JULOW VIKTOR

A NIPPURI SZEGÉNY EMBER MESÉJE ÉS A LUDAS MATYI
Ó-ROMÁNIAI NÉPMESE-MINTÁJÁNAK KÉRDÉSE

1951-ben, a törökországi Sultantepe környékén Seton Lloyd és Bay Nuri GökQe ásatás
közben nagyobb mennyiségű égetetlen ékírásos agyagtáblára bukkant. A leletet beszállítot
ták az ankarai archeológiai múzeumba, s az éppen ott tartózkodó 0. R. Gurney, az oxfordi
egyetem assziriológiai előadója fogott az anyag feldolgozásához. Megállapította, hogy a táblák
Szennacherib uralkodásától (i. e. 705) az asszír királyság bukásáig (i. e. 606) terjedő időszakban
készültek, minden valószínűség szerint egy templomi iskola termékei, s a legkülönfélébb
szövegeket tartalmazzák: eposztöredékeket, költeményeket, történelmi, orvosi és csillagászati
feljegyzéseket, vallási és rituális textusokat.
A következő évben tovább folytak a sultantepei ásatások, s újabb táblák kerültek elő,
úgyhogy az anyag összesen 572 darabra szaporodott. 1
A leletnek a mezopotámiai művelődéstörténet szempontjából egyik legérdekesebb
darabja az S. U. 51/78 számon bejegyzett meseszöveg, amelynek O. R. Gurney The Tale ofthe
Poor Man of Nippur címet adta, és jelentőségét a következőkben foglalta össze: „It has been
said that »the man of Mesopotamia was a stranger to laughter; never, it seems, did he learn
to relax« (Contenau: Everyday Life in Babylon and Assyria. 302), The present text belies this
statement, for it is nothing less than a humorous tale". 2
A mese formája meglehetősen szabályos négyütemű sorokból álló verses elbeszélés.
Táblája igen jó állapotban maradt fenn,3 és kolofonjából az derül ki, hogy szövegét i. e.
701-ben rriásolta egy írnok, Nabu-aha-iddin „akadémiá"-jának tagja. Ez az akadémia (bit
mummi) templomi iskola, egyben műhely volt, ahol istenszobrokat javítottak, új szobrokat
vetettek alá rituális beszentelő eljárásoknak, és írnokokat képeztek. A sultantepei földhányás
tetején az asszír időkben Sin holdisten temploma állott, közvetlen közelében pedig egy kisebb
épület. Ennek falai mentén találták az agyagtáblákat, úgyhogy valószínűleg ez volt Nabu-ahaiddin akadémiája vagy esetleg annak a kolofonban említett Qurdi-Nergalnak a háza, akinek a
tábla, más táblákkal együtt, „olvasmányul" készült.4
A nippuri szegény ember meséjéről elsőnek Darsie Gillie számolt be.5 Már az a néhány
soros tartalmi kivonat is, amelyet ő adott, nyilvánvalóvá tette, hogy (amint erre Fazekas
1

és 30. 2

O. R. GURNEY: The Sultantepe Tablets. Anatolian Studies, vol. II. (1952) 25—26.

„Azt állították, a mezopotámiai ember nem ismerte a nevetést; úgy látszik, sohasem
tanult meg feloldódni. A jelen szöveg rácáfol erre a megállapításra, hiszen nem más, mint
humoros mese." O. R. GURNEY: i. m. Anatolian Studies, vol. VI. (1956) 145.
3
A teljes mesét tartalmazó táblán kívül előkerült még ugyanannak a szövegnek egy
kisebb töredéke (S. U. 52/252 sz.); megállapították továbbá, hogy a British Museumban
őrzött, Assurbanipal K- 3478 jelzetű, Ninivéből származó tábla-töredéken ugyanennek a
mesének egy részlete olvasható.
4
O. R. GURNEY: i. m. Anat. Studies, vol. VI, 174.
5
Laughter in Babylon. A Story on a Clay Tablet. Manchester Guardian Weekly, 1955.
júl. 14-i sz.
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Mihály műveinek kritikai kiadásában már utaltunk 6 , a magyar irodalomtörténet szempontjá
ból is jelentős emlék bukkant eló': ősi típusa ez annak a Katalóniától Grúziáig sok változatban
elterjedt népmesének, amelynek egyik, a korábbi feltevések szerint francia variánsából Fazekas
Mihály Ludas Matyijának cselekményét merítette.
0. R. Gurney időközben más, Sultantepében talált agagytáblák szövegével együtt
közzétette A nippuri szegény ember meséjének eredeti asszír szövegét és angol átültetését. 7
Az alábbiakban adom az utóbbi magyar fordítását. 8
Volt egy nippuri ember, szegény és alacsonysorsú,
Dzsimil-Ninurtának hívták, szerencsétlen ember.
Csüggedten ült városában, Nippurban.
Nem volt ezüstje, mely népe büszkesége,
híjával volt az aranynak, mely az emberi nem büszkesége.
Kamrája szomjúhozott a tiszta gabona után.
• Kenyér éhe sanyargatta máját,
hús és sör éhe-6zomja torzította el arcát.
Élelem nélkül szűkölködvén napszám éhesen hevert.
Nem volt neki váltás ruhája.
Csüggedt szívével így tanakodott:
„Kiöblítem ruhámat, amelyet nem válthatok,
városom, Nippur piacán vásárolok egy juhot."
Letette ruháját, amelyet nem válthatott,
városa, Nippur piacán vett egy hároméves nősténykecskét.
Csüggedt szívével így tanakodott:
„Levághatnám épp a kecskét a magam földjén,
(de akkor) nem lesz (belőle) lakoma: hol marad a sör?
Barátaim kapumnál hallanak róla és haragudni fognak,
atyámfiai és rokonaim majd fenekednek rám.9
Fogom a kecskét és elviszem a városbíró házához.
Valami szépet és jót készítek gyomra számára."
Dzsimil-Ninurta megragadta kecské[je] nyakát,
és a nippuri városbíró kapujához vette útját.
Ily szavakat intézett Tukulti-Enlilhez, a porta őrizőjéhez:
„Mondd meg, hogy be kívánok menni és látni a városbírót."
A kapus ily szavakat intézett gazdájához:
„Gazdám, egy nippuri polgár várakozik kapudnál,
és ajándékul . . . . egy kecskét hozott neked."
A városbíró megharagudott [a kapusra], Tukulti Enlil(re),
(mondván:) „Ragadd meg őt, a nippuri polgárt, s hozd bévül a kapun."
A porta őrizője
. .
.
6
Fazekas Mihály összes művei. Sajtó alá rendezte JTJLOW VIKTOR és KÉRY LÁSZLÓ
Bp., 1955. Akadémiai Kiadó I. köt. 309.
7
Anatolian Studies, vol. IV. 150—159. — Javítások az eredeti szöveghez és az angol
fordításhoz uo. vol. VII. 135—136. Fordításomban figyelembe vettem ezenkívül O. R. Gurneynek velem levélben közölt újabb javításait is.
8
A szögletes zárójel az agyagtáblán olvashatatlan 63/6 szövegrészletet jelöl, a szögletes
zárójelbe zárt szöveg kikövetkeztetett szöveg, a kipontozás olvashatatlanná vált, letöredezett
szövegrészletet, a kurzív nyomás bizonytalan olvasatot vagy értelmezést, a kerek zárójel
a fordításhoz szükséges nyelvi kiegészítést jelez .A fordítás jegyzetei O. R. Gurney i. m. alapján.
9
A háziállat leölése egyfajta áldozatnak számított, amelyre meg kellett hívni a roko
nokat és barátokat.
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és Dzsimi-Ninurta örömteli szívvel [lépett be] a városbíró [színe elé].
Mikor Dzsimil-Ninurta belépett a városbíró színe elé
balkezéfvel] fogta kecskéje nyakát,
miközben jobbjával köszöntötte a városbírót.
„Enlil és Nippur városa áldja a városbírót!
Ninurta és Nusku adjon neki bőséget-boldogságot!"
A városbíró emígy beszélt a nippuri polgárhoz:
„Mi a bűnöd, hogy ajándékot hozol vesztegetésül?"
Dzsimil-Ninurta újra elmondta a nippuri városbírónak, mi járatban van.
„Napszám éhen heverek élelem híján.
[Letettem] ruhámat, melyet nem válthatok,
Városom, Nippur [piacán] vettem egy hároméves nősténykecskét,
(és) így beszéltem nyomorult szívem[mel]:
„Levágfhatnám éppen] a kecskét a magam földjén:
[de akkor nem lesz] (belőle) lakoma: hol marad a sör?
Barátaim kapumnál [meghallják majd és] haragudni fognak^
[atyámfiai és ro]konaim majd fenekednek rám.
Elviszem a kecskét a városbíró [házához].
[ így be]széltem szívemmel:
•[..
a mészárosnak majd felkiált éjszaka
[...'-.
megfoghatják (őket)
[. .
'.
.
]
egy asztal
[
] . . . . . . .
kérdezhetek)."
[A városbíró
] . . felkiáltott és
[
•
•
]•
„Adj neki, a nippuri polgárnak egy csontot és egy inat,
adj neki egy ital „harmad" sört 10 kantádból,
küldd el őt, és kísérd ki a kapuhoz !"
Adott neki, a nippuri polgárnak egy [csontot] és egy inat,
adott neki egy ital „harmad" [sör]t kantájából,
elküldte őt és [ki]kísérte a kapu[hoz].
Ahogy Dzsimil-Ninurta kilépett a kapun,
ily szavakat intézett Tukulti-Enlilhez, a porta őrizőjéhez:
„Az istenek áldása legyen gazdádon ! Add át neki ezt az üzenetet:
Az egy teher ért, melyet reám [rak]tál
háromszor fizetek vissza neked egy helyében."
A városbíró hallotta ezt és nevetett egész nap.
Dzsimil-Ninurta a Király palotája felé fordította arcát (gondolván),
„A Király parancsaira herceg és kormányzó igazságosan ítélkezik."
Midőn Dzsimil-Ninurta belépett a Király színe elé,
lehajolt, megcsókolta a földet maga előtt,
miközben mindkét kezével üdvözölte a Világ Királyát:
„Uram, a nép ereje, Király, kit az őrző szellem dicsőséggel övez!
Adass nekem parancsodra egy hintót,
hogy egy napig, bármi legyen is szándékom, betölthessem vágyamat.
Ez egy napomra fizetségem egy mina vörös arany lesz."
A Király nem kérdezte tőle „Mi a vágyad,
hogy álló nap hintóban akarsz pompázni?"
Gyönge minőségű sör.

Adtak neki egy új hintót, mely a nemesek [ismertetőjele],
övet csatoltak rá
ő felszállt az új hintóba, mely a nemesek ismertetőjele,
(és) arcát városa, Duranki felé fordította.
Dzsimil-Ninurta fogott két madarat, és11
tett
. é s lepecsételte annak pecsétjeit.
Elment (aztán) a nippuri városbíró kapujához.
A városbíró elébejött fogadására (mondván):
,Ki vagy te uram, aki ma[darúszni] indultál?"
„A Király, a te urad küldött engem, hogy
[
]
aranyai hoztam Ekur, Enlil temploma számára."
A városbíró élelme
re levágatott egy pasillu-juhot12.
A városbíró így szólt őelőtte: „Ó, fáradt vagyok!"
Dzsimil-Ninurta egész éjjel beszélt a városbíró mellett virrasztva,
(míg) a városbíró el nem aludt a fáradtságtól.
Dzsimil-Ninurta felkelt az éj közepén, mint a tolvaj,
kinyitotta a (templomi) persely ajtaját
. . .
A városbíró hajnalhasadáskor
„A persely ajtaja nyitva, elvitték az aranyat !"13
Dzsimil-Ninurta szíve ravaszságában megtépte ruháit.
Odalépett a városbíróhoz és visszafizette neki adósságát.
Fejétől a talpáig
Végigverte egész testét és megkínozta,
A városbíró félelmében így kiáltott fel alatta:
„Uram, ne pusztíts el egy nippuri polgárt!
Ne fertőztesd kezedet oly személy vérével, ki védelem alatt áll s Enlilnek szenteltetett!"
Két mina vörös aranyat adtak neki ajándékul,
(és) ruhája helyébe, amelyet megtépett, adott neki másikat.
Ahogy Dzsimil-Ninurta kilépett a kapun,
emígyen szólt Tukulti-Enlilhez, a porta őrizőjéhez:
„Az istenek áldása legyen gazdádon ! Add át neki ezt az üzenetet:
Az egy teherért, melyet [reám raktál],
egyszer (már) megfizettem, [hátra van még kettő]."
Hallotta ezt a városbíró és sírt egész nap.
Dzsimil-Ninurta [megjelent] a borbélynál.
Az leborotválta minden haját . . . . . . [ . . . . . . . '
]
Befedte [testét] hamuval, a tűz maradéká(val),14
11
A madarászás valószínűleg a szerepjátszáshoz tartozik, lévén ez az asszír arisztokrácia
kedvelt szórakozása.
12
Nagy becsben álló juhfajta.
13
A 91—99. sorok értelme némileg homályos. Feltehetően a következőkről van itt szó:
a városbíró előkelő nemesnek nézi a hintón közelgő Dzsimil-Ninurtát. Az értésére adja, hogy
a király megbízásából aranyat hozott a templom számára és elhelyezte a perselyben, amelyért
a városbíró, úgy látszik, felelősséggel tartozik. Este nem engedi lefeküdni a városbírót, s mel
lette virraszt, amíg azt el nem nyomja az álom. Akkor kinyitja és tárva hagyja a perselyt.
Másnap reggel a városbíró látja a nyitott és üres perselyt: azt hiszi, ellopták az aranyat. Erre
Dzsimil-Ninurta a király küldöttének szerepében megveri a városbírót gondatlanságáért, és
két mina aranyat fizettet vele kárpótlásként. Ebből aztán megadhatja a királynak a hintóért
járó pénzt és egy mina — hatalmas összegű — haszonhoz is jut.
14
A borotvált fej valószínűleg az orvosi hivatás ismertetőjele. A hamuszórás motívuma
nem világos. (Arra utalna, hogy egyúttal beteg embernek is akarja magát feltüntetni.) Az
olvasat azonban itt bizonytalan.
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(és) [elment] a nippun városbíró kapujahoz.
E szavakkal szólította meg a kapust, a porta őrizőjét:
„Mondd meg, hogy be.kívánok menni és látni [a városbírót]".
„Ki vagy te, hogy látni akarod őt?"
„Doktor vagyok, isini15 születés, aki vizsgálja [
.]
ahol betegségek és
[
]"
Mikor Dzsimil-Ninurta a városbíró színe elé járult,
az megmutatta neki zúzódásait, ahol ő megverte a [test] ét
A városbíró így szólt kísérői[hez]: „Okos ez a doktor."
„Uram" (mondta ez) „én sötétben végzem kúráimat,
Ahová tilos a belépés, sötét az út."
Bevitte őt egy belső szobába,
Ahol barátai és társai nem szánakozhatnak rajta.
Bevetette a hamut a tűz közepébe,16
bevert öt karót a szilárd földbe,
megkötözte kezét, lábát és fejét,
(és) fejétől a talpáig végigverte egész testét és megkínozta.
Ahogy Dzsimil-Ninurta kilépett a kapun,
e szavakat intézte Tukulti-Enlilhez, a kapushoz:
„Az istenek áldása legyen gazdádon ! Add át neki ezt az üzenetet:
Az egy teherért, melyet reám raktál,
másodszor is megfizettem, hátra van még egy!"
Dzsimil-Ninurta gondban volt, mint egy kutya. Semmiképp sem bírt behatolni hozzá.
Figyelte mind a fekete fejű embereket, látta mind az embereket.17
Elküldött egy bizonyos férfit
Jutalmul adott neki [
] . . . . (mondván)
„Menj a városbíró kapujához [
] és kiáltsd el magad.
Hadd gyűljenek össze kiáltásodra az emberek mindenfelől:
[
. . . . . ] akarom hajtani; én vagyok a kecskés ember!"
Dzsimil-Ninurta behúzódott egy híd alá, mint egy kutya.
A városbíró kijött az ember kiáltására.
Kirendelte házanépét, férfit, fehérszemélyt.
Ezek szétszaladtak, az egész tömeg, hogy megkeressék az embert.
Mialatt mindnyájan az ember után kutattak,
A városbíró egyedül sétált odakint.
Dzsimil-Ninurta [kiugrott] a híd alól és megragadta a városbírót.
Odalépett a városbíróhoz és visszafizette neki [adósságát] .
Fejétől a talpáig
[Végigverte egész testét] és meg[kín]ozta.
„[Az egy teherért, melyet] reám raktál (mondta),
visszafizettem neked [háromszorosan."]
[Otthagyta] őt és elment a vidékre.
[A városbíró] visszavánszorgott a városba; inkább holt volt, mint eleven.
Colophon:
[Archetypusa szerint] leírva és egybevetve.
Nabu-rihtu-usur [kezeírása],
"Helység
Nippur közelében.
16
Vö. 14. jegyzet.
17
A városbíró csatlósaira, szolgáira utalhat.

a tanítványé, ki tagja az akadémiának,
Mely Nabu-aha-iddin-é, az udvaroncé.
Olvasmányul Qurdi-Nergal számára.
Bárki elviszi ezt, Ea vigye el.
Nabu parancsa szerint, ki Ezidában lakozik,
ne legyenek ivadékai és leszármazói.
Adar hónapjában,, a 21. napon, Hanáni hivataloskodása évében,
Ki Til-barsib kormányzója.
Ne vidd el a táblát,
ne törd el a tábla tokját,
[Meggyaláznád (ezzel)] Eát, a Mélység urát.

• .' ,

Ez a szöveg végképp kétségtelenné teszi, hogy Ludas Matyi meséjének ősi változata
került elő a sultantepei ásatások során. Az asszír mesének és Fazekas művének témája szinte
teljesen azonos: a szegényember, akit a nagyhatalmú úr önkénye megfosztott egyedüli értéké
től: háziállatától, háromszoros bosszút fogad, s bár kinevetik érte, ő furfangos cselekkel
három ízben az úr közelébe férkőzik, és mindannyiszor kegyetlenül elveri.
Azonosak vagy közelről rokonok a következő főmotívumok: a háziállat megvétele a
vásáron, illetve a háziállatok vásárra vitele, a háromszoros bosszú, az orvosnak öltözés, végül
egy harmadik személy bevonása a bosszú művébe azért, hogy a mese hősének szerepében
kiáltásával magára terelje az úr kísérőinek figyelmét, s ezzel lehetővé tegye a rejtekhelyéről
előbúvó valódi hős számára egyedül maradt ellenfele utolsó megbüntetését.
Igen hasonló a cselekmény felépítése és a szerkezet. Mindkét mű a következő, teljesen
azonos sorrendű részekre tagolódik:
I. A hős helyzetének, nyomorúságának bemutatása; a vásár; találkozás a nagyúrral;
az úr igazságtalansága; a hős bosszúfogadalma, amely csak nevetséget vált ki;
II. az első csel (nem azonos) és bosszú;
III. a második csel (orvosnak álcázva) és bosszú;
IV. a harmadik csel (másik személy segítségével) és az utolsó bosszú; a hős távozása
(egyik mű sem jelöli meg határozottan hová, és mindkettő nyitva hagyja sorsát); ellenfele
teljes veresége, amelynek az asszír történet testi, a Ludas Matyi erkölcsi oldalát hangsúlyozza.
Mindössze tehát egyetlen olyan lényeges mozzanat akad a műben (az első cselvetés),
amely más-más motívumra épül (az asszír szövegben a hős mint a király küldötte, s nem
mint ács jelentkezik első ízben), de jellege — az álcázás — és célja, eredménye, cselekmény
ben funkciója ennek is ugyanaz, mint a Ludas Matyi ács-furfangjának. A többi eltérés úgy
szólván jelentéktelen (kecske—liba; Dzsimil-Ninurta és a városbíró összeütközése nem az
állat adásvételéből adódik; az úr a hőst nem vereti meg, csak kisemmizi — jóllehet egyálta
lában nem lehetetlen, hogy az olvashatatlan 57. sorban éppen Dzsimil-Ninurta megveretéséről van szó; a kapus szerepeltetése, bár Döbrögi ispánja némileg emlékeztet rá).
Külön érdekességként és a vándormesék viszonylagos szövegállandóságának bizonyí
tékául említem meg, hogy bár csaknem 3000 év választja el őket, a két szöveg fordulatai is
— éspedig a cselekmény megfelelő helyein — nemegyszer hasonlók.
A nippuri szegény ember
Csüggedten ült városában Nippurban
Az egy teherért, melyet reám raktál,
háromszor fizetek vissza neked egy
helyében !
A városbíró hallotta ezt és nevetett
egész nap.

Ludas Matyi
Ily tunya életet élt ő jó darabig
Háromszor veri ezt kenden Ludas Matyi
vissza!
'
.Őrültes szavain Matyinak hahotára fakadtak.
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Elment a nippuri városbíró kapujához
Fejétől a talpáig végigverte egész testét
másodszor is megfizettem,
hátra van még egy
és elment a vidékre.

Bátran elmegy hát a nyílt udvar kapujáig
Tarkótól talpig meghányja keményen
elég, hogy most másodszor adom m e g . . .
Harmadszor se fogok majd késni,
s elment dolgára örökre.

Az asszír változat útmutatásával a Ludas Matyi közvetlen mintájának több mint
hetven éve vitatott kérdését is közeleub vihetjük a megoldáshoz.
Már régóta bizonyosnak látszik, hogy Fazekas Mihály valamely vándor népmeséből
merítette művének cselekményét. Mivel ilyen típusú történet nem került elő a magyarországi
folklórból,18 a Ludas Matyi mintáját a külföldi irodalomban és népköltészetben keresték.
Elsőnek Claude Tillier Mon oncle Benjamin c. regényének rokon helyeire utaltak. Ez a mű
azonban későbbi a Ludas Matyinál. A Till Eulenspeiegellél vont párhuzamok sem voltak meg
győzők. Utóbb norvég, francia, katalán, olasz és szicíliai meséket, valamint egy XIII. századi
francia fabliaut ismertettek: ezek mindegyikének több motívuma egyezik a Ludas Matyival,
de eltéréseik is számottevők. Életrajzi okokból az látszott legvalószínűbbnek, hogy Fazekas
valamely, a francia forradalmi háborúkban való részvételekor hallott francia népmesét hasz
nálhatott fel.1»
A nálunk eddig ismerteiteken kívül számos ebbe a típusba tartozó mese él vagy élt
az európai és ázsiai folklórban. Bolte-Polivka: Anmärkungen zu den Kinder- und Hausmärchen
der Brüder Grimm (Leipzig, 1913—18) c. művében a Meisterdieb típus (192. sz.)20 egyik alfaja
ként francia, lotharingiai, breton, proven^al, rätoroman, olasz, szicíliai, katalán, újgörög
szerb, bosznia—hercegövinai, török, norvég és finnországi svéd, Aarne-Thomson népmese
katalógusa pedig az 1538. szám alatt 21 további finnországi svéd, norvég és szicíliai, valamint
észt, finn, orosz változatokat sorol fel ebből a típusból.
A történet az Ezeregyéjszakában is szerepel, erről azonban idáig a magyar szakiroda
lom nem tudott, mivel ez a mese a legtöbb kiadásból hiányzik.22 Mindezeknek a variánsoknak
a feldolgozása már a jövő feladata lesz, de inkább csak azért kötelességünk, hogy a magyar
irodalom egyik legnépszerűbb klasszikus művének egész nemzetközi népmese-rokonságát
feltárjuk, s megkíséreljük véglegesen tisztázni a történet vándorlásának útját. A Ludas Matyi
közvetlen forrásaként azonban csak olyan országból való variáns jöhet számba, ahol Fazekas
megfordult, hiszen bármennyire hasonlít is pl. a norvég vagy a szicíliai változat a Ludas
Matyihoz, életrajzi okok miatt nem lehetséges, hogy a költő ezekből merített volna. így
egyelőre elegendő, ha a felsoroltak közül az ismert francia változatokat vesszük szemügyre.23
18
Mindössze a ,,Halálkoma"-típus keretében, A szegényember és a komája c. mesében
van meg egy motívuma: a halál komája építkezni kezd, és a halál ácsruhában csalja lépre.

Ld.: BERZE-NAÖY JÁNOS: Magyar népmesetípusok. Pécs, 1957. II. köt. 545. — BENEDEK

ELEK: Magyar mese-és mondatípusok, Bp., 1896. IV. köt. 135. l.-ján és a Nyr., 1889. 373—6.
l.-ján közölt mesék szorosan követik Fazekas Ludas Matyijának szövegét, így még a mű
folklorizálódásának sem bizonyítékai. A Nyr., 1903.180. l.-ján közölt mesetöredék valószínűleg
a Ludas Matyi valamelyik „tündéries" átdolgozásának a folklorizálódás első jeleit mutató
népi változata.
19
A Ludas Matyi forrása kérdésének részletes feldolgozását ld. TÓTH REZSŐ : Fazekas
Mihály versei. Bp., 1900. 60—70. és Fazekas Mihály: i. m. (kritikai kiadás) I. köt. 308—311.
20 III_ köt. 395 39Q
21
The Types of the Folk-Tale. Helsinki, 1928. FF Communications No. 74. 183.
22
Megtalálható: R. F. BTTRTON: Supplemental Nights to the Book of the Thousand
Nightsand a Night (1887) c. kiadásban (281—290) és a német „Reclam" kiadásban (XXIII.
köt. 213., MAX HENNING fordításában).

23
Ezek: Douins de Lavesne: Roman de Trubert c. fabliau (ism.: TÓTH REZSŐ: i. m.
62—66). egy lotharingiai mese (ism.: KATONA LAJOS, Pesti Napló, 1894. ápr. 14. sz.) és
Claude Tillier» Mon oncle Benjamin c. regényének VIII. és X. fejezete.
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Ezeknek Fazekas művével való egyezéseire többen is rámutattak, szempontunkból
most inkább az a fontos, hogy miben különböznek tőle, s ez az, hogy mindegyikükből hiányzik
a Ludas Matyi IV. levonásának csele. De nincs meg ez a mesének egyetlen nálunk 1956-ig
ismertetett változatában, sőt Stith Thomson nemzetközi népmesei motívum-katalógusa sem24
sorolja fel. Egyedül a spanyol népmese-katalógusból ismeretes hasonló mozzanat.25 Nem volt
tehát jogosulatlan az a vélemény, amelyet korábban magam is vallottam, hogy ez a csel
Fazekas egyéni leleménye. A nippuri szegény ember meséje azonban csattanósan rácáfol erre
a feltevésre, s arra ösztönöz, hogy a Ludas Matyi közvetlen mintáját ne a francia, hanem
más változatokban keressük, hiszen ha a harmadik bosszú-motívum az őstípusban és a magyar
költő művében egyaránt megvan, csakis olyan meséből hatolhatott be az utóbbiba, amely —
nem úgy mint a francia változatok — tartalmazza ezt a mozzanatot.
Az egymástól időben és térben oly távol eső asszír történet és a Ludas Matyi egybevágó
motívumai között lenniük kell összekötő láncszemeknek a nemzetközi folklórban. És valóban,
az említett, nálunk eddig ismeretlen The History of the First Larrikin (Az első zsivány törté
nete) c. ezeregyéjszakai mese azt bizonyítja, hogy a motívum a mesetípussal együtt tovább
vándorolt Asszíriából. Az asszírok érintkeztek ősi arab törzsekkel, átadhatták nekik a nippuri
szegény ember meséjét, lehetséges azonban, hogy a későbbi kutatások során előkerülnek
még olyan mesék, amelyek perzsa, indiai vagy más közvetítésre utalnak.
Ebben az ezeregyéji történetben egy fiú borjúját viszi a vásárra, s egy zsiványbanda
elhiteti vele, hogy állata tulajdonképpen kecske, s így potom áron szerzi meg tőle. A legénykét
anyja felvilágosítja a csalásról, ő erre bosszút esküszik. Először leánynak öltözve keresi fel a
banda rejtekhelyét, és főnöküket egy kötélbe gabalyítva elveri. Másnap a rablóvezér a fürdőbe
megy, hogy sebeit kimossa. A fiú vásznakkal bekötözve, beteg képében hozzáférkőzik, egyedül
marad vele, és másodszor is elveri. A bandafőnök ezután sátrat állíttat a városon kívül, s ott
őrzeti magát. A fiú most felbérel egy beduint, s ez bekiáltja a sátorba: „Enyém volt a borjú !",
és futásnak ered. Az útonállók űzőbe veszik, és az előbukkanó fiú harmadszor is helyben
hagyja egyedül maradt vezérüket. Ez most már, nem remélvén máskép szabadulni üldözőjé
től, temetési komédiát rendeztet magának, de «a fiú leleplezi, majd más országba menekül.
Az asszír ősforrással összehasonlítva, az ezeregyéjszakai történetből érthető módon
kihullott a király-hintó-templomi persely motívum, a cselekménynek ez a teljesen valószínűtlen
fordulata. Tudomásom szerint nem is jelenik meg egyetlen későbbi változatban sem. Űj vonás
viszont a lánynak öltözés csele és a temetési komédia. Az utóbbi szintén nem szerepel többé
ebben a típusban, annál inkább az előbbi, amely a szicíliai, katalán, olasz és francia népi válto
zatok egyikéből sem hiányzik. Ez az egyezés világosan kirajzolja a mese útját az araboktól
az ibériai félszigeten és Szicílián át Nyugat-, Dél- és Észak-Európába. A Ludas Matyi forrásá
nak nyomozása közben azonban, mint láttuk, épp ezen a tájon jutunk zsákutcába.
A mese vándorlásának van egy másik, északkelet felé vezető útja is. A grúz SzulhanSzaba Orbeliani: A bölcsesség meséskönyve c , XVII. századi keretes mesegyűjteményének
34. számú, A csupaszképű és a kádi című meséje26 kétségtelenül a Ludas Matyi rokonságba
tartozik. Itt a hős — egy megvesztegetett kádi ítélete értelmében — vásárra hozott tehenét
kecske árában kénytelen eladni. Először asszonynak öltözve, pásztoróra ürügyén, másodszor
orvos képében, harmadszor mint tevehajcsár férkőzik a kádi közelébe és veri meg bosszúból.
A tehén (borjú)—kecske, a leánynak és orvosnak öltözés motívumainak egyezése és sorrendjük
azonossága bizonyossá teszi, hogy a mese, mint Orbeliani több más meséje is, az ezeregyéjszakai
24
25

Motif-index of Folk Literature. Copehagen, 1958.1—VI. köt.
KOROMPAY BERTALAN: Ludas Matyi meséje az ukrán és az orosz néphagyományban.
Pais-emlékkönyv, Bp., 1956. 498.
26
Magyarul: Szulhan-Szaba Orbeliani: A bölcsesség meséskönyve. Bp., 1953. 70—74.
— Vö. Fazekas Mihály: i. m. I. köt. 309.
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változatra megy vissza. A történet leegyszerűsödése, valamint a harmadik bosszúmotívum,
amely csak egészen halványan emlékeztet az ezeregyéjszakai mese megfelelő helyére, való
színűvé teszi, hogy Orbeliani a maga elbeszélését nem közvetlenül az Ezeregyéjszakából
vette, hanem annak valamilyen folklorizálódott változatából.
A mesének ez a másik vonulási útja Kelet-Európa irányában Oroszországba és Ukraj
nába vezet tovább. Az átadó könnyen lehet a grúz folklór, noha az idevágó orosz és ukrán
mesék java részében újra találkozunk a harmadik, más személy bevonásával végrehajtott
bosszú motívumával. Az azonban nagyon lehetséges, hogy az Orbelianié mellett volt vagy
talán ma is él olyan grúz variáns, amelyben szerepel ez a motívum.
Korompay Bertalan 1956-ban négy ukrán és öt orosz népmesét ismertetve rámutatott
ezeknek a Ludas Matyihoz való feltűnő hasonlóságára. Elsőnek vetette fel azt a gondolatot,
hogy Fazekas művének forrását Kelet-Európában kell keresnünk. Valóban, az általa kivonat
ban közölt mesék minden addig ismertnél jobban egyeznek a Ludas Matyival, sőt az egyik
orosz mesében nem kecske, disznó vagy ökör, hanem lúd (gúnár) körül támad a bonyodalom.
„Fazekas — írja Korompay — ifjú korában sokáig katonáskodott az osztrák örökös tarto
mányokban, többek között Galíciában is. Felvetődik a kérdés, hogy a Ludas Matyi meséjét
nem az ukránok között ismerte-e meg?" 27
E teljesen jogos feltevéssel szemben egyedül a nyelvi nehézségeket hozhatjuk fel ellen-'
érvként, bár a nyelvi közvetítés lehetőségét sem lehet kizárni. Mindenesetre nem maradt jele
annak, hogy Fazekas Mihály valamelyest is értett volna ukránul.
Jelentős lépéssel vitte közelebb a kérdést megoldásához Faragó József egy általa Trunk
községben, 1953-ban lejegyzett, Ludass című moldovai csángómagyar népmese közzétételével.28
Ennek egyezései a Ludas Matyival szembetűnők. Mivel Faragó József közlése nálunk nem
K
könnyen hozzáférhető, a mesét kivonatban ismertetem.
A szegényembert felesége a városba küldi, hogy adja el egyetlen lúdjukat, mert jön
húshagyókedd, s szeretne valamit sütni az árából a gyereknek. Egy bojár akarja megvenni
a ludat, de az árát sokallja, s a szegényembert felpofozza. Másodszori és harmadszori talál
kozásukkor ugyanez történik. A szegényember hazaviszi a ludat, maguk megeszik, a bojárt
pedig beperli.
A bíró úgy ítélkezik, hogy a bojár mindhárom pofonért fizessen egy-egy ezüstöt.
A szegényember átveszi a pénzt, de egyet visszaad, s a bojárt pofonvágja. A bíró megtiltja,
hogy a másik két ezüst fejében további pofonokat adjon.
A bojár a pofontól ágynak esik. Az ember beáll egy úrhoz és szolgálata fejében doktori
öltözetet kap tőle. Ebben a bojár háza elé megy. A bojár felesége külországi doktornak nézi,
behívja. Az ember köpenye alatt somfabottal és csalánnal megy be az úrhoz, meghagyva,
hogy a kúra közben senki se zavarja. Odabent aztán szétveri a botot a bojáron, csalánnal
bedörzsöli a testét, majd megígérve a harmadik verést, eltávozik.
A bojár félelmében/mindenét eladja, kocsira rakodik és fegyveresekkel körülvéve elin
dul, hogy Magyarországra költözzék. A ludas ember vásárol egy páratlan gyorsfutású lovat,
s egy cigánynak ígéri, ha az a bojárnak odakiáltja, hogy ő a ludas. Ügy is történik, s a fegyve
resek a cigány után vetik magukat. Erre a ludas ember kibújik a híd alól, ahová rejtőzött,
s utoljára végigveri a bojárt. A bojár pedig többé nem ver meg senkit.
Ez a csángó mese az orosz és ukrán változatoknál is közelebb áll a Ludas Matyihoz.
A Korompay számozása szerinti 1. ukrán mesében a bosszúállások sorrendje fel van cserélve,
és hiányzik belőle (mint itt is) az ácsmotívum. A 2. sz. ukrán változat csak az első bosszú
állást tartalmazza. Az 1. sz.orosz mesében, amelyben egy kanári és egy gúnár körül kere27

28

KOROMPAY B.: i. m.

496.

Egy moldvai csángó Ludas Matyi-mese. Nyelv- és irodalomtudományi Közlemények.
Kolozsvár, 1960. 3—4. sz. 256—268.
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kedik a bonyodalom, a hős csak kétszeresen áll bosszút, mint ács és mint orvos. A 2. sz. orosz
változatban nem vereti meg az úr a parasztot, hanem a kocsiját tolja félre az útból. A 3. szá
múban az úr visszafeleselés miatt veret el egy ácsot, állatvásárról nincs szó. A konfliktust
egy szójátékra alapozott motívum zárja le, amelynek nincs nyoma a csángó mesében és
Fazekasnál.
A 4. sz. orosz változatban egy fazekast azért veret meg az úr, mert nem akart kitérni
kocsijának. A harmadik bosszú-motívum úgy módosul, hogy a fazekas kocsijában állva
kiált oda azúrnak, a szolgák üldözó'be veszik, de nem érik utol: hiányzik a másik személy
bevonása és az úr harmadik elveretése. Az 5. sz. orosz mese a harmadik bosszú-motívumot nem
tartalmazza.
A 3. és 4. sz. ukrán változatok cselekményükben közelebb állnak a Ludas Matyihoz,
mint a csángó mese, mind a három bosszúállás megvan bennük, de nem ludat, hanem borjút,
illetve disznót szerepeltetnek.
A Ludas Matyi és a csángó mese közeli rokonságára utal még két részletmegegyezés:
a doktori öltözetet a hős szolgálata fejében kapja gazdájától, s külországi orvosnak adja ki
magát.
Faragó József Fazekas ó-romániai katonáskodásának pontosan ismert állomáshelyei
alapján meggyőzően bizonyítja, hogy „kivéve a Román-környéki északi csángók csoportját,
valamint a Szeréttől balra fekvő néhány falut, az egész moldvai magyar lakosságot volt alkalma
megismerni," sőt járt a mese lejegyzési helyétől, Trunktól mindössze néhány kilométerre
fekvő Forrófalván és Klézsében is.29 Minden lehetőség megvan tehát arra, hogy a műve forrá
sául szolgáló történetet ó-romániai hadakozása idején, csángó mesélőtől hallotta. Faragó
lényegében Halász Ignác és Katona Lajos30 érvelését felújítva, a mű alcímét (Egy eredeti
magyar rege) bizonyítéknak tekinti arra nézve, hogy Fazekas magyar nyelvű meséből merített:
„az alcím eredeti szavával nem saját eredeti költői leleményére, hanem a Ludas Matyi magyar
népmesei eredetiségére utalt." 31
Megvizsgálja azt a kérdést is, hogy a trunkimese nem Fazekas művének folklorizálódott
változata-e. Számos erős érve van ez ellen, de a folklorizáció lehetőségét mégsem zárja ki
teljesen. Az ősforrás birtokában teljes bizonyossággal felelhetünk meg erre az ebben az esetben
döntő kérdésre. A harmadik bosszúállás végrehajtása során ugyanis a hős mind az asszír
szövegben, mind a csángó népmesében híd alatt — és nem mint Fazekasnál, az erdőben —
rejtőzik el, tehát a trunki változat végső soron az asszír történetre megy egyenes vonalon
vissza, éppúgy, mint a 3. sz. ukrán variáns, amelyben a hős ugyancsak híd alá búvik. Az asszír
és a csángó mese között nem lehet összekötő láncszem a Ludas Matyi, és a trunki variáns
semmiképpen sem lehet Fazekas művének folklorizálódott változata.
E nyomós érvek ellenére sem mondhatjuk ki, hogy a trunki csángó mese a Ludas Matyi
közvetlen forrása, hiszen jelentős mozzanatokban különbözik is attól. Egyenesen kizárja ezt
az első, a bíró előtti megtorlás jelenete, amely az ács képében végrehajtott bosszú helyett áll.
Az utóbbi motívum a mese számos változatában szerepel, tehát Fazekasnál csakis folklorisz
tikus eredetű lehet.
Faragó cikke is annyit mond ki, hogy a csángóknál élt vagy ma is lappang a mesének
a Ludas Matyihoz közelebb álló, az ácsfurfangot is tartalmazó variánsa, s ez volt az a forrás,
amelyből Fazekas közvetlenül merített.
Ilyen mese előkerültéig azonban a konklúzió ennyire is határozott kimondása vélemé
nyem szerint korai, bármennyire valószínűnek látszik, különösen az „Egy eredeti magyar
rege" kitétel fényében.
i9
Uo.:
30

263—264.
Pesti Napló, 1894. ápr. 5. és ápr. 14. sz.

31

FARAGÓ J.:

i. m.

265.
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Titus Poienaru Povesti näsäudene (Naszódi mesék. Bistrita, 1943) c. gyűjteményében
közölt egy „Ómul cu gtsca" (A ludas ember) c. román népmesét,32 amelyben egy asszony
vásárra viszi lúdját. Egy ür azonban, aki alkuszik a lúdra, sokallja az árat. Az asszony erre
férjét küldi el maga helyett. Az ember ugyanannyit kér a lúdért, erre az úr háromszor felpofozza
és a ludat elveszi tőle. Az ember utána kiáltja, hogy a három pofonért három veréssel fizet
vissza.
Otthon ácsszerszámokat vesz magához és útnak indul. Az úr feleségével találkozva»
szélmalom-építő mesternek adja ki magát. Mivel az úr éppen a szélmalmait akarja megjavít
tatni, felfogadják. Az úrral és emberével együtt az erdőre indul gerendának való fákat keresni.
Amikor az úr az egyik törzset átöleli, hogy vajon elég vastag-e, az ember a fához kötözi, száját
betömi és alaposan ellátja a baját. Felfedve kilétét, még két verést ígér és továbbáll.
Az urat félholtan viszik haza, s a doktorok nem tudják kikúrálni. Közben a ludas
ember uras ruhába öltözik, s a ház előtt sétálgat. Mivel azt állítja, hogy franciaországi doktor,
az úr felesége gazdag jutalmat ígér neki, ha férjét meggyógyítja. A ludas ember külön szobát
kér, hogy az orvosságok szaga senkinek se ártson. Az urat levetkőzteti, aztán a szőnyegporoló
rúddal alaposan elveri, majd felfedve kilétét s még egy verést ígérve eltávozik, közben azon
ban az asszonytól átveszi az ígért tiszteletdíjat.
Az úr félelmében elhatározza, hogy elköltözik, s fegyveres fedezet alatt útnak indul.
A ludas ember közben szomszédjától kölcsönkér egy lovat, ezt odaígéri egy cigánylegénynek
azzal, hogy amikor az úr arra jön, kiáltsa oda neki: ő a ludas ember. Ez meg is történik. A fegy
veresek az urat magára hagyva, űzőbe veszik a cigányt; a ludas ember előugrik az erdőből, az
urat harmadjára is elpáholja, pénzét élveszi. Ez alatt a katonáknak sikerül megfogniok a
legényt, de az úr nem bántja, hiszen nem ő a ludas.
Tudomásom szerint ez az egyetlen olyan Ludas Matyi-típusú román népmese, amely
eddig nyomtatásban megjelent. Schullerus román népmesekatalógusa33 egyébként egy mesét
sem sorol fel ebből, az Aarne—Thomson-féle klasszifikáció szerinti 1538. számú típusból.
Ennek a román mesének a megegyezése a Ludas Matyival olyan nagyfokú, hogy sokkal
fokozottabban ébred fel a gyanú: vajon nem folklorizálódás terméke-e? Természetesen nem
Fazekas eredeti művének, hanem a Ludas Matyi Ion Baractól származó román nyelvű átköltésének folklorizálódására gondolunk. Barac műve 1828 előtt keletkezett, de nyomtatásban
csak 1916-ban jelent meg Aradon, közben kéziratos másolatokban terjedt. 34 A gyanút azonban
eloszlathatjuk, ha ki tudjuk mutatni, hogy a naszódi román és a trunki csángó mese között,
amelyről előzőleg már bebizonyítottuk, hogy nem folklorizálódás útján keletkezett, egyenes
vonalú leszármazásbeli összefüggés van, ezúttal közömbös, milyen irányban. És valóban,
mindkét mese tartalmazza azt a motívumot, hogy az úr a második bosszú után üldözője elől
más vidékre akar költözni. Egyeznek ezek a mesék a ludas ember és az úr feleségének szerepel
tetésében is. Egybevág bennük az is, hogy az úr a ludas embert háromszor felpofozza (tehát
nem megvereti), s hogy a hőst egy cigány segíti harmadik bosszúja végrehajtásában. Mindezek
a momentumok hiányoznak Fazekasnál, és így Barac fordításából is. Nem származhattak hát
onnan át a román mesébe. Mivel pedig a csángó mese, mint láttuk, primer népköltészeti ter
mék, nyilvánvaló, hogy mindkettő közös forrásra megy vissza, így a naszódi mese sem lehet
a Barac-féle átültetés folklorizálódott változata.
Kezünkben van tehát egy olyan erdélyi román mese, amely minden más ebből a típus
ból ismert variánsnál jóval közelebb áll a Ludas Matyihoz. Valamennyi fomotívumában és ezek
32
65—69. — Köszönettel tartozom FARAGÓ JózsErnek, aki erre a mesére figyelmem
felhívta.
ADOLF SCHTTLLEBXTS: Verzeichnis der rumänischen Märchen und Märchenvarianten.
Helsinki, 1928. FF Communications No. 78.
33
A Barac-féle átköltésről: GÁLDI LÁSZLÓ: Ludas Matyi román átdolgozása. IT, 1943,
101—112.
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sorrendjében is megegyezik vele, és néhány másodrendű mozzanat kivételével (kúriaépítés
helyett szélmalomjavítás, a szegény ember és az úr feleségének szerepe, az úr más vidékre
költözése) a részletek ugyancsak azonosak vagy igen hasonlók. Komolyan számba kell tehát
vennünk ezt a mesét is, mint Fazekas lehetséges közvetlen forrását. Emellett szól az, hogy jóval
közelebb áll a Ludas Matyihoz, mint a csángó változat, ellene viszont a következő érvek
szólnak:
7. Fazekas Mihály a rendelkezésünkre álló adatok alapján sohasem járt Erdélyben,
s az Erdéllyel határos Réz-hegységben is csak a Ludas Matyi megírása után, 1825-ben fordult
meg.35
Egy csöppet sem merész feltevés azonban, hogy Ó-Romániában is élt vagy lappang a
naszódi meséhez hasonló román változat, s Fazekas ebből moldovai katonáskodása idején
éppúgy meríthetett, mint a csángó meséből. Sőt: mivel az ukrán vagy orosz folklórból való
affiliáció biztosra vehető, több mint valószínű, hogy a mese a román folklórban éppen Ó-Romá
niában merült fel előbb, s onnan származott át Erdélybe.
2. Nincs adatunk Fazekas román tudására nézve.
Valamennyire azonban okvetlenül értenie és beszélnie kellett ezen a nyelven, mert
egyébként elképzelhetetlen, hogy a magyar huszártisztnek az egyszerű román parasztlány
iránti vonzalma azzá a mély szerelmi kapcsolattá fejlődött volna, amelyről a Ruszándához írt
versek tanúskodnak.
Az eddigi adatok birtokában ma még nem dönthetjük el, hogy ó-romániai román
vagy csángó mesét dolgozott-e fel Fazekas. Van azonban — bár erősen közvetett — érv amellett
is, hogy román mese volt a közvetlen forrás. Feltűnő dolog ugyanis, és eddig megmagyaráz
hatatlannak látszott, hogy az 1802 táján keletkezett A Grotiákhoz című versében több mint
egy évtized után újra megjelenik Ruszánda neve, és Csokonai, ugyancsak 1802-ben, szintén
Ruszándát emlegeti Fazekassal kapcsolatban Éva napra című, költőnk húgához írt versében:
Már mennem kell: de Évámat
Mégis csak megtisztelem.
Megtisztelem és druszámat
Egyúttal megölelem.
Kérvén, hogy tegyek lantjára
Ruszándai h ú r o k a t . . .
Pedig Fazekas Mihály ekkor már túl volt élete Ámeli iránt érzett nagy szenvedélyén,
s Ámelihez írott nagy szerelmi versein. Mindez bízvást háttérbe szoríthatta volna benne a
korábbi szerelem élményét, hiszen a hagyomány szerint éppen Ámeli sajgó emléke miatt nem
szánta el magát soha házasodásra.36
Talán úgy történt: a Ludas Matyi kezdeti formálódása idején, a felbukkanó témával
együtt merült fel Fazekasban az első szerelem, a moldovai román parasztlány emléke, — mert
költőnk az ő környezetében, vagy éppen tőle magától hallotta az úri gazságért vakmerően és
furfangosan visszavágó paraszt ősi meséjét.

35

36

JTJLOW VIKTOR: Fazekas Mihály. Bp., 1955, 195.

Uo.: 74.
689

Viktor Jülow
ABOUT THE PATTERN OF „THE TALE OF THE POOR MAN OF NIPPUR" AND OF
THE OLD-RUMANIAN FOLK TALE „LUDAS MATYI"
On the basis of somé similar motives, one of the most populär classical works of Hunarian literature, Mihály Fazekas's Ludas Matyi (Vienna 1817) was earlier traced back to
French folk tales, assuming that the poet who had been a hussar officer in the Austrian
Imperial Army elaborated the theme of a tale heard in the French revolutionary wars.
The author of this paper publishes the Hungárián version made on the basis of 0. R.
Gurney's publication The Sultantepe Tablets (Anatolian Studies, vol. VI, 145 and vol. VII.
pp. 135—136). The translation is from the Assyrian text of the Tale of the Poor
Man of Nippur copied in 701 before our era, inscribed on the clay tablet S.U. 51/78 found
during the 1951 excavation at Sultantepe, Turkey. From the story, the structure and many
motives the author concludes that this tale must have been the primary source of Ludas
Matyi. He briefly surveys the variants of this tale type (Aarne—Thomson: no. 1538) widespread from Catalonia to Georgia but unknown in the Hungárián folklóré. The most important
motive of Ludas Matyi, the third vengeance can be detected only in the above-quoted Assyrian
source, in the story of the Thousand and One Nights, in certain Ukranian and Russian variants,
in a Transylvanian Rumanian tale and in a tale of the Hungárián Csángós of Moldávia recently
published by József Faragó (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Kolozsvár vol.
IV, nos 3—4). Relying on the collation of the different variants, the author of this paper, at
variance with Faragó's assumption (attributing the Ludas Matyi to a Csángo-Hungarian
tale as its source), suggests the possibility of affiliation with Rumanian folk tales.
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