
Havasi mesemondók* 
Azonos igényekre és elvárásokra a mesemondók tehetségük, lelki alkatuk, vala-

mint aszerint felelnek, hogy milyen közösségből jöttek fel a havasra, vagy a nagy 
munkatelepekre, mit hoztak magukkal. Ezek az összetevők azután más-más ered-
ményt teremtettek.1 

A közösség igényein kívül azonban a „mesemondói szabadságról" is beszélnünk 
kell. Mert igaz, hogy a közösség a regényes és hosszú mesét igényli, de ennek kü-
lönbözőképpen lehet megfelelni. Van, aki a novellizálásban remekel, más a szerkezet 
megjavításában, némelyek mindkettőben. A valóságot is mindenik a maga egyénisé-
gének megfelelően sugallja; vannak mesemondók, akik csak a valóságost akarják 
mindenben, mások pedig az abszurd és a humor irányában hegyezik ki az azonos 
motívumokat és így tovább. 

Mesemondók 

Mielőtt a mesemondók képességeiről és arról beszélnénk, hogy ki-ki milyen vála-
szokat produkál a közös igényekre, hadd cáfoljam meg azt a némileg romantikus 
felfogást, hogy a mesemondás az öregek privilégiuma. Itt egyelőre csak annyit, hogy 
havasi mesekutatásom során meggyőződtem arról, hogy az alkotó, nagy mesemon-
dók valamennyien fiatalok vagy (legtöbben) középkorúak voltak.2 Az alkotó mese-
mondás feltétele a nagy koncentráló készség, a kivételesen jó emlékezőtehetség és a 
nagy intellektuális erőfeszítésre való képesség. Kutató csoportunk által gyűjtött 
mesék túlnyomó többsége 40 és 60 éves kor közötti mesemondóktól származik, tehát 
olyanoktól, akik még aktívan dolgoznak fent a havason. Ovidiu Birlea is megfigyelte, 
hogy 21 mesemondója közül 14, akinek számottevő gazdag repertoárja van, a kö-
zépnemzedékhez tartozik.3 Tapasztalataink szerint törvényszerű az, hogy az alkotó 
mesemondók középkorúak. Erejük teljében vannak, munkabírók és dolgoznak is. A 
gyűjtés kezdetekor Jakab István 46, Ion Porav 47, Florea Pop 40 évesek voltak. 

De nemcsak mi, hanem mások is hasonló megfigyelésre jutottak. Dégh Linda, aki 
feltételezte, hogy mesét az öregek tudnak mondani, gyakorlata során kénytelen volt 
beismerni, hogy sok fiatal tehetséges mesemondóval találkozott, mint például a 36 
éves Albert Jenővel.4 

Hogy a havasi mesemondókkal kapcsolatosan ez különösen így van, mert ők nem 
hajlandók másutt, csak a maguk környezetében mesélni, viszont ott csak munkaere-
jük birtokában lévő emberek vannak. Itt viszont állandóan gyakorolják és tökéletesí-
tik képességeiket. 

'Részlet az Alkotás és befogadás - Meseszociológiai vizsgálatok című, kiadásra váró kö-
tetből. 

1A „havasi" mesemondást itt általánosabban, a munkatelefjeken való mesemondásként 
foghatjuk fel. Azért ragaszkodtam mégis a „havasi" kifejezéshez, mivel csak a havason 
tanulmányozhattam ezt a stílust. Viszont két mesemondóm: a mezőbándi Kapás Gyuri 
és a marosvécsi Dávid Gyula nem a havason, hanem a nagy vízierőmű építkezéseknél, a 
havasi körülményekkel azonos környezetben alakították meséiket. A havasi és a mun-
katelepi közösség azonos képletet mutat. 

2Ezzel kapcsolatosan lásd: Pop, Dumitru - Nagy Olga: Arta povestitului $i vxrsta 
povestitorilor. (A mesélés művészete és mesemondók életkora) In: Revista de 
Etnografie Folclor. Tom. 14. nr. 4. 263-269. old. 

3Birlea, Ovidiu: Antologie de prozä popularä epicä I-m. (A román nép népi próza anto-
lógiája) Bucure$ti, 1966. 

4Dégh Linda: Märchen, Erzähler, und Erzählergemeinschaft. Berlin, 1962. 168. old. 
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Az öregek felejtenek 

Dégh Linda azt állítja, hogy a mesemondók leggyakrabban idős férfiak és asszo-
nyok, általában 60 és 80 év között. Véleménye szerint a mesemondás olyan tulajdon-
ságokat kíván, amelyek előrehaladott korban adottak: az öregek többet tudnak az 
életről, nagyobb a tapasztalatuk és a fiatalabbal előtti tekintélyük, stb.5 E tetszetős 
megállapítás elfogadhatónak tűnik és bizonyos mesekutatói gyakorlat igazolja is. 
Ugyanis az olyan közösségekben, ahol a mese már nem él, némely öregek mindig 
őriznek valamit és mint gyermekkori vagy fiatalkori emléküket hajlandók azt a gyűj-
tőnek elmondani. Ez az állapot azonban az elhaló, vagy már elhalt szóbeliségre 
jellemző, és az ilyen mesék vázlatosak, töredékesek, degradált szövegek, hiszen ezek 
a mesemonók sok kihagyással közvetítenek egy több évtizede őrzött szöveget. 

A valamikor aktív mesemondók részben a mesemondás alkalmainak hiánya, rész-
ben az öregkor miatt már elfelejtik meséik egyrészét és azt is amire még emlékeznek, 
csak vázlatosan mondják el. Tehát a repertoár beszűkülése, a vázlatosság és a művé-
szi színvonal lecsökkenése jellemzi őket. Több olyan öreget is fölkerestünk, akik 
valamikor híres nagy mesélők voltak. Suceava Bozon 68 éves libánfalvitól meghall-
gattunk néhány olyan mesét, amelyet a későbbiek tőle tanultak. Az eredmény az volt, 
hogy a meséknek csak nagyon vázlatos és szerkezetileg leegyszerűsített formáját 
hallottuk tőle. A 71 éves tókai Vasile Mant alig tudtuk rávenni arra, hogy mesét 
mondjon. Több mint húsz éve nem mesélt és így nem is mert rá vállalkozni. A 67 éves 
hodáki Ion Dan, akinek repertoárjából sok mai kiváló mesemondó táplálkozott, alig 
öt mesét tudott elmondani. Tapasztalatunkról tanulmányban számoltunk be, melyben 
sok példát hoztunk fel arra, hogy a valamikor alkotó, híres mesemondók, akik reper-
toárjukat a maiakra örökítették át, azóta amióta megszűntek aktívan mesélni, hogyan 
veszítették el képességeiket.6 

Vasile Petra 68 éves tókai mesemondó valamikor igen aktív havasi mesélő 1945-
ben mesélt utoljára. Mivel látása meggyengült, betegnyugdíjba ment. „Nincs kinek 
mesélni" - mondja. Ugyanis az asszonyokat és gyermekeket akik otthon vannak, nem 
tartja alkalmas közönségnek. A 77 éves Ion Dirlomant, aki hébe-hóba még mesélt 
gyermekeinek, unokái figyelmeztették, hogy ezt vagy azt kihagyta a meséből. A 
hodáki Ion Dannak valamikor igen gazdag repertoárja volt, és tőle tanultak olyan 
kitűnő mesélők mint a 43 éves Vasile Gliga a riscclli Petrea Pu$ca$ 54 éves libánfalvi, 
már csak öt mesét tudott elmondani. A 76 éves Dumitru Iordache már nem is emléke-
zett azokra a mesékre, amelyeket Vasile Gliga tőle tanult. Suceava Bozon pedig már 
nem is emlékezett a Míndra lumii (Világ Szépe) című mesére, amelyet a 45 éves Ion 
Tudorán tőle halott. 

Hogy az öregség a meserepertoár milyen leszűkülésével és elszíntelenedésével járt, 
ezt nemcsak havasi példák támasztják alá. Kovács Ágnes ketesdi, Máté György Bálint-
tól, 1940-ben sok szép mesét gyűjtött de 1967-ben7 amikor újból fölkereste, és arra 
kérte, hogy mondja el újból a meséket, már csak sok kihagyással és sűrű bocsá-
natkérések közepette tudta elmondani őket. Ezt azzal magyarázta, hogy már nagyon 
régen nem mondott mesét, mert a faluban kiment divatból a mesélés. Ugyanezt 
tapasztalta Vöő Gabriella Vajdakamaráson a valamikor híres Farkas György mese-
mondóval, aki fiatal korában 30-40 mesét tudott és azokból most alig hetet tudott — 
úgy ahogy.8 

^Ugyanott, 167. old. 
6G. Pop, Dimitru - Nagy O. u.o. 
''Kovács Ágnes-. A kalotaszegi Kettesd mesekincse. Kolozsvár, 1944. 
8 Vöő Gabriella: 1967. 258-276. old. 
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A ma élő vagy már elhalt öreg mesefák a ma is aktív kiváló mesemondók mesterei 
voltak. A néhai Vasile Husar kásvai mesélőtől tanult leánya Maria Husar, Alexandru 
Bup, Florea Pop, akiknek meséit összegyűjtöttük. Vasile Husar valóságos iskolát 
teremtett. A maiak meséiben felismerhetők az ő kiváló invenciói, stílusfordulatai, 
költői szövegei. így például a hős párbeszéde feltalált szerelmesével: 

— Te légy az én asszonyom és én legyek a te urad! — Amire a lány így válaszol: 
- T e légy az én uram és én legyek a te asszonyod! 
Ilyen nagy mesterek voltak Suceava Bozon, Vasile Man és Ion Hodac is, akik ma 

már csak beszűkült, vázlatos vagy töredékes repertoárt őriznek. 
A mesestílus tehát, amelyről eddig beszéltünk, már az elődöknél kifejlődött. Nem 

tudjuk ugyan, hogy ezek a mesterek akik még élnek vagy már elhaltak, hol tanulták 
meséiket: a havason, vagy a faluban, ahol az ő fiatalkorukban még virágzott a mese-
mondás. Azt feltételezem, hogy a völgyből szálltak fel, ott fent aztán azzá alakultak, 
amivé lettek, sajátosan havasi mesékké, amelyekhez minden továbbmesélő hozzá-
adta a magáét. 

KI honnét jött? 

Bár e fejezetben elsősorban az egyéniség jegyeiről kell szólnom, mégis szükség 
van egy kis kitérőre a közösség szerepét illetően. Ezúttal azonban nem arról a közös-
ségről lesz szó, amely ott fenn a hegyen alakult ki, hanem arról, amely a mesemondót 
havasi élete előtt alakította. Hiszen ha igaz az, hogy a havason is tanulhattak mesét 
mint ahogy tanultak is —, és mint egy stafétabotot, úgy vették át a kiöregedett mese-
mondóktól a mesélés „hivatását", nem kevésbé igaz az is, hogy sok mesemondó egy 
bizonyos közösségből indult ki, bizonyos meghatározott jegyű archaikusabb vagy 
haladottabb mentalitással, és ezt a meghatározottságot magával hozta fel mesélésé-
nek színhelyére, a havasra. A magával hozott készlet lehetett hiedelemszintű, lehetett 
zártabb vagy nyitottabb. Mindenesetre a meséket hozzá kellett igazítania új környeze-
téhez. 

Lássunk néhány példát! Kapás Gyuri tehetséges mezőbándi mesemondó egy rend-
kívül archaikus környezetből indult, amelynek meséi szinte hiedelemszintűek, tele 
archaikus és borzalmat sugalló elemekkel. Egy ilyen „nyersanyagból" kellett aztán 
neki kialakítani az új elvárásoknak megfelelő mesét. 

Dávid Gyula a már viszonylag racionálisabb Marosvécsről került fel a nagy mun-
katelepekre, ám ez még nem gátolja őt abban, hogy a költőiséget, a fantáziát tudato-
san vállalja s a valamikori mágikus elemek, mint később látjuk majd, költői szinten 
ragyognak meséiben. 

Jakab István Görgényüvegcsűrből, magyar környezetből került ki. Meséinek alap-
hangulatát a realizmus vonzása jellemzi. És bár az első meséket még gyermek- és 
ifjúkorában, lent a faluban tanulta, azok már úgy alakultak ki benne, hogy inkább a 
valóság illúzióját nyújtják, mintsem egy vágyálmokat tükröző világot. 

Vannak viszont olyanok is, akik híres mesemondóktól a hegyen tanultak meg me-
sélni. Alapkincsük tehát közös volt aszerint, hogy melyik barakkban, kinek a meséit 
tanulták meg, és vitték tovább. Annál érdekesebb, hogy a már azonos mesestíluson 
felnőtt mesehallgató-mesemondók mégis tehetségük szerint más-más hangulatú 
meséket alkottak, ő k képviselik legtisztábban a havasi szellemet, hiszen itt avatták 
őket mesemondóvá. Meséik azonos hagyományra és látásmódra vezethetők vissza. 

Válasz a közösség új igényeire 

A következőkben már azokról az egyéni leleményekről szeretnék szólni, amelyek 
az azonos elvárások ellenére is kialakulhattak. Meglepő, hogy hányféleképpen 
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válaszolhatnak ugyanarra az igényre, hogy a mese érdekes legyen és többé-kevésbé a 
valóság illúzióját adja. (Anélkül azonban, hogy megtagadná a mesének ama alapvető 
jegyét, hogy valamiképpen a valóság korrekciója legyen. A mesét valamiképpen 
elhihetővé kell tenni.) 

Ezek után lássuk azokat az egyéni megnyilvánulásokat, amelyek valójában szinté-
zisei a közösség általi meghatározottságnak, és az egyéni tehetségnek, hajlamnak. 

Az újító Jakab István 

Vele kezdjük nemcsak azért, mert ő a legeredetibb, de mert a többi mesemondó 
közül egyedül róla és tíz meséjéről jelent meg egyéniségvizsgálat,9 ami azt jelenti, 
hogy az elmondandókat könnyű követni és egybevetni a megjelent kötettel. 

Jakab István legfőbb jegye az a rendkívüli találékonyság, melynek köszönhetően 
körülbelül tizenöt alapmeséjéből álló repertoárját tudatosan és mindig azért, hogy 
újat adhasson, hetvenötre bővítette. A mesék kombinálása, szerkezeti újításai követ-
keztében minden meséje teljesen újnak és másnak hat, és csak aprólékos vizsgálat 
villanthatja fel fortélyos technikáját, amellyel az egyes meséket egybekavarja és új 
szerkezettel megváltoztatja. 

De csodálatot keltő az is, hogy a novellizálás, ami a havason általános, nála jelleg-
zetesen egyéni invenció: a novellizálás egyszerre szolgálja a hősök lélektani elemzését 
és a cselekmény humánus indítékait. 

Újításainak vonásait szeretném felmutatni: a) indoklásainak ésszerű voltát, egyben 
a cselekmények érzékletes megjelenítését; b) lélektani ábrázolásait; c) szerkezeteinek 
sajátos bokrosságát. 

a) Jakab István A három királytestvér című meséjében szerepel az a motívum, hogy 
a szegény ember meglátja azt a különös fészket, amelyben az aranytojás van. Ezt ő a 
havasi mesemondásra jellemző bőbeszédűséggel, minden ökonómia nélkül részle-
tezi. Nem idézhetem itt Jakab szövegét, hiszen ez a bevezető motívum nála - mint 
külön kis karcolat több oldalt tesz ki. Elmondja, hogy a szegény ember kimegy az 
erdőre fáért. Felpillant a magas fára és megpillantja a fészket. A fészek furcsasága 
magára vonja a szegény ember figyelmét. Részletesen ecseteli a szegény ember 
csodálkozását, leírja a furcsa fészket, majd hogy a szegény ember hogyan veti le lábbelijét, 
hogyan mászik fel, nyúl belé a fészekbe és találja meg a tojást. Nagy óvatosan beleteszi a 
kebelébe, leereszkedik, óvatosan, hogy el ne törje. Veszi az összekötözött gallyakat és 
elindul hazafelé. Mikor hazaérkezik, leteszi a fát, bemegy a házba, mutatja a feleségének, 
hogy mit talált. A tojás kézről kézre járt, de a szegényember rászól a családjára, hogy 
óvatosan bánjon a tojással, nehogy valami baja essék... 

b) A mesében megindul a deheroizálás, a hős humanizálása. A mesemondó kidol-
gozza a hősök tetteinek lélektani indítékait, megindokolja cselekedeteit, részletezi, 
hogy mit éreznek a hősök miközben nehéz próbáikat végzik. Nincs szó azonban 
tudatos lélektani ábrázolásról, amely kiterjed a mese minden szereplőjére. A mese-
mondó egy bizonyos szereplőre teszi a hangsúlyt, azzal érez, azzal azonosul. 

Jakab István meséiben a hősök töprengve, tétovázva végzik el feladatukat. S mert a 
hősnek emberfeletti feladatokkal kell megbirkóznia, meséiben a félelem és a töpren-
gés állandóan visszatérő motívum. Amikor a mesemondó leírja a hős félelmeit, annak 
minden velejárójával, úgy tűnik, hogy saját élményét beszéli el. Már maga a félelem 
sem „hősi" vonás. A mesében a hősök nem félnek és nem töprengenek. De Jakabnál 
a „félt", „elállott a szívverése", „megfagyott a vér az ereiben" „a lábából a fejibe, a 
fejiből a lábába futott a vér ijedtségiben" igen gyakori kifejezések. De nem titkolja 
hősei kétségbeesését sem: „A királyfi úgy sírt, hogy még a süketek is meghallották". 

9Jakabról ld. Nagy Olga - Vöő Gabriella A mesemondó Jakab István. Bukarest 1974. 

75 



Amikor elüldözik a királyi háztól, „kimegy az istállóba, kimegy a kertbe, s jól szerte-
széjjel néz, hogy hol nőtt fel, és mit kell neki itthagynia." 

Repertoárjának sajátos jegyeit elemezve arra a következtetésre jutottam, hogy me-
séit csupán ürügynek használja arra, hogy önmagáról valljon. Legtöbb hőse a negy-
venes éveit tapossa akárcsak ő, és amit sorsukról mond, abban sok az önéletrajzi 
elem. A mese tehát számára vallomás, hősei pedig nem vértelen egydimenziós ala-
kok, hanem élő szenvedéllyel telt emberek. 

„Negyvenhat éves vagyok és életemet úgy töltöttem el, hogy kóboroltam egyik 
helyről a másikra. És az Isten mégis kirendelte ami nekem kellett. És kirendelte most 
is. És most ezért az egynapi jóllakásért el kellett ítéljem az én szegény népemet." 

Az ilyen és ehhez hasonló monológ igen gyakori Jakabnál. Ezek a szavak valóság-
gal önéletrajzi elemek. Jakab, aki 44 éves, más meséjében is szívesen öregíti hőseit és 
mindig hozzáteszi: „de az olyan ügyes volt, hogy nincs az a legényember, aki vele 
megbirkózott volna." Ugyanúgy kóborolt ő is az országban mint edénykereskedő 
cigánysuhanc, aztán háborúba, hadifogságba kerül, majd napszámos, segédmunkás, 
havasi favágó.10 

c) Ami a szerkezet bokrosságát illeti, Jakab István képviseli ezt a legteljesebben. 
Hányféleképpen képes megnyújtani a mesét, egyben pedig különböző mesék össze-
szerkesztése által új és új mesét létrehozni! 

Vöő Gabriella Jakab István meséinek bevezetőjében vizsgálat alá vette a szerkezet-
tel kapcsolatos invenciót. E célból 42 meséjének szerkezeti elemzése folytán 300 
epizódot és 1300 motívumot számlált össze. Ezek az impozáns számok azonban nem 
zárják ki azonos epizódok — olykor ritmikus - ismétlését. Maguk is különbözőek ezek 
az epizódok, bennük más-más motívumok szerepelnek. Egyes epizódok alapjukban 
tradicionálisak, mások azonban a hagyományhoz való kapcsolódást csak bizonyos fő 
motívum által mutatják. Gyakran találunk a hagyománytól eltérő színező motívumo-
kat. Ez Jakabnál kiválóan bizonyítja az egyéniség szabadságának egyik fő lehetősé-
gét.11 

Az elmondottak példázására hadd mutassam be itt Jakab István néhány meseszer-
kezetét: 

a) Babszem Jankó. AaTh 301 A + 328 Ax + 321 + 401 
A kis disznópásztor. AaTh 468 + 314 + 130 Ix + 314 
A feketebéli király. AaTh + 307 + 569 + 313 + 590 
Kacskaringó Bujtorján. AaTh + 556 + 480 + 461.12 

Ezek a kombinációk nem hagyományosak, hanem teljesen egyéniek és az alkotó 
egyéniség eljárásának eredményei, melyek a közösség igénye nyomán születtek. 
Persze ebben is mindig ott van az ösztönösség: az egyes típusok illetve azok epizód-
jai az affinitás alapján is (Ortutay) vonzzák egymást. 

b) Ennél bonyolultabb szerkesztési mód a kontamináció, amely az alaptípuson 
belül beékelődött típusokat jelent úgy, hogy az alaptípus nem veszíti el identitását. A 
beékelődött típusok, illetve azok bizonyos epizódjai után a mese visszakanyarodik az 
alaptípus szerkezeti felépítéséhez. 

A kontaminációnak is két formája van. Az első az, amikor a beékelődött külön tí-
pusok nem veszítik el típusbeli azonosságukat. A másik az, amikor a beékelődött 
típusok nem „tisztán" vegyülnek, de egymásba hullva csapódnak egymáshoz. Ebben 
is szerepet játszhatik az ösztönösség éppúgy, mint a tudatos alkotói manipuláció. (A 

10A mese hősével való azonosulásnak ez a formája, mikor a mese hőse középkorú, vagy 
idős, más esetekben is előfordul. 

11 Nagy Olga - Vöő Gabriella 1974. 74-86. Szerkezeti sajátosságok című fejezetben Vöő 
Gabriella részletesen elemzi Jakab szerkezeteit. 

12E meséket ld. Jakab repertoárjában. Nagy Olga - Vöő Gabriella 1974. 98-99. 
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típusba való sorolás csak szükséges hipotézis, a mesékben bizonyos számú motívum, 
illetve epizód résztvehet különböző mesei szerkezetekben úgy, hogy az alaptípus 
menetét nem változtatják meg). Ez utóbbi kontaminációt, az egymásbahullást a ( ) 
közé tett f jel sugallja. 

Előfordulhat az is, hogy egy ilyen bonyolult szerkezetben mindkét féle kontami-
náció szerepel. íme a példák Jakab István repertoárjából: Ráadó és Anticska AaTh 313 
(325 + 400 + 1962) 

A zöldülő madár AaTh 328x + 329 (401f 450) 
A szegény legény AaTh 500f875 
c) A különböző mesetípusokból csak epizódokat vesz át, a meglévőket gazdagí-

tandó. Zárójelben az ékelődés töredékességet jelöltük: A kis disznópásztor. A 468 
alaptípusba (-314) (-301) (-510) 

Afeketebli király 590 (-312 -400) 
Az aranyhajú hercegkisasszony 403 + 463Ax t 315 t 303 
Hadd fejezzem be mintegy summázásként Jakab István mesemondói egyéniségé-

nek elemzését Féja Géza szavaival, aki a Lüdérc sógor című kötetben megjelent Jakab 
mesék kapcsán így ír: Jakab nem elégszik meg a hagyományos mese csiszolgatásá-
val, továbbfejlesztésével, formát és tartalmat robbant."13 

Irodalmi kvalitásait pedig így dicséri: „Nyelve helyenként valóban írói beszéd: „Az 
öreg király kinyújtózkodott ügyesen, behúnyta szemét és meghalt." Kevesen örökítet-
ték meg ilyen egyszerűen és tökéletesen a „szép halált". „A királyfi belső békéjének 
visszatértét így jellemzi: „megnyugodott a fiúnak a szíve, nem volt az a mélységes 
verése, mint annakelőtte." És képeinek érzéki telítettsége: „Az ökör megtáplálta az 
istállót meleggel."14 

A „meseköltő" Dávid Gyula15 

Dávid Gyula meséi igen sok varázselemet őriznek. Egyik hőse az aranytollú med-
vebocs, aki megétetésből született, nem fogja a golyó. A varázslattól pedig úgy sza-
badul meg, hogy kérésére barátja levágja a fejét. Ekkor a világ egyszerre elsötétedik, 
majd ragyogó fényesség lesz, és ott áll a medvebocs helyén egy ragyogó aranyfiú, 
trónon ül, fején korona tizenkét kereszttel. Mindez a kozmikus jelenségeket és a 
feltámadás-mítoszokat idézi. Ez persze nem jelenti azt, hogy ugyanez a hős, ha arról 
van szó, hogy anyját etesse és ruházza, ne törjön be a „legelőkelőbb áruházakba" és 
ne fosztogassa a „vitrineket". E variációs lehetőség abban a szélsőségesen keverendő 
tudatképben adódik, melynek Dávid Gyula egyik képviselője. Számunkra nehéz 
megérteni, hogyan férnek meg a legősibb hiedelem elemek a legmodernebb isme-
retelemekkel. Mert megférnek, és ez a kevertség a mesékben is megmutatkozik. És 
nemcsak abban és azáltal, hogy erőteljesen kombinatív és tudatosan újító típus. 
Magát „meseköltő"-nek nevezi és nem azzal dicsekszik, hogy hűségesen adja vissza 
azt amit hallott, hanem ellenkezőleg azzal, hogy azt elhagyta és ő maga kombinálja 
meséit. Ez már tudatosságra vall. 

Itt most nem térek ki azokra a személyes invenciókra, amelyeket alkalmaz amikor 
megindul a maga külön útján. Ez a külön út ugyanakkor illúzió is, hiszen maga sem 
tudja, hogy mennyire a közösség embere még az elszakadásban is. A mesemondó 
rendszerint a közösséggel együtt szakad el a hagyománytól és a hagyományosságtól. 
Itt azonban mégsem ez a döntő. Ami Dávid Gyula meséinek személyes ízű egyéni 

liFéja Géza. Lázadó alkonyat. Bp. 1970. 462. 
l4Ugyanott. 
15Nagy Olga. A havasi sátoros. Dávid Gyula meséi. Ciganisztikai tanulmányok. 6. sz. Bp. 

1988. 
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redakcióit létrehozza az egyszerűen abból következik, olvasó ember, akinek ízlése 
nemcsak mesén, hanem különböző könyveken, sőt ponyvaregényeken alakult ki. De 
nem utolsó sorban a mozin és a televízión is. 

Dávid Gyula meséiben a hősök mitikus eredetűek, erejük csodálatos: Rózsa a sár-
kányt úgy elhajítja, hogy hét mérföldre esik le, János megrezegteti a vendéglőt, hogy 
valamennyi asztalon megindulnak a poharak és erejével bármikor páncélba boríthatja 
a vendéglőt úgy, hogy onnan se kijönni, se bemenni nem lehet. O és társai: Favitéz, 
Penészvitéz, Csontvitéz, Szél fia, Föld fia, Aranykirály fia a kocsmában flekkent 
esznek két ökörből és hozzá öt akó bort isznak, majd pedig valami odatévedt 
ördögfiakkal olyan vadnyogati verekedést rendeznek, amilyet Dávid Gyula a filmen 
láthatott. Egy másik meséjében a kettéhasított sárkány egyik feléből kút lesz, másik 
félből istálló, amelybe ezer marha fér bele. A sárkány várából folyó lesz. A mitikus, 
legendás elemek költőivé lesznek. 

Dávid Gyula számára a csoda még olyan természetes, hogy ráérősen, novellisztiku-
san ír le egy rendkívüli csodát, mintha a világ legtermészetesebb dolgáról beszélne: 

„Lement a fiú az istállóba. Mikor benyitotta az ajtót és elordította magát, a disznók 
azonnal vigyázzba álltak. Mikor vigyázzba álltak, rájuk parancsolt, hogy sorakozza-
nak fel ötösivei s induljanak kifelé. Az udvaron megállította őket, nekikezdett vezé-
nyelni. Nagyon katonásan vezényelte őket. Mindenki megállt s csak nézte, olyan 
katonás gyakorlatot végeztek a disznók, hogy a katonáké semmi ahhoz képest. 
Akkor megfordította őket: Irány a mező! Elöl ment ő, utána a kan, utána a sereg. Díszlé-
pésben mentek végig a városon. A városban mindenki csak megállt, csudálkozott, meit 
olyant még életibe nem látott. Kiéltek a mezőre. Mindjárt nekifogott ott a gyakorlatnak, 
négy óráig egyfolytában gyakorlatoztak, utána lepihentette őket, s megmondta nekik, 
hogy ezután ő lesz a parancsnokuk. Mindent végre kell hajtani amit ő parancsol." 

Csoda és valóság keveredésére jó példa Bilbori rablókirály története, akinek alakját 
Dávid Gyula minden valószínűség szerint valamelyik ponyva-olvasmányból merítette. 
Átköltésében - mivel tudata tele van a varázsvilág elemeivel - „hőse" eljut Franciaor-
szágba, amelyet megszabadít a sárkánytól, utána megfürdik a sárkány vérében, hogy 
nagyobb erőre tegyen szert. Vízen jár mint a varázslók, és így tovább. A francia király 
lányának kezét nem fogadja el, mert neki már van felesége, aki cirkuszi akrobata volt, 
s akit majd a tömlöcből - detektívregényre emlékeztető módon - álöltözetben, az 
őrök leitatásával és leütésével szabadít meg. 

E példákkal akartam illusztrálni meséinek azt a sajátos hangulatát, amelyben a va-
rázselemek a legszélsőségesebben keverednek mai tudatelemekkel; ősi költői világ 
és szóbeliség ölelkezik itt az írásbeliség legselejtesebb elemeivel. Az eredmény -
bármily különös is — mégis mese, mégpedig különös varázsú mese, amelyet közös-
sége elfogad. Ez is azt bizonyítja, hogy a varázselemek is nyújthatnak számtalan 
variációs lehetőséget. 

Kapás Gyuri „hibridjei" 1 6 

Az idézőjel itt arra utal, hogy Kapás Gyuri meséiben a legszélsőségesebb elemeket: 
az archaikus meseréteget ötvözi a „modem" igények követelte újításokkal, ő maga 
annyira archaikus alkat, hogy talán nem is képes felfogni a racionalista követelmé-
nyeket, annyit azonban megértett, hogy a kalandos iránti igény nagyon erős. Tehát 
mit tehet? Az archaikus, majdnem hiedelemszintű meséből kalandos novellamesét 
alkot, és még hozzá sikeresen. Ez az eljárás, részint abból következik, hogy senki sem 

1 ̂ Mesemondónk általában az Arge5i vízierőmű munkatelepén dolgozott és társai szerint 
is nagy mesemondónak számított. A sasfiú meseßt Marosvécsen mondta el nekem és ez 
meg is jelent. Nagy Olga A nap huga meg a pakulátor. Kolozsvár, 1973. 
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képes áthágni mentalitása korlátait, más felöl meg abból, hogy ugyanakkor meg akar 
felelni egy más mentalitású közönség igényeinek, így létrehozta sajátos mesehibridjeit. 

Az alábbiakban egyetlen mese elemzésén próbálom bemutatni ezt a sajátos ötvöze-
tet, rámutatva egyfelől a mesemondó korlátaira, másfelől pedig újítási lehetőségeire. 

A sasfiú című meséjét választottam erre a célra. A mese hosszú, részletes, vérbő „i-
gaz történettel" kezdődik. Egy királyi családban nagy baj és viszály keletkezik amiatt, 
hogy a király felesége meddő, nem szült a királynak gyermeket. Ezért a királyt a nép 
kicsúfolja. Az ebből eredő mindennapi veszekedések eleven népi életképet idéznek. 

„Volt egyszer egy király. Annak a királynak nem lett gyermeke. Hát mind járt a ki-
rály ide is, oda is, havasokba vadászni, gyűlésekbe. Az mindig szégyenbe maradt. 
'Hej, te milyen király vagy! Soha életedbe nem volt egy gyermeked. Ha meghalsz, kire 
marad a királyság?' Hazamenyen a király, azt mondja a feleséginek: - Én veled többet 
nem ülök! 

- Ó édes fiam, hogy csináljak én neked gyermeket, amikor már megvénültem?" 
Novellába illő részletességgel ecseteli tovább a konfliktust: 
„Nahát megnyitják a gyűlést. S akkor azt mondják a többi királyok: - Te királyok! 

Ez a mük fejesünk ha meg talál halni, az a nagy vagyon, s a nagy birtok kire marad? 
Neki nincs se testvére, se rokonsága. Se gyermeke! Elég szégyen az is, hogy egy 
gyermeket se tudott neki szülni a felesége." 

Nem hagyja ki a lelki indítékot sem; leírja a király keserűségét: 
„Akkor a király szégyenletében még azt se mondta, viszontlátásra, csak a kilincsre 

tette a kézit, leszegte a fejit s eltűnt onnét. S ő ahogy hazament, be se ment a felesé-
gihez, csak be egyenesen a szobájába s nekilátott gondolkozni, hogy ő mármost mit 
tudjon csinálni, hogy váljon el a feleségitől. Békopogtat hozzá a felesége: 

- J ó napot, kedves uram! 
Az nem köszön neki, csak azt mondja: 
- Mán túl nekem feleségem nem leszel! 
- Hogyhogy? 
- Azért, mert te ha tudnád, milyen szégyent vallottam S igazuk is van. Ha meghasadt 

volna a föld, szégyenletemben bele is bújtam volna. Hanem vedd tudomásul: adok neked 
huszonnégy órai gondolkozási időt. Ha te huszonnégy óra alatt nem szülsz nekem egy 
gyermeket vagy egy leánkát, tudd meg, hogy ahol kaplak, ott lőlek agyon." 

Lássunk még példákat arra, hogy a mesemondó hogyan próbálja a realizmus 
illúzióját kelteni: A királyfit iskolába adják. De a királyfi garázdálkodik a városban, 
összetöri a boltokat, pánikot kelt, rengeteg kárt csinál, amivel az apját terheli, neki 
kell a károkat kifizetni. Ezért elhatározzák, hogy olyan „pályára" adják, ahol ezek a 
képességek még „hasznosak" is lehetnek. Elviszik a király rablóihoz, akik havonta 
elszámolnak a királynak a rablás jövedelmével (akárcsak I. Erzsébet angol királynő, 
vagy XTV. Lajos francia király kalózai). Hamarosan kiderül azonban, hogy a fiú sokkal 
többet tud, mint a rablók. Ez az epizód ugyancsak bő részletességgel mondja el, 
hogyan tettek a rablók asztalt a királyfiú elé, irkát, ceruzát adtak neki, hogy 
„pontálhassa" amit a rablóvezér tanít neki. A királyfi bebizonyítja a rablóknak, hogy 
sokkal többet tud náluknál. Fogadást köt velük, hogy lelopja egyikről a gatyáját, 
hogy az anya méhéből kilopja a gyermeket. Mindezt néhány oldalon, valóságos 
novellában mondja el, életes, vérbő történet keretében. Ez nemcsak Kapás Gyuri 
epikus tehetségét, de azt a képességét is bizonyítja, hogy az irracionális jelenségeket 
is úgy tálalja, mint természetes, hétköznapi dolgokat. A természetfelettiség is mindig 
érzékletesen és „valóságosan" esik meg, egyetlen - természetest és természet felettit 
egyesítő — „realista" prózában. 

A királyfi varázslatos módon születik meg, rögtön meg is nő, és két alakja van: 
amikor az apja örömmel szalad meglátni őt, akkor szörnyeteg képében mutatkozik, 
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apját halálra rémíti, hogy megbüntesse, amiért anyjával kegyetlenül bánt. Viszont 
édesanyjának „aranyfiú" képében mutatkozik. 

Más példa: A hős kisétál a kertbe, onnan egy ezüstróka nyomában elkódorog. Ez 
számára indítékul szolgál ahhoz, hogy a hőst elvigye az elvarázsolt hegyre. Itt kísér-
teties élményben van része: megismerkedik a „sárkány-doktornővel", aki kiveszi a 
szemét, cserébe beavatja a táltosló csinálás varázsreceptjébe. 

Ion Suciu hazai tájai1 7 

Ion Suciu a hazai táj erőteljes és ismételt szerepeltetésével egy sajátos „couleur 
locale"-t teremt. A mesehősnek hazai tájakon való mozgását sajátos művészi fogás-
ként és igen sűrűn alkalmazza. De ez a mese hangulatának nincs ártalmára, sőt 
sajátos varázst kölcsönöz annak. A hősök a királylány kezét elnyerni szülőfalujukból, 
Tókából indulnak el, persze Szászrégenbe, mert a görgényi ember számára a világ 
Régenig tart. Míg oda eljutnak átlovagolnak Hodákon, eljutnak a hodáki hídig. Itt a 
hős talál egy aranypatkót, s azt fölveszi. Beér Görgényszentimrére, itt viszont egy 
aranygyűrűt talál. Iemuteni-nél átmegy a Maroson és megérkezik Régenbe. 

Egy másik meséjében a hős a havasi fakitermelés területén bolyong, az I$ticeul útján, a 
Loren-i dűlőkön, fölmegy a hegycsúcsra, ahonnan a valóságban is le szokták ereszteni a 
levágott rönköket. Egy másik hős gyalog megy Glodeni felé, Göigényüvegcsür határán 
keresztül OrS$tié-be érkezik. (Ezek román falvak a Göigény völgyén.) 

Az aranyhajú ikrek (című) AaTh 707) mesében az aranyhajú ikreket egy tókai is-
mert nevű cigány végzi ki, akit Sprinten-nek neveznek. A gonosz boszorka azt a 
parancsot adja, hogy az ikrek édesanyját egy falba Toader V£nture$ti építse be, mert 
„az volt abban az időben kőműves". Az aranyhajú ikrek, mikor megindulnak, hogy 
megbosszulják anyjukat, a községházára mennek. Kiderül, hogy ott Florea lui Popifia 
a bíró, az esküdt pedig Laie lui Hármálaie. A falusi bakter Cosma lui Pufoiu. A hősök 
a faluban Gheorghe a Constantinului Hurbádáu házába mennek be érdeklődni, és ennek 
szomszédjához, Mi tu lui Gavrilához. 

Ezek a spontán improvizációk ami a helységneveket és a falubeli emberek megne-
vezését illeti, természetesen változhatnak. Viszont az a körülmény, hogy csak Ion 
Suciu meséjében fordulnak elő, azt sugallja, hogy itt egy tudatos, már kipróbált 
művészi fogásról van szó. A csodának a falubeliek világába való leszállítása ugyanis 
feszültségoldó, és minden esetben nevetést vált ki, egyben a hangulatot a valóságos 
felé fordítja. Ezt jól láttuk akkor, amikor Ion Suciu saját közönségének mesélt. Azt, 
hogy a mesebeli hóhér a falubeli cigány, a mesebeli kőművest mindenki ismeri 
nevéről, minden alkalommal kirobbanó nevetés követte. Ugyanakkor a hallgatóknak 
is lehetőséget nyújt ezzel a mesélés közbeni kommunikációra, kommentálásra. 

A novellizáló Dumitru Florea Crejescu 

Florea Cre{escut az erőteljes novellizáló készség jellemzi. Azt a motívumot (a bo-
szorkány lófarkához kötötték) amit rendszerint egyetlen mondatban szoktak elintézni 
a mesemondók, több oldalnyi hoszúságú külön novellabetétté fejleszti. Magas drámai 
szinten egy valóságos népítéletet jelenít meg, amelyben a szóvivő a király, és a gyűlés 
„miting" résztvevői a nép köréből rendre hozzászólnak, és kifejezik véleményüket 
épp úgy, mint az utóbbi idők nagyon divatos „mitingeken". Az ítélet itt a legteljesebb 
demokratikus eljárással jön létre. Miután ez elhangzik, a király két falusi embert, akik 
szolgái, előhív és kiadja nekik a parancsot, hogy keressék meg ezt és ezt a többfona-

17Meséi magnószalagon a kolozsvári Etnográfia és Folklór Intézet archívumában találha-
tók, részben lejegyezve. 
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dékú kötelet, mely itt és itt van. Az istállóban rátalálnak arra a ménre, amelyik már 99 
esztendeje be van zárva és azóta nem látott napvilágot. A király elmagyarázza nekik, 
hogy ezt a vadmént hogyan kell megközelíteni, megkö-tözni, kihozni. Végül követ-
kezik a szörnyű ítélet végrehajtásának aprólékos leírása. 

Szerelmes hősök mesélő) e 

A görgényvölgyi Pu$ca$ Petre minden meséjében olyan színesen és érzékletesen jelenik 
meg az erotika, akárcsak a keleti mesékben. 

A rest fiú (BN 675) című meséjében a hős egy varázsige segítségével ejti teherbe a ki-
rálylányt. Mesemondónk azonban a hőst udvari inasnak állítja be. Megismerkedik a 
királylánnyal, szerelem szövődik közöttük. Mesemondónk a szerelem kibontakozását 
nagy és kiforrott művészettel ábrázolja, az ismerkedéstől a beteljesülésig. Arról sem 
feledkezik meg, hogy a környezet tagjai miként reagálnak a ültott szerelemre. Három-
három ízben mindig más-másként színezi a szerelmi találkákat, majd a „leleplezést" és a 
megbocsátást. Pu$ca$ Petre minden meséjében szerelmi játék és eroüka van. 

Vasile Gliga abszurdjai 

A mese jelképessége megengedi, hogy a mesemondó így vagy úgy hegyezze ki az 
alapmotívumot. De ezeket az egyéni invenciókat a közösség veszi tudomásul, fogadja el, 
vagy utasítja vissza. A mesemondó mindezt érzi és ha egy-egy invencióját siker koronáz-
za, akkor azt megtartja, tovább színezi. Vasile Gliga Ri$chi azzal nevettette meg közönsé-
gét, hogy a legfenköltebb motívumokat a legvaskosabb (úgyszólván alantas) földiségbe 
rántotta le. Ezáltal egy groteszk változatot hozott létre és mindenkit nevetésre késztetett. 
A kontraszt hogy a hajából gyöngyöket, aranyat fésülő tündérlányt helyettesíteni akaró 
durva és csúf boszorkalányt azzal teszik próbára, hogy fésülködjék meg, majd a hajából 
gyöngyök és arany helyett tetvek hullanak ki, nevetést vált ki. Amikor a hősnő szépségét 
leírta, a falu legcsúfabb bolondnak tartott vénlányához hasonlította. Mesélés közben egyik 
másik hallgatóját megszólította és meséi alakká tette meg. Személyesen láttam a reagálást 
ezekre a beszúrásokra. 

A tündérmeséknek ilyenfajta tolmácsolását nem minden közönség fogadja el, ha-
nem csak az olyan, amelyik már megbarátkozott azzal a gondolattal, hogy nincs tiszta 
fennköltség: a fennkölt és a groteszk mindenütt együtt van jelen. 

Végül tegyük fel a kérdést: Nem tekinthetjük-e a felmutatott újítások miatt ezeket a 
meséket hagyománytalannak, invariánsnak? Az is kérdés, hogy nem a felbomlás 
példái-e ezek? Hogy a külső hatás olyan erős, ami már a mese integritását veszélyez-
teti. Ez vajon nem a mese szétesését vetíti előre? 

Az a tény, hogy a tárgyalt mesék mindegyike az élő szóbeliség talaján olyan ha-
gyományozó közösségben sarjadt, amely megtartotta azt a minden műfajtól megkü-
lönböztető funkcióját, hogy elégtételt nyújt a nehéz életért, jogot ad nekünk arra, 
hogy ezeket hiteles, minden tekintetben a műfaj lényegét megőrző meséknek tartsuk. 
Még ha kísért is a gondolat, hogy egyes meséket, melyeket a havason vagy — Dávid 
Gyula és Kapás Gyuri esetében - más nagy munkatelepeken mesélnek, valamilyen 
hibrideknek tartsunk, inkább a gazdag szóbeliség egyik olyan variációs lehetőségé-
nek kell tekintenünk ezeket, mely megnyújtja a mese életét, átmenti a mesét a mába 
és talán a jövőbe is. Elfogadtatja a mesét olyan emberekkel is, akik ha - sajátos 
helyzetükben - nem meséket hallgatnának, könyveket olvasnának. 

Dávid Gyula - amint már láttuk - azzal dicsekedett, hogy ő „meseköltő", azaz ő 
maga alkotja meséit. Ha azonban ezeket a „mesekölteményeket" jól megvizsgáljuk, 
akkor kiderül, hogy ezekben is csak részleges a hagyománytalanság. Mert a nagyonis 
hagyományos gyermekkorban hallott mesékből rakta össze és alkotott belőlük „új" 
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mesét. A hagyomány tehát az alkotó mesemondókat is köti. Ezért van aztán, hogy a 
hallgató a legegyénibb mesét is hagyományosként fogja fel. 

A hagyománytalanság mindig részleges és az egyéni invenció is befut valamikép-
pen a hagyományosság utcájába. Enélkül nem lehet meg egyetlen mesemondó sem, 
ez olyan vezérfonal, amelyre az alkotó mesemondó egyéni invencióit felfűzi. 

Másfelől viszont azt is elmondhatjuk, hogy a leghagyományosabb és legkönnyeb-
ben tipologizálható mese hagyományossága is viszonylagos és részleges. Meit hiszen 
az egységes világítást megvalósító mesében (melyet egyébként a leghagyománytala-
nabb is megvalósít) a típuson belül az epizódok, ezeken belül a motívumok 
utólérhetetlen és kinyomozhatatlan mozgása miatt nincs két egyforma mese, minden 
változat: új mese. Vagyis az alaptörvény a mozgásban megvalósuló szabadság és 
variálás. Ez teszi lehetővé azt, amit Van Gennep így fogalmazott meg „A népköltészet 
alig változik, mégis rendkívül változatos." Ez pedig a szóbeliségből adódik. Az emlé-
kezés szelektáló és felejtő jellege épp úgy benne van, mint a felejtést ellensúlyozó 
merész asszociációs készség. 

Ezek a tények arra késztetnek, hogy azt a bizonyos variánst és invariánst ne tekint-
sük másnak, mint szükséges hipotézisnek. 

Nagy Olga 

A Dunakanyar, a természet ajándéka 
Felhőtlen égbolt esetén, egy űrhajóról nézve a Kárpátok nagyszerű koszorúja se-

gítségével több ezer kilométer távolságból is felfedezhetjük Magyarországot a Föld 
felszínén. Ezer évig a Kárpátok gerincvonala volt egyben az ország politikai határa is. 
A második évezred küszöbén egyharmadára zsugorított országunkat a Dunakanyar 
merész ívét keresve találhatjuk meg Európa vagy a Föld hegy- és vízrajzi térképén. 

Hogyan keletkezett a Dunakanyar? Hazánk mai felszínét a földkéreg ismétlődő 
függőleges és vízszintes elmozdulásai hol tengerrel borították, hol a külső erők (szél, 
víz, fagy stb.) pusztításának vagy feltöltő tevékenységének a színtere volt. A geológiai 
Óidőben és Középidőben képződött magmatikus és üledékes kőzeteket a kárpáti 
hegységképződés mozaikszerűen összetörte, azok helyenként megemelkedtek, 
másutt a mélybe süllyedtek. A hegységképződést heves vulkánosság kísérte. A süly-
lyedő medence peremén, minthogy 20-15 millió évvel ezelőtt, a miocén időszakban 
keletkezett Európa legszebb vulkáni koszorúja: a Visegrádtól induló és a Hargitában 
végződő vulkánsorozat. A Harmadidő végére a medence területét úgyszólván teljes 
egészében sekélyvizű tenger borította. A Pannon-tengerből csak kisebb területek 
emelkedtek ki, ilyen „szigethegység" volt többek között a Visegrádi-szoros környéke 
is. A Kárpátok felgyűrődése az egész területet felemelte. A tenger édesedő, szakado-
zott beltóvá alakult, majd végleg levonult. Maradék vizeit az Eszak-nyugaton megje-
lenő Ős-Duna vezette le a Dunántúlon és az Alföldön keresztül, ÉNY - DK irányban, 
medrét sűrűn váltogatva, a Vaskapu felé. A Dunánúli-középhegység lassú emelkedé-
se azonban ÉK-i irányba terelte: az Ős-Duna az akkor még összefüggő Visegrádi-
hegység és a Börzsöny vulkánikus halomvidékén keresett és vágott utat magának. 

Megkezdődött a küzdelem a hegyek és a folyamóriás között. Teméntelen hordalé-
kával véste, mélyítette a medrét a Duna, lépést tartva a térszín lassú, de állandó 
emelkedésével. A mindenkori éghajlati viszonyoknak megfelelő vízmennyiségből idősza-
konként csak meder-szélesítésre futotta, máskor, tartósan száraz periódusokban a kiszéle-
sedő árterületeket árvíz idején kavicstakaróval borította. Ezek a szakaszok különösen a 
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