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KÜLF ÖLDI  IRODALOM.

TKhbothhül euocTí Ha saiia^fc a y CjiaBHirb. JI. KojiMa^eBCKaro. — 
KasaHb, 1882. (Az állatepos a nyugaton és a szlávoknál. írta Kol -
macsevszki. Kazan, 1882.)

Nincs a középkornak az a tárgya, mondja Uh. Potvin, mely annyi 
költőt foglalkoztatott, annyi kutatást és magyarázatot vont volna maga 
után, s melyet annyi nyelven méltattak volna kiadásra, mint az 
állatepos. :)

Potvin e nyilatkozatot húsz év előtt tette, és ezen idő óta az állat
epos irodalma akkori terjedelmének legalább egy harmadrészével szapo
rodott. Megkezdődött az embarras des richesses ; s ma már az is hasz
nos munkát végez, ki annyi tudós művén átmenve, az állatepos kérdésé
nek jelenlegi állását föltűntető eredményeket összegezi. Milyen érdekes
nek kell lennie e téren az önállóságot mutató és új látókört nyitó 
munkának!

Az állatepost először J. Grimm tette tüzetes kutatása tárgyává 
*Reinhart Fuckx* (Berlin, 1834.) czímű művében. Úgyszólvaő teremtette 
az állatepos kérdését.

Az állatepos forrása, J. Grimm véleménye szerint, a népnek költői 
világnézete. A nép ugyanis az állatokban ezer oly tulajdonságot és vonást 
fedez föl, melyek hasonlók az emberiekhez. Ez a körülmény azt eredmé
nyezte, hogy az első emberek és az állatvilág között igen benső viszony 
fejlődött ki. Elterjedt az a hiedelem, hogy az emberek állatokká változ
hatnak és viszont; hogy a lélek a beállt halál után vándorútra kél. Elterjedt 
az a meggyőződés, hogy az állatok jóstehetséggel megáldott lények, 
melyek bűvös erők felett rendelkeznek ; hogy képesek előre látni az 
emberek sorsát, hogy emberi nyelveken szólhatnak és saját rejtélyes 
nyelvök van. Ezek miatt az első emberek több tért engedtek az állatok
nak, bevezették azokat az önálló cselekvés körébe. — Ily nézetek mellett 
«állatmondák*.nak kelle kéletkezniök, melyek beláthatatlanúl régi száj- 
beli hagyományban gyökereztek, az idő folyamán külön váltak; e külöm- 
böző idő- és helykörülmények hatása alatt aztán variansok képződtek► 
Az egész Reinhartról szóló «monda-cyklus> eszerint népies •elbeszélé
seken* alapszik, melyek a germán törzsek ölén őriztettek meg és fejlőd
tek tovább, s így lőnek később tisztán német állatmondává. Ez a német 
állatmonda Németalföldön, északi Francziaországban és nyugati Német
országban fejlődőtt ki és nem lépte át e szűk terület határait; nem jutott el

*) L. Kolmacsevszki előszavát, III. 1.
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Dél-Francziaországba és Olaszhonba, nem a keltákhoz, nem Angolország
ba és Skandináviába, sem a szláv földre. Hogy csakugyan német termék 
az állatmonda, azt ékesszólón bizonyítja az állatok közti komaság. a 
rókának és a farkasnak hősökül való szereplése és engesztelhetetlen 
ellenségeskedése, a királyi hatalomnak á medvére való ruháztatása. Mind
ezek mellett fontos bizonyíték a német eredet mellet még az állatepos 
hőseinek elnevezése: Beinhart és Isengrimus. Maga a Reinhart név 
elegendő bizonyíték arra, hogy a frankok között már el volt terjedve a 
IV-VI. században az állatmonda, tehát oly időben, midőn a gall nyelv 
már nem gyakorolhatott befolyást a német dialectosokra. Egyéb népek 
meséinek általános hasonlósága a német állatepos egyes motívumaival 
megmagyarázható az árja törzsek ősrokonsága, a hagyomány és *a 
mondák eredeti elemeinek fluctuatiója* alapján. Kölcsönzésről csak 
ritkán, kivételes esetben lehet szó. A • német* állatepos független a 
keleti gyűjtemények befolyásától, mert ezekben a mesék elbeszélő 
keretbe vannak foglalva, minek, befolyásoltatás esetén, nyoma lenne a 
«német* állateposban. A német eredet mellett néphitbeli és mythikus 
vonások is szólnak, mely utóbbiak egyszersmind az «állatmondák» nagy 
régiségének is bizonyítékai. A görögök és rómaiak meséi csak nyomorú 
forgácsai az eredeti «állatmondák*-nak. A görög és német mesék egye
zésének igen ritka eseteiben a Byzantium útján való kölcsönzés szolgál
hat magyarázatul, melyet a gótok, longobardok és frankok közvetítettek. 
De ez a kölcsönzés nagyon kétséges, és ha lehetőségét meg is engedjük, 
abból még nem következik, hogy valósággal meg is történt.x)

Ezzel ki lennének merítve J. Grimm alapnézetei az állatepos 
eredetéről, elterjedéséről és egyéb mesékhez való viszonyáról.

I. Grimm hypothesise, melyet Kolmacsevszki mytholoffiainak vagy 
indo</érniannak hajlandó elnevezni, oly őszinte lelkesedés gyümölcse, 
és oly ékesszólóan hirdeti az ő tudományát és éleselméjűségét, hogy 
kezdetben önkénytelenül is megvesztegetteték, tőle mindenki. Meiszner 
igen szépen nevezte Grimm művét a magasabb fokban érdekes philolo
giai regénynek és a befejezetlen Renart-regény egy szellemes branche- 
ának. *) Grimm hypothesisét nemcsak majdnem minden német tudós, 
hanem sok külföldi is magáévá tette ; nézetei dogmákként vándoroltak 
egyik irodalmi kézi könyből a másikba, tovább sarjaztak, minden új 
tanítvánnyal tovább ágaztak; szóval megdönthetetlen igazságoknak 
látszottak, melyek ellen küzdeni valóságos Don Quijote-i munka lenne.

Azonban csakhamar lőnek hallhatók némi kétkedő nyilatkozatok 
is ; már Gervinus mondotta: «Bei unseren deutschen Forschern (den

*) Ez a résumé jobbára a Kolmacsevszkié után indúl; 2—4. 1.
a) Kolinacsevszki, 4. 1.
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Brtidern Grimm) . . . ward die Vorliebe für allé Yolksdichtung, ward die 
Yorauseetzung volkstümlicher Unterlagen bei aller mögüchen Dichtung 
allzu eiiiseitig übertrieben.*1) Későbbi kutatások nagyon aláásták az 
indogermán h y p o th e sis  tekintélyét. Grimm h y p o th e sise  egy nagy tévedés 
volt, és ő maga mondja: «dieGescbichtederPoesie kennt keineVexjáhrung 
des Irrtums*.*) Manap e hypothesis fölött napirendre tértek. «Grimms 
Tiersagentheorie ist unhaltbar. Ware wirklioh die deatsche Yolksseele 
von uralter Zeit her mit diesem Márchen erfüllt gewesen, dann musste 
im Zugé dér Ideenverbindung den áltesten nationalen Dichtern unwill- 
kürlich diese oder jene Anspielung entschlüpft sein — aber die ahd. 
altB áchsische und angelsáchsische Poesie, so empfanglich auch gerade 
dér niederdeutscbe Stamm für die humoristische Tierfabel war, ermangelt 
jeder Spur einer Andeutnng, und dér alté scandinavische Norden, sonst 
dér treueste Hüter dér altén Schátze gemeinsamer nationaler Poesie, 
weis8 nichts von Reinhart und Isengrim ; das neue Scandinavien teilt 
eeine Tiermárchen mit den gar nicht verwanten Völkern dér Lappén, 
Finnen und Esthen.* — «Eine armselige Ubersetzung aus dem Franző- 
sischen.»s) Manap Grimm könyve azon «livres admirables* közé tar
tozik, melyeket elavultságuk után szeretnek így nevezni a tudósok. *)

Természetszerű, hogy Grimm hypothesisének megdöntésével az 
állatepos kérdése csak probléma maradt ismét, melynek megfejtésével 
külömböző tudósok foglalkoztak. Azon művek között, melyek e problé
máról megjelentek, tagadhatatlanul a legérdekesebb a Kolmacsevszkié.

Kolmacsevszki az állatepos eredetével, fejlődésével, elterjedésével, 
a benne találtató satirikus elemekkel és a középkori állatokról szóló 
költemények főbb kérdéseivel foglalkozik. Mindeme kérdések nem újak 
ós nem egy megfejtőre találtak. De a mit Kolmacsevszki könyve nyújt 
először, az a nyugati állateposnak a szid vakéval való összehasonlítása.

A mai napig nem igen kutatták, hogy a szláv állatepos — melynek 
létezéséről Grimmnek sejtelme sem volt — milyen viszonyban van a 
nyugatihoz és a keletihez; hogy mekkora az azonosság foka köztök; 
hogy a szlávok állateposa önálló-e vagy nem, s ha nem, függősége mily 
nagy ? mint vándoroltak az állatepos egyes motívumai a szlávokhoz és 
máshová?

Kolmacsevszki minderre megfelel. Műve bámulatos anyaghalmaz 
földolgozását nyújtja, és, mint a szerző maga mondja: «a tudományos 
források és segédeszközök gondos és szenvedélytelen tanulmányozásának

*) Geschichte dér deutschen Dichtung, I. áOfi. (1S71.)
*) Kleine Schriften, V. 180.
a) Voigt, Ysengrimns, Einleitung, LXXXVIII. 1.
A) Jonckbloet, Étude sur le Román de Renart, p. i.
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szükséges következménye;* mit az olvasó is kénytelen elismerni, habár 
nem is veszi készpénz gyanánt a szerző minden állítását.

Kolmacsevszki könyvének fejezetei után résumék olvashatók, 
melyeket szerző az illető fejezetben eszközölt kutatásaiból von ki. 
Hogy relatióm nagyon hosszúra ne terjedjen, e résumék visszaadására 
szorítkozom.

[53*55.1.] «Állatmonda* Tiersage, jKUBeTHan cara) egyátalán 
nem létezett; hanem az első időkben állatregék (jKHBOTHaH cKasKa) 
csoportosultak. Az állatmese (ÖacHb) nem egyéb, mint az állatrege 
egyes momentumainak továbbfejlődése, és nem a "forgácsa* az állat- 
mondáknak ; a tanító elem aránylag későn hatol be az állatregékbe. 
Az állatepos eredete, általában szólva, a Keletre, Indiába viendő vissza. 
Az indiai regéknek a Nyugatra való áthatolása (ha ennek ideje általában 
meghatározható) az V. században ment végbe Kr. után. A regék fő meg
állapodási helye Byzantium. Az állatregék egyes vonásainak vagy különös 
motivumainak külömböző népeknél való összevágása származtatható 
vagy egyöntetű lelki működésből, vagy irodalmi kölcsönzésből, vagy 
végre, különös alkalmakkor, szóbeli hagyományból. Egyátalán meg 
kell engedni, hogy e regék úgy az európai, mint egyéb talajon önállóan 
sarjadzottak. E regék eredetének és régiségének megítélésénél egyedüli 
kritérium a naivitas elve. Az állatepos körében lehetetlen régi elhomályo- 
súlt mytliosok nyomait felfedezni. A középkor állateposa kifejlődött 
classicus mesék, állatregék, bestiáriumok és keleti gyűjtemények regéi 
alapján ; a fejlődés kiinduló pontja Aesopus meséje a beteg oroszlánról. 
Az állatepos fejlődése a zárdái iskolákban indult meg, a papság közve
tetten befolyása alatt, a melyből aztán átment a trouvérekhez. A közép
kori állatepos számára helyesebb a «franczia*, mint a • német* elnevezés, 
mert Francziaországban rendkívüli népszerűségnek örvendett, míg 
Németországban csak kevés átdolgozás és fordítás útján lett ismeretes, 
s mert az állatok királya csak az oroszlán vala és nem a medve (a róka 
szerepe eredetileg a sakálé). A főhősök német elnevezése Flandriából 
származik, a hol a franczia nyelvnek a némettel való mindennapi érint
kezése könnyen eredményezhetett kölcsönös szókicseréléseket. Az állat- 
eposban itélőszék tartatik a róka fölött: ez nem egyéb, mint egy közép
kori ötlet.

[173-4. 1.] Csak egyes momentumok hasonlóságát lehet az egyön
tetű lelki működésnek betudni külömböző népeknél; de okvetetlenűl 
kölcsönzésre kell gondolnunk nagyobb terjedelmű hasonlóság esetén. Az 
európai kontinens állatregéinek többsége kölcsönzés aKeletről; e «népies* 
regék túlnyomó része nem alapszik egyében, mint irodalmi példán; 
igen csekély részök tűntet föl némi eredetiséget és állandóságot. Az 
állatregék egy része változatl&núl jött át hozzánk a Nyugatra; más részök
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Aesopus meséinek és más forrásoknak nyomán némileg fejlődött az 
európai talajon. Oroszországba az állatregék két úton jutottak, és pedig 
keleti-byzantiumi úton, és nyugati úton; mely két út azonban nem ritkán 
találkozott Európa délkeleti szögletében, vagyis délnyugati Oroszor
szágban. Sok állatrege az idők folyamán változott, és pedig részben a 
félig-állati elemnek, részben pedig az anthropomorphismusnak betol* 
dása és rá alkalmazása által. A szláv álla>tregék, és ezek között az oroszok, 
igen gyakran csekélyebb fejlődést mutatnak a nyugatiaknál. A nyugati 
szlávok állatregéi a Nyugatnak majdnem kizárólagos hatása alatt állanak. 
Úgy látszik, a szláv állatregéknél nagyobb szerepet játszott a szóbeli 
hagyomány, mint * nyugatiaknál.

[311.1.] Az állatokról szóló költeményeknek czélja eleinte csupán 
a szorakoztatás vala. A satirikus elem nem sajátsága az állateposnak, és 
aránylag késön hatol abba; az állatepos régibb emlékeiből teljesen hiány
zik és a későbbiekben is csak szórványosan jelenik meg. Személyeskedő 
satirával csak kizárólagos esetekben találkozunk az állateposban; túl
nyomó az általános irányú vagy «személytelen* satira, mely a közép
kori életet tükrözi vissza. Későbben az állatregék végére erkölcstanító 
glossák illesztetnek. — A farkas nem rajzoltatik szerzetesnek az állat
eposban ; szerepei bizonyítják, hogy ez állásra nem alkalmas, legfölebb 
a fráterségre. A farkas szerzetességéről való eszme keleti származású.

íme, ezek azon eredmények, melyeket Kolmacsevszki fejezetei 
végén összegez. Mily úton jutott e resultatumokhoz, mily forrásai voltak 
könyve megírásánál, mily szigorúan tudományos az ő módszere: arra 
most nem terjeszkedhetem ki, de alkalmilag, Afanatzjev1) és Rúd- 
rsenkos) mesegyűjteményeiknek kapcsán, még visszatérek rá.

Még egy megjegyzést kell tennem. E. Teza olasz tudós3) említi 
hogy a magyarban is megvannak az állatepos némely meserészletei. 
Tudtommal eddig senki sem foglalkozott nálunk azzal, vájjon mennyi
ben igaz Teza állítása.

Kecskemét E rdélyi KAboly.

') A«aHacTeBT>, Ckh.tkh, 1873.
*) Py;i'ienKo. Hapo;uiwíi lo j K H o p y c c K W  c k í i s k h , 1870. 
3) Rainadro e Lesengrino per cura di E. Teza, 1869.
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