
 
KESZEG VILMOS 

 
 
 
 

 
 
 

MŰFAJISÁG 
A FOLKLÓRBAN 

 
 

III. rész 
 

Részletek a Magyar népi kultúra 
című tankönyvből 

 
 
 

Erdélyi Tankönyvtanács 
1999 



A szöveggyûjteményben olvasható A Zõd király fia címû mese alapján tekintsük át a va rázs -
me se tartalmi, szerkezeti, stilisztikai és pragmatikai sajátosságait.

A mesekutatás az összehasonlítás és a mesék területi elterjedtségének vizsgálata céljából a me -
sé ket típusokba sorolja. Egy típusba tartoznak az azonos cselekménnyel rendelkezõ történetek. A
Zõd király fia címû mese típusszáma AaTh 317 (a típusszimbólum a nemzetközi mesekatalógus
össze állítói, A. Aarne és S. Thompson nevének kezdõbetûjét tartalmazza), típuscíme pedig Az égig
érõ fa. Közép-Európában e mesetípusnak 70-nél több változata ismeretes, többnyire a magyar nyelv -
te rületrõl. A mesekutatók ezekbõl az adatokból állapították meg, hogy a mesetípus magyar eredetû,
a magyar nép Európába való érkezésekor hozta magával. E feltételezést az is alátámasztja, hogy az
égig érõ fa és megmászásának motívuma része annak a sámánisztikus világképnek, amelyet a hon -
fog laló magyarság ismert.

A mesetípus cselekményét a Magyar népmesekatalógus 2. kötete (Bp., 1988) a kö vet ke zõ kép -
pen foglalja össze: A mesehõs az égig érõ fára felmászik. Így a felsõ világba jut. Az égig érõ fa le ve lein
egy királykisasszony él. A hõs feleségül veszi a királykisasszonyt. Ide tartoznak azok a vál to za tok is,
amelyekben arról van szó, hogy elõzõleg a sárkány viszi a királykisasszonyt az égig érõ fára.

A mesetípus gernyeszegi változata a következõ epizódokat (epikus egységeket) tartalmazza:
1. Zõd király fia feleségül veszi Fekete király lányát. 2. A királynak megjósolják, hogy lányát ve sze -
de lem fenyegeti. 3. A jóslat beteljesedik. 4. Jóska vállalkozik a lány megmentésére, felkészül az útra.
5. Jóska eljut az ötfejû sárkány birodalmába, a sárkány szolgálatába szegõdik. 6. Jóska feltáplálja a
tál toslovat s felkészülnek a visszatérésre. 7. Visszatérés közben elpusztítják a sárkányt.

A hõsepikában gyakran elõforduló két témára bukkanunk e mesében: a feleségszerzésre és a
ki rályi hatalom átvételére. A feleségszerzés minden esetben feltételekhez kötött, melyek teljesítése
so rán a hõsnek rátermettségét, tudását, erejét kell bizonyítania. E próbákra bolyongása során, szü -
lei tõl távol kerül sor. A próbatételek gyakoribb formái: szolgálat, elrejtett tárgy megkeresése,
talányok meg fejtése, a rászorulók (hálás állatok) megsegítése, párviadal (birkózás, kardozás,
buzogányhajítás, nyi lazás), nagy távolságok megtétele. A bolyongás mögött az exogám házasság
intézményének tisz te letben tartása is meghúzódik. (A házasulandónak más törzsbõl, nemzetségbõl,
országból kell fe le sé get hoznia.) A feleségszerzésre, eltérõ formában, kétszer kerül sor e mesében.

A világ különbözõ népeinek körében élt az a meggyõzõdés, hogy a fejedelemség égbõl jövõ,
szak rális eredetû intézmény. A fejedelmet az égiek választják ki. A kiválasztottság jele az égbõl alá -
hul ló kard (például Attila mondája), a testi jegy (aranyhaj, nap, hold, csillag alakú jegy a homlokon,
vál  lon, nagy erõ stb.), a születést kísérõ természeti jelenségek (földrengés, napfogyatkozás, csillag
meg  je  lenése az égen stb.). A kiválasztott fejedelem egészséget, bõséget, termékenységet, gyõ zel me -
ket biz tosít népének. Ha azonban a király megöregszik, megbetegszik, vereséget szenved, országát
ter  mé szeti katasztrófa sújtja, az annak a jele, hogy az égiek elfordultak tõle, s a hatalmat az ország
ér  de kében életerõs utódnak kell átadnia. (Ezt a meggyõzõdést alkalmazza a rituális fe je de lem vá lasz -
tás, amelynek nyomát a magyar történelemben az Álmos és Árpád közötti hatalomcsere õrzi. Me -
sék  ben szintén elõfordul az öregek lebunkózásának szokása, amely a magatehetetlenek elpusz tí tá -
sá val a veszélyt hárította el.)

A fejedelemség szakrális voltára a mesében még egy elmosódott, átértékelõdött utalást ta lá -
lunk. Minthogy a fejedelem az égiek földi képviselõje, helytartója, tisztaságát meg kellett õriznie.
Föld re nem léphetett, nem kerülhetett emberek szeme elé, a nap nem süthette meg. Ezért alakult ki
a kettõs fejedelemség intézménye, amelyben a tabu korlátozta fejedelmet profán alter egója he lyet -
te sítette. A tabu megszegése miatt jelen mesében a király lánya kerül veszélybe.

Természetesen, mindkét képzet eredeti formája erõsen elhomályosodva fordul elõ.
A mesében további archaikus elemek szerepelnek, szimbólummá lényegülve.
Az égig érõ fa a sámánisztikus világkép világfája, amely a föld középpontjában állva a világ

há  rom rétegét köti össze. Gyökerei az alvilágba, a csúszómászók, ártó szellemek birodalmába nyúl -
nak, törzse az emberi világot fogja át, koronája az égbe, az embert segítõ szellemek világába hatol
be. A sámánisztikus szertartások során a sámán lelke e fa mentén jut el a szellemek birodalmába.
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Meséinkben a világszintek közötti átjárás az egyik leg ne -
he zebb próba. Az utazás feltételeit (varázseszközök, táltosló, va -
rázs szavak) csupán a beavatottak ismerik vagy birtokolják (ese -
tünk ben a háromszáz éves javasasszony, a táltosló), a hõsnek az
õ rokonszenvüket, jóindulatukat ki kell érdemelnie.

Jóska az égig érõ fát a félig arany, félig acél fejsze se gít sé -
gé  vel mássza meg. A fémek a primitív kultúrában mágikus erõ vel
bír nak. A mágia szerint a fémeket az égitestek érlelik, s tõlük kap -
ják erejüket. A megfelelések a következõk: Nap – arany, Hold –
ezüst, Mars – vas, Merkúr – acél, ón, Jupiter – sárgaréz (ké sõbb
arany és ezüst ötvözete és ón), Saturnus – ólom, Venus – réz. A
fé mek mágikus erejét aktivizálta az amulett (ékszer) viselés. Fém -
tár  gyakat helyeztek a halott mellé is a védelem biztosítása cél já -
ból, s a sámán díszei között is nagy szerepet játszottak a fémek. 

Minthogy a fémek az égi hatalmak adományai, felszínre ho -
za taluk, ötvözésük és megmunkálásuk különleges ké pes sé ge ket
fel tételezett. A bányászok, kovácsok, ötvösök ezért voltak köz tisz -
te letben álló vagy rettegett személyek. Mesénkben a hõsnek ezért

kell a város szélén lakó (el kü lönített, ki közösített) kovácshoz fordulnia. A kovács pedig vak és éjjel
dolgozik. E kitételek meg ér tése további kul turális háttereket feltételez. A fizikai vakság egyenértékû a
transzcendencia felé va ló nyitottsággal. (A mesé ben még találkozunk egy hasonló utalással: a
háromszázéves éves ja vas asz-szony, a titkok tu dó ja gyufaszállal támasztja fel szemhéját, hogy lásson.
A két legendás alakú költõ, Ho mérosz és Osszián szintén vak volt.) Az éjszaka a nappallal való
oppozíciójában jut sajátos jelen tés hez. A nappal a profán idõ, az éjszaka a transzcendencia ideje.
Ilyenkor járnak be az emberi vi lág ba a természetfölötti lé nyek (halottak szelleme, tisztátlanok), s ekkor
ront a boszorkány, vé gez he tõ a fekete mise.

Útnak indulás elõtt „mindenféle jó ételt” készíttet magának a mese hõse. Az erõgyûjtést szol -
gá ló búcsúétkezés a mesék mellett a hõsénekekben is gyakran elõforduló motívum.

Ugyancsak õsi elem a mesében és az eposzban a csodálatos ló. A térben mind vízszintes, mind
füg gõleges irányban óriási távolságokat tud megtenni. A hõs leromlott állapotban találja, s égõ pa -
rázzsal táplálja fel.

A mese sajátos tér- és idõszerkesztésére utaltunk már. A tér kétszeresen, vízszintesen és füg -
gõ legesen strukturált. Szegmentálását a mese a távolítással és az erõs kontrasztokkal valósítja meg.
Zõd király fiának hat esztendeig, hat hónapig és tizenegy napig kell mennie, míg megérkezik a Fe -
ke te király palotájába, Jóska pedig kilenc kerek esztendeig mászik az égig érõ fán. A tér- és idõ -
szeg men tumok eltérõ jellegét esetünkben a zöld–fekete oppozíció képviseli, más mesékben az
ezüst–arany–gyémánt erdõ, a világos–sötét oppozíció szolgál ugyanerre a célra. Az idõ másfajta tör -
vé nyére utal a három, a hét napból álló év.

A mese adós marad mind a térbeli, mind az idõbeli folytonosság hiteles leírásával. A cse lek -
mény csupán a tér bizonyos pontjain zajlik, a pontok közötti távolság áthidalása a hõs elé
tornyosuló aka dály, vagy a mesei sztereotípia által történik (például ment, mendegélt).

E sajátos világszemlélet a mesei szimbólumokban fejezõdik ki. A szimbólumok rendszerét a
du alizmus jellemzi.

A mesei világ törvényeire való áthangolódást, valamint az ebbõl való kilépést a mesei szte reo típia
valósítja meg. A Zõd király fia meséjében e szerkezeti egységek terjedelmesek és epikus jel le gû ek.

A mese végig kapcsolatot tart a realitással. A mesemondó saját élettapasztalán szûri át a ha -
gyo mányos cselekményt. (A mese szereplõi tisztek; a hõs óráját nézi; a királyi udvart drótkerítés sze -
gé lyezi; a Zõd király feleségének haláláról szóló beszélgetés a mindennapokból átültetett
párbeszéd.)

A mesei világ kiépítésében szerepet játszik az ellentét (Zöld–Fekete; lent–fent), a hasonlat, a
túl zás (a napra lehet nézni, a királylányra nem), valamint a fokozás (a rendre elõhívott száz, kétszáz,
háromszáz éves javasasszony).
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A mese mûfajában a verbális kód dominál. Ezt a mesemondó olykor vizuális és kinezikus je -
lek kel egészíti ki (mimika, mozdulat).

És végül, arról sem kell megfeledkeznünk, hogy a szöveg formálódásában nagy szerepet ját -
szik a hallgatóság. A hallgatóság összetétele, érdeklõdése, reakciói (közbeszólásai) olyan kon tex tu -
ális tényezõk, amelyekhez a mesemondó elõadás közben igazodik. Nem érdektelen tudni, hogy a
szö veggyûjteményben olvasható meseváltozat 1967-ben hangzott el, kilenc-tíz idõs hallgató és a
gyûj tõ Szabó Judit jelenlétében. 

A mesemondó Berekméri Sándor 1896-ban született Gernyeszegen. Munkás és földmûves volt,
közösségének megbecsült tagja.

Meséit a családban, a katonaságban, munkatársaitól és könyvekbõl tanulta. Mesélni mun ka al -
kal makkor (kukoricahántáskor), munkaszünetben, gyalogláskor, a katonaságban szolgálat idején
szo kott. Egyik hallgatója nyilatkozta róla:

Én úgy szerettem hallgatni, hogy saha el nem aludtam, ha reggelig mandta, akka se.
Most már nem tudnám megmandani, hogy mirü is szólatt a mese, de azt élvezetes vót hall -
gat ni. Neki csak egy szót kellett mandani, hogy mirü is, s aztán õ akkara mesét csinált be -
lõ le, hagy reggelig tartatt, s ha kellett még két-három östö is.

Feladat

Állapítsák meg, milyen természetû különbségek vannak a szöveggyûjteményben közölt, kü -
lön bözõ almûfajokba tartozó népmesék között (cselekmény, szereplõk, tér és idõ, esztétikai mi nõ -
sé gek, stilisztikai eszközök, terjedelem).

Vajon hány mesét tudhat egy közép-európai/…/mesemondó? Ovidiu Bîrlea, a román me se -
mondók repertoárját vizsgálván, arra a következtetésre jutott, hogy a román mesemondók –
már akikkel természetesen a folkloristák foglalkoztak – nagyobb részt húsz mesénél ke ve seb -
bet tudnak. A húsz és negyven közötti mese elmondása ritkább, az ennél nagyobb re per tó -
rium pedig a különösen jó memóriájú mesemondóknak sajátja. A legtöbb mese, amelyet
egyet len román mesemondótól, egy hetvenhét éves öregtõl gyûjtöttek, nyolcvanöt. Kite kint ve
Európára, a nemzetközi szakirodalom alapján tudjuk, hogy van néhány ír mesemondó két -
száz és háromszáz közötti mesetudással. Néhány más nevet is tudunk, a svéd cigány
Taikont, az észt Jürjensont kétszázötven és néhány mesével Közép-Európában. A kétszázas
szá mot eddig tudtommal a magyar cigány Ámi Lajos lépte át, kétszázhatvanhét mesével.
Kü lönben azt hiszem, nem lehet egészen véletlen, hogy Taikon is és Ámi is cigányok vagy
fél cigányok. Európában pedig õk a rekorderek. Mesekutató pályám során mégis ta lál koz tam
olyan mesemondókkal, akiknek a repertóriuma jelentõsen nagyobb.

/…/ A ma 81 éves Mátyás Dénes/…/ fiatalabb korától fokozatosan és most az utóbbi év ti -
zedben teljesen megvakult. Tõle 1966–68-ban 3 év alatt felvettem 365 prózai alkotást, amely
teljességgel hagyományos anyag. Kocsis Miklós repertoárja, mint láttuk, olvasással, gyûj téssel
nõtt nagyra, Gyõri Klári néniében pedig vannak igaz történetek is. Mátyás Dénes tu dása

teljesen hagyományos. /…/ Jelenlegi tudásom szerint Dénes bácsi Európában ezzel a 365
meséjével jelenleg a legmesszebb áll, vaksága folytán megélesedett a memóriája, szót lan
magányában kifejlõdõtt közlési vágya, nagy türelme és odaadása, és mindennek kö szön -
hetõ, hogy ezt a hatalmas anyagát hét gyûjtõút alkalmával felszínre tudtam tõle hozni,
össze tudtam gyûjteni.

(Faragó József: A mesemondók repertoárjának kutatása. In. Voigt Vilmos (szerk.):
A száj ha gyo mányozás törvényszerûségei. Bp. 1974. 63–64.)

Kérdés: Mivel indokolják a cigány mesemondók repertóriumának gazdagságát? Hogyan vé le  -
kednek egy egyén epikus repertóriumának terjedelmérõl? 
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Szintén az elõbb megnevezett kötetbõl vettük át egy orosz mesekutató egy gondolatát:
Amikor a mesemondó teljes fényben mesél, amikor mindenkit lát, maximálisan élhet a

vi lá gossággal mimikai, dramatikai vonatkozásban. Ha viszont a mesemondó sötétben
mesél, el kell hagynia mindezeket a kifejezési momentumokat, a látványnak azokat az
eszközeit, ame lyekkel eddig lekötötte hallgatóit, és fokozottabban kell támaszkodnia az
intonációra, ma gának a szónak emocionális tartalmára.

(Guszev, V. J.)

A mesemondás „látható” nyelvének milyen nemverbális kifejezési lehetõségei vannak? Mi lyen
egyéb folklórmûfajt tudnak megnevezni, amelynek elõadásában a mimika, a gesztus nagy sze re pet
játszik?

ÉLETTÖRTÉNET – ÖNÉLETÍRÁS

Az önéletírás a magyar irodalomban a 17–19. századok közé esõ korszak népszerû mûfaja volt.
A 17. századi emlékiratokat a gyors és ellentmondásos történelmi események megörökítésének és az
ön igazolás szándéka termelte ki (Bethlen Miklós, Kemény János, Tótfalusi Kis Miklós). A kuruc sza -
badságharc elbukása után, a nemesség cselekvésterének beszûkülése után a mûfaj de mok ra ti zá ló dik, a
vallásos, a kulturális és intim élet leírására szakosodik (Árva Bethlen Kata, Rákóczi Ferenc, Apor Péter).

Az önéletírás a 19. századtól ismeretes a népi kul -
tú rában. Egyes feltételezések szerint a forrását a fõúri
em lékirat képezte. Valószínûbb azonban, hogy a mûfaj
vál tozatai között nincs genetikai kapcsolat, s a népi ön -
éle tírás egyrészt a szóbeli epika (monda, igaztörténet),
más részt a népi feljegyzésirodalom (gazdasági naplók,
csa ládi krónikák) hagyományaiból született.

A néprajz késõn, mindössze századunk közepén
fi gyelt fel e vallomásokra, elsõsorban dokumen tum ér té -
kük miatt. Valójában azonban az élettörténet s annak
írott változata, az önéletírás nem fedi teljesen a meg -
örö kí tett eseményeket. Több is, kevesebb is, másabb is
an nál. Ezért szükséges az életpálya (életút) és az élet -
tör té net (önéletírás) elhatárolása.

Az életpálya az egyén számára az élet meg élé sé -
hez eleve adott társadalmi, gazdasági, kulturális, erkölcsi
ke retek (normák, eszmények, körülmények) és az egyén
sze   mélyes (erkölcsi, értelmi, fizikai) képességeinek,
adott  ságának, meggyõzõdésének szakadatlan szem  -

besítése révén alakul. Tehát egyszerre objektív és szub jektív tényezõk végterméke.
Egyedei számára minden közösség életpályamodellt közvetít (milyen a jó / a rossz / a szor -

gal mas gyermek; hány éves korban kezdhet udvarolni a legény; mikor kell családot alapítani; milyen
a jó gazda / a rendetlen háziasszony; illik-e férjhezmennie az özvegynek; milyen temetést érdemel
meg a halott stb.). E modellt az elõdök és a kortársak példája közvetíti, a modellnek való meg -
felelést, akár  csak a tõle való elhajlást a közvélemény reagálja le. Az egyén a maga életét ehhez a
modellhez iga  zítja, vagy tudatosan igyekszik eltérni tõle.

Az életpálya ily módon maga is alkotás, önmegvalósítás.
Az élettörténet (önéletírás) az életpálya szimbolikus megjelenítése, s csak nagyvonalakban

egye zik meg vele.
Az életét elmesélõ, leíró személy a szöveget mindig egy beszédhelyzet keretein belül alkotja

meg. A helyzet összetevõi (a szándék, a hallgatóság, a rendelkezésre álló idõ, a beszéd- és írás kész -
ség stb.) meghatározzák a szöveg tartalmát és minõségét. A beszélési szokások, hagyományok
ugyan akkor a külsõ formára vonatkozó megoldásokat (epikus és nyelvi sztereotípiák, élettörténet
mo dell) kínálnak fel.

Az életpálya és élettörténet egymástól való elhajlásának néhány jellegzetes formáját soroljuk
fel. A szerzõ szándékosan vagy a felejtésnek tulajdoníthatóan szelektív módon emeli be életének
ese  mé  nyeit a történetbe (például elhallgatja kudarcait); átrendezi az események kronológiáját
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(késõbbre tesz ko rábban megtörtént eseményeket); magának tulajdonít másokkal megtörtént ese -
teket; meg vál toz  tat ja egyes eseményeknek az életében játszott szerepét, jelentõségét; megjegy zé -
sekkel meg pró bál ja be folyásolni a történet recepcióját stb. Az élettörténet tehát egy alkotási folyamat
végterméke. 

A folklórtermelés hagyományosan egy homogén közösség keretein belül történik. Az élet tör -
ténet viszont sajátos helyzetben jön létre. Néhány vallomás arról gyõz meg, hogy a szerzõ vagy nem
ta lál hallgatót mondandója számára, vagy pedig az (idõben/térben) távol van tõle.

Önéletírások ilyen jellegû részletét idézzük: Kinek panaszkodjak? Kinek mondjam el? Nincs ki -
nek. Neked fogok panaszkodni, te papír, más senkinek... (Botos Amália, Marosvásárhely) Kö rül be lül
tíz esztendõvel ezelõtt úgy gondoltam, hogy jó lenne, ha megírnám az életem rajzát, amit – ha ki ad -
ni nem is lehet – legalább a fiam és az unokáim (mert ilyenre sokra vágytam) saját okulásukra fel -
hasz nálhatnak. Egy ember hányódásain keresztül megismerhetik a társadalom jó vagy rossz oldalát,
ab ból az idõbõl, amelyet én átélni kényszerültem. (Buzogány Béla, Újszékely) Megkérem szépen,
hogy nyomtassák ki, hogy az utódaim olvashassák, hogy hogyan éltek az elõdeik. (Simó József, Gyu -
la kuta) Most végiggondolom sírva e pocsék írásom, s sírva kérek bocsánatot attól, kinek kezébe ke rül.
S kérem, ne vegye hazugságnak egyetlen betûjét se... (Gyõri Klára, Szék)

E beszédhelyzet sajátosságai a következõk.
1. A beszélõközösség kerete kitágul, virtuálissá válik. Egyedei (alkotó és befogadó) nyelvi, kul  -

turális, érdeklõdési, foglalkozási tekintetben távol kerülnek egymástól és a beszélõtõl. Ennek kö vet -
keztében a mû megítélése nem egységes.

2. A befogadók nem az alkotás pillanatában és színhelyén szembesülnek a szerzõvel és az al -
ko tás végtermékével, hanem különbözõ idõpontokban, különbözõ földrajzi pontokon, különbözõ
kul turális és életkörülmények közepette.

3. E helyzet következtében az üzenetközvetítés hagyományos módozatai és csatornatípusai
csõ döt mondanak. Sem a szóbeliség, sem a kézírás nem képes eleget tenni a sajátos beszédesemény
kö vetelményeinek. A beszélõ az üzenetét kénytelen alávetni egy többlépcsõs mechanizmus javító-
vég legesítõ törekvésének. A kötet gondozója, gépelõje, lektora, szerkesztõje és terjesztõje az új be -
szé lõközösség kulcsszerepet játszó egyede lesz.

4. Ilyen körülmények között megváltozik maga a beszélõ is, illetve személyének státusa. A ha -
gyo mányos beszédhelyzetben a beszélõ a konkrét körülmények között közösségi igényt elégített ki,
s ezáltal a közösség szereprendszerében jól körülhatárolható helye és presztízse volt. Az új kö rül -
mé nyek között nem szûk környezete, hanem egy virtuális közösség számára alkot, szûk környezete
jel- és szimbólumrendszerét használva.

Összegzésként elmondható tehát, hogy az élettörténet mûfajában, valamint létrejöttének fo lya -
ma tában mind a folklór, mind a hivatásos mûvészet sajátosságai megtalálhatók. A szerzõ nem ismeri
kö zönségét, a mû elszakad az alkotófolyamattól, hordozza alkotója nevét, rögzített jellegû. Olyan je -
gyek ezek, amelyek a mûfajt a hivatásos irodalom felé közelítik. Az élettörténet azonban mégsem
ol vad be az irodalomba. A szerzõ nem/alig ismeri az irodalom hagyományait; mûveltségét és ízlését
több nyire a folklór alakította ki. A mûalkotás tudatos tartalmi-formai megszerkesztésével szemben
az élettörténetre egyfajta szinkretizmus, lazaság jellemzõ. S továbbá: az élettörténet a népi epika
szem lélete, szövegszerkesztési szabályai alapján jön létre. 

A népi élettörténetek kiadásának sorát Tamási Gáspár nyitotta meg Vadon nõtt gyöngyvirág cí mû
kö tetével (1971), majd követte ezt egy széki asszony, Gyõri Klára Kiszáradt az én örömem zöld fá ja
(1975), Kocsis Rózsi Megszépült szegénység (1988), György Zsuzsa Egy küzdelmes élet (1997) cí mû köny -
vével. A Salamon Anikó által szerkesztett Így teltek hónapok, évek (1979) öt szerzõ val lo mását tar tal -
mazza. Zsigmond Erzsébet Sirató. Életem panaszos könyve (1995) címû írása napló és le velek for má já -
ban követi végig a szerzõ életét. A Leírtam életem... (1987) címû kötet tizenkét nap lót tesz közzé.

Feladat

Hasonlítsák össze Kocsis Rózsi és Zsigmond Erzsébet önéletírását. Milyen eltéréseket találnak
a szöveg tartalmában, hangvételében, kidolgozásában, az emlékek asszociálásában? Miben érhetõ
tet  ten az önéletírás alkotás jellege?
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