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Nagy Olga: A TÁLTOS TÖRVÉNYE 
NÉPMESE ÉS ESZTÉTIKUM 

Nagy Olga a kolozsvári egyetem filológiai fakultását végezte el, majd 
nyugdíjaztatásáig a kolozsvári néprajzi és folklorisztikai intézetekben 
dolgozott, elsősorban népmesegyűjtései jelentősek, de maga is író, aki 
meséket, sőt sépprózát is publikált. Tanulmányait a romániai és hazai 
szakfolyóiratok közlik. Könyvei közül a legjelentősebbek az egyéni 
alakitókészségéről nevezetes görgényűvegcsűri mesemondó anyagát 
közzétevő kötet (4 mesemondó Jakab István. A meséket gyűjtötte és 
lejegyezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Nagy Olga és 
Vöő Gabriella. Bucurejti, 1974. Editura Academiei Republicii Socialiste 
Románia), valamint a széki mesekincs egy kevéssé ismert, élvezetes 
gyűjteménye (Paraszti dekameron. Válogatás scéki tréfákból és el-
beszélésekből. Bp. 1977. Magvető), ezen kívül egy magyar nyelven 
elmondott cigánymese-kötet (Zöldmezőszámya. Marosszentkirályi ci-
gány népmesék. Bp. 1978. Európa) a Népek meséi sorozatban. Mind-
ezekhez társulnak kommentárok, és ezekben meseelméleti szempontból 
is fontos megjegyzések: a mesemondó egyéniségéről, a mindennapi 
szórakoztató történetekről, a kötetlenebb szerkesztésű és fantázia-
gazdag cigánymesékről. Voltaképpen a terepmunka és a közvetlen meg-
figyelések alakították ki Nagy Olga meseelméleti elképzeléseit, és ezek-
hez igen sokfelé ágazó olvasmányanyagot is hozzátett. Korábbi köteté-
ben (Hősök, csalókák, ördögök. Esszé a népmeséről. Bukarest, 1974. 
(Criterion) tulajdonképpen a mesei műfajok bemutatását kísérli meg, a 
hős figurájának a középpontba állításával. Mostani könyve a szerkezet 
és a stílus kérdéseit veszi elő, és azt esztétikumnak tekinti. Voltaképpen 
ez a könyv is esszé-jellegű, több ízben is érinti ugyanazt a gondolatot, 
jegyzeteiben nem annyira a forrásmunkák, mint inkább oldal-
gondolatok szerepelnek, számos olyan munka is szerepel irodalom-
jegyzékében, amelyre a könyv nem hivatkozott, a főszövegben pedig 
néhol apró megállapítások vannak adatolva, kardinális állítások hivat-
kozás nélküliek, a szerző benyomásait rögzítik. 

Már korábbi dolgozataiban is középpontba állította a szerző az 
archaikus mesekincset, a megfogalmazásmódot, a tréfás és humoros 
jelenségekről is írt már. Most mégis új szempontok szerint rendezi 
anyagát. Abból indul ki, hogy a szabad mesealkotás lényegesebb, 
mintsem a folkloristák feltételezték, a hagyományos meseközönség más 
műfajokat kedvel, mint ahogy ezt a nyugat európai mesekönyvek vagy 
folkloristák sejtetik. Érdekes, hogy a morfológiai mesevizsgálat, legin-
kább a transzformációk elemzése nála esztétikai törvényszerűség. A 
történetiséget a mitikus és szimbolikus meseértelmezés segítségével pró-
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bálja valamilyen fejlőd és magyarázattá szervezni. Voltaképpen nem vita-
irat e munka, mégis állandóan visszatérnek a szerző ellenfelei és hívei: 
Lotman, Wellek és Hankiss minden állítását pozitívan értékeli (ők 
viszont nem foglalkoztak a népmesével!), Lttthi és más folkloristák 
(akik a meséről, sőt a mese esztétikumáról írtak) állításait viszont 
voltaképpen minden egyes alkalommal cáfolja. Ërdekes, hogy Propp, 
Ortutay és pár kollégájuk munkáiból néhány vonást vesz csak át (Propp 
vagy Ortutay kifejezetten mese-esztétikai elgondolásait nem idézi, pedig 
itt találhatott volna a magáéval egybevágót is), viszont Honti és Róheim 
gondolatait iránytűként kezeli. (Kár, hogy a mesekutatónak sem utolsó 
Róheim valóban idevágó dolgozatait nem ismeri a szerző). Idéz román 
meseelméleti dolgozatokat is. Itt meg Blrlea fontos gondolatai közül ma-
radt ki több is. Cälinescu meseesztétikai könyvét (Estetica basmulut. Bu-
cure jti, 1965. Editura pentru literaturà) ugyan felsoroQa, de e homályos 
művet igazában nem dolgozta fel. Kár, hogy nem említi Solomon Marcus 
és munkatársai szövegvizsgálatait, kolozsvári kollégája, Vlad könyvét az 
elbeszélés mintáiról, és természetesen már nem említhette a közel 
egyszerre megjelent kitűnő bolgár könyvet (Ljubomira Parpulova 
Balgarskite valsebni prikazki. Vavedenie v poétika ta. Sofíja, 1978. 
Izdatelstvo na Balgarskata Akademija na Naukite), amely hasonló 
módon a fantasztikum és a kompozíció kérdéseit vizsgálja. Említhet-
nénk még sok hiányt : az újabb narratív-kutatás nem szerepel a munká-
ban, ma már mások a morfológiai vizsgálat módszerei, az 1976-os 
budapesti komikum-szimpozium anyaga is megjelent időközben (Elő-
munkálatok a Magyarság Néprajzához. I. Bp. 1977. MTA Néprajzi 
Kutatócsoport) számos olyan gondolattal, amelyek figyelembevétele a 
mese esztétikájához sem felesleges, azonban így is imponáló, mi min-
dent kapcsol össze a szerző könyvében, amely nemcsak a magyar 
meseelméleti szakkutatás fontos eseménye, hanem a nemzetközi fol-
klorisztikában is figyelemre méltó munka. (Ezt elősegítheti, hogy a 
kötet végén rövid összegezés olvasható román, német és angol nyelven.) 

Nagy Olga önálló meseelméletet -képvisel, amely azonban nem olyan 
társtalan, mint ahogy ő gondolja. Azt, hogy a nyugat-európai mese-
esztétikák legnagyobb hibája az, hogy nem a közvetlen mesemondásra, 
a változatokban és társadalmi kontextusban élésre építenek, hanem 
sokszor irodalmiasított szövegekből, például a Grimm-mesékből indul-
nak ki, a mi folklorisztikánk sokszor hangsúlyozta, következetesebben 
és árnyaltabban is, mint Nagy Olga tette, hiszen azt is elismertük, hogy 
ezzel még nem oldódott meg az esztétikai mesevizsgálat minden fela-
data, hiszen annak teoretikus, műfajelméleti, poétikai célkitűzései 
ez esetben is indokoltak maradtak. Azt az elgondolást, hogy a szerke-
zetet tekintsük a meseesztétika „állandó" tényezőjének, az újabb mese-
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elmélet általában felfedezte, sőt ott sem képzelhető el más megoldás, 
hogy a variálódást a szerkezeti rendszerek transzformálódásában fedez-
zük fel. A mesemondó alakító törvényszerűségeinek vizsgálata szinte 
már az egyoldalúságig is alaptörvénye mesekutatásunknak. Ezek az 
elgondolások egymás mellett azonban először Nagy Olgánál szerepel-
nek, akinek mese-esztétikája ilymódon jobb összetevőkből áll, mint 
akár Honti Jánosé vagy Ortutay Gyuláé, akik csak egy-egy vonatko-
zásban foglalkoztak a mese szépségével. Nagy Olga közvetlen, leíró 
megfigyelései is jók - az egyéni ízlés, szemlélet nyilvánvaló módosító 
felfogáskörén belül. Általában csak azt vethetjük szemére, hogy mintha 
maga is megijedt volna feladata jelentőségétől: a meseesztétika negálá-
sával és problémái megkerülésével nem lehet érvényes meseesztétikát 
készíteni. 

Még egy fontos részletkérdésben lett volna szükség nagyobb óvatos-
ságra. A mese szimbolikus értelmezése nem újdonság a hazai és nem-
zetközi kutatásban, nálunk Henszlmann Imre több mint százharminc éve 
máig érvényes ötleteket közölt e téren, sőt még kompozíciós összefüg-
géseket is megsejtett. Nagy Olga szimbolikus mesemagyarázatának is 
van azonban egy alapvető hibája: spekulatív, nem a folklór körében 
érvényes, hanem a vájtfülű mesekutató magánmitológiái sorába tarto-
zik. Honnan tudja, hogy amit ír, érvényes a mesemondók és -hallgatók 
világában is? Lehetséges, hogy ott mások a szimbolumok, vagy így 
nincsenek is. Érdemes volna egyszer e kérdést valóban megvizsgálnia. 
(Kriterion, 1978.) 

VOIGT VILMOS 

.VALAHOL ELVESZTETTÜK A BESZÉD ÖRÖMÉT" 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL NYELVÉSZETI ÍRÁSAIRÓL* 

A szerzőnek az egyik könyvcímet - Négy-öt magyar összehajol -
Ady jól ismert verse sugallta. Az olvasók pedig az Ady-versben szereplő 
kérdést megismételve, kérdezik: Vajon miért is hajol össze négy-öt 
magyar? És hol hajol össze, hol találkozik össze? Tudvalevő, hogy 

*Négy-öt magyar összehajol. . .; Herder árnyékában (Mindkettő 
Magvető Kiadó. Gyorsuló idő sorozat.) 


