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D ie  dentschen Ltigendichtungen bis auf Mtinchhausen. Dargestellt von 
C u r l Müller-Fraureuth. — Halle, Max Niemeyer, 1881.

A leplezetlen hazugságnak azon irodalmi termékeiről értekezik 
szerzőnk, melyeket a német szellem a Miinclihaupénről nevezett hazug
sággyűjteményig produkált vagy idegen nemzetektől átvett. Műve a leg- 
minutiosusabb gonddal készült, épen azért pedáns és kevéssé élvezhető. 
E gyéb irán t is, nem érdekelhet bennünket minden egyes hazugság, 
m elye t Müller-Fraureuth gondosan elemez és első forrására igyekszik 
visszavezetni. Minthogy azonban a hazugság költészete minden népnél 
m egvan, néhány vonással adjuk ennek átalános jellemzését.

A zsoltáros minden embert hazugnak mondott. És Lucianus ezen 
tagadhatatlanul igaz észrevételt teszi: itoXXoí sfoiv o! toigütgi oT;
syLöuro; spto; rcpos to -Uűoo;. Platón meg épen minden költőt, mint 
hazugot távol akar tudni ideális államától; s nem is tagadható, hogy, 
lia nem  fektetjük a fősúlyt az erkölcsi szempontra, a költészetben sok 
tú lzást, a való fölé emelést, tehát alapjában hazugságot fogunk felfe
dezni. Azonban illusiók nélkül az emberek nem szeretnek lenni; a köl
tészet pedig nyújt ilyeneket, s valótlanságai sokszor a legnagyobb gyö
nyört okozzák nekünk. Nem is nevezzük tehát a valódi költészetet 
hazugságnak ; de annak nevezzük a képzelem azon könnyed termékeit, 
melyek a valósággal oly könnyelműen bánnak, hogy egyszerre bárki 
által hazugságokul ismerhetők fel. E hazugságok a tréfás adomákkal és 
mesékkel együtt képezik a nép szellemi táplálatát és mulató eszközét; 
mert a felsőbb poesis ájtatos élvezése csak keveseknek adatott.

Ismeretes, hogy némely népmesében magas pályadíj tűzetik ki a 
hazugoknak; pl. sokszor épen királyleány. Müller-Fraureuth ezt úgy 
magyarázza, hogy ily magas pályadíj kitűzése által a nép ki akarta 
fejezni naiv szeretetét a költészet alakításai iránt, s hogy egy jó •költe
ményért* (hazugságért) egy királyleányt sem tart túlzó árnak. Az ily 
pályázó hazugoknak egyik felöltő törekvésök, hogy sértés által kiejtes- 
sék a végzetes szót: "hazudsz*. Példáúl egy norvég megében a kérő azt 
mondja a királyleánynak: atyádat anyám kaptafára ütötte ; mire az 
utóbbi sértődve kimondja a döntő szót. Nevezetes vonás az ilyen ver- 
senyhazudásnál az is, hogy a hazudozó, ha nem győz is, nem bűntette
tik. — Egyébiránt a nép meséiben gyakran nem oly naiv, a milyennek 
látszik. Példa rá, hogy a magyar mesélő a felötlőbb valótlanságoknál 
azt szokta mondani: *úgy láttam, mint most*, «olyan igaz, mint hogy 
most ott vagyok# stb. Azért talán az a magyarázat volna helyesebb 
Muller-Fraureuthénak helyébe, hogy a nép egyszerűen mulattatni akarja 
magát a azonfölül arra utalni, hogy a hazug gyakran mily nagy czélt 
képes elérni.
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A megnevettetés, a mulatás tehát főczélja az ily hazudó költemé
nyeknek. Tárgyaik szerint külömbözőeket különböztethetünk meg. így 
vannak, a melyek régi mythosokra vezetnek vissza; mások a gúny és 
szatíra gyümölcsei; végre vannak olyanok, melyek pusztán nevettetés 
ezélj ából írattak.

Régi mondára vezet vissza egy sváb hazug azon állítása, hogy 
egy általa lőtt nyúl füléből száz akó méz folyt k i; és pedig az t Eldo- 
radó* «Schlaraffenland» mondájára. Indogermán eredetűnek látszik 
a hazug azon bizonyítgatása, hogy egy éjjel fölment egy tölgyön a 
mennybe, mely fa egy éjen át az égig nőtt. Ily szerű hazugságok külön
ben nagyon el vannak terjedve. Példa rá Münchhausennek szecskából 
font kötele, melyen a holdba megy; s erre utalnak ily szólásmódok: 
*5 ájjL[jLou p/otvíov jcXsxeiv, ex aréna funem nectere, Dicks hatband made of 
sand, Seide aus Haferstroh spinnen.

Satirikus eredetre sok hazug költemény vezethető vissza. így 
például a «Doctor Eisenbart* czímŰ hazugság-sorozat az orvosok és 
kuruzslók tudákos ügyetlenségeit gúnyolja. A «Finkenritter* czímű 
pedig a teljesen elfajult lovagiság éretlenségeit satirizálja nagy részben. 
A leghírnevesebb ilynemű mű tudvalevőleg a Lukianos Igaz történetei.

Volt kor, a melyben a hazug mesék és adomák a legnagyobb ked- 
veltségnek voltak a tárgyai, s a mely épen azért roppant sokat Í6 pro
dukált. E kor a középkor vége és az újnak eleje. Egyébiránt is a közép 
kor embereire nézve csak csekély mértékben léteztek phantastikusságok. 
Képzelmök tárgyról-tárgyra szökken, s a legellentétesebbeket egyesíti, a 
kimagyarázhatatlant megmagyarázza, s azt tartja nevetségesnek, mit 
mi manap együgyűségnek vagy ízetlenségnek nézünk. Így keletkeztek 
a «felfordult világról» szóló dalok és más eszelős költemények. Az ily 
művekben mindenféle eszköz és szerszám emberi tetteket végez ; épen 
így az állatok is, kik azonfölül sajátságokat cserélnek; maguk az embe
rek pedig a legfurcsább és legészellenesebb dolgokat művelik. Gyakran 
találkozunk az ily művekben az ellentétes jelzők halmozásával: nagy, 
vastag, karcsú, kis tölgyfa; a mondatrészek fölcserélésével: az utas az 
útat vállára vette és fegyverét lábai a lá ; az alanynak a tárgygyal való 
fölcserélésével: a nyulak megfogják a kutyákat. — És az ily dolgok va
lamikor nagyon el voltak terjedve; manap csak szórványosan élnek még 
népdalokban és gyermekmesékben, valamint népmesékben Í6.

Mai ízlésünkkel legjobban összeegyeztethetők az adomaformájú 
hazugságok, melyeket a német «Lügenschwánke*-nek nevez. Ilyenek tár
saságban, eszem-iszom alkalmával manap is járják. Manap is azt tartják 
sokan, valamint régenten : bolond ember, a ki asztal fölött okosat be
szél. Az a német kifejezés «aufschneiden> egyenesen asztali füllentések
nek köszöni léteiét. Ilyen hazudozásokra különösen a ôX-J-poKoi, a
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Tata. E rdélyi Karoly.

Kritische Untersuchungen über die Zimtl&nder von Carl Schumann. 
Gotha, 1883. Justus Perthes. (Erganzungsheft Nro 73 zu Petermanns 
Mittheilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt.)

Afrika és Ázsia között egy keskeny tengerág terül el, mely alakja, 
természeti tüneményei és környékének felette érdekes természeti viszo
nyai miatt már korán vonta magára a tudósok figyelmét. Különösen a 
mostani század elejétől kezdve geographusok és természettudósok nagy 
számban kutatták a vidéket és a tengert, és mióta Ehrenberg ottani 
tanulmányaival egy új tudományt, a legparányibb szerves lényekről 
szóló tudományt alapította, a tenger és környéke folytonos kutatások 
tárgyává lettek. A vidék azonban nem csak mint természeti tárgy, ha
nem egyszersmind — és részben még nagyobb mértékben — mint népek 
lakhelye vonzza a kutatók érdekeltségét. A tenger ugyanis alakja és 
csekély szélessége miatt inkább folyó völgyéhez hasonló, és az ottani 
népek történetében csakugyan nem mint elválasztó tenger, hanem min
dig mint összekötő folyó szerepelt. Ennek tulajdonítandó, hogy ott a 
legrégibb idők óta a partmelléki népek között a legélénkebb közlekedés 
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