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Ha lehet egyáltalán jubileumról beszélni egy mese-, illetve mondatípus 
kapcsán, akkor ez az Ibikosz darvai elnevezésű típuscsalád vonatkozásában 
valószínűleg lehetséges: éppen tavaly (1997) volt ötven esztendeje annak, 
hogy a magyar nyelvtudomány (és folklorisztika) egyik jeles képviselője 
villámgyorsan felfigyelt arra a tényre, hogy alig egy-két évvel korábban 
megjelent az addig csak a magyar és nemzetközi irodalomból ismert, 
Ibikosz darvaiként számontartott példázattípus három szájhagyományozott 
magyar változata.1 Hogy a magyar népmesekatalógusát összeállító Berze 
Nagy János már jó két évtizeddel korábban feljegyzett egy ugyancsak orá-
lis magyar változatot, az csak 1957-ben válhatott ismertté, amikor katalógu-
sa végre megjelent,2 bár - mint a kérdés irodalmának tanulmányozásából 
kiderült - Katona Imre 1950-ben már betekinthetett a nagy mü kéziratába, 
s erre a változatra utalt is.3 A típust 1920-ban már érintő Solymossy Sándor 
azonban még csak német meseváltozatát említhette meg.4 

A szájhagyományozott magyar szövegcsoport kamarajubileumának má-
sik apropója az lehetett volna, hogy a nyomtatásban hozzáférhető legutób-
bi változat húsz esztendeje publikus. Ez az apropó azonban — hála isten-
nek - már a kérdéskörrel való foglalkozás során megcáfolódott: a kitartó 
kutatás további - nyomtatott - változatokat hozott felszínre. Nyilvánvaló 
persze, hogy ennek a dolgozatnak nem az a célja, hogy egy szövegcsoport 
kapcsán véletlenül nyilvánvalóvá vált évfordulóról töprengjen, hanem in-
kább az, hogy egy ide tartozó saját gyűjtésű, valamint további kéziratos 
vagy észre nem vett változatok kapcsán a kérdéskört áttekintse, kommen-
tálja, továbbá a közzéteendő szövegeket értelmezze az egész problematika 
kontextusában. Mint majd látható lesz, ez az irodalmi búvárlat - sajnos -
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nem tanulságok nélküli; bizonyos tekintetben jellemzi a magyar folklorisz-
tika naprakészségével és figyelmével kapcsolatos kérdéseket is. 

Elmondható továbbá, hogy ez a dolgozat korántsem kíván típusmono-
gráfia igényével fellépni. Ez sem magyar, sem nemzetközi vonatkozásban 
nem lehetséges, hisz ma sem tudható, hogy hány magyar változat lappang 
még felderítetlenül mese- és mondagyüjteményekben, kéziratos gyűjtések-
ben, a nemzetközi - irodalmi és népköltészeti — adatok áttekintése pedig 
más típusú készültséget, tájékozottságot és könyvtári ellátottságot tételez 
fel. Mint a problematikát legutóbb érintő szerzőtől megtudható, Leander 
Petzold jeles német mondakutató már kísérletet tett e szövegcsoport Görö-
gországból kiinduló útjának és elágazásainak felderítésére.5 Mindennek 
kapcsán elég arra utalni, hogy az Ibikosz darvai típuscsalád a szájhagyo-
mányban a spanyoltól az orosz nyelvterületig ismert, legnépszerűbb a né-
met nyelvterületen és a Földközi-tenger vidékén. A kérdés leendő kom-
paratistájának lesz tehát dolga bőven. 

Már az eddig elmondottakból is érzékelhető, hogy az itt tárgyalt típus-
családnak a magyar folklórban való felbukkanása gyakorlatilag századunk 
derekára datálható, leszámítva Berze Nagy egyetlen korábbi változatát, eb-
ből következik, hogy a kérdéskörre vonatkozó irodalom is innentől fogva 
követi az előkerülő változatokat. Általában a regisztrálás szándékával, rit-
kábban szélesebb kitekintésű kommentárok kíséretében. Mint majd látható 
lesz, ez az irodalom a korábbi közlemények gyakori mellőzésével mondja 
újra az alaptudnivalókat, s ha a magunk dolgozatának egyéb hozadéka nem 
is lenne, legalább a kutatás elé tár néhány újabb - többek között két délvi-
déki - szájhagyományozott szövegváltozatot, s áttekintést nyújt az eddig 
(1997) megismert összes magyar száj hagyományozott variánsról. E dolgo-
zat az első vállalkozás, amely a problematika eddig publikált teljes magyar 
irodalmára alapozza kommentárjait. 

Kiindulásul érdemes lesz áttekinteni a napjainkig ismeretes (publikált) 
száj hagyományozott magyar változatokat. Bár néhol arról olvashatni, hogy 
a magyar népköltészetben az Ibikosz darvai típusból „bőségben vannak 
történetek"6, valamint számos ide tartozó mondát jegyeztek fel etnográfu-
saink, 7 ez a szám mégsem túlzottan nagy. (Ezek többsége is Debrecen kör-
nyéki vagy taktaszadai. Lásd később.) írjuk le tehát - ez ezen a helyen ol-
vasható először - , hogy az Ibikosz darvai (és a típuscsaládhoz tartozó 
másik) mondatípusnak a magyar folklórban (ideértve az eddig ismeretlene-
ket is) csupán huszonnégy variánsa tanulmányozható. Ezek közül hét tak-
taszadai eredetű, a magyar nyelvterület egészét tehát tucatnyit alig megha-
ladó számú variánsegyüttes reprezentálja. A magyar néprajzi lexikon 
szócikke (1979) még csak öt változatról tud,8 a legutóbbi katalógusadat pe-
dig azzal az egyébként pontos megállapítással, hogy „folklorizálódását bi-
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zonyító recens változatai fokozatosan kerülnek elő", alig utal néhány száj-
hagyományozott magyar változatára." 

A szájhagyományozott típuscsalád tartalmi jellemzőit (sziizséjét) többen 
is megkísérelték röviden összefoglalni. Ezek közül idézzük az alábbiakat: 
„Rejtélyes gyilkosság nyomravezető tanúja beszélni nem tudó madársereg 
vagy növény, melynek említésével a gyilkos gyanússá teszi magát."10 vagy: 
„Egy embert társa(i) megölnek. Utolsó szavával a fejük felett elhúzó darva-
kat hívja tanúnak. Sok év felfedezetlensége után a gyilkos darvak láttán ne-
vetve idézi elhalt komája szavait. Elszólása fultanúja rábizonyítja a gyilkos-
ságot. A tettes elnyeri büntetését." 11 Itt kell megjegyezni, hogy a 
változatokban a darvak helyett az áldozat napfényt, holdfényt, szelet vagy 
ballangót is tanúul hívhat. A magyar népmesekatalógus csak a „darvas" 
változatokat sorolja - az AaTh alapján - az AaTh 960A. Ibykos darvai tí-
pusba, a többit az AaTh 960. A nap mindent kiderít alatt sorolja fel. Illető-
leg: a két típust reprezentáló jelenleg ismeretes huszonnégy változatnak a 
felét, összesen tizenegyet.12 Az először itt közzétett dobozi, törökbecsei és 
ludasi változat kivételével a többi a katalógus megfelelő kötete megjelené-
se előtt publikus volt. Kivételt képez a középpulyai változat később megje-
lent magyar nyelvű szövege,13 valamint a baracai variáns,14 de a dobozi vál-
tozat meg- és hollétét is olvasható adat jelöli.15 

Összegezve tehát: ebben a pillanatban hat „darvas" "', továbbá négy 
„vadludas" változat ismeretes '7, ezek lennének az AaTh 960A. Ibykos dar-
vai reprezentánsai, az AaTh 960. A nap mindent kiderít típus változatai pe-
dig: nyolc „ballangós"18, öt „holdas'"9, egy „forgószcles"20 variáns. Megál-
lapítható ennek alapján, hogy az eddig ismeretes nem túl nagy számú 
magyar változatsor alapjában véve szinte az összes lehetséges motívumot 
aktuálizálja a két típusba besorolt szövegekben. 

A magyar népmesekatalógus - a típuscsalád korábbi kommentártorai 
alapján - két magyar nyelvű irodalmi változatára is utal az Ibikosz-példá-
zatnak.21 Ehhez kell feltétlenül hozzásorolni azt az irodalmi változatot, 
amelyet egyazon esztendőben három magyar kutató is észrevett, s amely -
szép, XVI. századi magyar nyelven — szinte előképe lehetne némely XX. 
századi magyar szájhagyományozott változatnak. Az irodalmi változat Bor-
nemisza Péter művében nyugszik, mégpedig ott, ahol „az gyolkosokról" 
szólott.22 

A száj hagyományozott magyar adatok, valamint az irodalmi adatok 
megismerése után érdemes lesz szemügyre venni a kérdés irodalmát, mert 
az legalább olyan tanulságos, mint a variánsok ismerete. 

A legkorábbi vonatkozó közlés 1920-ban jelent meg, de Solymossy Sán-
dor csupán az antik irodalmi és művelődéstörténeti hátteret rajzolhatta meg 
röviden, s utalhatott a Grimm-mesékben előforduló orális változatra.23 Ak-
kor még magyar nyelvű népi változat nem volt ismeretes. 1947-ben jelent 
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meg két rövid cikk, amelyekben a folkloristaként is jelentős magyar nyel-
vész, Beke Ödön hívta fel a figyelmet Szűcs Sándor egy évvel korábban 
publikált könyvében olvasható népi elbeszélésre, amely az Ibikosz darvai 
szövegtípus kétségtelen magyar változata.24 Sort kerít azonban arra is, hogy 
- Schiller balladája alapján - összefoglalja a görög énekest ért tragédia 
mondani változatát. Másik kis cikkében Végh József három évvel korábban 
megjelent könyvéből ismertet újabb két népi elbeszélést, amelyek ugyan-
csak az Ibikosz-példázat magyar változatai, ráadásul az egyikben éppen 
darvak szerepelnek.25 

Ezt követte egy évvel később Dömötör Sándor cikke, amelyben Bekére 
hivatkozva tágabb nemzetközi kontextusba helyezi az Ibikosz-kérdést, s 
mesébe ékelt motívumként is kimutatja egy kalotaszegi szövegben.26 1950-
ben - egy alapjában véve parömiológiai cikk keretében - ismerteti Katona 
Imre a Még a sült tyúk is kikaparja, még a ballangó is kifújja szólást, s ere-
detét, jelentését magyarázó történeteket ismertet. Ezeknek egyike egy „bal-
langós" változata az Ibikosz-szövegcsaládnak.27 Katona Imre szakmai nap-
rakészségét jellemzi, hogy a proverbiumhoz fűzött jegyzetében a kérdés 
addig megjelent teljes irodalma szerepel, sőt Berze Nagy János akkor még 
kéziratos magyar népmesekatalógusa megfelelő típusát is ismerteti. Katona 
után a kérdést századunk egyik legkiválóbb magyar filológusa, Scheiber 
Sándor is érintette, s mintegy a kérdés megelőző magyar irodalmának nyo-
mán egy sor zsidó feldolgozás adatait közli.28 Berze Nagy János hosszú ide-
ig kéziratban heverő magyar népmesekatalógusa 1957-ben jelent meg, ben-
ne MNK 960A. A ballangó kóró típusmegjelöléssel szerepel az 
Ibikosz-szövegcsalád, mégpedig egy korábban már közzétett magyar nyel-
vű irodalmi, valamint a szerző által 1925-ben gyűjtött „ballangós" szájha-
gyományozott változattal. A kérdés nemzetközi irodalmát is jegyzi.29 Az 
Ibikosz-problematika 1956-ban publikált irodalmát lásd 22. jegyzetben. 

A szakmai odafigyelés szempontjából - a jelek szerint - teljesen re-
ménytelennek bizonyult helyen, Biharnagybajomban megjelent Bajomi 
Krónika címet viselő kiadványban látott napvilágot É. Kiss Sándor kitűnő 
áttekintése30, amely annak ellenére sem került be a folklorisztika szakmai 
vérkeringésébe, hogy a könyvecske a Néprajzi és helytörténeti antológia 
Szűcs Sándor 70. születésnapjára alcímet viseli. Hogy a dolgozat éppen itt 
jelent meg, az nem véletlen: már eddig is utaltam rá, hogy az Ibikosz-típus-
család egyik első száj hagyományozott magyar változata éppen Szűcs Sán-
dor Pusztai krónika című müvében olvasható.31 Eddigi búvárlataimból az 
derült ki, hogy az áttekintést a bibliográfiák nem jegyzik, az Ibikosz-kérdés 
irodalma nem tud róla, a félelmetesen tájékozott Péter László figyelmét is 
elkerülhette, csupán a másik félelmetesen tájékozott magyar filológus, 
Scheiber Sándor szerzett róla utólag tudomást, cikkeinek 1984-ben közzé-
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tett 3. kötetében említi, ahol az előző két kötet cikkeihez tartozó irodalmi 
kiegészítéseit közli. Ebből következőleg sem ő, sem pedig az Ibikosz-kér-
déskör irodalma — napjainkig - nem kamatoztatta azt a jelentős hozadékot, 
amely É. Kiss Sándor dolgozatában olvasható. (Szabadjon itt megjegyez-
nem, hogy jómagam nem Scheiber professzor kései müvéből szereztem tu-
domást a dolgozatról. A kis kötetet még a nyolcvanas évek elején kaptam 
baráti ajándékként a szerkesztő Dankó Imrétől, s már akkor gondoltam rá, 
hogy É. Kiss Sándor nyomán jó lenne ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ez 
azonban csak a nyolcvanas évek derekán szalagra vett - s itt közzétett - tö-
rökbecsei változat kapcsán merült fel, amikor alkalom kínálkozott ezzel a 
kérdéssel foglalkozni.) Az elmondottak értelmében az alábbiakban kissé 
részletesebb kivonatolása következik E. Kiss Sándor áttekintésének. 

A dolgozat első része ismerteti Ibikosz görög költő (i. e. VI. század) éle-
téről és működéséről szóló napjainkig fennmaradt adatokat, utána pedig „a 
halálához fűződő hagyományt, amely szerint rablók ölték meg, s gyilkosait 
darvak leplezték le." 

A gyilkosság és a darvak általi leleplezés történeti hitelét azonban két-
ségbevonja, mivel „négy évszázad telt el Ibükosz meggyilkolása és halálá-
nak első ismert irodalmi feldolgozása között." Ezenkívül Ibükosz neve és 
egy iliiiksz madárnév között („az íbisszel is rokon ibiiksz egy daruféle ma-
dár") kapcsolatot lát: „a népi etimológia a kettő között kapcsolatot terem-
tett". Hogy a gyilkosságot leleplező darvak mondája Ibikosztól függetlenül 
is megvolt a görög néphagyományban, azt Iambikhosz i. sz. IV. századi böl-
cselőtől vett történettel illusztrálja, amelyben a történet Ibikosztól teljesen 
függetlenül fogalmazódik meg, de teljesen azonos motívumokkal. Az 
Ibikoszhoz kötött első irodalmi megfogalmazást Szidóniosz Antipatrosz i. 
e. II. századi költőtől idézett teljes, kerek történettel szemlélteti. 

E. Kiss Sándor dolgozatának további részében az Ibikosz-példázat antik-
vitásbeli (Róma, Bizánc) elterjedéséhez sorol fel igen jó adatokat és szöve-
geket. Hogy ezek az igen érdekes adalékok egyéni búvárlat eredményei-e, 
vagy pedig a kérdés virtuális nemzetközi irodalmából származnak-e, az a 
dolgozatból nem tudható meg. Konklúziója a vizsgálat után a következő: 
„Az Ibükosz-mítosz egyike az emberiség legmélyebb erkölcsi tartalmú ván-
dormotívumainak: a bűnös soha nem lehet biztos büntetlensége felől, nem 
élvezheti békében gonosztette gyümölcseit. Ott lappang benne állandóan és 
kitörölhetetlenül a váratlan és véletlen leleplezéstől való félelem. A mítosz 
éppen erkölcsi tartalma, az emberiség igazságérzetét kifejező eszméje által 
lett nemcsak a görög-római világ, hanem valamennyi európai nép köz-
kincse."32 

Ezután Schiller híres balladáját ismerteti, amelyben köztudottan az Ibi-
kosz-példázat legismertebb irodalmi megfogalmazása szerepel. Már az ed-
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dig ismertetett adatok is jelentős adalékokat kínálnak az Ibikosz-szövegcso-
port történeti és irodalmi előéletéhez, a típuscsalád magyar folklórbeli fel-
bukkanásával kapcsolatban azonban még ennél is fontosabbak azok a mon-
daszövegek, amelyek itt olvashatók, s amelyeket a problematika eddigi 
vizsgálói nem hogy nem kamatoztattak, de észre sem vették őket. (Scheiber 
Sándor - mint föntebb említettem - mindössze a dolgozat adatait adja meg 
a maga 195l-es cikkének későbbi újraközlésekor, mintegy irodalmi kiegé-
szítésül.) 

Ezt követően családi (paraszti) hagyományra visszaemlékezve közli az 
Ibikosz darvai típuscsalád egyik legszebb magyar szájhagyományozott vál-
tozatát. 33 Ugyanennek egy másik változata is olvasható a cikkben, szintén 
Debrecen környéki adatközlőtől.34 Kifejezetten érdekes, szinte letagadhatat-
lanul irodalmi eredetet sejtető, mindkét változatban az áldozat neve és 
személye. Mindkét szövegben Bibik a neve, az egyikben csipkés tót, a má-
sikban nyíri ember. (Mindkét szöveg a „darvas" változatot reprezentálja.) 
Hogy az országnak ezen a vidékén virulens szövegtípusról volt szó, azt né-
hány sajtóbeli adattal, többek között Mocsár Gábor író egyik helyi lapban 
megjelent cikkének - ugyancsak mondaszöveget sejtető - szövegrészletével 
illusztrálja.35 A szövegekben az áldozat nevét Bibiknek tudják, s ennek 
elemzésével a szerző Ibikosz nevéig vezeti vissza a történeteket.36 Utalás 
van továbbá Végh József már ismert két szövegére is. 

Ezután idézzük É. Kiss Sándor fontos megállapítását, amely fényt vethet 
az Ibikosz-szövegcsaládnak a magyar szájhagyományban (elsősorban a 
protestánsban) való elterjedésére: „Minthogy az eddig feljegyzett magyar 
változatokat Debrecen határában: Halápon, Szepesen, és Debrecen környé-
kén: Hadházon, Bajomban, Bakonszegen jegyzették fel, feltehető, hogy a 
volt debreceni kollégiumi diákok, préceptorok, papok révén jutott el a nép 
közé. A református prédikátorok prédikációiból sohasem hiányoztak az er-
kölcsi tartalommal bíró antik mítoszok - erről tanúskodik már a XVI. szá-
zad irodalma - és ezen túl is eljutottak népünk tudatába. Annak nincs sem-
mi nyoma, hogy Schiller költeményének valamely fordítása ponyvára 
került volna."37 

Hogy ez az elképzelés valószínűnek tartható - legalábbis protestáns kö-
zegben azt alátámasztja egyrészt a magyar protestáns exemplumok kata-
lógusának megfelelő típusa, melyben eddig három változatát jegyzik38, va-
lamint a Bornemisza Péternél olvasható változat, melynek számontartását -
mint föntebb már utaltam rá - főleg Scheiber Sándornak és Péter Lászlónak 
köszönhetjük. (Ez a variáns a jelzett katalógusban nem szerepel.) Mivel a 
száj hagyományozott Ibikosz-típuscsaládot napjainkban már huszonnégy 
változat képviseli, ha nem csupán az AaTh 960A. Ibykos darvai típust ves-
szük alapul, elképzelhető lenne olyan vizsgálat, amely a nem protestáns kö-

98 



zegben előforduló változatokat venné szemügyre. A lehetséges forrásokra 
utalhat - per analogiam - az a tény, hogy a példázattípus egyik változata -
a közzétevő szerint Plutarkhosz-szöveg fordításaként - szerepel Pázmány 
Péter XVII. században már megjelent híres prédikációs könyvében.30 Ebben 
a pillanatban nem protestáns közegből egyéb szövegváltozatra utaló adatot 
nem ismerek. 

É. Kiss Sándor, dolgozatának későbbi részében, további nemzetközi 
(irodalmi) párhuzamait közli a példázattípusnak, s kiderül, hogy a széles 
körben ismert típus változataiban a darvak mellett további madarak: 
(vad)libák, foglyok, kacsák, papagájok, hollók is előfordulhatnak. 

Végül helyes érzékkel, de a jelek szerint Berze Nagy magyar népme-
sekatalógusának ismerete nélkül, kijelenti: „Az Ibykosz-mítosz magyar vál-
tozatának kell tekintenünk azokat a történeteket is, amelyekben a sza-
mártövis, más néven forgótövis, ördögszekér, kanborz, henterics, ballangó 
(Sansola tragus) leplezi le a gyilkosokat."40 (A kiemelések tőlem - J. K.) 
Berze katalógusa - mint tudjuk - kéziratának elkészítésekor mindössze egy 
szájhagyományozott változatot ismert, s az is jelent meg 1957-ben, a mű 
publikálásakor MNK 960. A ballangó kóró típusmegjelöléssel. A katalógus-
ban tehát éppen „ballangós" változat képviselte a típust. É. Kiss ezután há-
rom „ballangós" változatot közöl újra, mégpedig Szűcs Sándor szövegét, 
Végh József változatát, valamint a Katona Imre által Csongrádon gyűjtött 
változatot. A közölt három variánshoz képest kissé talányosnak tűnik az a 
megjegyzése, hogy „számos olyan hazai mondát jegyeztek fel etnográfusa-
ink, amelyekben a forgótövis leplezi le a gyilkosokat." Milyen további szö-
vegekre gondolhatott itt a szerző? 

Végül idézzük É. Kiss Sándor záró gondolatait: „Ibükosz darvainak tör-
ténete abban a kultúrkörben, amelynek a görög-római művelődés az alapja, 
sok változatban és általánosan el van terjedve a váratlan tanúságtétel jellem-
zésére. Népünk az antik mítoszt magyarítva a (sic!) magáévá tette, azonban 
hasonló célzatú és hasonló tartalmú történetek nálunk és más népeknél is, a 
görögöktől függetlenül, önállóan is megszülethetnek."41 

A taktaszadai mondák testes kötete 1975-ben jelent meg, benne Novel-
lamesék cím alatt nem kevesebb, mint hét változata vált hozzáférhetővé az 
Ibikosz-típuscsaládnak.42 A szövegeket kísérő jegyzetekben (Dömötör Tek-
la munkája) a nemzetközi mesekatalógus, Berze Nagy katalógusa, valamint 
Beke Ödön egyik (?) cikke, Dömötör Sándor cikke, valamint Végh József 
könyve kerül említésre. Jelentősen megnőtt tehát az Ibikosz-változatok szá-
ma ezzel a közléssel a magyar folklórban, de ez csak most, a kérdés teljes 
irodalmának fényében állapítható meg, a kérdéskört akkor még nem tekin-
tették át. A taktaszadai Ibikosz-történetekre Dömötör Tekla még egy alka-
lommal visszatért, amikor a népmondák tipizálásáról értekezett.43 Fontos az 
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a megállapítása, hogy a taktaszadai szövegek nem meseként, hanem mon-
daként éltek, s ismertette azokat a hitelesítő jegyeket (szövegszegmen-
tumokat), amelyeknek alapján ez megállapítható. Itt kell megjegyezni, hogy 
az eddig ismeretes szájhagyományozott magyar Ibikosz-történetek mind-
egyike a mondai szövegszerveződés jegyeit viseli magán, tehát annak elle-
nére, hogy a magyar népmesekatalógus a megfelelő helyen, a novellamesék 
között, tárgyalja a típust (illetve: a két típust!), az eddig ismeretes szájha-
gyományozott változatok mindegyike mondaszövegként jellemezhető.44 

Mivel több mint kétezer éves történettípusról van szó, érdemes lenne utána-
nézni, hogy a meséből mondába vezető müfajváltás bekövetkezett-e a ma-
gyar mellett más népek folklórjában is az Ibikosz-szövegek kapcsán. 

A problematika irodalmát időrendben vizsgálva jutunk el a magyar nép-
rajzi lexikon Ibikus darvai szócikkéhez, amelyben ugyan novellameseként 
jellemzik, de a szerző közli, hogy a szövegek mindegyike közel áll a mon-
dához, annak is minősíthető.45 Bár a szócikk megjelenési éve 1979, bizo-
nyára ennél jóval korábbi időpontot tükröz, hisz a taktaszadai szövegek nem 
kerülnek benne említésre, sőt egy sereg további sem. A készülő magyar me-
sekatalógusra hivatkozva a szerző öt változatáról tud, ami pedig a kérdés 
irodalmát illeti, a legfontosabb nemzetközi adatok mellett a magyar nyelvü-
eket csak módjával veszi számba. Összegezve: ez a szócikk napjainkra gya-
korlatilag elavult. 

A Magyar Néprajz akadémiai kézikönyv Népköltészet kötetében néhány 
helyütt ugyan említésre kerül az Ibikosz-problematika, ám a rövid említé-
sek és az összefoglalás haszna inkább abban van, hogy a korábbi irodalom-
ban még nem említett újabb változatot regisztrál.46 

Ezután már csupán két katalógust kell megemlíteni, amelyben a kérdés 
- a katalógus természetének megfelelően - nyer számbavételt. A magyar 
népmesekatalógus Novellamesék kötetében - mint föntebb már utalhattam 
rá a két típusszám alatt (AaTh 960. A nap mindent kiderít és AaTh 960A. 
Ibykos darvai) 1984-ben tizenegy szájhagyományozott változat, s elenyé-
sző számú irodalmi párhuzam kerül említésre.47 

A magyar protestáns exemplumok katalógusa csupán a „darvas" típus-
nak (AaTh 960A. Ibykos darvai) példázatokban felbukkanó - tehát irodalmi 
- változatai kapcsán szól a szájhagyományozott változatokról, ám az ismer-
tekhez képest keveset vesz számba. Az Ibikosz-típuscsalád másik tagját 
(AaTh 960. A nap mindent kiderít) nem említi, nem utal a magyar varián-
sokra, feltehetőleg azért, mert ilyen motívumú példázat még nem bukkant 
fel. Megjegyzi azonban: „A magyar folklorisztikai szakirodalomban szá-
mos adalékkal gazdagodott a cselekménytípusról alkotott összkép koráb-
ban."48 

Az Ibikosz darvai típuscsalád eddig ismert száj hagyományozott és iro-
dalmi magyar változatainak, valamint a kérdés irodalmának áttekintése után 
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itt adom annak a szájhagyományozott változatnak szövegét, amelyet a 
nyolcvanas évek derekán végzett törökbecsei mondagyüjtéseim során vet-
tem szalagra: 

„Példáju mostan az én apámtu hallottam eztet. Egy embör kiment 
valamijé (a) tőtésre, vágni fát, vagy azt a kökényfákat - úgy mondom - tűz-
re hazavinni, s a felesége nem nagyon akart ü(vele) menni. Aszongya: -
Gyere, mer megverlek! - Hát - aszongya - , csak próbájj! Hát de ki is mön-
tek, mögkötötték aztat (a tüzelőnek való kökényfát). Addig diskurátak ott, 
osztoztak ottan, majd az embör fejbevágto az asszonyt. Hát de nem mingyá 
halt mög, hanem azt mondja: - Megájj, megájj, mert azok a nagybüjti sze-
lek is - aszmondja - évisznek, elviszik, kikiabájják, hogy én meghalok! Az 
embör még egyet odavágott, és meg is halt az asszony. No ű szép csöndbe 
elhallgatott, majd a szülőkké meg a testvérekke értesítette, hogy az ü fele-
sége nem-e ment haza. Hát azok mög visszaizé(tek), mit tudom én, írták 
vagy értesítötték, hogy nem jött haza, aszmondja. - Hát hun van? Hát ü nem 
tudja. U egyszerűen nem tudja, röggé emönt, és nem tudja, hogy hol van az 
ű felesége. Majd ebbe telt mút az idő, de nem pörőtek, se semmi se, telt mult 
az idő. Majd kiátak a falu végin mind ojan idősebb bácsikák, zsebbe a kéz. 
- Né-né - aszmondja - , mén a bűti szél! Tudja, vitte ezöket a ballangókat. 
Aszmondja: - Mennyire mondták, hogy ez mindönt kikiabál! Pedig mikó én 
agyonütöttem a feleségöm, még senki se mondta mög, aszongya. A másik 
mög aszonta: - Hát ölég, hogy te megmondtad, aszongya. De mán akkó 
etelt (az) idő ára, hogy ü eztet mesélte. Ezt hallottam, mást nem tudok." 

Elmondta: Kocsmáros Istvánné Bálint Anna (1926) 
Törökbecse, 1984. június 14. 

E törökbecsei változat, bizonyos mértékű zagyvasága, az öző nyelvjárás 
használatában mutatkozó következetlensége, tehát nyelvi szintjének pon-
gyolasága ellenére is alapjában véve kerek történet formájában aktualizálja 
az Ibikosz darvai szövegcsoport AaTh 960. A nap mindent kiderít típusának 
jellemzőit. Mesének nem tekinthető, hanem a többi ismert változathoz ha-
sonlóan mondaként bukkan fel a törökbecsei adatközlő emlékezetében. Az 
adatközlő szemszögéből igaznak felfogható, hiedelemmonda felé közelítő 
változat. Az ugyan nem derül ki a történetből, hogy hol esett meg, de né-
hány hitelesítő jegy alapján nyilvánvalóan helyben megtörténtnek vehető. 
Erre utal, hogy a gyilkosság a töltésen ment végbe, miközben az áldozat és 
a gyilkos kökénygallyat gyűjtött tüzelőnek. Mindez a törökbecsei nincstele-
nekre jellemző szituáció lehetett, a városka a Tisza partján fekszik, ott hú-
zódik a töltés. 

A változat elég következetesen realizálja a sziizsé követelményeit: a ta-
núul hívás ugyan szó szerint nem szerepel benne, de az áldozat halála előt-
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ti szavai ehhez igen közeliek; a gyilkos úgy árulja el magát, hogy ugyanar-
ra a körülményre reagál, ami gonosztette végrehajtásakor azonos volt, illet-
ve amire az áldozat szavai vonatkoztak. S szövegből a gyilkos büntetése ki-
marad. 

A szövegben ugyan előfordul a ballangó, mind az eddig ismert nyolc 
változatban is, de sokkal inkább úgy kell tekinteni, hogy az áldozat a szelet 
hívja tanújául. (A típusleírásban a forgószél szerepel,49 a törökbecsei válto-
zatban pedig a böjti szél, ami „mindönt kikiabál".) Mindennek alapján arra 
kell gondolni, hogy ez a változat is igen tiszta formában reprezentálja a 
„forgószeles" altípust, annak ellenére, hogy a ballangó is szerepel benne. 
Mivel minden „ballangós" változatban szerepel a szél, amely a ballangót 
hajtja-forgatja, elképzelhető, hogy a többi „ballangós" változat is alapjában 
véve a forgószeles altípushoz tartozik. Ennek a kérdésnek kapcsán azonban 
minden valószínűség szerint további magyar és idegen szövegváltozatok 
alapján lehetne többet megtudni. A böjti szelek kérdése ugyancsak megér-
demelne egy alaposabb vizsgálatot. 

A második, ezidáig közöletlen változatot Péter László gyűjtötte Dobo-
zon, az ötvenes évek legelején. A Néprajzi Múzeum Ethnológiai adattárá-
ban több mint negyven esztendeje szunnyadó szöveget Péter László szíves 
hozzájárulásával közlöm, amiért ezen a helyen is köszönet illeti: 

„Az ugy történt hajja, hogy ezelőtt összevesztek a legények. A kocsmá-
ba. Hát asztán nagy verekedés történt meg minden és agyonütötték ezt a 
Nadabánt. (Nadabán Lica - mezőmegyei román gazdálkodó fia, Lükő Gá-
bor sógora, P. L.) Mezőmegyeri vót. Ez a megyeri csárdába vót, mit mond-
jak magának, úgy 1910-be. Mikor ütötték a legényt, azt mondta, hogy a 
vadlibák legyenek tanújai. Vadlibák mentek fent. Meghalt szegény, oszt el-
temették. Vót egy csősz is ott. Mindig keresték, de nem találták még a gyil-
kosokat, hanem a Mártonyoknál szolgált égy béreslegény, arra fokták. El is 
ítíltík négy évre. Két évet ült már. A két ember későn este mént át égy sző-
lőn. Az öreg csősz lehúzódott a tőkék mögé, leste üket, azt hitte, szőlőt 
akarnak lopni. „Kárognak a Nadabán tanújai! Azok ugyan ki nem károgják, 
hogy eltettük láb alól!" Az öreg másnap bement a csendőrökhöz, azok oszt 
előfogták a két embert. Mégvallatták, ki is vallották, s azt a szerencsétlen 
embert ki is engedték. Jól mondják azt, hogy a sovénnek füle van." 

Gyűjtötte: Péter László 
Doboz, 1952 októberében. 
A kézirat jelzete: EA-3528/5. 

Az AaTh 960A. Ibykos darvai típust jól reprezentáló változat, az egyet-
len eddig ismert szöveg, amelyben csősz hallgatja ki akaratlanul is a gyil-
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kosok önleleplező beszédét. Nem világos, hogy a szüzsé minden lényeges 
elemét aktualizáló variáns végén milyen szerepet kell tulajdonítani az ide 
kapcsolt „a sövénynek füle van" szólásnak. 

A harmadik, ezidáig ugyancsak közöletlen változat, a legfrissebb fel-
jegyzés is egyben: Beszédes Valéria néprajzkutató bocsátotta rendelkezé-
semre, miután értesült az engem foglalkoztató kérdéskörről. Ezen a helyen 
is köszönet illeti szívességéért: 

„Vót itt egy juhász. Egy gyerököt valamikó mögvert, a gyerök mög azt 
mondta a juhásznak: Várjon, ha én megnövök, magát agyonütöm. Persze 
idegyütt az idő, mögnőtt. Kimönt és őrizte (a juhokat?), akkor mán 
öregödött a juhász is. Kimönt a tallóra oda és a juhászt ekezdte verni. Azt 
mondja: - Tudja mit mondtam én magának, amé mégvert, agyonütöm. Mi-
re a juhász azt mondta: - Ne üss agyon, mer méglátod, hogyha agyonütsz, 
még a ballangó is kikajabálja, hogy te ütötté engömet agyon. No oszt erre 
nem hallgatott ü azé, csak agyonütötte a juhászt. El is ásta. Mán nincsen. 
Tudják, hogy keresik, nem tanáták mög, csak a birkákat. A juhász étünt. 
Senki nyomát nem tudta. Úgyhogy a leginy mögnősüt. Mán jó pár éves há-
zasok vótak. Egy őszi napon még jó idő vót, kinn vótak kaszáni a ház előtt. 
Nézte, fújdogát a szél. Egyszé egy nagy ballangót gurított a szél. Az embör 
mög ekezdött nevetni, oszt akkó eszibe jutott, az öreg juhász mit mondott. 
A felesige azt mondja: - Mit nevetsz? Sömmit. - Dehogynem! Azt mond-
ja: - Ezt a ballangót. Azt mondja: - Mit nevetni ezt a ballangót? - Hát 
emléksző, én üttem agyon azt az öreg juhászt, mer gyerekkoromba 
mögvert. Megígértem neki, ha mögnövök, agyonütöm. No evve émaradt 
mindön. Utána a feleségive összevesztek, a felesige főjelöntötte. Úgy ahogy 
hallottam az én apámtu, hat évet kapott, így vót, aki agyonütötte a juhászt. 
Csak kikajabáta a ballangó, mert tudja, mit szót a ballangó." 

Gyűjtötte: Beszédes Valéria 
Elmondta: Sebők István (1920) 
Ludas, 1997 áprilisában. 

Szépen elmesélt „ballangós" változat, mely a nevetés motívumával kon-
taminálódik. A nevetés motívuma egyébként az eddig ismert változatok 
mintegy harmadára jellemző. A törökbecsei változattal összevetve mutatko-
zik meg, hogy mi a különbség az alkalmi mesélő zagyva, kapkodó szöveg-
szervezése, valamint a már-már rutinos mesemondó nyelvileg is összeha-
sonlíthatatlanul gazdagabb történetalakítása között. Azzal természetesen, 
hogy mindkét változat mögött az Ibikosz darvai szövegtípus alapváza szin-
te hiánytalanul kihámozható. 

A negyedik változat gyermekkorban hallott történet alapján készült írói 
(hírlapi) feldolgozás. Magának a cikknek filológiájáról föntebb szóltam. Ez 
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az újraközlés nem adja az egész cikket, csupán azt a részét, amely a nagy-
apa meséjét mondja újra, a cikk másik felében Schiller balladájának tartal-
mi kivonata szerepel. Ez a szöveg egyébként szépen példázza azt az esetet, 
amikor író tollán aktualizálódik a korábban hallott szüzsé. 

Én még a régi öregektől hallottam, hogy járt egyszer egy öreg vásári cse-
csebecse árus. Még hozzá itt valahol a Halápon, a csárda mellett, a kőrises 
erdőnél. Az volt a mestersége, hogy egy ládikát a nyakába akasztott, s ment 
vásárról vásárra. Árulta a portékáját, rézgyűrűt, fülbevalót, csecsebecsét, 
arannyal, ezüsttel befuttatva. így élt a kis öreg. Sovány kenyér, bizony. Egy 
alkalommal így megy, ballag az országúton, nyakában a ládika, valahonnan 
a Nyírből jött, Debrecenbe tartott, az őszi vásárra. Estefelé járhatott az idő, 
amikor éppen itt, mondom, a Kőrisesnél, összetalálkozott két emberrel. 
Ezek meg marhákat hajtottak a vásárra, hajcsárok, kupecek vagy mifélék le-
hettek ezek az emberek. - Szóval - mesélte a nagyapám - az a két ember 
lesegítette az öreget. Mi lehet abban a ládikában? Az öreg meg is mondta 
nekik: lányoknak, menyecskéknek való csecsebecsék, nem sokat érő vásári 
portékák. A két hajcsár összenézett: értették ezek egymásnak a nézését is. 
Se szó, se beszéd, előkapják a bunkósbotot, egyik erről, a másik amarról, 
fejbeverik. Elöntötte a vér az öreg ember orcáját, segítségért kiabált, de nem 
hallotta azt senki. Könyörög az öreg a két hajcsárnak is, ne vegyétek el az 
életemet. Nem vétettem én nektek semmit. De azok nem adtak a szavára. 
Behúzták az öreget a Kőrisesbe, egy bokor alá. Még valami élet volt benne, 
nahát tudjátok, őszre járt az idő, akkor húztak valahová a vadlibák. Fenn ki-
abáltak az égen. Utolsót sóhajt az öreg, s azt mondja: „Hej, libák, libák, 
vadlibák, ti legyetek az én tanúim..., ha másképp nem lehet." Nagyot röhö-
gött erre a két hajcsár, s egy nagy ütéssel végképp elótották az öreget. Kis-
gyerekek találták meg a tetemét a bokor alatt... Ahogy elmúlt a vásár, men-
tek hazafelé a vásározók, hát betér ide, halápi csárdába két ember, estefelé. 
Vásárról jöttek, tele voltak pénzzel, ittak, mulatoztak. De olyan az emberi 
természet, hogy ha bevétel van, kiadásnak is kell lenni, hát amikor a két ko-
ma jól teleszívta magát, kimentek a csárda végihez, a dolgukat elvégezni. 
Szép holdvilágos az éccaka, ahogy ott állnak, hallják ám, hogy a fejük fe-
lett, a hold tányérja előtt vadlibák repülnek, egyik kiabál a másiknak, tudjá-
tok, hogy szoktak a vadlibák kiabálni... Ahogy ott állnak a csárda végénél, 
azt mondja egyik a másiknak: Hallod, komám, ott mennek az öreg ékszeres 
tanúi, a vadlibák! S összenevetett a két hajcsár. De hát éppen rossz helyen, 
meg rossz időben emlegették az öreg ékszerest, mert véletlenül nyitva volt 
a csárda ablaka, a csapláros meg éppen figyelte is őket, nem akarnak-e meg-
lépni a bor árával, amit megittak. Hallja, hogy ezek valami öreg ékszerest 
emlegetnek. Minden eszibe jutott. Meg se várta, hogy a két cimbora vissza-
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jöjjön az ivóba, szólt az ott időző tanyasiaknak, vásárosoknak, üzent a zsan-
dárokért - látjátok, mik megtörténnek az életben. Szokták mondani: az 
igazságot a tyúk is kikaparja. De még a vadlibák is kikiabálják. A két haj-
csár nem tudta elgondolni: honnan tudódott ki, hogy ők verték agyon azt az 
öreg embert. Akkor aztán megmondták nekik, hogy vallottak a tanúk. Rá-
juk vallottak. A vadlibák... 
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ON THE ISSUES OF THE CRANES OF IBYCUS TYPE GROUP 
(A SURVEY AND FURTHER VARIANS) 

Károly Jung 

T h e p a p e r unde r t akes the task of g iv ing a su rvey of the var ian ts of the C r a n e s 
of Ibycus t ype g r o u p ( A a T h 960. The Sun Brings All to Light, and AaTh 960A. The 
Cranes of Ibycus) no ted in H u n g a r i a n fo lk lore , as wel l as the H u n g a r i a n l i tera ture 
o n the sub jec t . It a lso p resen t s three, so far unpub l i shed , oral var ian ts and a fu r the r 
var ian t wh ich , ba sed on h a n d e d - d o w n oral t radi t ion, w a s p u b l i s h e d in a n e w s p a p e r 
art icle. 

T h e s tudy takes in to accoun t all the access ib le p r i n t ed H u n g a r i a n var iants : there 
a re t w e n t y - f o u r ; this m e a n s tw ice as m a n y as w a s c o m m o n k n o w l e d g e a c c o r d i n g 
to the ca ta logue that lists H u n g a r i a n novel la-s tor ies . (Kata l in B e n e d e k , 1984). Th i s 
su rvey s e e m s to be in acco rdance wi th ear l ier obse rva t ions w h i c h c l a im that this 
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parable type in Hungarian folklore follows the rules of the textual organization of 
the legend with no exceptions and therefore can hardly be catalogued as a novelle 
(romantic tale). The study pays and draws attention to an 18th-century literary vari-
ant included in the work of Péter Bornemisza of which Hungarian folklore has for-
gotten. 

The survey of the literature dealing with the subject has also got a novelty to 
offer for research: it uses and gives an abstract of a study (Sándor E. Kiss, 1973), 
which probably has eluded the attention of Hungarian folklore, and yet it gives 
important data concerning the issue as a whole, and also contributes data regarding 
the published variants of the legend. 

To conclude, the study presents two handed-down oral variants: one from the 
author's own corpus collected in Törökbecse (Novi Bečej), one from Ludas 
(Ludoš) and one from Doboz (Hungary) which has been lying forgotten in a co-
llection of folklore data. 
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