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BÁLINT PÉTER

Az „idegen” a „magyar” népmesében
(„A lét homálya”)

Elöljáró beszéd

Amikor Villányi László barátom felkért, a Meseértés és 
-értelmezés. A kárpát-medencei népmesehagyomány her-
meneutikai vizsgálata1 meseelméleti könyvem megjelenése 
után, hogy írjak a Műhely folyóiratnak az idegen a magyar 
népmesében témáról, hirtelen azt válaszoltam neki, hogy 
valamilyen aspektusból minden mesehős „idegen” abban az 
életszituációban, melybe a sors által vétetett vagy a mese-
menet későbbi fázisában saját választása/döntése révén 
került, és ahonnét nehéz feladata megoldása révén igyek-
szik kitörni abból a célból, hogy azzá váljon, amivé tulaj-
donképpen lennie kell. Időközben meg kellett írnom máso-
dik meseelméleti kötetemet, Jakab István görgényüvegcsűri 
cigány mesemondóról,2 s megfeledkeztem a felkérésről és a 
korábban adott ígéretemről; amikor a főszerkesztő úr egy fél 
évvel később szelíden rám szólt, kevés késztetést éreztem a 
kötelesség teljesítésére, ellenben nem akartam adósságban 
maradni: adósságspirálba kerülni, tudjuk jól, életveszélyes 
mutatvány. Habozásom közben véletlenül kezembe került 
Hamvas Babérligetkönyve (negyedszázaddal az első „meg-
ragadottságom” és Vigilia-beli róla szóló publikációm után), 
s a Túlvilági kalauz, illetve a Paidokratia esszéket olvasva, 
s kiváltképpen is az utóbbiban e sorokat morzsolgatva: „A 
világot ismét a romlatlanra, az ártatlanra és a tapasztalatlan-
ra kell bízni”, elmémbe hasított, hogy a mese Erős Jánosa/
Kilence, s általában is a fel- és megszabadító „vitézhőse” 
(aki a „nevezetes névtelenségbe” burkolózik), mint szakrá-
lis léttel megajándékozott legény, mint rendkívüli képessége-
it adományba kapott és romlatlan és játszi kedvű lény, eleve 
idegen a normális életrendből kizökkent, korrupt, erőszakos 
és debil hatalom által lezüllesztett közösségben. Ezt a köröt-
tünk iszonyatos cinizmussal és bandita erővel dúló „elfaju-
lási világfolyamatot” tapasztalva nap nap után, amit Hamvas 
léthomályként ír le:

Az győz, hitték, aki nagyobb gazfickó, és elkövetkezett az 
idő, amikor mindenki egyforma gazfickó lett. Így aztán az 
államok fölött úrrá lett, hogy semmit sem hitt el, és már a 
bennfentesek tudása is csődöt mondott. Mindenki olyan 
reális lett, hogy semmit sem hitt el. Íme az ártatlanságát 
vesztett, bukott emberiség, amely azt hiszi, hogy a benne 
levő romlottság értelem”–,3

ismét felvetődött bennem a kérdés – Honti kötetcímére és 
magára a forrásra is szeretnék egyszerre utalni –, hogy: az 
„ismeretlen népmesére” vágyakozó laikus olvasó vajon nem 

    1 Debrecen, Didakt, 2013. 353.
    2 Bálint Péter: Archaikus alakzatok a népmesében. Jakab István cigány 

mesemondó. Archaic Image sin Folk Tales. The Tales of István Jakab, Gypsy 
Tale Teller. Fabula aeterna I. Szerk. Bálint Péter, Debrecen–Hajdúböszörmény, 
Didakt–DE GYFK Alkalmazott Narratológiai Műhely, 2014, 424. 

    3 Hamvas Béla: A babérligetkönyv (Esszék 1932–1945) – Hexakümon (Nagy 
illúziók alkonyán 1937), Hamvas Béla művei. Szerk. Dúl Antal, Szombathely, 
Életünk, 1993, 82.

ugyanazon késztetésnél fogva igényli-e a „mesét”, mint ami-
lyen kényszerűség hajtotta évszázadokon át a parasztságot, 
hogy teremtsen egy „saját” és elviselhető világot, szemben a 
„burkolt banditizmussal”, amikor is a „pimasz és nyegle gaz-
fickók” marakodtak a hatalomért és csőcselékké züllesztet-
ték az alattvalókat. Ez esetben (is) igazolható, hogy a mese-
mondó közösségek reprezentánsai, miközben mesevariánso-
kat adnak elő, valójában a közösség nevében és a közösség 
helyett kompenzálnak: megpróbálják az elviselhetetlent vala-
miképpen elviselhetővé tenni, legalább az austini értelem-
ben szóval teremteni egy másik, a létezőnél egy lehetséges 
jobb világot. Vagy másként, a mesemondó, mint egy előző 
(preegzisztens) szöveg értelmezője nem tesz mást, mint ami-
ről Ricœur beszél: 

[…] az amit a szövegben értelmezek, voltaképpen javas-
lat egy olyan világra, amelyben élni szeretnék, amelybe 
bele tudnám vetíteni legsajátabb képességeimet és lehető-
ségeimet.”4

Ám, mielőtt bármit mondanék, néhány, a felkérés témáját 
érintő aggályomról szeretnék szólani az olvasónak (aggálya-
im az elmúlt évtized alatt a mesekonferenciák, hazai és kül-
földi tanítások, illetve „szakmai” kerekasztal-beszélgetések 
során egyre csak erősödtek, s ne tagadjam: máig sem szűntek 
meg), mindig az olvasóhoz szeretnénk szólani, amikor tollat 
ragadunk, hogy mindenekelőtt benne oszlassuk szét azokat a 
hihetetlenül masszív, mondhatni leülepedett/megkövesedett 
előítéleteket és a meséről „szerzett”/kapott téves ismerete-
ket, melyek sokkal mélyebben gyökereznek/munkálkodnak 
emlékezetében, mint bármely „mese” története –, vagy, ha 
egészen pontos/szakszerű akarnék lenni, azt mondanám: bár-
mely tradicionális népmese szüzséje. Ez utóbbi megjegyzés 
természetesen eufemizmus, mivel azonban a nyelvromlás és 
a szövegértés katasztrofális állapota miatt a jel-képes beszéd 
kora is lejárt, nem érdemes rébuszokban beszélni, nyíltan 
ki kell mondani, hogy a szakmai közönséget leszámítva, a 
nagyközönség egyáltalán nem (legyek megengedőbb), vagy 
alig is ismer eredeti tradicionális (paraszti közösségben fel-
vett/rögzített) népmesét, s ha hallott is egy-egy szüzsét, azt 
a médiából vagy az elektronikus világhálón keresztül csip-
pentette föl: ezek viszont ellenőrizhetetlen forrásokból alap-
vetően téves/torz ismereteket közölnek. (Eldöntendő kérdés: 
továbbra is ragaszkodjunk-e a Gutenberg-galaxis megkerül-
hetetlen korpuszainak pagináihoz, avagy a média által befo-
lyásolt, korrupt, álságos hírektől való függőséget élvezzük?)

Nos, kezdjük az aggályok sorolását a logikailag minden-
képpen legfontosabb – az első pillanatban meglepő, hogy a 
hármas szóösszetételből az utolsó – elemnél: a mese fogal-
máról való közvélekedésnél (a közgondolkodás fogalom 
használata kicsit erős és túlzó is volna). Másutt is kénytelen 
voltam már leírni, hogy évtizedes pedagógiai gyakorlattal 

    4 Ricœur, Paul: „A hármas mimézis”, In: Uő.: Válogatott irodalomelméleti 
tanulmányok. (Ford. Angyalosi Gergely et al.), Bp., Osiris, 1999, 300.
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rendelkező óvó- és tanítónők, középiskolai tanárok, pszicho-
lógusok is megrökönyödve (s valljam meg gyorsan: nem cse-
kély távolságtartással, hogy azt ne mondjam: elutasítással) 
hallgatták az előadásomon vagy szemináriumomon a kár-
pát-medencei (Dobos Ilona kifejezésével élve) „parasztme-
se” hagyományából vett példáimat. Türelmes faggatózásaim 
nyomán kiderült, hogy az alapélményük (és bizonyos szem-
pontból szerény összehasonlítási alapjuk) az Arany László és 
Illyés Gyula, illetve egyéb más szerzők által „irodalmiasított” 
népmese volt, amelynek megítélése egészen más jelleget ölt 
(mondjuk ki a két végső szegletet) az etnográfusok, antropo-
lógusok és a pedagógusok, illetve az anyanyelvi és irodal-
mi módszertant okítók között. Nyilván nem az etnográfu-
sok, antropológusok hibáztathatók azért, mert az elmúlt fél 
évszázad során a honi pedagógusképzésből (az írócéh rep-
rezentánsainak önképzéséből) kimaradt a tradicionális mese 
tanulmányozása, az archaikus szövegforrások és alakza-
tok elemzése, s helyette, mintegy „pótlékként” kínálkozott 
a valamilyen szempontból átírt/megcsonkított meseszöveg. 
(Maradjunk annyiban, a helyzet különös tragikomikuma, 
hogy ma már ezt az átírt/megcsonkított/kilúgozott „hagyo-
mányt” sem ismerik a hallgatók vagy a laikus olvasók: emi-
att „mese” címszó alatt bármi blőd sztori eladható, ami: vala-
mi nem igaz elmondása, valami kitalált előadása, valami saját 
történetből kiemelt eseménysor gátlástalan átadása. És itt 
nem is arról van szó, amit Odo Marquard elénk tár:

Aki lemond a mesélésről, az lemond történeteiről; aki 
lemond történeteiről, az önmagáról mond le.5

(Jegyezzem meg zárójelben: a meséről és Hamvasról 
annyi badarságot írtak le az utóbbi negyedszázadban, hogy 
mindkét esetben ajánlatosnak vélem visszatérni az eredeti 
forráshoz: lugasmagányban olvasásukhoz.) 

No, de legalább ennyire bonyolult a mese kapcsán/ürü-
gyén sokat és hangsúllyal emlegetett „magyar” jelző haszná-
lata. Különösen időszerű ennek tisztázása; (1) amikor nem 
is kevesen és egyre hangosabban követelve szeretnék, ha 
a magyar népmesét „hungarikummá” avatnák. Szögezzük 
le rögtön, e „szellemi védjegy” meseszövegekre pecsételé-
se egyszerre minimum két problémát vet föl: először is a 
lehatárolás, az elkülönböztetés (noha éppenséggel lehetsé-
ges és szükséges is a más etnikumok hagyományával össze-
hasonlítás, a bartóki egymásból-fakadás és egymást-meg-
termékenyítés vizsgálatakor) éppoly badarság, mintha azt 
mondanánk: legyen a magyar regény vagy a magyar foci 
hungarikum. Másodszor joggal vetődik föl – Marquard-i 
szkepticizmussal – a kérdés: ugyan ki avatja, kinek áll 
jogában (s nem pedig érdekében!) hungarikummá avatni a 
magyar népmesét? Esetleg egy arra kijelölt és megfellebbez-
hetetlen szakértő bizottság? Netán a tradicionális népmesé-
ről a csekélynél is kevesebb ismerettel rendelkező olvasók 
érdekeit védelmező szellemi fogyasztóvédelem? Valójában 
nem az a kérdés, hogy el lehet-e választani a magyar népme-
sét másoktól (persze, hogy el, ám a Lükő-féle magyar nép-
lélek vizsgálata a nyelv és más aspektusból nem zárja ki a 
külső hatások begyűrűzését és termékenyítő szerepét), sok-
kal inkább az, hogy érdemes-e elválasztani, elkeríteni? Ne 
feledjük Kovács Ágnes példamutató, ám máig kellően nem 
méltányolt kijelentését: 

    5 Marquard, Odo: „Narrare necesse est”. In: uő.: Az egyetemes történelem és 
más mesék. (Ford. Mesterházi Miklós), Bp., Atlantisz, 2001, 389.

A magyar és román mesekutatás feladata a feltűnő egyezé-
sek kivizsgálása és annak a megállapítása, hogy vajon nem 
közös kelet-európai mesekincs-e az, amit eddig ’magyar’ 
mesének tartottak.6

(2) Időszerű a kérdés tisztázása, amikor arra kényszeríte-
nek, épp az elkülönböztetéssel, a lehatárolással foglalatos-
kodók, hogy újból és újból tisztázzuk: mi tartozik a magyar 
mesekincsbe? Csupán csak a Kárpát-medencében megőr-
zött/rögzített magyar nyelvű szövegek? Vajon az ugyaneb-
ben a régióban rögzített magyar nyelvű cigány népmesé-
ket ide vagy máshova tartozónak mondjuk? Éppígy, a régi-
óban magyarul elmondott román, szlovák és más etnikumú 
mesék, melyek bizonyíthatóan magyar mesék hatása alatt 
állanak, kizárhatók-e, avagy sem? (Az etnográfus szakma a 
maga részéről tisztázta e kérdéseket, de nem árt, ha a laikus 
és a magát meseértőnek vélő/valló közönség is eltöpreng e 
kérdéseken.) Magam a régió egyik legnagyobb formátumú 
mesemondóját, a magyarul (is) mesét mondó Jakab Istvánt 
– magyar nyelvű hagyatéka tükrében – a román népmesé-
hez nagyon közel állónak gondolom: e hitem megerősítésé-
ben sietett segítségemre Kovács Ágnes is. Ámi Lajos cigány 
mesemondót viszont Lázár Ervin tartotta oly nagyra, hogy 
egész könyvet szentelt emlékezetének (nem is oly régen 
pedig Biczó Gábor írta róla Mese és társadalom című köte-
tét); Dobos Ilona pedig az erősen asszimilálódott Kovács 
Károlyról (igaz, helytelenül) azt állítja: „meséi nem cigány-
mesék, hanem magyar parasztmesék”, részben a nyelvi meg-
nyilvánulása, részben pedig hiedelemvilága okán.

A továbbiakban, eddigi vizsgálódásomnak megfelelően, 
nem határolom el a magyar népmesét a többi kárpát-medencei 
etnikum hagyományától: annak egészében igyekszem értel-
mezni az „idegenséget”, mert ha az egyes mesehős lehet is 
mások számára idegen, a magyar mese sohasem idegen, soha-
sem idegenkedik más etnikum mesehagyománya számára.

Az idegen és a titok 

Nathalie Sarraute XX. századi francia írónő és regényteo-
retikus szerint a gyanakvás korát éljük, élek hát magam is a 
gyanúval, s azon tűnődöm: vajon a felkérő és a felkérő folyó-
iratának célcsoportja, vagyis a leendő olvasó képzelete sze-
rint ki lehet az idegen, ki képződik meg és milyen titokza-
tos körítéssel akként a „magyar” mesében? A felkérő részé-
ről megnyilvánuló buzdítás az idegenség vizsgálatára/fel-
mutatására arra irányul, hogy górcső alá vegyem a követ-
kező lehetőségeket: (1) Kézenfekvő-e vagy sem, hogy az 
emberi közösségben és az ember város-, ország- vagy biro-
dalmi határ által jelzett életterében a határt mindig erősza-
kosan és váratlanul átlépő, s valahányszor fizikai-szellemi-
lelki pusztítást végző rontólények (sárkányok, kígyók, óriá-
sok, ördögök, boszorkányok stb.) az idegenek elsősorban? 
(2) Az emberi lények közül az számít idegennek, aki elhagy-
ja szülőföldjét, felcseréli az itt-létet a máshol létre, az idegen-
ben való időzésre, hogy tulajdonképpeni-létére rátaláljon? (3) 
Ha a mesebeli „idegen” kilétét kívánjuk meghatározni, akkor 
a többségi magyar társadalomban – a Kárpát-medence elté-
rő földrajzi régióiban vele együtt élő etnikumok függvényé-
ben – mely etnikumhoz tartozó reprezentánsok hordozzák 
magukon és magukban a másság jegyeit? (4) Milyen apóriák 

    6 Kovács Ágnes: „Utószó”. In: uő.: Szegény ember okos leánya. Román 
népmesék. (Ford. Bözödi György et al.), Bp., Európa, 1957, 224–227 (226).
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figyelhetők meg a vélt identitás és a tételezett önazonosság 
egymásra vonatkozásában? (5) Azt a világot nevezzük ide-
gennek, amelyet a hős a valóságban maga körül lát – Hamvas 
kifejezésével élve – az „elfajulás világfolyamata” révén eltor-
zulni, vagy a képzelt terekben (utópiákban) megismer? 

A szörnylények és a Halál

Kezdjük az első kérdésre adandó válasszal: a mese fiktív 
világában (mely egyszerre ötvözi a transzcendentális hemi-
szférákat és az álombelit, a mitikus földrajzot és a pogány 
hiedelemvilág lényeit, az archaikus alakzatokat és a közössé-
gi hagyományokat), előszörre és tulajdonképpen idegenként 
a rettenetes szörnylények, pogány rémistenek tűnnek föl. 
Járjuk körbe és vizsgáljuk meg, voltaképpen miben is rejlik 
idegenségük: származásukban? megjelenésükben? titokza-
tosságukban? alantas szándékukban? rabló tevékenységük-
ben? Vegyünk egy tipikus alaphelyzetet (mesei szüzsét): a 
Tombácz János által mondott Az elátkozott ország c. mesé-
ben egy hatalmas varázslónak7 volt egy csúf fia, akinek fel-
tett szándéka volt feleségül venni a király szépséges lányát, 
s ebbéli szándékát még az anyja is túlzásnak vélte, holott, 
miként erre a mesemondó is utal, ez nemigen szokás még a 
mesében sem, az anyák már csak ilyenek lévén:

– Hát fiam, nem illik a tëhozzád – azé annyi esze vót 
az öregasszonynak –, nem illik az tëhozzád, az a király-
kisasszony. Hát éjjē ragyogóssabb, mint a holdvilág, 
nappā csillogóssabb, mint a napsugár. Ússë adják azt 
tëhozzád. Të mög, hogy mondjuk mög a valóságot, ölég 
rút fiatalembör vagy.
Hát ami ritkaság az anyának az ilyen elüsmerés, mē mindön 
anyának az ű gyeröke a legszöbb. De ez a vén bocskor csak 
üsmerte a valóságot.8 

Az esetek többségében a rontó/ártólény előszörre való 
megjelenési formája, előálló „szörnyalakja” rettenti el, ide-
geníti el magától a kiszemelt/vágyott lányt, aki nem tudhat-
ja, hogy e szörnyűséges külső mögött szerető, gyöngéd, örök 
hűségre képes (s nem ritkán eleve neki rendelt) lény lako-
zik-e avagy épp ellenkezőleg, halálos ellensége lakozik.9 Az 
első esetben ezért a szörnynek (Blumenbergnél „rémisten-
nek”10 nevezett lénynek) mindezen láthatatlan, szörnyű kül-
sejével elfedett erényeit és képességeit bizonyítani, állhata-
tosan gyakorolnia szükségeltetik, hogy elnyerje a tőle húzó-
dozó lány szívét.11 Ám a legtöbb mesevariánsban az erdők 

    7 Tombácz meglehetősen szemléletesen érzékelteti azt a hatalmat, mellyel a va-
rázsló rendelkezett: „Abba az üdőbe még tudjuk azt, hogy az ördögök jártak 
a fődön, mög vótak a boszorkányok, ű azokkā barátkozott. És ű kapott az 
ördögöknek a királyuktú, a Lucifertű – ha hallották a hírit –, a Lucifertű kapott 
olyan dógokat, amit a földön járó embör nem is közelíthetött mög sos. Kapott 
ëgy gyűrűt, láthatatlan köpönyegöt és ëgy pár bocskort a Lucifertű, mög ëgy 
kardot. No most ezzel ű aztán a világ ura lött, ez a vénasszony. De ahuva az 
ördög nem juthatott abba az üdőbe oda, oda az öregasszonyt kűdte el Lucifer. 
Az mögfelelt az ördögök helyött. A vénasszony.” Bálint Sándor: Tombácz Já-
nos meséi. Bp., Akadémiai, 1975, 230.

    8 Uo. 
    9 A székely „Szikszai” c. mesében a fán tekergőző kígyó ekként nyugtatja a se-

gítségére siető huszárt: „– Ne félj tőlem, mert nem vagyok rossztevő. Ezután 
nagyhamar letekergett a fán, lesuppant a tűz mellé, s aztán felszólt Szikszai-
nak: – Na, jere le te is, Szikszai barátom. Ne félj tőlem, nem leszek ártásod-
ra.” (kiemelés – BP), In: A szegény ember vására, Székely népmesék. (Szerk. 
Faragó József), Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó,1955, 35.

  10 Blumenberg szerint Freud olvasatában a Mózes-i teológia jelentősége abban 
áll, hogy legyőzi a rémistent. Blumenberg, Hans: „A mítosz valóságfogalma 
és hatóereje”, In: Uő.: Hajótörés nézővel. (Ford. Király Edit),  Bp., Atlantisz, 
2005, 127.

  11 A beregújfalusi mesében, „A kezetlen lány”-ban mondja az otthonából el-
űzött asszony, amikor férje lelógó lábát segít felemelni: „S most én tegyem 

mélyéről, mint az átláthatatlanság, az alvilági erők veszé-
lyének kitettség, a túszul-ejtettség, a már-nem-élés és még-
meg-nem-formáltság kozmikus létmetaforájából kimerész-
kedő rabló-rémisten erőszakos hatalma alá hajtja a közössé-
get, s annak szeplőtlen reprezentánsát (vagy többes számban 
reprezentánsait) követeli időről időre váltságdíjként, hogy 
egy lefokozott szinten élni hagyja az embereket (hacsak nem 
teljes egészében holttá varázsolja az egész országot/biro-
dalmat.12 A mesében ez az idegen rémisten, mely bármeny-
nyire is undorító, félelmet keltő attribútumokkal rendelke-
zik: sok-fej, kardként használatos karmok, páncélbőr (stb.) 
emberi jellegzetességekkel is bír; beszél és érvel, ravaszko-
dik és cselt vet, segítséget hív és ígér,13 sőt erkölcsi jogok-
ra is hivatkozik, hogy tudniillik a hős ígéretéhez híven ne 
vágja le az utolsó fejét, merthogy az erényesség egyik jele 
a számonkérhetőség. A rémisten szokása szerint rátámad a 
városi vagy családi közösségre, felfüggeszti szakrális és pro-
fán létezését, törvénykezését és rítusait, mintha vissza akar-
ná perelni azt a félelmet és tiszteletet, mellyel a monoteis-
ta közösség új istenének áldoz. Blumenberg ellenben azt is 
hangsúlyozza, hogy a rémisten „túlerejével”14 szemben ama 
gondolat által nyerünk távolságot, s ekként mintegy bizton-
ságot is, amel y kimondja, hogy a természetben minden erőt 
korlátoz valamely más erő: a mesében ez maga az isteni kül-
dött, pártfogolt, rettenetes erővel adományozott, bátorságot 
és vitézséget az elődöktől szerzett „vitézhős”. Némiképp 
más megfontolásból, Ricœur is beszél az iszonyatról, mely: 
„elszigetel, összehasonlíthatatlanná” tesz, „összehasonlít-
hatatlanul egyetlenné” avat, s amely bizonyos mesékben 
igazolhatóan maga a „fordított hódolat”.15 Az elvarázsolt 
királykisasszony példáját említhetjük, amikor is a kirkéi jel-
lege miatt „lefeketedett” és holttá vált királylány, amint kezd 
megtisztulni, egyre kívánatosabb a megőrzője számára (a 
cigány változatokban a vágyakozás odáig fajul, hogy a meg-
mentő hős „nem bír a vérével”, s a fiú/katona él a királylány 
által felkínált lehetőséggel: a megmentés áraként felaján-
lott erotikus játszadozással, „kenyérmegszegéssel”, ahogy 
metaforikusan mondja Jakab).

Kovács Károly meséjében, a Tizenkét királykisasszony-
ban egy erőszakos rablással kezdődik az esemény, az iszony-
tató kígyó láttán élő-holttá válik az áldozat:

Amíg a tündérkisasszony szagolgatta a rózsákat, a rózsabo-
korból kiugrott egy csúnya kígyó és torkon ragadta úgy a 

fel a lábát? Na, mindegy – azt mondja –, az én szüvem nem kutyaszív.” 
(Penckóferné Punykó Mária: Tűzoltó nagymadár. Beregújfalusi népmesék és 
mondák. Ungvár, Hatodik Síp Alapítvány, 1993, 173). A székely „A királyfi 
meg a tanácsadója” c. mesében mondja az otthonából hajón elhozott király-
lány: „– Felséges királyúrfi, az igazat megmondva, én is, mihelyt a boltba 
beléptem, mindjárt gondoltam, hogy te nem afféle boltos vagy, hanem valami 
egyéb. Mi tűrés-tagadás, én is megszerettelek, s jó szívvel leszek a feleséged 
[…]”. (A szegény ember vására, i. m., 25–26.) A „jó szív” persze nem min-
dig hűséges, kitartó ahhoz, akinek adta a szavát, s azonnal afelé fordul, akit 
korábban jobban/igazán szeretett: „A királykisasszony bizony jó szívvel ki is 
jött, mert szó, ami szó, a Zöld királyt jobban szerette, mint Szikszait, csak az 
apja nem egyezett bele, hogy a Zöld királyhoz menjen feleségül […].” (Uo. 
40.) – De pl. Jakab István: „A Feketebéli király” c. mesében is a Veres király 
lánya azonnal volt kedveséhez, a török királyfihoz húz, és elárulja hitvesét. 
(Nagy Olga–Vöő Gabriella: Havasok mesemondója, Jakab István meséi. Új 
Magyar Népköltési Gyűjtemény, XXVI. Szerk.: Nagy Ilona. Bp., Akadémiai, 
2002, 202–237.)

  12 „De ebbe a tájba, ahol utazatt, fű, fa, falevele, nép: minden kőbálvánnyá vót 
vátoztatva […]”. Nagy Olga: Cifra János meséi. ÚMNGY. XXIV. Szerk.: 
Nagy Ilona, Bp., Akadémiai, 1991, „Nyeznám”, 177–178.

  13 Blumenberg hivatkozik Fontenelle-re, aki szerint az emberfölötti hatalmak 
kezdettől fogva emberi alakot viseltek. Blumenberg: i. m., 188.

  14 Uo. 191.
  15 Ricœur: „A történelem és a fikció kereszteződése”. In: uő.: Válogatott iroda-

lomelméleti tanulmányok, i. m., 365.
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tündérkisasszonyt, hogy az sikítani sem mert és nagy suho-
gással elragadta és elvitte az ő palotájába. A tenger fenekén 
volt a kígyó palotája.16 

Bár a későbbiekben a kígyó vallomást tesz („mert ne gon-
dold, hogy mindig ilyen csúnya féreg voltam. Mert én királyfi 
vagyok, csak el vagyok átkozva” [kiemelés: BP]), hogy a tőle 
való berzenkedést, iszonyodást és félelmet enyhítse. A kígyó-
vá átkozott királyfi vallomása a tőle megrettent, s az erőszakos 
rablás miatt tőle félő tündérkisasszonynak, magától értetődően 
olyasfajta ígéret: (Derrida is tesz róla említést17), mely az eljö-
vendő ide szólítása, egy létlehetőség felvázolása a Másiknak, 
akinek a bizalmát, a hitét el akarom nyerni. S a mese bizony-
sága szerint, hogy évek óta együtt élnek, „a tündérkisasszony 
már annyira megszokta a kígyót, hét év elteltével, hogy nem 
irtózott tőle” [kiemelés – BP].18 Ne feledjük, a paraszti tár-
sadalomban nem a kívánság, a vágy, az idea-kergetés és sze-
relmi felindulás a házasság alapja, hanem a mindent felülíró 

anyagi helyzet és az egyént éppen megillető/reprezentáló tár-
sadalmi státusa. Emiatt is kap hangsúlyt nem is egy mesében 
a megszokás, mint az idegen, a félelmetes, a rút, az ellenszen-
ves, vagyis hát a normális rendtől eltérő élethelyzet, női/férfiúi 
lény elfogadása.19 Ekként a megszokás: a mesemondó saját és 

  16 In: Dobos Ilona: Gyémántkígyó, Ordódy József és Kovács Károly meséi. Bp.,  
Szépirodalmi, 1981. 323.

  17 „Mihelyt beszélek, akár azelőtt, hogy megfogalmaznék egy ígéretet, egy vá-
rakozást vagy egy vágyat mint olyant, és akkor, amikor még nem tudom, mi 
fog történni velem, mi vár egy mondat végén, sem azt, hogy ki, sem azt, ami 
vár valakit vagy valamit, ebben az ígéretben vagy fenyegetésben vagyok […]. 
Derrida, Jacques: A másik egynyelvűsége, avagy az eredetprotézis. (Ford. Bo-
ros János et al.), Pécs, Jelenkor, 1997, 36.

  18 Éppen ez a hűségben, kitartásban együttélés és a másik rigolyáinak megszo-
kása a szeretet záloga az egyik ketesdi mesének, A bíka menyecské-nek is. E 
mese abban az értelemben is páratlan, hogy nem a lány, hanem a férj szegi 
meg a hitvesnek adott szavát, neki kell vezekelnie, ám ellentétben a többi kí-
gyóvőlegény-típus variánssal (s némiképp a mese szellemiségével), tragikus 
sors jut neki: „Mi már többet egymáséi nem lehetünk soha […]. Most már 
együtt többet nem ílhetünk soha.” Kovács Ágnes: A rókaszemű menyecske. 
Ketesdi népmesegyűjtemény, Kolozsvár, Kriterion, 2005, 155–160.

  19 Borbély Mihály meséje, A kanalastót (97–116.), azt a rendkívüli helyzetet 

közösségi tapasztalatot kifejező példázata, ami egyfelől arról 
tanúskodik, hogy az egyébként szépségben vagy testi adott-
ságban valamiféle hiányosságot mutató lény rút vagy fogya-
tékos-voltában éppúgy szerethető, mint más20: kellő idő és 
távolság kell, hogy a vágyainknak nem éppen megfelelőben, a 
hiányban is észrevegyük azt, ami számunkra való, vagy, ahogy 
mondják: a hiányból erényt kovácsoljunk. Mi az a hiány, ami-
ről szó eshet? Az első pillanatra és hevesen fellángoló vágya-
kozás a Másik birtoklására; a szenvedély okozta halálos szédü-
let; a Másikban: testében és lelkében való elvesződés, feloldó-
dás, beleojtódás igézete. Ellenben teljességgel egyetérthetünk 
Simmellel, aki azt állítja:

A tartós együttélésre és éppen ennek megszokására egy-
általán nem kerülne sor, ha a felek között nem alakulna ki 
viszonylag hamar az említett enyhet adó érzület és együtt-
élésen belül, mintegy szerves óvórendszabályként annak 
nehézségeivel és súrlódásaival szemben.21

Olybá tűnik, hogy a régebbi kor embere (legalábbis a mese 
tanúsága szerint) cseppet sem vetette meg oly hevesen a meg-
szokást, mint utódai; Odo Marquard is védelmébe veszi:

mutatja be, amikor a sokáig gyermektelen családnak egyszeriben tizenkét 
gyermeke lesz, amitől az apa úgy megretten, hogy elmenekül az erdőbe, s 
a felnőtt gyermekei viszik majd haza, megkötözik mindaddig, amíg berzen-
kedik, „Mikor mögszokott, szabadon eresztötték” (99). Katona Imre: Pingált 
szobák. Borbély Mihály meséi. (Kálmány Lajos gyűjtése), Hagyományaink 
VI. Újvidék, Forum kiadó, 1976. – Hogy a sok gyermekkel bírás (mint nagy-
család), és ebből fakadóan maga a szegénység, a nyomorúság is lehet az ide-
genség forrása, arról szintén egy Borbély mese, Az árva asszon (217–219.) 
tesz tanúbizonyságot, hiszen az ikreket szülő szegény asszonyon csúfolkodó 
királynőn megfogan az átok és egyszerre hét gyermeket szül, akiket szégye-
nében elver a háztól.

  20 „A kezetlen lány” mese hősnőjének levágatja az anyja a kezét, mivel észre-
veszi, hogy a zsiványok vezérének jobban tetszik, mint ő, s elűzi a háztól. A 
király kertjében bujdosik és dézsmálja a gyümölcsöst, mire elfogja a királyfi 
és feleségül kéri. „– Hogy legyek én a te felesiéged, miko én – azt mondja 
– egy kódus asszony vagyok? Kiét kezem nincsen. Mi tudok én csinálni? – 
azt mondja. / – Nem bánom, akárhogy, de nekem a felesiégem leszel!” In: 
Penckóferné: i. m., 169. 

  21 Simmel, Georg: A kacérság lélektana. (Ford. Berényi Gábor), Bp., Atlantisz, 
1990, 103.
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Ám a szokások éppen nem kiátkozandók: csak azért, mert-
hogy elmulasztják megteremteni a mennyek országát – az 
abszolút jót – itt a földön, attól még nem ők a pokol itt a 
földön: nem ők az abszolút rossz […].22

A megszokás, mint másoktól (elődöktől) átvett viselke-
dési forma részben az adott körülmények közötti válasz-
tás képtelenségéről vagy éppen a kényszerű, szabadságo-
mat negligáló választás elutasításáról tanúskodik (a választa-
ni nem akarás semmi többet nem fejez ki, mint hogy, ha már 
nem lehet enyém az, akit szeretnék, akkor nem tudok, nem 
vagyok képes, nem vagyok hajlandó a „maradékból” nekem 
valót választani).23 Részben pedig egy hagyományláncba-
tartozás elfogadása vagy éppen a különcködés (deviancia) 
megvetése24; az elgondolható elgondolása előli kitérés vagy 
éppen példamutatás; a szürkeségbe belesimulás vagy éppen 
titokzatos rejtekezés. Végső soron a megszokás az élet nor-
mális rendjétől eltérővel szembeni inkluzív magatartást: az 
el- és befogadó viszonyulást állítja középpontba. 

Sajó Sándor az én és a másik viszonyát vizsgálva szám-
ba vesz néhány rendkívüli esetet: az „idegent”, az „özve-
gyet”, az „árvát” (melyek gyakori szereplői a mesének is, a 
megcsonkított, megvakított, inaitól-izmaitól megfosztott lény 
mellett), kiknek „tekintete szavak nélkül juttat kifejezésre 
valamit: az arc beszél, megszólít, felszólít”.25 A fogyatékos, 
a „rituálisan kasztrált”, a szépség hiányában szenvedő tekin-
tetéből másféleképpen szólal meg és olvasható ki a felelet-
igény: riadt, visszahúzódó, szemérmes, szerény, szinte bocsá-
natkérő az a tekintet, mely félénken megszólít; s amíg az 
ebbe a riadt, szeppent, rebbenékeny, szemérmes és gyöngéd 
tekintetbe belenéző, belefeledkező Másik nem érti meg a vele 
szemben támasztott igény nyelvét, mint közösen beszélen-
dő és a közösségbe, társasságba beavató nyelvet (melyet az 
eljövendőben közösen kell gyakorolniuk éppen a világ nyel-
ve/szája ellenében), s habozik igent mondani, addig a felelet-
re felszólító idegenként aposztrofálja magamagát, önmagába 
húzódik vissza, Énje elől is rejtekezőként létezik csupán. S itt 
nem arról a Másik mellett is megmaradó végtelen magány-
ról van szó, amiről Simmel (majd később Lévinas) beszél:

Az, hogy az ember legszenvedélyesebb szükségleteivel 
arra a lényre van utalva, amelytől talán a legmélyebb meta-
fizikai szakadék választja el, ez a legtisztább képe, sőt talán 
a döntően ható ősformája annak a magánynak, amelynél 
fogva az ember végül is idegen nemcsak a világ dolgai, 
hanem a hozzá legközelebb állók között is.26

 
Sokkal inkább fölhozhatunk egy olyasfajta csöndet (nem 

a derridai „legarcátlanabb fegyverként” vagy „legmetszőbb 
iróniaként” tételezett csöndet27), mely az adott létszituáció-
ban tétovázás, mostani és jövőbeni ön-érdeket fel nem isme-
rés okán elhallgatja annak a faktumnak a kinyilvánítását, hogy 

  22 Marquard, Odo: „A véletlen apológiája”. In: i. m., 331.
  23 „[…] mi, emberek mindenkor inkább a megszokásaink vagyunk, mint válasz-

tásaink, és pláne mindenkor inkább vagyunk megszokásaink, mint abszolút 
választásunk.” Uo. 329.

  24 Ne feledjük az intelmét: „[…] körülményeinkhez mindnyájan egy adott tár-
sadalmi identitás hordozóiként viszonyulunk.” Macintyre, Alasdair: Az erény 
nyomában. (Ford. Bíróné Kaszás Éva), Bp., Osiris, 1999, 295.

  25 Sajó Sándor: „Az én és a másik asszimetriája: a megalapozás kérdése”, 
In: Transzcendencia és megértés, Lévinas etikája és metafizikája. (Szerk.: 
Bokody Péter et al.), Bp., L’Harmattan – Magyar Fenomenológai Egyesület, 
2008, 65.

  26 Simmel: i. m., 21.
  27 Derrida, Jacques: Esszé a névről. Szenvedések, Kivéve a név, Khóra. (Ford. 

Boros János et al.), Pécs, Jelenkor, 1993, 30.

életem történetét a másikhoz (tehozzád) fűződő viszonyom-
ban, „egy lehetséges közös jövővel kapcsolatos elgondolások 
fényében”,28 saját sorsomként (telosz) kívánom le- és megélni. 
Az elhallgatás – legalábbis a mese szellemisége szerint – nem 
a természetes szerelem- és boldogságvágy elfojtása, a fele-társi 
viszony megtagadása, a frigyre lépés elnapolása egy kis szing-
li-lét élvezetéért, hanem várakozás a feleletre. 

S hogy ez nem csupán a magyar mesében van ekként, arra 
kiváló példa a román népmese, Az öregség nélküli fiatalság 
és a halál nélküli élet, melyben az ajándékba kapott létű tün-
dérlegény és a tündérek „nagyon megszokták egymást”.29 
A kellő választás híján az adott lehetőségből való merítés, 
a szükséggel, mint az elégséges elfogadásával élés olyasfaj-
ta megszokást is eredményezhet, mely valóságos volta elle-
nére is tragikomikusnak tűnhet. A szlovák mese, Az élet vize 
meg az elvarázsolt kastély egyik hőse: Janek (akit testvérei el 
akartak veszejteni, s az apja is elűzte a háztól, amiért szerin-
te igaztalanul vádolta be testvéreit), azt a testvérét szeretné 
megnősíteni, aki nem ártott neki. Ez a fiú, Ignác, olyan fele-
séget akar, akit „még emberi szem nem látott”,30 s amikor 
megszerzi magának, Janek boszorkány felesége elvarázsol-
ja a szem-nem-látta arát „hallá”, aki a kútba ugrik, s helyette 
Ignác sokáig a kútból kifogott békával élt együtt, mígnem a 
láthatatlanul és szorgosan őt szolgáló választottja le nem lep-
lezi az egész képtelen helyzetet. 

– Látod, most kiszabadítottál – mondta az asszony. – Hát te 
meg hol voltál, kivel laktál?
– A békával laktam, azt hittem, te vagy az.31 

A megszokás (a fenti mesében a kiválasztott helyett egy 
másikkal, az éppen kéznél levővel való együttélés elfogadá-
sa) a hétköznapit, a rosszat, az elviselhetetlent kompenzáló 
mesében nem lehet kívánatos: kiváltképpen nem a szerelem/
szeretet területén. A mese – s ezért nyújt kiváló szellemi tám-
pontot és támogatást Lévinas reszponzív etikája, amely meg-
előz mindenféle filozófiát – az odaadó, a kitartó, a jóságon 
alapuló (amikor is a „Másik többet nyom a latban magam-
nál”32), a másikért mindhalálig felelősséget vállaló szerete-
tet hirdeti, azt, amelyik képes megváltani az átkozott-létből. 
A lévinasi arc, amelyben megnyílik az értelem, megnyitja 
felém a beszédet, „szavatolja magát”,33 megmutatja a társas-
ság és kötelezettség jelentétességét,34 kötelességemre figyel-
meztet és megítél,35 ígér és hűséget fogad: a felkínált szere-
tet forrása.36 Hogy a paraszti mesemondó is tudja ezt a böl-
cseletet, a beregújfalusi (A kezetlen lány) c. mese igazolja, 
melyben a királyfit célirányos szemrevételezésre figyelmez-
teti szolgálója, amikor nem ismeri föl a feleségét:

– Te nem látod – azt mondja –, hogy olyan, mint a te 
felesiéged?

  28 Macintyre: i. m., 289.
  29 Kovács Á.: Szegény ember, i. m., 21. 
  30 Kosová–Kolečányi, Mária: A harmatban fogant hajadon. Szlovák fantasztikus 

mesék. Népek Meséi. Szerkeszti Karig Sára, (Ford. Körtvélyessy Klára), Bp., 
Európa, 1988, 81.

  31 Uo. 82. 
  32 Lévinas, Emmanuel: Teljesség és Végtelen. Tanulmány a külsőről. (Ford. 

Tarnay László), Pécs, Jelenkor, 1999, 210.
  33 Uo. 169. 
  34 Uo. 173.
  35 Uo. 180.
  36 Mikor Móré megölte a sárkányt, az ájerből alászáll a királylányhoz, „Mikor 

leérkezett, megállt a ló, odamegy a lánchoz, bele vannak halva a kezibe. Meg-
csókolja a királykisasszant. Mikor megcsókolta, szembenézett vele ez a leány. 
Ez úgy megszerette a fiút, hogy kezdett reszketni.” Nagy Olga: Cifra, i. m., 65.
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– Na, jó – azt mondja. – Az én felesiégemnek keze vót!
– Te azt ne niézd, hogy keze nem vót – azt mondja –, te 
csak – azt mondja –, niézzé rendesen az orcájába! (kieme-
lés – BP)37 

Az arc és rám gyakorolt hatalma a lévinasi etika nyomdo-
kain haladva tovább értelmeződik Jean-Luc Marion felfogá-
sában. Szerinte az arc:

[A]zért ejt foglyul, mert szembeszegezi velem a másiknak 
a világra, és így rám is nyíló perspektíváját, megpillantom 
egy a világra nyíló, és az enyémtől független figyelem rej-
télyes forrását.38

Az arc ekként azzá a forrássá válik, amelyik a sajátlagos 
másságát közli velem, azt a bekebelezhetetlen, eltárgyiasít-
hatatlan másságot, mely szavaival és hallgatásaival egyetem-
ben meglepetést okoz nekem, és azt az ígéretet teszi, hogy 
mindörökre elköteleződik mellettem („Ímhol vagyok én!”), 
de éberen őrzi látását és tudatműködését.39 Emellett az arc 
éppen a szerelemben válik személyessé azáltal, hogy meg-
történik a fogadalomtétel:40 mindörökre mellettem marad 
és nem törekszik arcom/személyességem megszüntetésére, 
elpusztítására. 

A szörnylények máskor nem is elsősorban eltávolító-kül-
sőjükkel, mint inkább titokzatosságuk, alantas szándékuk 
miatt félelmetesek, idegenek, akik hol a pokolból előjövő, 
hol a padlástérből aláhulló ördögök képében jelennek meg a 
földiek között, hogy riogassák a malomban meghúzódó ván-
dort, kunyhóban lakozó boszorkányokként irányítják egyes 
lények, a világ egyik felének a sorsát.

Megragadták a sárkányok és izzé-porrá tépték [Sirályt], 
szétmorzsolták. Aztán vidámabban, mint valaha, mind elin-
dultak rosszat tenni […].41

A gaztett, vagyis a kiszolgáltatott, a gyenge, az ismeret-
len erdőben és/vagy birodalomban átutazó védtelenségének 
kihasználása, az erőfölénnyel és a sokaság túlerejével való 
visszaélés (az ördögök, kígyók, sárkányok általában többed-
magukkal fordulnak elő), semmilyen észérvvel sem igazol-
ható; igaz, az ártólények – miként általában a hatalmaskodni/
uralogni vágyók – nem is akarják igazolni, megmagyarázni 
a rossz diadalmát, egyszerűen csak félelmetes hatalmukat és 
pusztító képességüket akarják demonstrálni: ennek metafo-
rája grandiózus alakjuk is, ami a mesében gyakorta a Dávid 
és Góliát harcát eredményezi.

Igen ám, de a titokzatos idegen, akiről (ha csak nem a jungi 
szakállas öregemberről van szó, akiről tudjuk: „angyal volt, 
maga az Isten”42) bajosan lehet első pillanatban eldönteni, 
hogy kópé, szélhámos vagy csak életművész vándor, főkép-
pen, hogy névtelenségbe burkolózik („Csak az abszolút ide-
gen tud tanítani minket”43), némely mesében segítségére siet a 
megnyomorított, kilátástalan helyzetű, elesett embernek:

  37 Penckóferné: i. m., 173. A kezétől megfosztott lány nem pusztán a 
„tapogatózástól” és „megfogás” képességétől fosztatott meg, Lévinas 
szellemében: „Csak egy végtagokkal ellátott lény képes egy technikai 
célszerűséget, cél és eszköz kapcsolatát felfogni.” Lévinas: i. m., 138. 

  38 Marion, Jean–Luc: Az erotikus fenomén. Hat meditáció. (Ford. Szabó Zsig-
mond), Bp., L’Harmattan–SZE Filozófia Tanszék, 2012. 135.

  39 Uo. 140–141.
  40 Uo. 223.
  41 Kovács Á.: i. m., 193.
  42 „Az elvarázsolt királykisasszony”, In: Kosová–Kolečányi: i. m., 38.
  43 Lévinas: i. m., 55

Na, apám, mostmán magának van hóttig kenyere. Ezt 
akartam, hogy strapált mán eleget, mostmán amíg él, 
nyugoggya ki magát.44 

Ennek a segítség-példázatnak mintegy szegletköve 
Borbély Mihály A két testvér c. meséje,45 melyben az „öreg 
koldús” példaértékű igazságot tesz; a fösvény testvér és 
parasztok mind perbe hívják a szegényebbik fivért, akit első 
látásra egyvégtében sorscsapások érnek a választásai nyo-
mán, ám amikor az ítélőbíró visszaidézi a helyzetet és a kár-
vallottakat állítja ugyanolyan döntéshelyzet elé, mint ami-
lyen előtt a szegény ember állt, mind elfogadják a kénysze-
rű döntéseit.

Tagadhatatlan tény, hogy a mesében a legfőbb és legijesz-
tőbb idegen: a Halál, akivel szemben csillapíthatatlan szo-
rongást érzünk, ennek lényege: „a megszűnés lehetetlensé-
gében, a hiányzó idő és a még fennmaradó rejtélyes idő két-
értelműségében áll.”46 A Halállal szemben folyton hadako-
zunk, mert mindig úgy véljük, hogy idejekorán jön és meg-
foszt bennünket egy teljesként megélhető élet reménységé-
től, elszakít bennünket még egy (többnyire inkább sok) olyan 
létlehetőségtől, mely sikeres befejezése (legalábbis remé-
nyünk szerint) megkoronázhatná létezésünket.47 A Halál 
ekként egy igazságtalan, reményfosztó, a létezésükben foly-
ton bizonytalanságot szülő entitásként áll előttünk, akivel a 
cigány mesékben a hős „bratyizni” szokott, hogy megszün-
tesse félelmetes attribútumait: láthatatlanságát, kérlelhetet-
lenségét, kíméletlenségét.48

Az utazó mint idegen

Az „idegen” kilétének tisztázása során joggal merül föl a 
kérdés: vajon általában az számít-e idegennek, aki bolyongá-
sai során felcseréli az itt-létet és oda-téved egy idegen föld-
re/szférába? (Esetünkben még hangsúlyos is lehet, hogy aki 
útra kél: az magyar valamely országhatáron belüli és/vagy 
kívüli „idegen” földön.)

 
Hetedhét ország ellen volt egyszer egy szegény árva gye-
rek, akit se az ég, se a föld nem vett be. Országot, világot 
mendegélt ő magának mindenfele. Egyszer hova, hova nem 
megyen, egy nagy városba. Bemegy a városba, nahát, ide-
gen volt, nem tudott akárhova bemenni egy városban egy 
idegen gyerek, hanem a községi, vagy városi kondáshoz 
ment. (kiemelés – BP )49 

Tegyük föl rögtön azt az egyszerűnek tűnő kérdést: miért 
utazik a mesehős, mi ösztökéli arra, hogy elhagyja a bizton-
ságot nyújtó szülőföldjét? A kíváncsiság és szenvedély sar-
kallja? A szükség és menekülés kényszeríti?50 a társra találás 

  44 Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél. (Második változatlan kiadás), Bp., Aka-
démiai,1978, 267.

  45 Katona Imre: i. m., 190–193.
  46 Lévinas: i. m., 38.
  47 Marquard, Odo: „A véletlen apológiája”, i. m. 327.
  48 Bálint Péter: „A Halál a Halálkoma-típusú mesékben”, In: Uő.: Meseértés és 

-értelmezés. A kárpát-medencei népmesehagyomány hermeneutikai vizsgála-
ta. Debrecen, Didakt, 2013, 317–333. 

  49 Dobos Ilona: i. m., 178.
  50 „Mivel azonban elég becsületes voltam, hogy ne akarjam, hogy másnak 

tartsanak, mint ami vagyok, ezért azt gondoltam, mindenáron arra kell tö-
rekednem, hogy méltóvá váljak a reám ruházott hírnévre. […] ez a kívánság 
arra bírt, hogy elhagyjam mindazokat a helyeket, ahol ismerőseim lehetnek, 
s visszavonuljak ide, olyan országba, amelyben […] részem volt a legnépe-
sebb nagyvárosok minden kényelmében, s mégis olyan magányosan és olyan 
visszavonultan élhettem, mint a legtávolabbi sivatagban.” Descartes, René: A 
módszerről. (Ford. Alexander Bernát et al.), Kolozsvár, Kriterion, 2002. 102.
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és istenkeresés vezérli? A büntetés/bosszú és alvilágjárás van 
rá penzumként kiróva?51 A jó- vagy balsorsa ösztökéli erre 
a jövés-menésre?52 Az identitását keresi és azt a Másikat, 
aki mellett teljesnek/egynek tudhatja magát? Maradjunk 
annyiban, nem véletlen ez a felsorolás, ha valaki ismer egy 
nagyobb mesekorpuszt, pontosan tudja, hogy nagyjából ezek 
az indítékok és ezek az okok, melyek otthona/háza elhagyá-
sára késztetik olykor időnek előtte, máskor megkésve a hőst. 
A mesehős, aki útra kel, többnyire pásztor vagy paraszt, vagy 
valamelyik leszármazottja (ritkábban halász, favágó, suszter, 
királylegény); a két ősi foglalkozás bár élesen elválik egy-
mástól, hiszen a pásztor vándorol és nevel, a paraszt meg-
telepszik és épít/szánt; ám ami mégis összeköti őket, nem 
más, minthogy eljön az a pillanat, amikor se elegendő állat, 
se megművelendő föld (sem hal, sem fa) nem áll rendelke-
zésre az élet folytatásához (vagy éppen csak annyi, ameny-
nyiből az öreg szülők elélnek, de a fiatalnak már nem jut). A 
szükség tehát arra kényszeríti a hőst (és/vagy testvéreit is), 
hogy elhagyja a szülőföldet, vele az ősök lakhelyét, örökölt 
identitását, évszázados törvényét és szedimentálódott hagyo-
mányát, és egy új/idegen térben tegye próbára lelkét és alkal-
mazkodási képességét. A mesehős, mint idegen, rövidebb-
hosszabb kitérő után érkezik egy új helyre: városba, várba, 
palotába, erdei lakba, fogadóba, zsiványok tanyájára – s min-
denütt úgy viselkedik, mint általában az utazó:53 elsőként is 
ideiglenes szálláshelyet és kosztot keres a maga számára. 
Aztán persze úgy viselkedik, mint aki a hazai/családi „itt”-
léttel szemben a máshol terében és idejében egyre otthono-
sabban létezik: az persze, hogy időlegesen vagy véglegesen, 
a feladat jellegétől és vágyai természetétől függ. Az utazó-
ról (a „vad gondolatot” reprezentáló nomádról), a többé már 
nem-itt-levő ön-tételezéséről és tapasztalat-kritikájáról töp-
rengve szembesül a mesemondó – rajta keresztül a hallgató – 
azzal a ténnyel, hogy képtelen önállóan megfelelni azoknak 
a kihívásoknak (ellene irányuló szándékos cselvetéseknek, 
ármánykodásoknak), melyek elé idegen földön/helyen állít-
ják: ezért a Macintyre-i értelemben összezavarodik.54 Épp 
ezért, mármint hogy összezavarodását, helytelen látását szét-
oszlassa, mindig szüksége van egy „közvetítőre”, aki beavat-
ja az adott léthelyzetbe, a megoldás titkába, vagyis segítségé-
re siet: mondhatni kitisztítja látását. 

Azt is tudjuk, hogy az új/idegen világban/helyen a hős 
által megpillantott Másik, a valamilyen életszituációban 

  51 A mesék egy nem is csekély részében, a görög mitológiából ismerős mozza-
nat ismétlődik meg: szétnyílik a föld, kinyílik az alvilág kapuja, s hirtelen elő-
jön a sárkány, elnyelődik a hős, eltűnik a királylány, de oly nyomtalanul, egy 
szójátékkal, mintha a „föld nyelte volna el”. Ezt hívja Blumenberg a „nyom 
nélkül összezáruló tenger metaforájának”, melyben „A haladás és a pusztulás 
ugyanazt a sima felszínt hagyja maga után”, ezért az „átfogó folyamatokat 
sem áttekinteni, sem megérteni nem lehet”. Blumenberg: i. m., 64. A kaoti-
kusban zajló történetek áttekintését, az alvilágban érvényes játékszabályok 
megértését és a menekülés lehetőségét mindig egy nagy tudással bíró lény 
adja meg a hős számára.

  52 Tengelyi azt mondja: „A sors nem fogható föl tettként” [Uő.: A bűn mint sors-
esemény, Bp., Atlantisz, 1992. 212.], hiszen Nabert-ra utalva eleve elszenved-
jük, s ha alakítunk is rajta, eleve benne állunk. Az egyes népek mesefölfogása 
között ebben jelentős eltérés figyelhető meg, a román népmese sokkal jobban 
kiteszi hősét a sorsmadarak és sorsistenek ítéletének, mint például a magyar, 
melyben az aktivitás, tevékeny részvétel erősebb.

  53 Az utazó ezeréves trópusokra figyel: az otthonról kimozdulás iránt érzett 
hajlandóságra, a változatosság iránti szenvedélyre, a változékonyság dühödt 
vágyára, a nyájban kommunikálás/bőgés belülről fakadó képtelenségére, a 
függetlenség megveszekedett vágyára, a legkisebb cselekedetek és gesztusok 
rögtönzése iránti szabadságra és tiszteletre; s mivel jobban szereti saját sze-
szélyeit, mint azt a társadalmat, melyben idegenként nőtt fel, gyöngéden vé-
delmezi önállóságát, amit őszintén alávet ama város üdvösségének, ahol egy 
olyan színdarab szerzőjeként lakozik, amelyik nem tagadja meg tréfacsináló 
természetét.” Onfray, Michel: Théorie du voyage. Poétique de la géographie. 
Paris, Éd. Librairie Générale Française, 2007, 14–15.

  54 Macintyre: i. m. 281.

(esetleg túsz-helyzetben, elátkozottság-állapotában, elvisel-
hetetlen magányban) szenvedő lány, a szépségéből, szív-
jóságából, természetességéből és arc-beszédéből fakadóan 
folyton felkelti a hős ő-felé irányuló vágyát, elapaszthatat-
lan sóvárgását, ösztökéli és ébren tartja elhatározását. A hős-
nek állandóan szembe kell néznie a csábítással, a hívással és 
megszólított önmagával, önmagáról való hiányos tudásával:

Az önmagamról való tudomás elválaszthatatlan életemtől, 
életem elvi lehetősége. Pontosabban e lehetőség az, aki én 
vagyok, én magam ez a lehetőség vagyok, és e lehetősége-
men keresztül vagyok az összes további lehetőségem is.55

A további (korábban sohasem látott) lehetőségeim éppen 
a máshol/idegenben tartózkodásom alatt körvonalazódnak 
előttem; amíg otthon voltam, egyetlen lehetőség kínálko-
zott: a nem-létnek való kiszolgáltatottság, a sors-talanság. 
Amikor viszont magam mögött hagytam az otthont, eltá-
volodtam a nem-léttől (behúzódástól) és kitágultak s ezzel 
együtt mintegy kitisztultak előttem a lehetőségeim (életve-
szélyes és valóra-váltható létlehetőségek egyaránt), a kínál-
kozó lehetőségek közt egyet választva (s minden mást elhá-
rítva, meg-nem-téve) cselekvéseimet a keresés határozza 
meg: a jó erényekre és az adott körülmények közt lehetséges 
jó életre rálátás és rátalálás vágya. A keresés végcélja per-
sze, hogy belsővé tett tapasztalataimat és megélt élményei-
met (kudarcaimat és sikereimet) megosszam valakivel: akit 
szerethetek, tisztelhetek, aki mellett megtalálhatom integri-
tásomat és az állandóságot.56 Vagyis megtalálom azt, akinek 
kiteszem énemet, rábízom magam az „idegen tekintetre.”57 
A másutt-lét értelme, hogy a kezdeti/eredeti kizökkentség-
ből („én-előttiségből”, rejtekező-énből) a „tulajdonképpeni-
létét”, saját sorsát megkoronázó boldogságba átvezető úton 
haladó hős szembesüljön azzal a kérdéssel: vajon ugyan-
az-e még az identitása vagy sem, s ha időközben megválto-
zott, milyen cselekedeteknek köszönhetően változott meg és 
miben ragadható meg újonnan létrejött ön-azonossága? 

Ahogy ballag a faluba [a lusta gyerök], sosë látott az életi-
be még annyi embört, népet, mint ott. […] Üsmeretlen volt a 
faluba, még nem látták, mög möglátták azt, hogy vídéki. Vót, 
aki mögkérdözte: öcsém, hunnét ballagsz? Onnét a buckákrú. 
Jó van, aztán mög is látszott, hogy buckai gyerök.58 

Azt is tudjuk, hogy aki idegenként érkezik valahova, annak 
a neve is ismeretlen a bennszülöttek előtt, titok, mint a Kertész 
Jankó c. mese hőséé, aki megérkezik a királyi udvarba:

Hát telt-múlt az idő. Ez ott volt több ideig, de a nevit is kér-
dezték, de nem mondta meg. Csak annyit mondott, hogy 
őneki a neve Jankó. De nem az volt. Így aztán amennyi-
ben, hogy több kertészbojtár is volt itt, elnevezték Kertész 
Jankónak.59 (kiemelés – BP)

A királylegény elhallgatja a nevét, s amikor a közvet-
len környezetében élők erősködnek, mindegyre arról faggat-
ják: ugyan mondaná meg miként, milyen néven szólíthat-
nák, nevezhetnék nevén, azt mondja, hogy: Jankó, ami per-

  55 Merleau–Ponty: A látható és a láthatatlan. (Ford. Szabó Zsigmond), Bp., L’ 
Harmattan –SZTE Filozófia Tanszék, 2007, 71. 

  56 Macintyre: i. m. 294–295.
  57 Merleau–Ponty: i. m., 74–75.
  58 Bálint Sándor: i. m., 296. 
  59 Dobos Ilona: i. m. 97.
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sze éppúgy hihető, mintha azt mondta volna, hogy János, 
Jani, József, Józsi vagy akármi más, miért is kételkedtek 
volna a Jankó név érvényességében. Ami mégis meglepő, 
hogy a mesemondó azt állítja: „de nem az volt”; ami fölött 
el is sikkadhatna tekintetünk, ám ez az odavetett kijelentés 
több kérdést is fölvet: mi volt hát az igazi neve, amiről nem 
tesz említést? Honnan tudja a mesemondó az igazi nevét, és 
ha tudja, miért nem árulja el, fedi föl a meseszövet egyetlen 
pontján sem: sem előbb, sem később? S ha „nem az volt”, 
akkor miért mondta azt, hogy ő Jankó? Kit akart megtévesz-
teni, félrevezetni azáltal, hogy eltitkolta az igazi nevét,60 és 
mást mondott be helyette, túllicitált, akár egy pókerparti-
ban? Miért jó, vagy jobb álnéven létezni a világban, mint-
sem azon a kapott néven, melyet a keresztségben adomá-
nyoztak neki? Talán azért megy bele Jankó, hogy egy átlagos 
paraszti nevet (tipikus mesei nevet), ráadásul annak becézett, 
kicsinyítő alakját használja, mert így óhajtja eltitkolni kirá-
lyi származását? A Nyeznám (Nemtudomka) típusú mesék-
ben a hős szinte mindig kertészbojtárként áll a királyi szol-
gálatba; a bojtár kifejezés jelentése ez esetben: segéd, kisegí-
tő, kéz alá dolgozó, a mestert szolgáló legény, vagyis olyan, 
aki még nem kész, nem érett meg arra, hogy egy tevékeny-
séget önállóan végezzen, ki- és felhívásokra kielégítő választ 
adjon, mivel nem rendelkezik kielégítő tudással ama tevé-
kenységet illetően, ezért a derridai „közvetettség alakzata-
ként” áll elénk: a mester kisegítése, kiszolgálása során sosem 
kerülheti el a „közvetlen szembesülést vagy konfrontáci-
ót”.61 Mielőtt szolgálatba lépett volna, az útjába kerülő segí-
tőlények megtanították arra, amikor olyan szituációba kerül, 
hogy meg kellene nyilatkoznia, ne hagyja magát megkísérte-
ni az önhittségtől. Önvédelemből és a másik iránti tisztelet-
ből, a helyes válaszadásra készenlét idejét és a valódi képes-
ségek birtoklásának idejét kivárva inkább hallgasson, mint-
sem a „rezignált erőfeszítésről tanúskodó választ végelátha-
tatlan beszéllyel helyettesítés”62 gesztusát gyakorolja. Vagy, 
ha mégis minden kötél szakad és meg kell szólalnia/nyilvá-
nulnia, csak annyit mondjon: nem tudom. 

Ez a kertész kétféle nyelven tudatt. És beszélni kezd vele. De min-
den szóra csak ez volt a felelet: „Áj, nyeznám, nyeznám. […]

  60 Bódis Zoltán: A család titka. In: Tiszatáj 2013/10, 74–83.
  61 Derrida: Esszé a névről, i. m., 22. 
  62 Uo. 31.

– Nem szabad vele rosszul bánni! Mert ez bolond, megun-
ja, ha rosszul bánnak vele. Nekünk nincsen udvari bolon-
dunk, éppen jó, hogy idejütt, szobát külen bérendezni a 
virágház mellett! S benne ágyat. Ételt rendesen neki, mer 
nincs udvari bolondunk. Mi a neve?
– Egyebet nem tud mondani, csak „nyeznám”.
– Legyen Nyeznám.63 

Ez a „nem tudom” kijelentés nem egyszerűen annak a 
hangos kinyilvánítása, hogy a világról semmit sem tudok, 
éppen ezért semmiféle kérdésre értelmes választ nem adha-
tok; sokkal inkább utal arra, hogy „a tiszta tekintet […] 
a világ helyett arra kezd figyelni, ami a világot világgá 
teszi”,64 emellett pedig a tapasztalat kritikájára ösztökél a 
tekintetben, hogy tudniillik: az a dolog, amit néven neve-
zünk, vajon megegyezik-e tapasztalatunkkal avagy csupán 
egy kép.65 Másodsorban a „nem tudom” kijelentés a nem-
válaszolás szabadságának, a nem-válaszban a sajátos fele-
lősségvállalás kinyilvánításának gesztusára figyelmezhe-
tünk;66 hiszen a mesehősünk bár képesnek érzi magát arra, 
hogy a királylány kérdésére megválaszoljon, ám arra még 
nem egészen, hogy minden kétséget kizáróan bebizonyít-
sa leendő apósa és sógorai előtt, hogy kész (a ricœuri érte-
lemben képes kiválósága és egy egyéb rendkívüli képes-
ségei bizonyítására, melyek révén elnyerheti a királylány 
kezét, és amelyek közéjük vagy éppen fölébük valóvá eme-
lik. A nem-válasz mögé rejtekező magatartásforma fölfog-
ható egy sajátlagos létmetaforaként is; látjuk, hogy a mese-
hős a „csönd” burkába rejtekezik, amely rávilágít az önértel-
mezés és ön-állítás bizonytalanságaira, az észlelés és érte-
lemképzés időigényességére, a gondolkodás szüntelen való 
kritikájára és a reflexió világot torzító hatására,67 s mindad-
dig nem is merészkedik elő onnan, mindaddig el is napol-
ja a választ, amíg létének titkát föl nem tárhatja a világ előtt 
és boldogságának zálogát el nem nyeri. Amikor a „tudom” 
igét egy tagadószóval, egy „nem” segéd-szóval kiegészít-
ve újra-keresztelik, átnevezik a hőst, s ezzel arra bátorítják, 
hogy túllépjen a múltján, a várakozás álláspontjára helyez-

  63 Nagy Olga: Cifra, 192–93.
  64 Uo. 124.
  65 Uo. 185.
  66 Derrida: i. m., 26. 
  67 Merleau–Ponty: i. m., 53.
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kedve: bevárja, míg eljön az ő ideje, az ott vagyok pillanata, 
amikor felteheti a kérdést: „Szeret-e engem egyáltalán vala-
ki?”68 Nemtudomka pontosan tudja azt, amiről Marion szól:

Az esemény várakozásra kárhoztat, nem siettethetem, mert 
akkor következik be, amikor be akar következni.69 

A dolgok türelmetlen siettetése meggondolatlansághoz, 
kétségbeesett cselekedethez, következésképpen kudarchoz, 
és ennek eredményeként és kompenzálásaként kénysze-
rű újrázáshoz vezet.70 A mesehagyomány ismeretében tud-
juk, hogy a mesék egy nem csekély számában a láthatatla-
nul, mármint a királyfi számára láthatatlanul, beazonosítha-
tatlanul és önzetlenül szolgáló lány előbb-utóbb kiérdeme-
sül arra, hogy királynévá váljék (pl. az ördögszerető-típus), 
ámde e frigyre a királyfinak türelmesen kell várakoznia.

Ük osztán beszélgettek, sétálgattak, magokho való szókat 
váltottak. Felkérdezte tülle a kiráyfi: „Teccek-é önnek?” 
„Hát nem tudok én mit mondani, majd megláttyuk üdő 
múlva, van még üdő elég idehátra.”71 

A várakozni tudás olyan erény, amely az állhatatosság, 
a kitartás, a megrendíthetetlenség, a másról való lemonda-
ni tudás próbájáról tanúskodik, s azt erősíti meg a Másiknak 
időt adó lényben, hogy ha és amennyiben képes türelme-
sen várakozni, akkor az elköteleződés, vagyis a mindörökre 
szóló házasságban is hűségesen kitartó lesz. Aki tud várakoz-
ni, aki nem sietteti az időt, az tudatos, Lévinas szerint: „tuda-
tosnak lenni annyit tesz, mint idővel bírni. Nem túlcsordul-
ni a jelenen a jövendő megelőlegzése és sürgetése révén, 
hanem távolságot tartani a jelennel szemben […].72 

Etnikai idegenség, barátság, tejtestvérség

Ha a Kárpát-medencében a magyarsággal (hol mint több-
séggel, hol mint kisebbséggel) évszázadok óta együtt élő 
etnikumokat vesszük figyelembe, egyértelműen megállapít-
ható, hogy a mesék java részében (mivel a cigányság szét-
szórva mindenütt megtelepedett) a cigány számít idegennek, 
egyes földrajzi régiókban viszont más-más etnikumhoz tarto-
zó emberek, akikkel a napi érintkezés során valamiféle gaz-
dasági vagy kulturális tapasztalatot szereztek. 

Vegyünk néhány példát erre! A Csuka hírivel, aranyhal 
szerencséjivel… című mesében a tengerparton folyton horgá-
szó, ám soha semmit nem fogó cigánylegény egyik alkalom-
mal aranyhalat fog, aki szabadsága fejében teljesíti a hős min-
den kívánságát, többek között azt is, hogy miközben a putrija 

  68 Marion: i. m., 57.
  69 Uo. 51.
  70 Jákob csak úgy tudja megmenteni/megtisztítani az elvarázsolt („lefeketedett”) 

királylányt, ha három éjszakát kibír, „hogy az ördöghöz ne szólna”. Ám a má-
sodik éjszaka a sánta ördög fenyegetésére visszaválaszol, emiatt „elfeketedett 
egiészen, a királykiasasszony, vissza. / – Jákob, tisztulj, takarodj, nem akarlak 
látni se, ha te má azt a kiét iéjszakát nem birtad ki! Hát takarodj el!” „Jákob”, 
In: Penckóferné: i. m., 45–46.

  71 „Csonkakezű leány” In: Ortutay: i. m., 172–192. E mese kapcsán megjegy-
zendő, hogy a királyfi, aki naponta látja az ismeretlen származású „szo-
balányt”, s aki többszöri alkalommal látja a bálba érkező „idegent” (aki 
rébuszokban beszélve ekként definiálja származását: „Egyebet nem tudok 
mondani, csakhogy odavaló vagyok”), képtelen a két lény arcát (amely ígér 
és feleletet vár, közösségiességet teremt és felelősségre ösztönöz) egyesíte-
ni, egynek látni. „Egyszer csak belépett. Hirtelen még fel sem esmerték, de 
osztán csak ráesmertek az arcolattyárul.” A kettős látás, mely „szembeállítja 
egymással a princípiumot és a faktumot”, arra kényszerül, hogy a lényegre 
koncentráljon és megtisztuljon. [Merleau–Ponty: i. m., 129.]

  72 Lévinas: i. m., 201.

előtt napozik és megpillantja őt a királykisasszony, azt óhajt-
ja: „maradj tőlem teherbe!” Amikor a „vétkest” keresi a király, 
s nem marad már más hátra, mint a cigány, a szövegben meg-
jelennek azok a toposzok, nyelvi alakzatok, melyek szinte 
valamennyi nem cigány mesemondónál (olykor maguknál a 
cigány mesemondóknál is: lásd Ámi Lajost!) feltűnnek.

– Még egy nem jelentkezett, azt is hívjátok ide, a város végin 
lakik egy cigánygyerek, egy rongyos, csúnya cigánygyerek, 
de mindegy, hogy bármilyen csúnya, bármilyen rongyos is, 
akkor is jelenjen meg, hozzátok ide, mert mindenkinek meg 
köll jelenni, az országomban minden férfinak.73 

Ellenben, miként a nem-cigány mesemondók is tudják, és 
történetmondásuk során érzékeltetik is, nem mindig cigány 
az, aki annak látszik, akit mások annak mondanak, jó példa 
erre A két aranyhajú gyermek c. román mese: 

Nem volt az igazi cigányné, csak mivel fekete volt, s úgy 
kerepelt a szája, mint a kendertilóé, az egész királyi udvar-
ban mindenki cigánynénak csúfolta.”74

A magyar népmesék egy részében, mintegy rituálisan föl-
idézve a történelmi tapasztalatot, a török reprezentálja az 
idegent, aki szinte kivétel nélkül mindig hatalmas sereggel 
tör rá valamelyik királyra, hogy legyőzése után korlátozza 
hatalmát, függőségébe vonja és birodalmának részévé tegye; 
más esetben pedig a királyfi azért tör rá az országra, hogy 
megszerezze magának a királylányt, vagy visszaszerezze 
vélt-valós jussát: a hős által elorzott kiszemeltjét.

A török szultány kűdött neki egy pácát kiesztergálva, 
befestve, hogy annak jegyezze meg, hogy mejik a töve felül 
való végi, különben halál fija.75

A kárpátaljai mesegyűjteményeit közreadó Punykó Mária 
egyes meséiben a zsidó számít idegennek; a Szegény Csipkés 
c. mesében76 a gazdag kereskedőnek nagyon szép felesége 
volt, s hogy a Tiszán kelnek át, társai körében meggondolat-
lanul dicsekedett felesége szépségével, mire:

Egy rongy zsidó, vót négy bótja, azt tanálta mondani neki:
– Mit dicsekszel a feleségeddel, a tegnap éccaka is vele ját-
szottam!
Ezt egy rongy zsidó mondta. (Punykó, 18.)

De a szlovák Mária Kosová–Kolečányi gyűjteményében 
is találunk olyan mesét: A sárkány három tolla,77 melyben 
a szegénysorból jövő hős a gazdag zsidó lányába lesz sze-
relmes, ám megakadályozandó ezt a frigyet („Félt a zsidó 
ember, hogy ha a gyerekek megnőnek, megszeretik egy-
mást, s neki, a gazdagnak ilyen ágrólszakadthoz kell adnia a 
lányát”), a kereskedő halálosan megfenyegeti és elkergeti a 
faluból a legényt. A társadalmi konfliktust tükröző mesében 
a fösvény, zsugori zsidót ugyanaz a sors éri utol, mint más 
népek meséiben a szegény és gazdag fivér közül a fösvényt 
szokta. („Elindult a zsidó az erdőben, megérkezett a hollók 
várába, alaposan belakott, hazaértek a hollók, látták, hogy jól 

  73 Dobos Ilona: i. m., 311. 
  74 Kovács: Szegény ember, i. m., 24.
  75 „Az álmát eltitkoló fiú”, In: Ortutay: i. m., 193–201. 
  76 Punykó Mária: A hétországi király. Beregújfalusi népmesék. Ungvár, Kárpáti 

Kiadó, 1993, 17–22.
  77 Kosová–Kolečányi: i. m., 83–89.
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megdézsmálták az ebédjüket, fogták a zsidót, és széttépték”). 
Az igazságosztás elsősorban nem a vallási másságnak szól, 
hiszen más mesékben (pl. román, bolgár stb.) pedig a bojár 
reprezentálja a mohó és mindenkin átgázoló, egyes-egye-
dül önös érdekeit szem előtt tartó kereskedő figuráját. (Puci 
József: A tizenkét boltos.78)

A mesehagyomány ismeretében azt is tudjuk, hogy első-
sorban nem az etnikai, vallási, faji alapon történik elkülön-
böztetés: idegenképzés; nem is egy mesevariáns azt tárja 
elénk, hogy a saját, a bennszülött, a családhoz tartozó is 
válhat egyik pillanatról a másikra idegenné, nem-kívána-
tos személlyé vagy gyűlölt lénnyé, miként erre a Borsszem/
Babszem Jankó típusú mesevariánsokban (József és testvé-
rei biblikus történet alapján) példát látunk, legyen szó akár a 
román, magyar, cigány s más etnikumok mesevariánsáról.

 
– Kedves testvéreim, vajon jól tesszük-e, hogy magunkkal 
visszük haza ezt az idegent? Igaz, hogy azt mondja, hogy 
a mi testvérünk, de hogy volna az lehetséges? Jól tudjátok, 
hogy szüleinknek csak mi hárman voltunk gyermekei, azt is 
jól tudjátok, hogy először te vesztél oda, húgocskám, aztán 
én, s legutoljára te öcsém, de akkor nem volt anyánknak más 
gyermeke. Ha aztán lett volna neki másik, hogy mi odavesz-
tünk, az csak ilyen kicsi gyermek lehetne. De ez olyan nagy 
s erős, mint mi vagyunk. Hajaj! Még az ördögnél is erősebb. 
Hogy ütné le a harangkötél! Az is meglehet, hogy ez valami 
boszorkányféle. Vagy tán maga a sárkány. Hiszen láttátok, 
hogy úgy megölte a sárkányt, mint valami csirkét.79

A rabságból/halálból feltámasztott testvérek logikai érve-
lése – alapvető információk híján – még helyesnek is volna 
mondható, hiszen ha nincs tudomásuk az eltűnésük után ott-
hon történtekről – a csodás körülmények között történt szü-
letésről, a csodás és rettenetes erővel rendelkező öcsről, aki 
azért kapta pártfogóitól adományba létét, hogy újból egye-
sítse a családot –, akkor az idegen szava gyanakvást, kétsé-
geket kelthet bennük. Csakhogy valamennyi mesevariáns-
ban beszédes jelet mutat a jövevény a korábban születettek-
nek, s ezek után bármiféle szofisztikált érvelés sem menti föl 
a fiútestvéreket a gyilkos szándék alól. A felmutatott „jel” 
(az anyatejjel sütött lepény) olyasfajta beszéd, mely a „Ne 
ölj!” parancsát, a testvérek közötti egyenlőség, az egyenlő 
és közös felelősség tudatát igyekszik erősíteni. A lánytest-
vér a jövevény arcában fölismeri – ahogy Lévinas mondja – 
ezt a beiktatott egyenlőséget80 és a kötelességeire ébreszti őt 
(kiváltképp, hogy a jövevény kötelességének és áldozatválla-
lásának megfelelően megmentette őket), de a fiúk nem enge-
dik szabadon élni a testvéri szeretettel, sőt, erőszakosan kor-
látozzák szabadságában: halálosan megfenyegetik.

Az egyik mesemondó értelmezése szerint – miképpen 
Lévinas-é szerint is – az idegenség ellentétpárja a testvérség 
(noha tudjuk jól éppen a népmesékből, hogy milyen sokféle-
képpen jelenik meg a testvérgyűlölet: az irigységtől,81 gyű-

  78 Nagy Olga: Zöldmezőszárnya, marosszentkirályi cigány népmesék. Népek 
meséi. Szerk. Karig Sára, Bp., Európa, 1978, 207–215;

  79 Kovács Á.: i. m., 125–126.
  80 Lévinas: i. m., 179–180.
  81 „A legelégedetlenebbek a nővérek voltak, meg a király gazdasszonya, az, aki a 

pincék és kamrák kulcsát őrizte. Elfogta őket az irigykedés és egész nap bosz-
szankodtak azon, hogy a legfiatalabb alá vannak rendelve.” (Kovács: i. m., 28). 

lölettől,82 gonoszságtól,83 a hamisság-pártolástól,84 a hata-
lom és- pénzvágytól egészen a gyilkos-ösztön85 felbukkaná-
sáig). Cifra János Ruzsmarint János c. meséje azt a pozitív, 
ámbátor tapasztalatilag nagyon is megingatható, megkérdő-
jelezhető meggyőződést sugalmazza a hallgatóságnak, hogy 
a testvérek nem vagy kevésbé marakodnak, mint a családba 
bekerülő egymásnak „idegenek”.

– Gyermekeim, tük elmentek. Hárman hoztok három ide-
gen fehérnépet. Három fehérnép egy épületbe nem tud 
kijünni. Marják egyik a másikát, vesződnek. De összehara-
gítják a testvért a testvérrel. Ha tük elmennétek, hoznátok 
három három édestestvér leányt, azok olyan szépen, mint 
testvérek, megegyeznének, tük is megegyeznétek, mint 
testvérek, nem lenne vesződés.86 –

A predikatív módon (kijelentések útján) megragadható 
testvérség eszméje hamis következtetésre vezet, amennyiben 
efféle előfeltevésekből indulunk ki; a mesék sokasága mutat-
ja, hogy a testvérgyűlölet, testvérek közötti irigység, félté-
kenység, kapzsiság, ellenségeskedés évezredek óta máig is 
elevenen ható, nagyon gyakori jelenség. Az idegenség elle-
nében leginkább az egyformaságon (de mégsem ugyanazo-
nosságon!87) alapuló igazi barátság, mint életre szóló vér-
szövetség állítható; a szövetség – miként Arisztotelész a 
poliszok politikai hálózatának szerkezetében rámutat – az 
ugyanazon erényeket és jóról alkotott egyforma véleményt 
vallók közösségének kialakítása és ápolása is egyben.88 
Baráttá – nem is egy mese tanúsága szerint – a legádázabb-
nak hitt ellenfél (másik vitézhős) is válhat, éppen a plató-
ni barátság hármas felosztása alapján, amikor: a kölcsönös 
haszon, a kölcsönös gyönyörűség vagy a közös érdek fűzi 
össze őket.89 Erről az ellenfelek között kölcsönösen felis-
mert jóról, a közös ellenség elleni összefogásról és egymást 
segítésről mondja Derrida: A barátság könyörületességként 
és testvériségként értelmeződik […].90

Én és a Másik: az én másságom és a másik 
mássága 

Szögezzük le mintegy tételként: az én és a Másik (aki mássá-
gával folyton idegenként tűnik föl előttem) korrespondanciájának 
záloga, hogy „nemcsak én magam vagyok kötelezhető szám-
adásra, hanem én is mindig megkérhetek másokat arra, hogy 
adjanak számot, én is kérdések elé állíthassak másokat”,91 ami-
ként a narratív én fogalmát Macintyre meghatározza. 

  82 „A bátyjait elfogta a gyűlölet Prislea iránt, mivel az derekasabban viselkedett 
náluk, csak az alkalmat keresték, hogy őt elveszítsék […]” (Kovács: i. m., 46.)

  83 „Mikor a két testvér meglátta, hogy Tugulea mátkája szebb a legszebb virágnál 
s fehérebb a tejnél, gonosz szándék támadt bennük.” (Kovács: i. m., 96.)

  84 „Hát csak aggyá valamit enni.” „Adok öcsém, ha kihagyod a félszemed ásni.” 
„Ejnye bátyám, ha éppen arra viszen már a lelkiösméret, ha éppen ráestél, ne 
haggy itt meghalni éhen, idegen hejen, ásd ki a szemem.” Kiész vót kiásni a 
szemét az öccsének, úgy adott kéztül egy kis szelet kenyeret. „Na, ládd öcsém, 
mostmán láthatod, hogy jobb a hamisság, mint az igazság.” „Nem báttya, min-
dig jobb az igazság.” „Igazság és Hamisság”, Ortutay: i. m., 161.

  85 „A két bátyja pedig így tanakodott: megölni nem tudják, de levágják a lábát, 
elveszik tőle a leányokat, elmennek a királyhoz és azt mondják, hogy ők 
szabadították ki a leányait. Le is vágták a két lábát [Bolond Calinnak], amíg 
aludt, elvették a lányokat és megindultak.” (Kovács: i. m., 64).

  86 Nagy Olga: Cifra János meséi, i. m., 119.
  87 A két egyforma barát-típusú (BN 303) mesékben nem véletlenül állítják dön-

tés elé a fiatal feleséget: meg kell tudni mondani, ki is az igazi férje, ameny-
nyiben ez a kiválasztás kudarccal végződik, elhagyással fenyegetik. pl. „Két 
egyforma barát”, In: Dobos Ilona: i. m., 147–177. 

  88 Macintyre: i. m., 211–212.
  89 Uo. 215.
  90 Derrida: Esszé a névről, i. m., 60.
  91 Macintyre: i. m., 292.
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Az önmagunkról tudni vélt identitás valóságtartalma és 
a valóságos ön-azonosság közötti szakadék, eltérés, hiátus 
jelentétességére kitűnő példa Fedics Mihály 1. számú mesé-
je, Az aranyhajú két testvér (mely az aranyhajú ikrek-típus-
ba tartozik). E mese két szempontból is felveti az idegenség 
és ön-azonosíthatóság kérdését: (1) a királyi palotából kitett, 
eltávolított fiú és leány úgy döbben rá, hogy az őket neve-
lő halász és felesége nem a valódi, nem az „édesszülénk”, 
vagyishogy idegenek nevelik őket és maguk is idegenek 
(kapottak) a számukra, hogy a vizes korsót eltörő leányt az 
asszony efféle kifakadással feddi meg: „Jaj!, hogy veszte-
tek vón anyátokba! víz hozott, hab hajtott, vesztetek vón az 
anyátokba!”92 Az efféle szidalmazás, hirtelen haragból és a 
lélek mélyéről feltörő feddés hirtelen feltépi a titok lakatját, 
s a pót-anya, anélkül, hogy valóban meg akarta volna törni 
a csöndet, ki akarta volna beszélni azt a történetet, amiről 
hallgatnia illett volna, egy metaforikus alakzatban elmondja 
a múltat, ha csak homályosan is, de megvilágítja a múltbeli 
eseményeket, melyek egyben előrevetítik a jövendőt is. (2) 
Az emberi világtól messze lévő, „a forró tenger szigeten sar-
kon forgó várban” lakozó Világszép Erzsók, aki idegenségé-
ben, másságában vonzó és épp ezért megszabadításra érde-
mes hősünk számára, nemcsak szépsége miatt, de beszéde/
tanítása miatt is titokzatos, egyben ismeretlen múltja (múlt-
jában lévő fehér foltok) miatt veszedelmes; ugyanis – mint 
később kiderül – „gonosszal telített”:

Elvitte osztán haza az öregannyánál. »Na, megvan, fijam?« 
»Meg, hálá Istennek!« »Na, gyere csak!« Egy fojóvít fojt 
ott, lefektette, [T.i. a leányt] ráhágott a féllábára, a másikat 
meg fogta. Kétfele hasgatta, kiömlött belőle sok csúszó, 
békák, minden. »Na, ládd, fijam! Ez megölt vóna téged, ha 
ezer lelked lett vón is.« Kimosta tisztára, összetette, össze-
forrott. Még százsszerte szebb lett, mint addig, mer addig 
gonosszal vót tele, meg ördöggel.93 

Az aranyhajú fiú nem tudhatta választottja elő-életét, 
múltjának semmiféle titkába nincs belelátása: az őt segí-
tő lény „mossa tisztára” kedvesét, akiben ettől a rituális 
„kimosdatástól”, a romlott létezésben elszennyeződéstől 
tisztára fürösztéstől kezdve megbízhat. A bizalom kiérdem-
lése a szavahihetőségen és számonkérhetőségen, illetve egy 
bizonyos időmennyiségen múlik, addig a jelen bizonytalan-
ságán átlépve, a kétségek előtt szemet hunyva megelőlegzi a 
bizalmat a Másiknak, annak dacára is, hogy nem lehet bizo-
nyos: valódi arcát mutatja-e avagy egy perszónáét. Vagyis 
ugyanaz a kérdés/gond merülhet föl a hősben, mint amiről 
Marion beszél egy helyütt:

Tegyük fel, hogy az én arcom minden rejtőzködés nélkül 
megnyílik (vagy legalábbis őszintén hiszem, hogy semmit 
sem rejtegetek), éppen mert azt hiszem, hogy egy olyan 
arcnak nyílok meg, aki maga is mindenféle titok nélkül 
megnyílik számomra. Ám valójában ez a másik arc szín-
lel és álcázza magát, csak egy maszkot fordítva felém. Míg 
én meztelenül feltárom előtte arcomat, ezért ő cserébe nem 
tár fel előttem semmit. Láthatóvá teszem magam anélkül, 
hogy látnék, jöttem, láttak és átvertek. Jól becsaptak, mert 
semmit sem láttam […]94 

  92 Ortutay: i. m., 116.
  93 Ortutay: i. m., 128.
  94 Marion: i. m., 225.

Ha türelmetlenül vagy orális mohóságomnak köszönhe-
tően siettetem az amúgy is eljövendő eseményeket (végül is 
magát az időt), hogy magaménak tudhassam a megpillantott 
és szépségében kívánatos nőt, vagy legalábbis a szavát, ígé-
retét, esetleg épp ellenkezőleg: az elutasítását (amely mégis 
nagyobb bizonyosság, mint a maszk mögül elhangzó álságos 
beszéd), s előzetesen nem tájékozódom: van-e rajtam kívül, 
volt-e előttem más szeretője (kiszemeltje), akinek titkon 
vagy nyíltan már elígérte magát, engem megelőzve hűsé-
get fogadott neki, úgy is járhatok, mint A király meg a Vörös 
vitéz c. mese hőse: Jancsi. A kanászlegény az ezüstvirágai-
ért cserébe kilesheti a királylány testrészein lévő „jegyeit” (a 
leány mintegy felkínálja „erotizált testét” a kanász látásának, 
hogy titkáról tudást szerezvén birtokba vehesse); ezen jelek 
megnevezéséért aztán feleségül kapja őt, ám fogalma sem 
volt róla, hogy a lánynak korábban volt kérője, mivel elhall-
gatja a szerelem megkettőződését szívében, aminek követ-
kezménye, hogy az ellenfél megöli a hőst, s igyekszik meg-
alázni utódját, egész családját és nemzetét.

– No, én vagyok az a Vörös vitéz. Talán sose hallottá rúlam, 
de apád sem hallott. Én akartam valamikor elvënni anyá-
dat, de apád megelőzött. Tudod-e te, hogy milyen szárma-
zású vagy? Te egy kanásznak a fia vagy. Kanásznak a fia 
vagy, de te sem vagy más, mint kanász. Hiába viselöd a 
királyi cimërt.95

De úgy is járhatok, mint a másik mese hőse: Szikszai, 
akit a Fejér király lánya adott szava (hitvestársi hűségeskü-
je) ellenére is megcsal korábbi szeretőjével, s minek utána 
mindez kiderül, s eljön a büntetés/vezeklés ideje, a hős kép-
telen egyedül dönteni: kígyó-anyja tanácsát kéri.

Hanem Szikszai nem bízott a királykisasszonyban, mert az 
sokszor megcsalta őt. A királykisasszony azonban bocsánatot 
kért, s átok alatt ígérte meg, hogy többet sohasem fogja meg-
csalni; eddig biz ő nem szerette, de most már igazán szereti.96

Ez az átok alatti ígéret (amely a vezeklésben és vezek-
lés alatt elrebegett imák, fohászok sokaságában ölt testet) 
és a rá érkező megbocsátás a hűség próbája, vagy, ahogy 
Lévinas mondja:

A hűség a megbánás és az ima révén győzedelmeskedik – 
e kitüntetett beszéd révén, melyben az akarat önmagához 
való hűségét vizsgálja –, és a megbocsátás, amely e hűsé-
gét biztosítja, kívülről érkezik.97 

Úgy tűnik, hasonló esetekben a legtisztább az egyenes, 
kertelés nélküli nyílt beszéd, melyet A fiú meg a három 
aranyszőrű kiskecske c. mesében hallhatunk; amikor a pász-
tornak sikerült megnevettetnie a királylányt, az ígéret szerint 
elnyeri a kezét:

  95 Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék. Új Magyar Népköltési Gyűj-
temény. Szerk. Ortutay Gyula. XVI. Bp., Akadémiai, 1971, 79. E mesének 
van még egy érdekessége; az újdonsült feleség elküldi a háztól hitvesét, mert 
„impotens” lévén nem tudja kielégíteni őt, aztán amikor a „kis halacska” se-
gítségével „olyan erős lesz”, mint a lova, már nagyon is kedvére valóvá válik. 
„Ej, ej, ez nagyon jó vót. Csak az a kis darab hiányzik, amit a göbe lehara-
pott.” (78.) S amikor arról faggatja az asszony, miért titkolta eddig képességét, 
azt a választ kapja: „– Hát, ki akartalak próbálni, hogy őszinte feleség vagy-e 
hozzám” (78.) Ez a próbatétel ugyanazt a kérdést tükrözi, amire Marion utal: 
„A kölcsönösen és egyszerre átélt orgazmus elégséges-e ahhoz, hogy utat ta-
láljunk a másik személy egyediségéhez?” MARION: i. m., 203–204.  

  96 A szegény ember vására, i. m., 46.
  97 Lévinas: i. m., 195.
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De ennëk is vót egy ellensége. Vót egy királfi, aki szeret-
te vóna a kisasszonyt elvënni. De hát most mit csináljon, 
hogyan?
– Felséges királ – mondja a gyerök – én nem akarok 
senkivel sem törődni, senkivel sem veszekedni, ha a 
királkisasszony nálam akar maradni, vagy ha elismer férjé-
nek, akkor itt maradok. Ha pedig nem, akkor meg megyek 
az én kecskéimmel tovább.98 

Miután a király nem tágít az adott szavától, nem akar 
adósa maradni a kecskepásztornak (s mint az én és a másik 
viszonyába kívülről beavatkozó harmadik fél „igazságot” 
igyekszik tenni), akarata ellenére is elhinti a viszály mag-
vát. Azt ugyan eléri a király, hogy a fiú maradjon az udvar-
ban, de szüntelenül éber lévén leleplezi feleségét, aki ész-
revette a vendégek közt a szomszéd királyfit, és rákívánko-
zott, mert a férjével ellentétben mégiscsak volt valaki: egé-
szen pontosan király volt (a „király” olyan beszédes meta-
fora, mely az éppen megfelelőt jelenti, akárcsak a mai fiata-
lok zsargonjában).

A fiú erre aszt mondja a királkisassszonynak, hogy nem 
baj, ha te engöm nem szeretsz, akkor én mëgyök tovább. 
Ha ez a másik királfi neköd jobban tetszik, akkor isten áld-
jon, én mëgyëk tovább. (Penavin, 144.)

A házassági kötelékből kifaroló férj, akit hiúságában és 
férfiúi büszkeségében sértett meg hitvese, csak látszatra 
nagyvonalú lemondásában, valójában a másik fél visszauta-
sítása okozta fájdalom enyhítése végett hagyja el a „terepet”, 
végtére is bosszút akar állni, amiért a hitvese „valaki mást 
szeret helyette”,99 pedig neki őt kellene szeretnie: „annál is 
inkább kötelessége ez, mert én már szeretem őt, és főleg, a 
szerelem megköveteli a kölcsönösséget.”100 E mese hőse – 
ellentétben Jakab István A Feketebéli király c. meséjének 
hősével – nem tudja elfogadni, hogy hitvestársa nem boldog 
mellette, ezért kegyetlen bosszút áll: mindkettőt megöli. A 
gyűlölet „nem egyszerűen a visszájára fordítja a szeretetet, 
hanem sokkal inkább feltárja annak kíméletlen, sötét alap-
ját.”101 Mi ez a sötét alap? Lévinas adja meg a feleletet: ami-
kor a „gyűlölő olyan szenvedést igyekszik okozni, amelyről 
a gyűlölt lét tanúságot tesz”; amikor a gyűlölködő gőgösen, 
hatalomittasan, szenvedélytől megszállottan nem elégszik 
meg azzal, hogy szenvedést okoz, de ahelyett, hogy tárgyi-
asítaná áldozatát, megtartja szubjektivitásában, hogy szen-
vedéséről tudomása legyen.102 Számos más mese is tanú-
sítja (pl. az Erős János-típusú variánsok), hogy a mesehős 
időnként – Kerényi szavával élve – kíméletlen „bosszúálló”. 
Máskor meg épphogy nem fél (félszkereső-típusú mesék), s 
eltántoríthatatlan bátorságának – olykor esztelen vakmerősé-
gének – köszönhetően megváltja a félelmetes, a vándorokat 
szellem alakjával ijesztgető „idegent” az elátkozott-sorstól:

Akkor szót váltott véllem. „No ládd, – azt mondta, – ezt 
vártam régen, ijen ember nem akatt, aki éngem megválcsék. 
Tégedet talán az Isten rendelt ide nekem megváltómnak, 
mer mindörökre fenn kellett vón járnom. Mostmán elju-
tok a túlvilágra.103

  98 Penavin Olga: i. m., 143.
  99 Marion: i. m., 228.
100 Uo. 230.
101 Uo. 233.
102 Lévinas: i. m., 202–203.
103 „Bátor Tamás” In: Ortutay: i. m., 235.

„A lét homálya” (Hamvas)

Végezetül vizsgáljuk meg azon eseteket, amikor a mesé-
ben azt a világot nevezzük idegennek, amelyet a hős a való-
ságban maga körül lát – Hamvas kifejezésével élve – az 
„elfajulás világfolyamata” révén eltorzulni, vagy a képzelt 
terekben (utópiákban) megismer. 

Az értelmetlen háborús pusztítás révén bekövetkező eltor-
zulás, roncsoltság, lepusztultság Cifra meséjének: a Rájnernek 
is a fundamentuma. Hírül vesszük, hogy az Ördögkirály 
pályázik a Veres király által még nem is sejtett leendő gyer-
mekére, s hogy parancsoló kérése teljesítésének nyomatékot 
adjon, elképesztő pusztítást végez: a háborúban az emberek 
oly annyira éheznek, hogy egymást kénytelenek enni:

– Én is itt vagyok, mit tudjak csinálni? Ez nagy csapás. 
Hanem az idősebb korosztály sorba áll és megtizedeljük, 
megöljük, belé a kondérba, s megessszük. Mert itt már 
nincs mit csinálni, meg kell hogy együk egyik a másikát. 
[…]. Tehát kérdezte volna valaki, mindenki tizenkilenc–
húsz éves lett volna, mert az élet után vágytak. (Cifra, 150)

Az elfajulás másik esetét a határtalan önzőség kiterjesz-
tésében, a Másik/mások szabadságát, jólétét, méltóságát 
semmibe vevő önérdek minden áron való érvényesítésében 
figyelhetjük meg; Cifra Móré c. meséjében a hős éppen azért 
szidja le a sárkányt, mert önös szándékból (értsd: értelmetle-
nül) átkozta el a népeket.

– Te sárkány! Nemhiába, hogy sárkányok vattak, me nincs 
szívetek! Ennyi sok családat megcsonkítattatak! Mennyi 
sok jó édesanyát megkínoztattatak! Mennyi sok ártat-
lan gyermek meghalt! Itt meg szomjan beteg asszonyok, 
emberek vizet kértek, nem vót honnan adjanak! Fizetsz 
a bőreddel. Édes kicsi kardam, egy szakasz s két buglya, 
vagdald össze, s rakd ki a tenger partjára, a fejit vágd le, 
s hozd ide!104 

Az elfajulás totálissá válásáról akkor beszélhetünk, ami-
kor oly fokú bűnnel találkozunk, mely nemcsak hogy a 
lét roncsoltságához, hanem egyenesen „meghasadásához”, 
tébolyához vezet:

A bűn az élet egységének eredendő meghasadásában leli 
végső magyarázatát, s ezáltal sorseseménynek bizonyul 
[…].105

Erre a sorseseményre az egyik legjobb példa a szlovák 
Matej, a nagy király és Uljana, a nagy királyné c. mese, 
melyben a bűnben s egyben átok alatt lévő királyné őszinte 
feltáró vallomást tesz, mivel a vezeklés alatt rádöbben, hogy 
a hazugság csak tovább hosszabbítaná szenvedését, poko-
li kínjait:

 
Megmondom én. Boldogtalan királyné vagyok, bűnt bűnre 
halmoztam, az uramat megöltem, a bátyja átkozott el, hogy 
addig fogok itt ülni, amíg Matej, az ártatlan, ki nem szaba-
dít. Így aztán háromszáz éve ülök itt a trónon.106 

104 Nagy Olga: Cifra, i. m., 63. De amikor Móré igazságosztásképpen levágja a 
sárkányt: A népek nem futattak el, letérgyepeltek, úgy imádkoztak, hogy az 
Isten esőt adatt, a kutakba a forrásakat visszaadta. (Uo. 66.)

105 Tengelyi László: A bűn mint sorsesemény, i. m., 51.
106 Kosová–Kolečányi: i. m., 92.
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Az élet normális rendjéből kizökkent, az elviselhetetlen 
és elaljasodáshoz vezető életszituációt megszüntetni vágyó/
rendelt hős igazi dolga nem egy új, másik rend teremtése, 
hanem visszatalálás a korábbi szerződésen alapuló törvé-
nyekhez, mely Tengelyi szellemében mindig is megvolt.107

Heterotípiák – mitikussá vált helyek 

Michel Foucault a „valóságos hely nélküli szerkeze-
ti helyekről” beszél,108 mint amilyen a temető, a malom, a 
kert, a vásárok; mi pedig toldjuk még meg a következők-
kel, hiszen a mesében kiemelt szerepet kapnak: a pokol, 
a mennyország, a sziget, a kápolna.109 A mesében ezek a 
terek pontosan úgy értelmezendők, mint a „primitív” társa-
dalmak (a pogány hiedelmen és keresztény tanokon alapu-
ló mesét mondó közösségek) „privilégizált, szent vagy tit-
kolt helyei”,110 amelyekben olyan elképesztően félelmetes, 
a veszélyes kaland izgalmával érdeklődést felcsigázó esemé-
nyek történnek, melyek a hőst élettörténete egy pillanatában 
válsághelyzetbe sodorják. Ezen helyek ismerősségük elle-
nére is idegennek tűnnek, mivel adott és aktuális jelentéste-
lítettségük révén olykor pokoli, olykor tündéri helynek szá-
mítanak, s éppen kiszámíthatatlanságuk (Foucault szavával: 
„lényegileg irreális” voltuk) okán késztetik a hőst éberségre, 
tapasztalatainak mozgósítására, önismeretének felülvizsgálá-
sára és a segítők tanácsának megfogadására.

A mesében (ahogy a népdal mondja: aki dudás akar lenni, 
pokolra kell annak menni) a hősnek szimbolikusan meg kell 
járnia a poklot, vagy valaki (kiszemeltje, testvérei) felszaba-
dításáért, vagy önmagára (elveszett, elrabolt énjére) rátalá-
lás okán fordul meg ezen a mitikus-transzcendens helyen. 
Előfordul, hogy a félelmét legyőző kíváncsiság hajtja oda, 
akkor viszont kizárólag csak a Teremtő segítségével szaba-
dulhat meg oda való elkötelezettségétől:

[…] így őszre kelve, mint mán most is jön ránk az üdő, jön 
a csúszónak napja. Elbújása a fődbe.
Hát ott hever [a juhász] a hegyódalon. Eccer hajja, nagy 
sikótás! Hát nagy csapat csúszó összegyülekezett, ott 
sisegnek, ott csirinpolnak. Eccer láttya, egy nagy kilép 
közüllök. Van ott egy bokor dudva, szájával leakaszt belő-
le. Avval ment ű kürülfele, ajtóformára. Mikor kürülment, 
akkor eltaszítódott a főd, megnyílt egy ajtó. Akkor ezen az 
ajtón lementek a csúszók. Az ajtó csak bezáródott, a főd 
meg összegyúródott, ahogy vót.111

Az egyes mesetípusok (az „ördögszerető” [AaTh 407B]) 
kiemelt utópisztikus tere a temető, vagy a „cinterem”, ahon-
nan érkezik, és ahova az est leszálltával visszamenekül a 
rossz szándékú kérő, a halott kedves alakját öltő csábító. 
Valószínűleg azért marad mindkettő idegennek és félelme-
tesnek (hiába is számítanak kultikus helynek, ahova a gyász-
munka és az emlékezés rítusát elvégezni járunk), mert nem 
az a fajta „átélt tér”, mint amiről Bachelard beszél,112 nem 
az a bensőséges hely, ahol lakozni szeretünk, kiváltképpen 
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éjszaka nem. Mert sem fény nem világít a sötétbe, sem tűz 
nem melegít át bennünket, s nincs is olyan szeglete, ahol ne 
éreznénk: egyvégtében didergünk, mivel a végtelen magá-
nyosságba zárt lélek reszket, s nincs is reménye, hogy méltó 
társra leljen: aki egyedüli társának ígérkezik, az mindig a 
Halál valamilyen perszona alakjában. Tudjuk jól: a mesé-
ben minden, ami az ördöggel rokon vonást mutat, az szoros 
összefüggésben van az alvilággal és a halállal, ezért a sze-
rető nélküli lányhoz a fonóba érkező „patáslábú” kérő elő-
szörre megmutatja magát annak, aki képes meglátni az att-
ribútumát.

A lány másnap este vitt magáva ëgy gombolag házicér-
nát, oszt, mikor a fonóbul el akartak mönni, annak a végit 
hozzákötte, úgy, hogy a legény nem vötte eszre. Késérte, 
késérte, a cérnát mög csak gombolitotta utána. Látta, hogy 
a legény a temetőbe mögy.113

vagy:

Hova vezeti a fonal? Egyenesen a nagytemplomho. 
„Na, – gondóta, – erre van az úttya valahol.” De a fonal 
bevezette a cinterembe. Megy egész a templomajtóig, 
mán láttya a kócsjukon, világosság van. Na aztán haj-
lik, benéz a kócsjukon, kit lát ott, a szeretőjét. Nézegeti, 
micsinál az ott? Hát egy hótt embernek a fejét fűrészel-
te kétfele. Láttya, hogy kétfele veszi a fejét, mint diny-
nyét, mikor megszejjük és hozzá fogott a feje velejét enni 
megfele.114

Végezetül: a mese arra tanít meg bennünket (ismétel-
jük meg Marquard kijelentését, hogy: „aki lemond a mesé-
lésről, az lemond történeteiről; aki lemond történeteiről, az 
önmagáról mond le”), hogy folyton történeteket mondjunk el 
magunkról, hogy önmagunkat állíthassuk. Márpedig a más-
hol jelen-lévő, jelen-létét artikulálni szándékozó idegen, aki 
egyben el akarja oszlatni a vele szemben táplált előítélete-
ket, félelmeket, és mindegyre feltárja ő-magaságát az idege-
nek (végtére is magamaga előtt is): történeteit mondja, rész-
leteiben és eltérő voltukban, újrakezdve és szó szerint meg-
ismételve, hogy valaki más, egy idegen Másvalaki felvegye 
a fonalat és vele együtt szője tovább.

Korunkban, melyet szeretünk a modernitás korának 
nevezni, jobbára ezért a kényszerű mesélésre ítéltség miatt is 
ragaszkodunk a mesékhez (még ha sajnos nem is a tradicio-
nális népmesékhez). Mi pedig, akik a hermeneuta pozíciójá-
ból elemezzük a meséket, mint – Marquard szavával élve – 
a „szellem birodalmának műemlékvédői”, pontosan tudjuk, 
hogy „a szeméttárolók kora egyben a múzeumi tárlók kora 
is”;115 emiatt szívesen hívjuk, hívnánk meg az érdeklődő-
ket a tárlók titkainak felfedezésére, aminek végső tanúsága/
lényege nem is lenne más, minthogy szkepszisünket legyűr-
ve kimondjuk: az egyes mesék arra tanítanak meg bennün-
ket, hogyan kell a következő mesét hallgatni, és a rákövet-
kezőt értelmezni.
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