
Egy népmonda bölcsőjénél 
Néprajzi gyűjtőmunkánk egyik igen érdekes és változatos területe a népmondák 
világa. Falusi öregjeink ajkáról még igen sok történetet jegyezhetünk fel a község 
keletkezéséről, múltjáról, nevezetes történelmi eseményekről, híres emberekről — 
úgy, ahogy az kiszínezve, emlékezetünkben megmaradt. 

Tartalmi szempontból megkülönböztethetünk történelmi- és hiedelem-mondá-
kat. A történelmi mondák hármas tagoltságában a helytörténeti mondák a község 
eredetét, múlt ját őrzik a nép képzelete szerint. Pl. hogyan keletkezett a Szigetköz-
ben Halászi a Kis-Duna par t jára telepedett halászbokorból vagy Dunaremete az 
Öreg-Duna-menti rengetegerdőben élt két remete kunyhója körül. Megelevenednek 
bennük a községben élt régi, híres emberek: halászok, aranyászok, pásztorok, vagy 
a régi földesurak kegyetlenkedései csakúgy, mint a nép forradalmi válasza: arató-
sztrájkok, lázadások a kevés és rossz ellátás, embertelen bánásmód miatt. 

A helyi emlékek mellett a történelmi mondák az országos események népi tük-
röződését is megörökítették. Még most is találhatunk mondákat arról, hogy miként 
menekült a nép a tatárok elől a mocsarakba, nádasokba, hogyan bújtak a víz alá, 
s szívták nádszálon át a levegőt. A török időkből is maradtak fenn mondák, pl. arról, 
hogy Győr közelében, Lesvár-pusztán tőrbecsalták a fosztogató török hordát. A leg-
több emlék a szabadságharcokról él mondáinkban. Pl. hogyan törtek rá a kurucok 
szigetközi búvóhelyeikről a Hanyság szélére húzódott labancokra, vagy hogyan búj-
tatták Ikrény határában a ma is Katonabújó-nak nevezett vizenyős szegélyerdőben 
a 48-as szabadságharc bujdosó katonáit. A szabadságharc idejéből származik az az 
abdai mondánk is, mely arról szól, hogy csaknem elfogták az abdai csata után 
menekülő, akkor még trónörökös Ferenc Józsefet. Sok község határában van 
„Franciakö", s mindegyiknek kiszínezett „története" van. Dunaszentpálon pedig 
„Franciakút" őrzi emlékét kint a határban annak a kopolya-kútnak, ahová a nép 
Napóleon szabadságot hirdető proklamációját rejtette. — S végül a legújabb kor 
története: az első szocialista összejövetelektől kezdve a Tanácsköztársaságig a nép 
emlékezetében már ugyancsak népmondákká magasztosul. 

A történelmi mondák jelentős csoportja szól történelmünk nagyjairól, régi híres 
emberekről. Akiket a nép szivébe fogadott, így élnek halhatatlanul a nép ajkán. 
A szigetközben legrégibb talán Vajkról, a későbbi Szent István királyról szóló mon-
da: hogyan menekült meg egy vadászaton a veszedelemtől, s hogyan alapította meg 
ennek emlékéül a csallóközi parton Vajka községet. — GyŐr környékén Szent László 
mondára is akadtam, hogyan segítette a nép a ménfői csatában, a német segítséggel 
betörő Salamonnal szemben. 

A népmondák formai vizsgálata — a kiváló elbeszélőktől feljegyzett daraboknál 
— a prózai népköltészetnek ugyanazt a kicsiszolt, művészi tökéletességét, szerkezeti 
egységét mutatja, amit a verses népköltészetben a népdalok, népballadák. A nép-
mondák legfőbb jellegzetessége a prózai népköltészet másik ágához, a népmesékhez 
hasonlóan: a megelevenítő előadásmód. De amíg a meséket senki sem tar t ja igaz-
nak — hiszen éppen ezért „mese" —, addig a mondákat mindig úgy mondják el, 
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mintha igaz lenne. Régen a mondók és a hallgatók egyformán hittek is benne. 
Hitelességüket ezért vagy saját személyükhöz vagy másokéhoz kötötték, mintha ma-
gukkal, vagy más hites személlyel történt volna meg az esemény. Egy régi szabad-
hegyi adatközlőm, Szabó néni, az öreg-utcából pl. minden boszorkánytörténethez 
hozzámondta: „Édes lelkem, akkor hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem a saját 
szememmel láttam!" — Pásztorok táltos-mondáikat rendszerint úgy kezdik, hogy 
„ . . . még öregapám idejiben t ö r t é n t . . . ", vagy „ . . . mikor kint őröztünk a bolgányi 
kanyarban, akkor gyütt arra egy ember." 

Másik jellegzetességük a tömör és fordulatos megfogalmazás. Röviden, velősen 
mondják el a történetet, semmi fölösleges nincs benne, s a váratlan fordulatokkal 
még jobban felcsigázzák az érdeklődést. Vigyáznak a szerkezeti egységre is. Rövid 
bevezetőben a helyet, időpontot, hitelességet mondják el, majd a tárgyalásban az 
esemény megelevenítő előadása következik, s a rövid befejezéssel rendszerint tanul-
ságosan vagy szellemesen vetnek véget a mondának. 

A népmondák ma is elevenen élnek a nép ajkán, s élnek is mindaddig, amíg 
„jó mondókájú" emberek lesznek a népi közösségekben. De nemcsak a régi mondák 
járnak „szájról-szájra", hanem újak is születnek. A közelmúlt vagy a jelen esemé-
nyei, a nép szívéhez közelálló nagy emberei szintén népmondák hőseivé válnak, ú j 
mondák ihletőivé lesznek. így ma is tanúi lehetünk ú j mondák születésének. Erre 
szeretnék most egy jellemző példát bemutatni. 

TALÁLKOZÁS LENINNEL 

A Szigetközben, Dunaszentpálon voltunk tanúi szakkörös diákjaimmal egy ú j 
történelmi monda születésének. Tartalmilag és formai szempontból is tökéletesen 
magán viseli a népmondák előbbiekben ismertetett jellegzetességeit, és megmutatja, 
hogy korunk nagy történelmi egyénisége, Lenin, hogyan lett egy magyar népmonda 
hősévé. 

Dubi József, 79 éves tsz-nyugdíjas így mondja el találkozását Leninnel: 
„A fogolytáborbul kiadtak bennünket dúgozni gazdákhoz. Tizenhét telin gyütt 

az én gazdámnak egy értesítés, hogy menjen el az erdíszházhoz gyülekezésre. 
Szólt hát a gazdám: 

— Jóska, fogd be a lovakot; mer el köll mennünk. 
Hát ahogy megyünk, egy émber gyütt velünk szembe sítalpakon. Az erdőben, 

ahová mentünk, vót egy nagy épület. Ott kifogtuk a lovakot és bementünk. Tél vór, 
ugye és goromba hideg. Sok ember melegedett má az épületben. Egyszer begyütt a 
sítalpas ember is. Ott beszílgetett a többiekkel, nos egyszer csak megkérdezte, hogy 
van-e itt ausztricki? 

Mondtam neki, hogy én is az vagyok. Erre azt kérdezte tülem: 
— Hová való vagy? 
Mondtam neki, hogy győri. 
— Hol van Pest? Hány kilométer oda? 
Mutatom neki a térképen, hol van Győr, és hogy 130 kilométerre van tőle Pest. 
— Hát Bécs? 
Azt is megmutatom néki, hogy 120 kilométer. 
— Ekkor és ekkor itt leszünk! — mondta a sítalpas ember. 
— Ilyet e! — mutat tam neki egy csúnyát mírgemben. — Ide nem tudnak el-

gyünni! 
De mindenre tudott valamit válaszúni. Látta, hogy milyen mírges lettem, hát 

ezt mondta nevetve: 
— Mírges vagy, akár a farkas! Ezek mind ilyen mírgesek, mert mírget isznak, 

kávét, — nem pedig úgy, mint mi, teát. 
Hazamentünk aztán, de én sokat gondúkodtam azon az emberen. Űjra eszembe-
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jutottak a mondatai: „Ha ma nem, akkor hónap vagy hónapután, de ide fog érni 
az elv!" 

És amikor valóban ideért Magyarországra, az én falumba is, Dunaszentpálra, 
akkor megláttam a képit az újságban. Minnyá mondtam az embereknek, hogy ez 
Lenin! — Mert Lenin vót az a sítalpas ember, akivel én akkor beszíltem. Csak akkor 
még nem ismertem, és nem is tudhattam, hogy kicsoda, és milyen nagy ember!" 

Ez a rövid kis közlés is megmutatja, hogy népköltészetünknek milyen egyéni és 
értékes hajtásai a népmondák. Érdemes velük foglalkozni. Szép feladata lehet a 
honismereti mozgalomnak, az iskolák szakköreinek, hogy hozzájárulnak prózai nép-
költészetünk megörökítéséhez, megbecsüléséhez. 

DR. TIMAFFY LÁSZLÓ 

A MAGYAR HÍRLAPBAN OLVASTUK 

Nemrégiben mozgalom indult a temetők műkincseinek, népi művészetének meg-
mentésére, olyképpen, hogy a honismereti szakkörök feladatául tűzték ki felderí-
tésüket, és ha szükséges begyűjtésüket. A múló idő azonban sürget. Felette kívá-
natos lenne tehát a helyi tanácsok és szakemberek, az ifjúsági szervezetek hathatós 
és azonnali segítsége is. Közreműködésük pl. abban, hogy Balatonudvariban a szív 
alakú sírkövek védett kertje ne elvadult bozótos, hanem valóban védett és valóban 
kert legyen. De épp ily fontos és sürgős teendő lenne a be nem gyűjthető, szét-
málló sírköveket, elkorhadt fejfákat rajzban vagy fényképen is megörökíteni, aztán 
az iskolai politechnikai műhelyben újra meg is mintázni. A mentés lehetőségei rend-
kívül változatosak és leleményesek lehetnek. 

(Vincze Lajos: Nemzeti kincsünk: A régi temetők. Magyar 
Hírlap, 1973. december 8.) 
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