
A NYÚL É N E K E ÉS A FARKAS PANASZA. 

(V i l ág i roda lom m a g y a r p o n y v á n ) 

A Nyúl éneke egyik legnépszerűbb s még ma is élő ponyva-
emlékünk.1 Legrégibb ismert kiadása 1714-ben jelent meg,2 

de kétségtelenül jóval előbb írták. A század végéig egyre 
újból kiadják, azonos szöveggel, változatlan terjedelemben, 
mindössze módosított helyesírással, hol önállóan és névtelenül, 
hol pedig Szentmártoni Bodó János Vadászversével együtt. 
A légkör rokonságán és néhány helyi színen kívül azonban 
nincsen adat, amely Szentmártoni Bodó szerzőségét hitelesítené.* 

A vers ősalakját (vagy rövidebb változatát) a XVII. 
század közepéről származó Kájoni-kódex őrizte meg. De nép
szerűségét a kiadások számánál is jobban bizonyítja az a sok 
bosszús, elhárító mozdulat, amellyel a kényesebb ízlés képvi
selői, olvasók és írók — Orczy Lőrinc, Bessenyei György, 
Márton József, a Kaszándra magyar fordítója — fogadják, 
és azok a nyilatkozatok, amelyek együtt emlegetik a lesüllyedt, 
,rosszhírű' könyvek indexére került Toldi Miklóssal, Markalffal, 
Stilfriddel, a Tzigányok romlásával, s végül, hogy a Nyúl éneke 
sűrűn és gúnyosan idézett .szálló fogalom'-má lett.* 

1 Seprődi János : A Kójoni-kodex irodalom- s zenetörténeti adalékai. 
IK. 1909. 297—301, 400—407. 1. - V. ö. Pintér Jenő Magyar irodalomtör
ténete. III. 255—256 1. 

- Nyúl Éneke, Mellyben a maga nyomorúságát sirattya és ártatlan
ságát kinek-kinek eleibe aâgya. Az Ö maga tulajdon Nótájára- Méllyhez 
adattatott a Vadászásnak Ditséretéről való ének is. Nagyobb mulatságnak 
okáért nyomtattatott 1714-dik Esztendőben. Már ebben a kiadásban ötven 
versszakból áll, e szerint nem későbbi átdolgozok kezén bővült ennyire, 
ahogy Seprődi gondolta és mások állítják. Teljesen egyezik vele az 1735-i, 
1762-i és — a címkép híján — az 1750-iki is. 

3 Hogy a Szentmártoni Bodó val való kapcsolat csak véletlen eredmé
nye, mutatja egy másik tizennyolcadik századi, hely ég év nélküli önálló 
kiadás (Nemzeti Múzeum). Ennek a szövege is azonos az előbbiekével, de 
helyesírása modernebb. Nem láttam a Szinnyeitöl (Magyar írók. I. 544. 1.) 
említett és Barakonyi Lászlónak tulajdonított váci (1784) kiadást. 

4 L. Magyar Nyelv, VII. 192.1.; Német Károlv, u. o. VIII. 240. 1. ; Put-
noky Imre, u. o. VIII. ; Simái Ödön, IX. 454. 1.; Csefkó Gyula, u. o. 425—6 
I. —A Nyúlének.,visszhangja Csokonai verse: Currens de lepore (Csokonai 
Vitéz Mihály Összes müvei ed. Harsányi István és Gulyás József II. 1. 
159—170. 1.) V. ö. Biró! tudod-e mi a nyúl história? Melyet elkapott egy 
beste karafia ? Ha nt̂ rn tudod, értsd meg a dolog summáját, Miként tették 
csúffá két ház egy quadráját. (Csokonai szerzősége ellen : IK. 1895. 310. 1.) 
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Az ének szenvedő hőse a szegény üldözött nyúl. Elete 
állandó rettegés. Vetemények között fülel, vadászok keresik, 
kopók ugatják. Hallja a kürtszót, sűrűjét nézi az erdőnek. 
Szalad, ugrik, méri a hegyet. Nem találja féltében helyét. 
Dombon áll, mindenfelöl kutyák rohannak feléje. Szorongatott 
helyzetében «a szokott törvényhez appellál»: panaszkodik. Miért 
gyűlölik ő t? Hiszen nem tudja egyetlen vétkét sem. Vízzel él, 
húst nem eszik, az uraktól sem vette el a jó bort. Szép helyen, 
az anyjától kedvelt erdőben született. Soha senkit be nem 
vádolt, meg nem csalt, nem tépte ki senki fiának a haját, 
áros embereknek nem ártott, meg nem dobta őket. Madarat 
nem bántott, miatta békében lehet pulyka, kakas, tyúk, lúd, 
réce. Bokor alatt nyugszik, hortyogás nélkül alszik. A káposztás 
kertben csak apródonként csipeget, épen csak hogy hozzá
szagol a szőlőgerezdhez. Törvényszéken senkivel sem perle
kedett, lócserélésben nem forgott. Nincs oroszlántermészete, 
senki testében kárt nem tett, árvát nem búsított. Király ellen 
nem harcolt, országát nem pusztította, várait nem ostromolta, 
táborára nem rohant fegyverrel. A maga szegénységét meg nem 
szegte. Egész vagyona kurta farka, vékony bőre. A vitéz üldözi, 
a paraszt bottal jön rája, az udvariak nagyon keresik, a papoktól 
is igen fél. Nyúzzák, ölik, sütik, főzik, tömjén nélkül temetik 
el hasukban. A deáknak is tetszik a bőre, pedig ő nem kér 
sem szalonnás tógájából, sem papirosából. Ha elevenen elfogják, 
gyerekek kezére adják ;— éjjel-nappal sírhat-ríhat. Kockához, 
kártyához nem ért. Életében egy batkája sem volt, nem 
korcsmázott, csak az erdőben kullogott, mint a szegény ember 
lova. A zsidók pályáznak a bőrére. Medve, párduc, hiúz, róka 
nem barátkozik vele, a farkas rákészíti a fogát, holló, sas, 
fülesbagoly mindenütt utána huhog. Rezdülő falevél kétségbe
ejti. Ha bátorságos helyre ér, megnyugszik, fáradt lábának 
talpát nyalja, köszöni neki, hogy megmentette a bőrét. Mitévő 
legyen? Búcsút vesz mindenkitől: 

Bpcsületemre már tinéktek, Végső bútsumat már vegyétek, 
Ezt, fogadom híres Viíézek, Békével már haza mehettek, 
Életemet meg-jobbitom, Én urak palotáiba, 
Húst nem eszem s Bort nem iszom S a pásztorok kunyhótskáiba 

Holtomig : Holtomig. Nem megyek, nem megyek. 
Senkivel már nem társalkodom, 
Mint remete egyedül lakom. 
Erdők sűrűiben élek, 
Mert emberek között félek 

Haláltól: Haláltól. 
Aki niai szemmel és modern ízléssel közeledik a Nyúl 

énekhez, aligha lát benne egyebet együgyű tréfánál. Talán 
felismeri egy-két ironikus-szatirikus célzását, de képtelen lesz 
felfedezni mélyebb vonatkozásait vagy a nyúl bőbeszédűségéből 
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kihallani egy rejtett társadalom- és osztály szatíra hangját. 
Pedig bizonyos, hogy eredetileg ilyen szatíra jegyében született. 
Aztán: alig van ponyváé mlékunk, amelynek története hatá
rozottabban, tisztábban mutatná, hogyan cserélödnek ki a 
magasabb és alsóbbrendű műveltség értékei, hogyan érvényesül, 
hogyan találkozik a közös kultúrkör, a szellemileg kötött 
azonos tér törvényszerűsége egy síkban a lemérhető idő tör
vényével. Ezeknek a vonatkozásoknak a felismeréséhez, persze, 
hosszadalmas kerülő, európai hátterüknek és forrásvidéküknek 
megvilágítása vezet. 

A Nyúl éneke fordítás. Latin eredetije ugyancsak a Kájoni-
kódexben maradt ránk (Lepus intra sota quiescit). Ez formája, 
technikája, nyelve szerint bátran származhatnék akár a középkor 
őszéből, akár a XVI. századból. Ezen a nyomon azonban nemigen 
juthatunk tovább. Több eredménnyel jár, ha a modern irodal
makhoz fordulunk. Legtöbbjük ismeri a Ny ül panaszai.1 k lengyel 
nyúl az út szélén ül és épen végrendeletét írja, amikor jönnek 
a kopók, s ő menekülni kénytelen.2 Bővebb, de nagyjában a 
magyar vers keretében mozog, az angol ÉneJc (XV. század), 
amely a vadászokra, de főleg az asszonyokra panaszkodik, 
mert télvíz idején is kizavarják a szénából.8 Az üldözött nyúl 
alakja és kesergése azonban sehol sem talál annyi földolgozóra, 
olyan hálás közönségre és visszhangra, mint a német nyelv
területen. Ott is úgy terjed, mint nálunk : ponyván, apró 
nyomtatványok útján. Az Erk-Bohme-féle népdalgyűjtemény 
öt,4 Hoffmann von Fallersleben-Richter (Sehlesiehe Volkslieder 
1842. 77. s k. 1.) három, R. Wossidlo (Mecklenburgische VolJcs-
überlieferungen, "Wismar, 1897—1906. IL s k. 1.) hét változatát 
közli. Justinus Kerner, a romantikus félszkereső, annyira 
szereti, hogy helyet jut tat neki legkedvesebb könyvében.5 

Gyermekszájra,6 olvasókönyvekbe kerül. Diákok ma is éneklik. 
Hol pár versszakból álló helyzetdal vagy kép, hol rövidebb-
hosszabb sóhajtás vagy érzelmes panasz, de kivétel nélkül 

1 V. ö. TJhlands Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage, ed. 
Franz Pfeiffer. III. Stuttgart. 1866. 70. s k. 1., 157. s k. 1. ; 0. Böckel : Psy
chologie der Volksdichtung. Leipzig, Berlin. 1913. 241. s k. 1. 

ä J. Rzepka: Polnische Volkslieder in Schlesien. (Monatsschrift von 
und für Schlesien. 1829. IL 486 s. k. 1.) — Jahrbuch für wissenschaftliche 
Kritik. 1835. 114. 1. Ehhez járul a Böckel idézte Roger {Piesni, Nr. 67, 68,. 
69) három változattal. 

8 The morning of the hare (ed. Hartshorne, Anc. metric. Tales). Lon
don, 1829. 165. 1. 

* Erk-Fr. M. Böhme: Deutscher Liederhort. Leipzig, 1893. I. 523. s 
k. 1. (Nr. 167, 168, 169a, 169b, 169c.) 

5 Beiseschatten, Heidelberg. 1811. 110.1. 6 Georg Scherer: Alte u. neue Kinderlieder, 1873.1.31.1. V. ö.Mild-
,heimer Liederbuch. Gotha. 1837. 36. 1. — Deutsche Lieder für Jung und 
.Alt 1818. 23. 1. 

15* 
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emberi gonoszsággal és erőszakkal viaskodó szegény állat, â  
félelem és gyámoltalanság ríkató motívuma körül forog. Mind
egyiken felismerhetők a motivális rokonság és közös eredet 
jegyei. A történeti folytonosság i t t a legteljesebb. A XVII. 
századvégi ponyvától megszakítatlan sor utal visszafelé egy
felől a magyar vonatkozásairól ismert Greorg -Grefflingerre,1 

aki körülbelül a Kájoni-kódex időpontjában adja ki a maga 
nyúl versét, másfelől egy ugyancsak XVII. századi alnémet 
népdalra.2 A változatok első archaikusabb formája azonban 
egy tizenhatodik századi bencéstől feljegyzett latin vers :3 

Cantus de Lepore. 
Fleuit Lepus paruulus 
Clamans altis vocibus, 
Quid feci hominibus, 
Quod me sequuntur canibus ? 

Neque in horto fui (sedi), 
Neque holus comedi, 
Quid feci hominibus, etc. 

Longas aures habeo, 
Brevem caudam teneo, 
Quid feci hominibus, etc. 

Leves pedes habeo, 
Magnum saltum facio. 
Quid feci hominibus, etc. 

Caro mea dulcis est, 
Pellis mea mollis est, 
Quid feci hominibus, etc. 

Quanto serui vident me, 
Hase, Hase vocant me, 
Quid feci hominibus, etc. 

Domus mea sylua est, 
Lectus meus durus est. 
Quid feci hominibus, e t c 

Dum montes ascendero, 
Canes nihil timeo. 
Quid feci hominibus, etc.. 

Dum in Aulam venio, 
Gaudet Rex et non ego. 
Quid feci hominibus, etc. 

Quando Reges comedunt me-,, 
Vinum bibunt super me. 
Quid feci hominibus, etc. 

Quando comederunt me, 
Ad latrinám portant me. 
Quid feci hominibus, 
Quod me sequuntur canibus? 

Ez a vers a maga atektonikus formájával, a beszélt 
nyelvhez igazodó fegyelmetlen latinságával, egyik-másik rész
letével népies német eredetit sejtet. Jelentősége épen abban 
áll, hogy egyfelől az ismeretlen eredetit pótolja, másfelől 
összekötőül szolgál a XVII. század és az újabb hagyomány 
között. (Egyezik vele, de bőbeszédűbb nála, egy németalföldi dal.) 

1 Rosen und Borner, Hülsen und Korner. Hamburg. 1665. (Esschry 
einmal ein armer Haas) Innen került a Wunderhomha. 

2 Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, XIV. 93. 
1. (Klag- und Trauer gesan g des Märten Jenissonœ.) 

8 Kiadta Fr. Massmann (Mone: Anzeiger für Kunde der teutschen 
Vorzeit. 1835, 184—5. 1.) írta vagy feljegyezte Huseman Beckemensis. 
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Innen m á r csak e g y lépés v a l a m e n n y i német vá l t oza t 
közös őséhez, H a n s Sachs verses t rufá jához. 1 A z ő feldolgozása 
fo rmájában i s e lü t minden rokonátó l és leszármazot t já tól . 
Párbeszéd. Hordozói az öreg n y ú l meg Phoebus i s ten . A vers 
l ényege persze i t t is a panasz, s ez most m á r pontos egyezé
s e k e t m u t a t a Kájoni-féle szöveggel és m a g y a r ford í tásáva l . 

A köl tő sötét renge tegbe téved. Fe lhők közö t t Phoebus 
i s ten . A n y ú l előadja p a n a s z á t : 

0 Phebe, umb hilff bitt ich schier. 
Auff erd ist kein eilender thier, 
Denn wir hasen, die man an recht 
Auff gantzer erd on schuld durchecht 
Wolff, tüchs, bern, geyern und hund 
Uns grimigklich durchecbten thund. 
Tag unde nacht sie uns nachstellen, 
Uns zu fahen, jagen und feilen, 
Uns würgen und zu stücken reissen 
Und sich mit unsern fiaisch denn speissen. 
Wieder all recht und billigkeyt, 
Weil wir ihn allen thun kein leid. 
Würgen uns nur auss neyd und hass. 
Wir essen päppeln, krawt und grass, 
Welchs doch füchs, geyern, wolff und hund 
Noch der-gleich thier nit essen thund. . . 

I s t en minden á l l a to t e l l á to t t fegyverre l , hogy védekezzék 
és életben maradhasson, csak a n y u l a t h a g y t a fegyver te lenü l 
és védte lenül . „Ad tam nek t ek g y o r s l á b a t " — mondja Phoebus . 
, Igaz — feleli a n y ú l — csakhogy nincs köszönet benne, mer t 
mellső l á b u n k rövidebb min t a hátsó, s e m i a t t h e g y r ő l völgybe 
j ö v e t s o k u n k n a k m e g ke l l halnia ' . „Szaporák v a g y t o k , k ö n n y e n 
pó to lha t j á tok a veszteséget ." Sajnos, ez is csak kétes Öröm: 

0 nicht uberal 
Kumpt uns zu freud solch fruchtbarkeit, 
Sunder vil mer zu hertzen-leid, 
Wenn wir gleich oft junge geberen, 
Die uns doch all erwürget weren, 
Die weil auch yetz das menschlich gschlecht 
Uns hasen auch grausam durchecht. 
Burger, bawer und edelleut, 
Die alle uns nach-stellen hewt 
Mit lauschen, pirrschen und waydwerck. 
Durch weld, awen, dal und auch perg 
Hab wir hasen kein sichere stat. 

1 Gesprech. Der hasen klag, 1556. Hans Sachs. Herausgegeben von 
A. von Keller V. 1870. (Bibliothek des Lit. Vereins in Stuttgart, VI.) 154— 
158. 1. — Sämtliche Fabeln und Schwanke. Herausg. von E. Goetze (Neu-
druke d. Literaturwerke des XY1. u. XVII. Jahrhunderts Nr. 116—117.). 
J. K. Halle a/S. 1893. 466—470.1. 
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Sie stellen uns nach frü und spat, 
Zu fahen uns, darnach zu knicken, i 
Abzihen, ein-payssen und spicken, 
Einpicken, praten und essen 
Wieder gottes Ordnung vermessen, 
Welches doch Got verboten hat. 

Végül a nyúl arra kéri Phoebust, álljon bosszút az egész 
emberfajtán és minden állaton, hogy a szegény nyulak nyugton 
maradhassanak tőlük. Phoebus azonban türelemre in t i : vigasz
talja az a tudat, hogy nem ő az egyetlen szenvedő ezen a 
földön : 

Und lass söliches dein trost sein, 
Das du auff ert nicht bist alein, 
Der leidet widerWertigkeit, 
Diweil in dises lebens zeit 
In dem elenden jamerthal 
Anfechtung, creutz, angst und trübsal 
Ist allen creaturn gemein! 

Hans Sachs dialógusa jelenti azt a magasabbrendű irodalmi 
fokot, amelyhez képest minden többi és későbbi változat, tehát 
a magyar is, érzületben, szemléletben valóban csak süllyedést, 
elfajulást jelent. I t t még semmi nyoma a komolyságot mímelő, 
tréfás-parodisztikus alakoskodásnak. Hans Sachs nagyon is 
komolyan veszi a nyúl sorsát. A panasz pátoszából kihallani 
a költő együttérzését a védtelen, üldözött, jogon és törvényen 
kívül helyezett teremtéssel, tiltakozását minden kegyetlenség, 
erőszak, igazságtalanság ellen — hasonló hangot üt meg ez 
időtájt Hans Sachs kisebb magyar alakmása, Heltai Gáspár ; 
kihallani az Isten végzésébe belenyugvó keresztény humanizmus
nak kispolgári nyelvre átültetett megnyilatkozását. Mialatt 
olvassuk, kibontakoznak előttünk annak a szelíden feddő, 
vagy felháborodva oktató egyetemes osztály- és társa-
dalom-szatirának a körvonalai, amelyet közvetve-közvetlenül 
olyan híven, következetesen szolgál Hans Sachs költészete. 
A magyar Nyúl-énekben persze mindennek már csak csöke-
vényeit látni. 

A hanyatló középkor, a humanizmus, Luther kora szereti 
állatmesék, hasonlatok és példák mögé bujtatni szatirikus 
támadásait és erkölcsi felháborodását. Hans Sachs maga is 
bőven kiaknázza a sok százados ,közvagyon'-t, úgy amint Stein-
höwelből, Seb. Brantból, Cyrillusból, Burchard Waldisból ismeri. 
Rengeteg aesopusi tárgyat és motívumot kapott föl. A Nyúl 
panaszának ötlete is ebben a hagyományban gyökerezik {pa
naszkodó állatok Jupiter előtt, a nyulak és békák meséje stb.).. 
Antik eredete kétségtelen. ( Von hosen und froschen eine Fabel. 
1530. január 5- Keller, 3. 15. G-oetze 1. 66—68. 1. Magyarul 
Heltai: Régi magyar könyvtár, 4 59—60. 1. Kapcsolataikról 
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más alkalommal.) Van különben Hans Sachsnak egy verses 
trufája,1 amelyben a költő kegyelméből teljesül a boldogtalan 
nyulak álma: torkig vannak szenvedéssel és gyötrelemmel, 
összeverődnek, megrohanják az öreg vadászt, elfogják, meg
kötözik, nyársra húzzák és megsütik. Ennek a trufának leple
zetlenül úrellenes, ítélkező és büntető célzata a parasztháborúk 
legmerészebb röpirataira emlékeztet. A tárgy maga talán épen 
könnyen kifejthető és megérthető vonatkozásainál fogva nagyon 
népszerű volt. írásban és képen (p. o. Cranach) elég gyakran 
találkozunk vele. 

Hans Sachs trufájának forrását nem ismerjük, de minden 
bizonnyal olyan középkori latin szöveg lehetett, amelynek 
egyik leszármazottját a Kájoni-kódex latin és magyar versében 
kell látnunk. A végső láncszem híján teljes a sor. De teljes 
az az európai háttér is, amelyből az ének magyar földre szakadt. 
A háttér, ha lehet, még teljesebbé és gazdagabbá válik, ha 
elolvassuk Hans Sachsnak egy másik versét, a Farkas panaszát.2 

Az alaphelyzet, mentegetödzés, vád és önigazolás, érvelés 
technikája ugyanaz, a vers hangja azonban az állat nagyságá
hoz, természetéhez, megtorlatlan sérelmeihez képest hevesebb 
és jóval pathetikusabb. A farkas Jupiter elé járul panaszával: 
Az emberek lövik, ütik, vermet ásnak, tőrt vetnek neki, mintha 
csak gyilkos, tolvaj, akasztó fa virága volna, pedig ő nem tesz 
egyebet, csak természetét követi. Ha disznót, kacsát, ludat, 
juhot lop, nem a maga gyönyörűségére teszi, hiszen nem ehetik 
füvet. Csak azért eszik, hogy éhen ne haljon. Nem rátar t i , 
nem pompakedvelő, nem zsarnok, nem szed vámot, tizedet, 
kamatot, senkinek sem okoz kárt, nem visel háborút, nem 
gyújtogatott, nem gyilkolt, várost nem ostromolt, és nem dúlt 
fel, nem vezetett sereget, nem süllyesztett el hajót, nem 
uzsoráskodott. Nem hamisított oklevelet, pecsétet, hamispénzt 
nem hozott forgalomba, nem vágta be az igazság útját, jámbor 
embert nem nyomott el. Minden osztálynak és rendnek, egy
házinak és világinak, sorra fejére olvassa bűnét, úgyhogy a 
vers végül egyetlen hatalmas bűnlajstrommá bővül. Jupi ter 
végighallgatja a farkast és azzal vigasztalja, hogy nemsokára 

1 Keller, 5, 159. Schwank. Die hasén fangen und braten den jeger, 
— Goetze, I. 346—349. 1. Kiadásairól Keüer-Goetze : Hans Sachs, 24, 194 l.r 
25, 341 1. V. ö. C Müller-Fraureuth : Die deutschen Lügendichtungen. Halle, 
1881. 103. I. — R. von Lichtenberg : Über den Humor bei den d. Kupfer
stechern u. Holzschnittkünstlern im 16. Jahrhundert- Strassburg. 1897.— 
J. Leisching: Das Hasenhaus in Wien (Zeilschrift für Bücherfreunde L, 
21. sk. 1.). — K. Meisner: Die Haserei u. ihre Heilmittel (Zeitschrift des 
Vereins für Volkskunde 15, 158. 1.). 

2 Die woltfs-klag über die bösen menschen (1543). — Keller, 3.r 
554-—560.1. — Önálló kiadásairól Keller-Goetze : Hans Sachs, 24., 179. s k. L 
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nagy változás áll be a földön, s akkor majd róla sem feled
kezik meg. Sőt a költő még rá is dupláz a farkas vádjaira. 
Megfenyegeti a bűnös emberiséget, hogy a végítélet napján 
Isten előtt kell majd számot adnia az állatok ellen elkövetett 
igazságtalanságairól. Ezúttal tehát még leplezetlenebb a szati
rikusán oktató cél és feddő szándék. A mi szempontunkból 
figyelemreméltó az a tény, hogy it t egy állandó tipikus for
mával, időtlen alaphelyzettel van dolgunk. Nincs úgyszólván 
állat, amely ne szerepelne panaszosként, nincsen irodalom, 
amely ne járulna hozzá egy-egy hanggal a panaszosok egye
temes karához. Maga Hans Sachs a nyúlon, farkason kívül a 
kutyával, lóval (lóbőrrel)1 is elmondatja sérelmeit. Egy huma
nista kortársa, Michael Toxites-Sehütz,2 a lúd mögé rejtőzik 
s úgy adja elő egyéni bajait. A Carmina Bur ana (ed. J . A. 
Schmeller. Bibliothek des Lit. Vereins in Stuttgart. XVI. Stutt
gart, 1847.) egyik versében sült hat tyú (Olim latus colueram, 
173. 1.), egy angol dalban (Sir Tristrem, ed. by Walter Scott 
Edinburgh, 1811.) elejtett szarvas, az újgörög népköltészetben 
fülemile, szarvas, fogoly (Böckel, 242.), a tótban sebesült vad
kacsa (J. Wenzig: Slavische Volkslieder. Halle, 1830. 91. 1.), 
egyebütt rabmadár (szerb), pacsirta (oláh), szamár (francia) 
panaszkodik. A panasz tartalma önként adódik a panaszos 
állat természetével, környezetével, vonatkozásaiban együtt 
módosul az éghajlattal, a népek jellemével, vérmérsékletével, 
a költő korával, időpontjával, érzületi-erkölcsi magatartásával, 
szociológiai érdekeltségével, lelki szerkezetével. De talán ennél 
is meglepőbb, hogy a régi irodalomnak épen a farkasra esik 
a választása. Az aesopusi mese szinte kivétel nélkül csak az 
erőszakos, vérszomjas ragadozót ismeri, de már a germán 
hagyomány, a középkor legendája és állatköltészete rokonszenve
sebb, emberséges színben tüntet i fel. Ez a kor minden terem
te t t lénynek kijelöli helyét a nagy «ordo»-n belül, elismeri 
jogát a léthez, igy természetesen a legrosszabb hírű, legvéreng
zőbb vadtól sem tagadhatja meg rokonszenvét. (L. Szent Ferenc-
legenda.) A keresztény megértés és megbocsátás nevében őt is 
megváltatja bűneitől és szenvedéseitől, szimbolizáló, allegorizáló 
szenvedélyében pedig mintegy megnemesíti alakját. Uhland, 
aki elsőnek tekintette át az állatpanaszok irodalmát, épen 
csak hogy érinti ezt az összefüggést, de azt már nem veszi 
észre, hogy a panaszos helyzet rendszerint csak allegorikus 
ürügy, szimbolikus alkalom a világ bűnös életének, az emberi 
nem fogyatkozásainak bemutatására: figyelmeztetés arra, hogy 
a keresztény ember gyakorolja a könyörületesség, megbocsátás 

1 Schwank. Die eilend klagent rosshaut (1557). — Keller : Hans 
Sachs. 5. 146—153. 1. s C. Schmidt: M. Schütz gen. Toxites. Strassburg, 1888. 
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«rényét, kerülje a szívtelenségét, eröszakot, még akkor is, na 
állatról van szó. Az állatköltészetben minden állat — azonkívül, 
hogy a maga elidegeníthetetlen állatmivoltában mutatkozik — 
egyúttal egy magasabbrendű, természetfeletti értékrendszernek 
szimbóluma. A Physiologusban az oroszlán, párduc, unicornis, 
hydrus Krisztust, a hiéna a felemáshitüeket, az onager (vad
szamár) az ördögöt, az elefánt és felesége Ádámot és Évát, az 
antilop az ördögnek ellentálló, a fürészhal az állhatatlan, a 
gyík a teremtőjét kereső embert jelképezi. Az állatepika társa
dalmának négyes tagozottsága allegorikus mása az emberi 
társadalom osztálytagozottságának (1. paraszt, 2, polgár és 
kereskedő, 3. klerikus, 4. lovag, uralkodó). A középkor és 
rennaissance határán álló és Rosenplüt néven verselő Hans 
Sneperer Farkas-panaszában (clag vom Wolf am hage)1 még 
tisztán látni, hogyan cserél helyett az allegorikus szemlélet 
egy új realizmussal: Minden ember azt tehet, amit akar, 
panaszolja a farkas, csak ő nem — holott benne semmi gonosz 
szándék, nem ju t eszébe meglopni a kereskedőket, a talált 
ezüstöt nem tartja meg magának, nem nagyétű, csak épen 
szeretne jóllakni. Sehol maradása. Fogadóshoz, püspökhöz nem 
mer beszólni, úgyis elkergetnék. Pedig ő is csak Isten teremt
ménye, akárcsak a klerikus meg nemes úr, de őt nem látják 
vendégül. A városi polgár sem akar tudni róla. Sem kunyhója, 
sem háza, télen-nyáron pusztán a lakása. A paraszt kutyája 
rávicsorítja a fogát, felugatja gazdáját, a falu népe üldözőbe 
veszi, holott ő csak apja példáját követi. Az sem hamvasztot 
el várakat, városokat, csak a parasztnak vit te el juhát, szarvas
marháját, disznaját. . . 

Rosenplüt versé nek hálás utókora van. Christian Aw er 
(Groedeke: Orundriss I.2 303. 1.), Schmier2 közvetítésével eljut a 
német facetia első klasszikusához, H. Bebelhez.8 Bebel humanista 
pátosszal beszélteti farkasát Miksa császár és az egybegyűlt 
lovagok színe előtt. A sor Hans Sacbsszal zárul. Csodaszámba 
menne, ha a magyar irodalom nem vett volna tudomást róla. 
Beniczky Péter egyízben szembeállítja a szenvedő kóborló 
farkast az úri kényelemben élő, koncon rágódó ebbel (Magyar 
rithmusoh Sopron, é. n. 123—124. 1.): 

1 L. Uhlands Schriften, II. 365. I. — C. Wendeler: Studien über H. 
Rosenplüt. (Archiv für die Geschichte d. Sprache u. Dichtung hgb. v. J. M. 
Wagner, 1874. I. 389—402. I.) a Nu sweigt und hortt ein grosse clage. (Wendeler: Studien, 404. 1.) 3 De querimonia lupi super sua infoelicitate. {Bebeliana opuscula 
nova. Tübingen, 1514. 82.1.) V. ö. A. Wesseiski : JH. Bebeis Schwanke. Mün
chen u. Leipzig, 1907. 37. 1. — H. Bebeis Facetien ed. G. Bebermeyer. 
Leipzig, 1931. 333—334.1. 

• 
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Noha kalmár ebe , A Farkas az Erdőt 
Mind nyárba és télbe Járja, 's üvölt időt, 
Rágódik siros kontzon. Fárad sokat éhezve. 
Borsós étket eszik, Tür a koplalással 
Sátor alatt nyugszik, Tsak hogy a vaslántzal 
S nyújtózik a lasnakon. Ne legyen nyakon kötve, 
De mégis néz mordon, Szabadságnak örül, 
Hogy nem jár szabadon, Páltza ütést kerül, 
És hogy van kötve lántzon. Fél, ne legyen rekesztve.... 

A farkas helyzetének rajzában, az antik elemek közvetetten 
közelében, könnyű felismerni a régi Panasz hagyományát, csak 
úgy, mint kétszáz évvel később Petőfinél. Az eb és a farkas 
sorsának szembeállítása meglepően emlékeztet Petőfinek ellen
tétes verspárjára (A kutyák és a farkasok). Elszigetelt motívumok, 
képek, kifejezések, hasonlatok egyezése lehet véletlen, főleg 
amikor térben-időben távoleső irodalmakról van szó, származ-
hatik rokon háttérből-és érzületből, közös költői hagyományból 
(petrarkizmus), annál meggyőzőbb azonban egész motívumsorok, 
motivális helyzetek találkozása, ahogyan ezt Beniczky-Petőfi 
esetében látni. Ehhez járul a két ellenhelyzet párhuzamossága. 
Ebben a kapcsolatban nincsen semmi valószínűtlenség, főleg ha 
tudjuk, hogy a Magyar rithmusok&t még a tizenkilencedik század 
elején is szívesen olvasták. Persze, a hagyományos helyzet új 
értelmet kap azáltal, hogy Petőfi, szenvedélye megint szimbólum 
és hasonlat rangjára emeli az egészet, és a maga legegyénibb 
hangját adja a farkasnak. De az ősi Farkas-panasz is megszólal 
magyarul A farkasnak panaszolkodása címmel egy 1757-ből 
származó énekgyüjteményben (Mulatsági énekek. Ildi. Második
ban vagyon a farkasnak panaszolkodása.)^ 

Minél jobban közeledünk a középkor utolsó éveihez, annál 
inkább háttérbe szorul a farkas alakja. Helyét a nyiíl foglalja 
el nemcsak az irodalomban, hanem az olvasók szívében is. 
E hely- és szerepcserének az a következménye, hogy az eredeti 
szimbolikus és allegorikus értelem jórészt elhomályosul, a panasz 
komor elemi hangja pedig a népi hagyományok,3 a legendák 
fölszívódásával tréfásra fordul. Ez a két irányú módosulás a 
magasabbrendű irodalomban is nyomon követhető mind á mai 
napig, csak Francis Jammes (Le Éoman du Lièvre, 1908,), vagy 
Tersánszky J . Jenő (Legenda a nyúlpaprikásról) regényére kell 
gondolnunk. 

A magyar Nyúl-ének meglepő teljességgel egyesíti magában 
az őstípus és a motivális hagyomány minden elemét és vonat-

1 Megvolt a Nemzeti Múzeum könyvtárában. De, úgy látszik, nyoma
veszett, mert hosszas keresés után sem került elő. 

2 W. Jesse: Beiträge zur Volkskunde des Hasen (Volkskunde-ArbeitT 
34). — 0. Dähnhardt: JSiatursagen. Leipzig und Berlin, 1910. III. k. 1. — 
IV. k. 2. (1914) s. v. Hase. 
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kozását. De van egy motívuma, amely kirí a többi közül : a nyúl 
búcsút vesz a palotáktól és elhatározza, bogy remeteségre adja 
magát. Ez a motívum parodisztikus visszhangja lebet annak 
a beláthatatlan európai irodalomnak, amely az idillikus magányt 
(vita solitaria) szembeállítja az udvari élettel és Petrarca óta 
mindenütt nyomon követi az udvariság világirodalmát. (Nálunk 
főleg Guevara és legkomolyabb magyar olvasója, Rimay János,, 
terjeszti és képviseli az udvarellenes hangulatot.) 

TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF. 


