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MAGYAR I'ARASZTMESÉK 

A magyar néprajz munkásai egy jelentős tartozásuk lerovásához tették 
meg az első lépést az 1951-es könyvnapon. Ortutay és Katona Imre gondozá-
sában egy hézagpótló népmesegyűjtemény látott napvilágot (Magyar 
parasztmesék. I. Budapest, 1951. Szépirodalmi Könyvkiadó. 456 1. 8D.). Most, 
hogy derülő kedvvel forgat juk » ezt az értékes gyűjteményt, meghökkenve 
kérdjük: miért ily későn kapja dolgozó népünk kezébe ezt a könyvet? 
A kötet bevezetője, Ortutay Gyula, kettős magyarázattal szolgál. „Hiába 
múlt évre-év, nem fogtunk hozzá népünk költészeti kincseinek tervszerű 
kiadásához: sem a csak irodalmi, gyönyörködtető, sem a tudományos, szakmai 
kiadványok előkészítéséhez. Gyűjtöttünk, hiszen több kötetre való kéziratos 
anyag vár publikálásra, köztük 1848 ma is élő mondáinak, hagyományainak 
anyaga, ú j mesemondó tehetségek összehordott értékes tudása, régi gyűjtők 
kiadatlanul porosodó jeles kéziratcsomói. Amíg egyrészt hát szorgalmasan 
dolgoztunk, garmadába hordtuk az anyagot, ugyanakkor nem harcoltunk 
azért, hogy segítse irodalmunk fejlődését is." A néprajzkutatók önkri t ikáját 
Ortutay egy objektív okkal tetézi, a kedvezőtlen légkörre utal. „Egyes .bal-
oldali' túlzók úgy gondolták, hogy a feudalizmus és kapitalizmus bilincsei-
ből a szovjet felszabadítás segítségével kilépő parasztságunk elé nem szabad 
ú j ra odaadnunk éppen a feudális korszakának egyik legjellemzőbb alkotását, 
népmeséinek világát. A benne tükröződő muttat, a mesei világképet reakciós-
nak tartották, királyfiak, királylányok, tündérek történetének s e történetek 
telve hiedelmekkel, babonás megoldásokkal, rémes, ijesztő részletekkel, néha 
meg tán nagyon is vaskosak." Ha nom a kiadvány megjelenése fölött érzett 
őszinte öröm, hanem a késése miatti bosszúság adta volna kezünkbe a tollat, 
akkor bizonyára megkérdenők a szép bevezető tanulmány tudós írójától: 
ugyan miért nem rázta föl tudománypolitikánk hivatott vezetője a szuny-
nyadozó néprajztudósokat? Ha baloldali elhajlók gáta t emeltek a népmese-
kincs feltárása elé, miért nem fordultak a közoktatásügyi miniszterhez, 
Ortutay Gyulához, aki maga jeles munkása ennek a tudománynak s aki — 
ínég a fölszabadulás előtt. — olyan kapcsolatban volt a szovjet néprajztudo-
mánnyal, hogy könnyűszerrel megcáfolhatta volna a baloldai túlzók hamis 
érveit, rámutatva a szovjet élenjáró példára e téren is. Ám ezek helyett az 
éppen nem jogosulatlan kérdések helyett, állapítsuk meg, hogy nemcsak 
irodalmunkban, hanem tudományos életünkben sem ismeretlen fogalom a 
sematizmus. Mert mi egyéb akadályozta meg e népmesék megjelenését, mi 
más kötötte meg a kutatók kezét, mint egy sematikus elképzelés a szocialista 
műveltségről, a szocialista irodalomról! A fiktív, élettől idegen kategóriákba 
nem illett bele a népmesék tündérvilága, ezért kellett elhalni a meseszónak. 
Hogy ezen a kezdetleges fokon túljutottunk, az azt mutatja, hogy kultúr-
forradalmunk minden téren diadalmaskodik, hogy az élenjáró szovjet példa 
elfogultságunk bilincseitől is megszabadít. 4 

Csokonai még a nyilvánosságra sóvárgó költő és a tudós irodalmár 
féltékenységével néz a mesék népszerű világára. De milyen vidáman meleg-
szik bele a „füstös kezű és ábrázatú" Szuszmir meséjébe, milyen hiteles ízzel, 
népmesegyűjtők viaszlemezére kívánkozó hangon tud mesélni! Mikor elítéli 
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a népmesét- a Dorottya Élőbeszédében, milyen jártasságot áru l el a mese-
világban s egy ponton valósággal belemelegszik a mesélésbe: „Csak vegye 
az emberi lélek méltó képzelőre! Egy kies rézerdő, túl az Óperencián — egy 
kerek erdő, melyben ezüst madarak szólanak — ez már valami: de abban 
osztán egy arany vár, mely kakassarkantyún forog — már megmeg valamibb; 
hanem a tündérkirálykisasszony, akinek minden pi l lanat jára orientális 
gyöngyök peregnek. . ." Nem kell nagy stílusérzék ahhoz, hogy megérezzük 
az „abban osztán"-szerű fordulatban, hogy ott már-már a mese kezd csörge-
dezni.. . Vörösmarty, Pulszky „Népmondái"-ról szólva, már elvi tudatosság-
gal tereli az írókat a népköltészet forrásához: „Ha valahol, nálunk igazán 
elvált gyökerétől a költészet s nemcsak a nép életében nem, hanem még egy 
felsőbb s habár mesterkélt, die mégis létező világ szokásaiban sem gyökere-
zik; mert ettől íróink többnyire távolestek. De ha, mint bíráló hiszi, igaza 
лап Pulszkynak abban, hogy a felsőbb, magasabb világ nem nyúj that elég 
tápot a költő lelkének, úgy e fogyatkozáson nem kell annyira sopánkodnunk, 
mint inkább figyelmünket a durva, de természetes nép felé fordítanunk, el 
nem mulasztva mindazáltal a lehető haladást egyéb irányok felé is." Ha 
Vörösmarty szavában van is még egy kis fenntartás, ennek Petőfinél már 
nyoma sincs. „Hol van oly merész képzeletű költő, mint a nép!" — kiál t ja 
elragadtatással. Arany János az „egyetemes népszellem megnyilatkozását" 
lá t ja népmeséinkben, s mint kincstartókra a kincsőrzést, úgy rója a nép-
mesegyűjtőkre a hitelesség megőrzésének követelményét. A dicséretekben, 
elismerő jelzőkben oly fukar Arany a paraszt mesemondó „költői lelké"-ről, 
„alkotó ösztöné"-ről beszél s a népmcsegyüjtést „dicsőség"-nek nevezi. ,,Toldi 
nyelvét a népnek köszöni" — vallotta egy levelében, a homérosi eposzokat 
is mint népi költeményeket becsülte: „Bennök az egyszerűség költői fenség-
gel párosulva van, s ha nem ez a népi költemény feladata, úgy nincs róla fo-
galmam. Ez lebegett előttem, midőn Toldit í r t a m . . . " Irodalmunk demokrati-
zálódása és a népköltészet, a népi mesemondás iránti fokozódó érdeklődés 
kart karbaöltve halad: akik a legnagyobb csúcsokra jutottak, azok — tudva-
tudatlam — mesterüknek fogadták el a mesemondó népet. 

Ma fokozott jelentősége van a népköltészet, népmese föltárásának, föl-
dolgozásának s annak, hogy a néprajztudomány munkája ne maradjon tudó-
r-ok tudománya, hanem közismertté, a szó szoros értelmében népszerűvé vál-
jék. „Nem ismerheti a dolgozó nép igazi történetét az, aki nem ismeri a nép 
Íratlan alkotásait" — mondotta Gorkij. Épülő szocialista kultúránk alapjához 
tartozik a dolgozó nép történetének elmélyült ismerete. De teljesértékű 
irodalomismeret sincs a nép Íratlan költészetének ismerete nélkül. „Üjra 
felhívom rá figyelmüket, elvtársaim, hogy a folklór, a dolgozó nép szóbeli 
művészete alkotta meg a legmélyebb és legélénkebb, művészileg legtökélete-
sebb hőstípusokat" — mutatott rá Gorkij a Herkules-, Prometheus-, Faust-
szimbólumok eredetére — „mindezek olyan szimbólumok, melyek megalkotá-
sában harmonikusan egyesült a ráció és az intuíció, az ész és az érzelem". 
Gorkij a népköltészetnek egy olyan tulajdonságára is rámutat , mely ú j 
szocialista kultúránknak nemcsak történeti a lapjá t segít munkálni, hanem 
a jövő felé ád iránymutatást . A polgári irodalom legterhesebb öröksége a 
pesszimizmus. Ennek a pesszimizmusnak nálunk, különösen a Horthy-fasiz-
mus éveiben, egy egészen sajátos vá l fa ja fejlődött ki, mely a „magyar fa j t á t " 
eredendően sorsverte, elátkozott, végzete felé tántorgó népnek látta. A vaskos 
primitívséggel megfogalmazott „turáni átok"-tól egészen Prohászka Lajos 
kultúrtipológiai rendszerének tudományos látszató „magyar finitizmus"-áig, 
százféle módon oltották köztudatunkba azt, hogy veszendő nép fiai vagyunk. 
„Igen fontos megjegyeznünk, hogy a folklórtól távol áll a pesszimizmus, 
noha a folklór megteremtői nehezen, keservesen éltek; rabszolgamunkájukat 
minden értelmétől megfosztották a kizsákmányolók, egyéni életük pedig jog-
talan és védtelen volt. De mindamellett a közösségbe belegyökeredzett hal-
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hatatlanságának a tudata s az a meggyőződése, hogy minden ellenséges erő 
fölött győzedelmeskedni fog" — írja Gorkij. A burzsoá individualizmus 
pesszimista örökségétől a néppel való teljes azonosulás szabadíthatja meg 
irodalmunkat végképp, ennek az azonosulásnak egyik ú t j a az, ha irodalmunk 
ismét merít a népköltészet éltető vizéből. Nem véletlen, hogy Petőfi a leg-
kevésbbó pesszimista alakja irodalmunk történetének, az a költő, aki a leg-
teljesebben tudott azonosulni dolgozó népünkkel. 

Ortutay széles perspektívára tekintő „Bevezető"-je ezeknek a Gorkij-i 
szempontoknak, a szovjet néprajz és a szovjet irodalomtudomány alapelvei-
nek alkalmazásával jellemzi a magyar parasztmeséket. Eleve elkülöníti fel-
fogását három lényeges pontban a mult terhes örökségétől. Nem vész bele 
a mesék keletkezésének a múltban oly kedvelt kérdésébe, hanem rámutat 
arra, hogy ezek a keletkezéselméletek, tételeik minél meggyőzőbb szemlélte-
tése kedvéért, hogyan mosták el az egyes népek mesevilágának sajátos fejlő-
dését, nemzeti sajátosságait, történeti-társadalmi harcaik tükrözését s ezzel 
hogyan vált a nyugati folklórkutatás a kozmopolitizmus melegágyává. 
Leszámol a „lesüllyedt kul túr javak" elméletével, azzal a fölfogással, 
mely szerint a parasztmesékben a lovagi epika felfogásmódja él tovább. 
Leszögezi ugyan, hogy „a lovagi költészet is, mint minden nagy költészet 
Homérosz óta, inkább a néptől nyert ihletést", de igen helyesen a kérdés egé-
szét, mint nem lényegest, mint álproblémát, elutasítja. „Inkább a r ra szeret-
nénk rámutatni — ír ja Ortutay —, hogy azok az eszmények, azok a jellem-
vonások, amelyek e tündérmesékben kalandos fordulataik során megnyilat-
koznak, a kapitalizmus züllesztő időszakában is alkalmasak voltak arna,, 
hogy népünkben az eszmei szilárdságot, az elnyomók iránt i gyűlöletet ébren 
tartsák, s mindig is elébe rajzol ják népünknek, legnagyobb elhagyatottsága 
idején is, annak a hősnek az alakját, aki szabadítója lehet. Az a lényeges, 
hogy ma is, a szocializmus építésének időszakában felismerjük, hogy a mese-
hős jellemvonásai alkalmasak azoknak a nagy eszméknek felkeltésére i f jú-
ságunkban, amelyekre a P á r t tanít." A harmadik kérdésben pedig, ellentét-
ben sok népszerű nyugati tudóssal s egyetértésben a szovjet folklóristákkal 
és Arany László, Kálmány Lajos magyar hagyományára támaszkodva, nem-
csak az úgynevezett tündérmeséket fogadja be a mesekincsbe, hanem azokat 
a szókimondó, anekdotikus, t ré fás történeteket is, melyek eddig csak a szak-
mai kiadványokban, ott is a perifériákon húzódtak meg s amelyekben 
népünk „elveti a mégoly átlátszó jelképes előadásmódot is és ugyancsak 
nevén nevezi barátait s ellenségeit". Ortutay interpretációjából általában 
örvendetesen hiányzik minden áltudományos kerülgetése a társadalmi 
problémáknak, nem beszél általában parasztmeséről, hanem nyíltan 
kimondja: „Ezeket a meséket a szegényparasztság teremtette és őrizte. 
A nagygazdák ilyen meséket még hallani sem hallgatnak szívesen." Épp^n 
a társadalmi problémák helyes fölvetése óvja meg a sivár vulgarizálástól. 
Nem hallgat arról, hogy meséink egy jelentős rétegének hőse Rudolf királyfi 
— akit igazán méltatlanul ér ez a megtiszteltetés! — és nem leplezi el a pénz-
nek, a vagyonnak nagy szerepét meséinkben; hanem megmagyarázza: „Azt 
persze a kapitalizmussal szövetkező feudalizmus hatásának kell tekintenünk, 
hogy a mesehős előtt . . . a bosszú mellett milyen értéke, varázsa van a vagyon-
nak, a pénznek. Érthetőnek kell tartanunk: a mese az adott társadalom fel-
fogását tükrözi ezen a téren is. A minden hatalomtól, a felemelkedés, a sza-
badulás reményétől megfosztott parasztság úgy látja, hogy ebben a rend-
szerben a szabadulás egyik ú t j a a meggazdagodás." 

Pártos, a nevelés nagy szempontjait szem elől nem tévesztő „Bevezető"-
jével csak két ponton szeretnénk perbe szállni. Az egyik egy egyébként 
szellemes ötlet. A telhetetlen kis gömböcről szóló mesével kapcsolatban azt 
í r j a : „ . . . ha mai olvassuk, a telhetetlen kis gömböc úgy tűnik fel előttünk, 
mint a feneketlen gyomrú imperializmus, amely eszi, zabálja a népeket, 

349* 



országokat, amíg a kis kanász bicskája fel nem hasít ja a hasát. Csak úgy 
áradnak belőle a felszabadult népek. . . " Ez bizony csak ötletpattintgatáp. 
nem egyéb. A kis gömböc telhetetlen bendőjének elég a kis kanász bicsakja, 
de nem teszünk jó szolgálatot népünknek, ha a hatalmas béketábort és annak 
a hatalmas Szovjetunió vezette Jbékeharcát egy ilyen ártat lan sebészi műtét-
tel hasonlítgatjuk. A békeharc nem ilyen egyszerű műtéteeske és a kis 
kanász az elnyomott, magárahagyottan küzdő nép Ludas Matyi-szerű magá-
nos hőseinek lehet csak jelképe. A másik pont egy hiányérzetünk. Ortutay 
kitűnő bevezetése nem sok ügyet vet ezeknek a meséknek formai szépségeire, 
a népmese stilisztikájára, szerkezetére), a meseműfajokra stb. Ez bizony elég 
nagy kár, annál nagyobb, mert a jegyzeteket készítő Katona Imre sem tesz 
ezirányban egy lépést sem, s annál megbocsáthatatlanabb, mert Ortutayt 
nem gátolhatja e téren a szaktudós szakmai korlátozottsága, emlékeztetünk sze-
r int mint irodalomtörténész lépett a tudományos életbe és mint irodalmi 
kritikus ki-kitört szaktudománya bástyái közül. Elismerjük, hogy főfeladata 
az volt — s ezt teljesítette is —, hogy áttörje a népmese i ránt mutatkozó 
közönyt, feloldja a hamisan értelmezett ideológiai bizalmatlanságot, de ezek 
a mesék megérdemelték volna, hogy eszmei és formai egységben méltassa 
őket. Már csak azért sem érthető ez a formai közöny, mert a válogatás szem-
pontjai közül nem hiányzott az esztétikai értékelés szempontja sem: a közölt 
mesék teljesértékű műalkotások. 

A kötet ötven parasztmesét közöl egy évszázad mesekincséből; van a 
kötetben olyan mese, melyet még Gyulai Pál jegyzett fel s van olyan, melyet 
i951-ben gyűjtöttek. Az idő-skálánál nem szűkebb a lelőhelyek szín-skálája 
sem, székely népmeséktől Dunántúl mesevilágáig, Baranyától Zemplénig, 
minden tájról felhangzik a mesélők hangja. Az irodalmi igényű olvasó szá-
mára számtalan tanulsággal szolgál a sokféle mese. Hadd vessek föl ezek 
közül néhányat. 

A mesefők közül általában két típust tartunk számon. Az egyik a szok-
ványos, hangulati déző ,díszítményes mesekezdet: „Hol volt, hol nem volt, 
hetedhét országon is túl volt, az Óperenciás tengeren innen volt, az üveg-
hegyeken meg túl volt stb." A másik közismert típus inkább társadalmi jel-
legű, meghatározza a hős, vagy, hősök hovatartozását: „Egyszer volt egy 
özvegyasszony, annak volt két fia", vagy: „Hol volt, hol nem volt, volt a 
nagyvilágon egy szegényember", vagy: „Volt egyszer egy királyfi." Ezek 
mellett —• s bizonyára még számos variáció mellett — ez a gyűjtemény olyan 
mesefőket is tartalmaz, melyeket hirtelenjében deduktív expozíciónak neve-
zek, a példák megmutatják, miért : 

„Elindult egyszer egy kövér pap barna kenyeret keresni, mert a fehéret enni 
már megunta." 

„Egy legény elvett feleségül egy dologtalan gazdag lányt: még pedig azt 
fogadta, hogy sohasem veri meg." 

„Egyszer itt a Bakonyban volt egy földhözragadt szegény seprűkötőnek tizenkét 
lusta lánya, meg rá még egy iszákos, csatázó felesége." 

„Még akkor nem voltak tagban a határok, csak azután, hogy ezek a spión 
Károlyiak, a grófok spiónságukkal megölték Rákóczit, úgy lett az övék a sok birtok, 
ahol nekik éppen jólesett ." 

Ezekbe a mesefőkbe eleve bele van sűrítve az a probléma, amit a mese-
költő képzelet meg fog oldani. A mesehallgató tudja eleve, hogy a válogatós-
bélű papnak meg kell bűnhődnie, hogy a seprűkötőnek férjhez kell adni 
teméntelen sok lányát s hogy a grófok spiónságai u tán kell jönni olyan 
csodának, amikor azt mondják a népnek: „Minden földnek vissza kell szállni 
a néphez, amelyiktől elszakasztották." Erre a sűrített expozícióra csak a 
világirodalom legnagyobb novellistáinál, lírikusainál, drámaíróinál találunk 
kivételesen egy-egy példát. Művészi hatása részint azonos azzal, amit az író 
ós olvasó cinkos „összekacsintásának" neveznek, mikor a művész eleve be-
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ava t ja hal lgatóját az elkövetkezendőkbe, részint az a feszültség, amit a nyil-
tan föl tár t probléma meztelensége kelt: akárhogy megfogadta is a szegény-
legény a lusta gazdag lánynak, hogy nem fogja elverni, mégsem lehet, hogy 
elkerülje az ellazsnakolást, váj jon hát hogy kerít sort r á j a ? A biztonságnak 
és a feszült kíváncsiságnak ez a mesteri összhangja is azt mutatja, milyen 
párat lan művész a nép. 

A népmesék egyik ismert sajátossága, hogy néhány stereotip jelzőn 
kívül (szép, nagy stb.) állig használnak jelzőt a mesemondók, holott a költői 
elbeszélésnek egyik legszebb dísze a jelző. Nem f i r t a t juk most ennek az okát 
s annál a problémánál sem időzünk, hogyan függ össze a jelzőszegénység az 
ugyancsak ismert hasonlathiánnyal. Inkább arra h ív juk fel a f i g y e l m e t 
hogy olykor, kivételesen a mesemondók is élnek a jelzővel. Azt tapasztaljuk, 
hogy a jelző r i tka használata éppen nem válik kárára a mesemondás szép-
ségének s ha egy-egy jelzőre bukkanunk a mesékben, azok valósággal kivirí-
tanak a, szövegből, mint különös, r i t t e virágok. Éppen, mert ritkák, nem is 
sablonosak: aranyhéjú halacska, nyálkás sár, gyönyörű iszahású kard, 
teddleneroiitsd kondásgyerek, stb. Milyen friss, eleven, tárgyias megfigyelés 
szülöttei ezek a jelzők! A sterotip jelzők használatával is el tudják a mese-
mondók érni ezt a hatást A király f u t á r j a nagy üzenettel érkezik. Mennyi-
vel jobban kiemeli az üzenet fontosságát áz ebben az összetételben szokatlan 
nagy szó, mintha a f u t á r fontos, jelentős stb. üzenettel érkeznék. 

Számos problémát vet fel ez az értékes gyűjtemény ezeken a példaként 
felvetett tanulságokon kívül. Érdemes lenne foglalkozni azzal a kérdéssel, 
hogy a meglehetősen körülhatárol t típusokkal dolgozó mesemondóművészet 
hogyan tudja mégis egyéníteni hőseit hogy a „volt egyszer, hol nem volt" 
kortalanságában ós m „Óperencián túli" mesetájon hogyan jelentkezik a kor 
és t á j konkrét bélyege, hogy az epikus elbeszélő modor milyen szerencsésen 
párosul a drámai ábrázolással, nem lenne haszonnélkülvaló a mesebefejezés-
típusokat egyszer történeti fejlődésükben megvizsgálni, vagy egybevetni egy-
egy, a mesevilágból és az í rot t irodalomból egyaránt i smer t történet népi és 
inűköltői változatát. Ezekkel a kérdésekkel és még sok mással is bizonyára 
fognak ma jd foglalkozni irodalomtudósaink is. De fontos volna, hogy íróink 
is elmélyedve olvassák mesekincsünket Nemcsak irodalmi nyelvünk fr issülne 
föl, hanem elbeszélő irodalmunk minden műfa j i problémájára is ú j fény 
derülne. Róka László 
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Kultúrf i rradalmunk hovatovább utóiéri gazdasági és társadalmi i ramun-
kat. Nem ment ez könnyen: tömérdek volt a pótolnivalónk. Nagy íróinkat még 
az értelmiség is most kezdi megismerni haladó mivoltukban. Dolgozó millióink 
pedig hozzá sem jutottak a remekművekhez; — éppen ezért a Magyar Klasszi-
kusok ú j kiadásával elsősorban rájuk kell gondolnunk s a tszos-parasztra, 
munkáslányra, honvédre és szakérettségis diákra. Kri t ikánkat is ez a fő szem-
pont vezesse, ha meg aka r j a adni a sorozatnak a szükséges támogatást. 

Kölcsey korszerű kiadása könnyűnek látszik Révai József tanulmánya 
után, amelynek legmeglepőbb fölfedezése nem is a költő volt, hanem a politikus: 
Bacsányi ós Petőfi, 1789 ós 1848 áthidalója. A már tulajdonkép ebből követ-
kezett, hogy Kölcsey pesszimizmusa nem születési hiba, hiszen az ő korában 
mást, mint keserűséget a haladó gondolkozók nem érezhettek. De alább még 
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