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Mesetarsoly címmel indított sorozatot a kolozsvári Stúdium Könyvkiadó, 

ennek első három kötetét ajánlhatjuk az olvasóknak, nem csupán a mesekedve-
lők számára. 

A kakas gúnyája 15 galego, A prérifarkas kalandjai 6 navajo, A furfangos vas-
verő 7 baszk népmesét tartalmaz. Hősmesék, állatmesék, tréfás mesék sorakoz-
nak mindhárom kötetben. Már az olvasásukkor, de az újraolvasásnál is úgy 
érzem, hogy ezeket a történeteket már olvastam valahol. 

Az emberi butaságot, konokságot, meg egyéb emberi gyarlóságot kigú-
nyoló, a bölcsességet, a furfangot, az okosságot stb. méltató tréfás mesék vagy 
az emberi tulajdonsággal felruházott állatokról szóló fabulák, tanítómesék egy-
egy mozzanata, eseménye, alakja magyar népmesekincsünkre, de más népek 
meséire, sőt még a műmesékre is emlékeztetnek. 

A galego mesék közül Rókáné asszony keresztelői a macska és az egér barát-
ságáról szóló Grimm-mesét juttatja eszünkbe. A Kinek szól a kakukk? olvasása-
kor csak a fülemüle szót kell kicseréljük, és Arany János: A fülemile című versét 
állíthatjuk mellé. Népmese, verses irodalmi feldolgozás – ugyanaz a téma. A 
kőleves pedig már a címében is ugyanaz, mint az ismert magyar népmesében. A 
gondtalan Xan olvastán egy Mátyás király-monda, a cinkotai kántorról szóló törté-
net ötlik fel bennünk, aki a király furfangos kérdéseire okosan válaszolt. S a 
vásárba igyekvő nagyapó és unokája történetén is nevetünk, sajnálkozunk a 
szereplőkön, mint ahogyan a mesemotívum magyar változatában sem tudunk 
tanácsot adni, ki üljön a szamárra – nagyapó, az unoka –, esetleg mindketten, 
esetleg vezessék kötőféken a szamarat. Olvashattuk a Heltai Gáspár Száz fabula 
bevezetőjében. 

A navajo mesék állatmesék. Ezek eredetéről Nagy Géza: A jószívű róka 
című kötet bevezetőjében ezt írta: „A tanító- vagy állatmese – latin nevén: fa-
bula – eredete az ember öntudatra ébredéséig vezethető vissza, az emberi tár-
sadalom fejlődésének abba a kezdeti korszakába, amikor az ember még min-
dent magára vonatkoztatott, mindent önmagához hasonlónak hitt, s az egész 
élő és élettelen világot képzeletében emberi tulajdonságokkal ruházta fel. Eb-
ben az önmaga képmására teremtett világban az ember más állat, élő és élette-
len zavartalan, összhangzó egységet alkotott. Mindent átlelkesített az emberi 
lélek, s minden úgy élt, érzett, gondolkodott, akart, cselekedett, mint az ember. 
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Ez a világ él népköltészetünkben”. Ebben a kötetben a prérifarkast becsapja a 
nyúl, madár helyett kaktuszt markoltat vele a varjú, a kígyó pedig a farkas farkát 
megégeti. Egy másik mesében a varas béka – amikor már a farkas lenyelte – a 
farkas gyomrát, szívét, tüdejét nyomkodta, gyömöszölte addig, amíg az levegőt 
sem kapott, és elszállt belőle az élet. 

A baszk népmesék kötetben is hősmesét, tréfás mesét és állatmesét talá-
lunk.  

 A három fiú című mese a Kriza János gyűjtésében és más mesekötetben is 
szereplő Terülj, asztalkám!-féle meseváltozattal találkozunk, ennek elemei pedig 
a régi indiai és ógörög mesékben is szerepelnek. A Kastillopranko mese főhősét 
szárnyas oroszlán segíti célját elérni, mint ahogyan Fehérlófiát griffmadár hozza 
föl az alvilágból, és János vitézt is griffmadár repíti haza szülőfalujába. Az ember 
által kiszabadított farkas mese témája Aesopus, Heltai Gáspár és Benedek Elek 
meséiben köszönnek vissza. A kígyó meg az ember mese témája Benedek Elek: 
Az ember a legerősebb című mesetéma rokona, s az ördögtől sem félő, azt meglo-
vagoló székely asszonyra gondolhatunk akkor, amikor Patxi, a vasverő című 
baszk mesét olvassuk. 

E három kötet meséinek és más népek mesekincsével való kapcsolatát 
hadd egészítsem ki egy történettel, amelyet nemrég ismerhettünk meg: egy ék-
írásos asszír agyagtáblán olvasható, amely 1951-ben került elő a föld mélyéből a 
kisázsiai Sultantepe közelében: A nippuri szegényember. 

Az asszíriai Nippurban tengette életét Dzsimil-Ninurta szegényember. 
Egy napon összeszedte maradék pénzét, vett egy kecskét, és elhajtotta a város-
bíróhoz, azt remélte, hogy az ajándék fejében megjutalmazzák. A városbíró 
azonban jogos adóként fogadta a kecskét, s egy darab csontot adott „fizetsé-
gül”. Dzsimil-Ninurta háromszoros bosszút esküdött a bíró ellen. Elment a 
királyhoz, kérésére kapott hintót, nemesi ruhát, és úgy tett, mint aki aranyat 
ajándékoz Nippur városának, s addig beszélt a bírónak, míg az elaludt, így a 
szegényember „visszalophatta” az aranyat, majd jól elverte a bírót. Másodszor 
orvosi álöltözetben férkőzött a bíróhoz, és újra elnáspángolta. Harmadszor 
rávett egy férfit, menne a városkapuhoz, és kiáltsa, hogy ő a „kecskés ember”, 
majd oldjon kereket. Míg a városbíró emberei az állítólagos kecskés embert 
üldözték, addig ő a magára maradt ellenségén kitöltötte bosszúját, derekasan 
megverte harmadszor is (A nippuri szegényember története – az eredeti verses mű –, 
Julow Viktor: Árkádia körül című kötetében.) 

Ki ne ismerne rá a három évezred alatt is oly keveset változott történetre? 
Faragó József szerint ez az ókori történet a Lúdas Matyi mesetípus legelső írott 
változata. Az asszíroktól került talán az Ezeregyéjszaka egyes változataiba, de 
felbukkant a perzsáknál, a törököknél, a görögöknél, majd Szicíliában, Olaszor-
szágban, a katalánoknál, Franciaországban, sőt Skandináviában is! Ezeken a 
tájakon a hős borjút, sertést hajt a vásárra. A mesének e másik, észak felé vonu-
lási irányát is felderítették, Arábiából Grúziába, onnan az oroszokhoz – itt már 
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a viszályt okozó állat a lúd (!) –, az ukránokhoz, a románokhoz és a moldvai 
csángókhoz. 

Fazekas Mihály a maga művét „eredeti magyar regé”-nek nevezte, ihlető 
forrását a magyar folklórban jelölte meg, de a témával két helyen is „találkozha-
tott”: 1788-ban, a moldvai hadszíntéren, ahol a csángómagyarok között egy 
Ludas című mese is él, de szűkebb pátriájában is, a Magyar Alföldön, ahol a 
Ludas Matyi-szerű történetek Csere Ferke, Bezzeg Miska, Gúnár Jóska neve 
köré fonódnak. Talán így születhetett meg a Lúdas Matyi, amelyben „először 
emelkedett irodalmi rangra a magyar elbeszélő hagyomány, a mesemondás” 
(Szilágyi Ferenc). Tengernyi idő: 2500 esztendő telt el a sultantepei agyagtáblá-
tól Fazekas művéig, és a mesemondók megszámlálhatatlan sokasága ápolta-
csiszolta, fejlesztette és alakította át – a történelmileg-társadalmilag változó 
helyszínek, igények, viszonyok közepette – a Lúdas Matyi-mesét, amelyről iga-
zán elmondható, hogy „évezredek és embermilliók közös alkotása” – véli Fara-
gó József. 

Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese című válogatásában is feldolgozta a 
mesét. A Csalóka Péter című népmesét Asztalos István dolgozta át Jóska című 
(Állami Irodalmi Kiadó, Bukarest) kötetében, Furfangos Márton címmel A rátóti 
csikótojás című kötetben (Állami Irodalmi Kiadó, Bukarest) találhatjuk meg Ma-
tyi egy másik „testvérének” történetét, a Minden napra egy mese (Móra Kiadó, 
Budapest) kötetben pedig egy bolgár népmesét olvashatunk: Ravasz Péter meg a 
szakács címmel, de egy japán népmesét is, Sült hal illata, pénz csörgése címmel. Ion 
Creangă: Mesék című kötetében (Fordította Sütő András, Ion Creangă Kiadó, 
Bukarest) szerepel a Facsaratos Fancsari (Păcală) című meséjével. A Móra Kiadó 
adta ki tréfás mesegyűjteményét: Till Eulenspiegel kópéságai címmel. Benedek 
Elek: Kék mesekönyv-ében (Kriterion Kiadó, Bukarest) találjuk A tréfacsináló 
Dzsuha arab mesét. Kazah népmese nyomán írta meg Szilágyi Domokos a Gaz-
dag Hasszán és koldus Ali című verses meséjét, és azt hiszem, hogy a sort még 
folytatni lehetne, csak kutatni kellene meséinket, bármely nép mesekincsét, 
hiszen a motívumok csak változnak, újabb és újabb változatok születnek, szü-
lethetnek mindannyiunk örömére.  


