
A mesehős keresztre 
feszítése 

„És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, 
akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti 

az egész földkerekséget; levettetett a földre, 
és vele együtt angyalai is levettettek” (Jel 12,9). 

1. A keresztre feszítés folklorizált interpretációja 

Lakatos János sarkadi cigány mesemondó Dankó1 című meséjében 
(a név a héber és a görög Dániel megfelelője) a király szép lánya „gyé-
mántfoggal, gyémánthajjal született”, nem csoda hát, ha a királyok 
mind a kezéért és a királyságért vetekedtek, ám mindhiába. Viszont 
a kilencvenkilenc fejű sárkány elátkozza az országot: „Amíg Dan-
kó meg nem születik, addig ne tudja felváltani senki!”, amiért a ki-
rály nem adja a hétlábú fiához lányát. 

A mesenarratíva megalapozó történetében adott az emberiséget érin-
tő ontológiai szituáció: a teremtett szép lényt, aki megtestesíti a ren-
det, a termékenységet és a szeretetet, a Sátán magáénak akarja tudni, 
hogy démonikus hatalmánál fogva megronthassa; valójában a ren-
detlenséget (káoszt), az önző és kielégíthetetlen sóvárgást, a lét üres-
ségét akarja rászabadítani a királyságra, hogy saját hatalmát kiterjessze 
fölötte. Célja elérése érdekében a sárkány szülőanyja fenyeget, átkot 
szór, megbénít; vagyis a Sátán a maga játékszabályai szerint a tisz-
tánlátást elkápráztatni, a létet megdermeszteni, az elátkozottaktól a fényt 
elrekeszteni akarja. A mesemondó világossá teszi a képletet: a Sátán 
hatalma addig az ideig tart, amíg egy, vagy pontosabban a Megváltó 
el nem jön, hogy letaszítsa trónjáról. A szöveg egyben azt is elárulja, 
hogy a mondó az Evangélium lényegét megértette: a szövegben egy-
szerre van jelen a teremtett világ (magával a Teremtővel), a fölötte való 
hatalmi igényét bejelentő Sátán és az ígéret, mely szerint az elátko-
zottaknak, a sötétségben szenvedőknek Megváltó küldetik (Jer 23,5). 

A király jövendőmondója, a százéves öregasszony, amint az meg-
szokott a varázsmesékben, rögtön a király és a hallgatóság segítsé-
gére siet álomfejtő narratívájával: „Születik a világ végin, ennek a 
tengernek a másik végin egy szegíny asszonynak egy Dankó nevű 
fia. Az el fog ide jönni, és majd fel fogja nyerni az országodat! De nem 
felejtsd azt el, hogy az a szegíny fiú meg fog halni, ha felnyeri az orszá-
godat, s kár érte, mer nagyon jó fiú! Ennyit tudok, ennyit látok csak a 
varázsgömbbe” (182) [kiemelés – BP]. 

Az irodalomhermeneuta számára kötelező elgondolkozni egyfe-
lől a beszélő néven (Dankó–Dániel), másfelől az eljövendő, „elkül-

 
 

BÁLINT PÉTER 
 
 
 
 
1958-ban született Deb-
 recenben. Író, esszéista, 
a Deb receni Egyetem Gyer-
meknevelési és Gyógypeda -
gógiai Kar egyetemi tanára 
(2000–2020). Folklór-kutató. 

 
1In Grin Igor: 

Jafi Meseországban. 
Lakatos János sarkadi 

cigány népmeséi. 
Békés Megyei Múzeumok 
Közleményei 27., Békés-

csaba, 2005, 181–199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jövendőmondó

92



dött” fiú emberszeretetének, halálának és megváltó tevékenységének 
ígéretén, hiszen okkal feltételezi, hogy a „szerkesztő”-tehetségéről és 
„erőteljes belső vízióiról”2 híres Lakatos emlékezetében és az általa 
elmondott mesevariánsban léteznie kell valamiféle mély, még ha oly-
kor csak motívumokban (mint például álomlátások, jövendölések, 
szív égetés, önfeláldozás, felszabadítás, pusztába kivonulás) vissza-
köszönő élménynek mind a „Dávid fiáról”, mind pedig Dániel pró-
féta könyvéről. Az, hogy a gyűjtő — s nem csak ebben az esetben — 
nem tért ki a mondó összetett vallási világképének bemutatására, nem 
jelenti, hogy a szövegéből ne lehetne felfejteni, megláttatni. A her-
meneutának épp ez a feladata, miként Paul Ricœur mondja: „Ész-
revenni, szemlélni, meglátni a hasonlót: nemcsak a költőnél, de még 
a filozófusnál is ez lesz a metaforának tulajdonítható zseniális tett, 
amely a poétikát az ontológiához kapcsolja.”3 

Nos, a mese királya, akinek „gazdagsága az egész világot túlhatolta” 
(kinek hatalmáról elmondható: „Nagy volt a fa és erős, és magassá-
ga az égig ért, és az egész föld széléig volt látható” [Dán 4,8]), ami nem-
csak Lakatos királyaira, hanem számtalan más mesevariánsbelire is 
jellemző, a narratíva kontextusából — talán a tévedés kockázata nél-
kül — azonosítható a babiloni Nabukodonozor királlyal, részben ural-
kodói elbizakodottsága, részben a Sátán általi elátkozottsága miatt is. 
Az átokban és az álomban megjövendölt Dankó kilétét faggató ki-
rálynak titokzatos álma megfejtéséhez éppúgy szüksége van egy meg-
bízható jövőlátóra (a kérügma fordítójára), mint a babiloni királynak 
Dánielre. A vallásantropológus René Girard meggyőzően fejti ki, hogy 
a próféták megjelenése eredeti reakció a zsidó társadalom válságára,4 
mi pedig annak lehetünk tanúi, hogy a mesenarratívákban is egy-egy 
válság, összeomlás, hadüzenetet idején hívják el a jövendőmondót, 
hogy reményteljes kiutat/megoldást kínáljon a király számára. Az adott 
mesenarratívában az álmok, álomfejtések, jövendőmondótól kapott 
utasítások/tanácsok kiemelt fontosságúak: valóság és fikció, történet 
és kommentár összefonódása jól szolgálja a hallgatóság elvárásait: se-
gítik az értelemösszefüggés megértését. 

A textust vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a bibliai Dániel éjszakai 
álmában látott négy állat közül kettőre — ha alakjukat nem is teljesen 
megfeleltetve, inkább a mesei-mitikus őseikhez alakítva — rátalálunk 
a mondó elbeszélésében is. (1) A prófétánál ezt olvassuk: „Az első olyan, 
mint az oroszlán, és sas szárnyai valának. Nézém, míg szárnyai kitépettek, 
és felemelték a földről, és mint valami ember, lábra állíttaték és embe-
ri szív adaték néki” (Dán 7,4 [kiemelés – BP]). Lakatosnál pedig arany 
sasmadár jelenik meg: „Leszállt elébe egy gyönyörű szíp arany sasmadár, 
ahogy [az asszony, karján a kisfiúval] aludt. / — Hallod, a fiadat egy 
kidöntött fára tedd rá, s tedd rá a tengerre. Ereszd el, mer neki el kell 
nyerni egy elátkozott országot” (183). A mesemondó sasmadara — Ber-
ze Nagy szerint „a mindent tudó madár alakja még híven őrzi egy-egy 
főisten vonását”5 — a hős mellé rendelt védőlény: „Istentül én vótam 
a védő, elhoztalak fán, hogy felnyerd az elátkozott országot” (197) — 
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aki a mesemenet egy későbbi jelenetében éppúgy inti meg Dankót 
(„— Ne nyúlj a fegyveredhez, mer a jó lelked megromlik, a jóság szele 
elmegy a szívedbül, ha gyilkolsz” [197]), mint az emlékezetes Olajfák-
hegyi jelenetben Jézus a kardot ragadó tanítványt (Mt 26,52). A sasmadár 
a történetben nem csupán jövendöl és védelmez, hanem hangsúlyo-
san olyan lény, akinek „emberi szív adatik”, ahogy az egy őrzőangyalhoz 
illik. (2) A próféta álmában negyedikként látott állatról így szól: „ret-
tenetes és iszonyú és rendkívül erős; nagy vasfogai valának, (…) és tíz 
szarva vala néki (Dán 7,7–8); Lakatosnál a sárkány („Olyan hatalmas, 
óriás a teste, hogy a fellegekben van a feje” [191]) és a lánytestvére 
(„olyan két foga van, hogy a fődet éri. Meg egy szarv a feje tetejin” [193]) 
közösen jelenítik meg a próféta rémisztő állatát. 

De térjünk vissza narratívánk elejére, ahol az arany sasmadár — 
bár a mesemondó nem tesz említést a hős születéséről, de a madár 
közreműködéséből feltételezhetjük, hogy Berze Nagy megállapítá-
sa itt is fontos: „a meddő asszonyok hozzá fordulnak gyermekért”6 
— abban segíti a szegény özvegyasszonyt („Az is tudós vót, annak 
is született. Tiszta tudós vót, nem gonosz”), hogy váratlanul egy szép 
fia legyen. A sasmadár a „tudós” anyának álmában parancsba adja, 
hogy fiát egy kidöntött fára téve tengerre kell eresztenie — e jelenet 
összerímel Máté elbeszélésével: Józsefnek álmában megjelent egy an-
gyal, s fölszólítja őt, hogy Máriával és gyermekével menjen Izrael föld-
jére (Mt 2,19–20) —, hogy a küldetését teljesíthesse. 

Az utazás közben hősünk végig alszik, mintegy szimbolikus mó-
don átalussza a gyermekkor megannyi örömét és traumáját, felnő 
— ami az „elátkozott országba” való utazás idejére is enged követ-
keztetni —, és kész emberként érkezik a király országába, ahol a sas-
madár elé tárja a rá kiszabott, neki elrendelt feladatot: „— Eridj csak 
le, fiam, fel kell nyerned az elátkozott országot!” 

Semmi meglepő sincs abban, hogy Dankó — akárcsak a mese-
narratívák „vitéz” hősei hallván és megértvén a segítők tanácsait — 
nem értetlenkedik, nem utasítja vissza a küldetését, mert pártfogó-
ja/védelmezője egyértelművé tette számára létezése értelmét, még 
ha azt a szenvedést és önfeláldozást nem is tárta föl előtte rögtön, 
ami útja során rá vár. 

„Megyen a lépcsőn lefele, mindég sötétebb köd van, fázik a fiú, 
didereg. Aszongya: 

— Jó Istenem! 
— Látja, hogy fekete alakok mozognak, emberek, asszonyok, ahogy 

elsüllyedt az elátkozott ország, ahogy a Sárkány-boszorkány elátkozta. 
— Jó Istenem! 
Megszólal egy szegíny, aszongya: 
— Jaj, Dankó, Dankó, de régen láttunk! De nagyon régen vártunk! 

De régen óhajtunk meglátni! 
— Hát mit csinájjak veletek? 
— Teneked kell felnyerni bennünket az elátkozottságtúl! 
— Ó, Istenem, mit csinájjak? — aszongya. 
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— Gyútsál világot! 
— Hát de mibűl gyútsak világot — aszongya —, nem hoztam ka-

nócot se, olajat se. Ó, de sajnállak benneteket! 
Odamentek, sírva leborultak a lábai elébe… 
— Ó, de sajnállak benneteket! 
— Kedves, jó Dankó, mentsél meg, felesígül megyek hozzád! 
— Meguntuk mán ebben az országban az éhséget, mán fakírge-

ket eszünk! 
— Mit csinájjak veletek? Belenyúlok a mellembe, a szívemet kiveszem! 
Széjjelszakította a mellkasát, és kivette a szívit. Oszt meggyulladt a 

szív, oszt világított, oszt ahogy világított, úgy hullt le mindenkiről az el-
átkozottság! Világosodott. Jött kifelé a főd színire. Meglátták Dankót, 
mindenki csókolgatta. Danónak ígett a szíve a kezibe. 

— Ó, Dankó — leborult a Gyémántkirály —, tudom, meg fogsz hal-
ni, azír, amit a szegínyekírt, az elátkozottakírt tettél! 

Ígett a szíve Dankónak, nem mozdult, csak hullt a könnye. Mi-
kor mán szípen kivirágzott, napfény lett. Dankónak a szíve mind elé-
gett. Dankó lerogyott, meghalt” (184–185) [kiemelés – BP]. 

A párbeszédben találunk két olyan jelentéstöbblettel rendelkező meg- 
és felszólítást („— Jaj, Dankó, Dankó, de régen láttunk! De nagyon ré-
gen vártunk! De régen óhajtunk meglátni!” és a „— Gyútsál világot!”), 
ami a szimbolikus/performatív nyelv és az ontológia lényegi össze-
függésére mutat rá. Meglehet, hogy a „régen” időhatározó szóhoz kap-
csolódó „láttunk”, „vártunk” múlt idejű igealaknak és az „óhajtunk lát-
ni” folyamatos igealaknak első pillanatban nincs is több jelentése, mint 
hogy a mesenarratívákban — és a bibliai szövegekben is — szokásos 
háromszori ismétléssel a mondó nyomatékot akar adni mondandójá-
nak.7 Az utolsó két mondatban a várakozás már-már elviselhetetlenül 
hosszú időtartamára való utalással és a várakozás eredményességét 
megkoronázó eljövetel nyomatékosításával nincs is semmi bajunk. Ám 
a „régen láttunk” kijelentés több kérdést is fölvet: (1) lehetséges, hogy 
az álomfejtő öregasszonyon kívül mások is látták megjelenni Dankót, 
mások és többen is hírt kaptak a megváltásukra születendő Dankóról? 
(2) Lehetséges, hogy a mesemondó nem is konkrétan „Jézusra, a meg-
váltóra” utal a szövegben, hanem Dankó személyében egy olyan Mes-
siást kíván felmutatni, aki — miként az Ószövetségben — már többször, 
több alakban is megjelent az emberiség történetében?8 (3) A második 
kérdéshez kapcsolódóan kérdezzük tovább Léon-Dufour olvasatát kö-
vetve: lehetséges, hogy Dankó maga a jó Pásztor, aki az elveszett bá-
rányai előtt jár,9 s aki küldetése szerint elmondhatja magáról egyfelől: 
„én azért jöttem, hogy életök legyen és bővölködjenek” (Jn 10,10), más-
felől, látván a szenvedőket és a velük folytatott bensőséges diskurzust, 
azt is kijelentheti: „Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és 
engem is ismernek az enyéim” (Jn 10,14)? Ez utóbbi feltételezésnek meg-
van a jogosultsága, hiszen a sötétségben és nélkülözésben élő sokaság 
név szerint ismeri Dankót („A név egyenértékű a létezővel”10), mint az 
ő felszabadításukért elküldöttet, és maga is a bensőséget, testvériességet 
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kifejező tegezéssel beszél hozzájuk, mintha valamennyiüket egyenként 
is ismerné.11 

A másik figyelmet érdemlő felszólító mondat: „— Gyútsál világot!”, 
az elbeszélés hangneme — akárcsak Márk és Lukács nyelvezete — 
hétköznapiságot12 mutat (vagy szándéktalanul is komikus helyzetet 
teremt azáltal, hogy a fel-gyújt igét az intenciótól eltérő jelentésében 
használja), ami különösen feltűnő a felhívásra adott válaszban: „— 
Hát de mibűl gyútsak világot — aszongya —, nem hoztam kanócot se, ola-
jat se. Ó, de sajnállak benneteket!” Nem tartjuk valószínűnek, hogy aki 
meglehetősen jól ismeri a jó pásztor és nyája példázatát, az ilyen — 
már-már travesztiába illő — földhözragadt érvelésben akarja kifej-
teni mondandóját. Inkább tűnik hihetőnek, hogy az a cigány közös-
ség, melyben régente mondta a meséjét, ezen a nyelvi és tudati szin-
ten volt, amihez a mondónak „le kellett ereszkednie” — szebben 
mondva: alkalmazkodnia kellett — a példázat megértetése érdekében. 

Hogy a nyelvi fogyatékosságot kompenzálja, Lakatos az „erőtel-
jes belső vízióira” hagyatkozik — ez az emlékezetéből fölidézett bib-
liai szövegek és a mondott stílusa közötti törés áthidalására szolgál 
—, s ettől fogva olyan képek láncolatával fejezi ki magát, melyek egy-
szerre erősítik a példázattevés hitelességét és szándéka fölfogását. Erre 
példa a „széjjelszakította a mellkasát”. Ez a metafora olyan erős nyel-
vi hatást kiváltó és egyéni víziót elindító motívum, mely a feltárás 
és a megmutatás, a láthatatlan láthatóvá tétele és a másokért „lángolás” 
kinyilvánítása értelmében többre utal, mint egyszerű áldozathoza-
talra, ugyanis az, amit tett, minden szegényért és elátkozottért vál-
lalt kínhalál árán történő megváltást sugalmaz a hallgatóságnak. 

Noha a mese textusában nem lelhető föl a keresztfa (amiről Paul Til-
lich azt írja: „A Kereszt először egy ajándékot szimbolizál, s csak utá-
na egy parancsot”13), a megfeszítéstörténet kultikus tárgya, az esemény 
részletesebb elbeszélését a „lerogyott, meghalt” múlt idejű igékre re-
dukált kijelentés helyettesíti, szoros kontextuális összefüggésben a „vi-
lágosodott” ténymegállapítással („És meghomályosodék a nap, és a 
templom kárpitja középen ketté hasada” [Lk23,45]), ami egyszerre mu-
tat rá az ígéret beteljesedésére és egy új világidő kezdetére. Charles 
Perrot is ezt a referenciát tárja föl előttünk a kereszthalálban: kétség-
telen, hogy Pál nem tagadja Jézus kereszthez odaszegzett testét; nála 
ugyanis alapvető Jézus haláleseményének referenciája, amennyiben 
a kereszt számára az idő kisiklását eredményezi, ami valójában a tör-
ténelem bevezetése.14 

2. A szívégetés mint a megfeszítés narratívája 

A szív megégetése, illetve az égő szív láthatóvá tétele jelfelmutatás: meg-
halok az emberi/világi élet számára, és feltámadok, hogy aki hisz ben-
nem, az új élet eljövetelében hisz, amint azt a szenvedők, kiváltkép-
pen is a Gyémántkirály reagálásából, hitvallásából deduktív módon 
pontosan kikövetkeztethetünk. Nem tudhatjuk biztosan, hogy a me-
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semondó ismerte-e Malakiás könyvét — amiként azt sem, hogy me-
lyik mesemondó milyen konkrét, hallott vagy olvasott bibliai forrás-
ból merített példázatos elbeszélése konfigurálásakor,15 csak a szöveg 
kontextusából következtethetünk rá —, mindenesetre a keresztelő és 
próféta16 történetének, illetve az isteni átkot elkerülendő az atyák és fiak 
szívük egymás felé fordításának a bibliai elbeszélése, illetve a mese-
narratíva, ha nem is azonosságot, de kognitív közelséget jelez szá-
munkra. „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az 
Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, 
a fiak szívét az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem a földet 
átokkal” (Mal 4,5–6). Bár, ha a mesemenettől egy rövid időre eltérünk, 
e kijelentésnek a mondó általi parafrázisát látjuk viszont a zárlatban, 
amikor az öregedő Dankó király elmegy a húszévesen idegen országban 
királlyá lett fiához, hogy meglássa és hazahívja őt. 

„— Ki vagy te, felsíges király? 
— Én vagyok — aszongya, aki a Gyémántkirály jányával lakom. 

Messziről jöttem. Én vagyok — aszongya — Dankó, akinek a szíve meg-
gyulladt. 

— Gyere! — megfogták [a testőrök], vitték be. A fia ott ült a nagy 
trónon fenn. Mán nagy vót a fia, húszéves. Odament, nem tudott hoz-
zá szólni, körülbelül egy fél óráig. A fiú megszólalt: 

— Gyere, atyám! — aszongya — megcsókolta. 
— Tudom, hogy értem jöttél. (…) 
— Hát, fiam — aszongya —, szegíny anyád meg otthon vár bá-

natos, fájdalmas szívvel!” (198) [kiemelés – BP]. 
A szív megégetése, mint a szenvedés és a kereszthalál metaforá-

ja, nem egészen egyéni kitalálás a mondó részéről. Lukács evangé-
liumában a 24,32. vers számos, egymástól eltérő fordítása: gerjede-
zett, felgerjed, hevült, felforrósodott elfedi Lakatos értelmezését, ám 
két változat, a Szent István Társulaté: „Hát nem lángolt a szívünk — 
mondták —, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?”17 és Csia 
Lajosé: „Nem éreztük-e magunkban, hogy ég a szívünk (…)”,18 elénk 
tárja azt a forrást, amiből a mondó meríthetett. 

A narrátor a jelenet szövésekor egy ügyes fogással él, nem a mese-
hősre fókuszál, hanem az ő optikájából láttatja a sötétség fogságából, 
az elátkozottságából megváltandó nép szenvedését, ezáltal rájuk irá-
nyítja a hallgatóság figyelmét. Dankó szembesülve elátkozottságukkal 
és félelmükkel, arra kényszerül, hogy átgondolja „elküldött-létét” 
és a sokaság megváltásának lehetséges módját. De vajon észrevesz -
szük-e benne „Jahve szolgájának alakját”,19 aki — a király döntésének 
következtében elátkozott sokaság erőszakos könyörgésére: „— Tene-
ked kell felnyerni bennünket az elátkozottságtúl!” — szimbolikus/allego-
rikus önfeláldozásával végül is elősegíti egy új világ teremtését. A nar-
ratívában — ellentétben a szinoptikusok és János elbeszéléseivel — a 
sokaság részéről föl sem merül, hogy van-e valami közük az elátko-
zottsághoz; a bűnt, amiért szenvedniük kell, a királyra hárítják, s ma-
gukat ártatlannak vélik, ezért oly erőszakos, sürgető a követelésük, s 

15„A korabeli kódexekben 
fellelhetjük azokat a 

szenvedéstörténeteket, 
passiókat is, amelyek a 

népi képzeletet máig 
hatóan megragadták.” 
Lammel Annamária – 

Nagy Ilona: Parasztbiblia. 
Magyar népi biblikus 
történetek. Gondolat, 
Budapest, 1985, 536. 

 
16A kettő szoros és 

lényegi összetartozásáról 
beszél Perrot (i. m. 183.), 

de Lakatos is utal erre 
a narratívában, amikor 

Dankó többször is kivonul 
a pusztába, ahogy János 

evangéliumában is: 
Jn 10,40; 11,54. 

 
 
 
 

A szív megégetése 
metafora 

 
 

17https://szentiras.hu/ 
SZIT/Lk24,32 

 
18http://www.immanuel.hu

/biblia/biblia.php?konyv 
=42&fejezet=24&o1= 

4&o2=5&o3=3&_k%C3%
B6nyv=_Luk%C3%A1cs_

Evang%C3%A9liuma 
 

19René Girard: 
i. m. 164–165. 
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Dankó valódi „szolgaként” — s nem Jézusként — semmiféle feltétel-
hez, ígérethez nem köti tettét: a felszabadításukat és új életre jöttüket. 

Az epizód dramatikusságát fokozó diskurzus: felszólítások és ké-
rések, tudakozódások és sorsbetöltésre utaló kijelentések nyomán a je-
lenet utolsó mondatai egyetlen nagy metaforában, a narrátor által sa-
játosan vizionált Jézus-megfeszítésben jutnak „nyugvópontra”. Dankó 
és a sokaság, az elátkozottságból megváltottak, mintegy a hallgatóság 
elé vázolt freskón jelennek meg, melyen Dankó kezében tartja az égő 
szívét: „az igazság misztériumát”, melyet teljes egészében a népnek ado-
mányozott megváltásáért. „Dankó lerogyott, meghalt”, mondja a nar-
rátor, mintha az önfeláldozás révén az élet „véget érése” ezzel a két igé-
vel tökéletesen kifejezettnek tűnne a számára. Várakozásunkkal 
ellentétben viszont semmiféle „végszó” nem hangzik el; ilyen lehet-
ne például az „igen”, ahogy Henri-Jérôme Gagey állítja: „Ez az ‘igen’ 
a sorsává vált, belevésődve abba, ami szíve csöndje és artikulálatlan 
kiáltása lehetett”,20 vagy az „Én Istenem, én Istenem miért hagytál el en-
gem?”, amiről Gerd Theißen azt állítja: „Az ilyen, az elbeszélő és a hall-
gatók számára imádságként jól ismert zsoltáridézetek beillesztése mu-
tatja, hogy az első keresztyének Jézus szenvedésében saját sorsukat 
ismerték fel és akarták felismerni.”21 Végül érdemes felelevenítenünk 
azt is, amit Wolff jegyez meg e kiáltások mindenki számára releváns 
jelentéséről: „Az Evangélium ereje azokban az utolsó kiáltásokban össz-
pontosul a legtömörebben és legtisztábban, amelyek az Istentől való 
teljes eltávolodottság órájában a mindenkire kiterjedő megváltás el-
jöttéről tanúskodik.”22 Lakatos narratívája — a redakcióban is jól nyo-
mon követhetően — egymástól elváló jelenetekből épül föl, Dankó ösz-
szerogyása és az azt követő csönd éles cezúra a két epizód között. 

A narrátor az evangélista szavait („Mikor pedig hat óra lőn, sö-
tétség támada az egész földön kilencz óráig. […] Jézus pedig nagy 
fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét. És a templom kárpitja ketté ha-
sada” [Mk 15,33.37–38]) egy új hajnalhasadás természeti képével lát-
tatja, nem csekély poétikai érzékkel sejtetve az új világrend pirka-
dását: „Mikor mán szípen kivirágzott, napfény lett”. Bár Dankó nem 
függ a keresztfán, mesebeli sorsa egyezőséget mutat a népi hitvilág 
azon szegmensével, melyről Tánczos beszél: „A keresztfán függő 
Krisztus a népi imádságokban a Világ Uraként jelenik meg, aki a te-
remtő szavaknak is a birtokosa”.23 

Miután eltemették Dankót, a királylány egy kis tölgyfát ültetett 
a sírjához, s minden nap kiment hozzá, sírva locsolgatta; egy alka-
lommal odament hozzá „öreg aggastyán”, a Világ jövendőmondó-
jának a férje, aki megvigasztalta: „Ű nem halt meg, csak a szíve ígett 
el! A szivibül a jóság meg a szeretet világított, kisjányom” (186), s arra 
kérte, ujjából három csepp vért csepegtessen Dankó sírjára. 

„Na, akármit ád Isten, elment, nem mondta el senkinek. Vett ma-
gáho egy éles kést, pont tizenkét órakor három helyt becsapta. Na-
gyon keservesen fájt neki, rácsepegtette. Nahát, egyszer nagy robajjal 
tör fel a tűz meg a láng! Nevetve kijön Dankó. Aszongya: 

20Henri-Jérôme Gagey: 
La nouveauté radicale 

de la mort du Christ: 
une mort par amour. 

In: Les premiers temps 
de l’Église. De saint Paul 

à saint Augustin. 
(Textes présentés par 

Marie-Françoise Baslez.) 
Gallimard, Paris, 

2004, 139. 
 

21Gerd Theißen: 
Az őskereszténység 

élményvilága és 
magatartás formái 

 Az őskereszténység 
pszichológiája. 

(Ford. Szabó Csaba.) 
Kálvin Kiadó, 

Budapest, 2008, 164. 
 

22Hans Walter Wolff: 
Az Ószövetség 
antropológiája. 

(Ford. Blázi György.) 
Harmat, Budapest, 

2003, 129. 
 
 
 
 

23Tánczos Vilmos: 
Szimbolikus formák 

a folklórban. Kairosz, 
Budapest, 2007, 194. 
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— A szívem visszatért. A jóság visszaadta, meg a szeretet” (186) [ki-
emelés – BP]. 

A mesemondó interpretációjában egyértelművé teszi, hogy a „fel-
támadás” — s egyben az üdvözülés — feltétele a szív jósága és a szív-
ből jövő felebaráti szeretet, melynek olyan kisugárzó ereje van, hogy 
a feltámadottat viszontlátva „a jány leborult a lábához, oszt elájult” 
(186). Lakatos szűkszavúan, pillanatfelvételekre emlékeztető kép-
kockákból szervesíti egybe mondandóját Jézus–Dankó szenvedésé-
ről és a Máriát „pótló” királylány fájdalmáról. Feltételezhetően Lakatos 
is tudja, milyen ereje van az imádságok24 és zsoltárversek tö mör ségének 
és képiségének, vagyis annak a szerkesztői elvnek, hogy a kevesebb 
többet mond. 

Bár jelen tanulmány keretében a keresztre feszítés interpretációjá-
nak — illetve a megváltást szívégetéssel helyettesítő jelenetnek — vizs-
gálata volt elsődlegesen fontos, mégsem hallgathatom el, hogy Lakatos 
János a cigány mesemondók szokásához híven nem ott fejezi be pél-
dázatos történetét, hogy feleségül veszi az őt sírjánál vérével feltámasztó 
királylányt, hanem — némi kalandot iktatva a menetbe: pokoljárás, 
Plutónak feleségszerzés a Sárkány-boszorkánytól, elrejtett feleség ke-
resése — megkettőzi a történetet. A fiát éppúgy a tengerpartra kell 
vinnie, mint annak idején anyjának őt, de azt a tiltást kapja, hogy húsz 
éves koráig nem mehet haza. („Három-négy év után, mikor a fele-
síge teherbe esett, meglett a gyönyörű szíp fia, ugyanolyan, amilyen 
ő vót kicsi korába, mielőtt a fára még rá nem tette az anyja, a kidűlt 
fára” [195].) Dankó fia éppen olyan csodálatos gyorsasággal, s sze-
münk elől elrejtve növekedett, mint ő egykoron; ám megszegve a ti-
lalmat, tizenhét évesen elindult az atyjához, s csak pillanatokon mú-
lott, hogy idő előtt meg nem halt: a sasmadár mentette meg, s egy 
idegen ország királyává tette meg. 

Dankónak — aki király lett — újra útnak kell indulnia, s a pusz-
tában bolyongva úgy vezeti katonáit, mint Mózes vezeti ki Egyiptomból 
a népét. („Ment a nagy sivatagba, nem ért várost, nem látott királyt, 
nem látott embereket, csak vadakat. Mán lassan kezdett az élelem ki-
fogyni, lassan az emberei is kezdtek elmaradni mellőle” [196].) Lakatos 
interpretációjában perdöntő fordulat történik, az Atya megy a Fiúhoz, 
s miután rátalált és a Fiú „atyámnak” nevezte őt, tisztelete jeleként meg-
csókolta: eggyé váltak a teremtésben is: „Én és az Atya egy vagyunk” 
(Jn 10,30).25 De akár csak a görög tragédiákban és gyakorta a tradicio-
 nális népmesében, Lakatosnál is a sasmadár mondja ki a végső szót: 
az örömhírt. 

„Az apósod házában éltem én is. Csak én mindig odamentem, ahol 
tudtam, hogy segítek a szegínyeken, ahol a fájdalmat örömre tud-
tam váltani. A fájdalom helyett mindig örömöt adtam az emberek-
nek. Most mán elmehetsz, én vagyok a sasmadár” (199).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24„Mind az egyéni véleke-
dések, mind a magyar és 

az európai hagyomány-
anyag tanúsága szerint a 

krisztusi szenvedés és 
a vele együtt járó Mária fáj-
dalom leginkább alkalmas 

az imának tulajdonított 
transzcendens erő fokozá-

sához, tehát az ‘üdvös’, 
‘hasznos’ ítélet kialakításá-

hoz.” Erdélyi Zsuzsanna: 
Hegyet hágék, lőtőt lépék. 

Archaikus népi imádságok. 
Magvető, Budapest, 

21976, 32. 
 
 
 
 

Az örömhír 
 
 
 
 
 
 
 

25Xavier Léon-Dufour: 
i. m. 395. 
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