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A SZÓBELI HÕSI EPIKA 

A középkorban, de még azelõtt is évszázadokon, netalán évezredeken keresztül az emberiség
nagy része, ha nem is állandó, de gyakori közvetlen fenyegetettségben élt, ellenséges támadások
ve szé lyeinek kitéve. Állam, rendõrség, katonaság, ami megvédte volna õket, a régi korokban nem
lé te zett. Így magukra voltak utalva. A költészet egy része aztán természetszerûleg azt a magatartást
sugallta, népszerûsítette, állította be helyesnek, amelyik a fegyveres harcra, a család, a vagyon, a kö -
zös ség védelmére, a gonosztevõk elpusztítására irányult. Ez volt a hõsi epika régi formája. A fejlett
tár sadalmakban, az államok megalakulása után, a harc a közösség, a haza, esetleg egy még nagyobb
kö zösség, például a kereszténység megvédelmezéséért folyt.

Az epikus énekekben emlegetett ellenség általában az, aki évszázadokon keresztül fenyegette
az illetõ közösséget. Így például a román, bolgár, szerb hõsi énekek a törökellenes harcokról
szólnak, az orosz hõsi énekek jelentõs része a tatárok ellen vívott harcokról, az örmény hõsi eposz
nagyrészt az arab hódítók elleni védekezésrõl. A dolgoknak persze két oldala van, a mohamedán
bosnyákok na  gyon is mûvészi hõsi énekeinek jelentõs része a keresztény seregek, nem
utolsósorban a magyarok el  leni harcokról szól.

Az archaikus hõsi énekek tematikája ehhez képest elõször sokkal szûkebb körûnek tûnhetne:
há zasságról, az elrabolt feleség visszaszerzésérõl, a megölt rokonokért való bosszúállásról szólnak.
Még jó, ha a szörnyek elleni harcról. De az archaikus társadalom szempontjából ezek nagyon is
nagy je lentõségû témák. Egyrészt a nemzetségi társadalom erkölcsi normáinak realizálásai epikus
hõs tet tek ben. Másrészt a házasság, esetleg a nemzetség (törzs) megalapítását is jelenti; a szörnyek
elleni harc pedig a földnek a szörnyektõl való megtisztítását az idõk kezdetén és egyáltalán az
emberiség szá mára való lakhatóvá tételét.

A hõsi énekeket valamikor hivatásos énekesek, kobzosok, igricek, hegedõsök adták elõ, kez -
det ben csak a nagyobb ünnepeken, utóbb már általában a lakomákon. Mivel szóbeli mûfaj volt, nem
je gyezték fel ezeket az énekeket, amúgysem lettek volna sokan, akik el tudták volna olvasni. Utóbb
pe dig, az írásbeliség elterjedésekor egyéb mûfajok kerültek elõtérbe, a hõsi énekek fokozatosan ki -
men tek divatból. Megszûnt, mint foglalkozás, a hivatásszerû énekmondás is, márpedig ezek a le
nem írt énekek a kobzosok emlékezõ tehetségére voltak bízva. A tudományos folklórgyûjtés pedig
csak sok kal ezután indult meg.

Így aztán a magyar hõsi epikából eredeti szövegek formájában sajnos semmi nem maradt fenn.
Amit tudunk róla, azt részben a középkori latin nyelvû krónikákban megõrzött tartalmi kivonatokból
tud juk, részben pedig néhány hõsi ének históriás énekké, népballadává átdolgozott és ekként fenn -
ma radt változatából. 

A krónikákban maradt fenn Szent László kerlési kalandjáról szóló éneknek a kivonata. Miután
a kun sereget legyõzték, László herceg – a késõbbi Szent László király – személyesen mentette meg
az egyik kun vitézzel vívott párviadalban az egyik elrabolt magyar lányt.

Kevésbé ismert Szent László apjának, I. Bélának a fiatalkori lengyelországi hõstette, amikor
egy óriási termetû pomerán bajvívót gyõzött le, és jutalmul a lengyel király lányát kapta feleségül.

Fennmaradt a krónikákban néhány további monda is, Lehel kürtjérõl, Botondról, de nem bi -
zo nyos, hogy ezek is énekek voltak-e eredetileg vagy csak prózában elbeszélt mondák.

Balladai stílusú formában maradt fenn, de tematikájában a hõsi epikához tartozik, és bal la da -
ként is sok hõsi epikai jellegzetességet mutat a kuruc háborúk idején elesett Kerekes Izsák meg a
tö rök fogságból hazaszökõ Szilágyi és Hagymási története. És valószínûleg egy archaikus hõsi
éneket is felhasználtak a Molnár Anna ballada megalkotásához.

Históriás ének tartotta fenn Toldi Miklós emlékét, míg aztán Arany Jánosban újabb, ezúttal zse -
niális feldolgozóra talált. Szilágyi és Hagymási történetének is van históriás ének változata.

S említenünk kell még a gyulai végvár katonáinak egyik törökellenes portyázásáról szóló his -
tó riás éneket. (Szép ének a gyulai vitézekrõl. Régebben csak a kézirat eléggé semmitmondó latin
nyel  vû címén emlegették: Cantio de militibus pulchra. Szokás volt ui. a magyar nyelvû kéziratos
éne keknek is latin címet adni.) Az eset minden bizonnyal megtörtént, de a döcögõs verselésû

46



feldolgo zás a megtörtént eset költõi elõadása érdekében régi hõsi epikai motívumokat és a szóbeli
köl té szetre jellemzõ formulákat használt fel. Ugyanakkor az ének arányos, szilárd szerkezete, a cse -
lek mény társadalmi, lélektani indokoltsága a 16. századi históriás énekeink átlagszínvonalát ismerve
egye nesen meglepõ.

Az ének szerint a gyulai vitézek valósággal nyomorognak. Amikor – egy Hedegüs János nevû
vi téz vezetésével – a már féléve elmaradt zsoldjukat követelték a várkapitánytól, Kerecsényi, a ka -
pi tány azzal torkolta le õket, hogy hiába eszik „az királynak cipóját”, mert már régóta nem tettek
egy tö rök fejet sem karóba. Az önérzetükben sértett vitézek – Beke Pál tanácsára – portyázni
indulnak, hogy a zsákmányból pótolják elmaradt zsoldjukat. A véletlen azonban úgy hozza, hogy
egy három-négy szeres túlerõben levõ török csapattal találkoznak. Beke Pál kitérne az összecsapás
elõl, de He de güs János gyávasággal vádolja. Az elsõ összecsapásban a törökök gyõznek, de egy
baromcsordát ma gyar segélycsapatnak vélnek, és abbahagyják az üldözést. A magyarok megismétlik
a rohamot, és most már õk kerülnek felül. (A rohammal Beke Pál mintegy megmenti a sebesülten
földön fekvõ He de güs Jánost.) A gyulai vitézeknek is odaveszett a fele, de gyõztek, az elesett
törökök szekérre rakott fe jével és egy elfogott török tiszttel térnek vissza Gyulára. A foglyot – aki
nagy értéket képvisel, hi szen váltságdíjat lehet érte kérni –, eredeti tervüktõl eltérõen, a kapitánynak
ajándékozzák, hogy meg szégyenítsék. A kapitány az ajándékot vitézeknek igen köszöni vala.
Hedegüs János meg is rója:

Igen örülsz te az gazdag prédának,
De nem szánod sok jó vitéz halálát.

Az elesettek temetésével fejezõdik be az ének.
A magyar hõsi epika hõsei nagyerejû, rettenthetetlen sze -

mé lyek lehettek, mint általában minden nép hõsi epikájának a
hõ sei. Ugyanakkor jellemezhette õket bizonyos találékonyság,
ami az ellenséggel való párbeszédekben a csattanós válaszok
adá sában is megnyilvánult, de abban is, ahogyan különbözõ
ne héz helyzetekben feltalálták magukat. Így dobatja le a lóról
az ül dözött kun vitézt Szent László az elrabolt lánnyal, s még
Mol nár Anna is egy hirtelen ötlettel vágja ki magát szorult hely -
zetébõl. Ugyanakkor sokszor az önpusztításig menõ ga val lé ros
gesztusokat tesznek.

A fentebb ismertetett énekben a gyulai vitézek a vár ka pi -
tánynak ajándékozzák az elfogott török tisztet, pedig a vár ka -
pi tány ezt a gesztust nyilvánvalóan nem érdemli meg.

Egyik legfõbb értékük a hírnév volt, amint azt azon az
egyet len szöveghelyen is megfigyelhetjük, amikor a krónikás
je lezte, hogy idézi az énekmondókat: Maguknak õk mind he -
lyet sze reztek, és hozzá még jó nevet is nyertek – írja Anonymus.

De már elég korán a haza, a közösség védelme lett a leg -
fon tosabb hõsi eszmény. „Jobb nékem veletek meghalni, mint -
sem feleségeiteket és gyermekeiteket rabságban látni” – mond -
ta Szent László az egyik csata elõtt a katonáknak.

A NÉPBALLADA

Az ószékely balladák részint a mesék világába, részint a lovagkorba ragadtak
bennünket, meg érintve történelmi emlékeinket is. A törökkel vívott három százados
küzdelmünk semmi nyo mot nem látszott hagyni népköltészetünkben, s íme egypár ószékely
balladában e küz de lem olynemû költõi mozzanatait vesszük, amelyek a spanyol
románcokat, a mór küzdelmeket jut tatják eszünkbe. Addig ismert balladáinkban hiányzott
a fájdalom, a lelkiismeret-fur da lás, a kétségbeesés démonizmusa, a szubjektív csodás, a
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balladaköltészet ez eleme, amely oly rejtélyes költõi színt kölcsönöz e mûfajnak; az ószékely
balladák katasztrófája nem egy szer jelen meg ily alakban. Emellett a legtöbbször nem olyan
lírai levegõ veszi körül õket, mint gyakran alföldi balladáinkat, amelyekben a körvonalak
mintegy elmosódnak; a cse lek vény gyors menete, élénk izgatottsága, a szenvedély erõszaka
hangzik ki belõlük, s a fenség bá ja ömlik el rajtok, amidõn pedig hosszabbra nyúlnak,
epikai alakot kezdenek ölteni, mintha egy elveszett nagyobb epikai mû epizódjai volnának.

Gyulai Páltól, a mûfaj egyik elsõ méltatójától származnak a fenti sorok. Szükségesnek tar tot -
tuk idézni õket, mert tartalmazzák mindazt, ami a balladakutatást másfélszázadon át jellemezte: az
el ragadtatást, a ballada klasszikus értékei elõtti fõhajtást, a ballada mûfaji jegyeinek, az „ószékely
bal lada” archaikus voltának felismerését.

A mûfaj felfedezése a 19. század közepén az eufória hangulatában történt. Ma már világosan
áll elõttünk 500 évet átfogó pályája, a kialakulástól a virágzáson keresztül az elhalásig.

Elnevezése az olasz ballata és az óprovanszál balada szóból ered. Mindkettõ a ’tánc’ jelentésû
igé re vezethetõ vissza. A szó a középkorban táncdal megnevezésére szolgálhatott. Mûszóként, mai
je lentésben a ballada terminust a 18. század közepétõl használják. A magyar irodalomban a 19. szá -
zad elsõ felében honosodott meg, kezdetben ballade, majd 1830-tól a mai hangalakban. Kezdetben
a románc szó szinonimája volt.

A terminus eredeti jelentésének tulajdoníthatóan a 19. századi kutatók a tánc és ballada kap -
cso lata mellett foglaltak állást. Erdélyi János 1847-ben így fogalmazott: Mit a szépmûtan eredetileg
ért a ballada szó alatt, népünknél teljesen feltalálható... Ezen dalokat körben táncoló s éneklõ ifjúság
szok ta mondani bizonyos cselekvény közben; például, mikor szeretõt választanak, egymást há za sít -
ják, vagy valami történeti eseményt utánoznak...

A ballada figyelmesebb vizsgálata azonban megingatta ezt a feltételezést. Bartók Béla 1925-
ben számolt be másfajta tapasztalatáról: Általában véve: ballada-dalolás és tánc egymást kizáró do -
log nak tûnik fel észleleteink szerint nálunk magyar parasztoknál éppúgy, mint az oláhoknál és a tó -
tok nál is...

Vargyas Lajos, a magyar ballada életrajzának megírója szakít végérvényesen e tévhittel: Le kell
szá molnunk egy örökölt és át nem gondolt tudós hagyománnyal: a ballada nem az ének és tánc egy -
sé gét jelenti, hanem egy sajátos szövegmûfajt, amit mindig énekelnek, és ritkán, ha a dallam meg en -
ged te, más hasonló dalok közt bizonyára táncoltak is.

A népballadákra jellemzõ dallamtípusokhoz (parlando, parlando-rubato, recitatív) nem tár sít -
ha tó a tánc.

A ballada, a verses epika mûfajaként részben folytatja, részben felváltja a hõsepikát. Létrejötte
a hõsepika talajának, a törzsi-nemzetségi társadalom megszûntével magyarázható. A hõsepika még
azt a társadalmi, ideológiai, kulturális állapotot képviseli, amelyben az egységes világ-, hõs-, el len -
ség képpel mindenki fenntartások nélkül azonosult. Az osztálytársadalom létrejötte azonban eltérõ
ér dekcsoportokat alakít ki. A ballada már a társadalmon belüli ellentétek, az egyén és a gyerek, a
fi vér és a húg, a nemes és a jobbágy, a bíró és az elítélt összebékíthetetlen ellentétébõl fakadó konf -
lik tus, az ellentmondásosan mûködõ morális rend áldozatainak megjelenítésére szakosodott. A tár -
sa dalom megváltozásának tulajdoníthatóan az egyéni szabadság korlátozódásával, a rend erõszakos
õr zésével megkérdõjelezõdik, lehetetlenné válik a közösségi eszményekért hozott áldozat, a hang -
súly a heroizmusról a tragikumra, a közösségi érdek, erkölcs képviseletérõl a magánélet síkjára te -
võ dik át. A hõsepika férfihõse után a megalázott, erõtlen nõ lesz a ballada szereplõje. Átértékelõdik
a hûség eszménye: a nemzethez, az uralkodóhoz való hûség után a balladai hõsök érzelmi válasz -
tá su kért hoznak áldozatot.

Feladat

Figyeljék meg, az ellentmondásos értékrend milyen eszményei között ingadozik a Falbaépített
fe leség, a Két kápolnavirág, a Zsivány felesége balladatípusának hõse, s választásával hogyan váltja
ki a maga szenvedését.
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A mûfaj Európában, Kisázsiában és a Kaukázus vidékén ismert, de olyan kultúrákban, ahol a
gaz dasági-társadalmi reformok elejét vették a konfliktusok felhalmozódásának, kiélezõdésének, nem
ala kult ki. A megrázkódtatások nélküli, egyenletesen fejlõdõ ázsiai viszonyok közepette csupán a
pa nasz dal jött létre, a drámai összecsapások ábrázolása hiányzik.

Létrejöttének kora a 11–15. század közé tehetõ. A korai határ felállítását az indokolja, hogy a
bal ladákban megjelenített események némelyikében a 11. század történéseire, világára ismerhetünk.
Azon ban a mûfaj megléte csupán a 15. századtól bizonyítható, amikor már szövegek lejegyzésére is
sor került. A magyar klasszikus balladák nagy részének létrejötte is a 14–15. századhoz köthetõ. Fej -
lõ dése egybeesett a feudalizmus kibontakozásával, amelynek problematikáját végig érzékenyen tük -
röz te vissza. Utolsó felvirágzását a társadalom peremére szorult lázadó, törvényszegõ hõsöket meg -
je lenítõ betyárballadák képezték. A kapitalizálodó társadalomban a ballada szintén megpróbált gyö -
ke ret ereszteni, ám esélyek nélkül. A kapitalizmus konfliktusaira vagy ráérezni nem tudott, vagy
meg jeleníteni nem tudta azokat. (Lásd az ember–gép ellenséges viszonyát egy véletlen baleset for -
má jában megjelenítõ A cséplõgépbe esett lány balladatípusában.) A 20. század elsõ felében a magyar
nyelv terület keleti, polgárosodásban megkésett peremén még ismertek voltak a balladák. A század
kö zepén azonban a hagyományos gazdálkodás felszámolása megszüntette azt az életformát, amely
a mû fajt éltette. Napjainkban a helyi balladák a mûfaj utóéletét jelentik.

Az európai balladára általában jellemzõ, hogy epikus jellegû, többnyire szerelmi, ezen belül
pe dig tragikus témát jelenít meg, a cselekmény megjelenítése a fõbb mozzanatokra korlátozódik, a
szö veg pedig egyszerre alkalmazkodik a szájhagyományozás és az éneklés törvényeihez. Ettõl az ál -
ta lános modelltõl azonban bizonyos mértékben minden kultúra balladakészlete eltér. A cigány bal -
la dák például lírai jellegûek, a norvég balladák mesei, a skót és a balkáni balladák mitikus-
fantasztikus hõ sök cselekedeteit jelenítik meg. A dán balladák nem a paraszti témát, hanem a nemesi
élet ese mé nyeit, az angol-skót balladák pedig a fõurak és rablólovagok tetteit dolgozzák fel. A
román nép bal la da szintén elõszeretettel ábrázolja a vitézi élet eseményeit.

Feladat

Figyeljék meg a magyar és a szöveggyûjteményben közölt cigány, román balladák közötti ha -
son ló ságokat és eltéréseket.

Megjelenésekor a balladának a meglévõ mûfajok rendszerébe kellett beilleszkednie. A bal la -
dá hoz legközelebb álló mûfaj a hõsének, melynek hagyományait a ballada folytatja. A két mûfaj kö -
zöt ti eltéréseket a következõképpen szemlélhetjük:
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Hõsének Ballada

téma történelmi, heroikus hétköznapi

cselekmény a magasztos célért harcba önként induló
hõs gyõzelme vagy megdicsõülése

az eseményekbe bele sodrodótt
hõs elbukása

a hõs életútja a hõs életének forduló pontja

szerteágazó, több (sok) epizód zárt esemény

hõs kimagasló, istenek által támogatott halandó, esendõ, magá nyos

megjelenített világ mitikus realisztikus

megjelenítés részletezõ leírás tömörítõ párbeszéd

hangulat emelkedett drámai

terjedelem 1000–12 000 sor 12–120 sor

szerkezet tagolatlan strofikus



Feladat

A fenti szempontokat érvényesítve állapítsák meg a ballada és a népmese, valamint az
irodalmi ta    nulmányaikból ismert legenda, románc, széphistória közötti hasonlóságokat és elté -
réseket.

A magyar népballadának három tematikus fókusza van. Az egyes témákat a különbözõ
típusok más-más történetben dolgozzák fel. A legnépszerûbb téma a szerelem, amelynek olyan
feldolgozásai szü lettek meg, mint a szerelmi hûség (Két kápolnavirág), a szerelem tiltása
(Bárókisasszony és a ju hász), a csábítás (Az elcsalt menyecske), a megesett lány tragédiája (Megesett
leány, Magzatgyilkos le ány), a szerelmi zsarolás (Halálraítélt húga), szerelmi bosszú (Halálra
táncoltatott lány, Halálra hur colt mennyasszony). A családi élet tragédiáit a kényszerházasság
(Nászmenetben haldokló meny asszony), a tiltott házasság (Két kápolnavirág), a házasságtörés
(Szaván kapott feleség), a feleség el csá bítása (Az elcsalt menyecske), a háztartási szeretetlenség (A
zsivány felesége, Rossz feleség), a szü lõi szeretetlenség (Három árva, Két kápolnavirág, Szeretet
próbája), a gyermeki kegyetlenség (A gaz dag asszony anyja), a vagyon, a pénz bûvölete
(Falbaépített feleség, Szívtelen anya), a családtag fel nem ismerése (A gazdag asszony anyja, Két rab
testvér) okozza. Néhány balladatípus témáját a tár sadalmi különbségek, ellentétek képezik: a
szegények elutasítása (Szálláskeresõ Jézus, Két ká pol na virág, Két rab testvér, Gazdag asszony anyja,
Bárókisasszony és a juhász), a szegények dia dal mas kodása a gazdagok felett (Halálra táncoltatott
leány, Gõgös feleség, Kétféle menyasszony, Há za suló királyfi), az osztálykülönbségekbõl fakadó
tragikum (Két kápolnavirág), az elnyomottak lá za dása (betyárballadák). A magyar balladákban
mindössze szórványosan jelennek meg olyan témák, mint az ellenséggel vívott harc (Háznépe
védelmében elesett hõs), a rabszolgaság (Két rab testvér), a csoda (A mennybe vitt leány), gyilkosság
(Megölt havasi pásztor), szerencsétlenség (A cséplõgépbe esett leány). A témakörök egyazon típuson
belül gyakran összekapcsolódnak.

Vargyas Lajos összehasonlító balladakutatásából tudjuk, hogy legszebb balladáink egyik része
fran cia eredetû. E történetek a francia-vallon telepesek közvetítésével kerültek Magyarországra. Az
át vétel legtöbbször változást eredményezett a balladában. A halálra hurcolt menyasszony bal la da tí -
pu sának francia változatában a férj bünteti meg a feleségét, a magyar változatban pedig a võlegény
áll kegyetlen bosszút az elutasítása miatt. A halálra táncoltatott leány magyar változatában a meg -
sér tett legény táncban pusztítja el a gõgös lányt. A francia változatban az elválasztott szerelmesek a
fiú lakodalmán választják a halálnak e nemét. Egy további francia ballada mondja el a háborúból
ha za térõ testvérek történetét, amely a magyar szájhagyományban két balladává vált szét (Két rab
test vér, Vitéz és kegyes). Ugyancsak francia eredetû a Katonalány balladatípusa. Az olasz
közvetítéssel a Balkánra eljutott változatban a hõs fiúutód hiányában megy hadba.

A német ponyvairodalomra vezethetõ vissza A gróf és az apáca ballada. A megölt juhászlegény
bal ladája pedig a román folklorból került át a magyar népköltészetbe.

A mûfajjal való megismerkedés után Magyarország másodlagos balladaközponttá vált. Az át -
vett balladák mellett belsõ keletkezésû típusok jelentek meg. Ezek egyik része korai, hõsepikai for -
rá sokra vezethetõ vissza. Belsõ-ázsiai eposz motívumait õrzi a Háznépe védelmében elesett hõs, az
El csalt menyecske balladája. (Az elõbbiben a mértéktelen étel- és italfogyasztás, a mély álom, a ma -
gá nyos hõs harca az ellenséggel, az utóbbiban a feleség elcsábítása, a világfa, a fejbenézés, a könny -
csepp re való ébredés, a szabadulás). Más balladák az ókorból és a középkorból ismert témákat, mo -
tí vumokat dolgoznak fel. Ilyen a vetélkedés (certamen) motívumot tartalmazó Virágok vetélkedése,
a másvilági követet szerepeltetõ Mennybe vitt leány, a kötelezõ vendégbarátság, az istenség földi
ván dorlása motívumát felhasználó Szálláskeresõ Jézus, a kegyetlen büntetés kereszténység elõtti mo -
tívumát magába építõ (fõvesztés, megégetés, ló farkához kötés) balladák.
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Az elmondottak már rávilágítottak arra, hogy a ballada létrejötte a verses epika megváltozását
je lentette. A ballada ugyanis erõsen demitizált, racionális a hõsepikához képest. A mûfaj további vál -
to zá sára a 18–19. században került sor.

Az átalakulást a népdal stílusváltása indította el: a dallam derûsebbé, változatosabbá, já té ko -
sab bá vált. A ballada nem rendelkezik önálló dallamkészlettel, a szöveg és dallam nem kapcsolódik
össze véglegesen. A ballada folytonosan kölcsönöz dallamokat a népdaltól. Ennek tulajdoníthatóan
a ballada törvényszerûen követte a népdal átalakulását, erõsen lírizálódott, dalszerûvé vált.

A régi stílusú klasszikus népballadák és az újstílusú balladák közti különbségek a kö vet ke zõ -
kép pen foglalhatók össze:

A mûfajnak néhány olyan sajátos cselekmény- és szövegszerkesztési sajátossága van, amely az
imp  rovizáló balladaéneklés során az új változatot a mûfaj specifikus jegyeivel látja el. A to váb bi ak -
ban ezeket a sajátosságokat vesszük számba.

A klasszikus balladákban azonos szerkezeti vázat találunk:
1. a népdal kezdõ küszöbbel, jelképes természeti képekkel vezeti be az érzelmek meg je le ní -

té sét; a népmese kezdõ formulával köti összes a valós és a mesei világot; ettõl eltérõen, a
ballada az in medias res eljárással monológ vagy párbeszéd által értesít az elõzményekrõl,
a bekövetkezõ tra gé diáról;

2. a helyszín változása: valaki elutazik, megérkezik, esetleg eltávozik és visszatér;
3. a helyváltozás drámai összeütközésre nyújt lehetõséget;
4. az esemény lezárása párbeszéd, átok, tanulság formájában.
A 3. mozzanatba több balladában beépül a kitérõ válaszokkal vagy félrevezetéssel meg va ló sí -

tott késleltetés.

Feladat

Figyeljék meg a fenti szerkezeti váz érvényesülését a Falba épített feleség, a Megégetett fe le ség,
a Szívtelen anya, a Halálra táncoltatott leány balladájában.

A mûfaj egységes jellegét erõsíti fel az azonos alapötletek, motívumok több típusban való fel -
hasz nálása. A kegyetlen anyós, a Töröknek eladott leány típusa félrevezetõ válaszokkal késlelteti a
ha lál tényével való szembesülést. Hasonlóképpen több ballada hõsnõje tulajdonítja a füstnek könny -
hul latását, illetve a kulcs elvesztésére hivatkozva késlekedik ajtót nyitni.

Több balladában fedezhetünk fel változtatás nélkül alkalmazott szövegtömböket vagy szö veg -
kli séket. A Megesett leány egyik változatában (Lendorvári Dorka) mind az anya, mind a fõvesztésre
ítélt lány így szól a kocsishoz:

Kocsisom, kocsisom, legjobb fullajtárom,
Fogd be nyolc lovamat, futó paripámat...

Kõmûves Kelemenné pedig ezekkel a szavakkal rendelkezik:

Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom...
Fogd bé a lovakot, fogd bé a hintóba...

Ugyanebben a balladában az asszony így kér haladékot gyilkosaitól:

Várjatok, várjatok tizenkét gyilkosok,
Amíg búcsút veszek, csak addig várjatok...
Mert a halottnak is hármat harangoznak,
Én árva fejemnek egyet sem kondítnak.
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megjelenítés epikus, drámai dalszerû, lírai reflexió
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helyszín város, vár, kert kocsma, bálterem, tanya, puszta
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Hasonlóképpen szólítja meg gõgös gazdag lányát a fel nem ismert, börtönbe vetett anya:

Várj kicsit, várj kicsit, te nagyságos asszony,
Mert a halottnak is hármat harangoznak,
Hát árva fejemnek egyet sem kondítnak?

A balladára jellemzõ szövegszerkesztési eljárás az állandó jelzõ használata, valamint egy bal -
la dán belül a sorok megismétlése. (Részletesebben lásd a mûfajiságról szóló fejezetben.)

A balladát az emelkedett stílus, a választékos szóhasználat és az archaikus igeidõk alkalmazása
jel lemzi.

Két balladában az átok a következõképpen hangzik el:

Mosdóvized vérré váljon,
Törlõkendõd lángot hányjon.

(Fehér Anna)

A lány pedig így adja tudtul megveretését:

Anyám is azonba fölkele az ágyból,
Gyönge nyírfavesszõt frissen elévötte,
Karcsú derekamon hajtogatni kezdte.

(Este guzsalyasba)

A balladában napjainkig megõrzõdtek olyan szavak, kifejezések, mint bélagyöngy, bé lán -
gyöngy (fehér gyöngy), elõruha (kötény), apróka ruha (pólya), kézi ruha (zsebkendõ), ebédelõ ruha
(asz talterítõ), bolygó víz (fövõ víz), asszonyi állat, gyenge (fiatal), ural (urának mond), sárig, sárog
(sár ga), ebeg (hebeg, habog), szakát vet (darabokra törik), álmot lát, felhagyott út.

Nyelvi archaizmusként említhetjük az elbeszélõ múlt idõ használatát:

Lefordula a várfokról,
Ahajt szörnyû halált hala.
Fölviteté pogány király,
Egymás mellé nyújtóztatá.

(A pogány király leánya)

A ballada elõadásának a paraszti életben különbözõ alkalmai és funkciói voltak. Egyaránt szol -
gál hatta a szórakoztatást (fonóban, munkaszünetekben), az érzelmek kanalizálását (a szomorúság,
a bá nat levezetése magányos éneklés és halottvirrasztás esetén), de betölthette a moralizáló példázat
sze repét is.

Vajegyszer a Barcsait elénekeltem, hogy lássák a leánykák s mondtam nekik, hogy ha
férj hez mentek, nem szabad más szeretõt tartani ... Többször figyelmeztettem õköt, hogy
nem szabad így s nem szabad úgy viselkedni. S mondtam, hogy ezelõtt ezek történtek, s ta -
nul janak belõlle.

(Majlát Józsefné Ötvös Sára sz. 1898, Kibéd)

A rögtönzés archaikus módját Kallós Zoltán Moldvában örökítette meg:

Klézsén gyûjtve alkalmam volt egy másik, ... régiesebb rögtönzési formát is megfigyelni,
azt, amikor két énekes énekel egyszerre és mindkettõ rögtönöz. Az éneklés ilyenkor részben
fel váltva történik. Minden dallamkezdésnél, vagyis új versszak-indításnál, az egyik énekes
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ha marabb belevág az énekbe s amíg társa lemarad, kitartva a végsõ hangot, addig õ elõre
mond ja a közben rögtönzött szöveget. Így aztán hol az egyik, hol a másik indít hamarabb,
vál takozva rögtönöznek. Ez a magyarázata annak is, hogy énekléskor az énekesek minden
sort megismételnek. Ezalatt van idõ gondolkozni, az eseményt továbbfejleszteni, rímbe szed -
ni a szöveget, amelyhez a mértéket a dallam adja.

(Kallós Zoltán)

A ballada elõadásában, akárcsak befogadásában sajátos stílus, szabályszerûség érvényesül. A
bal ladaéneklésnek több, egybecsengõ erdélyi leírását is ismerjük.

A kibédi Majláth Józsefné Ötvös Sára ilyenkor mereven ült, leginkább elõrenézett ... Bizonyos
fo kú ünnepélyesség tükrözõdött az arcán ... Merevségébõl addig föl nem oldódott, amíg az éneket vé -
gig nem énekelte ... Balladaénekléskor a jelenlevõk teljes figyelmét megkövetelte. Nem tûrte például,
hogy éneklés közben zavarják: valósággal kihevülten szidta a gyermekeket, ha történetesen be le szól -
tak az énekbe, vagy ha éppen hangosan hancúroztak.

(Ráduly János)

(A halottvirrasztóban) az énekesek ölükbe tett kézzel, kissé hajlott háttal ülnek. Éneklés közben
az arcuk merev, sem mimikával, sem gesztusokkal nem kísérik /az éneket/. Fejüket kissé lehajtják,
sze müket leggyakrabban becsukják, s átszellemülve átadják egész lényüket a ballada elõadásának.
Csak egy-egy líraibb betétnél válik reszketõsebbé a hangjuk, s utat engednek néhány legördülõ
könny cseppnek.

(Pozsony Ferenc)

A ballada egy letûnt életforma tartozéka volt. Mai népszerûségét, továbbélésének lehetõségeit
és okait világítja meg az a felmérés, amelyet Faragó József és Ráduly János végzett a kibédi lakosok
kö rében az 1960-as években.

Egy klasszikus és egy betyárballada ismertségének mutatóit az alábbi táblázatok tar tal mazzák:

Milyen forrásból ismerik?

Milyen következtetéseket fogalmazhatunk meg a fenti táblázatok alapján?
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A megkérdezettek
életkora

Hagyományból Könyvbõl Halottak róla Nem hallottak róla

Férfi Nõ Férfi Nõ Férfi Nõ Férfi Nõ

Barcsai
8–15 éves
16–30 éves
31–50 éves
50 év fölött

Összesen

Rózsa Sándor
8–15 éves
16–30 éves
31–50 éves
50 év fölött

Összesen

–
–
–
1
1

21
28
43
17
109

–
–
–
–
–

16
5
26
11
58

13
3
–
–
16

88
38
7
–

133

17
8
2
–
27

59
31
8
–
98

2
–
4
6
12

45
27
77
91
240

3
2
5
8
18

47
16
54
82
199

139
137
138
126
540

–
47
15
25
87

129
150
155
162
596

27
108
74
77
286



1. Egy közösségen belül a balladaismeret nem egységes és nem általános. Ugyanennek a fel -
mé résnek a következtetése: a megkérdezettek 70,8%-a nem ismer balladát. Az ismertségnek is foko -
zatai vannak: tudják (aktív ismeret) – hallották (passzív ismeret).

2. A ballada keletkezési kora és ismertségi foka szorosan összefügg: a régi stílusú balladát ke -
ve sebben, a frissebb keletkezésût többen ismerik. A Kibéden ismert balladák a következõ arányban
osz lanak meg: régi stílusú 39,3%, új stílusú 60,6%. A régi stílusú balladák 28,5%-a az aktív, 71,4%-a
pedig a passzív tudáskészletbe tartozik. Az újstílusú balladák esetében az arány fordított: aktív a bal -
ladák 66,6%-a, passzív 33,3%-a.

3. Több nõ ismeri a nõi sorsról, több férfi a betyáréletrõl szóló balladát.

4. Az idõsek a szájhagyományból, a fiatalabb korosztályok pedig könybõl sajátították el bal la -
da ismeretüket. A ballada tehát egyre inkább kiszorul az élõ szájhagyományból, s a köztudatba való
be épülésérõl egyre inkább a tömegkommunikációs eszközök gondoskodnak. Ennek ellenére az át -
lag tudás csökkenõ tendenciát mutat. Kibéden az 50 év fölötti korosztály átlagban 14, a 31–50 év kö -
zötti 15, a 16–30 év közötti 7, a 8–15 év közötti korosztály pedig 5 balladát ismer. Majláth Józsefné
Öt vös Sára tudása az átlag fölé emelkedett: 45 balladát ismert. Ez énekrepertóriumának 10%-át ké -
pez te. Teljes tudása ugyanis kb. 450 dalból és balladából tevõdött össze.

A NÉPMESE

A népmese az évezredek során a folklór egyik legnépszerûbb mûfaja volt. Korai meglétérõl
i. e. 2000–1700 tájáról származó egyiptomi feljegyzések tudósítanak. Meseszerû történetek elõ for -
dulnak a mezopotámiai eposzban, a Gilgamesben, az ókori görög és római irodalomban.

Minthogy a világ minden népénél megtalálható, az idõk folyamán a különbözõ kultúrákban
mind tartalomban, mind formában eltérõ változatai alakultak ki. Ma a fikcióhoz érezzük közelebb
ál lónak, valójában azonban a mese mindig a valóság visszatükrözésének sajátos formája, módja volt.
Hogy létrejöttekor a világról szerzett tudást jelentette, azt a mûfaj megnevezése jelzi. A különbözõ
nyel vekben a mesét megnevezõ terminus alapjelentése ’elmondani, híresztelni’ (angol tale ’el mon -
da ni, elsorolni’ jelentésû ige; német Märchen ’hír’, jelentésû fõnév; latin fabula ’mondani’ jelentésû
ige; francia conter ’elmondani’ jelentésû ige). A mese szavunk 1450 táján tûnik fel írott forrásban.
Ek kori jelentése ’rejtvényszerû példa, példázat’, azaz olyan történet, amelynek tanulsága rejtve ma -
rad. Mai jelentésben a szót 1749-ben írták le elõször, s több mint ötven évnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy a megnevezés elterjedjen. A múlt század elsõ felében a mese és a monda terminusokat még
kö vetkezetlenül használták. Sokan a mondán is mesét értettek.

A különbözõ mesekutató iskolák más-más eredetet tulajdonítottak a mûfajnak. Érdemes át te -
kin tenünk ezeket az értelmezéseket, mert általuk árnyaltabb képet kapunk a mese funkcióiról és a
ben ne megõrzõdött képzetek rétegzettségérõl.

A mese kutatása tulajdonképpen Jakob és Wilhelm Grimm háromkötetes mese -
gyûjteményének (Kinder- und Hausmärchen, 1812–1822) közzétételével kezdõdött. Szándékuk a
germán mitológia re konstruálása volt, s ehhez forrásként kívánták felhasználni a szájhagyományban
élõ meséket és mon dákat. Szerintük a mese a mítoszból alakult ki, annak megszûntekor. Ugyanezt
a véleményt vall ja az orosz mítoszkutató iskola is. E felfogás képviselõi szerint a mese eredetileg
szakrális történet volt, amely a közösség számára a világ (égitestek, természeti jelenségek, növények,
állatok, hegyek stb.), a kultúrjavak (tûz, élelem), az intézmények (a királyság, az incesztustilalom, a
szokások stb.) ere detét mondta el. E történeteket csupán a beavatottak ismerhették, s e titkos tudás
írta elõ a kö te le zõ cselekvéseket (áldozatbemutatás, tabu), a történetek elõadásának, megje le ní té sé -
nek idejét, he lyét, módját. A mítosz mesévé a mitikus tudat felszámolódása után vált. A bekövet ke -
zett változás a kö vetkezõképpen szemléltethetõ:
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A mese mitikus eredetére vall a mesehõsök megformáltsága. A hõs halandó ember ugyan, ám
gyak ran isteni szülõktõl ered, születését csodás jelek kísérik, testén (homlokán, vállán) a ki vá lasz -
tott ság jegyét viseli, ereje, képességei túlnõnek az emberi mértéken. A hõs alakváltoztató képessége
(ant ropozoomorfizmus) a totemisztikus képzetekre utal. A hõs máskor a hétköznapok egyszerû em -
be re, de útja során természetfeletti lények varázseszközökkel, mágikus erejû tudással ajándékozzák
meg. A mese továbbfejlõdése során a különleges, kiválasztott hõs kitaszított, a társadalom pe ri fé ri -
á ján élõ hõssé alakul (szegénylegény, legkisebb tesvér, mostoha).

A német pszichológus, Wilhelm Wundt nem egymásutániságot, hanem párhuzamosságot té te -
le zett a mítosz és a mese létrejöttében. Szerinte mind a mítoszban, mind a mesében olyan elemi,
egye temes képzetek fordulnak elõ, amelyek a két mûfaj közös gyökerét alkották. A mítosz és a mese
te hát egyazon forrásból vált ki.

Más értelmezés szerint a mese rítusok emlékét õrzi. Eredetileg a rítus tartozéka volt, mintegy
azt magyarázta, értelmezte, s a rítus megszûnte után megõrizte annak emlékét. P. Saintyves francia
folk lórkutató több népmese cselekményébõl mutatta ki hajdani rítusok emlékét.

Ilyen alapon év- és évszakkezdõ rítus emlékét õrzi például A lusta és a szorgalmas lány, va -
la mint Csipkerózsika meséje. Az elsõben megjelenõ tündér vagy boszorkány ugyanolyan lény, mint
a Mi kulás és a karácsonyi angyal, akik az év végén érdemeik szerint büntetik és ajándékozzák meg
az em bereket. Ugyanezt a védõszentet sértik meg Csipkerózsika szülei, aki bosszúból álmot bocsát
a ki rályi palotára.

A mesék egy további része átmeneti, avatórítus emlékét õrzi. Ide sorolható a gyermekkorból
a fel nõttkorba való átmenetet bemutató Hüvelyk Matyi, a nõtlenségbõl a házaséletbe való átmenet
meg örökítõ Ilók és Mihók, az asszonyavatás rítusát tartalmazó Kékszakáll, a szegény molnárlegény
meg gazdagodását és házasságkötését elmondó Csizmás kandúr. E mesék az avatási szertartások
szim bolikus elemeit tartalmazzák: a megszokott környezettõl való eltávolítást (mindenik említett me -
sében megfigyelhetõ), a szimbolikus halált (Kékszakáll, Csizmás kandúr), a név- és öltözetcserét
(Csiz más kandúr), az új létformához szükséges tudás megszerzését (Ilók és Mihók), a ké pes ség pró -
bát (Ilók és Mihók, Kékszakáll, Hüvelyk Matyi), a státusváltást (a hõs gyerekbõl felnõtt, nõtlenbõl há -
zas, szegénybõl gazdag lesz).

Ez a szemlélet az orosz mesekutató, V. J. Propp A varázsmese történeti gyökerei címû mo no -
grá fiájában tisztul le. A szerzõ nagy mennyiségû mesét fûz egy egységes cselekményvonalra, mely -
nek központi eseménye a beavatási szertartás.

A mese hõse messzire távozik megszokott környezetétõl. Egy kicsi házikóban rábukkan a vas -
or rú bábára (az orosz mesékben Baba Yaga), akinek csontos teste teljesen betölti a szobát, feje a
kály  hán, egyik lába az egyik sarokban, másik a másikban, orra a mennyezetet éri. Tulajdonképpen
egy csontváz, pici lakása egy koporsó. A vasorrú bába a halottak birodalmának õrzõje. A mese hõse
tõ  le tudja meg azokat a varázsszavakat, amelyeknek útja során hasznát veszi. Ezután õ maga is a
ha lot tak birodalmába ér. A mesében e világot a sûrû, sötét rengeteg jeleníti meg. Az erdõ kihaltnak
lát szik. Valójában azonban a mese hõse beavatatlansága miatt nem láthatja az erdõ lényeit. (A mese
sár kánya az embert szagáról ismeri fel.) Így érkezik meg az élõk és holtak birodalma között található
õr toronyhoz, a kacsalábon forgó várhoz, amelyet a mágikus jelszóval állít meg. A néptelen várban
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szakrális tudás, csak beavatottak ismerik
a világteremtés történetét mondja el
hõsei istenek, kultúrhéroszok
a hõs kollektív érdekekért küzd
a történet a mitikus elõidõben játszódik le
a történet színhelye a szakrális tér
egzisztenciális (lét-) kérdéseket vet fel
elõadása szertartásos (idõ, hely, személy,
hallgatóság)

profán tudás, közismert
egy hõs sikereit mondja el
hõsei halandó emberek
a hõs magánérdeket képvisel
a történet mesei idõben játszódik le
a történet színhelye a mesei (utóbb a profán)
tér
moralizál, szórakoztat
elõadását nem szabályozzák elõírások



te rített asztal várja. Mihelyt fogyaszt az ételbõl, a halottak birodalma láthatóvá válik számára. (Vö.
az evés-ivás beavató szerepe a lakodalmi, temetési, vendégfogadási stb. szertartásban.) A mese hõse
így tudja elérni célját: legyõzi az ellenfelét, megmenti az elrabolt királykisasszonyt, megszerzi a hal -
ha tatlanság vizét stb.

Hasonlóképpen avatási rítus õrzõdött meg a Jancsi és Juliska típusú mesében. Az apa az er -
dõ be viszi a gyermekeket (asszonynak tiltott az avatás színhelyére menni; az erdõ az avatás
színhelye). Itt a szertartás irányítója kioktatja a fiatalokat, próbának veti alá õket, majd testükön jelet
hagy, amellyel beavatottságukat bizonyíthatják. A mese egyszerre õrzi és torzítja el e rítus emlékét.
A szer tar tás irányítója gonosz boszorkányként jelenik meg, aki megenni akarja Jancsit (szándéka
csupán a meg sebzés), s akit Jancsi a kemencébe dob (a tûz fölé tartás az avatórítus része).

Carl Jung, a pszichoanalitikus iskola képviselõje a mesék alapjának az archetípusokat tartotta.
Az archetípusok olyan velünk született sémák, amelyek tapasztalataink során töltõdnek fel konkrét
tar talommal, s amelyek meghatározzák érzéseinket, világlátásunkat. Ilyen séma az anya archetípusa,
ame lyet mindenki konkrét személyhez köt, mégis egyetemes: a jóság, a szeretet, a lemondás meg -
tes tesítõje. Egy másik, a mesében gyakran elõforduló archetípus a bölcs öreg (a titkok tudója, va -
rázs eszközök tulajdonosa), aki a káosz mögött rejtõzõ értelmet testesíti meg.

Ezen értelmezés szerint a mese az emberiség kollektív tapasztalatát vetíti ki. S így szerepét a
sze mélyiségfejlõdés, a szocializálódás folyamata során tölti be. A mesét hallgató gyerekben tu da tos -
sá válnak az elõdök tapasztalatai; olyan helyzeteket él meg, amelyektõl a gyermekkori védettség
meg kíméli õt. A mesébõl tanulja meg, hogy a világon a jóval együtt él a rossz; e két erõ harca vé -
ge ér hetetlen; a rosszal a maga során mindenkinek fel kell vennie a harcot; a rossz legyõzhetõ. Az
em be ri jellem kettõs (ambivalens); a mese azonban ezt a kettõséget polarizálja: a hõsök vagy jók
vagy rosszak. A gyerek így tud azonosulni a jóval, szembeszegülni a rosszal. És végül, a mese
optimista élet szemléletet hirdet: a rossz legyõzhetõ, a jó elnyeri méltó jutalmát. Az ember ebben az
örökös harc ban nincs egyedül, társakra talál az emberek, az állatok, a növények között.

Szemléltetésképpen Hófehérke meséjét írjuk le, Bruno Bettelheim értelmezése szerint.
A mesehõs megszületése megbontja a családi élet korábban kialakult harmóniáját. A szülõk

ver sengeni kezdenek egymással a gyermek szeretetéért, valamelyik gyermektõl megvonják sze re te -
tü ket, vagy – mert a gyermekek megnehezítették a család anyagi helyzetét – a gyerekeket az erdõbe
vi szik. (Ez utóbbira l. Jancsi és Juliska, Hüvelyk Matyi.)

Hófehérke mostohája megirigyli lánya szépségét, fiatalságát, ezért el akarja pusztítani. Ám ter -
ve nem valósul meg. A vadász (aki a vadásztársadalomban az élelem megszerzõje, az életet ve szé -
lyez tetõ vadak elpusztítója volt) megkörönyül rajta. A törpék házában háromszor szembesül az éle -
té re törõ mostohájával. Nem tér ki, nem zárkózik el elõle, tudja, a felnõttek nem minden fenntartás
nél kül fogadják a közéjük növõ fiatalokat. A mérgezett alma (a szerelem szimbóluma) tetszhalálát
okoz za, amelybõl akkor ébred fel, mikor megjelenik rajongója és kérõje, az ifjú királyfi. (A halál a
gye rekkorból a felnõttkorba való átmenet szimbolikus jelzése.) A történet tehát a gyerek felnõtté vá -
lá sát mondja el, mesei szimbólumok segítségével. (L. még Csipkerózsika, Hamupipõke történetét).

A mese végigkísérte az embert az évezredek során. E hosszú út nem hagyta érintetlenül a mû -
fajt. Koronként más szüzsék, más konfliktusok uralták a mesét. A mese történelmi korhoz köthetõ
vál tozatai a mesei almûfajok. A továbbiakban ezeket tekintjük át.

A mese legõsibb formájának több elnevezése is van. Egyaránt nevezik varázsmesének, tün -
dér mesének, mitikus mesének, valódi mesének, sõt egyik válfaja alapján hõsmesének is. Ez a
mese a csodás elemet alkalmazza. Hõse emberfeletti erõvel, képességekkel, segítõtárssal és mágikus
tu dás sal rendelkezik. E mesében az emberi és a nem emberi világ képviselõi ütköznek meg, leg -
gyak rab ban azért, mert valamilyen egzisztenciális érték veszélybe kerül.

A mese szerkezete erõsen strukturált, gyakori a mesekezdõ és -záró formula. A magyar kul -
túrában e történetek egyik része keleti eredetû, mások pedig francia hatást tükröznek. Keletrõl
hozott me seelemek: a hõs csodás születése; a hõs hét évig szopik; az alakváltoztató, beszélni tudó,
hat-, hét-, nyolclábú táltosparipa; a mesehõsök birkózása; a lovon járó, evõ-ivó, birkózó, három-,
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kilenc-, ti zen két fejû sárkány; a sárkány palotájának aranyalmává változtatása; a griffmadár segítsége;
a nap és a hold kiszabadítása; az égig érõ fa megmászása; a hõs alvilágba való leereszkedése.

Ebbe az almûfajba sorolható a Sárkányölõ vitéz, A túlvilágra vitt királykisasszonyok meg sza -
ba dítása, Fehérlófia, A feleségrabló sárkány, A papucsszaggató királykisasszonyok, Borsszem Jan kó,
Az égig érõ fa, A három nádszálkisasszony, A békakirályfi, Az õztestvér, Egyszemû, Kétszemû, Há -
romszemû, Az élet vize, Az aranyszõrû bárány, Az aranyhajú ikrek, Terülj, terülj, asztalkám stb.

A legendamese a keresztény és a tündérmesei szemlélet keveredésébõl jött létre. A csodás
elem megmarad benne, ám erõsen vallásos színezetet ölt. Hõsei valóságos emberek és a keresztény
val lás szentjei (Krisztus, Szent Péter, Mária). A magyar legendamese bizánci és nyugat-európai for -
rás ra vezethetõ vissza, s a keresztény értékeket népszerûsíti.

Legendamesék: Krisztus megszaporítja a szegény asszony vásznát, Krisztus a fösvény asszonyt
tek nõsbékává változtatja, Szent Péter embert teremt, Krisztus görcsöket teremt a fába, Krisztus és
Szent Péter éjszakai szálláson stb.

A novellamese a reneszánsz korában vált népszerûvé. A magyar mesekincsben a 16–17. szá -
zad során honosodott meg. Hõsei reális emberek, akik tanácsot adnak/kapnak, lustaságuk, tu dat -
lan sá guk, fukarságuk miatt ütköznek meg egymással és környezetükkel. Gyakoriak a feleség meg -
re gu lá zásáról, valamint a rablásról szóló történetek. A novellamesébõl legtöbbször hiányzik a csodás
elem, vagy, amennyiben elõfordul, elveszíti eredeti funkcióját. A konfliktusra általában az erkölcsi
ér tékrend megsértése miatt kerül sor, s az igazságszolgáltatás is ennek megfelelõ: a jó erkölcsi sikert
arat, a rossz nevetségessé válik.

Novellamesék: Az okos lány, Az igazmondó juhász, Markalf, A cinkotai kántor stb.
Az állatmesék latin-olasz-német közvetítéssel honosodtak meg a magyar mesekészletben.

Mo ralizáló jellegûek. Sajátosságuk az alkalmazott szereplõkbõl ered: az emberi jellemet állatok tes -
te sítik meg.

A tréfás mesék meglepõ, furcsa eseményeket elõadó történetek. Szereplõik gyakran papok,
ki ka pós menyecskék, vénlányok, vándorok.

A tréfás mese sajátos válfaja a rátótiáda, amely valamely falu lakóinak bugyutaságát, mû ve let -
lenségét mondja el.

A formulamese (láncmese) azonos szerkezetû, de a szereplõket váltogató epizódokat felfûzõ
tör ténet (A kóró és a kismadár).

A csali mese tulajdonképpen alig tartalmaz epikumot: a mesehallgató érdeklõdését
felcsigázza és kielégítetlenül hagyja (A vörös kakas meséje).

A hazugságmese (bolondmese) egy visszájára fordított világot mutat be, halmozva a képtelen
hely zeteket, eseményeket.

E mûfaji áttekintés érzékelteti azt a fejlõdésutat, amelyet évezredek alatt megtett a mese.
A varázsmese alapját a mitikus és mágikus világértelmezés képezi. Szereplõi természetfölötti

vagy emberfeletti erõvel rendelkezõ lények, akik azáltal válnak hõssé, hogy legyõzik az emberi lét
fi zikai korlátait: áthidalják az idõ és tér nagy távolságait, alakot változtatnak, varázsszóval, va rázs -
erõ vel megteremtik, megvédik a hiányzó vagy veszélyeztetett értékeket. Akárcsak a mítoszok hõsei,
az embert képviselik a nem-emberrel, a rendet a káosszal szembeni küzdelemben. E cse lek mény tí -
pus nak kidolgozott formai és stilisztikai rendezõelvek felelnek meg. A varázsmese strukturált szer -
ke zetû. A cselekmény tagolására a hármas vagy a háromszor hármas szerkesztést alkalmazza (az ér -
ték veszélyeztetettsége, a hiány – próbák – az érték visszaszerzése, a hiány pótlása; a három próba;
a három testvér életútja). A cselekmény tagolása a mesei sztereotípia által is megvalósul. A me se -
kez dõ formula (Hol volt, hol nem volt...) a hallgatót eltávolítja a reális tértõl és idõtõl, bevezeti a me -
sei világba. A mesei átvezetõ formula (mentek, mendegéltek) az idõ, tér, történés szaggatottságát hi -
dal ja át. A mesezáró formula (Máig is élnek, ha meg nem haltak;Holnap legyenek a ti vendégeitek)
új  ra visszakapcsol a reális világba.

A mesei világot megjelenítõ poétikai eszközök közül gyakori az ellentét (emberi – nem em -
be ri; föl di – alvilági; kicsi – nagy stb.), a túlzás (kicsinyítés és nagyítás; ennek változatai a minõségi
és mennyi ségi), a hasonlat, a tulajdonnevekként szereplõ állandó jelzõ, az ismétlés.
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A mese az alapszinttõl napjainkig a változás következõ útját tette meg.
1. A cselekmény a mitikus, a mesei térbõl és idõbõl a realitás szférájába tevõdött át. A va rázs -

me se tér- és idõszerkezetét a grandiózum (nagy távolságok, nagyméretû térszíni formák, a hõsök
elõ re haladott életkora, a küzdelem nagy idõtartama stb.), a rugalmasság (három, hét napból álló év,
a tér és idõ átjárhatósága), a kiegészítõ világok tételezése (a föld alatti, az Óperenciás tengeren túli,
az égig érõ fa levelén elhelyezkedõ ország stb.), a szokatlan világelemek létezése (égig érõ fa, üveg -
hegy, kacsalábon forgó vár, a föld lika stb.) jellemzi. Ily módon a valóság határait megnyitja a le het -
sé ges világok felé. A novellamesék, a tréfás mesék e világot valószerûvé, olykor egészen hitelessé
ala kítják át, a történelmi emlékezet és tapasztalat, a tanult és megtapasztalt föld- és természetrajzi
re ali tásoknak a történetbe való beáramoltatásával.

2. Átalakult a mese társadalomképe. A világból hiányzó kultúrjavakat pótló kultúrhéroszok, az
em beriséget fenyegetõ nem-emberi lényt elpusztító hõsök után a csupán önmagukat képviselõ, de -
vi áns (normaszegõ) szereplõk következnek. A hõskép változásának állomásai: a hõs mitikus lény; a
hõs mitikus származású reális lény; a hõs reális lény, aki mágikus tudásra vagy varázseszközökre
tesz szert; a hõs reális lény, aki ellenfelét kijátszva gyõz (csaló, kópé); a hõs emberi gyarlóságai miatt
el bukik vagy nevetségessé válik.

3. Megváltozott a cselekmény természete. A varázsmese valamilyen kárszenvedéssel indul, hõ se
az elrabolt értéket szerzi vissza próbatételek árán. Küzdelmében emberek, állatok, növények segítik.

A hõs az emberiséget, a humánumot képviseli, gyõzelme a világ rendjét állítja helyre. Ezért a
me se a világ korrekciójának tekinthetõ.

A heroikum a hazugságmesében és a tréfás mesében ellentétébe, komikumba fordul át: a hõs
meg sérti vagy kijátsza társadalma érvényben levõ normáit.

4. A varázsmese szerkezete szabályokhoz igazodik. A történetet mesekezdõ formula vezeti be
és mesezáró formula zárja; a cselekmény általában hármas tagolású. A mesei almûfajok nagyobb ré -
sze azonban elutasítja a „forma uralmát”, a hármas tagolás szerkezetszervezõ ereje megszûnik. A
tré fás-, a hazugság- és a láncmese epizódjainak száma kötetlen, s a mesei formulákat is elvetik.

5. A mese eredetileg az õstudást, a mágia, a szakrális történések emlékét éltette. Utóbb azon -
ban áttévõdött a profán kultúra (fantázia, friss élmények verbalizálása) területére.

6. A felnõttek racionalizálódó szemlélete a kultúra periferiájára szorította a mesét, s ez ideig-
órá ig a gyermekkultúrában élt tovább.

Feladat

Figyeljék meg, hogyan érvel a mesék igaz volta mellett Dávid Gyula marosvécsi mesemondó.

Mondjon akárki, amit akar. Én az én eszem után így saccolom meg. Jézus is egy varázsló
volt. Mert a Jóisten is egy varázslatot csinált, hogy szent Mária megszülje Jézust, és Jézus is
kapott varázslatot szintén attól a nagy varázslótól, a Jóistentõl... Látja, innen jõnek a me -
sék. Érti? Innen jöttek a mesék. Aki ezeket olvasta és hallotta, ha egy kicsi esze volt, az össze -
gyûjtötte ezeket és magától, egy szó hozza a másikat, és bõvíti.

Az alábbi idézet a mese népszerûtlenné válását érzékelteti.

Mióta bejöttek a televíziók, azóta már nem ment éppen úgy a mese, nem húzta úgy a
mese a népet. S már nekem se volt olyan ándungom. Azelõtt, mikor kezdtem a mesét, jöttek
öt ve nen, hatvanan. Meséltem két napig egyszer egybõl, senki sem kelt fel, hogy nyissa meg
az aj tót. Azért még ma is van, hogy begyûlünk ide hozzám beszélgetni. Valaki megnyitja a
tévét, s mások leintik: »Hagyjátok a fenébe a televíziót!« Nem nézzük, amíg Gyula mesél,
többet ér az mindennél.

(Dávid Gyula, Marosvécs)
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