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werekö" A

A gyökerek

,tte+eha isereq nebgé za tetelhi segéskü% zohsárí za e%ér ój wótokla zA
tsom ,tepén a wáttotínat wokonlad nabbároQ .nödlöf a ,tti enzénlüröq "oh
-telezpéq "e wnü"et tréze sé ,teknim nostínat pén a "oh ,gem wüjdegne
.nabámladorib womáraq iat%up a ,wókizáh tle%em erréhef a tsázatu ileb

Az alkotók jó része az íráshoz szükséges ihletet az égben keresi ahelyett,
hogy körülnézne itt, a földön. Korábban dalnokok tanították a népet, most
engedjük meg, hogy a nép tanítson minket, és ezért tegyünk egy képzeletbeli utazást a fehérre meszelt házikók, a pusztai karámok birodalmában.

a ,nebtenemröq ipanrú za ,ttözöq wólá%aq tevüf sem+es a le wnüjlü"eV
a ,tiaif ttodagof gé daba% a wussagllah s ,nabgatagrof iőzge!em
nabónof a ,tekené ógosrah ódaráiq lóbkazáh"etne% a ,tepénrot%áp űvdekój
.tásálolad "ál őlmerü%iq wo!ál ódokzótrat

Vegyüljünk el a selymes füvet kaszálók között, az úrnapi körmenetben, a
menyegzői forgatagban, s hallgassuk a szabad ég fogadott fiait, a jókedvű
pásztornépet, a szentegyházakból kiáradó harsogó éneket, a fonóban tartózkodó lányok kiszüremlő lágy dalolását.

sé űre%"e ,űkélme so+ámoh tdaramnnef nebknüklel a wnulodnoga%%iV
-nünneb gnellüröq sé ,wendejret arjá%-lórjá% we+ema ,erketenétröt zagi
.simah mes asánov nelte"e sé tlozjar agam pén a te+ema ,tlúm a za teq

Visszagondolunk a lelkünkben fennmaradt homályos emlékű, egyszerű és
igaz történetekre, amelyek szájról-szájra terjednek, és körülleng bennünket az a múlt, amelyet a nép maga rajzolt és egyetlen vonása sem hamis.

,ttözrőgem tá nődi ú%%oh welélpén a te+ema ,ete%étlöq telé za agam zE
.ttodabbávot sé ttotípara"
etederE

Ez maga az élet költészete, amelyet a néplélek hosszú időn át megőrzött,
gyarapított és továbbadott.
Eredete

-pén a itmeret iQ xtátri'ap solad a ajtínat iQ xtakogárivdav a le itetlü iQ
mes iknes sé witelü%gem wa' re%"e +ema ,tésempén a ajtokla iQ xtlad
,ajgnah nednim wen+ema ,ő% tésem ,tlad nabkotit ika ,za iQ xlőtiq ajdut
-avih iQ xajlálatiq tekezednim ika ,za ótahlálat loH .itezmen sé zagi aros
a ,lórtanáb ódagiv a ,lóriasáko% iső tezmen a nejlé%eb "oh ,arra ttot
lórbábiléd iat%up a ,lórcáka ógosus a ,lórká!at réhef őzőtjer nablovát
xgásdaba% ttezde nebrév ,ótahtá tekezednim a ejrésíkle táva% sé
nav jú sé jú pannedniM …őhlef a tnim ,esempén sé ladpén a tehtelü% "Ú
.ttezekteleq rokim sé loh ,iknes ahos attál mesgém sé ,negé za
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Ki ülteti el a vadvirágokat? Ki tanítja a dalos pacsirtát? Ki teremti a népdalt? Ki alkotja a népmesét, amely egyszer csak megszületik és senki sem
tudja kitől? Ki az, aki titokban dalt, mesét sző, amelynek minden hangja,
sora igaz és nemzeti. Hol található az, aki mindezeket kitalálja? Ki hivatott arra, hogy beszéljen a nemzet ősi szokásairól, a vigadó bánatról, a
távolban rejtőző fehér tanyákról, a susogó akácról, a pusztai délibábról
és szavát elkísérje a mindezeket átható, vérben edzett szabadság?
Úgy születhet a népdal és népmese, mint a felhő… Mindennap új és új van
az égen, és mégsem látta soha senki, hol és mikor keletkezett.

x esem a iM

Mi a mese ?

za nav nebséggüfe××ö soro% +ema ,tenétröt ttötlöq eri!bböt esem A
we!émese neltűre%ólav ,we!él tlezpéklE .lavágálivmeledeih wepén iső
.ár wese!évré men ie!évröt +eh sé ődi za sé ,enneb wentehlepere%
-sözöq ilebnelej sé -tlúm a nav e%ér "an nebéttöjertél a wenkevűm nezE
-ézré ika ,éikalav na+o ,sátokla iné"e si ekémret sétlökpén A .wenkegés
.intüár tege+éb iné"e traka men erésézejefiq wenies
lóbga!a za "oh ,arra wetle"ü gikődi óslotugel a iőtjű" te%étlökpén A
-lagof tlezpékle nei!ém%e ttotokla lőrpén a ima ,tnednim wanajlátsoriq
sogali"rát naso!ámodut ibbőséq a wa~ .anlov attahravazgem takam
-pén a sé nabladpén a nav gésűreseq siláico% i!!em ,löf etzedef sátatuq
.nebkésem
bbasonálatlágel a té!émlé ah ,nnef tahdaram rokka esrev őtlökpén A
.lüneltevzöq sé neűre%"e ,nessirf :iq izejef nabámrof bbasogálivgel sé
-lökpén a a "Í .te%étlökűm imladori za iq tlukala námo! te%étlökpén A
-nof sé ttopaq tepere% bbo"an er"e lavásálu!ávlahle wanága!a te%ét
.egésiné"e őzre% ótoklaesem a tláv ábbasot

A mese többnyire költött történet, amely szoros összefüggésben van az
ősi népek hiedelemvilágával. Elképzelt lények, valószerűtlen események
szerepelhetnek benne, és az idő és hely törvényei nem érvényesek rá.
Ezen műveknek a létrejöttében nagy része van a múlt- és jelenbeli közösségeknek. A népköltés terméke is egyéni alkotás, olyan valakié, aki érzéseinek kifejezésére nem akart egyéni bélyeget ráütni.
A népköltészet gyűjtői a legutolsó időkig ügyeltek arra, hogy az anyagból
kirostáljanak mindent, ami a népről alkotott eszményien elképzelt fogalmakat megzavarhatta volna. Csak a későbbi tudományosan tárgyilagos
kutatás fedezte föl, mennyi szociális keserűség van a népdalban és a népmesékben.
A népköltő verse akkor maradhat fenn, ha élményét a legáltalánosabb
és legvilágosabb formában fejezi ki: frissen, egyszerűen és közvetlenül.
A népköltészet nyomán alakult ki az irodalmi műköltészet. Így a a népköltészet anyagának elhalványulásával egyre nagyobb szerepet kapott és fontosabbá vált a mesealkotó szerző egyénisége.

asát%olef te%étlökpén A

A népköltészet felosztása

-ret we+ema ,wosátokla iné"e si iekémret te%étlökpén a wüttetílme tniM
.takoza ajtíkala ,ajlámrof géssözöq a "í sé ,wendejret notú sete%ém
lój ,sogáliv rám sé lut%itel natrrofiq ,lüreq ebézeq wőtjű" a erima trézE
.wereq sé tlorátahlüröq

Mint említettük a népköltészet termékei is egyéni alkotások, amelyek természetes úton terjednek, és így a közösség formálja, alakítja azokat.
Ezért amire a gyűjtők kezébe kerül, kiforrtan letisztul és már világos, jól
körülhatárolt és kerek.

:nav asálunávli!gem eléfbböT

Többféle megnyilvánulása van:

,adallabpén sé ladpén a
,esem a
,eger a
,adnom a
,sádnomzöq a
,sáló% a
.akódnom a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.1
.11
.111
.1111
.2
.12
.112

.mozoklalgof lavádnom sé levéger ,levésem a wa' lüzöq watloroslef A
(mettetremsi nabbároq rám nabmo!ámlunat .c wnüvle˘ a tekeibböt a)
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a népdal és népballada,
a mese,
a rege,
a monda,
a közmondás,
a szólás,
a mondóka.

A felsoroltak közül csak a mesével, regével és mondával foglalkozom.
(a többieket a Nyelvünk c. tanulmányomban már korábban ismertettem)

wetedere za sé asázorátahgem esem A

A mese meghatározása és az eredetek

-áko% i+eh a wivö%tÁ .wetenétröt ttevtá lőrdlöflüq "av tlálatiq wésem A
tnim ,webbitedere sé weibbegér nebtese wos no"an sé wo!ámo"ah ,wos
.sállav a
:wizetél telémle eléfbböt arkutazára"am A

A mesék kitalált vagy külföldről átvett történetek. Átszövik a helyi szokások, hagyományok és nagyon sok esetben régebbiek és eredetibbek, mint
a vallás.
A magyarázatukra többféle elmélet létezik:

-enétröttih sogásólav wésem a tnire% gnaL ujrdnE sé roléT .B .E
-a lettelémle za lezzE .ia!ávdaram were%dner imladasrát sé wet
akóla~ a ,tsájotóki' itótáR a inzára"amgem tehel men nabnoz
.tekesélé%eble sodnalaq a sé teketenétröt űre%- retéP

*

—

E. B. Taylor és Andrew Lang szerint a mesék valóságos hittörténetek és társadalmi rendszerek maradványai. Ezzel az elmélettel azonban nem lehet megmagyarázni a Rátóti csikótojást, a Csalóka
Péter -szerű történeteket és a kalandos elbeszéléseket.

-gáliv a sé lőbte%émret a esem a tnire% esélezpékle rellüM k%aM
-oktanov arátazára"am wésem a zE .tétedere i%ev lőbgésnednim
.sádoklodnog so!ámodutte%émret óz

*

—

Max Müller elképzelése szerint a mese a természetből és a világmindenségből veszi eredetét. Ez a mesék magyarázatára vonatkozó természettudományos gondolkodás.

pala za ttI .ajda tátazára"am inatkelél wésem a etelémle rent%jáL
lüvíq nemle"if lezzE .neltetehel a lusólavgem neb+ema ,molá za
.tiatalat%apat sé tiakétídni wanágásólav telépén a aj"ah

*

—

Laistner elmélete a mesék lélektani magyarázatát adja. Itt az alap
az álom, amelyben megvalósul a lehetetlen. Ezzel figyelmen kívül
hagyja a népélet valóságának indítékait és tapasztalatait.

-dagof tásálrodnáv wésem a ika ,esétílezökgem ifdneB sám témsI *
-oklalgof lakkogásttoda izjarpén tnim ,telémle za zE .wanpala le aj
.tékétré imladori ,iőtlöq a ebmele"if i%ev men sé elev wiz
men ed ,tásálrodnáv wemeleesem a iremsile sátatuq igelnelej A
.wentedere gem i%et teteleQ

—

Ismét más Bendfey megközelítése, aki a mesék vándorlását fogadja el alapnak. Ez az elmélet, mint néprajzi adottságokkal foglalkozik vele és nem veszi figyelembe a költői, irodalmi értékét.
A jelenlegi kutatás elismeri a meseelemek vándorlását, de nem
Keletet teszi meg eredetnek.

.zohásázorátahgem esem a ázzoh tál nabbasotavó nedjáL red nof
*
sé gássokétáj a ,asádósome%%ö wegellej a ,sévö%esem tlulo!ob A
-möh neselé% a ,akóm sé ta!o%i za ,gásólav s molá za ,gás+omoq
wőrétiq sé wogása'ruf a ,séltémsi sé sázokof a ,dómsádaőle őg+öp
trézE .iarátah sotnop wene'nin wenésem a "oh ,wájtí!ozib tza
-é%eble za ,lassátínat a ,lavádnom ,levéger a lü"eve%%ö narka"
.lavámoda za sé lessél
-á% a tjúbiq esem a "oh ,modnom tza rokima ,we%el etni%ő ,me%ih tzA
.ttodo+abage%%ö lünelet!émer sé lóbá+utaks ttotratnnef arám

—
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von der Leyden óvatosabban lát hozzá a mese meghatározásához.
A bonyolult meseszövés, a jellegek összemosódása, a játékosság és
komolyság, az álom s valóság, az iszonyat és móka, a szélesen hömpölygő előadásmód, a fokozás és ismétlés, a furcsaságok és kitérők
azt bizonyítják, hogy a mesének nincsenek pontos határai. Ezért
gyakran összevegyül a regével, mondával, a tanítással, az elbeszéléssel és az adomával.
Azt hiszem, őszinte leszek, amikor azt mondom, hogy a mese kibújt a számára fenntartott skatulyából és reménytelenül összegabalyodott.

asázorátahgem eger A

A rege meghatározása

:nav atazotláv moráh wenéger A
,egerpén a
,egertih a
.egerado' a

.1
.11
.111

tlálatiq eri!bböt a ivö% éröq "rát "av +éme% sólav egerpén A
.tetenétröt
-émese ódó%tájel nebrű za ,levésézekteleq gáliv a (%otím) egertih A
.wizoklalgof lekkegésnelej ite%émret sé lekke!ém
"av zehketne% sám sé zohsuzéJ ,zehnetsI (adnegel) egerado' A
.!émese (ódnasavlo) ódólo'paq zohkádo'

asázorátahgem adnom A

A regének három változata van:
1.
2.
3.

a néprege,
a hitrege,
a csodarege.

A néprege valós személy vagy tárgy köré szövi a többnyire kitalált
történetet.
A hitrege (mítosz) a világ keletkezésével, az űrben lejátszódó eseméményekkel és természeti jelenségekkel foglalkozik.
A csodarege (legenda) Istenhez, Jézushoz és más szentekhez vagy
csodákhoz kapcsolódó (olvasandó) esemény.

A monda meghatározása

. !ámo"ah ózoglodlef togásólav imlenétröt nelte"e za adnom A

A monda az egyetlen történelmi valóságot feldolgozó hagyomány.

arjá%-lórjá% "í ,tlüsimmesgem egésbböt wekélme sosárí za leviM
.evtöq nav zeh+eh "av zehke!émese imlenétröt adnom A .dejret

Mivel az írásos emlékek többsége megsemmisült, így szájról-szájra
terjed. A monda történelmi eseményekhez vagy helyhez van kötve.

-üq nabbA .laggásólav a nav atalo'paq dráli% wanádnom nedniM
sé gésseletih a lüvíq no+átah ize+eh men "oh ,lőtésem a wizöbnöl
men sé esem a tnim ,bbanaltazotláv trézE .tétélgem sotnof gásólav
.tsétí%égeiq a irűt

Minden mondának szilárd kapcsolata van a valósággal. Abban különbözik a mesétől, hogy nem helyezi hatályon kívül a hitelesség és
valóság fontos meglétét. Ezért változatlanabb, mint a mese és nem
tűri a kiegészítést.

(.bts ajdraq alittA ,rogaM sé ronuH)

arkniádnomtedere za wnujlodnoG
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Gondoljunk az eredetmondáinkra (Hunor és Magor, Attila kardja stb.)

etenétröt esempén ra"am A

A magyar népmese története

a Ő .dere lót%umíonA ,lőtéjőz"ej neletvén +áriq aléB sétílme ősle zA
:ajrí tekőzektevöq
za sé tétedzeq wanásázamrá% ő za tezmen ra"am semen negi +o za aHy
-a' wösöger "av lőbiésem simah wot%arap a tietedekele' isőh se"e ő
éggéle sé pé% men si no"an ,ánallah nabmolá "etnim lőbékené ógo'
Y .anlov golod neltelli
-tíllá tételélme% aroq ,ekédnevön tlov mete"e i=iráp a ,%umínonA lezzE
-iq őzénel eléffe za nebnölüQ .leddé%ebesem naltatahzíbgem a ebme% aj
-e tó%esem it%arap a s ,wanludrofőle si nabkniákinórq ibbőséq wesézejef
.wáttatzohráq nasonálatlá gikedé%ebtne% izáh"e idazá% .123 a ne%ég

Az első említés Béla király névtelen jegyzőjétől, Anonymustól ered. Ő a
következőket írja:
„Ha az oly igen nemes magyar nemzet az ő származásának kezdetét és az
ő egyes hősi cselekedeteit a parasztok hamis meséiből vagy regösök csacsogó énekéből mintegy álomban hallaná, nagyon is nem szép és eléggé
illetlen dolog volna. ”
Ezzel Anonymus, a párizsi egyetem volt növendéke, kora szemléletét állítja szembe a megbízhatatlan mesebeszéddel. Különben az efféle lenéző kifejezések későbbi krónikáinkban is előfordulnak, s a paraszti meseszót egészen a XVI. századi egyházi szentbeszédekig általánosan kárhoztatták.

temle"if a lef atvíh rodnáS isom+oS nát+of iasátatuq esempén ra"am A
ietezpéq isállav gásra"am őlé atógér nebécnedem-tápráQ a "oh ,arra
nobála'aq a ,af őré gigé za wene+i) .abága!a wésempén a tlüpéeb wos lüzöq

A magyar népmese kutatásai folytán Solymosi Sándor hívta fel a figyelmet
arra, hogy a Kárpát-medencében régóta élő magyarság vallási képzetei
közül sok beépült a népmesék anyagába. (ilyenek az égig érő fa, a kacsalábon

(.bts röküt ótáltá togáliv a ,sani%évűb a ,+étsaq ógrof

lohy a ,tedzeq Y…tlov men loh ,tlov lohy a iroka" lénkésem ra"am A
wandá!agerö "oh ,dé'nere%y a ,sédréq Yxráj es rádam a loha ,%ráj
.bts %aláv YXláttotíló%

forgó kastély, a bűvészinas, a világot átlátó tükör stb.)

A magyar meséknél gyakori a „hol volt, hol nem volt…” kezdet, a „hol
jársz, ahol a madár se jár?” kérdés, a „szerencséd, hogy öreganyádnak
szólítottál!” válasz stb.

ttotatmo! ősle za ,nnef tdaram nabtarizéq wnüsétjű" esempén őslE
-zöq "röˇ láG neb- 1133355567 gem tnelej nevle! temén wnü!émetjű"
-empéN ra"aM sonáJ i+édrE neb- 2455567 ttotagoláv lőbbE .levésétítev
. Ylőbknürév a réVy :cnereF idloT atdnom lőrrE .nebé!émetjű" .c wés
nebődi "e lavázirQ .si sonáJ azirQ i+édre za tjű" rám neb- 11333355567
.ttü"e lavásrátőtjű" 334 dlonrA i+opI zehsétjű" a dzeq

Első népmese gyűjtésünk kéziratban maradt fenn, az első nyomtatott
gyűjteményünk német nyelven jelent meg 1832 -ben Gaal György közvetítésével. Ebből válogatott 1855 -ben Erdélyi János Magyar Népmesék c. gyűjteményében. Erről mondta Toldi Ferenc: „Vér a vérünkből” .
1842 -ben már gyűjt az erdélyi Kriza János is. Krizával egy időben kezd
a gyűjtéshez Ipolyi Arnold 70 gyűjtőtársával együtt.

ősle za (11112333455567) lótásálukalagem gásasráT izjarpéN ra"aM A
!émetjűˇ izjarpéN ra"aM a aga!a ttötjű"e%%ö giégév úrobáhgáliv
.gem tnelej nebtetöq "énnezit (111133555567-1133455567)

A Magyar Néprajzi Társaság megalakulásától (1889) az első világháború
végéig összegyűjtött anyaga a Magyar Néprajzi Gyűjtemény (1872-1924)
tizennégy kötetben jelent meg.

.arsázoglodiq tlüreq ere%dóm jú wesédréq itelémle za sé sétjű" a nátuzE
sélésem a ttellem esétrégem wenégevö% esem a ttedekeröt taz!ári za zE
.arátalág=iv weniegésűre%!évröt sé etelé esem a sé wanátalroka"
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Ezután a gyűjtés és az elméleti kérdések új módszere került kidolgozásra.
Ez az irányzat törekedett a mese szövegének megértése mellett a mesélés
gyakorlatának és a mese élete és törvényszerűségeinek vizsgálatára.

asát%olef wésem A

A mesék felosztása

sátílláe××ö ijafűm dnerros őlelefgem wenéte%émret wésempén ra"am A
: (wádnom sé wéger a watdaramiq lőbbe) nájpala
,wésemrédnüt
,wesélé%eble bbesiq
,wésemgödrö
,wésem aksutub
,wésem sákóm
,wésemgásguzah
,wésemtallá
,wésemcnál
.wésemila'

*
*
*
*
*
*
*
*
*

e!ét sádnomesem A

A magyar népmesék természetének megfelelő sorrend műfaji összeállítás
alapján (ebből kimaradtak a regék és mondák) :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

tündérmesék,
kisebb elbeszélések,
ördögmesék,
butuska mesék,
mókás mesék,
hazugságmesék,
állatmesék,
láncmesék,
csalimesék.
A mesemondás ténye

a sé widó%táj nabgáliv őslüq nelteggüf lőtőlé%eble za a"rát esem A
-gem "oh ,telgéskü% iső za za ejőtmeretgeM .iq itlöt té%ér "e wantlúm
-öq lakkosám sé wnüstízgör teke!émese tlév wentnétrötgem "av tnétröt
-lalgof ,sévö%esem a iq itígéle tágási'návíq ótagllah A .wnüssehlöz
.togáliv a i%et ébbesení% sé itíselé%iq ,tételezpéq a ajtatzok
a sé togásólav a wéttetzöbnölükgem si wetenétröt tlálatiq nasotadut A
a menah ,nebégésűre%ólav tenétröt a %ih ótagllah a wa'meN .tettezelet étlef
táknum a tzE .sézedner sé sátagoláv a eletétlef a wensétízgör A .si őlésem
.ajtat+of !ámo"ahjá% a lénsélésem naltarí za
-llah A .azzoh ab!o%iv igásko teke!ét a ejereőlezpéq őtmeret őlésem A
ite%émret sé ado' ,gásólav sé esem a lanovrátah 'nin arámá% ótag
.nav gésűre××é úrogi% ed ,ttözöq "rát sé péq ,!évröt
enneb lunávli!geM . Yasárrof te%étlökső za esem ay tnire% wepa~ leraQ
.géstehetőlezpéq a sé gés%ékótokla ipén a
.nabkugáliv neltetniré wugam a wenlé gipan iam wádnom sé wégertih A
,ejereőlezpéq ,egésse'löb pén a :gem lunávli! welél itezmen a nebkezE
.iegésnetsi iső sé tih ttetev ebkőre ite%émret a sé egésűre%"e
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A mese tárgya az elbeszélőtől független külső világban játszódik és a
múltnak egy részét tölti ki. Megteremtője az az ősi szükséglet, hogy megtörtént vagy megtörténtnek vélt eseményeket rögzítsünk és másokkal közölhessünk. A hallgató kíváncsiságát elégíti ki a meseszövés, foglalkoztatja a képzeletét, kiszélesíti és színesebbé teszi a világot.
A tudatosan kitalált történetek is megkülönböztették a valóságot és a
feltételezettet. Nemcsak a hallgató hisz a történet valószerűségében, hanem a
mesélő is. A rögzítésnek a feltétele a válogatás és rendezés. Ezt a munkát
az íratlan mesélésnél a szájhagyomány folytatja.
A mesélő teremtő képzelőereje a tényeket oksági viszonyba hozza. A hallgató számára nincs határvonal a mese és valóság, csoda és természeti
törvény, kép és tárgy között, de szigorú ésszerűség van.
Karel Čapek szerint „a mese az ősköltészet forrása” . Megnyilvánul benne
a népi alkotókészség és a képzelőtehetség.
A hitregék és mondák mai napig élnek a maguk érintetlen világukban.
Ezekben a nemzeti lélek nyilvánul meg: a nép bölcsessége, képzelőereje,
egyszerűsége és a természeti erőkbe vetett hit és ősi istenségei.

-átavih a eb itlöt rokka +em? ,sélzöq ilebó% menah ,moladori men esem A
-gem a lusoráp e!égi sélésem a rokkE .wankótagllah a wájdnomle ah tás
nöj lavásátílo!ob !émkele' a esem a trézE .levégésűrö!ö" sátagllah
sé ,lótgásólav a daka%le +ema ,ge!él a nav (%ope) nó%őlé za ttI .ertél
-et énneletgéskü% esénű%gem gásólav A .nákja őlésem a lé tetelé óllánö
.si tésévetlef wesédréq a i%
ónahor sárítenétröt a wene+i) gásólav ttedeveremgem a +ema ,gésbnölüq A
asárdos tdelefnö ó% ttodnomle za sé (iepékóllá waniarospéq őtízgör tie!émese
.te%étlöq a wisám a ,!ámodut a ttel wi"e za :tláv er%ér téq ,nav ttözöq

A mese nem irodalom, hanem szóbeli közlés, 'mely akkor tölti be a hivatását ha elmondják a hallgatóknak. Ekkor a mesélés igénye párosul a meghallgatás gyönyörűségével. Ezért a mese a cselekmény bonyolításával jön
létre. Itt az élőszón (eposz) van a lényeg, amely elszakad a valóságtól, és
önálló életet él a mesélő ajkán. A valóság megszűnése szükségtelenné teszi a kérdések feltevését is.
A különbség, amely a megmerevedett valóság (ilyenek a történetírás rohanó
és az elmondott szó önfeledt sodrása
között van, két részre vált: az egyik lett a tudomány, a másik a költészet.
eseményeit rögzítő képsorainak állóképei)

sátatumtÚ

Útmutatás

tréze ,intatumeb nab!ámlunat divör "e tehel men té'nikesem pén "E
.mes tiasánov őzmellej wésempén ra"am a inlemeiq tehel men
ttozoh lakknugam a "í ,wnu"av ttözöq tagu˘ sé teleQ "oh ,evtnikeT
wnázah latlázE .lakkosánov iapórue-tagu! a widereveq géskörö ibbegér
-u! a sé iteleq A .tláv á’’opaq őtöke%%ö tekegéstlevűm na!okégof negi
wniésempén gem azzára"am ze sé ,wnullá nárátah gálivesem iapórue-tag
.tágásgadzag sé tégéssení% ,tégésűtérkos
,lőbétez+eh a men wangásra"am tleké ézöq wöbmöt vál% sé námreg A
-ja pén a ,sálatu ólav arájtlúm imlenétröt a dakaf lőbétezekélme menah
-gel a ze neppÉ .!ámo"ahjá% ődőlkörö arúif lórápa tdaramnnef náq
.wenkniésempén a egetér bbigér
-men lőrkédezmen wésem a indozagi lleq zehke!évröt naltarí za zehkezE
-ővöj nav wenpén a wanna wa' trem ,wanásádózo!ámo"ah ólav erkédez
-ih sé inzirőgem lleq tzE .arájtlúm ővélgem a dut indok%amát wi+ema ,ej
.wankolataif őpél abknumo! a ,őzektevöq a indatá lunalat!á
a wésem ay "oh ,atdnom tza rokima ,azagi tlov neb%ér wa' wannótalP
,erebme wődiső za witelü%ájjú nebkekemre" A . Yiádnomednem wákjad
ttőnlef ah sé ,tatlúm a lüt%ereq nekésem a ilégigév nesönöt%ö arjú ika
-wa ,nossagllah tekésemakjad "oh ,"áv a za enneb damátlef si nabároq
.wizeven wanmoladori rám tza roq
nabávah telekiq .112711 ,tsepsiQ
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Egy nép mesekincsét nem lehet egy rövid tanulmányban bemutatni, ezért
nem lehet kiemelni a magyar népmesék jellemző vonásait sem.
Tekintve, hogy Kelet és Nyugat között vagyunk, így a magunkkal hozott
régebbi örökség keveredik a nyugat-európai vonásokkal. Ezáltal hazánk
igen fogékonyan műveltségeket összekötő kapoccsá vált. A keleti és a nyugat-európai mesevilág határán állunk, és ez magyarázza meg népmeséink
sokrétűségét, színességét és gazdagságát.
A germán és szláv tömbök közé ékelt magyarságnak nem a helyzetéből,
hanem emlékezetéből fakad a történelmi múltjára való utalás, a nép ajkán fennmaradt apáról fiúra öröklődő szájhagyomány. Éppen ez a legrégibb rétege a népmeséinknek.
Ezekhez az íratlan törvényekhez kell igazodni a mesék nemzedékről nemzedékre való hagyományozódásának, mert csak annak a népnek van jövője, amelyik támaszkodni tud a meglévő múltjára. Ezt kell megőrizni és hiánytalanul átadni a következő, a nyomunkba lépő fiataloknak.
Platónnak csak részben volt igaza, amikor azt mondta, hogy „a mesék a
dajkák mendemondái” . A gyermekekben újjászületik az ősidők embere,
aki újra ösztönösen végigéli a meséken keresztül a múltat, és ha felnőtt
korában is feltámad benne az a vágy, hogy dajkameséket hallgasson, akkor azt már irodalomnak nevezik.
Kispest, 2007. kikelet havában

Melléklet
telkélleM

tetzötlö eklel pén a sé wemre" a wa~y
Yebésötnöq se!éf esem a tnednim
alliL rengáV

„Csak a gyermek és a nép lelke öltöztet
mindent a mese fényes köntösébe”
Wagner Lilla

sérétazaH

Hazatérés

Benned él az őshaza — ne keresd!
Tovább él a népben akaratlan.
Tágra nyílt gyermeki szem láthatja
Azt – lángoló vággyal – gondolatban.

Xdsereq en * azahső za lé denneB
.naltaraka nebpén a lé bbávoT
ajtahtál me% ikemre" tlí! argáT
.nabtalodnog _ la””áv ólognál _ tzA
Xlevví% etni%ő tésem a dsere°
.za eklel bbe+émgel azahső zA
Xetih wora"am a ne"el detiH
.zagi sé godlob detelé %el "Ú

Szeresd a mesét őszinte szívvel!
Az őshaza legmélyebb lelke az.
Hited legyen a magyarok hite!
Úgy lesz életed boldog és igaz.

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. január 1.
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wákjad a wésem Ay
Yiádnomednem
nótalP

„A mesék a dajkák
mendemondái”
Platón

esételü% esem A

A mese születése

,moladori men esem A
;sélzöq ilebó% órdosle
,mele sádo' wos itetlé
.sémle tnappor amlatrat sé

A mese nem irodalom,
elsodró szóbeli közlés;
élteti sok csodás elem,
és tartalma roppant elmés.

trem ,wenví% a sevdeq trézA
e!égi sádnomesem a
sátagllahgem a lusoráp
.enneb levégésűrö!ö"

Azért kedves a szívnek, mert
a mesemondás igénye
párosul a meghallgatás
gyönyörűségével benne.

wizotlávgem lunaltálroQ
,atalroka" !ét a nabba
ttel "í lőbgé za sé lóbáf
.ahalav af őré gigé

Korlátlanul megváltozik
abban a tény gyakorlata,
fából és az égből így lett
égig érő fa valaha.

tte+eh ólav űre%ődI
:nötgör tmeret telezpéq a
,!émkele' %el lóbó% ttözűf
.nöj argáliv esem a sé

Időszerű való helyett
a képzelet teremt rögtön:
fűzött szóból lesz cselekmény,
és a mese világra jön.

nabávah wele% .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. április 29.
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wájdroh nabkugam wo%onog Ay
Ytá nökütelé takulkop
sonáJ somliV woL

„A gonoszok magukban hordják
poklukat életükön át”
Locke Vilmos János

esem sé melenétröT

Történelem és mese

,ajdut netsI wa' temlenétröt A
.ilé gem rebme za
,ajrí rebme za gidep tésem A
.igér sé sö'lökre s

A történelmet csak Isten tudja,
az ember meg éli.
A mesét pedig az ember írja,
s erkölcsös és régi.

,nelet'lökre +em? ,teknümlenétröT
.ajtíkala netsI
weniettetzag wokonra= seréV
.asálrotgem ne'nin

Történelmünket, 'mely erkölcstelen,
Isten alakítja.
Véres zsarnokok gaztetteinek
nincsen megtorlása.
Ám a mese jól befejezett mű,
erényes, hogyha kész.
Gonosz és a bűn sorsa benne egy:
gyötrelmes büntetés.

,űm ttezejefeb lój esem a mÁ
.%éq ah"oh ,se!ére
:"e enneb asros nűb a sé %onoG
.sétetnüb semlertö"

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. december 7.
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,ó% pé% terégí zAy
Yój "ú ,wájtratgem ah
akódnom ipén

„Az ígéret szép szó,
ha megtartják, úgy jó”
népi mondóka

!o%%a !évsöf a sé suzéJ

Jézus és a fösvény asszony

(nájpala egerado')

(csodarege alapján)

_ nebétleq-nabátráj _ nödlöf a ,tti suzéJ
.negévlef a zöhőn !évsöf "e tludrofeB
,arágam ettötlö tépéq rebme !ége°
.arámá% tere!eq ekséveq "e tréq "Ú

Jézus itt, a földön – jártában-keltében –
Befordult egy fösvény nőhöz a felvégen.
Szegény ember képét öltötte magára,
Úgy kért egy kevéske kenyeret számára.

_ !o%%a za élelef _ levví% ój ?zib wéndA _
.nohtti mes sálaf "e 'nin trem ,panloh nöjjöJ
tokérakav siq "e ttet si erléf pansáM
.ttotál zehsétüs a s ,eré%ér !ége% A

– Adnék biz' jó szívvel – felelé az asszony –
Jöjjön holnap, mert nincs egy falás sem itthon.
Másnap félre is tett egy kis vakarékot
A szegény részére, s a sütéshez látott.
'Mikor bevetette a meleg sütőbe,
Taligakeréknyi nagyság vált belőle.
A kis vakarékból akkora kenyér lett:
A többi ennek csak szolgája lehetett.

,ebőtüs gelem a etteteveb rokiM?
.előleb tláv gás"an i!kérekagilaT
:ttel ré!eq arokka lóbkérakav siq A
.ttetehel ajáglo% wa' wenne ibböt A
_ !évsöf a nabágam atlodnog _ ne%ih oN _)
(X!ége% et ,tadagof a dogáv men ebbE
, _ nokalba za _ innöj attálgem rokima S
.nohtti 'nin "oh ,ajdnom :waná!ál at"ahgeM

(– No hiszen – gondolta magában a fösvény –
Ebbe nem vágod a fogadat, te szegény!)
S amikor meglátta jönni – az ablakon – ,
Meghagyta lányának: mondja, hogy nincs itthon.
Ő pedig elbújt a teknő alá menten,
S várta, hogy a szegény ember már elmenjen.
– Jaj, jaj, bátyámuram! Nincs itthon az anyám
– Futott Jézus elé a jól nevelt kislány.

,netnem ála őnket a tjúble gidep Ő
.nejnemle rám rebme !ége% a "oh ,atráv S
má!a za nohtti 'niN Xmarumá/áb ,jaj ,jaJ _
.!álsiq tleven lój a éle suzéJ ttotuF _
,innet tim tehel men _ ádnom _ 'nin táh ,'nin aH _
.iq tnem arravdu za sé tludrofgem lazzA
Xajdroh ,lé wa' gíma ,nav atjar im? menaH _
.akébsőnket ttel "í lób!o%%a !évsöf A

– Ha nincs, hát nincs – mondá – nem lehet mit tenni,
Azzal megfordult és az udvarra ment ki.
– Hanem 'mi rajta van, amíg csak él, hordja!
A fösvény asszonyból így lett teknősbéka.

nabávah ótnobgéj .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. február 6.
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