
A huszadik század második felének népme-
segyûjtései arról gyõznek meg bennünket, hogy
a cigány közösségekben tovább élnek az archa-
ikus népmesei motívumok (lásd Erdész Sándor,
Faragó József, Nagy Olga, Vekerdi József, Görög-
Karády Veronika, Dobos Ilona, Bari Károly és
mások gyûjtéseit). A mesemondók alkotó mó-
don formálják a mesehõsök jellemét, és hasz-
nálják a mesei motívumokat, helyszíneket, epi-
zódokat. A szabadon kezelt mesekincsbõl egyé-
ni mesekombinációk születnek; mesemondás-
kor a két leggyakoribb eljárás, a motívumok át-
vétele és átalakítása újítja meg a meséket. Ezzel
a megállapítással összegzi Görög-Karády Vero-
nika a tyukodi cigány mesemondó, Erdõs Lajos
meséinek mûfaji jellegzetességeit. A feltétele-
zett mesemondói szabadság mégsem tekinthetõ
határtalannak, ugyanis a befogadó közösség el-
várásai korlátot szabhatnak: „A mesemondónak
a közösségében felhalmozott tudásanyagból, a
kialakult szokásokból, hiedelmekbõl, a viselke-
dést szabályozó elvárásokból és a tradíció által
szentesített nyelvi eszközökbõl kell
építkeznie.”1 Ezek a befolyásoló tényezõk ered-
ményezik az ún. „etnospecifikus meseeleme-
ket” (Röhrich Lutz). Segítségükkel azonosíthat-
juk a mesének valamely közösséghez, etnikum-
hoz való tartozását, miközben az egyes mese-
mondók egyéni motívumaira is ráismerhetünk.
Az európai mesékben ezek a motívumok áttéte-
les formában, esztétikai szinten egyetemes
szimbólumokként vannak jelen. Bennük már74
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nehéz felismerni az egykori eleven hiedelmet, mesei fikcióként tartja õket szá-
mon a befogadói tudat. A sárkányok, az ördögök, a boszorkányok és a tündérek
beilleszkedtek a mesék jelképrendszerébe, és valamilyen esztétikai vagy erköl-
csi minõséget képviselnek. Korábban hasonló következtetést fogalmazott meg
Nagy Olga az erdélyi cigány népmesék kutatójaként, visszautalva az archaikus
gondolkodás legõsibb formájára, a mágiára: „Az archaikus cigány mesék segíte-
nek a mesék mögöttes hátterét is felderíteni, felderíthetõ az út, melyet a mesei
szimbólum a maga mágikus eredetétõl megtett.”2 A cigány mesekincs õsibb má-
gikus rétegeirõl tett megállapítását Giambattista Vico mesepoétikai észrevételei-
vel erõsíti, aki a mágiát önmagában is költõi természetûnek tekinti, olyan sajá-
tos „világtapasztalás” termékének, melyben az intuíció, az asszociáció és a fan-
tázia játssza a fõszerepet.

A hiripi mesemondó Boros Olga cigány népmeséiben megtalálhatjuk a legkü-
lönbözõbb fajtájú, természetû és funkciójú mitikus motívumokat, helyszíneket,
lényeket, eszközöket és eseményeket. Ezek részben a képzelet szüleményei,
részben az õstudás tartozékai. Eredetüktõl függetlenül a mesemondó mindegyi-
ket a magáénak tekinti, és következetesen hisz a létezésükben: „igaz vót, úgy
mesélte az anyám, az apám, és õk nem hazudtak”. Meséinek archaikus motívu-
mai részei egy eleven hiedelmi háttérnek; a cigány néphit mágikus-mitikus ele-
meinek ez az eleven jelenléte magyarázza meg számunkra Boros Olga archaizá-
ló magatartását. Ennek a mesemondói habitusnak a felismerése nélkül „csupán”
egyetemes esztétikai motívumoknak, esetleg szimbólumoknak tekinthetnõk a
hiripi népmesék mágikus-archaikus elemeit. „De a mesében feltétlenül helyük
van, mert az õsi világlátás eme kései hajtásai már eredetüknél fogva (a világ
megragadása fõleg a képzelet segítségével) költõi természetûek.”3 A mesék miti-
kus lényei úgy élnek, éreznek és vélekednek, mint a valóságos cigány emberek;
a mesehõst segítõ varázserejû banya a kert végében, a táltos képességû fiú a ci-
gánysoron lakik. A mesékben elõforduló egyéb csodálatos motívumok is életsze-
rûek és elhihetõek; az alvilági temetõben gerendákra helyezik a koporsókat, a
Huszonnégy fejû Sárkány asztalhoz ülteti és megvendégeli a királyfit stb. A ci-
gány varázsmeséknek ezeket a mûfaji sajátosságait így összegezi Nagy Olga a ha-
vasi mesemondó Jakab István kapcsán: „A mese […] mágikus talajban gyökere-
zik, de ágaival a valóságba kapaszkodik, transzcendentális térfelettiségét a leg-
vaskosabb földiség ellensúlyozza, idõfelettiségével a legreálisabb idõbeliség áll
szemben.”4

A sajátos eszközökkel kidolgozott mitikus elemeket „invariáns motívumok-
nak” nevezi a meseesztétika. Bennük egyéni lelemény, sajátos költõiség nyilvá-
nul meg. Ilyenek Boros Olga fejetlen emberei vagy a már említett táltos erejû ci-
gányfiú A fejetlen emberek címû mesében. A mellettük elõforduló számos motí-
vum viszont a kölcsönzés vagy a mesei reprodukció eredménye; a mesemondó
a cigány vagy az egyetemes mesekincs elemeit használja fel. Ilyen motívumva-
riánsnak számít az égig érõ körtefa, a hûtlen anya, az óriás, a varázslás a Pernye-
holló király fia címû mesében. Boros Olga tíz mesébõl álló repertoárját férjétõl,
Boros Gyulától, az egykori „mesés embertõl” tanulta, ezeknek a meséknek az in-
variáns elemeit és a cigány népmesekincs motívumait éltette tovább, megte-
remtve sajátos hangulatú meseváltozatait, mitikus mesemotívumainak rendezett
füzéreit.5 Általuk egyszerre õrzõdött meg egy archaikus mesevilág, és kelt életre
egy viszonylag gazdag népmesei motívumkincs, bebizonyítva, hogy ezek a mo-
tívumok képesek beilleszkedni a mindenkori cigány népmesékbe, miközben be-
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járják a motívumfejlõdés külön útját is. Ezek az egykoron mágikus-mitikus ere-
detû, részben szimbólumokként számon tartott mesei elemek nem idéznek elõ
semmilyen döbbenetet, félelmet a hallgatóságban, idõvel tiszta költészetté vál-
tak, vagyis a mesék díszítõelemeivé. A mitikus terekben, helyszíneken történõ
szokatlan és meghökkentõ események visszautalnak egy archaikus világképre,
és hátterükben ott van az eleven népi hiedelemvilág is. A köztük lévõ szoros
kapcsolat jelzés számunkra az õsi világlátás, az õskori kultúra elemeinek részvé-
telérõl, sokszor domináns voltáról a cigány népmesékben. Boros Olga meséiben
a horizontális (az epizódok egymást követõ füzére) és a vertikális szint (alvilág-
föld-ég hármas dimenzió) egyaránt tartalmaz mágikus-mitikus elemeket. A fejet-
len emberek címû hiripi cigány népmese például nem a mesevilág költõiségét
idézi, hanem a halálról, a túlvilágról közvetít képzeteket, azt sugallva, hogy a
népmese nem mindig fikció, hanem hiedelemtörténet is. 

Boros Olga mitikus helyszínei kétféle mesei térben helyezkednek el: a való-
ságosban vagy evilágiban és az irreálisban vagy túlvilágiban. Egymást kiegészít-
ve jól megférnek a mesékben. A köztük való átjáráshoz valamilyen segítségre
van szükség, ez a közvetítõ vagy táltos személyeknek a feladata. A valóságos
helyszínek is rejthetnek olyan titkokat, amelyekrõl csak a beavatottak (banya, fe-
jetlen emberek, táltos cigányfiú) tudnak. A Pernyeholló király fia címû mesében
a mesehõst segítõ banya a kert végében lakik. Ezzel a mesélõ a magányos, idõs
cigányasszonyok titokzatos státusára utal, akik közösségükbõl kiszorítva, mégis
elérhetõ távolságban élnek, mindenrõl tudnak, és szükség esetén segítenek. Ta-
pasztalatuk és tudásuk, valamint táltos erejük titokzatossá teszik õket, viszont
nélkülözhetetlenek a mesehõsök és a cselekményalakulás számára. A fejetlen
emberek címû mesében az eltûnt férje keresésére induló királyné egy szokvá-
nyos cigánysoron találkozik a táltos cigányfiúval, aki elvezeti az alvilágba, az él-
ve eltemetett férjéhez. Ezen a rejtett mitikus erõkkel rendelkezõ helyszínen ta-
lálja meg a mesehõs azt a segítõ személyt, akire szüksége van, aki elõreviszi a
mesei cselekményt. Mesei motívumként kezelendõ mindkét mitikus helyszín
(kertalja, cigánysor), a cigányok szubjektív élettereként kielégíti a mesehallgató
közönség, a hiripi cigány közösség elvárásait. A fejetlen emberek címû mesében
további mitikus helyszíneknek számítanak még az erdõ és a szõlõs. Az erdõ ál-
talában a népmesék mitikus-szimbolikus közege, melyben a mesei hõs vadászat
vagy bolyongás közben eltéved, és soha nem tapasztalt kalandokat él át, soha
nem látott lényekkel találkozik. Innen kerül át az irreális, mitikus-mágikus me-
sei térbe. Boros Olga meséjében a vadászó király egy ismeretlen országba, annak
is a szõlõskertjébe érkezik, mely csapdahelyzetet tartogat számára: egy-egy
„csengõ volt a szõlõtõkékre erõsítve”. Miután leszakít egy gerezdet, megszólal a
csengõ, ekkor találkozik elõször a fejetlen emberekkel, a szõlõskert csõszeivel,
akik a királyukhoz viszik. Így jut el sorsának döntõ fordulatához: megismerke-
dik a király lányával, akit feleségül kell vennie, hogy a nép „fejjel szaporodjék”. 

Az archaikus néphagyományban a világ háromosztatú: alsó, középsõ és fel-
sõ. Az ember reális élettere a középsõ szinten van, a túlvilág helyszínei fiktív
térben vannak, az alsó és a felsõ szinten. Boros Olga meséiben a felsõ világ a mi-
tikus mesei állatok, a sárkányok birodalma, az alsó világ pedig a halottaké és a
démonoké. A sárkányok szintjére az égig érõ körtefán lehet feljutni a banya se-
gítségével. A Pernyeholló király fia címû mesébõl tudjuk meg, hogy ezt a mitikus
helyszínt a tizenkét fejû és a huszonnégy fejû sárkány õrzi. A mese nem tartal-
mazza ennek a helyszínnek a leírását, csak annyit tudat, hogy a sárkány itt õrzi76
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Körtefa János elrabolt feleségét és gyermekét. Boros Olga meséjében a temetõ a
föld gyomrában van. Az alvilág jelenléte orpheuszi távlatokat kölcsönöz az ese-
ményeknek; olyan átalakított és leegyszerûsített toposszal van dolgunk, melybõl
hiányoznak a metafizikai elemek, helyüket átveszi a pragmatizmus. A föld
gyomra a pogány hiedelmek közege: itt történik meg a táltos cigányfiú csodála-
tos átváltozása: „Keresztüllökte magát a fejin, és felnõtt ember lett belõle.” Me-
tamorfózisa szimbolikus értékû; leveti az evilági keresztény törvényeket, és a
föld alattiakat veszi fel, hogy érvényesülni tudjon a halottak birodalmában. En-
nek a helyszínnek már viszonylag bõvebb leírásával találkozunk, megtudjuk,
hogy hét napig lehet leérni a föld gyomrába, kilencszázkilencvenkilenc lépcsõ-
fok vezet a mélybe, ahol a koporsók vasgerendákon sorakoznak. Alattuk víz fo-
lyik, ha élõ ember esik bele, szörnyethal. Ebben a helyszínleírásban olyan
motívumkontaminációra ismerhetünk, amely a mindennapi tapasztalat és a gö-
rög mitológia keveredésébõl jön létre. A vasgerendákra helyezett koporsók látvá-
nya arra az elhantolási szokásra vezethetõ vissza, amikor a koporsók fölé geren-
dákat és deszkákat helyeznek, megvédve az elhunytat a rájuk nehezedõ földtõl.
A cigányok hite szerint a halottak lelke legalább hat hétig még átmeneti állapot-
ban van élet és halál között, nem lép át teljesen a halottak birodalmába. Kísér-
tetekként, mulókként bármikor visszatérhetnek. A koporsók alatt folydogáló víz
pedig egyértelmûen a görög mitológia alvilágbeli feledés folyóját, a Sztüxöt idé-
zi. A hagyomány szerint ezen keresztül szállítják a lelkeket a túlvilágba, ahon-
nan már nincs visszatérés. További motívumbeli párhuzamot fedezhetünk fel a
túlvilágjáró mitikus személyekben, illetve a halálosztó kígyódémon alakjában. A
görög mitológiában a férfi Orpheusz megy le az alvilágba Eurüdikéért, hogy ki-
mentse a halálból, a cigány népmesében az özvegy királyné megy le a föld
gyomrába a táltos cigányfiú segítségével férjét megkeresni. A görög mitológiában
egy kígyó marja halálra Eurüdikét, Boros Olga meséjében a kígyódémon (Kharón
megfelelõjeként) szállítja a koporsókat a túlvilági folyó vízén: „Hatalmas skorpió
hordta a hóttokat, nagy szeme úgy világított, hogy teljes világosság lett a föld
mélyén.” Más népek meséiben is szerepel mitikus helyszínként az alvilág, aho-
vá próbái teljesítése során el kell jutnia a mesehõsnek. Ez jellegében és a lejutás
módjában mesénként eltérést mutat. Például a Fehérlófia címû magyar népme-
sében egy lyukon keresztül, kosárban engedik le a mesehõst, hogy megkeresse
elrabolt kedvesét. A Grimm-testvérek Holle anyó címû meséjében egy ásott kú-
ton keresztül jut le a szorgos és a lusta lány Holle anyó birodalmába. Boros Ol-
ga meséjében a férjét keresõ királyné és az õt vezetõ táltos fiú lépcsõkön jut le a
föld gyomrába. Abban is eltérnek egymástól a mesék, hová jutnak a vállalkozó
mesehõsök alvilági útjukon: tündérországba, a sárkányok vagy a halottak biro-
dalmába.

Boros Olga meséiben a mitikus helyszínekhez mitikus mesei alakok, lények
köthetõk: banya, óriások, sárkányok, táltos cigányfiú, fejetlen emberek, hûtlen
anya, kígyódémon. Ezek közül egyesek (banya, cigányfiú) segítik, mások (óriá-
sok, sárkányok, fejetlen emberek, hûtlen anya, kígyódémon) akadályozzák a me-
sehõst a boldogulásában. A banyának a Pernyeholló király fia címû mesében ol-
dó és kötõ hatalma van, egyaránt engedelmeskedik Körtefa Jánosnak és a hûtlen
anyának, de mindig a fõhõs megmentésén munkálkodik. Segíti a királyi párt a
gyermekáldásban, azt kéri cserében, hogy kertjük végében élhessen élete végé-
ig. A királyi ház közelében és szolgálatában tevékenykedik. Öltözetet és kardot
varázsol a királynak, megmutatva mágikus erejét: „kihúzott három szál hajat és
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elkezdte fonni, hát lett belõle gyönyörû ruha, majd csettintett egyet, s ott termett
egy kard is”. Miközben átadta, ezt mondta a ruháról: „ebben van a te erõd”, és a
kardról: „minden harcban segít”. Mielõtt a király elrabolt felesége és gyermeke
keresésére indult volna, a banya egy csodálatos képességû körtefát varázsolt a
palota elé; amikor a mesehõs elindul „világot próbálni”, lehullnak a levelei, és
kivirágzik, amikor szerencsésen hazatér. Ennek a körtefának a segítségével jut
fel a hõs király a tetejében lakozó anyafarkashoz, illetve a sárkányok birodalmá-
ba. A banya mágikus erejével újra életre kelti Körtefa Jánost, miután a gonosz
óriás „úgy összevágta, mint a káposztába való húst”. A mesemondót idézve: „a
húst egy nagy dagasztótekenõbe rakta, kiáztatta, kimosta a vértõl, és ráfújt”. Az
alakváltozás nyomán „Körtefa János hétszer szebb lett”. A feldarabolt mesehõs
feltámasztásának elsõsorban cselekmény-elõrevivõ szerepe van: „A többszörö-
sen összevágott hõs sohasem válik tragikus hõssé, hiszen tudjuk: a mesében a
halálra is van ír. A hõs, ha feltámasztják, hétszerte (százszorta) szebb lesz, mint
annak elõtte.”6 A banya segít a varázserejû ruha és kard visszaszerzésében is,
szintén mágikus úton: „csinálok belõled egy madarat, felrepülsz a körtefa tetejé-
re és az anyád legkedvesebb nótáját fogod fütyülni.” Az anya ennek nem tud el-
lenállni, megkéri az óriást, hozza le neki a madarat a körtefáról, amikor az leve-
ti a ruháját, és leteszi a kardját, Körtefa János lecsap rájuk, legyõzi az óriást,
majd „miszlikbe vágta, mint a káposztába a húst”. A fõhõs kérésére a banya se-
gít kiszabadítani a királynét és gyermekét a Huszonnégyfejû Sárkány fogságából.
Újra felhasználja mágikus képességeit: „keresztüllökte magát a fejin, lett belõle
egy szép királyfiú”. Így jut be a sárkány palotájába, akinek „álomporos italt” ad,
ezt követõen jelenik meg Körtefa János, és „dekákra” vágja a sárkány testét. A ri-
vális mesehõsök (Körtefa János, óriások és sárkányok) mindannyian a banya má-
gikus befolyása alatt állnak. Körtefa János általa gyõzi le az óriásokat és a sárká-
nyokat. A varázserejû banya az öreg királynét is szolgálja képességeivel, paran-
csára a palotát megtámadó tizenkét óriást kõszoborrá változtatja, egy-egy hordó-
ba fenekelteti, és egy szobába zárja. Majd ugyancsak az õ kérésére közülük ti-
zenegyet hollóvá változtat, csupán egyet hagy életben. 

Az óriásokról, a varázsmesék közismert szereplõirõl megtudjuk már a mese
elején, hogy ok nélkül megtámadják Körtefa János palotáját, elrabolják feleségét
és egyetlen gyermekét. Ez okoz bonyodalmat, és teremt megoldandó probléma-
helyzetet. Az életben hagyott óriás a hûtlen anyakirálynéval szövetkezve Körte-
fa János elveszejtésén mesterkedik: fokozatosan nehezítik a próbákat, a farkas-
kölyök májának, majd a Tizenkétfejû Sárkány gyûrûjének, végül a körtefa tete-
jén termõ gyümölcsnek a megszereztetésével. Az óriások és a sárkányok általá-
ban a gonoszt megszemélyesítõ szimbólumok a mesékben. Boros Olga ezeket a
motívumokat szabadon használja fel meséiben, bebizonyítva, hogy a mesék tág
interakciós közegében nemcsak az emberek, de az állatok, a túlvilági és másvi-
lági lények is részesei a mesevilág kapcsolathálóinak. 

A hûtlen anya a mesék mostohájaként viselkedik, betegnek tetteti magát, úgy
akarja elpusztítani fiát, hogy az óriás sugallatára teljesíthetetlen kívánságokkal
áll elõ, amik Körtefa Jánosra várnak. Ez közismert motívuma a cigány népme-
séknek. Boros Olga meséjében az édesanya azért akarja elveszejteni a fiát, hogy
ne álljon útjába új szerelmi kapcsolatának az óriással. A mesei igazságszolgálta-
tás szerint ilyenkor nem maradhat el a bûnhõdés sem, az anya kedvesének, az
óriásnak a sorsára jut, az igazságosztó hõs maga Körtefa János: „Na, anyám, ha
neked kedvesebb vót egy idegen, mint én, akkor ebbe a hordóba befenekeltetlek,78
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s míg ezt tele nem sírod, hogy megfúljál, addig nem halsz meg.” Ez a meseepi-
zód Csenki Sándor A háromvadas királyfi címû meséjével rokonítható, megtalál-
juk benne a hiripi cigány mese motívumvariánsait. Itt a hûtlen anya egy rabló-
vezérrel szûri össze a levet, és fondorlatos módon el akarja pusztítani az útjában
álló fiát. A mese aprólékosan mutatja be az asszony gonoszságát és ravaszságát:
betegséget színlel, és különféle teljesíthetetlen kívánságai vannak. A fiú vakon
bízik az anyjában, és teljesíti a kéréseit, amikor minden kiderül, nem kíméli a
testi épségét, kegyetlenül megbünteti. 

A fejetlen emberek címû hiripi mesében invariáns motívumnak számítanak a
mitikus mesei térben megjelenõ fejetlen emberek. A mesehõs, az erdõben vadá-
szó király elõször egy szõlõskertben csõszökként találkozik velük. Szokatlan lát-
ványuk meghökkentõ a mesehallgató számára is. A mesélõ Boros Olga hatásfo-
kozó leírást ad róluk: „Ugyanis az õröknek nem volt fejük, szemük, orruk, szá-
juk, a mejjükön vót mindenük, nagyon furcsák vótak.” Hamarosan kiderül, hogy
a titokzatos ország királyának és palotája népének sincs feje. Fogva tartják és is-
mertetik vele a neki szánt sorsot: „Te most el kell vegyed felesígül a lányom,
azért, hogy szaporodjon a nípem fejjel! De hallgass ide, itt az a törvény, ha meg-
halsz, a felesíged veled temetik el, de élve. Ha felesíged hal meg elõbb, akkor té-
ged temetnek vele. De ha erre nem vagy hajlandó, a fejedet veszem!” A fejetlen
király szavaiból megtudjuk, hogy õ maga és a népe olyan fiziológiai abnormal-
itástól szenved, melyet helyre kell állítani; a fejetlenséget fejjel lehet gyógyítani,
erre alkalmas az eltévedt jövevény, a teljes fizikumú ember. A keresztény világ-
ból jövõ ember számára kiderül, hogy pogány környezetbe került, ahol pogány
temetkezési szokások vannak érvényben. Hamarosan beteljesedik a sorsa: látvá-
nyától a fejetlen királylány megijed és szörnyethal. A halott feleség mellé eleve-
nen temetik el a férjet. Boros Olga ezzel az abszurd történetepizóddal dilemma-
helyzet elé állítja hallgatóját: meséjében a megszokottól eltérõen az abnormalitás
gyõzedelmeskedik a normalitás fölött. Amint a továbbiakból kiderül, ez a gyõze-
lem csak pillanatnyi; segít a népmesei optimizmus és a hitvesi hûség, valamint
a varázslat. Elsõ felesége kitartó kereséssel megtalálja a cigánysoron azt a táltos
cigányfiút, aki vissza tudja hozni férjét, a királyt a föld gyomrából. 

A fejetlen emberek, illetve az élve eltemetés motívuma párhuzamok és ana-
lógiák keresésére ösztönzi az értelmezõt, az egyetemes mesekincsben és az ar-
chaikus pogány hagyományban látva lehetõségeket. A fej nélküli emberek a ger-
mán mitológiából származtathatók, ezt dolgozza fel G. A. Bürger Münchhausen-
történeteiben. Nála a Holdon élnek a fejetlen emberek, és hónuk alatt hordják a
fejüket: „Fejüket a jobb hónok alatt viselik, s ha elutaznak vagy heves mozgással
járó munkát végeznek, rendszeresen otthon hagyják, ugyanis bármilyen távol
vannak tõle, akkor is kikérdezik a tanácsát.”7 Pogány kori motívum, hogy vala-
mely házastárs halálakor vele temetik élete párját is, élve vagy halva. Ismerünk
a kereszténység elõtti pogány korból hasonló temetkezései szokást, de mielõtt
vezérükkel, fejedelmükkel eltemették volna a feleségüket vagy szolgáikat, meg-
ölték õket. A mesemondó is érzékeli a pogány temetkezés embertelen voltát,
ezért iktat be enyhítõ motívumokat a cigány temetkezési szokásokból: mikor az
élõ férjet betették a koporsóba, „vele tettek két karéj kenyeret, egy findzsa vizet
és egy gyufát”. Hagyomány szerint temetéskor a cigányok a sírba, a kriptába (ko-
porsóba) ételt, italt, dohányárut, pénzt helyeznek, biztosítva, hogy a halottnak
mindene meglegyen a túlvilágon, és ne legyen oka visszajönni és kísérteni. Bo-
ros Olga meséjében a túlvilági útravalók egyben a király túlélését biztosító kel-
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lékek is. A pogány temetkezési kultusz kegyetlenségét és anakronizmusát ellen-
súlyozza a mesezárlat is: „Jaj, Istenem, köszönöm neked! – így hálálkodott a ki-
rályné. Mert aki Istenben hisz, az mindig jól jár – én csak ezt tudom mondani.”
A keresztény hitnek ez a közvetlen megvallása nem egyedüli a cigány népmese-
hagyományban, nagyban összefügg a haláltól, az elmúlástól való félelemmel, és
a keresztény egyház által hirdetett halál utáni élet, illetve feltámadás reményé-
vel. Ez egyfajta alternatívát is nyújt az ismeretlen és félelmetes túlvilági léttel
szemben. A mesemondóknak ez a bizonyságkeresõ gesztusa, létértelmezésre tö-
rekvése igazolja a keresztény mitológia motívumainak a jelenlétét a cigány nép-
mesékben. 
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