
BoldizsÀr IldikÂ

MESEçLLATTAN MEDV°KKEL

àUgye, vannak neked is medv¢id?
ögy ¢rtem, jÀtszol n¢ha?

Avagy az van csak, ami elm¢lyÁt,
S ami kÀrpÂtlÀsul elsz¢dÁt?

Csak komoly vagy? csak l¢ha?
ögy ¢rtem, ha nagyon fontos vagy,

Akad-e valaki, aki rÀd szÂl:
ÏTe fûkolompos, lompos Nagy,

Mondd, ugye, csak rosszul jÀtszol?ÎÊ
(Tandori Dezsû)

N¢hÀny ¢vvel ezelûtt, amikor Budapest utcÀit ¢s a metrÂaluljÀrÂkat t´megesen kezd-
t¢k ellepni a koldusok, hÂnapokig gy´trû lelkiismeret-furdalÀsban ¢ltem amiatt, hogy
nem ejtettem minden el¢m tartott teny¢rbe vagy müanyag pohÀrba pÀr forintot. No-
ha nem hittem abban (bÀr titokban mindig is rem¢ltem), hogy a megsegÁtett koldus
a k´vetkezû utcasarkon vagy metrÂÀllomÀson szerencs¢t hozÂ szem¢lyk¢nt el¢m per-
d¡l majd, ¢s azt mondja: àjÂtett hely¢be jÂt vÀrjÊ, m¢ltatlannak ¢reztem, hogy meg-
k¡l´nb´ztetett figyelemmel bÀnok vel¡k. àSajÀtÊ koldusaim lettek, akikkel minden-
nap àmegfeleztemÊ az eb¢dp¢nzemet, mÀsokra meg ¡gyet sem vetettem. IgazÀn meg-
rendÁtett az ÃjsÀghÁr a àb¢rkoldusokrÂlÊ, s a gyanakvÀs szükmarkÃvÀ tett. çtpÀrtoltam
a kÂbor Àllatokhoz, gondoltam, àb¢rebekÊ biztosan nincsenek. ImmÀr nem az eb¢d-
p¢nzemet, hanem az eb¢demet osztottam t´bbfel¢. AztÀn amikor megjelentek az alul-
jÀrÂkban a kivert, csontig lesovÀnyodott kutyÀkat magukhoz ́ lelû hajl¢ktalanok, akik
mellett orrukat befogva siettek el az emberek, feltettem a k¢rd¢st: hovÀ tünt a vala-
mikori mÀgikus kapcsolat az ember ¢s az Àllat k´z´tt, miv¢ lett a mindenkori mese-
mondÂk b´lcsess¢ge, mely a segÁts¢gre szorulÂ koldusokat ¢s Àllatokat mindig is ki-
t¡ntetû figyelemmel kezelte? Van-e ÀtjÀrÀs az egymÀstÂl elzÀrt vagy elzÀrtnak hitt em-
beri ¢s Àllati vilÀg k´z´tt, van-e m¢g l¢tjogosultsÀga annak a mesei t´rv¢nynek, amely
kiemelkedû szerepet szÀnt az Àllatoknak, s egy rejtett vilÀg bizonyÁt¢kaik¢nt mutatta
be ûket?

A t¡nd¢rmes¢k Àllatai
Az egyes mesetÁpusokban az Àllatoknak mÀs-mÀs szerep jut. Az, hogy a mes¢lûk milyen
ÀllatrÂl mit ¢s hogyan mes¢lnek el, attÂl a k´r¡lm¢nytûl f¡gg, hogy n¢pmesei avagy
mümesei ÀllatrÂl van-e szÂ. Amik¢nt k¡l´nbs¢gek vannak egy n¢pmesei ¢s egy mü-
mesei hûs, boszorkÀny, varÀzslÂ vagy sÀrkÀny jelleme k´z´tt, ugyanÃgy egy Àllat is
mÀsk¢nt viselkedik a mümes¢kben ¢s ä p¢ldÀul ä az orosz vagy afrikai n¢pmes¢kben.

Az Àllatok a t¡nd¢rmes¢kben a jÂ ¢s a gonosz erûknek egyarÀnt megtestesÁtûi. K¢-
pess¢geik ¢s hatalmuk szerint Àllhatnak a mesehûs f´l´tt (segÁtûk vagy fenyegetûk),
lehetnek vele egyenrangÃak ¢s nÀla alacsonyabb rendüek. A mesehûs hasznÀra vÀl-
nak, ha hÀlÀs ¢s segÁtû Àllatokk¢nt vannak jelen, rÀszorulÂkk¢nt, ha megvÀltÀsra vÀrÂ
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Àllatvûleg¢nyk¢nt vagy Àllatmenyasszonyk¢nt. LealacsonyÁtÀst, leminûsÁt¢st jelente-
nek, ha alakjuk b¡ntet¢sre szolgÀl, de f¢lelmetes erût k¢pviselnek ellenf¢lk¢nt, vala-
mint a Gonosz manifesztumaik¢nt.

A csodÀs sz¡let¢s egyik formÀja az ÀllattÂl ä leginkÀbb medv¢tûl, lÂtÂl vagy teh¢ntûl
ä valÂ szÀrmazÀs. A FEH°RLñFIA vagy a MEDVE JANKñ cÁmszereplûi, akik ÀllatapÀtÂl
vagy -anyÀtÂl szÀrmaznak, h¢t¢vi (olykor hÀromszor h¢t¢vi) szoptatÀs utÀn nagy erûre
tesznek szert, de kalandjaik sorÀn egyszer m¢gis ¢let¡ket vesztik, s ekkor az anyjuk a
lehelet¢vel tÀmasztja fel ûket. Ebben a mesetÁpusban az Àllatok csupÀn a sz¡let¢sn¢l
¢s a halÀlnÀl vannak jelen, a hûs kalandjai sorÀn csak magÀra szÀmÁthat, bÀr k¢ts¢g-
kÁv¡l hatalmas elûnye szÀrmazik sz¡let¢se term¢szetf´l´tti mÂdjÀbÂl. A halottat ¢letre
tudjÀk kelteni az çLLATSñGOROK fûfigurÀi is (akik a hûs lÀnytestv¢reit vett¢k nû¡l az
apjuk v¢grendelete szerint), de csak akkor, ha az k´zeli rokonsÀgban volt vel¡k.

A mes¢ben a bajba jutott hûst akkor is megsegÁthetik az Àllatok, ha nincs k´z´tt¡k
v¢rs¢gi kapcsolat, csupÀn v¢letlen¡l talÀlkoznak. A àjÂtett hely¢be jÂt vÀrjÊ tÁpusÃ
egy¡ttmük´d¢s felt¢tele, hogy a hûs ́ nszÀntÀbÂl, mintegy erk´lcsi k´teless¢gbûl segÁt
az ÃtjÀba ker¡lû beteg vagy bajba jutott Àllatokon: megosztja vel¡k ¢tel¢t, meggyÂ-
gyÁtja ûket, k´ny´rg¢s¡kre elÀll attÂl a szÀnd¢kÀtÂl, hogy elpusztÁtsa ûket. (àNe lûj meg
engem, te leg¢ny!Ê) A veszedelemtûl megszabadult Àllatok a k¢sûbbiekben elv¢gzik he-
lyette a prÂbat¢telnek szÀnt feladatot. A segÁts¢gre szorulÂ Àllatok a f´ld, vÁz, levegû
lakÂi, ¢s sajÀt ¢letter¡kben ä de csakis ott ä k¢pesek arra, amire a hûs nem. Leggya-
koribb k´z´tt¡k a sÀnta farkas, sÀnta eg¢r, t´r´tt szÀrnyÃ m¢h, partra vetett hal, s¢r¡lt vagy
¢hes kÁgyÂ, madÀr, hangya, nyÃl, kacsa, valamint ä a magyar n¢pmes¢kben ritkÀbban ä
medve, oroszlÀn, tigris. A megsegÁtett ÀllatokrÂl utÂbb kider¡l, hogy fajtÀjuk uralkodÂit
tisztelhetj¡k benn¡k (eg¢rkirÀly, farkaskirÀly stb.), akik rendszerint varÀzstÀrggyal
vagy valamely testr¢sz¡kkel ä karom, szûrszÀl, fog, toll, bûrdarab, pikkely ä ajÀnd¢-
kozzÀk meg a hûst, aki ezekkel bÀrmikor visszahÁvhatja ûket. Az Àllatoknak az a fel-
adatuk, hogy megtalÀljanak valamit vagy valakit, hogy elvigy¢k egy meghatÀrozott
helyre a hûst, megments¢k ¡ld´zûitûl, esetleg meggyÂgyÁtsÀk, ¢lesztûfüvel, vasfüvel,
forrasztÂfüvel feltÀmasszÀk, vagy ä ha ûk nem tudnak rajta segÁteni ä tovÀbbk¡ldj¢k
a megfelelû szem¢lyhez. A hÀlÀs Àllatok nem mindentudÂ ¢s mindenre k¢pes Àllatok,
a hangya p¢ldÀul sosem tudnÀ megoldani a àvÁzbûl tÀrgyat felhozni prÂbÀtÊ, ez¢rt me-
sei szerep¡k szerint ûk a hûs sz´vets¢gesei, akik csupÀn r¢snyire nyitjÀk az ajtÂt az
Àllatok vilÀgÀba vezetû Ãton.

A t¡nd¢rmes¢k mÀgikus tudÀssal rendelkezû Àllatai viszont beavatjÀk a mesehûst
abba a vilÀgba, amelyben sajÀt l¢t¢nek t´k¢letlens¢geit korrigÀlhatja. Az Àllat mÀgikus
erej¢n¢l fogva k¢pes arra, hogy megoldjon egy kilÀtÀstalannak tünû helyzetet, ¢s meg-
mutassa, hogy az ember is k¢pes hasonlÂ tettekre. Az ÀllatoktÂl k´lcs´nz´tt erû tÁpusÃ
mes¢kben egy leg¢ny igazsÀgot tesz a perlekedû Àllatok k´z´tt, akik hÀlÀbÂl àerej¡ketÊ
ä valÂjÀban l¢t¡k l¢nyeg¢t, mintegy ´nmagukat ä k´lcs´nzik neki, Ágy a leg¢ny azt az
alakot tudja felvenni, amely sz¡ks¢ges a kiszabott prÂbÀk teljesÁt¢s¢hez. A mese egyik
1822-es sz´vegk´zl¢s¢ben fellelhetû annak a varÀzsformulÀnak a sz´vege, amely az
ember ¢s Àllat k´z´tti erûcsere ä szubsztanciacsere, energiacsere ä mÂdjÀt r´gzÁti:
àHangyÀk ¢s sasok kirÀlya, add nekem az erûdet, ¢n is odaadom az eny¢metÊ, majd pedig: àHan-
gyÀk ¢s sasok kirÀlya, add vissza az erûmet, ¢n is visszaadom a ti¢det.Ê A mese k¢sûbbi sz´-
vegvÀltozataibÂl hiÀnyzik ez a varÀzsformula, sût az Àllatok sem k´lcs´nzik erej¡ket a
hûsnek, inkÀbb elv¢gzik helyette a feladatot. A mesehûs immÀr nem k¢pes az Àllatok-
kal valÂ azonosulÀsra, a mÀgikus kapcsolat puszta viszonnyÀ degradÀlÂdik. Egy mÀsik
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mese szerint a szubsztanciacser¢t felvÀltja az a motÁvum, hogy az ember test¢be csupÀn
valamely Àllati testr¢sz ker¡l be, Ágy az ember nem csodÀra lesz k¢pes, hanem bizonyos
Àllati cselekv¢sekre. Az çllatr¢szek az emberben mesetÁpusban egy macska szeme, egy
kecske bele ¢s egy disznÂ szÁve ker¡l az emberbe, Ágy az àeger¢szikÊ, àlegelÊ, àf´ldet
tÃrÊ ezutÀn. Vagyis a hûs nem az Àllat mitikussÀ n´velt erej¢hez jut hozzÀ a csere ÃtjÀn,
hanem olyan k¢pess¢gekhez, amelyek k¡lsûleges jegyekkel, ÀltalÀnosan jellemzû tu-
lajdonsÀgokkal hatÀrozzÀk meg az illetû Àllat l¢nyeg¢t.

Az Àllati erû k´lcs´nv¢tele ¢s az Àllati testr¢szek emberbe valÂ ker¡l¢se k´z´tt azon-
ban van egy Àtmenet: az Àllatnyelv meg¢rt¢se. Az Àllatok nem ruhÀzzÀk Àt a hûsre ere-
j¡ket, de lehetûv¢ teszik szÀmÀra, hogy meg¢rtse besz¢d¡ket, s Ágy olyan tudÀst bir-
tokoljon, amely boldogulÀsÀt segÁti. Vagyis bejÀratos is legyen k´z¢j¡k, meg ne is: tud-
jon vel¡k kommunikÀlni, de ne akarjon r¢szesedni abbÂl az energiat´bbletbûl, mely
az Àllati erû k´lcs´nv¢tel¢bûl fakad. Fontos kit¢tel enn¢l a mes¢n¢l, hogy a hûsnek
mint beavatottnak tilos errûl a tudÀsÀrÂl besz¢lnie, mert k¡l´nben meghal. A mese
arra figyelmeztet, hogy a beavatottsÀg k¡l´nleges Àllapot: aki megs¢rti a titkot, vagy
tiltott mÂdon hasznÀlja, arra b¡ntet¢s vÀr. Az Àllatok egy¢birÀnt nemcsak a titoktar-
tÀshoz ragaszkodnak, hanem Âvakodnak az erû vagy a tudÀs v¢gleges odaadÀsÀtÂl is,
¢s szÁvesebben veszik, ha valaki csupÀn Àtmeneti idût t´lt k´z´tt¡k, mintsem folyama-
tosan jelen legyen vilÀgukban.

A madarak hÀrom szerepk´rben ä mÀs ¢s mÀs minûs¢gben ä vannak jelen a mes¢k-
ben. A halott, meggyilkolt szereplûk visszajÀrÂ lelkek¢nt bosszÃ¢rt kiÀltanak; egy meg-
gondolatlanul kimondott Àtok k´vetkezt¢ben elvarÀzsolt nûk¢nt vagy f¢rfik¢nt meg-
vÀltÀsra vÀrnak, mÀgikus Àllatk¢nt pedig szerencs¢t hoznak. A MADçRRç VçLT FIö me-
s¢j¢ben az anya meg´li, megfûzi ¢s f¢rj¢nek tÀlalja fel a fiÀt, akinek csontjait ä a vacsora
marad¢kÀt ä a fiÃ testv¢re szedi ´ssze ¢s rejti el. A fiÃ madÀrrÀ vÀltozva visszajÀr, le-
leplezi a gyilkossÀgot, ¢s megb¡nteti anyjÀt.

A TºND°R ILONç-ban Ilona ¢s tÀrsnûi is madÀr alakban jelennek meg a kirÀly kert-
j¢ben, hogy a csodafa gy¡m´lcs¢nek ellopÀsÀval hÁvjÀk fel magukra a figyelmet. A ma-
dÀr alakÃ, term¢szetfeletti hatalmÃ ¢s sz¢ps¢gü, d¢monikus nû kÁs¢rt¢s a hûs szÀmÀra,
aki elsû lÀtÀsra beleszeret, a nyomÀba szegûdik, de csak viszontagsÀgos prÂbÀk utÀn
nyeri el a t¡nd¢rlÀny szerelm¢t. Az Àllati alakban valÂ kÁs¢rt¢s technikÀjÀt egy¢bk¢nt
a boszorkÀnyok is alkalmazzÀk ä igaz, ebben az esetben az Àllati alak megt¢veszt¢sre
szolgÀl ä, amikor a vadÀszÂ kirÀlyfi elûtt csodasz¢p szarvas k¢p¢ben jelennek meg, ¡l-
d´ztetik magukat, majd valamilyen ¡r¡ggyel ä mÀr boszorkÀny alakjÀban ä kûv¢ vÀl-
toztatjÀk a kirÀlyfit. A mes¢kben a kÁs¢rtû valÂdi term¢szet¢rûl csak ritkÀn der¡l ki,
hogy a mesehûs javÀra szolgÀl.

A H°T HOLLñ h¢t hollÂja eredetileg h¢t fiÃ volt, akikre anyjuk megharagudott, ¢s
m¢rg¢ben azt kÁvÀnta, bÀrcsak mind hollÂvÀ vÀlna. A meggondolatlan Àtok k´vetkez-
t¢ben ÀllattÀ vÀltozott fiÃkat sohasem az Àtkot szÂrÂ vÀltja meg, hanem minden estben
a testv¢r¡k, egy lÀny. Feladata ¢pp ellent¢tes azokkal a hûs´k¢vel, akik Àllati alakot
´ltenek magukra a prÂbÀk teljesÁt¢s¢hez: neki vissza kell hoznia az emberit az ÀllatibÂl.
°pp ez¢rt ebben a mes¢ben nem az ÀllattÀ vÀltozÀs motÁvuma a fontos, hanem az az
erûfeszÁt¢s, amit a lÀny az àemberiÊ visszaszerz¢s¢¢rt megtesz, hogy minden a maga
hely¢re ker¡lj´n, s az Àllatalak ne legyen mÀs, mint az elûzû tÁpusÃ mes¢kben: vesz¢-
lyeket rejtû, de kiismerhetû Àtmeneti otthon, amely megtanÁtja az embert arra, hogy
jelen legyen a vilÀgban a maga valÂsÀgÀban.

A CSODAMADçR cÁmadÂ Àllata mÀgikus madÀr: aki a szÁv¢t eszi meg, az kirÀly lesz,
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aki a mÀjÀt, az gazdag ember. De a mese term¢szete szerint sohasem az r¢szes¡l a sze-
rencs¢ben, aki ismeri a madÀr titkÀt, hanem ¢pp annak rivÀlisa, aki rendszerint v¢-
letlen folytÀn jut a madÀr testr¢szeihez. ý maga mit sem tud az elfogyasztott belsûs¢-
gek hatalmÀrÂl, nem ismeri az Àllatok csodat¢vû erej¢t sem, ´ntudatlanul ¢li meg az
esem¢nyeket. Az Àllati testr¢szek az emberbe ker¡lve tehÀt nemcsak Ãgy fejthetik ki
hatÀsukat, ahogyan az çllatr¢szek az emberben cÁmü tÁpusban, hanem Ãgy is, hogy de-
terminÀljÀk a hûst a hatalom ¢s a gazdagsÀg el¢r¢s¢re.

Vannak olyan Àllatok is a mes¢kben, melyek nem hÀlÀbÂl vagy mÀgikus determi-
nÀltsÀguk folytÀn segÁtenek a hûsnek. A teh¢n, a lÂ, a kecske, az ´k´r a halÀla utÀn gyer-
mek¢t segÁteni, tÀplÀlni akarÂ anya megszem¢lyesÁt¢sek¢nt jelenik meg. A VASFEJþ
FARKAS cÁmü mes¢ben a meghalt anya veres teh¢nn¢ vÀltozva lecsavarhatÂ szarvÀbÂl
eteti fiÀt, mÁg szint¢n Àllat alakban ¢lû ellenfelei v¢gleg le nem gyûzik ût, vagyis v¢g-
legesen visszajuttatjÀk az ÀllatvilÀgba, ¢s lezÀrjÀk elûtte az ÀtjÀrÀs lehetûs¢g¢t. A fiÃ a
teh¢n szarvÀnak (àbûs¢gszaruÊ) segÁts¢g¢vel boldogul a k¢sûbbiekben. A VERES TEH°N
cÁmü mes¢ben a lÀnyÀt oltalmazza hasonlÂk¢ppen az anya, amÁg meg nem ́ lik. EzutÀn
csodÀs fa lesz belûle, s a tovÀbbiakban ebben az alakjÀban segÁti gyermek¢t. Ebben a
tÁpusban is megt´rt¢nik tehÀt a hatÀrok lezÀrÀsa, de mÁg az elûbbiekben az Àllat tes-
t¢nek egy r¢sze k¢pviselte tovÀbb az anyai szeretetet ¢s gondoskodÀst, itt a fa mÀr nem
tart kapcsolatot az Àllatalakkal, hanem teljesen Ãj l¢tmÂdot jelent. A CSONKA TEH°N
FIA mes¢j¢ben az Àllat alakban tovÀbb¢lû anya megûrzi a mÀgikus Àllatok ama k¢pes-
s¢g¢t, hogy lehelet¡kkel fel tudjÀk tÀmasztani a halottat, s Ágy hozzÀk vissza az ¢letbe.

A CSIZMçS KANDöR ¢s a FELES°GSZERZý RñKA cÁmalakjai mÀr nem mÀgikus tudÀssal
vagy sajÀt fizikai adottsÀgaik r¢v¢n segÁtenek a gazdÀjuknak, hanem ¡gyes furfanggal
teszik ût gazdaggÀ ¢s boldoggÀ. A PIROSKA °S A FARKAS ÀllatalakjÀt sem mÀgikus ter-
m¢szetü kapcsolat füzi PiroskÀhoz, talÀn ez¢rt is vÀlhatott a pszichoanalitikus mese-
magyarÀzatok kedvelt t¢mÀjÀvÀ, a kÁm¢letlen csÀbÁtÂ, az Àlnok fenevad-f¢rfi szimbÂ-
lumÀvÀ.

A t¡nd¢rmes¢k k¡l´nleges alakjai azok a vûleg¢nyek ¢s menyasszonyok, akik csu-
pÀn Àtmeneti idûszakot t´ltenek el egy Àllat bûr¢ben. Kettûs term¢szet¡k van: egyr¢szt
rendelkeznek az Àllat fizikai adottsÀgaival, mÀsr¢szt megûrzik emberi tulajdonsÀgai-
kat, mindenekelûtt a gondolkodÀs ¢s a besz¢d k¢pess¢g¢t (MADçRVýLEG°NY, B°KA-
VýLEG°NY, SºNDISZNñVýLEG°NY, KECSKELçNY, MACSKALçNY, ýZLçNY). Kil¢t¡ket
titok fedi, csak a visszavÀltozÀs utÀn tudjuk meg, hogy szem¢ly¡kben elvarÀzsolt l¢ny-
rûl van szÂ. çllat alakban j´het vilÀgra az is, aki csodÀs teherbees¢ssel (az anya tudtÀn
kÁv¡l) ker¡lt az anyja hasÀba, vagy egy hosszÃ idûn Àt gyermektelen¡l maradÂ asszony
kÁvÀnsÀgÀra, aki annyira sÂvÀrog gyermek utÀn, hogy azt sem bÀnnÀ, ha valamilyen
Àllatot sz¡lne. Kisebb-nagyobb prÂbat¢telek utÀn azonban valamennyi Àtmeneti l¢ny
visszakapja eredeti alakjÀt, s elnyeri ellenkezû nemü megvÀltÂja szerelm¢t.

Az Àllatok nemcsak segÁtûk¢nt jelennek meg a mes¢kben, hanem a rossz, a gonosz
megtestesÁtûik¢nt ellens¢gk¢nt is. A boszorkÀnyok, ́ rd´g´k maguk is elûker¡lhetnek
farkas, kutya, macska, fekete kutya vagy kÁgyÂ k¢p¢ben, de ugyanezek az Àllatok szolgak¢nt
is mell¢j¡k szegûdhetnek. A boszorkÀnyok, ́ rd´g´k Àllati alakban valÂ megjelen¢s¢re
az¢rt van sz¡ks¢g, hogy eltitkolhassÀk valÂdi kil¢t¡ket, ¢szrev¢tlen¡l nyomon k´vet-
hess¢k, szemmel tarthassÀk a hûst, hogy az adott pillanatban megkÁs¢rthess¢k, vagy
hatalmukba tudjÀk kerÁteni. Az a mesehûs ugyanis, aki megszegett valamilyen ä Àltala
akÀr nem is ismert ä t´rv¢nyt vagy tilalmat, ÀllattÀ vÀltoztathatÂ, s ez esetben az Àllati
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alak lealacsonyÁtÀst, visszaminûsÁt¢st jelent. Az ÀllatoktÂl k´lcs´nvett erû ellent¢tpÀrja
a testen kÁv¡l elrejtett erû, amelynek titkÀt csak hosszas cselvet¢s, t´bbsz´ri prÂbÀlko-
zÀs ÃtjÀn lehet megfejteni. A Gonosz legyûz¢s¢hez akÀr hÀrom-n¢gy k¡l´nb´zû, egy-
mÀsban ¢lû Àllatot ä a Gonosz manifesztÀciÂit ä kell elpusztÁtani: p¢ldÀul vadkant, an-
nak fej¢ben nyulat, abban galambot ¢s darazsat.

A t¡nd¢rmes¢k Àllatai megtanÁtjÀk az embert arra, hogy szemben¢zzen a benne ¢s
a k´r¡l´tte l¢vû vesz¢lyekkel, ¢s vÀlasszon a felkÁnÀlt lehetûs¢gek k´z¡l. Az Àllatok
ugyanis elvezetik az embert ahhoz a tudÀshoz, melynek elsajÀtÁtÀsa k´zben maga d´nt-
heti el: melyik Àllatot veszi maga mell¢ segÁtûtÀrsnak, s melyiket kezeli ´r´k ellens¢-
gek¢nt.

Az Àllatmes¢k Àllatai
Az Àllatmes¢k Àllatszereplûinek semmi k´z¡k sincs a csodÀhoz ¢s a mÀgikus tudÀshoz.
Mik´zben az emberrel egyenrangÃ mÂdon gondolkodnak, besz¢lnek ¢s cselekednek,
nem keltik a term¢szetf´l´tti ¢rzet¢t. A t¡nd¢rmes¢kben csodÀs elemnek szÀmÁt az,
hogy az Àllatok besz¢lni tudnak ä az Àllatmes¢kben ez müfaji alapk´vetelm¢ny. A t¡n-
d¢rmes¢kben van distancia az emberek ¢s az Àllatok k´z´tt; a mesei t´rt¢n¢s ¢pp azt
mondja el, hogyan t´retnek Àt a vÀlaszfalak k´z´tt¡k: mik¢nt lehets¢ges a k´zleked¢s
a l¢tez¢s egyik mÂdjÀbÂl a mÀsikba. A t¡nd¢rmes¢kben az emberek vÀlnak hasonla-
tosakkÀ az Àllatokhoz, az Àllatmes¢kben ennek ¢ppen a fordÁtottja t´rt¢nik: az Àllatok
egy-egy jellegzetes embertÁpust vagy emberi tulajdonsÀgot k¢pviselnek, mik´zben
megfelelnek Àllati minûs¢geiknek is. A kettû azonban nincs ¢les ellent¢tben egymÀssal,
¢pp a hasonlÂsÀg k´z´tt¡k az ´sszek´tû kapocs.

Minden n¢pnek, nemzets¢gnek megvannak a sajÀt, ÀllatmÁtoszokban gy´kerezû Àl-
latmes¢i. Term¢szetes, hogy az afrikai Àllatmes¢kben a sakÀl, a hi¢na, a leopÀrd, a tek-
nûsb¢ka, a krokodil, a pÂk, az elefÀnt ¢s az oroszlÀn a fûszereplû. Az Àllatokat t´rzsfûn´k´k
irÀnyÁtjÀk, s bÀr t´rzsenk¢nt vÀltozik egy-egy Àllat megÁt¢l¢se, az ¢sz gyûzelme a nyers
erû felett az afrikai Àllatmes¢nek is kedvelt t¢mÀja. Nyugat-EurÂpÀban a moralizÀlÂ
Àllatmese volt n¢pszerü, OroszorszÀgban viszont az Àllatmese inkÀbb Àllatok k´z´tti
viszonyok, ÀllattulajdonsÀgok magyarÀzatÀul szolgÀlt. A kelet-eurÂpai Àllatmesekincs
mindk¢t tÁpusbÂl Àtvett.

A magyar Àllatmes¢k legkedveltebb Àllatai a rÂka, a farkas, a medve, a kakas, a s¡n, a
macska, a kutya, a lÂ, a nyÃl, az eg¢r, a b¢ka ¢s az oroszlÀn, a legkedveltebb sz¡zs¢ pedig
a farkasärÂka vagy medveärÂka szembeÀllÁtÀs. A rÂka egyetlen alkalmat sem szalaszt
el, hogy rÀszedje a farkast (medv¢t), s m¢g attÂl sem riad vissza, hogy megerûszakolja
a juhakol alÀ Àsott lyukba beszorult nûst¢ny farkast. Csak a s¡ndisznÂ, a sz¡rke lÂ ¢s
a kakas tud tÃljÀrni a rÂka esz¢n. Egy¢bk¢nt az Àllatok k´z´tti viszony mindenkori
alapja az Àllatmes¢kben a rivalizÀlÀs, az, hogy ki tudja becsapni a mÀsikat, ki tud ha-
marabb a szorult helyzetbûl szabadulni, ki tud t´bb ¢lelemre szert tenni, s nem utol-
sÂsorban, ki tudja a mÀsikat felfalni. A r¢gi moralizÀlÂ Àllatmes¢kbûl mÀra inkÀbb csak
a szentenciaszerü szÂlÀsok maradtak fenn, p¢ldÀul: àHa a kutya Àrny¢khoz kap, elejti
a koncotÊ, tovÀbbÀ àSavanyÃ a szûlûÊ, àKi k´ti fel a kolompot?Ê, àMacskÀnak k´t¢l a
kolbÀsz, ha el nem ¢rhetiÊ stb.

Az Àllatmes¢k mÀsik tÁpusa eredetmagyarÀzÂ mes¢ket ́ lel fel. Ezek annak okait ku-
tatjÀk, hogy p¢ldÀul mi¢rt haragszik a kutya a macskÀra, a macska az eg¢rre, mi¢rt
szaglÀsszÀk egymÀst a kutyÀk, mi¢rt r´vid a nyÃl farka, miÂta ker¡li a bagoly a v¢rcs¢t
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stb. Ezekben a mes¢kben mÀr az erk´lcsnemesÁtû szÀnd¢knak sincs nyoma, az ember
megszeml¢li az Àllatot, furcsasÀgokat fedez fel rajta, melyekre megprÂbÀl f¢lig tr¢fÀs,
f¢lig helytÀllÂnak gondolt magyarÀzatot adni.

A mümes¢k Àllatai
A n¢pmes¢ben az Àllatok rendkÁv¡l hatÀrozott ¢s vÀltozatlan karakterrel rendelkez-
nek, ismert cselekv¢si ¢s viselked¢si mÂdot teljesÁtenek be. °letvitel¡k sajÀtossÀgai ´t-
v´zûdnek a rÂluk ÀltalÀnosan elterjedt, a viselked¢s¡k megfigyel¢s¢n alapulÂ szte-
reotÁpiÀval. A mümese-irodalom mes¢s Àllatreg¢nyei is ebbûl az alapÀllÀsbÂl indÁta-
nak. Rudyard Kipling A DZSUNGEL K¹NYVE, Felix Salten BAMBI, MÂra Ferenc CSILI-
CSALI CSALAVçRI  CSALAV°R, valamint Fekete IstvÀn Àllatreg¢nyei (VUK, KELE, CSí,
Hö, BOGçNCS, LUTRA) megtartanak valamennyit az Àllatok biolÂgiailag determinÀlt
àjellem¢bûlÊ, ¢s term¢szetrajzi hüs¢gü leÁrÀst adnak, de az Àllatok k´z´tti viszonyrend-
szernek mÀr az emberi vilÀg a mintÀja. A n¢pmes¢k Àllatalakjai egy-egy jellemet tesz-
nek nevets¢gess¢, ezek a reg¢nyek viszont azokat a hamis, ¡res ¢s mindenf¢le szoli-
daritÀst n¢lk¡l´zû emberi kapcsolatokat, melyekn¢l m¢g a vadÀllatok ¢lethalÀlharcon
alapulÂ vilÀga is àembers¢gesebbÊ.

HagyomÀnyos szerep¢tûl megfosztott Àllat a rÂka ¢s a kÁgyÂ Saint-Exup¢ry A KIS
HERCEG cÁmü mes¢j¢ben. A rÂka nem a furfangos kÂp¢ bûr¢ben tetszeleg, hanem a
szÁv, a barÀtsÀg titkait ¢rtû b´lcsk¢nt van jelen, aki megtanÁtja a kis herceget a szÁvvel
valÂ lÀtÀsra. A hangsÃly a cselekv¢srûl a szeml¢lûd¢sre helyezûdik Àt: az Àllat nem ´n-
magÀt, nem is mÀgikus tudÀsÀt adomÀnyozza a hûsnek, hanem olyan tanÀcsokkal lÀtja
el, melyek az emberek k´z´tti eligazodÀsÀt segÁtik. A kÁgyÂ viszont visszakapja mitikus
szerep¢t a t´rt¢netben: az û dolga, hogy ÀtsegÁtse a kis herceget abba a vilÀgba, ahovÀ
a test¢t ä mondvÀn, hogy az tÃl neh¢z volna ott ä nem viheti magÀval. Ez a kÁgyÂ mÀr
nem k¢pes megnyitni az utat ahhoz, hogy a hûs szÀmÀra is lehetûv¢ vÀljon az ÀtjÀrÀs
a k¡l´nf¢le vilÀgok k´z´tt, m¢g csak meg sem teheti helyette vagy vele az elsû l¢p¢seket
ä ez a kÁgyÂ mÀr csak egyet tehet: a kÁgyÂm¢reggel v¢get vethet a kis herceg ¢let¢nek.

A mümes¢kben az Àllatnyelv meg¢rt¢se is bonyodalmak forrÀsÀvÀ vÀlhat. Wilhelm
Hauff GñLYAKALIFA cÁmü mes¢j¢ben a kalifa szelenc¢t vÀsÀrol egy ÀlkalmÀrtÂl, aki va-
lÂjÀban gonosz varÀzslÂ. A szelenc¢ben talÀlhatÂ rejt¢lyes ÁrÀst csupÀn egyetlen ember
tudja megfejteni Bagdadban: à... aki a szelenc¢ben levû porbÂl szippant, ¢s kimondja a va-
rÀzsszÂt: Mutabor ä olyan ÀllattÀ vÀltozhat, amilyenn¢ akar, ¢s meg¢rti az Àllatok nyelv¢t is. Ha
azutÀn vissza akar t¢rni emberi alakjÀba, hajoljon meg hÀromszor kelet fel¢, ¢s mondja ki Ãjra
a varÀzsszÂt. De ha mÀr egyszer ÀllattÀ vÀltoztÀl, Âvakodj: nehogy elnevesd magad, mert egysze-
riben elfelejted a varÀzsszÂt, ¢s Àllat maradsz mind´r´kreÊ.

A kalifa ¢s a nagyvezÁr kiprÂbÀljÀk a port, gÂlyÀvÀ vÀltoznak, de idegenekk¢nt olyan
mulatsÀgosnak talÀljÀk az Àllatok vilÀgÀt, hogy nevet¢sben t´rnek ki, ¢s elfelejtik a va-
rÀzsszÂt. Hauff megûrzi a n¢pmes¢kbûl azt a motÁvumot, hogy az Àllatnyelvet ¢rtûknek
tilos megtenni¡k valami olyasmit, ami az emberi vilÀghoz k´ti ûket (itt ez a nevet¢s),
¢s amikor e tilalmat megszegik, a b¡ntet¢s sem marad el. A kalifa ¢s a nagyvezÁr csupÀn
kirÀndulni akartak az ÀllatvilÀgba, mÂkÀbÂl megtapasztalni valami szÀmukra ismeret-
lent. A mese figyelmeztet¢sk¢ppen elûsz´r is megtiltja nekik a nevet¢st, vagyis azt k¢ri,
hogy az Àllatok vilÀgÀban teljes komolysÀgukkal legyenek jelen. MiutÀn ez nem sike-
r¡l, a b¡ntet¢s is t´bbrûl szÂl, mintha csupÀn valamilyen tilalom megszeg¢s¢¢rt jÀrna:
hÁvatlan vend¢gk¢nt, tr¢facsinÀlÀsbÂl vagy unalomüz¢sbûl az embernek semmi keres-
nivalÂja nincs az Àllatok k´z´tt.
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A medv¢k
àA Legnagyobb MackÂ DolgokrÂl csak a mackÂk tudhattak.Ê

(Tandori Dezsû)

Gyerekkorom Âta meggyûzûd¢sem, hogy a vilÀg tele van mackÂkkal, el¢g kinyitni egy
mesek´nyvet, s csak Ãgy hullanak ki belûle a k¡l´nf¢le medve formÀjÃ egyedek. Pedig
ez nem eg¢szen Ágy van. A magyar n¢pmes¢kben p¢ldÀul alig talÀlni medv¢t, a mü-
mes¢k t´bbs¢g¢ben pedig meglehetûsen egysÁkÃ jellemmel rendelkeznek: brummog-
nak, cammognak, mÀlnÀt ¢s m¢zet esznek, majd egy Àtlag mackÂcsalÀd tipikus tagja-
k¢nt Àtlagkalandokba bonyolÂdnak, esetleg mackÂn¢peknek szokatlan esem¢nyekbe
keverednek: urbanizÀlÂdnak, technicizÀlÂdnak, mi t´bb, àgumizÀlÂdnakÊ.

Ezek volnÀnak az ¢n hÁres mackÂim? Mi¢rt ¢lnek bennem eg¢szen mÀsk¢pp ezek
az Àllatok? Mi a medves¢g krit¢riuma, s kibûl lehet medve? A medv¢k nagyon hason-
lÁtanak az emberhez, s e hasonlÂsÀgot gyakran magyarÀzzÀk k´z´s eredettel vagy egy-
mÀstÂl valÂ szÀrmazÀssal. A n¢pmese hierarchiÀja szerint a medve a legerûsebb az Àl-
latok k´z´tt, û az, akit inkÀbb ereje, mint esze segÁt ki a bajbÂl. A medve tulajdonsÀgai,
jelleme alapjÀn szÂlÀssÀ vÀlt hasonlatok jÂl mutatjÀk azokat a motÁvumokat, amelyekre
a n¢pmes¢k f´l¢pÁtik a medv¢k karakter¢t: alszik, mint a medve; csak a talpÀt nyalja, mint
a medve (lustÀlkodik), erûs avagy morog, mint a medve (mint ahogy ha duruzsol, d´rm´g
valaki, akkor olvassa a medvezsoltÀrt). Aszerint, amit szeret: szereti, mint medve a m¢zet;
megszokta, mint medve a vackort. Aszerint, amit nem szeret: nem jÂ k´lykes medv¢nek fiÀt
faggatni (ahogyan vesz¢lyes az ingerl¢keny emberbe belek´tni). Nem szereti tovÀbbÀ
a medvetÀncoltatÀst s azt, ha valaki elûre iszik a medve bûr¢re.

A medvesztereotÁpiÀkbÂl azok a kivÀlÂan egy¢nÁtett mümesemackÂk l¢pnek csak
ki, akik beteljesÁtik ugyan mindazon elvÀrÀsokat, melyeket jellem¡k determinÀltsÀga
folytÀn a n¢pmesei medv¢knek is illik beteljesÁteni¡k, m¢gis k¡l´nf¢le tÁpusokat k¢p-
viselnek àaz û nagy mackÂsÀgukbanÊ.

Mert mümesei medve valÂjÀban sokf¢le van: D´rm´gû D´m´t´r alias MackÂ Muki
Ãr, Brumi, MicimackÂ, Vackor, Tandori-mackÂk, Maci Laci, Misa Maci, T¢v¢maci,
Ãjabban meg Gumimaci. ýk nemcsak mÀs-mÀs mese- ¢s medvetÁpust k¢pviselnek, ha-
nem a dolgokhoz valÂ hozzÀÀllÀs k¡l´nf¢le mÂdjait is. Sebûk Zsigmond MackÂ Mukija
vid¢ki nemesÃr hazafias ¢rzelmekkel ¢s indulatokkal, Milne MicimackÂja (Karinthy
fordÁtÀsÀnak nagyszerüs¢ge okÀn fogadjuk ût is a magyar mackÂk k´z¢) b¢k¢sen szem-
l¢lûdik a vilÀgban, Kormos IstvÀn Vackorja kiprÂbÀlja a kettûs term¢szet rendj¢t, a
Tandori-mackÂk pedig k¡l´n kis mackÂvilÀgot teremtenek maguknak.

A mümes¢kben hatÀrozott jellemvonÀsokkal egy¢nÁtett medv¢kkel talÀlkozhatunk.
A magyar irodalom elsû hÁres mackÂjÀt Sebûk Zsigmond teremtette meg 1893-ban
MackÂ Muki n¢ven, akit 1909-ben Àtkeresztelt D´rm´gû D´m´t´rre. Sebûk negyed-
szÀzadon Àt jelentette meg àutaztatÂ mackÂmes¢itÊ, melyek MackÂ Ãr szÀzadfordulÂs
kalandjait mes¢lt¢k el: MACKñ öR SZçRAZON °S VíZEN; MACKñ öR UTAZçSAI (Bakony,
Alf´ld); MACKñ öR öJABB UTAZçSAI (Balaton, Budapest); tovÀbbÀ D¹RM¹Gý D¹M¹-
T¹R °S AZ OROSZOK; D¹RM¹Gý D¹M¹T¹R öJABB UTAZçSAI A KIRçLYHçGñN TöL;
D¹RM¹Gý D¹M¹T¹R MINT ¹NK°NTES; D¹RM¹Gý D¹M¹T¹R AZ OLASZ HARCT°REN;
D¹RM¹Gý D¹M¹T¹R A DOBSINAI J°GBARLANGBAN stb. MackÂ Muki nem annyira
medve, mint amennyire vid¢ki kisnemes vagy parasztpolgÀr, kiss¢ müveletlen, lÀtsza-
tokra, illemre ¢s k¡llemre ¡gyelû, pipÀzÂ, eszem-iszom àtekintetes ÃrÊ, aki kedveli az
utazgatÀst, mÀr ha rÀ tudja magÀt szÀnni arra, hogy kimozduljon otthonrÂl. Medve-
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szerü vonÀsai mindig kalandjai k´zben ¡tk´znek ki, ekkor hasonlÁt leginkÀbb a n¢p-
mes¢k tenyeres-talpas, lassÃ ¢szjÀrÀsÃ, becsaphatÂ ¢s kifigurÀzhatÂ medv¢ire. A med-
ve ¢s az ember ironikusan ´tv´zûdik az alakjÀban, s ez k¡l´n´sen akkor mulatsÀgos,
amikor D´rm´gû D´m´t´r ´nmagÀt prÂbÀlja meghatÀrozni, s elvont ¢ndefinÁciÂjÀ-
ban megjelenik az ember felsûbbrendüs¢gi tudata; vagy nemzets¢g¢nek deklasszÀlÂ-
dÀsÀt siratja, netÀn hazafias ¢rzelmeivel tetszeleg: àNem vagyunk Àm mi aff¢le Àllatkerti
mackÂk, akik sÁrva fakadnak, ha szÀlka megy a talpukbaÊ; àLeghÁresebb hûseink orrÀba karikÀt
füznek az emberek, ¢s lÀncon vezetik ûket falurÂl falura, legnagyobb tudÂsaink talpÀbÂl pedig
kocsonyÀt k¢szÁtenekÊ; àA jÂravalÂ mackÂ nem f¢l a muszkÀtÂl, hanem bÀtran szembeszÀll vele,
¢s vagy legyûzi, vagy meghal a hazÀ¢rtÊ. A t´rt¢netek egy¢bk¢nt megjelen¢s¡k idej¢n szen-
zÀciÂsaknak szÀmÁtottak, mert szerepeltek benn¡k a szÀzadfordulÂ esem¢nyei, Ãjdon-
sÀgai, ¢let¢rz¢sei, s a gyerekek egy mackÂ szem¢n kereszt¡l ismert¢k meg a t´rt¢nel-
met, a f´ldrajzot, a politikÀt. D´rm´gû tehÀt mÀra dokumentummackÂvÀ avanzsÀlt,
s alakja inkÀbb t´rt¢nelmi t¢nyk¢nt, mint mesefigurak¢nt ¢rdekes.

Sebûk Zsigmond D´rm´gûje mackÂk sorÀt indÁtotta el. Kormos IstvÀn VackorjÀig
Sas Ede (aki Bocs BÀlint n¢ven publikÀlt) ¢s TÀbori PÀl (¹reg Medve Àln¢ven) TÀ-
ny¢rtalpÃ komÀja, GÀl MÂzes MackÂ Danija, Scossa Dezsû Csek¢ly komÀja, Gombos
F. Albin HÀjas Mukija, Harangi LÀszlÂ MackÂfalvi MackÂja ¢s BonzÂ Mukija, BodÂ
B¢la Brumija prÂbÀlkozik a medveirodalom halhatatlanjÀvÀ vÀlni, kev¢s sikerrel.

A halhatatlan medv¢k k´z´tt van viszont a helye MicimackÂnak, Vackornak ¢s a Tan-
dori-medv¢knek, m¢gpedig k¡l´nb´zû okok miatt. Sebûk medv¢je ä mik´zben m¢re-
teibûl, fizikai adottsÀgaibÂl ¢s szokÀsaibÂl k´vetkezûen az igazi medv¢kre is eml¢keztet
ä elsûsorban a szÀzadv¢g egyik embertÁpusÀnak alteregÂja. MicimackÂ kortÂl ¢s idûtûl
f¡ggetlen ¢letszeml¢letet testesÁt meg: a vilÀggal megb¢k¢lt szeml¢lûdû¢t. Neki mÀr
csak a m¢zev¢s, torkossÀg, falÀnksÀg okÀn van n¢minemü kapcsolata a valÂsÀgos med-
v¢kkel ¢s azok irodalmi toposzaival. Abban k¡l´nb´zik tûl¡k, hogy kicsi (egy esernyû-
be lehet ¡lni vele), a fizikai fÀjdalmakra ¢rz¢ketlen (a l¢pcsûn mancsÀnÀl fogva lehet
ût hÃzni, mik´zben a feje koppanÀsa jelzi a l¢pcsûfokokat, sût bele is lehet lûni), ezen-
kÁv¡l ked¢lyes, szÂrakozott, k´ltûi munkÀssÀgÀban dilettÀns, hiÃ, ´ntetszelgû ¢s fele-
d¢keny. Neme meglehetûsen bizonytalan: Mici? MackÂ? (Az angol eredetiben egy¢b-
k¢nt Kanga az egyetlen àsheÊ.)

Abban, hogy a mümese-irodalomban a medv¢k szerepe a n¢pmes¢khez k¢pest
megvÀltozik, az is k´zrejÀtszik, hogy a medv¢k modellje megkettûzûdik. A szÀzadfor-
dulÂtÂl (a jÀt¢kmackÂ-ipar beindulÀsÀtÂl) kezdve mÀr nemcsak a maga valÂjÀban
amÃgy is ritkÀn lÀthatÂ medve a minta, hanem annak tÀrgyiasult alakja, a pl¡ssmackÂ
is. A mümes¢k mackÂi legalÀbb annyira hasonlÁtanak egy megelevenedû, kalandokba
keveredû jÀt¢k mackÂra, mint amennyire az erdûben ¢lû medv¢kre. Az Ãj medvek¢p-
hez egy¢bk¢nt a mesek´nyvek illusztrÀciÂi is hüen alkalmazkodnak. A medve ettûl
kezdve nem az emberrel, hanem az embergyerekkel alkot pÀrt, s nem mint mell¢k-,
hanem mint fûszereplû van jelen.

MicimackÂ nem a hagyomÀnyos medvelogika ¢s a formÀlis mackÂszerep szerint
rendezi ¢let¢t: sajÀtos elk¢pzel¢se van a vilÀgrÂl, melynek alapja az ok-okozati ´ssze-
f¡gg¢sek figyelmen kÁv¡l hagyÀsa vagy egyik elem¢nek felcser¢l¢se hamis tudÀssal
(vagy az okozat vagy az ok nem stimmel egy-egy jelens¢g megmagyarÀzÀsa sorÀn).
MicimackÂ abszurd vilÀga azonban az¢rt mük´dûk¢pes, mert a t´bbi Àllat is elveszÁti
hagyomÀnyos szerepk´r¢t: Nyuszi nem nyuszi, Malacka nem malacka, Tigris nem tig-
ris, sût rettenetes bûbesz¢düs¢ge ¢s tudÀl¢kossÀga miatt Bagoly sem igazÀn bagoly,
noha valamennyit mindannyian megtartottak klasszikus Àllatszerepeikbûl. Gondol-
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kodÀsmÂdjuk azonos tudÀsbÂl ¢s azonos hibÀkbÂl fel¢p¡lû k´vetkezetes rendszer, s
mert mindegyik¡k ugyanabban t´k¢letlen (¢szbeli k¢pess¢gek ¢s kicsinyes ´nz¢sek),
nagyszerüen szÂt tudnak ¢rteni egymÀssal.

A mümes¢k medv¢i nem egy¢rtelmüen jÂk vagy rosszak, mik¢nt a n¢pmes¢kben
elûfordulÂ medv¢krûl mindig tudhatÂ, hogy segÁteni avagy hÀtrÀltatni fogjÀk-e a hûst.
MicimackÂ eset¢ben a k¢rd¢s f´l sem mer¡lhet: mindk¢t szerepk´r¢ben, jÀt¢k Àllat-
k¢nt ¢s erdei medvek¢nt is ´r´k barÀt marad.

Vackor egy ànevelûd¢si meseÊ eposzi ÀllandÂ jelzûvel (àlompos, loncsos ¢s bozontos,
pisz¢n piszeÊ) ellÀtott k´ly´kmackÂja. A n¢pmesei hûs´kh´z hasonlÂan û is elhagyja ott-
honÀt, Ãtnak indul, de barangolÀsai k´zben nem segÁtûtÀrsakra, lek´telezettekre, ha-
nem barÀtokra lel. ýt nem az ñperenciÀn tÃli vilÀg vonzza, hanem Budapest: ÂriÀsok
¢s h¢tfejü sÀrkÀnyok helyett a forgalmas vÀros idegens¢g¢vel, az urbanizÀciÂ sz´rnyei-
vel viaskodik, de ez legalÀbb olyan neh¢zs¢geket okoz neki, mintha gonosz erûkkel
kellene megk¡zdenie, ¢s hasonlÂ megprÂbÀltatÀsok vÀrnak rÀ az ÂvodÀban ¢s az is-
kolÀban is. Vackor nem gyermekformÀra mintÀzott nagyvÀrosi kismackÂ, hanem va-
lÂsÀgos bocs, aki az erdûbûl, megszokott k´rnyezet¢bûl ker¡l szokatlan k´r¡lm¢nyek
k´z¢, s emiatt ¢letmÂd-vÀltoztatÀsra k¢nyszer¡l. Bocsl¢t¢nek szerepei a vereked¢s, fÀ-
ra mÀszÀs, szabadsÀg utÀni vÀgyakozÀs. ý ¢pp abban k¡l´nb´zik a valÂdi medv¢ktûl,
amiben MicimackÂ hasonlÁt hozzÀjuk: nem szereti a m¢zet, ¢s csak a gyerekek kedv¢¢rt
gyûzi le averziÂit. Kormos szocializÀciÂs folyamatnak veti alÀ a kismackÂt, de didaxis
¢s moralizÀlÂ szÀnd¢k n¢lk¡l, inkÀbb ironikusan ¢s ´nironikusan fogalmazza meg a
beilleszked¢shez sz¡ks¢ges magatartÀsmintÀkat. VackorbÂl nem hiÀnyzik a mÂdszerek-
kel szembeni tiltakozÀs, lÀzadÀs, az Ãj helyzetektûl valÂ szorongÀs, az ismeretlentûl valÂ
f¢lelem, s ezek a mesei medvetapasztalatok szokatlansÀgukkal keltenek figyelmet.

A Tandori-medv¢k olyan erûteljes szem¢lyis¢ggel rendelkeznek, hogy nincs sz¡k-
s¢g¡k emberi tulajdonsÀgokra. Titkuk az, hogy ûk teszik a tÀrgyakat ¢s a k´r¡l´tt¡k
¢lûket (term¢szetesen a verebek kiv¢tel¢vel) medv¢v¢. àMackÂ lesz nekik elûbb-utÂbb min-
den. Medve vagyok ¢n, medve vagy te, medve az elefÀntos radÁr, medve a Lipton-doboz, vagyis
Liptonka, ¢s talÀn mÀr a SÀrga Ernû is medve.Ê Az ÁrÂ mint Medvetalp ¢l k´z´tt¡k, s meg-
tanulja, hogyan lehet medveszemmel figyelni a vilÀgot. Nem akar a medv¢kkel azo-
nosulni, nem akarja magÀhoz idomÁtani ûket, hanem el- ¢s befogadja a medvel¢tez¢s
minden mÀstÂl k¡l´nb´zû voltÀt. àýk nem ugyanezt a parkot lÀtjÀk, amit ¢n, gondolta Med-
vetalp. ýk a medve Parkot lÀtjÀk, de ¢n hiÀba vagyok Medvetalp, azokon a kis utakon csak az
û talpuk jÀrhat-kelhet.Ê A Tandori-medv¢knek àsajÀt MINDENºK van minden¡tt ezen a
vilÀgonÊ: medvej¢gpÀlya (Kis MackÂ Barlangcsarnok fedett j¢gpÀlya), medveuszoda
(Nagy MackÂ Barlangcsarnok fedett uszoda), kismedve-f¡rdûlepedû (àmert az ember-
f¡rdûlepedû az ́ sszes medv¢t betakarta volna, akkora voltÊ), medvemozi, medvek´z¢rt, med-
veleves, medvekonyha, medve-H°V, medveszalÀmi, medvekolbÀsz, medves´r, med-
vefa (Nagy Medve Park). S van medveÃszÀs (medve-pillangÂ ¢s vegyes-medve), ¢s van
medveÁt¢let, medveszokÀs ¢s mackÂ´r´m¡nnep. A medv¢k h¢tk´znapi ¢lete lÀtszÂlag
megegyezik az emberek¢vel: szomorÃak, kÁvÀncsiak, panaszkodnak, ¢rdeklûdnek, fo-
gyÂkÃrÀznak, t¢v¢t n¢znek, nyomdÀba sietnek, sakkoznak ¢s filmeznek. De ezeknek
a mackÂknak nincs sz¡ks¢g¡k cselekv¢seken tÃli emberi hasonlÂsÀgokra, sajÀt ́ nt´r-
v¢nyü vilÀgukbÂl kiszÂlva arra tanÁtanak, hogy a àmedves¢gÊ kit¡ntetett l¢tÀllapot.
Azt fogadjÀk maguk k´z¢ medv¢nek, aki ¢szreveszi a vilÀg rejtett kincseit (mackÂit),
lehajol ¢rt¡k, legyenek azok becsÃszva, begurulva vagy beszorulva bÀrhova is, felveszi,
biztonsÀgba helyezi ¢s vigyÀzza mindet. Akinek el sem kell mes¢lni a medvetitkokat,
mert felismerte valamennyit egymaga.



àMindegyik mackÂ mÀs, ¢s m¢gis mindegyik mackÂ ugyanazÊ, mondja MedvetalpäTando-
ri, de bizonyÀra û is tudja: Medve nem a cselekedetei r¢v¢n vÀlik valakibûl, hanem
abbÂl a tudÀsbÂl, hogy bÀr valÂban àmindenf¢le medve is vanÊ, Medv¢je mindenkinek
csak egy.

OrbÀn OttÂ

HOLDK°NT SºT F¹L A FçK HEGY°N
KÀnyÀdi SÀndornak

Ave, Galambfalva, fi-sarjad
tolla nyomÀn a vers kisarjad,
mert k´ltû az istenadta
(tehets¢g¢t Isten adta,
nyomozta ki a Szeku,
mik´zben buzgÂn figyelte;
az akciÂ fedûneve: àíme az elme!Ê),
s mondhatnÀnk is, hogy C'est tout.

Csakhogy ez Ágy nem volna igaz.
E vid¢ken a vers nem mezei gaz.
A k´ltû itt, mint a g¢p¢sz;
hogy mük´dhess¢k az ¢p ¢sz,
fÃr-farag, b¡tyk´l, fusizik, le nem Àll,
valamit mindig megreparÀl.
Van neki ehhez egy roppant fÂrja,
otthon, a hiuban spÂrolt metafÂrja,
ami manapsÀg olyan nagy kincs,
amilyen m¢g a csemp¢sznek sincs.
így azutÀn, ha Ãgy alakul,
s az ´r´k ki-van-f´nn, ki-van-alul
Ãgy ¡t ki, ahogy szokott, balul,
û m¢g mindig szÂlhat dalul.
°s p´r´ly a szÂ, a ritmus ¡llû ä
szikrÀt hÀny a k¢t K¡k¡llû.

Az ember, hogyha magyar ¢s k´ltû,
szÂt a szÂba hasztalan ´ltû,
mielûtt ¢rne gyÀszos v¢get,
begyüjt n¢mi b´lcsess¢get;
lÀtja, a vilÀg por ¢s sÀr.
Clausenburg, Cluj, KolozsvÀr,
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