
60

BICZÓ GÁ BOR

A sors és az idõ ér tel me zé se
a „Ha lál” té má ját tár gya ló nép me sék ben

A kö vet ke zõ elem zés a cím ben meg adott ös  sze tett 
té ma ke re tei kö zött sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a me sei 
gon dol ko dás, ez a komp lex vi lág ér tel me zést fel mu tat ni 
ké pes sa já tos szem lé let mód, sok más prob lé ma mel lett az 
em be ri lét alap kér dé se it ér zé ke nyen és mód sze re sen ér tel-
me zõ mû faj. Azt is mond hat juk, hogy a me sei szö veg 
mind a me se mon dó, mind a hall ga tó–ol va só szem pont já-
ból az eg zisz ten ci á lis ön ta pasz ta lás ki tün te tett he lye.

Je len írás há rom egy ség re ta gol ha tó. El sõ ként rö vi-
den a sors és az idõ té má já nak az ál ta lá nos me se ku ta-
tá son be lül el fog lalt he lyé re sze ret nénk utal ni, je lez ni 
ez zel, hogy a ma nap ság az abszt rakt té ma vá lasz tás sal 
a me se ér tel me zés ben egy re mar kán sab ban ki bon ta ko zó 
for du lat el vá laszt ha tat lan a hu mán tu do má nyok és a tár-
sa da lom tu do mány ok in ter disz cip li ná ris ér dek lõ dé sé tõl. 
Má sod szor, ugyan csak váz la to san, sze ret nénk be mu tat ni 
az au to nóm nak te kin tett me sei gon dol ko dás mód és az 
itt tár gyalt té ma, el sõ sor ban a sors és az idõ, va la mint 
a „Ha lál” me sei kon cep ci ó já nak és fi gu rá já nak té má ját 
ös  sze kap cso ló alap ve tõ lét el mé le ti ös  sze füg gé se ket. Az 
elem zés har ma dik na gyobb egy sé gé ben, al kal maz kod va 
a le he tõ sé gek hez, át te kin tést kí vá nunk ad ni a ma gyar és 
a ci gány nép me se ha gyo mány ban ren del ke zés re ál ló re per-
to ár pél dá i nak vizs gá la tán ke resz tül ar ról, hogy a me sei 
gon dol ko dás ban mi ként ér tel me zik és kap csol ják ös  sze az 
el ke rül he tet len el mú lás ra mint sors ese mény re vo nat ko zó 
tu dást az idõ té má já val. 

Ki in du ló pont ként fon tos meg je gyez ni, hogy az 
Aarne–Thompson szer zõ pá ros ne vé vel fém jel zett nem-
zet kö zi me se ka ta ló gus, a Berze Nagy Já nos ál tal ös  sze ál-
lí tott ma gyar nép me se tí pu so kat rend sze re zõ osz tá lyo zás 
és a Ko vács Ág nes fi lo ló gi ai ala pos sá gát di csé rõ Ma gyar 
népmese-katalógus, il let ve az ezek kö zöt ti össz hang 
a nép me se té má ját tá gabb ös  sze füg gé sek ben vizs gá ló 
ku ta tá sok, az elem zõ mun ka szá má ra re mek nyers anya-
got kí nál nak. Nyers anya got, mond hat juk ok kal, hisz a 
kor társ me se ku ta tás a klas  szi fi ká ció, a ti po ló gia és a 
va ri án sok rend sze re zé sén túl ma nap ság már újabb ös  sze-
füg gé sek ben lát ja azt a le nyû gö zõ szel le mi ha gya té kot, 
amit a nép me se gyûj tõ meg ne ve zés sel szo kás il let ni. A 
mo dern me se ku ta tás meg ala po zá sá val azo nos, el sõ sor ban 
az et nog rá fia ih let te le író szem lé le tû és a me se szö ve gek 
rend sze re zé sét, va la mint struk tu rá lis elem zé sét – te hát a 
mo tí vu mok és szü zsék for rá sát tör té ne ti és szer ke ze ti ér te-
lem ben – tisz tá zó for rás mun kák je len tõ sé ge ugyan ak kor 
fel be csül he tet len: ez lé nye gé ben min den to váb bi vizs gá ló-
dást meg ala po zó ke ret fel té tel. 

A me se ku ta tás klas  szi kus tö rek vé se i nek mél ta tá sa mel-
lett bát ran ki je lent he tõ, hogy az újabb ér tel me zé si szem-
pont ok ok kal cé loz zák, ne vez zük így, a nép me se tu do má-
nyos igé nyû vizs gá la tá nak po zi ti vis ta kor sza kát jel lem zõ 
lá tás mód meg ha la dá sát. Ám nem csu pán a köz hely szám-

ba me nõ meg jegy zés igaz ság tar tal má nak be lá tá sa mi att, 
je le sül, hogy az „élõ” nép me se tör té ne te a klas  szi kus 
me se mon dó kö zös sé gek el tû né sé vel egy szer s min den-
kor ra vé get ért. A folknarratívák gyûj té sé vel fog lal ko zó 
ku ta tá sok pe dig leg jobb eset ben sem ta lál nak egye bet, 
mint eset le ge sen, tö re dé kes vál to za tok ban fenn ma radt tör-
té ne te ket, me lyek né hány zárt és lo ká lis kö zös ség ben az 
anek do ták és az élet ké pek szín vo na lán él nek to vább. Per-
sze ez, a tár sa da lom tu do mány ok és el sõ sor ban az ant ro po-
ló gia ér dek lõ dé sé re szá mot tar tó új tí pu sú szö veg ha gyo-
mány vizs gá la ta, csep pet sem le be csü len dõ ki hí vás, de 
mu száj be lát nunk, hogy e fel adat tisz tá zá sa alap ve tõ en 
más ter mé sze tû, mint a nép me sék szö veg anya gá ban ren-
del ke zés re ál ló, év szá zad ok in tel lek tu á lis ta pasz ta la tát 
ös  szeg zõ ha gyo mány ér tel me zé se. 

Ma gya rán, a kor társ me se ku ta tás ban ma nap ság mu tat-
ko zó for du lat, az el sõ sor ban a nép me seszö ve gek vizs gá la-
tá ra fó ku szá ló in ter disz cip li ná ris tö rek vés, mely rész ben 
az iro da lom el mé let, az ant ro po ló gia és a fi lo zó fia elem zõ 
szem lé le té re épü lõ tu do má nyos igé nyû meg kö ze lí tés, 
rend kí vü li je len tõ sé gû vál lal ko zás, mert a ti po ló gi án, az 
ere det tör té ne ten és a mor fo ló gi án túl a me sei gon dol ko-
dás mód lé nye gé nek meg ér té sé re irá nyul. 

Má sod szor rö vi den sze ret nék ki tér ni a me sei gon dol-
ko dás mód kü lön ne mû sé gé nek kér dé sé re, ami ál lás pon tun-
kat alap ve tõ en be fo lyá so ló meg kö ze lí tés! Ezek sze rint 
a me sé ben meg va ló su ló gon dol ko dás mód gyö ke re sen 
kü lön bö zik a mo dern eu ró pai kul tú rá ra jel lem zõ be vett 
szem lé let mó dok mind egyi ké tõl. Jól meg kü lön böz tet he tõ 
a tu do má nyos gon dol ko dás mód tól, amely az ob jek tív és 
ra ci o ná lis meg is me rés, va la mint az en nek tu laj do ní tott 
igaz ságmeg fe le lés lo gi ká já nak alá ren delt be ál lí tó dás. A 
me sé re jel lem zõ szel le mi alap ál lás jól meg kü lön böz tet-
he tõ to váb bá az úgy ne ve zett min den na pi prob lé ma meg-
ol dó gon dol ko dás tól, amely a hét köz na pi prag ma tiz mus 
el sõd le ges sé gé be ve tett cse lek võ hit re ala poz és a va ló ság 
evi dens adott ság ként vég re haj tott le kép zé sét meg va ló sí tó 
vi lág lá tás. Sõt, a me sei gon dol ko dás mód – no ha a tör té-
ne tek szám ta lan ös  sze füg gés ben tar tal maz nak esz té ti kai 
mo tí vu mo kat – még is egy ér tel mû en meg kü lön böz tet he tõ 
az esz té ti zá ló vi lág lá tás tól is, amen  nyi ben nem az ér zé ki 
íz lés íté let tet szés ként de fi ni ált él mé nyé hez kap cso ló dik. 

A to váb bi rész le tek tõl el vo nat koz tat va ki je lent het jük, 
hogy a me sei gon dol ko dás mód kü lön ne mû sé ge, az az el vi 
és mód szer ta ni kon cep ci ó ja a kul tú ránk ra – ál ta lá ban a 
nyu ga ti kul tú rá ra – jel lem zõ meg ér tõ be ál lí tó dás fõbb tí pu-
sa i tól el tér, és ez fel tû nõ sajátosság.1 

A me sei gon dol ko dás mód mû kö dé sé nek itt ke vés sé 
rész le tez he tõ, ugyan csak fi gye lem re mél tó adott sá ga a 
ver bá lis szö veg ha gyo mány, az az a me se mon dó kö zös sé-
gek te vé keny sé gé nek ré sze ként lét re ho zott folknarratíva, 
és az ezt rep re zen tá ló le jegy zett szö veg vál to zat kö zött 

1 Lásd rész le te sen Biczó Gá bor (1999): A me se hermeneutikája. In: Bár ka 1999/1–2, Bé kés csa ba, 13–35.
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fenn ál ló fel old ha tat lan hermeneutikai fe szült ség prob-
lémája.2 En nek lé nye ge, hogy az élõ me se mon dó kö zös sé-
gek funk ci ó juk sze rint nem csu pán a szó ra koz ta tás pro fán 
in téz mé nyei, ha nem a lo ká lis élet vi lág egé szét meg ra ga dó 
és ér tel me zõ szel le mi te vé keny ség szín te rei. A me se te ma-
ti ká ja és prob lé ma vi lá ga min den kor az élet vi lág egé szé-
nek le kép zé sé re sza ko so dott spe ci á lis kö zeg. 

En nek az egyéb ként ha tal mas és szer te ága zó té má nak 
je len írás ban tár gyalt egyik fon tos rész le te a nép me sé ben 
az em be ri lét vé ges sé gé re – idõ be ágya zott sá gá ra és sors-
sze rû sé gé re – vo nat ko zó ele men tá ris tu dás, va la mint a 
kö vet kez mé nye ket elem zõ be ál lí tó dás ér tel me zé se. A nép-
me se ha gyo mány fon tos té má ja a „Ha lál” és a sors kér dé-
se, amely a tör té ne tek ben azo no sít ha tó ál lan dó in tel lek tu á-
lis prob lé ma. Mi a lé te zés, mi ért van lé te zés, mi az em ber, 
mint lé te zõ, és mit je lent en nek a lé te zés nek meg szû né se? 
A nép me sék so ka sá ga van el fog lal va e kons ti tu tív, vagy 
más ként fo gal maz va „meg ala po zó” kér dé sek elem zé sé-
vel. Ko runk ol va só ját ta lán meg le põ mó don kor sze rû, 
sok szor csak a fi lo zó fi ai gon dol ko dás mód se gít sé gé vel 
ös  sze gez he tõ ér tel me zé sek re lel he tünk a történetekben.3 
Mit je lent te hát, hogy va gyunk, és mit je lent, hogy nem 
va gyunk, te szik fel a kér dést a me sék is.

Ezen a pon ton kell rá tér nünk az elem zés har ma dik 
ré szé re, mely ben rész le te sen fog lal ko zunk a „Ha lál”, mint 
el ke rül he tet len sors ese ménynek a nép me sék ben tár gyalt 
és ér tel me zett meg kö ze lí té se i vel. Ezek sze rint a „Ha lál” 
alak já nak és az eh hez tár sí tott ér te lem tar ta lom nak a ki bon-
tá sa a ma gyar és a ci gány nép me se ha gyo mány szö ve ge i-
ben lé nye gé ben há rom egy mást ki egé szí tõ és egy más ból 
kö vet ke zõ kér dés meg vá la szo lá sá ra tett kí sér le tek ös  sze-
füg gés -rend sze ré ben fog ha tó fel.

1. Mi, vagy „ki” a „Ha lál”? A kér dés ke re tei kö zött 
a me sék a „Ha lál” fi gu rá já nak áb rá zo lá sát és jel lem zé sét 
old ják meg. Az áb rá zo lás min dig a fi gu rá lis, a vi zu á lis 
meg je le ní té sen és a ka rak ter sze re pé nek, il let ve funk ci ó já-
nak tisz tá zá sán ke resz tül va ló sul meg.

2. A funk ció elem zé se el vá laszt ha tat lan a me se ha lál fel-
fo gá sát érin tõ má so dik meg ala po zó kér dés tõl: Mit le het 
ten ni a „Ha lál” el ke rü lé sé re? Sok tör té net kö zép pont já ban 
ez az em bert ál ta lá no san fog lal koz ta tó ele mi prob lé ma 
áll: mi ként ke rül he tõ el az el ke rül he tet len és mi az ér té ke 
és ér tel me eme cél nak? Eb bõl az tán vi lá go san szár maz-
tat ha tó har ma dik kér dé sünk, amely az el ke rü lés tár gyá ra 
vo nat ko zó kép ze tek so ro za tát il le ti.

3. Je le sül: mi van, avagy mi kö vet ke zik a „Ha lál” után, 
avagy en nek el len tett je ként ho gyan gon dol ha tó el a sors el-
ke rü lés cél ja ként el kép zelt Hal ha tat lan ság bi ro dal ma? A 
„Ha lál” té má ját fel dol go zó me sék ben a túl vi lág, a túl na ni-

ság áb rá zo lá sa, te hát a „Ha lál” és a Hal ha tat lan ság  ér tel-
me zé se gya ko ri és rész le te i ben elem zett össze füg gés.

Mi e lõtt a ne ve zett há rom kér dés ki fej té sé re rá tér-
nénk, meg kell je gyez nünk, hogy a szö ve gek ben ezek 
egyi ke sem el szi ge tel ten lé te zik, va la mint a vá lasz kí sér-
le tek ként fel fo gott tör té ne tek, mint lát ni fog juk, kontex-
tuálisan, egy más sal ös  sze füg gés be hoz ha tó egész ként 
ér tel me zik „Ha lál” te ma ti ká ját. A té ma ki bon tá sá nak 
itt vá lasz tott el já rá sa, az az a fen ti ek ben há rom kér dés 
for má já ban meg kü lön böz te tett szem pont ok al kal ma zá-
sa in kább mód szer ta ni,  mint sem tar tal mi je len tõ sé gû, 
és el sõ sor ban az ér tel me zés kö vet he tõ sé gét szol gá ló 
meg ol dás. 

1. Mi, vagy „ki” a „Ha lál”? – néz zük rö vi den a nép me-
sék „Ha lál” fi gu rá já nak áb rá zo lá sát és jel lem zé sét meg va-
ló sí tó el kép ze lé se it!

Ha meg vizs gál juk a ren del ke zés re ál ló nép me se-re per-
to árt, nem fog meg le pe tést okoz ni a meg ál la pí tás, hogy a 
„Ha lál” áb rá zo lá sa erõ sen ant ro po mor fi zált. Meg je le ní té-
se, az alak vi zu á lis áb rá zo lá sa a kö zép ko ri fes té szet ben 
el ter jedt – Bosch, Dü rer vagy Breughel – al le go ri kus 
fi gu rá já ra emlékeztet.4 A „Ha lál” fi zi kai ér zé kel he tõ sé gét 
meg ala po zó lát vány alap ve tõ en funk ci o ná lis. Ri asz tó kül-
se jû, vis  sza ta szí tó csont váz, aki ka szá val a há tán ér ke zik 
az em ber hez, hogy ma gá val ra gad ja ál do za tát, ám mun ká-
ja min den eset ben egy faj ta fel adat ként mu tat ko zik meg. A 
ka sza, az alak hoz kap csolt att ri bú tum, a meg érett ter més 
be ta ka rí tá sá ra szol gá ló esz köz. A me se szem lé le te sze rint 
az em ber éle té ben „meg érik” a ha lál ra, va gyis az örök lét 
esé lyé nek re mé nyé vel tel ve jut el a leg vég sõ lét le he tõ ség 
kü szö bé re. Azon ban az, hogy itt ho va lép be, lé nye gé ben 
rejt ve ma rad elõt te. Ugyan is a „Ha lál” bi ro dal mát már a 
gö rö gök is a ha lan dó szá má ra meg ta pasz tal ha tat lan vi lág-
ként jel le mez ték. Gon dol junk csak az Oidipusz tri ló gia 
zá ró je le ne té re, ami kor a hõs nyom ta la nul el tû nik a ha lan-
dók sze me elõl, és nem tud ni, hogy mi mó don nyí lik út 
szá má ra Hádész birodalmába.5 

A ma gyar és ci gány nép me se ha gyo mány ban a 
„Ha lál” gyak ran a vi lág mû kö dé sé nek alap elv ét meg-
ha tá ro zó és az is te ni ren det be vál tó, hang sú lyo zot tan 
értéksemleges fi gu ra. Go nosz sá gá nak imá gó ja in kább 
csak lát szat és az em ber ér zel mi leg mo ti vált el fo gult-
sá gá nak ho za dé ka, amen  nyi ben kö nyör te len ség ként 
szem be sül sor sa be tel je se dé sé nek té nyé vel. A kö nyör-
te len ség mel lett azon ban a „Ha lál” gyak ran mu tat ko zik 
igaz sá gos ság gal jel le mez he tõ me sei sze rep lõ ként. Kü lö-
nö sen jól meg fi gyel he tõ ez a tu laj don ság a Ha lál ko ma 
(AaTh. 332.) mesetípusban.6 A ne ve zett tí pus tör té ne tei 
több nyi re há rom epi zód kombinációi.7

2 Uo. 
3  Ter mé sze te sen a fent so rolt meg ala po zó kér dé seknek a me sei gon dol ko dás ke re tei kö zött vég re haj tott ki fej té se nem vet he tõ össze a szak fi lo zó fia te rü-

le tén meg fo gal ma zott vá la szok kal. Csu pán ar ról van szó, hogy a me se te ma ti ká ja a fi lo zó fi á ban tár gyalt azo nos tar tal mú kér dé se ket is felveti. 
4  Nem fel ada tunk an nak tár gya lá sa, hogy mi ként megy vég be a „Ha lál”-áb rá zo lás el sze mély te le ne dé se az eu ró pai szö veg ha gyo mány ban, a fi gu rá lis 

meg je le ní tést mi ként vált ja fel az el mú lás fo gal mi meg ra ga dá sá ra irá nyu ló nyel vi kí sér let. Jól il luszt rál ja a fo lya ma tot Francesco Traini (1348) 
A Ha lál di a da la cí mû fest mé nye, amely meg vi lá gít ja, hogy a vég zet el sze mély te le ne dé sé nek abszt rak ci ó ja hos  szú kul tu rá lis fo lya mat. Eb bõl a 
szem pont ból a nép me se egy jó val ar cha i ku sabb tu dás ta pasz ta lat re zer vá tu ma.

5 Szo phok lész: Oidipusz Kolonoszban. In. Szo phok lész drá mái. Bu da pest, Eu ró pa, 1979, 418. 
6 Antti Aarne: The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography. The Finnish Academy of Science and Letters, Hel sin ki, 1961.
7  Itt rö vi den meg kell je gyez nünk, hogy a mo dern me se ku ta tás fo ga lom kész le té ben az epi zód fo gal ma ter mi nus ér té kû ki fe je zés. A me sei epi zód 

fo gal ma be vett szak ki fe je zés, a me se mo tí vu mok és ele mek olyan struk tu rá lis egy sé gét je lö li, ame lyek tör té net ként ön ma gá ban meg ál ló cse lek-
mény sort be szél nek el. A nép me se struk tu rá lis ér te lem ben (itt ter mé sze te sen el sõ sor ban a klas  szi kus va rázs me sé re gon do lunk és el te kin tünk a 
to váb bi me se mû faj ok kal tör té nõ ös  sze ha son lí tás tól) epi zó dok so ro za ta. 
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  8 In: Sán dor Lász ló (szerk.): Pallag Ró zsa. Kár pát-uk raj nai ma gyar nép me sék. Bu da pest, Aka dé mi ai Ki adó, 1988, 101–107.
  9 Berze Nagy Já nos: Ma gyar nép me segyûj te mény. Nép me sék He ves és Jász-Nagykun-Szolnok me gyé bõl. Bu da pest, 1907, 558–560.
10  Ér de kes és el gon dol kod ta tó ki vé tel nek tûn nek azok a va rázs me sék, ame lyek ben a hõs ap ró da ra bok ra vag da lá sát kö ve tõ en a cso dá la tos se gí tõ-

társ va la mi fé le va rázs esz köz zel tá maszt ja fel a hõst. Meg kell azon ban je gyez nünk, hogy a nép me se lo gi ká ja sze rint ezek ben a tör té ne tek ben a 
hõs nem te kint he tõ ha lott nak, csu pán transz cen den tá lis me ta mor fó zis ala nya. A tör té ne tek több sé gé ben a hõs élet re ke lé se után ta pasz tal ja, hogy 
több let tu laj don sá gok ra tett szert.

11  A tí pus ro kon ság ban áll a Ma dár, ló, lány (AaTh. 550.) tí pus sal, ahol nem az élet, az az a Ha lál el ke rü lé se a me se hõs vál lal ko zá sá nak tét je, ha nem 
a ki rály lá tá sa. 

Ha a Ha lál ko ma me ne tét kí ván juk le ír ni, a kö vet ke zõ 
epi zó dok so ro za ta ként te het jük ezt meg. 

1. epi zód. A sze gény em ber fia szü le té se kor a „Ha lált” 
vá laszt ja ko má já nak.

2. epi zód. A „Ha lál” se gít sé gé vel a hõs sok em bert 
meg gyó gyít és gaz dag lesz.

3. epi zód. A hõs lá to ga tást tesz a „Ha lál nál”, ahol a 
fo gyó ban lé võ ola jat éle te mé cse sé bõl meg akar ja töl te ni, 
de az hir te len el lob ban és a hõs meg hal.

A vál to za tok több sé gé ben a „Ha lál” az el sõ epi zód ban 
ál ta lá ban azért lesz a sze gény em ber leg ki sebb gyer me-
ké nek ke reszt ap ja, mert vég te le nül „de mok ra ti kus”: a 
me se ér ve lé se sze rint ugyan is so ha sen ki vel nem ki vé-
te lez. Re mek pél dá ja a Halálkeresztapa jel lem zé sé nek 
a Jó nás meg a ha lál cí mû, az Ung megyei (Kár pát al ja) 
Nagyrátról szár ma zó, Hor váth Gé za ci gány me se mon dó-
tól le jegy zett változat.8

Jó nás, mi u tán an  nyi gyer me ke van, hogy már a ki rály-
 lyal is ko ma ság ba ke ve re dett, út nak in dul, hogy új szü lött-
jé nek ke reszt apát ke res sen. Elõ ször Is ten nel és Szûz Má ri-
á val ta lál ko zik, de mi kor meg tud ja, hogy ki is ajánl ko zik 
itt ke reszt szü lõ nek, vis  sza uta sít ja az zal, hogy a „Min den-
ha tó” igaz ság ta lan, mert, aki bol dog – Jó nás sza va i val gaz-
dag –, azt még gaz da gab bá, bol do gab bá te szi, ez pe dig 
mo rá li san tart ha tat lan. El len ben a hõs, a má so dik ta lál ko-
zá sa kor, a „Ha lált” el fo gad ja ke reszt apá nak, mert az min-
den ki vel igaz sá gos, hisz min den kit egyen lõ en mér. Ér de-
kes és fi gye lem fel kel tõ rész let, hogy a „Ha lál” ke reszt fi át 
az Is ten ál tal te rem tett ká pol ná ban ke resz tel te meg, ami 
vi lá go san mu tat ja, hogy a „Ha lál” és Is ten nem op po zí ci ói 
egy más nak. A nép me se fel fo gá sa sze rint a „Ha lál” Is ten 
szol gá ja, aki en ge del mes ség gel tar to zik. Pon to san ki ve he-
tõ ez a szem lé let a me se ké sõb bi me ne té bõl. A „Ha lál” 
gaz dag gá te szi Jó nást az zal, hogy meg aján dé koz za a ha lá-
los be te gek cso dá la tos meg gyó gyí tá sá nak ké pes sé gé vel, 
ki kö ti ugyan ak kor azt, hogy a hõs csak ak kor él het ké pes-
sé gé vel, ha er re ko má ja fel ha tal maz za. Ám egy szer Jó nás 
vis  sza él a „Ha lál tól” ka pott ha ta lom mal és an nak aka ra ta 
el le né re fel tá maszt egy ki rály fit az élet vi zé vel. A me se 
lo gi ká já ból kö vet ke zõ en tet te nem ma rad hat szank ció nél-
kül, ezért, bár „éleszd fel, de hol nap a te lel ke det vi szem 
fel a Te rem tõ is ten nek be mu tat ni”.

A „Ha lál” fé lel me tes, ré misz tõ va ló sá gát na gyon szem-
lé le te sen áb rá zol ják még A lá bát mo só Ha lál (AaTh 345.) 
tí pus vál to za tai. Az ijesz tõ szán dé kú me sé ben a „Ha lál” 
ál ta lá ban el lá to gat egy ház hoz, ahol a há zi as  szony, vagy 
a lá nya meg mos sa. Meg je le né sé nek kü lö nös je gye it fo ko-
za to san fel fed ve vá lik vi lá gos sá, hogy ki vel is, te hát sa ját 
vég ze té vel áll itt szem ben az em ber.

A tí pus jel leg ze tes szö veg vál to za ta egy Berze Nagy 
Já nos ál tal 1904-ben Be se nyõ tel ken le jegy zett tör té net. 
Eb ben a vá sár ra me nõ ije dõs lány nak ap ja azt ta ná csol-
ja, hogy hív jon va la kit éj jel re „hál ni”, ak kor el mú lik fé lel-
me. A lány meg fo gad ja ap ja ja vas la tát, és ami kor jön az 

es te, a ka pu ban el kezd ki a bál ni: „Hé, va la ki! Gye re ve lem 
há nyi!” A bár ki nek szó ló in vi tá lás ra a sár ga lá bú „Ha lál” 
je lent ke zik és ké ri a lányt, hogy mos sa meg, aki az tán 
fo lya ma to san kom men tál ja a cse lek mény me ne tét! 

„Ej nye, de sár ga a ma ga lá ba! – Bi zony, sok sír ba 
besoppatt má a! – A lány a ha lál kör mét is mos sa. – De 
sár ga a ma ga kör mei! – Bi zony, sok ha lot ta kat ki ka part 
má a! – Vé gül a fo gát is meg mos sa. – De sár gás a ma ga 
fo ga! – Bi zony, sok ha lot ta kat is be ka pott má a! Ham!9 

Ezen a pon ton a me se gyak ran ijesz tés sel zá rul. 
A „Ha lál” ré mü le tes tu laj don sá ga i nak be mu ta tá sá ban 

két ség te le nül fon tos eset még a Ha lál võ le gény (AaTh 
365) tí pus. Eb ben a lány tá vol lé võ ked ve sét, aki rõl nem 
min den eset ben le het tud ni, hogy ha lott, va rázs lás sal akar-
ja ha za csa lo gat ni. A ha lott võ le gény, a „Ha lál” es te ér ke-
zik, majd meny as  szo nyát a sír ba ma gá val akar ja vin ni, 
ám a lány- ra vasz sá gá nak há la, meg me ne kül. Egy ház ban 
rej tõ zik el, ahol egy má sik ha lott fek szik, akit a võ le gény 
az aj tó ki nyi tá sá ra, te hát az élõ át adá sá ra akar rá ven ni, ám 
a tör té ne tek ben egy szer csak reg gel lesz, meg szó lal nak 
Szent lé lek trom bi tái, a go nosz lé lek pe dig vis  sza tér sír-
já ba örök re. A hi e de lem mon dák kal kap cso lat ba hoz ha tó 
tör té net a vis  sza já ró lé lek vi lág szer te el ter jedt hit kép ze té-
re épít, amely a leg több animisztikus val lás ban ki mu tat ha-
tó. Ugyan ak kor nyil ván ar ra a meg gyõ zõ dés re épít, mely 
sze rint az élõk szá má ra a hol tak bi ro dal ma til tott vi lág, 
a ket tõ kö zött lét re ho zott fi zi kai kap cso lat ve szé lyes, az 
el mú lás, amen  nyi ben az ese mény be áll, kö vet kez mé nye it 
te kint ve töb bé nem módosítható.10

2. Mit le het ten ni a „Ha lál” el ke rü lé sé re? Ha má so dik 
kér dé sünk re kon cent rá lunk, azt ál lít hat juk, hogy a té mát 
tár gya ló tör té ne tek több sé gé nek kö zép pont já ban áll ez az 
em bert ál ta lá no san fog lal koz ta tó ele mi prob lé ma: el ke rül-
he tõ-e az el ke rül he tet len?

A nép me sék ben lát hat juk, hogy a „Ha lál” szük sé ges-
sé ge, el ke rül he tet len sé ge tör vény sze rû ség ként tû nik fel. 
Le het küz de ni el le ne, és a me se in ten ci ó ja sze rint a küz-
de lem nem is min dig ki lá tás ta lan. Az el há rít ha tat lan el ke-
rü lé sé re tö rek võ hõs ugyan ak kor min dig tu da tá ban van 
an nak, hogy a sors ese mény be kö vet kez té nek el há rí tá sá ra 
tö rek võ kí sér le te az em be ri vi lág alap tör vé nye i nek mond 
el lent. A meg öre ge dés, az éle me dett élet kor vagy az ez zel 
já ró ha lá los be teg ség a fel hõt len if jú kor utá ni vá gya ko zást 
ered mé nyez, amely az em ber élet út já nak egy fé le „arany-
ide je ként” él az em lé ke zet ben. A né ha 4–5 epi zód ból is 
ál ló Élet vi ze tí pu sú me sék (Aarne–Thomson 551.) nyi-
tó je le ne te a ki rály, aki nek egyik sze me sír, míg a má sik 
nevet.11 A vál to za tok ban a ki rály fi ai az örök if jú ság vi zét, 
az élet-ha lál vi zét, a szépenszóló arany pin tyõ két, az if jú-
ság bol dog ma da rát szer zik meg idõs ap juk nak. Szem pon-
tunk ból lé nyeg te len, hogy a fi lo ló gi ai vizs gá la tok a té mát 
ál ta lá no san el ter jedt szü zsé ként tart ják szá mon, mely nek 
ele mei már az Ezer egy éj sza ká ban is fel buk kan nak. Fon to-
sabb a tör té net alap já ul szol gá ló nor ma tív lá tás mód, mely 
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sze rint az evi lá gi élet olyan meg õr zés re ér de mes ér ték, 
amit, ahogy csak le het, meg kell óv ni az el mú lás tól. Ez a 
be ál lí tó dás a mo dern eu ró pai gon dol ko dás nak bi zo nyít ha-
tó an csu pán a re ne szánsz óta jel lem zõ sajátja.12 

A ha lál el ke rü lés kí sér le té ben meg nyil vá nu ló és a 
me sei gon dol ko dás ban tet ten ér he tõ hermeneutikai mun-
ka sok kal job ban ki fe je zés re jut a Ha lál ko ma tí pus egy 
1903-ban Fel sõ õr bõl fenn ma radt vál to za tá ban, pon to sab-
ban A sze gény em ber a menny or szág ban cím mel le jegy-
zett tör té net har ma dik epi zód já ban. Itt a sze gény em ber 
ál má ban a menny or szág ban járt, ahol Szent Pé ter, aki a 
ko má ja, meg ma gya ráz za, hogy a menny or szág ban lát ha tó 
olaj mé cse sek ben min den em ber nek az élet láng ja ég, ami, 
amint az olaj el fogy, ki huny, és ak kor az em ber nyom ban 
meg hal. A sze gény em ber, mint min den vál to zat ban, itt is 
igyek szik pó tol ni a ma ga majd’ üres nek ítélt po ha rát, ám 
a má sik, ami bõl töl te ni akar, erõ sen rög zít ve van. Ek kor, 
nem lé vén más meg ol dás, az uj já val kez di csep pen ként 
töl tö get ni az ola jat az egyik po hár ból a má sik ba, ám a 
fe le sé ge ek kor felkölti.13 

Fi gyel jük meg a vál to zat ban az álom funk ció mint 
a jö võ re vo nat ko zó elõ re lá tás esz kö zé nek mû kö dé sét! 
A jö võ a sze gény em ber sa ját kü szö bön ál ló lét le he tõ-
sé gé nek meg ra ga dá sát je len ti. A szán dék a szin te üres 
po hár kép ze te, ami két ség beesést szül és csa lás ra ösz tö-
nöz, amen  nyi ben má sok po ha rá ból el ven ni az élet má sok 
ro vá sá ra tör té nõ meg hos  szab bí tá sát je len ti. A majd’ üres 
po hár – eb ben a tör té net ben és min den vál to za tá ban egy-
aránt – azt je len ti, hogy a hõs ki lá tá sa it min dig ke ves li, 
ám azt, hogy mi a ke vés, konk ré tan mely mér ték sze rint 
nem elég az, ami van, nem tud juk meg so ha. A ke vés itt a 
vé ges ség tu da tá ra vo nat ko zó ál ta lá nos be ál lí tó dás, va gyis, 
ma rad va a me ta fo ri kus be széd mód le he tõ sé gé nél, az olaj 
min dig ke vés, mert foly to no san el fo gyó ban „van”, te hát 
nem lesz, mert nem le het több. Ami elég, az „el ham vad” 
(el mú lik) el há rít ha tat la nul!

A Ha lál és a vén as  szony (AaTh. 334.) me se tí pus a 
ha lál el ke rü lés mint sors el ke rü lés szán dé ká nak tel je sen 
más ös  sze füg gé se i re vi lá gít rá. A ma gyar nyelv te rü le ten 
rit kán elõ for du ló tré fás me se szü zsé je sze rint a „Ha lál” 
el akar ja vin ni a vén as  szonyt, s a nagy ri mán ko dás ra 
meg ígé ri, hogy csak „hol nap” jön ál do za tá ért, hogy ma gá-
val ra gad ja. Eb ben a tí pus ban a „Ha lált” ki csit bu gyu ta 
lény ként áb rá zol ják, akit, ha va la ki ügyes, ak kor be le het 
csap ni, ki le het hasz nál ni.

Gajd ár Béláné zagy va ró nai me se mon dó tól 1984-ben 
je gyez ték le A ha lál és a vén as  szony egy változatát.14 
Eb ben a tör té net ben a zsu go ri, fu kar, gyer mek te len 
öreg a s  szonyt ka ri kí roz za a me se mon dó, aki a „Ha lál tól” 
elõ ször az is mert mó don úgy nyer ha la dé kot, hogy ké ri, 
ír ja fel az aj tó fél fá ra, hogy csak hol nap jön ér te, ne hogy 
– leg alább is a me se hõs így ér vel – el fe led je az ese ményt. 
Az egy ál ló hé tig nem is vet te zo kon a tré fát, vé gül azon-
ban meg elé gel te. Ek kor az öreg as  szony el akart búj ni, elõ-
ször a mé zes bö dön be, de meg ijedt, hogy rá akad a ka szás, 
ezért mé ze sen be le bújt a dun ná ba, így a tol lak rá ra gad tak 

és már an  nyi ra csúf lett, hogy még a „Ha lál” is, mi kor 
meg lát ta, meg ijedt és el sza ladt. „Az öreg as  szony még 
most is éli a vi lá gát.” – fe je zõ dik be a tör té net. A tré fán 
túl ko moly tár sa da lom kri ti kai ös  sze füg gé se ket mu ta tó tör-
té net nyil ván a zárt fa lu si kö zös sé gek ben ne he zen lep lez-
he tõ és ke zel he tõ ge ne rá ci ós fe szült sé gek re is utal.

A Ha lál és a vén as  szony egy má sik vál to za tá ban, 
me lyet Ámi La jos szamosszegi me se mon dó tól je gyez tek 
le, az öreg as  szony cse le – mely sze rint fel írat tat ta a Ha lál-
lal a ka pu fél fá ra, hogy „hol nap” – tö ké le te sen be vált. A 
„Ha lál” tíz esz ten de ig járt a vén as  szony hoz és min den-
nap hall gat ta a fel há bo ro dott kér dést, hogy mi ért ma jött 
és nem hol nap, ahogy azt jó ma ga fel ír ta. Vé gül az idõs 
as  szony el ag gott, moz gás kép te len ágyban fekvõ lett, nem 
tu dott en ni, ma ga a fek vés is fáj dal mas volt szá má ra, ezért 
kö nyö rög ni kez dett a meg vál tó „Ha lá lért”.

„Jaj is te nem, küld jed a Ha lált! Hadd jöj jön el ér tem! 
Így az tán a Ha lál meg tud ta, hogy a vén as  szony már meg-
un ta a hos  szú éle tet él ni, mert nem tud sem en ni, sem in ni, 
sem fe küd ni, ak kor a Ha lál el ment ér te. – Na itt va gyok 
öreg ma ma! Hát most már élt eleget? – Él tem, vág ha tod 
el fe le a nya ka mat, nem bá nom most már!”15

Vé gül is az élet ér té ke vé ges sé gé ben áll, ta nít a sors-
el ke rü lést elem zõ nép me sék egy cso port ja. A ma gyar 
pa rasz ti élet mód ele mi ta pasz ta la ta, hogy a ne héz fi zi kai 
mun ká ban el ag gott öre gek szá má ra az el mú lás meg vál tás. 
A di lem ma sok me sé ben be lá tás ként tû nik fel. Lé tez het-
nek szi tu á ci ók – be teg ség, el esett ség, te he tet len ség –, 
mi kor az élet ér té két, ér tel mét ve szí ti.

A sze gény ha lász sár fa la – va ló já ban A vén as  szony és 
a ha lál egy vál to za ta – jó pél dá ja a sa ját sors értékdilem-
májának.16 A me se szü zsé je a vén as  szony és a „Ha lál” 
szo ká sos konf lik tu sá val in dul. Ám a so ka dik „hol na pot” 
kö ve tõ en a „Ha lál” el un ja a vá ra ko zást és meg fe nye ge ti a 
há zá ba zár kó zó öreg as  szonyt, hogy kulcs lyu kon ke resz tül 
ra gad ja el. Amint be má szik a ré sen, a ra vasz as  szony egy 
nagy szá jú üveg be zár ja a ka szást, az tán be dob ja a Ti szá-
ba. Ott egy ha lász ke zé be ke rül az üveg, aki egy ne ki tett 
ígé ret fe jé be sza ba don en ge di a fog lyot: „Ad dig nem bán-
ta lak, amíg a te sár fa lad ös  sze nem om lik.” A ki sza ba dult 
„Ha lál” el sõ dol ga sze rint el ra gad ta a vén as  szonyt, ám a 
ha lász nak meg tar tot ta ígé re tét, aki az tán egy re vé nebb 
lett, igaz, kuny hó ja fa lá ra min dig vi gyá zott. Meg fáj dult 
a lá ba, a kar ja, az tán egyik sze mé re meg va kult, a má sik-
ra csak ki csit lá tott, en ni alig tu dott, de min dig a fa lat 
néz te. Az tán egy szer ész re vét le nül be top pant a „Ha lál”. 
„Ké szülj, mert ros kad a sár fa lad.

– Hogy mond hatsz már ilyet? Mi e lõtt még ide nem jöt-
tél, ak kor jöt tem be vagy há rom perc cel elõt te. Kö rül néz-
tem, kí vül, be lül, sem mi ba ja sincs a sár fal nak. 

Azt mond ja er re a ha lál: 
– Hát ez nem a te sár fa lad, a ke zed és a lá bad? Na és 

a tes ted? Ugye már meg sán tul tál, el nyo mo rod tál? A ka ro-
dat sem bí rod. Sze med re meg va kul tál. Még a gyom rod is 
meg fáj dult, fo ga id már nin cse nek. Gye re ko mám, most 
már ve lem.

12  Lásd rész le te seb ben Biczó Gá bor: Ha son ló a ha son ló nak. Fi lo zó fi ai ant ro po ló gi ai váz lat az as  szi mi lá ci ó ról. Bu da pest, Kalligram, 2009, 297–
301.

13 Ma gyar Nyelv õr. XXXII. évf., 1903, 182. 
14 In: Nagy Ilo na (szerk.): Az iker tün dé rek. Zagy va ró nai nép me sék. Bu da pest, Aka dé mi ai Ki adó, 1990, 45–46.
15 Er dész Sán dor (szerk.): Ámi La jos me séi I. Bu da pest, Aka dé mi ai Kiadó 1968, 437.
16 Ortutay Gyu la (szerk.): Ma gyar nép me sék I–III. Bu da pest, Szép iro dal mi Kiadó 1960, 434–437.
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El is vit te, az óta együtt halásznak.”17

A meg vál tó „Ha lál” mun ká ja az el vi sel he tet len né vált 
lé te zés szük ség sze rû vé ges sé gé re vo nat ko zó uta lás. A 
sors el ke rü lés szán dé ká ból, a me se lo gi ká ja sze rint, ugyan-
is nem kö vet ke zik az élet hez nél kü löz he tet len lét fel té te lek 
idõt len ál la pot ként va ló fenn tar tá sa, pél dá ul az egész ség 
meg õr zé se. Az élet, a me se hõ sé nek idõ ben ki bon ta ko zó 
egyet len au ten ti kus tör té ne te lé nye gé ben „uta zás”, ami 
azon ban a lé te zés ter mé sze tes tu laj don sá ga i ból kö vet ke-
zõ en sze mé lyes ha nyat lás tör té net. 

Na gyon pon to san mu tat ja ezt a meg le he tõ sen abszt-
rakt le ír ha tó fel fo gást A ha lál és a vén as  szony egy má sik, 
Tö rök Kár oly Csong rád me gyei gyûj té sé ben fenn ma radt 
vál to za ta, mely ben a me se mon dó a sors el ke rü lés szán dé-
kát alap ve tõ en pro fán okok ra ve ze ti vis  sza és a pa rasz ti 
gon dol ko dás mód ethoszához kö ti. A hõs élet hely ze té nek 
jel lem zé sé bõl ki de rül, hogy az élet sze re tet, és ez zel el len-
tét ben a ha lál fé le lem lé nye gé ben azo nos a tisz tes mun ká-
val meg szer zett va gyon el vesz té se fe let ti saj nál ko zás sal, a 
ma te ri á lis vi lág el mú lá sa fe lett ér zett ag go da lom mal. 

 „Hol volt, hol nem volt, volt hát a vi lá gon egy igen-igen 
vén  as  szony, aki öre gebb volt az or szág út nál, vé nebb volt 
az öreg Is ten ker té szi nél. Ez a vén as  szony so ha nem gon-
dolt ar ra, még ak kor se, mi kor a ha mut már mammunak 
mond ta, hogy még egy szer meg is ké ne ám hal ni, ha nem 
ahe lyett úgy meg dol go zott, úgy ló tott-fu tott a gaz dag ság 
után; cset lett, bot lott, se pert, ko tort, az egész vi lá got el 
akar ta nyel ni, pe dig nem volt sen ki je sem, csak ak ko ra se, 
mint az ök löm. De volt is ám az igye ke ze ti nek lá tat ja, mert 
utó vég re úgy meg szed te ma gát, úgy meghizakodott, hogy 
job ban se kel lett; volt is an nak a há zá nál kis fej sze, nagy 
fej sze, minden.”18

Jól meg fi gyel he tõ, hogy mi is az, ami hez itt az as  szony 
ra gasz ko dik, pe dig, ugye sen ki je sin csen!? Az élet ér té ke 
kor re lál az élet ben az em bernek a sa ját lét vi szo nyai kö zött 
meg va ló sí tott tel je sít mé nyé vel. Ami ért a vén as  szony apel-
lál, til ta ko zik a „Ha lál” el jö ve te le el len, ar ra ta nít, hogy az 
tud ra gasz kod ni az élet hez, aki ké pes rá, hogy helyt áll jon 
az élet ben! Per sze eb bõl nem kö vet ke zik, hogy ter vét vég-
ér vé nye sen si ker re vi he ti. Igaz, ez a vál to zat a mond hat ni 
szo ká sos meg ol dás sal ér vé get, a vén as  szony a méz für-
dõ és a toll hem per gést kö ve tõ en an  nyi ra ron da, hogy a 
„Ha lál” meg ijed tõ le és nem abaj gat ja töb bé. 

Lát hat juk, bár a me se sors fel fo gá sa alap ve tõ en de ter-
mi nis ta, a hõs sors el ke rü lés re irá nyu ló tö rek vé se még is 
a me sei vi lág kép lo gi kus fo lyo má nya. Igaz, a hõs szem-
pont já ból a „Ha lál” „le gyõ zé sé nek” kí sér le te nem át la gos 
vál lal ko zás, ez azon ban nem je len ti azt, hogy ne il lesz ked-
ne a va rázs me sék re jel lem zõ fel ada tok so ro za tá ba. A vizs-
gált me se anyag szü zsé i nek elem zé se ar ról ta nús ko dik, 
hogy – mint er re majd a ké sõb bi ek ben még vis  sza té rünk 
– a hõs si ke re és ku dar ca eset le ge sen vál ta ko zik. 

Ugyan ak kor a va rázs me sék kel el len tét ben a le gen da-
me sék egy meg ha tá ro zott tí pu sá ban a hõs sors el ke rü lé se 
le he tet len, amen  nyi ben a hõs nem tud, mert nem tud hat 
ar ról, hogy a Ha lál mun ká ja Is ten aka ra tá nak függ vé nye, 
az az te vé keny sé ge pre desz ti nált, amint ma ga a me sei tör-
té net, a hõs éle té nek tör té ne te is ele ve el ren delt. En nek 

oka, hogy a le gen da me séknek a ke resz tény ség te o ló gi ai 
vi lág kép ét ér tel me zõ pro fán pél dá za tai erõ tel je sen tá masz-
kod nak a Szent írás exegetikai ha gyo má nyá ban gyö ke re zõ 
ér ve lés re. Is ten esz mé je a vi lág két ség te len oka és ér tel-
me. Eb ben az el mú lás mint Is ten szán dé ká ból az em ber lét 
lé nye gé hez tar to zó sors ese mény ta lán el ha laszt ha tó, de 
sem mi kép pen nem el ke rül he tõ. A sors el ke rü lés vég sõ 
aka dá lya a nép me sé ben te hát nem a „Ha lál”, ha nem 
ma ga Is ten. 

Vi lá go san utal er re az Aarne–Thomson be so ro lá sá ban 
En ge det len an gyal tí pus (AaTh. 779.), mely nek egyik, 
Berze Nagy Já nos ál tal gyûj tött vál to za tá ban a meg sze-
mé lye sí tett Ha lál lép a lel ket ma gá val ra ga dó an gyal 
helyébe.19 

A meg bün te tett ha lál szü zsé jé ben a vég zet fi gu rá ja 
kö nyö rü le tes lény ként tû nik fel, aki itt olyan ant ro po-
morf tu laj don sá go kat ölt ma gá ra, me lyek fe let tébb szo-
kat la nok. 

„Eccör az Úristen ekütte a Ha lált, hogy mönnyön 
a fõd re, hoz zon fõ onnend ögy asszont. A Ha lál lö is 
gyütt az asszonyhó, de lát ta, hogy két kis fia mel lén 
van. Möksajnáta, nem vit te e az asszont. Visszamögy az 
Úrisnehö as  szon nél kül. Kérdözi az Is ten:

– Hát hun az as  szon? 
A Ha lál emondi aszt, ehozta vóna, de két kis fiú vót a 

mel lén, ezér möksajnáta, osztán otthatta.”
A saj nál ko zás és a mér le ge lés ant ro po morf mo tí vu ma 

mö gött az el mú lás nyil ván va ló igaz ság ta lan sá ga fe lett 
ér zett ag go da lom áll. A cse cse mõk any juk kal élet esé lye-
i ket is el ve szí tik, már pe dig õk, leg alább is a „Ha lál” ál lás-
pont ja sze rint, amint az õket fel ne vel ni nem tu dó édes-
any juk sem éret tek még az el mú lás ra. A tör té net to váb-
bi me ne té bõl ké sõbb ki de rül, hogy Is ten meg lec kéz te ti a 
„Ha lált”, amen  nyi ben rá mu tat ar ra a ma ga sabb ren dû cél-
elv re, amely az is te ni gond vi se lés ben nye ri el ér tel mét, 
az az be bi zo nyít ja, hogy a Te rem tõ nek az em ber rõl el mú-
lá sá ban is szán dé ká ban áll gon dos kod ni.

A sors el ke rü lés prob lé má já val kap cso lat ban ki je lent-
het jük, hogy a nép me sék nek a fi lo zó fi ai abszt rak ció 
szín vo na lán kép vi selt ál lás pont ja kön  nyen pár hu zam ba 
ál lít ha tó olyan szer zõk, mint pél dá ul Mar tin Heidegger 
eg zisz ten cia lis ta né ze te i vel. „A ha lál lal a je len va ló lét (az 
em ber) a ma ga leg sa já tabb lét ké pes sé gé ben áll kü szö bön 
ön ma ga számára.”20

Vé gül tér jünk rá a me se ha lál fel fo gá sát tematizáló har-
ma dik meg ala po zó kér dé sünk re!

3. Mi van, avagy mi kö vet ke zik a „Ha lál” után, il let ve 
en nek el len tett je ként ho gyan gon dol ha tó el a sors el ke-
rü lés cél ja ként el kép zelt Hal ha tat lan ság bi ro dal ma? A 
hal ha tat lan ság ra vá gyó ki rály fi (AaTh 342.) tí pus ban a 
„Ha lál” és az örök lét ál la pot ese mé nyé nek elem zé sé re jó 
pél dát ta lál ha tunk.

A tí pus vál to za ta i nak kö zös jel lem zõ je, hogy a fõ hõs 
az if jú ki rály fi, aki olyan or szá got ke res, ahol nem fog 
meg hal ni. Ka lan dos uta zás vé gén, ál ta lá ban hos  szú élet-
re kár hoz ta tott ál la tok kal vagy em be rek kel tör tént ta lál-
ko zást kö ve tõ en jut el a hal ha tat lan ság or szá gá ba, ahol 
meg há za so dik. Idõ vel azon ban hon vá gya tá mad ap ja 

17 I. m., 437. 
18 I. m., 430.
19 Berze Nagy Já nos: Ba ra nyai ma gyar nép ha gyo mány ok II. Pécs. Kul tú ra Könyv nyom dai Mû in té zet, 1940. 308–310. 
20 Heidegger, Mar tin: Lét és idõ. Bu da pest, Gon do lat, 1989, 429.
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or szá ga után, amit lá to ga tá sa kor rom ja i ban ta lál, rá adá-
sul meg tá mad ja a „Ha lál”. A me ne kü lés vis  sza a hal ha tat-
lan ság ba a kü lön bö zõ vál to za tok ban egy aránt le het si ker 
vagy kudarc.21

A me se ki in du ló epi zód ja ra di ká li san utal a min den 
élet tra gé di á já ra vo nat ko zó tu dás, a bi zo nyo san el kö vet-
ke zõ, de meg ha tá ro zat lan mó don be tel je sü lõ leg vég sõ lét-
le he tõ ség, a ha lál tény sze rû sé gé nek is me re té re. A ki rály fi 
szo mo rú, sen ki és sem mi 
nem tud ja meg vi gasz tal ni, 
vé gül ap já val köz li, hogy 
már pe dig õ nem haj lan dó 
be lát ni, hogy a „Ha lál” 
el len nincs or vos ság, ezért 
el ván do rol.

Az örök éle tû ki rály-
fi zagy va ró nai vál to za ta 
na gyon szé pen tu dó sít a 
le he tet lent meg kí sér tõ hõs 
vál lal ko zá sá nak drá má já-
ról. A ki rá lyi csa lád szép 
nagy fi úk kal tel jes bol dog-
ság ban élt; „de egy szer az 
tör tént, hogy a szép ki rály-
fi nak meg halt a leg ked ve-
sebb ba rát ja. Ahogy meg-
látta, úgy meg ré mült, hogy 
azon nyom ba el ha tá roz ta: 
vi lág nak megy. Ad dig meg 
se áll, míg olyan or szá got 
nem taná, ahol a ha lál nak 
nincs ha tal ma. El mond ta 
szü le i nek is a szán dé kát. 
Sír va-kö nyö rög ve kér ték, 
hogy ma rad jon ve lük, de 
a ki rály fi el bú csú zott szül-
eitõ.”22

A hõs ka land jai so rán 
fény de rül ar ra, hogy a 
nép me se sa ját fel tét elei 
sze rint rop pant kor sze rû és kö vet ke ze tes mó don ér tel me-
zi a hal ha tat lan ság, az az az örök lét fo gal mát. Az örök élet 
nem szá mos ság, ha nem ép pen el len ke zõ leg, az eg zisz ten-
cia szá mos ság nél kü li sé ge. A ki rály fi ugyan is a me sei 
hár mas ság je gyé ben elõ ször a Saskirály aján la tát uta sít ja 
vis  sza, aki nek bi ro dal má ban a hõs 500 évig él het ne, de 
ugyan így há rít ja el a Ko pasz ki rály 800 év nyi és a Hím-
var ró ki rály kis as  szony 1000 év re szó ló aján la tát. Az örök 
élet kon cep ci o ná lis elõ fel té te le az idõ nél kü li, vagy az 
idõn kí vü li lé te zés. A hely meg ta lá lá sa, ahol a „Ha lál nak” 
nin csen ha tal ma, a hely, ahol nincs idõ. 

A tör té net bõl az tán meg tud juk, hogy a ki rály fi vé gül 
el éri a Hal ha tat lan ság ki rály né já nak bi ro dal mát, aho va a 
„Ha lál nak” nincs be já rá sa. A fel fe de zés örö me, a cse lek-
mény el sõ epi zód ját le zá ró ese mény sem lep lez he ti az 
ér tel me zõ elõl, hogy a bol dog ság mint a pil la nat idõt len-
sé gé nek me ta fo rá ja és az eb ben tes tet öl tõ vég te len ség 
ta pasz ta la ta egy be csú szik a tör té net ge rin cét ké pe zõ 

re mén  nyel, az örök lét le he tõ sé gé nek táv la tá val. Az élet 
idõt len sé ge itt két ség te le nül po zi tív ér ték kép zet ként 
je le nik meg. 

A for du la tot a má so dik epi zód je len ti, ami kor a hõs 
ahe lyett, hogy be tel je sült cél já nak ör vend ve él ne a hal ha-
tat lan ság nak, hon vá gyat érez és meg akar ja lá to gat ni el ha-
gyott szü le it. A ki rály né fi gyel mez te ti, hogy sem mit sem 
ta lál majd, min den ki je vagy már ezer éve ha lott, de ezt a 

hõs nem akar ja, pon to sab ban nem tud ja el hin ni. Vis  sza-
té ré se után szem be sül az idõ re la ti vi tá sá nak té nyé vel és 
az zal, hogy ott, ahol van idõ, reá is le sel ke dik a „Ha lál”, 
aki egé szen a Hal ha tat lan ság ki rály né já nak bi ro dal má ig 
ül dö zi a ki rály fit, és a hõs oly kor meg me ne kül, oly kor 
el bu kik a kü lön bö zõ vál to za tok ban.

Úgy tû nik, a tör té net ben a „Ha lál” mel lék sze rep lõ. 
A me se a ki rály fi cél ja i ról, peregrinációjáról szá mol be, 
a hely meg ta lá lá sá ról, a vi lág ról, ahol nincs el mú lás. A 
le írás, a köz bül sõ ál lo má sok be mu ta tá sát kö ve tõ en idõn 
és té ren kí vü li hely ként je le nik meg. A Hal ha tat lan ság 
or szá gá ra a me se zagy va ró nai vál to za tá ban a ki rály fi a 
vi lág vé gén egy se bes fo lyó part ján ta lál rá.

„Ment vol na to vább, de nem tu dott, mert út já ba 
ke rült a fo lyó. An nak a fo lyó nak a túl só part ján az ég 
a föld del már ös  sze volt eresz ked ve. Csak a nagy se bes 
fo lyó zu ho gott. Bent a fo lyó ban meg egy fé nyes kas tély 
tün dök lött.” 23

21 Berze Nagy Já nos: Ma gyar nép me se tí pu sok I–II. Pécs, Ba ra nya me gye Ta ná csa, 1957,  468.
22 Nagy Ilo na (szerk.): Az iker tün dé rek. I. m., 47.
23 I. m., 1990, 50.
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A fo lyó a meg ál lít ha tat la nul höm pöly gõ idõ me ta fo rá-
ja. A kö ze pén ál ló kas tély moz du lat lan sá ga a hely, ami 
el len áll az idõ eró zi ó já nak. A me se fel fo gá sá ban itt az idõ 
csak az élet ös  sze füg gé sé ben ren del ke zik je len tés sel. Az 
elem zés nek ezen a pont ján fon tos a me se idõ fe no mén jé-
nek rög zí té se: mi az idõ?

Ahogy ezt Arisz to te lész óta tud juk, az idõ moz gás és 
számosság.24 A Hal ha tat lan ság ra vá gyó ki rály fi idõ fel fo-
gá sát, mi vel a kon cep ció igen ös  sze tett, két je les gon dol-
ko dó, Edmund Husserl és Mar tin Heidegger vo nat ko zó 
el kép ze lé sei se gít sé gé vel igyek szünk meg vi lá gí ta ni. 

Husserl fe no me no ló gi á já nak idõ fel fo gá sát az 1904–
1905-ben Göttingenben tar tott elõ adá sa i ban dol goz ta 
ki.25 Eb ben töb bek kö zött rá vi lá gít ar ra, hogy az em ber 
jö võ re vo nat ko zó el vá rá sa it a fan tá ziának a múlt em lé ke-
in vég zett mun ká já nak köszönhetjük.26 Az ‚én’ ma gát a 
je len ben je len lét ként, mint egy pil lan tást té te le zi, ami fi zi-
kai ak tu sok köz ve tí té sé vel jut ér vény re az idõ ben. A pil-

lan tásha son lat me ta fo ri kus ér tel me nem a je len lét mi nõ-
sé gé re vagy idõ tar tam ára, ha nem egye di sé gé re és ki vé te-
les sé gé re vo nat ko zó uta lás. Az ‚én’ sa ját lé tét mint to ta li-
tást ra gad ja meg és ez ál tal ér zi (érez he ti) ma gát sza bad-
nak az élet ben. Gaz dál kod hat ve le, ter ve ket szõ het, majd 
el vet he ti eze ket, hogy más el kép ze lé sek nek ad jon he lyet 

a jö võ re mé nyé nek je gyé-
ben: fan tá zi ál. 

Az ‚én’ világravonat-
kozása ön ma gát so ha be 
nem tel je sí te ni ké pes idea 
ma rad, és mint ilyen – 
ahogy ké sõbb Jacques 
Derrida fo gal maz –, „csak ” 
a tör té ne lem ben nye ri el 
értelmét.27 Az ‚én’ ide á ja, 
amen  nyi ben azt az eg zisz-
ten ci á lis élet gya kor lat 
függ vé nye ként gon dol juk 
el, nem olyas va la mi, ami 
kí vül van a tör té nel men, 
ha nem min den tör té ne lem 
ér tel me. Ez az idea pa ran-
csa, amely az em pi ri kus 
tör té ne lem ben – ahogy ezt 
a ki rály fi szü le i nek meg-
lá to ga tá sát cél zó ter vén 
ke resz tül lát hat juk –, sa ját 
meg élt élet tör té ne tünk ben 
fe dez he tõ fel.

Heidegger idõ fel fo gá-
sa tá masz ko dik Husserl 
el kép ze lé sé re – a me se 
ha lál ké pé nek elem zé se kor 
fon tos ezt meg em lí te ni. 
Az em ber tu dá sa az idõ rõl 
egy faj ta elõ re fu tás, ameny-
 nyi ben tud sa ját ha lá lá ról. 
Bi zo nyos ság, amely tel jes 
ho mály ba bo rul. Az elõ-
re fu tás nem jel le mez he tõ 
idõiséggel – hisz nem tud-
juk, mi kor jön el –, mert ez 
ma gá nak az idõ ben lét nek 

a fel szá mo lá sát je len ti. Az em ber eb ben az ös  sze füg gés-
ben ér tel me zi sa ját lé tét, tesz szert idõ re, az az ren del ke-
zik a jö võ vel. A me sé ben a „Ha lál” és a hal ha tat lan ság 
az elidõtlenedés me ta fo rái, me lyek csu pán az em ber 
pers pek tí vá já ból tûn nek egy mást ki zá ró el len tét nek. 

Je len elem zés rö vid ös  sze fog la lá sa ként bát ran 
ki je lent het jük, hogy a nép me se a „Ha lál” pa ra dig má-
já nak mód sze res és szá mos ös  sze füg gés ben elem zett 
vizs gá la tát ugyan nem a fi lo zó fi ai abszt rak ció szín vo-
na lán hajt ja vég re, de a kér dés rõl szim bo li ká já val és 
me ta fo ra rend sze ré vel ös  sze tett mó don ké pes meg nyi-
lat koz ni.

24 Lásd Joe Sachs: Aristotle’s physics: a guided study. New Brunswick, Rutgers University Press, 1995, 119–131.
25 Edmund Husserl: Elõ adá sok az idõ rõl. Bu da pest, At lan tisz, 2002.
26 I. m., 4. §.
27  Jacques Derrida: Edmund Husserl’s Origin of Geometry: An Introduction. New York, Nicolas Hays Ltd., 1978., 141–142.; lásd még Peter 

Völkner: Derrida und Husserl. Wi en, Passagen Verlag, 1993, 67–89.
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WEHNER TI BOR

Lo gi ka, vé let len
– lo gi kus vé let len 

Matzon Ákos képvilága

Matzon Ákos, e kü lö nös sor sú fes tõ 65. szü le tés nap já ra ren de zett újabb gyõ ri ki ál lí tás 
anya gát vizs gál va, a mû vek kö zött szem lé lõd ve leg hi te le sebb ka la u zunk ma ga az al ko tó 
le het. A mû vész az egyik kö zel múlt ban ren de zett bu da pes ti ki ál lí tá sá nak ka ta ló gu sá ban 
val lot ta meg: „… ki hí vás nak te kin tem: mi nél ke ve sebb for má val a le he tõ leg töb bet lát tat-
ni a ké pen. Emel lett erõ sen fog lal koz tat egy má sik fel adat is: ho gyan le het mi nél job ban 
ér zé kel tet ni a te ret, a mély sé get a sík be li geo met ri ai for mák egy más ra ré teg zõ dé sé vel.”

A fen tebb meg fo gal ma zott meg ál la pí tá sok ma gya rá zat ra szo rul nak. Kü lö nös sor sú-
nak azért aposzt ro fál hat juk e fes tõt, mert jól le het mû vész csa lád sar ja – édes ap ja, Matzon 
Fri gyes a XX. szá zad má so dik fe lé nek ki tû nõ, prog res  szív szem lé le tû és szel le mi sé gû, 
és ezért erõ tel je sen hát tér be szo rí tott szob rász mû vé sze volt –, Matzon Ákos még is sok-
kal ké sõbb for dult a kép zõ mû vé szet fe lé, mint ge ne rá ci ó já nak al ko tói: õ épí tész nek 
ké szült, majd épí tész ként, il let ve épí tész-ta nár ként dol go zott, és csak a negy ve ne dik 
élet évén túl, a múlt szá zad nyolc va nas-ki lenc ve nes év ti zed ének for du ló ján kez dett el 
fes te ni. Újabb gyõ ri ki ál lí tá sá ról azért be szél he tünk, mert 1990-ben itt, a Xántus Já nos 
Mú ze um ban mu tat ko zott be el sõ al ka lom mal a nagy kö zön ség elõtt, és nem elõ ször tér 
vis  sza önál ló kol lek ci ó val a vá ros ba. 1990 óta az tán szám ta lan önál ló tár la tot ren de zett 
ha zai és kül föl di ki ál lí tó ter mek ben, és meg szám lál ha tat lan cso por tos be mu ta tó részt-
ve võ je volt, je len tõs dí ja kat nyert el, és mû vei ran gos köz- és ma gán gyûj te mé nyek be 
ke rül tek. Idé zett al ko tói hit val lá sa azt ta nú sít ja, hogy ha tá ro zott al ko tói el ve ket és szán dé-
ko kat va ló ra vált va dol go zik: vis  sza te kint ve két év ti ze des pá lya ké pé re egy kon zek vens 
kon cep ció szel le mé ben mun kál ko dó, ha tá ro zott vo ná sok kal kör vo na laz ha tó al ko tó egyé-
ni ség áll elõt tünk. Mun kás sá ga az abszt rakt, el vont mû vé szet konst ruk tív szel le mi sé gû, 
fõ ként a geo met ri ai alap for mák ból épít ke zõ, minimalista esz kö zök re és ki fe je zé sek re 
szo rít ko zó mû vé sze ti áram la tá hoz kap cso ló dik, s mû vei a XX. szá zad mo dern mes te re-
i nek, el sõ sor ban az avant gárd kez de mé nye zé sek hez kap cso ló dó elõ de i nek vív má nya it 
úgy ka ma toz tat ják, hogy szá mos nó vu mot, egye di jel leg ze tes sé get is hor doz nak. És bár 
a mû vész a „ke vés for má val so kat sze ret ne lát tat ni a ké pen” meg fo gal ma zást al kal maz-
za, a kép ma ga már ré gen nem a klas  szi kus kép-alak zat. A Matzon-mû olyan kép-tárgy, 
amely túl lé pett az egy sé ges, meg bon tat lan sík sze rû lé te zés mó don, és a meg szo kot tak tól 
el té rõ ter mé sze tû al ko tói szán dé ko kat sû rí tõ, for ma i lag és esz té ti ka i lag is új já for mált 
mé di um má vált, amely egé szen más mi nõ sé get tes te sít meg, mint egy tra di ci o ná lis kép 
vagy ma ga a ha gyo má nyos kép-for ma. 

A Matzon-mûvek kol lek ci ó já nak ha tó te ré ben nem ne héz le von nunk a kon zek ven ci át: 
e mû vész a szûk sza vú ság ok mes te re, s a ki fe je zé sek, az esz kö zök re duk ci ó ja so rán már-
már az utol só fá zi sig, a vég le te kig ér ke zett el. Kom po zí ci ói a fes tõ i sé ge ket a tel jes szín te-
len ség re, il let ve hang sú lyo zot tan a fe hér re és fe ke té re, vagy leg alább is a monokrómiára 
re du kál ják, s a kép fe lü le ten meg je le nõ mo tí vu mo kat is a geo met ria szûk sza vú sá ga tart ja 
kor dá ban. Ez a re duk ció, ez a vis  sza fo gott ság, ez a pu ri tán esz köz hasz ná lat ter mé sze te-
sen nem a mon dan dó kor lá to zá sát, nem a tar tal mi vo nat ko zá sok tel jes le foj tá sát szol-
gál ja, ha nem ép pen el len ke zõ leg: az in ten zi tás, a sû rí tés fo ko zá sá nak, va la mi faj ta ké pi 
lé nyeg össz pon to sí tá sá nak és ki bon tá sá nak esz kö ze. És ez az össz pon to sí tás ese ten ként 
már meg szo kott nak mi nõ sít he tõ, más kor meg szo kat lan, vá rat lan fes tõi meg ol dá sok kal 
pá ro sul. Az im már ha gyo má nyos nak mi nõ sít he tõ el já rá sok kö zé so rol ha tó, hogy a 
vá szon ra és fa táb lá ra fes tett akrilfesték sok szor be ra gasz tott fe lü le tek kel vagy ho mok-
kal dú sul, amely meg vál toz tat ja a fak tú rát, és meg vál toz tat ja a fes tékfe lü le tet érõ fény 
vi sel ke dés mód ját is: a matt vagy csil lo gó, il let ve az ér des és si ma fes ték ré te gek hol 
el nye lik, hol vis  sza tük rö zik a ref le xe ket. A kép sík zárt sá gát és sík sze rû sé gét meg bont va 
Matzon a fes tõi lát sza tok vi lá gát meg tör ve a va ló sá gos kép mély ség ben és a va ló sá gos 
kép fe lü let ben kezd dol goz ni: át tö ri a vász nat, il let ve az app li ká ci ók kal dom bor mû sze rû 
konst ruk ci ó kat lét re hoz va épít kez ni kezd, ese ten ként a kép fe lü let alá, az át vá gá sok ba 
tü kör la po kat he lyez. Ezek ben a vis  sza tük rö zõ dé sek re kom po nált és a tér be ki lé põ 
együt te sek ben ter mé sze te sen meg vál to zik a „kép al ko tó ele mek” je len lét ének mi nõ sé ge, 
ér tel me zé si kö re. Fur csa vir tu á lis moz gá sok in dul nak meg, a po zi tív és ne ga tív for ma-
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ele mek ös  sze ját szá sa ré vén össze ku szá lód nak a sí kok, és az ad dig egy ér tel mû nek és 
át lát ha tó nak vélt rend sze rek fe lett vá rat la nul sej tel mes, ki bo goz ha tat lan nak tû nõ, az 
il lu zi o niz mu sok ba bo nyo ló dó ha tás me cha niz mu sok ve szik át a ha tal mat. Nem ne héz fel-
fe dez ni, hogy itt a hal lat la nul pon tos épít ke zés és az ön fe ledt já té kos ság üt kö zõ pont ján, 
a lo gi ka és a vé let len együt te sen ér vé nye sü lõ zó ná já ban já runk, ahol so ha sem tud ha tó 
pon to san, hogy a sza la go kat, a fraktálokat és elem cso port-szer ve zõ dé se ket, a geo met ri-
ai alak za tok rend sze re it mi sza bá lyoz za, bár va ló szí nû leg ak kor já runk leg kö ze lebb az 
igaz ság hoz, ha azt mond juk, hogy a ma te ma ti kai szem lé let tel, az épí té szi fe gye lem mel 
ár nyalt mû vé szi fan tá zia. Az a mû vé szi fan tá zia, ame lyet a jó zan, ri deg kon cep ció és a 
meg za bo láz ha tat lan köl tõi ins pi rá ció egy szer re ösz tö nöz. 

A Matzon-képvilág meg ha tá ro zó ele me az egye nes vo nal, a zárt pál ca sze rû vagy a 
tég la lapalak za tot vagy va ló sá gos tes tet öl tõ ha sábelem. Gör be vo nal csak rit kán tû nik 
fel, s ha fel is tû nik, ak kor leg in kább egy-egy kör, ko rongalak zat ha tá ro ló vo na la ként. 
Nagy, üres, nyu godt fe lü le tek és fi nom, iz gá ga vo nal há lók fe le sel get nek egy más sal, 
egy-egy mo tí vumát ala ku lás ré vén fû zõd nek fel az el vont sá gok szfé rá i ban le ját szó dó 
kép tör té ne tek, szö gek, egy mást el met szõ vo na lak, fur csa el fer dü lé sek te rem te nek 
kompozicionális góc pon to kat, ki emelt, egy más sal egyen sú lyi hely ze tet al ko tó, kap cso la-
to kat fel té te le zõ sza bá lyos sík geo met ri kus ido mok je löl nek ki ké pi hang sú lyo kat. Konf-
lik tu sok, ös  sze csa pá sok, di lem mák, tû nõ dé sek, ját sza do zá sok él te tik eze ket a mun ká kat, 
ame lyek hol vég le te sen ko moly, hol drá mai elõ ér ze te ket sej te tõ, hol kön  nyed sé ge ket 
su gal ló, hol fel hõt len lét ál la po to kat fel té te le zõ szó la mo kat, han go kat szó lal tat nak meg. 
E mû vek kap csán Moholy-Nagy Lász ló ra és Kas sák La jos ra, Malevicsre és Mondrianra, 
és a mes ter ként tisz telt kor társ mû vész re, Ko nok Ta más ra, és meg an  nyi konst ruk ti vis ta 
és geo met ri kus abszt rak cióhí võ mû vész re hi vat koz ha tunk, mint Matzon Ákos elõd jé re 
és kor társ ára, akik ugyan úgy, mint nap ja ink e fes tõ je, tisz ta ság ra és rend re áhí toz tak és 
áhí toz nak, de ugyan ak kor a ri deg, el vi sel he tet len rend és a sza bá lyok, a kor lá tok el len 
lá zad va al kot ták, al kot ják meg mû ve i ket. Rend te rem tés és rendszét zi lá lás, rend szer al-
ko tás és rend szermeg bon tás, tisz ta ság vágy és az egy ér tel mû sé gek el mo sá sa, a kor lá tok 
fel ál lí tá sa és min den sza bad sággát le rom bo lá sa – a mû vé szet e fel old ha tat lan el lent mon-
dás ok ban iz zó ter mé sze tét fag gat ják, az ab szur di tá sok és pa ra do xo nok ál tal meg ha tá-
ro zott lét ál la po ta it tük röz te tik a 2010-ben hat van öt esz ten dõs Matzon Ákos kü lö nös, 
a ha gyo má nyos mû vek kö zé csak ne he zen il leszt he tõ, sú lyos ta lá nyok ban és kön  nyed 
szi por kák ban egy szer re le le dzõ al ko tá sai. 

(El hang zott Matzon Ákos fes tõ mû vész nek a gyõ ri Xántus Já nos Mú ze um ban
ren de zett, 2010. áp ri lis 16-án meg nyi tott ki ál lí tá sán.)


