagyon, Ráskai Gáspár, Horvát 
Gáspár, Serédi Gáspár, Priny Ferencz és egyéb urak minden 
népekvei hon vadnak stb.« (Régi M. Ny. Emi. II. 52. I.) Ráskay 
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a következő évben sem mordult ki, legalább nem említtetik ezekkel 
együtt, a kik többnyire részt vettek a derecskéi értekezletben; 
neve általában seholsem fordul elő. 1552-ben, a mikor Franciscót 
írta, a versfők értelme szerint alsó-lindvai rokonai körében időzött. 
Eddig egyéb dolgairól, valamint halála idejéről sincs tudomásunk. 
Remélhető, hogy a Zichy-Codex következő kötetei fogják élete 
ismeretlen körülményeit felderíteni, mivel a zsélyi levéltár a Pálóczy-
és Ráskay családról 41 darab oklevelet őriz, az alsó-lindvai Bánffiak-
ról 13 dbot (Századok 1869. 606. L). Ugyanez várható a Kubinyi 
család várgedei és nyustyai levéltárától is, hol a fentebb említett 
százados per aktái nyúgosznak (Századok 1876. II. 77. I.). 

Ezekből a felette hézagos adatokból nem lehet egész képet 
rajzolni, legfeljebb egy pár vonásra lehet rámutatni. Csatákon 
edzett, csonkult vén katona áll előttünk, a kit kortársai jeles 
vitéznek, jó alvezérnek tartottak. Iskolája, a török határ felől való 
végvárak lehettek. Meggyőződése a vett utasítás végrehajtása 
volt, és a hol ő parancsolt, az eszközökben nem volt válogatós. 
Élete koczkán forgott, értéket semminek sem tulajdonított. Nőtlenül 
élt, egyedül a testvéri, rokoni szeretet volt az a szelídebb érzés, 
melyet szívéből nem zárt ki. Ennek is katona módon engedelmes
kedett s ha birtok foglalásai közben e mellett is megszólalt volna 
lelkiismerete: a kor szokása és erkölcsei csillapíthatták kétségeit. 
Pályafutását, ha valóban csonkán hagyta el a csatatért, méltó s 
bizonyára őt magát is kielégítő állásban folytatta mint főispán s 
midőn királya halála után, a kit végig híven szolgált, ettől a tiszttől 
is megválva, teljes nyugalomba vonult, rokon-szerető szíve meg
elégedésével tehette azt, mivel főispáni székét testvérének adhatta 
át. Rokon- s baráti körben töltött végső éveinek emelte azt az 
emléket, meh/et Vitéz Franciscóról írt énekében hagyott az utó
korra. Aligha tévedünk, ha az ének színhelyét hadi életére való 
visszaemlékezéseivel kötjük össze. Zrebernik vára, Mathusnay 
Tamás gondviseletlensége miatt, 1520-ban került török kézre, és 
így Ráskay ifjú vitéz korában megfordulhatott e vár körűi, melyrőt 
maga azt mondja: »Igen szép vár vala a Zebernik vára« (45. o.). 
Loránnal pedig azt mondatja, hogy »soha szebb várat ő nem 
látott volna« (583. s.). A budai várbeli s a harmad országbeli új 
udvarok, bajvívások leírásai, valamint Loránnak és Franciscónak 
vitézi élete s viszontagságai, mind az egykor vitézkedett ének
szerzőnek múltjával rokon részletek. Jól eshetett ezek leírása köz
ben legalább képzeletben ott kalandoznia, hol 

Király udvarában nagy víganélnének, 
Kemény ütközetek nagy sokak lennének. 

Francisco nejével, saját családja ősének, Loránnak nevét 
véteti fel, mely nevet hárman is viseltek a Ráskay családból. Az 
idegen hangzású Francisco név választását is lehet családi vonat-
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kozásűnak tartani, annál a sajátszerű esetnél fogva, mely szerint 
Ráskaynak mind a négy sógora Ferencz volt, t. i. Pethő Ferencz, 
Bebék Ferencz, Bodó Ferencz és Bánffy Ferencz, a mikor azután 
Lorán mintegy ezek nejeinek, az énekszerző négy testvérének 
volna a női hűség képében személyesítője, a kik közül Bebékné, 
férjének s fiának száműzetése alatt különösebben is adhatta hűségé
nek olyas jelét, mely némi részben legalább hasonlítható volt 
Francisco nejének hűségéhez. Végűi az atyafi-szeretet, ez a régi 
magyar virtus olvasható ki a versfőkből is, ezzel a helylyel-közzel 
megromlott szövegű, szintén versbe foglalt értelemmel: 

ELHEN BANFI ISTIAN EZ ALSÓ LINDÁBA 
U HÁZA TÁRSÁVAL 0RZÁG MAGDALNAAAL 
MAEG ISTEN AKARIA AZ V KIS FIÁVAL 
IÓ BNFI MIKLÓSAL EES BANFI ANNAVAL 
1VENDAT KIT EARNAL AZ NAGI ISTEN AGyO 
AZ V JÓ VALTÁBÓL IAZIVMAIAGK 

Bánfi Miklós és Anna után 1551. deczember 21-én született 
meg a »várt jövendő« ; a rá vonatkozó versfők akkor már elkészül
tek s csak az ének bevégzése maradt 1552. első napjára (első 
üdő) s a szülők a jót kívánó rokon verses megemlékezését azzal 
viszonozták, hogy az új szülöttet az ő nevére Gáspárnak keresz
teltették. 

A mi már az énekbe foglalt históriát illeti, arra nézve az 
abban előforduló helynevek, Béla király neve, nádorispánság emlí
tése, olyan sajátságok, melyek a történeti nyomok keresését köte
lességünkké teszik. Zrebernik boszniai várról azt mondja az ének
szerző, hogy Vitéz Francisco azt jó szolgálataért ajándékban bírta 
a királytól. A királyt Bélának nevezi s az ének folyamán gyermek
telennek állítja. . 

Zreberniket legfeljebb az 1073-dik évtől kezdve ajándékoz
hatta volna valamely hívének a magyar király és így II., III. vagy 
IV. Béla; azonban ezek közül egyik sem volt gyermektelen. 
Annyiban — a történeti valószínűség szempontjából —- ügyesen 
volt választva a Béla király név, amennyiben e három Béla király 
alatt csakugyan a legélénkebb volt a magyar uralomnak Bosznia 
bírására és megtartására irányzott törekvése. IV. Béla, vejét 
Rosztiszlavot 1254-ben Macsó urává tette, a ki ott 1262-ig ural
kodott, utána neje Anna, majd fia Béla 1272-ig viselte e méltó
ságot. Később 1360-ban Nagy Lajos hadai csatáztak Zrebernik 
alatt; majd Zsigmond alatt védték meg a magyar hadak e neve
zetes pontot, a mikor Garázda Miklós és Szilágyi László, a vár 
kapitányai, a kik 1405-től 1408-ig védelmezték azt s a kiknek 
felszabadítására Zsigmond király személyesen vezette seregét, 
zreberniki bánokká neveztettek. Különben I. Mátyás a jajczaival 
együtt ismét megalakította a zreberniki bánságot. — Csudálni 
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sem lehet, ha ily, hadi szempontból ennyire nevezetes hely, mint 
a várakkal egyébként is történni szokott, inkább vagy kevésbbé 
hiteles történeti alapon nyugvó mondának szolgált színhelyűi. 
Négyszáz év nem csekély idő arra, hogy ily monda képződhessék; 
sőt arra is elég, hogy történeti szálai a monda szövedékében 
végkép eltűnjenek. Onnan ma már Kasszánder nádorispán ki voltát 
sem bírjuk előkeresni. Másfelől a »Béla király« szereplése épen 
ily kevéssé egyeztethető a történettel »Az Béla királyrul való és 
az Bankó leányáról szép históriában« a két ének tartalma és 
hangja pedig tagadhatatlan rokonságot mutat 

Ezekkel a nevekkel hallotta-e valamikor vitéz Ráskay, e vár 
körűi jártában az erre vonatkozó mondát, vagy ő cserélte fel az 
általa hallottakat részben — mint említettük — a saját családjából 
vett nevekkel, részben másokkal? nem tudhatjuk. Azt, hogy az 
egész história merőben az ő csinálmánya volna, nem hihetjük. 
Ellene mond ennek a feltevésnek a monda magva is, mely ősidőtől 
fogva majd minden nép költészetében megfogant s szép virágot 
hajtott. A hű nő, már a hindu mondákban is (Yogananda királyról, 
feleségéről és Vararukhi brahmanrol szóló elbeszélésben) férfi ruhát 
öltve keresi fel férjét, a kivel a nélkül találkozik, hogy az őt fel
ismerné, míg maga nem ismerteti meg vele magát. (Somádévá I. 
36.) Boccaccio-nak már Toldy által idézett elbeszélésében (2. 9.) 
szintén találkozunk vele; Der Pfiffigste czímű német népmesében 
(Wolf, Deutsche Hausmärchen. 1851. 355. I.); Campbell, Gael 
népmeséiben (18. sz. a.); űj görög népdalban (Mavrianos és a 
király); valamint olasz, franczia, számos német, svéd, dán, norvég, 
oláh népmesében, franczia, angol elbeszélésekben és Shakespeare 
Cymbeline-jében. Mindezek egybevetése olvasható: Simrock, Die 
Quellen des Shakespeare 2. Aufl. I. 257—288. I. — Dunlop-
Liebrecht, Gesch. d. Prosadichtungen 224. I. — Reinhold Köhler, 
Benjey's Orient und Occident. II. 314. I. — Liebrecht, Zur 
Volkskunde 189. I. — Hagen, Gesammtabentheuer 68. — 
Heinrich Gusztáv Philol. Közl. III. 100. I. 

Toldy Ferencz magyar eredetűnek s valamely hézagos nép
regéből származottnak gondolja Ráskay énekének tárgyát; Heinrich 
Toldy nézetét egészen alap nélkül valónak tartja s meg van 
győződve a mese idegen származásáról. —: Részemről nem látom 
lehetetlennek, hogy a majd minden népnél ismeretes mese, például 
Zrebernik várához fűződve, legalább annak környékén szintén 
szájról-szájra járt Ráskay korában; szorosan vett tárgyának, a női 
hűség próbájának ebben az alakban jelentkező közösségét tagadni 
nem lehet. Toldy nézete mellett fel lehet hozni azt, hogy Ráskay 
állásánál, viselt tisztségeinél fogva is bizonyosan ismerte a magyar 
országos és közjogi viszonyokat s a maga rovására, hacsak költői 
szabadsággal nem, aligha szőtt volna énekébe oly dolgokat, melyek 
merőben lehetetlenek s csupán a mesealkotó nép képzeletében 
történhetnek meg. Egyfelől ez, más részről pedig az a kérdés 
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vethető fel: meddig terjed az idegen forrásból meríthetett tárgy 
közösségének határa? s mi az Ráskay énekében, a mit népies és 
talán magyar felfogásnak, vagy épen a szerző ízlésének, érzékének 
kell tulajdonítanunk ? 

A férj teljesen bízik neje hűségében s oly társaságban, mely
nek tagjai a női hűséget semminek tartják, dicsekedve mond 
azoknak ellent. A vita fogadással ér véget. A neje hűségére fogadó 
férj, ellenfele ravaszsága folytán, elveszti fogadását. A férj világgá 
megy, a nő férfi ruhában férje keresésére indul, kit végre feltalál, 
ártatlanságáról meggyőz. A nyertes fél csalárdsága kiderül, gonosz
ságaért életével lakol; a férj és nő tovább is boldogul él. — Ez 
a mese épületének legszárazabb s egyszerűbb vázzá, befejezett 
szerkezete. Egyszerű természetessége, igazságszolgáltatása oly vilá
gos, az élettel s erkölcsi érzülettel annyira megegyez, hogy elter
jedésén épen nem lehet csodálkozni; sőt azt is meg lehetne engedni, 
hogy azonos vagy hasonló esetek hatása folytán, a mese különböző 
helyeken önállóan is megteremhetett. Ennek azonban utólagos 
bebizonyítani akarása, kétséget kizáró példa híjján, hasztalan erő-
ködés volna s legfeljebb mese-világbeli ködvágás nevet érdemelne. 
A közös tárgy ily átszűrt anyagával szemben nagy tér marad 
az alakító képesség, nemzeti izlés és észjárás működése számára. 

Boccacciónál olasz kereskedőkből áll a női hűség felett vitázó 
társaság. Parisban vannak; a fogadás után onnan utazik Genuába 
a csábításra vállalkozó kereskedő. A német históriák és a mesék 
nagyobb része egy, két vagy négy kereskedőről szól, Simrock 
közöl egyet 1864-ben (Der Handschuch), melyben király, minister 
és gróf a szereplő személyek. Ezzel egyezően egy olasz mesében 
is (Gonzenbach 7.). A franczia románban grófok közt történik a 
fogadás. Shakespeare Cynbeline-jében kereskedők helyett britt her-
czegnőt, britt lovagot és római nemest szerepeltet. A fogadás pénz
ben történik. Az olasz mese szerint a vesztes akasztófára jut. 

Ráskay a magyar vitézt, szolgálatáért ajándékoztatja meg a 
királylyal, azután az adományul nyert várba viteti vele fiatal 
feleségét, a király parancsára vitézek viadalára (uj udvar) hivatja 
el nejétől, baj vívásban legyőzött ellenfele kivel az udvari 
lakomán neje hűségére fogad s életét teszi fel. 

Egy olasz és egy német mese szerint, de a melyekben 
leányról van szó s testvér fogad a testvér elcsábíthatatlanságára, 
dajka és bába adja tudtul a nő testén látható anyajegyet; az 
elébbeniben és egy franczia románban a dajka lopja el a gyűrűt; 
a másik franczia románban a nő fürdőszobája falába fúrt nyíláson 
át lesi meg, egy angol elbeszélésben az ágy alá rejtőzve, míg a 
többi szöveg szerint Boccacció-tól kezdve Shakespeare-n át a gael 
s egyéb mesékig, — ládába rejtőzve viteti magát a nő háló
szobájába a ravasz ellenfél s annak nyilasán vagy abból ki is 
lépve, a nőt álmában feltakarva látja meg az anyajegyet, olvassa 
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meg az abból kinőtt arany szőrszálakat s lopja el a gyűrűt s 
egyéb tárgyat. 

Ráskaynál jegygyűrű és handsár a hűtlenség jele s ezeket 
vénasszony lopja el, a ki az ebéd után elszenderűlt nőnek 

Feje alól kólesát ő ellopta vala, 
Csak gyorsan ládáját megnyitotta vala, 
Kasszándernck hamar kiiktatta vala. 

Az olasz mese szerint a vesztes 8 napi haladékot nyer, 
annak elteltével a minister kerül akasztófára. 

Ráskaynál Kasszánder követeli, hogy Francisconak feje vétes
sék, ennek azonban vitéz társai kértére a király megkegyelmez, 
hanem saját házától, király udvarába menéstől Kasszánder által 
eltiltatik s az országból ki kell bujdosnia. Királyától, vitézektől 
elbúcsúzik. 

Boccacció-nál, Shakespeare-nél a férj azt parancsolja szolgájá
nak, hogy hűtelennek vélt nejét gyilkolja meg, de a szolga ezt 
nem cselekszi s a nő a szolgával ruhát cserélve indul férje kere
sésére. Boccacció-nál a nő Sicurano nevet vesz fel, matrózzá lesz, 
Alexandriába jut, a szultán kedvébe és szolgálatába lép. Nyomára 
jön a csalásnak, a cselszövő ott van, kereskedőkkel férjét rábíratja, 
hogy oda telepedjék. A leleplezés a szultán előtt történik, a ki a 
csalót halálra itéli. 

Ráskaynál Francisco búcsú-izenettel küldi apródját nejéhez 
s a nő az apróddal együtt barátruhában indul s esztendeig jár a 
nélkül, hogy »jártában-költében ő szerelmes ura néki jelentetett 
volna«. Kasszánder elfoglalja Zebernik várát, majd nádorispánná 
lesz. A nő visszatér Zebernik környékére, hamar mást gondol, 
vitézi ruhába öltözik, Indiából jöttnek mondja magát, Lorán nevet 
vesz fel, Budára megy. Király és királyné fiukká fogadják. Har
madik országban a király uj udvart (bajvívást) tétet. Oda megy, mert 

Véli vala urát, ha ez világon volna, 
Mert ő természetit néki tudja vala, 
Az ő vitéz ura arra eljött volna. 

Egy szegény katonában fel is ismeri, szolgálatába fogadja, 
felöltözteti, vele egy jó vitézt legyőzet. Majd ő maga áll ki vele, 
(férjével), de megparancsolja, hogy hagyja magát általa legyőzetni. 
Lóránt ünneplik, a király eljegyezteti vele a maga leányát. Búcsút 
vesz, hazajön Budára. Kasszánder vadászni hívja Zebernik várába. 
Ott lakoma alatt beszélteti el 'vele, mint jutott a vár birtokába. 
Erre szolgájával (férjével) neki is, a vele egyetértett vénasszonynak 
is fejét véteti. Ekkor női ruhába öltözik, magát férjével felismerteti 
s vele együtt jelen meg a vendégek közt. A királynak mindezt 
tudomására juttatja s az örökösévé teszi. 
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Az egyik német mesében (Wolf) a nő katona-orvossá lesz 
s a katonák közt ismeri fel (kereskedő!) férjét. Magával viszi 
Londonba, hol a fogadás történt s a cselszövő az ő házukban 
lakott. Ott fogad szállást, barátkozik a házi úrral, vendégség köz
ben elbeszélteti vele a történetet, átöltözik s férjével együtt tér 
vissza a társaságba. A csaló megszökik. 

Végűi egy Boccaccio után készült s 1826-ban megjelent 
német elbeszélés czíme így hangzik: Die schöne Caroline als 
Husarenöberts oder die edeldenkende Kaufmannsfrati. 

Ez a kivonatos párhuzam elég világosan tűnteti fel úgy az 
egyezést mint az eltérést s a felvetett kérdésekre is feleletül 
szolgál. Ha Ráskay már magyarrá vált mesét dolgozott fel, akkor 
művének tagadhatatlan gyengéi mellett is híven foglalta azt 
énekbe: ha pedig neki jutott eszébe az idegen tárgyat magyar 
mesévé alakítani, akkor ügyesebb énekszerzőnek kell tartanunk, 
mint a milyennek eddig hajlandók voltunk elismerni. Elejétől végig 
népszerű észjárással szövi a történetet; egyszer sem tér vissza a 
mellőzött idegen alakokhoz, viszonyokhoz; tétovázás nélkül halad 
előre, nem szorul idegen, hézagtöltő pótlékra. Tárgya előadásában 
nem áll hátrább Ilosvainál, a ki Toldi Miklósát huszonkét évvel 
később írta. 

A mesének Ráskay által mellőzött részleteit lehet lényege
seknek vagy inkább megszokottaknak mondani, de épen úgy lehet 
a kihagyást menteni is. Ilyennek tartom a szekrény vagy láda 
mellőzését, melyben a csábító magát a nő hálószobájába viteti. 
A mit ennek nyílásán vagy abból kilépve láthat meg, talán hihe
tőbbé teszi a csábítást: de úgy látszik, hogy Ráskay, ha tőle 
függött ennek mellőzése s nem az általa énekbe foglalt monda 
lökte azt ki magából, akár azt a családi kört tartotta szeme előtt, 
a melynek számára első sorban írta énekét, s a mely talán a 
Francisco és Lorán nevekkel czélba vett vonatkozásról is értesült, 
akár a magyar olvasóközönségre gondolt, — öntudatosan tette a 
mit tett. Sem a magyar családi élet, sem a magyar olvasóközönség 
nem volt ilyen motívumhoz szokva. Erről a mese-fajról mondja 
Arany László is, hogy^ »igen kevéssé tudott utat törni magyar 
népünkhöz.« (Kisf t. Evlapjai IV, 176. I.) A magyar szerző és 
közönsége elégnek tartotta azt a hűtlenség bebizonyítására, ha 
Francisco nejének, férjétől kapott és zár alatt tartott emléktárgyai 
kulcs-lopás útján idegen kézre jutottak. Különben is a ládából 
ki-bemászás, lepel-emelgetés révén képzelhető meggyőzőbb bizonyí
tás meglehetősen szemközt áll a valószínűséggel. 

A nő meggyilkolására, a férj által szolgának adott paran
csolat szintén nem fordul elő Ráskaynál. A mit Francisco tesz, 
az inkább megegyez a hűtlenség által elkeserített lélek ama nyilat
kozataival, melyek népköltészetünkből ismeretesek, mint az orozva 
gyilkoltató bosszúállás. A tetten kapott hűtlen nőt is fővövő helyre, 
rózsapiaezra, hóhér keze alá vitetik balladáink (Bátori Boldizsár), 
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a Barcsai czíműben sem találunk titkos megbízást. A visszatérő 
Molnár Anna pedig megbocsátással fogadtatik. A régi magyar életben,, 
szolga kezéből nyert kegyelemnél inkább helyén van az apród 
hűsége. 

A kereskedők szerepeltetése is vajmi idegenszerű lett volna 
és semmivel sem volt inkább helyettesíthető, mint a vitézi élettel, 
melyre Francisco neje egy évi barátruhában végzett s eredményre nem 
vezetett kutatás után határozza el magát. Különben Toldi Miklós is 

Klastromban gárgyántól barátruhát vöve, 
Kurta pejlovára mint egy barát űle, 

mikor az újhelyi bajvívásra Pesten általmene. — Ha meg a kalmár 
életből kiinduló Boccaccio-féle mese folyamán helyeselhető az a 
megoldás, hogy Sicuranó férjét Alexandriába költözteti: nem kevésbbé 
helyes és természetes Loránnak ama számítása, hogy vitéz Fran
cisco, ha csak életben van, nem fog elmaradni a harmadik ország
ban hirdetett bajvívásról. 

Loránnak Budán a királyi udvarban férfi ruhában való meg
jelenése, maga megkedveltetese megegyez Sicuranonak a szultán 
körébe s kegyébe jutásával. Midőn azonban férjét felismeri, szol
gálatába fogadja, vele az addig győztes bajvívót elejteti, -— igaz 
hogy helyzetéből folyólag, de mégis oly magaviseletet tanúsít, a 
mely a Boccaccio-féle mese keretén kivűl álló, szükségkép ahhoz 
nem tartozó epizóddal gyarapítja az elbeszélést. A nélkül jönni 
onnan vissza, hogy vitézségének jelét ne adja, úgy lehet, nehéz 
lett volna; a keresett férj feltalálása után tenni koczkára életét, 
nem engedte a boldogság után epedő női hűség s ezért megy 
végbe általa rendelt módon, közte s férje közt a bajvívás. Mondva 
szerzett dicsőségének nem kivánt jutalma lesz a királylánynyal 
való eljegyeztetés, a mit vissza nem utasíthat, de jegyváltás után 
helyes mentséggel távozik. 

A Ráskay által egészen s ügyesen magyarrá öltöztetett 
mesének, egyéb sajátságaival együtt, épen ez a részlete vezet ben
nünket leghihetőbb forrására. A mi meséinkben, hagyományainkban 
általában nem szerepelnek a férfivá öltözött nők. Kitűnni, fényleni, 
pompázni, tehetségünk felett is szeretünk, de az alakoskodásra se 
hajlamunk, se tehetségünk. A férfi mint férfi, a nő mint nő szokta 
teljesíteni kötelességét nehéz körülmények között is. A jogok, 
melyeket a magyar nő mindig élvezett, ránézve a hivatás komoly 
és önérzetes felfogásának váltak forrásává s nemének e megtaga
dása nélkül tudott, ha kellett, erős is, kitartó is lenni. Ez az önér
zet egyfelől, más részről az a tisztelet, a melyben tartatott, nem 
engedte meg neki azt, hogy hivatásával ellenkező helyzetben vagy 
alakban esetleg nevetség vagy épen gúny tárgyává lehessen. Ezt 
érezhette Ráskay, a mikor Lorán férfi-alakját a nőiség észrevehető 
kímélésével rajzolta a zreberniki monda elbeszélésében. 
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Érintettem már a rokonságot, mely Lorán és Bankó leánya 
közt felismerhető. Ez utóbbinak magyarra fordítója nyilván mondja, 
hogy énekét horvátból fordította s eredetié vagy annak testvérei csak
ugyan felismerhetők a Hrvatske nar. pjesme stb. czimű 1879-ben 
megjelent gyűjtemény 8. és 17. számú dalaiban, melyekben Vidovics 
leánya és Duncsics Romanija az ének hősnői. Ezekhez sorakozik 
egy morva dal A bátor leány-ről, melynek végén a császár egyet
len leányát akarja a leány-huszárhoz feleségül adni s ez akkor 
fedezi fel, hogy ő nem huszár, hanem csak egy szegény paraszt
leány (Wenzig, Westslaw. Märchenschatz 3. Had. 228. I.). Épen 
így A nemes ember leánya, a ki katonává lett czimű mesében 
(Leskien, Litauische Volkslieder und Märchen 420. I.), hol a 
leány-vőlegény a megtörtént házasság után boszorkányoztatik 
férfivá. Albán mesékben (Hahn. Griech. und Albanes. Märchen. 
10. és 101. sz.), valamint számos olasz mesében megtaláljuk a 
férfinak öltözött nőt s azokat a próbákat, a melyeket az eltaga
dott nőneműség kiderítésére eszel ki a gyanakodó környezet, de 
azt a helyzetet, melyben a nő vőlegényként szerepel, csupán az 
a két szláv mese tűnteti elő, — úgy, hogy már az orosz mesék 
közt sem találunk ezekkel egyezőt. Lorán vőíegénysége sem az 
egyik sem a másik szláv monda analógiájára, hanem olyan kibú
vással ér véget, a mely a legtisztességesebb szokást használja 
ürügyül. Ez ismét a kérdések számát szaporítja egygyel, hogy 
t. i. a monda kiegészítő része-e az is, vagy a magyar szerző 
leleménye ? Jövő kutatások fogják ezt is, a többiekkel együtt 
eldönteni, addig az elmondottak után a valószínűség a mellett szól, 
hogy Francisco története valóban zrebernik-vidéki monda lehetett 
Ráskai idejében; ebben az alakjában magyar és szláv érintkezés 
hozhatta létre, melynek nemcsak egyszerű énekbe foglalása, hanem 
színezése körül is meglehetnek Ráskay érdemei. 

Eme feltevésünkből folyólag sorozzuk még az eldöntendő 
kérdések közé azt is: létezett-e a XVI. században magyar Béla 
mondakör? mint azt Szél Farkas, a Bankó leánya szerencsés fel
fedezője gyanítja, vagy pedig a Franciscóról és Bankó leányáról 
szóló ének Béla királyában csak egy fehér (bjelo) király szláv 
mondai alakját lássuk? 

Még csak a Francisco név történeti vonatkozhatására jegyez
zük meg azt, hogy ez az olaszos alak, amennyiben Ráskaj'nak 
Ferencz nevű sógoraira czélzó névadásául sem volna tekinthető: 
talán történeti maradvány volt Boszniában, Francesco Foscari 
velenczei dogé után, a ki a XV. század közepén folytonos érint
kezésben állt a bosnyák királylyal s jelentékeny befolyást gyako
rolt az ottani viszonyokra. A Stari Pisci Hrvatski ez. gyűjtemény 
6. k. 225. 282. lapján Francisku; a 17. köt. 3. 6. lapján pedig 
Franéisko alak fordul elő. 
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