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Asztalos Lajos 
 

Vándormesék, lehetséges források 
 

(néhány galego, baszk, portugál, katalán, spanyol népmesemotívum és 
magyar megfelelőjük eredete, hasonlósága) 

 
 Minden bizonnyal akad olvasó, akit a meséken túlmenően 
például az is érdekel, hol él az a nép, amelyiktől az illető mese szár-
mazik, honnét erednek ezek a mesék, milyen rokonságban vannak 
más – elsősorban a magyar – népmesékkel. Aki nem sajnálja az időt, 
az itt következőkben némi ilyen irányú eligazítást kap. 
 
 Földrészünk délnyugati, tőlünk legtávolabbi részén, az Ibéri-
ai-félszigeten több kisebb-nagyobb nép él. Ezek közül a galegók, a 
baszkok és a portugálok néhány meséjét hasonlítjuk össze elsősorban 
magyar megfelelőikkel. 
 
 A galegók (egy l-el írjuk, ahogy ők) hazája az Ibériai-félsziget és 
egyúttal a mai Spanyolország északnyugati sarkában fekvő, mintegy 
hárommillió lakosú Galicia [kiejtése galíszia – i-vel írjuk, más az 
eredete, mint az Északkeleti-Kárpátok előterében fekvő most ukrán 
Galíciának,]. Északon és nyugaton az Atlanti-óceán mossa a partjait, 
délen Portugáliával határos. A galego nyelv az Ibériát meghódító 
rómaiak nyelvéből ered, amelyre a hódításkor itt élt – a görögök által 
kallaikoinek [kiejtése kalléki], később a rómaiak által callaeci-nek 
[kalléci] nevezett, valószínűleg több népből álló – őslakosság, köztük 
a kelták nyelve is hatással volt. 
 A galego egy tőről származik a portugállal, s azzal a XI–XII. 
századig jóformán azonos is volt. De az arab hódítók elleni évszáza-
dos harcokban mind délebbre nyomuló, majd önálló államot alapító 
dél-galegók, a későbbi portugálok útja apránként elvált a XV. század-
ban végleg kasztíliai1 uralom alá került leóni királyság (nagyjából a 
mai Galicia) észak-galegóitól. A portugálhoz viszonyítva több ősi 
vonást megőrzött, kasztíliai szavakat is átvett galego manapság a leg-
északibb portugál tartomány, Minho [mínyu] lakóinak a nyelvéhez 
hasonlít leginkább – valamikor ez is Galicia része volt. 
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 Azt hihetnők, hogy a nagy távolság miatt a galegók mesekin-
cse nagymértékben különbözik a miénktől. De nem így van, kisebb-
nagyobb eltérésekkel, ismerős hősök, ismerős jelenetek, fordulatok 
bukkannak fel előttünk. 
 Az állatmesékben szereplő állatok emberi tulajdonságokkal 
rendelkeznek. E mesék eredete „az ember öntudatra ébredéséig ve-
zethető vissza, a társadalom fejlődésének abba a kezdeti szakaszába, 
amikor az ember még mindent önmagához hasonlónak hitt, s képze-
letében az egész élő és élettelen világot emberi tulajdonságokkal ru-
házta fel. Ebben a maga képmására teremtett világban ember és állat, 
élő és élettelen összhangzó egységet alkotott – mindent átlelkesített 
az emberi lélek, s minden úgy élt, érzett, gondolkodott, cselekedett, 
mint az ember. Az emberi képzeletvilág fejlődésének ez a kezdeti fo-
ka egyrészt a történelem előtti időkbe vész, másrészt napjainkban is 
él – a törzsi szervezetben élő népek szűkülő körében, sőt népkölté-
szetünkben is. Másfelől – ösztönös formában – újra átéli a 3–4 éves 
kisgyermek, aki számára nincsenek élettelen tárgyak – növények, 
állatok, játékszerek mind emberi módon éreznek, gondolkodnak, 
cselekednek.” [Nagy Géza: A jószívű róka. Dacia, Kolozsvár, 1974]. 
 Közismert állatmeséink egy részét a Krisztus előtti VI. század-
ban élt görög mesemondó, Aiszóposz [észóposz] meséire vezetik 
vissza. Egyes vélemények szerint az indiai Pancsatantra (’ötös könyv’) 
még régebbi forrásból merített, és hatással volt magára Aiszóposzra 
is. Mások ezzel szemben az ő hatását vélik fölismerni az óindiai me-
segyűjteményben. A kutatás napjainkban egyre inkább azon a véle-
ményen kezd lenni, hogy régmúlt idők kapcsolatai révén sokkal több 
népmese áramlott Indiából Európába és viszont, mintsem azt 
feltételeznők. Lehetséges, hogy valamikor az ókorban a görög állat-
mese hatott India mesekincsére, de elképzelhető az egyidejű kölcsön-
hatás is. Később az ókori buddhista missziók, a görögös keleti biro-
dalmak, majd az arabok észak-afrikai, ibériai hódításai, nem kevésbé 
a keresztes hadjáratok újabb és újabb lehetőséget teremtettek a nép-
mesék nemcsak írásban, hanem élőszóban történő kicserélésére is. 
 Az indiai állatmesék hősei nagyobb mértékben, mint az euró-
paiak hősei, emberi tulajdonságok megszemélyesítői. Vajon ez nem 
az ősibb szemléletnek a következménye, annak, melyet Nagy Gézától 
idéztünk? Kétségtelen, a nagy görög mesemondó gyűjteményének 
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művészi szintje közelebb áll hozzánk, s nyugodtan állíthatjuk, hogy 
az európai állatmesék nagy része vagy legalább a mintaképe, az ő 
meséire vezethető vissza. 
 Ez vonatkozik a galego állatmesékre is. A Vigyázz címűhöz 
hasonló Benedek Elek Rókáné meg a vadgalamb című meséje, de egé-
szen közel áll hozzá A róka meg a kakas című perzsa mese.  Lehet, 
hogy ez utóbbi – nem görög, hanem arab közvetítéssel – jutott el a 
galegókhoz. Ugyanez, más változatban, A kutya és a farkas címen 
Aiszóposznál is előfordul. 
 A Rókáné asszony keresztelőbe jár sem ismeretlen számunkra, ha 
olvastuk A macska meg az egér barátsága című Grimm-mesét. Vajon a 
Grimm-mese került-e el a galegókhoz, s ott népmesévé lett, vagy 
mindkettő közös forrásból ered? Ugyanez az észak-görögországi aro-
mánok körében is ismert. A ravasz róka című román változatban a 
róka, a farkas meg a medve társul. A medve és a farkas mézet szerez, 
a róka friss halat. A róka ekkor nagy lakomát csap, s azt ajánlja tár-
sainak, hogy rejtsék el a mézet. Megkezdve, Felezve, Fenékignyalva 
neveket mond. A farkas meg a medve, mikor rájönnek, hogy becsap-
ta őket, meg akarják torolni sérelmüket, de a róka újból rászedi őket 
és elszelel. 
 Az Ezerféleképpen a Grimm-testvérek gyűjteményében A róka 
meg a macska címen ismert. Ugyanez, hihetőleg portugál közvetítés-
sel, a brazíliai indiánokhoz is eljutott. Benedek Elek hasonló tárgyú 
meséjében a róka nem a macska, hanem a holló előtt kérkedik azzal, 
hogy veszély esetén hányféleképp mentheti meg az irháját, s nem a 
kutyák, hanem a vadászok csípik fülön (Holló úr meg rókáné). 
 A Lakodalom az égben Latin-Amerikában is népszerű, azzal a 
különbséggel, hogy ott, a helyi adottságoknak megfelelően, sas he-
lyett kondorkeselyű hátán száll a róka a magasba. Ez részben hason-
ló A teknősbéka és a sas című Aiszóposz-meséhez. 
 A posztókalló macskája valóban galegónak tűnik, de kiderült, 
más népek meséi közt is előfordul hasonló. Mint például az ukrán 
Macska uraság, amely a galegónak egy nem túl közeli rokona, vagy a 
Krassó-Szörény megyéből való román A farkas meg a róka, amelyben 
végül a disznó, a farkas meg a nyúl örül, hogy megszabadult a vitéz 
kardforgató macskától. 
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 Mint láttuk, ugyanaz az állatmese más-más főhőssel széles 
körben ismert. Ilyen a Nincs farka a farkasnak is. Ennek kaukázusi vál-
tozatában, A pórul járt éhes rókában – bár a farkas is feltűnik benne –, 
farkas helyett a róka marad éhkoppon, a katalánban – a galegóhoz 
földrajzilag viszonylag közeliben – a farkas szalasztja el háromszor 
egymásután a zsákmányt (Az élhetetlen ordas). Nincs farka a farkasnak 
címen az Észak-Görögországban élő arománok körében is előfordul. 
Ebben a farkas előbb egy kecskét, azután egy öszvért, végül egy lovat 
akar felfalni, de minden alkalommal pórul jár. Utoljára, belátva, hogy 
egyedül nem boldogulhat, visszatér társai közé. Ennek két változata 
ismert a székelyeknél, úgyszintén a Dunántúlra telepített bukovinai 
székelyeknél (A szegény ember állatai). A szamár és a farkas meg A 
vadszamár és a farkas című Aiszóposz-mese hasonlít ehhez, de a farkas 
mindkettőben csak egyszer jár pórul. Hasonló Heltai Gáspár Kolozs-
várt, 1566-ban kiadott Száz fabula című kötetéből a XXXIII. mese, 
melyben az oroszlán járja meg, ugyancsak egyszer. Úgy tűnik, az 
egyszeri felsülés volt az eredeti, csak a későbbiekben lett három. 
Lásd lennebb is. Nem egy népmesében három testvér szerepel, há-
rom sárkánnyal küzd meg a hős, háromszor áll bosszút, három napra 
szegődik el valahova stb. Mindez annak az ősi felfogásnak az emlé-
két őrzi, amelyik egyes számoknak, elsősorban a háromnak és a 
hétnek, különös jelentőséget tulajdonított. Ezt tükrözi a Három az 
igazság közmondás is. 
 A mezei meg a házi egér egyes Aiszóposz-kötetekben megvan 
ugyan, de a szigorúbb követelmények alapján készültekbe – melyek 
szerint bizonyos meséket csupán utólag tulajdonítottak Aiszóposz-
nak – nem került be. Népszerű mese volt a középkori Kasztíliában, 
Juan Ruízt, a XIII. század végén, a XIV. század elején élt költőt a 
Példázat a monferradói egérnek, valamint a guadalajarai egérnek lakomájá-
ról című vers megírására ihlette. Heltai említett munkájából sem 
maradt ki (X. fabula, Két egérről). Benedek Eleknél A mezei egér címen 
olvasható. A román mesekincsben ennek (A mezei egér a városi egér 
vendége) négy változata is van. 
 A butaságot, konokságot meg egyéb emberi gyarlóságot 
kipellengérező, a furfangosságot, bölcsességet stb. méltató tréfás me-
sék is általában Európa-szerte hasonlók. A Kinek szól a kakukk? olvas-
tán kinek nem jut eszébe Arany János verse, A fülemile? Neves 
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irodalomtörténészünk, Turóczi-Trostler József (1888–1952) ennek 
eredetét visszavezeti a feltételezett forrásig. Eszerint a keleti mesének 
a XIII–XIV. századi alaptípustól az olasz, több német, majd zsidó, 
francia és végül három magyar változattal nagyjából nyugat felé 
tartó útja nyomon követhető. A román, galego meg portugál változa-
tokról nem tudott. A románban,  galegóban, portugálban – a 
magyartól eltérően – kakukk szól, de ezen kívül is igen hasonlók. A 
három magyar változat tulajdonképpen feldolgozás. A harmadik, 
Arany János verse, 1854-ben látott napvilágot. Ma már nem tudjuk, 
mi volt a népi előzménye. A népszerű vers ezt teljesen kiszoríthatta, 
amint az a Lúdas Matyival is történt – Fazekas Mihály közkedvelt 
verses feldolgozása nyomán az eredeti mese – vagy annak közeli vál-
tozata – csak a csángóknál maradt fent. A portugál Kinek szól a 
kakukk? valamelyest eltér a többitől, ebben ugyanis nem azon 
különbözik össze a két szomszéd, hogy kinek dalol, hanem azon, 
hogy kinek nem, mivel mindketten a másik feleségét szeretnék csal-
fának tudni. A bíró ezt – ha színlelt szomorúsággal is – jó pénzért 
magára vállalja. 
 Xan és Marijuana [sán] a fecsegő asszony-mesék közül való, 
bár ebben az emberben nem áll meg a szó. A galego Xan-mesék egy 
részének hőse az ügyefogyott vagy annak tartott legény, aki végül 
kivágja magát. Egy másik részében végig tökéletlen marad. A Xan és 
Marijuana ez utóbbi csoportba tartozik. A bolond ember találósa című 
magyar mese első fele közel áll hozzá. Ez a közkedvelt mesefajta a 
XIII. század második felében keletkezett Gesta Romanorumból, a 
középkori példairodalom ismeretlen szerzőjű és keletkezési helyű 
gyűjteményéből való. Lehetséges, hogy indiai eredetű. A Hal az 
erdőben című orosz változatban valóban az asszony a fecsegő. 
 A Xan meg a királykisasszony című mesében egy ostobának tar-
tott legény indul szerencsét próbálni – a portugál változatban egy 
eszes –, hátha elnyeri a királylány kezét. Ő maga költi a talányverset is. 
Hazugságmese-elemek is előfordulnak benne (pl. az, hogy misekönyv 
lapjaival nyúzza meg a nyulat). A magyar változatban a királyné 
egyetlen fia kerekedik föl, és úti élményeiből kocsislegénye farag ver-
ses találós kérdést. Eredete talán a Kr. u. III. századból való Apollo-
nius-regény, melyben a királykisasszonyt annak ígérik, aki egy adott 
talányt megfejt. Ez a motívum megvan a perzsa Turandot (’Turan 
lánya’) mesében is (Az ezeregy nap meséi). A Közel-Keleten és Európán 
kívül ismert Afrikában, Indonéziában, Észak- és Dél-Amerikában is. 
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 A galego Gondtalan Xan [sán] a portugál Gondtalan João-nak 
[zsuáun], s ugyanakkor A cinkotai kántor című Mátyás király-mon-
dának a párja. A magyar változatok utólag egy meghatározott törté-
nelmi személy, Mátyás király körüli mondává szövődtek. Mind-
három írott forrást feltételez – erre következtethetünk nagyfokú ha-
sonlóságukból (például a galego és a portugál változatban a felirat a 
„Gondtalan Xan”, illetőleg a „Gondtalan João” nevet hirdeti, a 
magyar változatban „Bú és gond nélkül élek” áll rajta). A mese eddig 
ismert első változata a IX. századból, az egyiptomi koptoktól való. 
Európában a XIII. században kezdett terjedni, a XV. században far-
sangi játékként is előadták. Míg a galego változat nem, a portugál és 
a magyar az élhetetlen papot gúnyolja, aki nem méltó a társadalmi 
ranglétrán elfoglalt helyére, s aki helyett eszes molnárja, kántorja felel 
a király kérdéseire. A büntetés és a jutalom egyikben sem marad el. 
 A Mindenki adósa meg a varga nemcsak a galego, hanem a 
spanyol nyelvterületen is kedvelt, így Latin-Amerikában is. A nem-
zetközi mesekatalógus nem tud róla. Megjegyezhetjük, hogy igen kö-
zeli, kalotaszegi, pontosabban ketesdi változata is ismert. De egész 
Erdélyben elterjedt (pl. A tréfás legények második fele). Talán egy múlt 
századi ponyva közvetítésével került hozzánk? A hasonló változatok 
az örökké kölcsönkérőt gúnyolják, aki fölismerve szorongatott hely-
zetét, csellel akarja lerázni hitelezőit. Valamennyi le is mond a köl-
csönadott összegről, csak a szegény, de igen szorgalmas mester-
ember (szabó, varga) nem, aki kitartóan ragaszkodik pénzéhez, s 
kitartása végül a szerencsés megoldás felé tereli a mesét. 
 A Vásárba megy apó meg az unokája a galegóknál és a 
spanyoloknál – de valószínűleg a többi ibériai népnél is – népmese. 
Don Juan Manuelnek (1282–1348), a spanyol elbeszélő irodalom első 
jeles alkotójának a legismertebb kötetében, az 1335-ben napvilágot 
látott Libro de El Conde Lucanorban (’Lucanor gróf könyve’) ez a máso-
dik példázat. Ebben, akár a spanyol népmesében, a szántóvető a fiát 
kifejezetten azzal a szándékkal viszi a vásárba, hogy önálló gondol-
kodásra nevelje. Az oktató szándék itt nyilvánvalóbb, mint a galego 
mesében. Hogy ezt Don Juan Manuel milyen – a kasztíliai szájhagyo-
mányból, latin avagy arab – forrásból merítette, nem tudjuk. Heltai 
Gáspár ugyancsak példázatként idézi a Száz fabula bevezetőjében – 
ebben a szegény ember megy a vásárba a fiával, és minthogy az úton 
járók, az út mellett dolgozók ugyancsak azt kifogásolják, hogy 
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melyikük ül vagy sem a szamár hátán, vízbe vetik az állatot. Nem 
tudjuk, nálunk lett-e belőle népmese. 
 A galego Apai tanácsok és a Három tanács több magyar válto-
zata ismert. Különösen a másodiknak. A galego és a magyar mese 
szövege eléggé közelálló, s ebből írásos forrásra következtethetünk. 
Ez pedig Don Juan Manuel fennebb említett munkájában a XXXVI. 
példázat lehet. Ebben egy kalmár pénzért két tanácsot – úgymond – 
vásárol egy bölcstől, s a másodiknak, a drágábbiknak valóban nagy 
hasznát látja: húszévi távollét után (akár a galego mesében) a felesé-
gét egy ifjúval látja vacsorázni. Több ízben is azon van, hogy megöli 
őket, de az eszébe jutó tanács mindig mérsékletre inti, s végül kide-
rül, hogy az ifjú az ő fiuk, akit a felesége nem sokkal az ő elutazása 
után hozott a világra, s aki azóta férfivá cseperedett. A mese két 
másik tanácsa későbbi lehet, amint azt fennebb, a háromnak különös 
jelentőséget tulajdonító felfogás vagy éppen hit esetében láttuk. 
 Az Apai tanácsokhoz hasonló magyar mesének csak két vál-
tozata van. Ez a típus egész földrészünkön elterjedt. Lehet, hogy ke-
letről származik. A Gesta Romanorum egy közeli változatát tartalmaz-
za. A galego mesében az apa három tanácsot ad, a magyarban kettőt. 
 Ezután a tündér- és novellamesék következnek. A Paratölgykéreg 
Pedro tulajdonképpen az Európa-szerte ismert Úgy szeretem, mint a sót 
egyszerűbb változata. 
 A három nővér Benedek Elek több feldolgozásával rokon (Az 
aranytollú madár, Az aranyhajú királyfiak, Jankalovics), de Kriza János 
gyűjtéséből sem hiányzik (A három vízbe dobott királygyermek, 
Világhírű Szép Borica szép éneklő madarai), Horger Antal hétfalui 
gyűjtésében Tündér Ilona és az aranyhajú ifjú címen található. Minden jel 
szerint keletről származik. A Kriterion kiadású Ezeregyéjszaka meséi-
ben (1979) nincs benne, de az újvidéki Fórum Kiadónál 1960-ban megje-
lent Az Ezeregyéjszaka legszebb meséiben van egy, A beszélő madár, a zengő 
fa és a táncoló víz, amelyikhez A három nővér hasonló. Ugyanez a svájci 
retorománok körében is megvan (Az igazmondó madár). Keleti erede-
tére utal a kisdedek ládába tételének és a folyón való leeresztésének a 
motívuma is. Ha nem tévedünk, ennek első írásos említése a bibliai 
Mózes-történet, amelyikben az anya sásból font, gyantával és szurok-
kal bekent ládikóba teszi nem kívánt gyermekét. Azzal a ki nem 
mondott reménnyel, hogy hátha rátalál valaki. A két gonosz nővér is 
így akar megszabadulni húguk gyermekeitől, és megdöbbennek, 
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amikor kiderül, hogy életben maradtak. Ugyanez a galego A király 
fiában is megvan. Ebben a nem becsületes úton trónra jutott király 
esetleges eljövendő vetélytársától akar megszabadulni. A három nővér 
legrégibb változata egy XVI. századi olvasmánygyűjteményből 
ismeretes. Valószínűleg a Közel-Keleten keletkezett, s több úton 
került Európába – egyrészt az arab hódítással közvetlenül az Ibériai-
félszigetre, másrészt a keresztes hadjáratok idején. Lehet, hogy a 
galego mese az arab szájhagyományból való. Ez nem meglepő, 
hiszen az arabok, bár Galiciát mindössze néhány évtizedig uralták, a 
félsziget más részein nyolc századon át jelen voltak. 
 A király fia a Grimm-testvérek gyűjteményében is megtalálha-
tó Az ördög három aranyhajszála címen. Számos magyar változata van. 
Arról nincs tudomásunk, vajon a Grimm-mese nyomtatásban való 
megjelenése után került-e a galegókhoz vagy már azelőtt is megvolt 
a szájhagyományban. 
 A három nővér és a varázsló is Grimm-meséhez hasonlít, még-
pedig Az erdei házikó címűhöz. A galego hiányosabbnak tűnik, és ha 
mondhatjuk ezt mesére, valósághűbb – nincs benne elvarázsolt ki-
rályfi, palota meg egyebek, a varázsló is egyszerű öregember, aki jóra 
inti a két nagyobbik lányt, utána pedig, minthogy feladatát teljesítet-
te, eltűnik. 
 A félelemkereső az alapmotívumon kívül – a félelmet nem isme-
rő mesehős elindul szerencsét próbálni, vagyis a félelmét megkeresni 
– teljesen más, mint a magyar meg sok egyéb európai változat (pl. a 
dán Félelemkereső Hans története vagy a magyar Bátor Jankó), ezeknél 
sokkal egyszerűbb, akár hiányosabbnak is mondható. Egyes vélemé-
nyek szerint ez a fajta mese különösen a szláv népek körében nép-
szerű. Ezzel szemben sok más nép mesekincsében is megtalálható, 
így többek között a dánoknál és a galegóknál is kedvelt. És bizonyára 
még sok más nép körében. A Félelemkereső Hans története több mese 
ötvözete, például a királylány életéért való küzdelem a sárkánynyal 
önálló meseként is ismert. Ez a része közös A vadász meg a húga című 
baszk mese megfelelő részével. 
 A buzogány a magyar Fehérlófia, s nemkülönben a baszk Medve-
fia Joantxo [joancso] és A négy erős legény rokona. A galego mese azon-
ban egyszerűbb a Fehérlófiánál és kevésbé teljes. Ez jellemző általában 
a többi, Európa-szerte ismert változatra is. 
 A buzogány tetűbőrből készült dobjához hasonló motívum a 
magyar népköltészetben is felbukkan. Egyik farsangi mondókánk 
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hősének nem volt egyebe, csak egy tetve a gatyája szárában. Ebből 
aztán tömérdek sok tetű lett és olyan nagy valamennyi, hogy meg is 
nyúzhatta őket, a bőrükből pedig nadrágot varrt magának. Ez tulaj-
donképpen hazugságmese-elem, hiszen az igencsak apró rovar soha 
nem nő nagyra, következésképpen a bőréből sem lehet varrni sem-
mit. A nagyotmondó című portugál hazugságmesében tetűbőrből varrt 
tömlőről van szó. Tetűdobról, a galego meséhez hasonlón, A tetűbőr-
dob című portugál mesében is olvashatunk. 
 A Táncolj, gazda! széles körben elterjedt, kedvelt mese. A 
fösvény gazdán bosszút álló szegény legényről, emberről szóló 
mesék közül az Előbb a tánc, aztán a lakoma című, Kriza János gyűjté-
séből való mese hasonlít hozzá elsősorban. Ugyanakkor A varázsszer-
számok meséje címen a lengyeleknél is megvan. 
 A gonosz szomszéd a Terülj, asztalkám!-féle mesék közé tartozik. 
A három fiú című baszk mese is közel áll hozzá. A galego változat e tí-
pusnak abba a fajtájába sorolható, amelyikben nem a szegény ember 
három fia, hanem ő maga szolgálja meg a varázserejű tárgyakat. 
 
Az említett mesék eredetije az alábbi kötetekben található 
 

Contos Populares (’népmesék’; Editorial Galaxia, S.A., Vigo, 1983) – galego 
népmesék; 

José Miguel Barandiaran y colaboradores (’és munkatársai’): El mundo en la 
mente popular vasca, II–IV. (’a világ a baszk népi képzeletben’; 
Editorial Auñamendi, San Sebastian, 1972) – baszk népmesék; 

Contos tradicionais portugueses, I–II. (’hagyományos portugál mesék’, vagyis 
népmesék; Iniciativas Editoriais, Lisboa, Edição Especial para a Livra-
ria Figueirinhas, Porto, év nélkül) – portugál népmesék. 

Verzár István: Portugália. Panoráma, Budapest, 1984. – az algarve-i man-
duláskertek mondája. 

 
A mesék és az egyes meseelemek eredetét és egybevetését, valamint a három 

nép történelmét és nyelvét illetően felhasznált irodalom 
 

Aiszóposz meséi. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Sarkady János. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987. 

A jószívű róka. Fabulák. Válogatta, az előszót írta és a jegyzeteket 
összeállította Nagy Géza. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1974. 
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A magyar középkor irodalma. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1984. 
Asztalos Lajos: Kő = balta? (a baszkokról, a baszk nyelvről). POLISZ, 

Budapest, 1993, tél. 
A teknősbéka tilinkója. Népmesék és mondák. Válogatta, fordította, gyűjtötte, 

az előszót és a jegyzeteket írta Asztalos Lajos. Ion Creangă 
Könyvkiadó, Bukarest, 1983. 

Asztalos Lajos: Kinek szól a kakukk? Galego, baszk és portugál népmesék. 
Tinivár – 1998 – Kolozsvár. 

Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi. Fórum Kiadó, Újvidék, 1960. 
Az óriás lelke. Svájci népmesék. Népek meséi. Válogatta, fordította, az 

utószót és a jegyzeteket írta Üveges Ferenc. Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 1986. 

Bálint Sándor: Tombácz János meséi. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 
Benedek Elek: A kék liliom. Móra Kiadó, Budapest – Kárpáti Kiadó, Ungvár, 

1977. 
Benedek Elek: A vitéz szabólegény. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 

1979. 
Benedek Elek: Magyar mese és mondavilág, II–III. Téka – Móra Kiadó, 

Budapest, 1989. 
Benedek Elek: Többsincs királyfi. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1979. 
Benedek Elek: Vége jó, minden jó. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1979. 
El banquete en el cielo (’lakoma az égben’). Narraciones hispanoamericanas de 

tradición oral. Antología. Editorial Magisterio Español, S.A. Madrid, 
1972. 

Faragó József: A fülemilepör anekdotájának román változatai. Utunk, Kolozs-
vár, 1985., 20. szám. 

Faragó József: Egy moldvai csángó Lúdas Matyi-mese. Nyelv- és Irodalom-
tudományi Közlemények, Kolozsvár, 1960., 3–4. szám. 

Grimm legszebb meséi. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1965. 
Heltai Gáspár: Száz fabula, Krónika és egyéb írások. Kriterion Könyvkiadó, 

Bukarest, 1980. 
Hesperidák kertje. Az ibéri világ költészete. I. Európa Könyvkiadó, Budapest, 

1971. 
Honti János: A mese világa. Gyorsuló idő. Magvető Kiadó, Budapest, 1975. 
Infante Don Juan Manuel: El Conde Lucanor (’Lucanor gróf’). Editorial 

Magisterio Español, S.A., Madrid, 1971. 
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Julow Viktor: A nippuri szegény ember meséje és a Lúdas Matyi óromániai 
népmese-mintájának kérdése. Irodalomtörténeti Közlemények, 
Budapest, 1963. 

Jupin Cotoilă (’macska uraság’). Editura Veselka, Kiev – Ed. Ion Creangă, 
Bucureşti, 1986. 

Kóka Rozália: Mátyás király rózsát nyitó ostornyele. Út, Lap és Könyvkiadó 
Kft., Székesfehérvár, 1990. 

Kovács Ágnes: Kalotaszegi népmesék, I–II. Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetem – Franklin Társulat, Budapest, 1943. 

Kovács Ágnes szócikkei. Magyar Néprajzi lexikon, I–V. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1977–1982. 

Kriza János: A csókalányok. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1982. 
La vulpo kaj la koko (’a róka meg a kakas’, perzsa mese). Juna Amiko 

(folyóirat), Hungara Esperanta Asocio, Budapest, 1983., 3. 
Los Gallegos (’a galegók’). Ediciones ISTMO, Madrid, 1976. 
Luplu cu vulpea – Lupul şi vulpea (’a farkas és a róka’). Antologie de proză 
aromână. Editura Univers, Bucureşti, 1977. 
Mátyás, az igazságos. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. 
Mesefolyamok óceánja. Válogatás a szanszkrit elbeszélőirodalomból. I–II. 
Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Vekerdi József. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1982. 
Nagyapó mesefája, IV. Ion Creangă Könyvkiadó, Bukarest, 1974. 
Nagyapó mesefája, VI. Ion Creangă Könyvkiadó, Bukarest, 1975. 
Nagyapó mesefája, VIII. Ion Creangă Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 
O gato, a raposa e o cachorro (’a macska, a róka és a kutya’). Waldemiro 
Potsch: O Brasil e suas riquezas. Fundação Alfredo Herculano Xavier Potsch, 
Rio de Janeiro, 1966. 
Pri tri groŝoj (’három garasról’, szlovák népmese). Esperantisto Slovaka 
(folyóirat), Túrócszentmárton (Martin), 1985., 5. szám. 
Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék, I–II. Tolna Megyei Tanács VB 
Könyvtára, Szekszárd, 1979–1981. (Beleértve Kovács Ágnes jegyzeteit is.) 
Zöld Vitéz és Virág Péter. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1985. 


