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Napjaink mesemondása1

A népmesével többféle tudományág képviseletében és módszertanával foglal-

kozhatunk, a néprajztudományon belül is több irányzata jött létre a mesekuta-

tásnak. A legismertebbek: a meseszüzsék földrajzi elterjedését, történeti réte-

geit vizsgáló, összehasonlító ún. földrajzi-történeti irányzat2, a Propp nevéhez 

köthetõ alaki-szerkezeti, ún. morfológiai vizsgálatok3 és a mesemondó-köz-

pontú, egyéniségkutató módszert alkalmazó „budapesti” iskola4 .

 Ez utóbbihoz csatlakozva, elõadásunkban nem a gyermekirodalom 

részeként létezõ, átírt-átszerkesztett mesérõl, hanem a népmesérõl mint 

a népköltészet egyik mûfajáról, az élõszóban, az elmondás folyamatában 

létezõ népmesérõl, annak manapság tapasztalható létmódjairól szeretnénk 

beszélni.

 A következõ kérdésekre keresünk választ, miközben kétéves közös mun-

kánk tapasztalatairól szeretnénk számot adni és a téma iránt érdeklõdõket 

együttgondolkodásra felhívni:

 Mit mond a mesekutatás a hagyományos mesemondás technikájának átad-

ható-tanítható elemeirõl?

 Élõnek nevezhetõ-e a mesemondás hagyománya a magyar nyelvterületen? 

A mai, megváltozott körülmények milyen változásokat hoztak a „klasszikus”, 

hagyományos mesemondási szokásokhoz képest?

 Milyen szerepet játszanak e hagyomány mai állapotában a mesekutatás 

eredményei, illetve a mesével a gyakorlatban foglalkozó óvónõk, tanítók, drá-

mapedagógusok ismeretanyaga, szemléletmódja? Milyen teendõi lehetnek a 

kutatásnak, a kulturális mintákat közvetítõ-átadó pedagógusoknak, a közmû-

velõdésben tevékenykedõknek?

 1 A 2004. szeptember 21-én, a „Mesemorzsák” c. konferencián elhangzott elõadás szerkesz-
tett változata

 2 Lásd Aarne, A.–Thompson, S. 1961.
 3 Propp, V. J. 1995; Csikesz E. 1986.
 4 Ortutay Gy. 1960. (A népmesérõl és kutatástörténetérõl összefoglalóan lásd Banó I. 1988, 

Voigt V. 1989 és 1998)
 Nemcsak a néprajz, más történeti és társadalomtudományok, sõt a lélektan egyes irány-

zatai is kutatják, értelmezik, felhasználják a meséket. Ilyen pl. a mesék mûvelõdéstörténeti 
összefüggéseit vizsgáló iskola (Darnton, R. 1987; Heller B. 1996); a lélektan pszichoana-
litikus vonulatához tartozó freudi (Bettelheim B. 1985) és jungiánus (Von Franz, M. 1995, 
Kast, V. 1997) megközelítésû meseértelmezés. A lélektani megközelítések közt természe-
tesen megtalálhatóak a meséket a konkrét terápiás gyakorlatban eszközként (is) használó 
irányzatok: így például a tranzakcióanalízisben, a gyermekrelaxációs technikákban vagy 
„maszkulinizmusban” játszik fontos szerepet a mese mint mentálhigiénés technika (Bly, R. 
2000).
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A mese „három élete”. A népmese hagyományozódásának változásait, a 

napjaink mesemondásához vezetõ utat megfogalmazhatjuk oly módon, hogy a 

mese „három életé”-rõl beszélünk5: a népmese „életének” (formai-funkcióbeli 

történetének) három fontosabb szakaszát, illetve inkább formáját különböz-

tetjük meg. Ezek a szakaszok részben idõbeliek, de fõként egy viszonyt: a kö-

zösségnek a meséhez, a mesemondói hagyományhoz való viszonyát jellemzik.

 A mese „elsõ élete”: amikor a népmese egyenlõ a „mondott” szöveggel, a 

hagyományos mesemondás „eredeti” állapota, vagyis a hagyományos közössé-

gekben, a szájhagyományozás törvényei szerint tovább élõ népmese.

 A mese „második élete”: amikor a népköltészet „fölfedezésével” írásban rög-

zítették, majd ezekkel az írott változatokkal azonosították a népmeséket. A XIX. 

századtól a népmese is jórészt olvasmány lett a mûvelt nagyközönség számára, 

részben a tudományos meseközlés, részben (klasszikus íróink-költõink átiratai 

révén) a gyermekirodalom részeként.6

 A mese mai, „harmadik élete” lényegében visszatér az elsõ, élõszóban 

létezõ formához: ez a mesemondás folklorizmusa. Napjaink mesemondóira, 

felnõttekre és gyerekekre leginkább az jellemzõ, hogy könyv-meséket, esetleg 

néprajzilag hiteles gyûjtéseket használnak, dolgoznak fel mesemondásukhoz, 

és csak keveseknek adatik meg, hogy a mesemondói hagyomány még élõ, 

utolsó képviselõit hallhassák-láthassák, személyes élmények vagy néprajzi 

gyûjtések, leírások segítségével.

 Mindenesetre így a népmese újra az élõszóval azonosul, noha már nem a 

mesemondás hagyományos körülményei között, hanem új funkcióban, új al-

kalmakkor.

A hagyományos mesemondás. A népmese az élõszó mûvészete. A ha gyo-

má nyos mesemondást ezért közösség és mesemondó sajátságos viszonya, a 

kölcsönös kommunikáció jellemzi.

 A mesélõ és közönsége olyan közösséget alkot, amelyben mindenki valami-

lyen módon – aktívan vagy passzívan – birtokosa a hagyománynak. A kollektív 

tudásanyag ellenére a népmese mégsem teljesen állandósult forma, hanem 

 5 Raffai J. 2004.
 6 A népmese irodalmi feldolgozása egyébként a folklorizmus körébe tartozik. Folklorizmusnak 

nevezzük azt a folyamatot, amikor a „hivatásos” mûvészetek alkotói a folklóralkotásokat 
vagy azok egy-egy elemét használják fel saját mûveikhez. De folklorizmusnak tartjuk nap-
jaink tömegkultúrájának azt a jelenségét is, amely a népmûvészet, népköltészet alkotásait 
a tudatos hagyományápolás jelszavával feléleszti, bizonyos vonásait, formáit megtartja, 
mesterségesen tovább élteti, de eredeti folklór jellegû vonásaitól megfosztva. Ilyen például a 
falusi turizmus jó néhány jelensége, a táncház intézménye és a színpadi mesemondás stb. 
is. Ennek a folyamatnak az ellentéte a folklorizálódás, amikor az ún. hivatásos mûvészet ter-
mékei vagy annak egyes elemei beépülnek a népi kultúrába. A népköltészet területén Petõfi  
Sándor, Czuczor Gergely népdalait említhetjük, melyek valóban a „nép ajkára” kerültek, mint 
ahogy például a verbunk-dallamok többsége a mûzenébõl folklorizálódva lett a népi tánczene 
szerves részévé. Népmesekincsünkben sok a folklorizálódott történet, például széphistóriák, 
ponyvanyomtatványok történetei, Boccaccio-novellák, Grimm-, sõt Andersen-mesék egyes 
motívumai már szervesen beépültek a népmesékbe. Vö. Voigt. 1989.
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olyan mûfaj, amelyet a közösség elvárásai, valamint a mesemondó személyi-

sége, újításai folyamatosan alakítanak, újabb és újabb változatokat létrehozva.7

 A népmese mindenkori megjelenési formája ugyanis az elõadott változat, 

amelyet szavakkal, hangsúllyal, hanglejtéssel, hangszínnel, arc- és kézmozdu-

latokkal jelenítenek meg úgy, hogy a hallgatónak a történet képekben is meg-

elevenedjék.

 A megjelenítés eszközeivel, a mesemondó személyével, a mesemondás 

mikéntjével a mesekutatás egyik ága, az egyéniségkutató iskola foglalkozik.8 

Egyik képviselõje, Kovács Ágnes hívta föl a fi gyelmet a népmese képszerû-

ségének fontosságára. A mesemondó történetet megelevenítõ „technikáját” 

kalotaszegi tapasztalatai alapján már 1943-ban leírta: „A mese csak leírva, 

kinyomtatva betûsor, a valóságban képek láncolata. Ez a képsorozat él a ke-

tesdi mesemondóban. Szavai csak arra valók, hogy a hallgatóval is láttassák e 

képeket, átélessék a kalandokat.”9

 A mesei világ megjelenítésének vizsgálata, az elõadói stílus kutatása nagy 

elõrelépés, módszertani újdonság, de általában ez is még szövegközpontú volt. 

Kevésbé kutatták a mesemondó elõadása során alkalmazott, a kommunikációt 

segítõ, a szövegek tartalmi elemeit erõsítõ más eszközöket, vagyis a non-ver-

bálist: a hang erõsségét, a hanglejtést, hangszínt, arc- és kézmozdulatokat, a 

test mozgását stb.10 Újabban viszont – úgy látjuk –, erre is nagy szükség van, 

ha az élõ mesét, a mesemondás folyamatát, hagyományozódását, mesemondó 

és hallgatósága viszonyát vizsgáljuk.

 Az, hogy a népmese az „élõszó mûvészete”, nemcsak azt jelenti, némileg 

leegyszerûsítve, hogy jobb élõszóban hallani a meséket, mint olvasni, hanem 

azt is, hogy jobb nézni is a mesemondót, mint csak hallani, hiszen a mesemon-

dás látványa is segíti a mese befogadását! Éppen azért, mert gesztusokkal és 

mimikával törekszik a mesetartalom látványszerû kifejezésére.11 A mesei kép-

sorozat megmutatásához többféle eszközt használ: változtatja a beszéd ritmu-

sát és gyorsaságát, hanghordozását és hangerejét, az arckifejezését, testhely-

zetét, gesztusokkal nyomatékot, hangsúlyt ad egyes szavaknak, indulatot fejez 

ki velük, a párbeszédes részeknél hanghordozásával és gesztusaival játssza el 

azonosulását a mesei szereplõkkel. Mozdulataival és arcjátékával megalkotja a 

 7 Ortutay Gyula a hagyományozott szöveghez való viszonyulásuk alapján határozta meg a me-
semondók két típusát: a reprodukáló mesemondót, akire „a hagyományozott anyaghoz való 
lehetõségig hû ragaszkodás, a visszaadásban lehetõ változatlanság” a jellemzõ (mint például 
Ruszkovics István vagy Szõcs Boldizsár) és az alkotó mesemondót, akire „a szabadabb, 
kötetlenebb elõadásmód, a változtatásra, motívumok cseréjére, sõt újabb motívumok beve-
zetésére való tehetség, készség” jellemzõ (mint például Fedics Mihály, Ámi Lajos, Tombácz 
János).

 8 Lásd az ÚMNGy (Új Magyar Népköltési Gyûjtemény) sorozatát.
 9 Kovács Á. 1943.
10 A mesemondó mimikáját, gesztusnyelvét leíró jelrendszerre tett kísérletet lásd Raffai J. 

2001.
11 Lásd Kovács Ágnes: A népmese látványszerûsége c. elõadását a szájhagyományozás tör-

vényszerûségeivel foglalkozó 1969-es budapesti konferencián (Kovács Á. 1974/a.); a témá-
hoz lásd még: Raffai J. 2001.
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képzelt mesei teret, ezzel segíti a hallgatóságot, hogy jobban tudja látni a me-

se cselekményét, kommunikál a közönséggel, „kiszól a mesébõl”, aktualizálja, 

megmagyarázza az egyes dolgokat stb.

 Természetesen nem mindenki él ilyen eszközökkel, így az elõadásmódjuk 

alapján elkülöníthetjük a mesemondók két fõ típusát (természetesen vannak a 

kettõ között átmenetet képviselõ mesemondók is):

    – a mese elõadását gesztusokkal, mimikával, testmozgással kiegészítõ 

elõadók (ilyen volt például Fedics Mihály, Pandur Péter, ilyen ma a bácskai Cér-

na Miklós stb.)

 – a merev testhelyzetben mesélõ, szinte kizárólag a hangjukkal dolgozó 

mesemondók (ilyen volt például Ámi Lajos, Kurcsi Minya, ilyen ma a bánáti 

székely Lõcsei Antal stb.)

 Azt is feltétlenül említenünk kell, hogy az elõadási stílust nemcsak a mese-

mondó személyisége, de a mese mûfaja is befolyásolta, vagy az, hogy kikbõl 

állt a hallgatóság. Vagy akár az a tény, hogy napközben avagy este, sötétben 

mondták-e a meséket.12

A mesemondás folklorizmusa. Napjaink mesemondási alkalmai. A köz-

mû ve lõ dés ben manapság látható igény mutatkozik a népmese, egyáltalán a 

mese mindenfajta feldolgozása iránt. Helyi közösségi események (falunap, bú-

csú, közösségi hely megnyitása, kulturális rendezvények) programjában lehet 

néha idõs emberektõl meséket vagy helyi mondákat, igaztörténeteket hallani, 

de az is gyakori, hogy a régióhoz egyébként nem kötõdõ „igazi”, mármint 

professzionális mesemondót hívnak. A mûvelõdési házakban mesedráma-mû-

helyek alakulnak, a könyvkiadók sorra jelentetik meg a legkülönbözõbb me-

sekönyveket. Táncházban, játszóházban, könyvtárakban élõ mesemondás, 

fi zetõs nyári foglalkoztatókban, bevásárlóközpontokban mesevonat, mesevár, 

mesehajó szórakoztatja a gyerekeket. Az elmúlt években több olyan – hagyo-

mányteremtõ – kulturális rendezvény is zajlott, amelyek során nagy súly esett 

a mesére, mesemondásra, mesedramatizálásra (például a vindornyalaki Me-

sefesztivál, a kapolcsi Mûvészetek Völgye, a budapesti Millenáris Park hétvégi 

rendezvényei). Az interneten több szervezet és magánember indít mese-hon-

lapokat, szövegekkel, játékos feladatokkal, meseillusztrációs pályázatokkal. 

(Hozzá kell azt is tenni, hogy a legteljesebb zûrzavar, legjobb esetben is 

eklektika uralja ezt a területet, ha a mûfaji határokat és értékszempontokat 

tekintjük.)

 A jelentkezõ gyerekek, tanáraik, a készülésbe legtöbbször bevont szülõk, 

családok nagy száma miatt azonban mégis a népmesemondó-versenyek jelen-

12 „Sötétben él a mese” – mondták régen. Vörös Gizella kispiaci mesemondó így emlékszik 
vissza gyerekkorára: „A nagynénémékhez mikó ementünk, vót egy kemence, kuckó, mink 
oda felszedelöszködtünk. Ez az Ármin bácsi meg ült az asztal körû és õ mesélt alkonyattáj-
ban, hogy ne gyújtsuk meg a lámpát. Mert mink úgy képzeltük akkó azt a mesét, valóságnak, 
akkó nem vót úgy televizió, rádió. Nekünk a mese vót a világunk. Nem csak az életben él-
tünk, hanem a mesébe is beleképzeltük magunkat. Odaképzeltük mintha mink is ott lettünk 
vóna. Higgye el, a legjobb vót akkó hallgatni, mikó alkonyodott má. Mikó sötétedett, olyan jó 
vót mesét hallgatni.” (R. J. gyûjtése, Kispiac, Szerbia–Montenegró)
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sége a legfi gyelemreméltóbb. A felkészülés, a mese kiválasztása, a versenyen 

tapasztaltak, a sok új mese, a zsûri tanácsai – nagyon sokan ezeken az állomá-

sokon keresztül kerülnek kapcsolatba a népmesével, épp ezért nagyon nagy a 

felkészítõ pedagógusok és az értékelõ zsûri felelõssége13.

Napjaink mesemondói. Most lássuk, kik azok, akikkel manapság ezeken a 

rendezvényeken találkozhatunk, kik is napjaink mesemondói?14

 Hagyományos (felnõtt) mesemondók. A régi, hagyományos életforma 

és kommunikáció eltûnésével a mesemondás régi, hagyományos lehetõségei 

(a fonó, a kalákában végzett munkák, a virrasztó) is megszûntek vagy átalakul-

tak. Élnek még viszont olyan idõs emberek, akik ezeken a hajdani alkalmakon, 

a hajdani öregektõl lesték el a meséket és a mesemondói „fogásokat”, de ma-

guk már – a megváltozott életformához alkalmazkodva – nem vagy jórészt nem 

ilyeneken szerepeltek. Õket igyekeznek a néprajzkutatók, a mesemondóverse-

nyek szervezõi, a mûvelõdési házak munkatársai bevonni a fi atalok életébe is. 

Az lenne az ideális, ha még inkább odafi gyelnénk rájuk, még több szereplési, 

találkozási lehetõségük lenne (ezeket fi lmre kellene venni), és akiktõl nem is 

annyira újabb meséket, hanem inkább a magyar népmese nyelvét, stílust, élet-

formát, tartást és értékrendet lehet tanulni.

 A néprajzkutatók leírták, hogyan próbáltak igazodni a XX. század második 

felében az új szereplési formákhoz ezek a paraszti mesemondók, akiknek éle-

tébõl eltûntek a tradicionális mesemondási alkalmak. Álljon itt néhány – múlt-

beli – példa:

 Kovács Ágnes mesekutató a bukovinai székelyek mesemondásáról írt 

munkájában említi a kakasdi Fábián Ágostonnét, aki a mesével kapcsolatos 

folklorizmusnak minden formáját megvalósította. Mesélt óvodában, gyermek-

13 Néhány példa a nagyobb, szinte az egész magyar nyelvterület mesemondóit megmozgató 
versenyek közül Magyarországról és a szomszédos országok magyarsága körébõl:
– a fõiskolás korosztály részére rendezik az ismert, zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Fõiskola 

Benedek Elek Országos Mesemondó Versenyt,
– „Fa ága rügyével…” címmel a generációk együttes szereplését, mesemondását, a hagyo-

mányátadást serkenti Gödöllõn a Kárpát-medencei Magyar Népmesemondók találkozója,
– a bukovinai székelyek sajátos nyelvjárását, kultúráját két verseny is ösztönzi, a bonyhádi 

Sebestyén Ádám Mesemondó Verseny és az érdi Országos Bukovinai Székely Mesemondó 
Verseny,

– a Vajdaság több nyelvjárást, többféle mesemondói stílust felvonultató, évtizedes hagyomá-
nyú seregszemléje a Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny,

– magyarországi és szlovákiai palóc gyerekeknek egyaránt meghirdetik a „Palócország – 
Meseország” Palóc Mesemondó Versenyt,

– Országos Mátyás Király Mesemondóvrseny.
 A mesemondó versenyek között találhatunk kisebb csoportokat, egy-egy korosztályt össze-

fogó, néhány falut érintõ versenyt is. Ezekrõl lásd Raffai J. 2004.
14 Itt a napjainkban szintén népszerû utcaszínházi formációkról nem szólunk. Ezek az elõadók 

– vagy egész társulatok – a népmesét, ezt az eredendõen epikus mûfajt dramatikus formá-
ban éltetik tovább, kézmûves vásárokon, fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken alkalmi 
közönség elõtt játszanak, általában a közönséget is aktivizálva, a rögtönzésbe bevonva.
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könyvtárban, az öregek napközi otthonában, fonójelenetben színpadon, néha 

rádióban és tévében is, felvételeibõl meselemezt is készítettek.

 Az erdélyi Kurcsi Minya, a „havasi mesemondó” is Fábián Ágostonnéhoz ha-

sonló mesemondói tevékenységet folytatott: 1958-tól, a havason töltött évek után 

nyugdíjba vonulva mesedélutánokat szerveztek neki az iskolákban és kultúrhá-

zakban az egész Maros mentén. Az elsõ mesemondók egyike volt, aki meseelõa-

dásain belépõdíjat kért és mesemondási tevékenységéért adót is fi zetett.15

 Vajdasági példa Beszédes Valéria kiváló mesemondója, a székelykevei 

Szõcs Boldizsár, aki a kilencvenes évektõl szintén a hagyományos mesemon-

dásra nem jellemzõ helyeken is mesélt: kulturális mûsorok keretein belül, me-

semondóversenyen, konferencián stb.16

 Hasonló utat járt be Szûcs László ludasi mesemondó is, aki iskolai ma-

gyarórán, néprajzi és természetvédelmi táborban, kulturális mûsorok keretein 

belül stb. is mesélt. Szerepe a Ludason megszervezõdõ mesemondó csoport 

életében nagyon fontos lett.17

 Hagyományõrzõ (többnyire felnõtt) mesemondók. Nem hagyomá-

nyos, hanem (tudatosan) hagyományõrzõ az a mesemondó, aki többé-ke-

vésbé még hagyományosan tanult, de már csakis új környezetben (színpad, 

tábor) mesél, repertoárja, elõadási stílusa már csak versenyeken, fellépések 

alkalmával aktivizálódhat, alakulhat, csiszolódhat. Erre a legjobb példa egy 

bánáti székely (hertelendyfalvi) család, amelynek tagjai a bukovinai székely me-

semondóversenyek többszörös gyõztesei. Az édesapa a mesemondással még 

tradicionális körülmények között találkozott, passzív tudását és stílusát ezek az 

évek határozták meg, viszont mesélõkedvét és repertoárjának bõvítését napja-

ink mesemondási alkalmai hozták felszínre, és gyermekeit már ezek tanulságai 

alapján, tudatosan készíti a mesemondásra.

 A hivatásos vagy inkább professzionális (többnyire felnõtt) mese-
mondók. Manapság egyre népszerûbb mesélõk, akik – általában komoly elõta-

nulmányok, könyvtári és helyszíni gyûjtések után – a hagyományos mesemon-

dást szem elõtt tartva, de igazodva a mai kulturális formákhoz váltak színpadi 

közönség elõtt mesélõ elõadókká.

 Míg a többiek (az elõzõ három csoport) általában saját nyelvjárásukat be-

szélve, egy tájegység meséinek az elõadói, a hivatásosnak nevezhetõ mese-

mondók – több nyelvjárást és mesehagyományt is jól ismerve – több tájegység 

meséit is hitelesen adják elõ.18

 A népmesemondó-versenyek (többnyire gyermek) szereplõi. A fent 

említett ludasi mesemondó csoport példáján érzékeltetjük, hogy akik nem 

15 Faragó J. 1969.
16 Beszédes V. 2004.
17 Raffai J. 2001.
18 Talán nem közismert, hogy Benedek Elek a mesemondás folklorizmusának elsõ jelentõs 

személyisége. Ismerte és alkalmazta a hagyományos mesemondást, de leginkább már nem 
falusi környezetben. Többnyire a gyermekújság, a Cimbora szervezésében tartott mesedél-
utánokon szerepelt – sõt, idõvel saját gyermekmeséinek szövegét is élõszóval, gyermekhall-
gatóság elõtt mondta el, amit a jelen lévõ felnõttek – mint ahogy a gyûjtõk a hagyományos 
mesélõknél tenni szokták – gyorsírással lejegyeztek. (Lásd Raffai J. 2004.)
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hagyományos módon tanulták a mesemondást és nem is hagyományos alkal-

makkor mesélnek, azok is követhetik az eredeti népmesei stílust.

 A Ludasi Mûvelõdési Egyesület gyerek mesemondói 1997-ben, a IV. Kál-

mány Lajos Népmesemondó Verseny szabadkai elõdöntõjén szerepeltek elõ-

ször. Az ott elért sikereken felbuzdulva mesemondó csoport alakult a faluban. 

A Ludas Matyi Mûvelõdési Egyesület 26 fõbõl álló gyerekcsapata a hagyomány-

ápolás céljával jött létre, a betlehemezést, majd a farsangi népszokásokat ele-

venítették fel, így szívesen bekapcsolódtak a mesemondóverseny munkájába 

is. A mesetanulást mesegyûjtés és kutatómunka elõzte meg. Vezetõjük, Vörös 

Imelda hangszalagra vett néhány mesét, valamint összegyûjtötte a már felfe-

dezett ludasi mesemondók leírt szövegeit. A gyerekek hangszalagról tanulták a 

szövegeket. Vörös Imelda fõ instrukciója, amivel a mesei nyelv képszerûségét 

tanította, a következõ volt: „Meséld úgy, hogy lásd és éld át!” A mesemondó-

versenyen való (elsõ) sikeres fellépés után a gyerek mesemondók elsõ otthoni 

fellépése a falunapon volt. A falubelieket lenyûgözte a mesemondók elõadása, 

fõleg az lepte meg õket, hogy az õ otthon beszélt ö-zõ nyelvjárásuk színpadra 

került. Ettõl kezdve a falu hagyományos mesemondói több alkalommal me-

séltek a mesemondócsoport gyerekeinek. Sõt az is elõfordult, hogy közösen 

léptek fel velük, így aztán a jobb képességûek elõadásában látványosan meg-

jelenik az idõsek, fõleg a már említett Szûcs László elõadási módszerének 

hatása. Ez a generációk közti együttmûködés nemcsak a mesemondás hagyo-

mányának egy újabb formáját hozta létre, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy a 

faluban kedvezõ változás állt be a mesehagyományhoz való viszonyban.19

 A legtöbb mesemondóverseny kimondott-kimondatlan alapelve az, hogy 

a mese a gyerekek mûfaja, akik az elmondására is vállalkozhatnak. Ezzel a 

szervezõk, a pedagógusok, a gyerekszereplõk eltérnek a hagyományos úttól, 

hiszen így a jelentkezõk nem a megszokott tanulási folyamatokon keresztül 

(gyerekkori mesehallgatás után, több évtizedes passzív mesetudást követõ, 

felnõttkori mesemondás) lesznek (jó) mesemondók. Persze vannak – és érde-

kes módon az utóbbi években egyre többen – felnõtt versenyzõk is, akik fõleg 

egymás példáján felbuzdulva jelentkeznek, de a túlnyomó többség az óvodás 

és iskolás korosztály körébõl való. Más kérdéseket vet föl, hogy a verseny-

zésnek ez a módja eleve idegen a hagyományos mesemondástól, a gyerekek 

versenyeztetése pedig egyáltalán magától a hagyományos kultúra nevelési-be-

lenevelõdési folyamatától is.

Összefoglalás. Arra a kérdésre tehát, hogy van-e még hagyománya az élõsza-

vas mesemondásnak a magyar nyelvterületen, a válaszunk az, hogy élõ, létezõ 

ez a hagyomány ma is, de természetesen megváltozott formában.

 Összefoglaljuk a (szempontunkból) legfontosabb változásokat:

 – a folklorizmus jelenségeként a mesemondásnak már nincs meg az a 

komplex, társadalmi-kulturális funkciója, ami eredeti környezetében minden 

népköltészeti mûfaj elõadására jellemzõ;

 – ebbõl következik, hogy fõleg az esztétikai és pedagógiai szempontok ha-

tározzák meg a mese és a mesemondó kiválasztását, az elõadási technikát;

19 Raffai J. 2003.

115115



MESEMORZSÁK

 – a népmese eredendõen felnõtt-mûfaj volt, ma sok gyerek mesemondót 

hallhatunk;

 – a mesemondásnak új, szervezett alkalmai alakultak, némelyikkel új ha-

gyományt teremtettek;

 – a mai (alkalmi) közönség nem közösség, nincs (közös) passzív tudás-

anyag, közös mesekincs, ami alapján értõn-bírálón hallgatná saját mesemon-

dóját;

 – ezért nincs már meg az a sajátos, kölcsönös visszajelzéseken alapuló 

viszony a mesemondó és hallgatósága közt, ami az élõ folklórmûfaj jellemzõje 

volt20;

 – ugyanezért a közösség ellenõrzõ szerepét (a „kollektív cenzúrát”) a mese-

mondó csoportok tagjai és a zsûri veszik át;

 – a professzionális mesélõket leszámítva a mesét mondó szereplõknek-ver-

senyzõknek nincs aktív mesemondói repertoárjuk: a színpadon többnyire beta-

nult-betanított mesék hangzanak el;

 – mivel legtöbbször nincs sok idõ a mesére (némely versenyen egyenesen 

megszabják, hogy milyen hosszú, általában 3, 5 vagy 8 perces mesét mondja-

nak), átrendezõdtek a mûfaji arányok, az elmozdulás a „klasszikus” tündérme-

séktõl a rövidebb, anekdotikusabb igaztörténet, állatmese, tréfás mese felé tart.

 Föl kell tennünk a kérdést: a mesemondás e megváltozott hagyományának 

éltetésében, irányításában milyen szerepet játszik a népmesével elméletben 

foglalkozók tevékenysége, illetve a mesével a gyakorlatban, napi szinten talál-

kozó pedagógusok? Milyen teendõink lehetnek e téren?

 Véleményünk szerint a mesekutatás egyik feladata, hogy a mesemondás, a 

népmese iránt érdeklõdõk számára a hagyományos mesemondás jellemzõit, 

az azokból ma is használható, megtanulható technikai „fogásokat” minél több 

fórumon megismerhessék.

 A mesemondással gyakorlatban foglalkozók, a versenyszervezõk, zsûrizõk, 

múzeumpedagógusok véleménye is az, hogy a gyerekeknek és felkészítõiknek 

tisztában kellene lenni az irodalmi vagy átírt, és az élõszavas, változatokban 

élõ, nem rögzített szövegû mese közötti különbséggel. Hiszen egy verseny 

általában már a kiírás megfogalmazásával, azután pedig a zsûri szemléletével, 

értékelésével befolyásolja a meseanyag ismertségét, a versenyzõk ízlésbeli, 

stílusbeli fejlõdését.

 Nem (kizárólag) a néprajzi hitelesség miatt fontos a mese szó szerinti 

betanítása helyett a szüzséközpontú, improvizatív mesemondásra tanítás, a 

paraszti mesemondás egy vonása, hanem pedagógiai okokból is. A rossz ta-

nulónak, rossz memóriájúnak tartott gyerekek is sikeresek lehetnek, ha nem 

memoriterként muszáj, hanem a történetmondáshoz, nagyotmondáshoz közel 

álló módon, a fantáziájukat szabadon eresztve lehet mesélniük. Más területen 

esetleg háttérbe szorított, az iskola kényszerrendjében elsorvadó vagy fel sem 

ismert tulajdonságokat hoz ki a hagyományos mesemondás technikáinak fel-

elevenítése, ha a pedagógusok, a zsûrizõ szakemberek elõtt nem a színészek 

20 Mint az jelen konferencián Kovalcsik Katalin elõadásából is kiderült, a cigány mesemondásra 
a mai napig jellemzõ a hallgatóság és a mesélõ közötti kommunikácó, a párbeszéd, sõt a 
szenvedélyes vita.
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teljesítménye lebeg. Az ismert mesemondó, Kóka Rozália egy elõadásában 

errõl bizony keményen fogalmazott: „Rettenetesen fontos a pedagógus mese-

mondói tevékenysége… A pedagógusok zöme mindig olvassa a mesét. Ugyanis 

az, hogy egy mesét megtanuljon fejbõl, az már nagyobb energiát, befektetést 

jelentene és így nincs is repertoárja, hogy úgy mondjam a pedagógusoknak, 

bár nagyon jó lenne és nagyon ideális lenne.”21

 Azután a versenyzõk többsége csak leírt-átírt meseszövegeken keresztül 

kerül kapcsolatba a népmesével. Még mindig nagyon kevés kiadvány létezik a 

népmesét megismerni, tanulni vágyók számára, hiszen ha a mese az élõszó 

mûvészete, nem elég szövegeket tanulni: hangzó, sõt ideális esetben videó-

anyagok kellenének ahhoz, hogy a mesemondó hagyományt annak nyelvi és 

nyelven kívüli hatáskeltõ eszközeivel együtt sajátíthassa el bárki.

 Ebbõl is adódik a mesekutatás másik feladata, hogy ne csak a tudomá-

nyos élet eseményeit, kiadványait kísérje fi gyelemmel, hanem a kissé lenézett 

közmûvelõdés „hadállásait” is ismerje, támogassa, az igényeket felmérve segít-

se effajta kiadványok létrejöttét22.

 A hagyományos, közösségi életforma átalakulása vagy eltûnése nem tün-

tette el a hagyományos kultúra kommunikációs modelljei iránti igényt, sõt, a 

„magányos tömeg” korában még nagyobb szükség van a közvetlen emberi 

kapcsolatokra, az élõszó erejére, a nyelvi önkifejezésre. Az olyan kulturális 

örökségre pedig, mint a mesemondás, kifejezetten kiéheztek az emberek. 

Ezért úgy véljük, hogy (leginkább a táncházmozgalom módszertanához és ha-

gyományátadási modelljéhez hasonlóan) a mai, megváltozott mesehagyomány 

esetében is szükség van olyan fórumokra, eseményekre, személyekre, kiadvá-

nyokra, amelyeken keresztül az elmélet: a kutatás (jelen esetben a mesemon-

dásra koncentráló néprajzkutatás) és a gyakorlat (a népmese alkalmazásának 

legfõképpen pedagógiai gyakorlata) találkozik, integrálódik.
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Ódor László

Tell Vilmos
mint az egyik európai alapmese figurája

Tell Vilmos hõsiessége, az idegen hatalmat megtestesítõ Gesslerrel való me-

rész szembeszegülése, majd a puffancs tirannus meggyilkolása ugyan svájci 

illetõségû történet, de mint sztori és mint tanmese teljességgel idegen a svájci 

emberek és a svájci közösség természetétõl: svájci történet, de az európai mí-

tosz része.

 Volkskunde der Schweiz (Svájc néptana) címû alapmûvében Richard Weiss 

etnográfus a svájci ember jellemzõ tulajdonságait a középvonal köré helyezi: 

a mértékletesség (Masshalten), a szélsõségek kerülése (Abneigung gegen die 

Extreme), a békülékenység (ewige Suche nach Konsens) mellett fontos vonás-

nak tartja a svájci ember pragmatizmusra való hajlamát (Hang zu Pragmatis-

mus), és ezzel egybehangzónak tekinti a minden absztrakciótól való irtózását. 

(Õ az Abneigung szót, ami még durvábban hangzik, írja – ami egyenesen un-

dornak is fordítható.)

 Mindemellett a svájci entitásnak része ugyan a történelem, de nem önmu-

togatóan, hanem szemérmesen õrzött emlékek soraként. Így él gyûjtõnévként 

a Freiheitsschlachten (a Habsburg elnyomás ellen, a svájci szabadságért vívott 

csaták) vagy éppen magának a szabadságnak a fogalma. Elképzelni sem tud-

nám, hogy egy svájci ember kijelentésében büszke lenni bármire is, ami törté-

nelmi vagy akár jelen valója. Õ megszervezi, megéli a nemes fogalmat, és nem 

híreli. Szemérmes, mint általában a paraszti népek.

 Érthetõ, hogy élénk és jellegzetes – és ráadásul sikeres – történelme 

dacára a svájci városok és községek köztereit alig-alig díszíti történelmi 

személyiség szobra vagy olyan esemény képe, mely nemzeti jelképpé válna. 

Tell Vilmos is elhallgatott múltja Svájcnak – ha él, hát pragmatizmusával él. 

A turizmus megkívánt vizualitásában, hiszen hol álljon meg Svájc közepén: 

Zentralschweizban a külföldieket szállító autóbusz, ha a Vierwaldstättersee 

vizébe benyúló Tell-Platte fölé ér, amely sziklalapra egykor, a tajtékzó vízen 

vergõdõ hajóból Tell kiszökkent (ide még a sziklafalhoz tapasztva kápolnát 

is emeltek), vagy Altdorfban, ahol évente elõadják Schiller Tell Vilmos címû 

drámáját, mi mást mutasson és meséljen a szorgalmas idegenvezetõ – mint 

Tell Vilmos meséjét?

 Aki – ezt jó tudnunk – soha nem járt Svájcban, hallani azonban sokat hallott 

róla, elsõként halhatatlan barátjától, Goethétõl, aki – Itália felé menet s jövet 

– többször is beutazta Svájcot. Az õ révén, Schiller Wilhelm Telljének színpadi 

megjelenésével vált európai legendává, kerek mesévé a Tell Vilmos 14. századi 

története. S alighanem így, onnan, az európai eszmehorizontról visszavetülve 

lett másodlagosan újra svájci történetté. Az altdorfi  elõadás ékesen bizonyítja, 

milyen messzi idegenbõl érkezik az irodalmi írott német – a hochdeutsch – ma-

gasából a darab s elõadása, s lesz belõle ellenállhatatlanul – már az elõadás 
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közepe táján – a beszélt svájci nyelv, a tájnyelvi hangokkal és hangulatokkal 

színezett színmû: svájci, de azért nem egészen svájcias történet.

 Tell Vilmos még csak nem is szerepel a néhány éve a Koeler und Amhang 

kiadónál megjelent A nemzetek mítoszai címû kötet svájci fejezetében. Az 

ismert történész, Georg Kreis sietve leszögezi tanulmánya elsõ mondatában, 

hogy „a múlt jelenértékû ápolása a modern kor egyik sajátja”. Kreis szerint 

a többnyelvûség, a kettõs felekezetiség, a kulturális sokrétûség és a fö-

deralizmus fogalma jellemzi Svájcot. A szabadságért vívott hõsi harc, vagy 

bármilyen olyan terminológia, mely Tell Vilmosra emlékeztetne, hiányzik a 

felsorolásból.

 A konkrét megjelölések közül is. Kreis öt pillérre helyezi a történeti svájci-

ságot. A Rütlischwurban (a Rütli mezején 1291. augusztus elején) megfogadott 

együttélési szabályrendre, Winkelried halálára (1386-ban a sempachi csatában 

esett el), a kappeli tejlevesre, mely egy 1529-es csata utáni közös étkezéssel 

az ellentétes nézeten lévõk közötti megbékélés szimbóluma lett, Pestalozzi 

pedagógiai mûködésére és a semlegességre és a humanitárius aktivizmusra – 

aminek egyik pregnáns képviselõje a Vöröskereszt.

 Kreis hangsúlyozza, hogy a fenti lista képviseli a svájci eszmeiséget, a nem-

zeti mítoszt – ami „lehet konzerváló és lehet perspektivikus jellegû is”. Ebben 

az esetben a megõrzõ erõ és a perspektivikus szándék, az akarat elsõsorban 

európai illetõségû.

 Schiller a francia forradalom utáni Európának volt teremtõ géniusza mind-

két szempontból. Mint aki Svájcot – mint említettem – sose látta, drámája 

anyagát elsõsorban Ägidius Tschudi Helevtische Chronikjából merítette, és – 

1803. augusztus 25. és 1804. február 18. között megírt – darabjával jócskán az 

európai mítoszvilág, a francia forradalommal kezdõdõ szabad-liberális szemé-

lyi rend megalapozásához járult hozzá. Amikor a három Waldstätte egyikének 

helytartója,a brunecki Geßler elharsogja, hogy „aki nem hódol be Ausztriának, 

az mindentõl és miden tisztelettõl megfosztandó”(micsoda archaikus tévedés 

– visszavetítve – a 14. századról s benne Ausztriáról beszélni)! Erre válaszol a 

szintén brunecki Bertha, aki büszkén és dacosan Rudenznek nyújtja a kezét: 

„a szabad svájci nõ a szabad svájci férfi nak”! Ez is micsoda történetietlenség, 

mert – ha meggondoljuk – Svájc igazából csak a Wilhelm Tell darab megírása 

után, a Bécsi Kongresszus keretében – 1815-ben – születik meg. Mint katonai 

szövetség, s csak késõbb mint polgári együttmûködés, vagyis szövetségi állam. 

S lesz eszmény, a francia forradalom ideatárában testet öltõ európai szabad-

ság-eszményforrása és táplálója.

 Megjelenik a magyar kártyán is. Pótlékként is, hiszen a magyar történelem 

bõven szolgáltatta a szabadság szimbolikus fi guráit – de õk a kor tilos tartomá-

nyába voltak bezárva. A svájci mese a távoli álom, sokféleképpen behelyette-

síthetõ volt, már akkor s azután is. Megjelenése nem virtigli magyar találmány 

volt, hanem német importáru. Bécsbõl érkezett a svájci eszme s megtestesü-

lése német kártyaként. Ezt vette át Piatnik Ferenc pesti kártyagyártó üzeme, 

s így lett belõle német ármányból – Bécs háta mögött – az európai szabad 

eszmeiség kifejezõje. Olyan rejtett kommunikáció, összekacsintós értem-érted 

játék része, mint az egykori mondás, ahogyan a bús és elmés magyarok éppen 

– s éppen ebben az idõben – a Gotterhalte dallamára énekelték a kártyadalt: 
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„hetes, nyolcas, kilences, tízes, alsó, felsõ, disznó, király”. Disznó király – már 

ezért megérte a fájó magyar szívnek a góbés csavarintás.

 Svájc tehát – noha elfogadja Tell Vilmos hirtelen támadt és kötelezõ svájci 

honosságát – mérsékelt örömmel, visszafogottan szemléli az európai álmodo-

zás jeleit és eseményeit. Hiszen – a pragmatikus svájci – nem színpadra álmod-

ja és beszélteti ezer szavában és színében a szabadságot, hanem megteremtet-

te és sok nyûggel-daccal védi, félti, ápolja. Szakirodalmukban a Tell-kérdéssel 

legfeljebb ha turisztikai felfogásban és szinten foglalkoznak. Nem érdekli õket 

a gyõzelem – miként az élet ellenében a halál –, hanem a pragmatizmus jegyé-

ben: a pozitív valóság.

 Ezért válaszolnak így, a schilleri színdarab lényeges motívumára utaló 

kérdést hallván, a tréfás kedvû s az eredményspecifi kus külföldiek hóbortjait, 

hóbortos kérdéseit ismerõ svájciak így: hogy élõ fi gura-e a mesében és mítosz-

ban élõ hõs Tell? Isten tudja, élt-e egyáltalán, de az bizonyos, hogy a fi a fejérõl 

lelõtte az almát!
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Utóhang
Nagy fába vágta fejszéjét folyóiratunk, 
amikor ez év õszén, Mesemorzsák cím-
mel kétnapos tanácskozást szervezett 
az európai népek és a magyarság me-
sekincsének és mondavilágának össze-
hasonlító motívumvizsgálatáról illusztris 
néprajzkutatók, szerkesztõk, fordítók, 
szakoktatók és elõadók részvételével. 
Távlatos európai kiadói, irodalmi-nép-
nevelési program megalapozása lebe-
gett ugyanis szemünk elõtt. Különösen 
mert az Európai Unióba frissen belépõ 
országokban talán az alapító tagoknál 
is nagyobb a hajlandóság annak fele-
désére, hogy Európa kulturális-szellemi 
határai nem államhatalmiak, s nem is 
lehetnek azok. Van a népmûvészetnek 
olyan, nyelvi meghatározottsága ellenére 
a zenével vagy a festészettel foghatóan 
egyetemes rétege, amelyben a tágabb 
összetartozás nyilvánvaló.
 A mesekincskutató-mesetáralapozó 
tanácskozással támpontokat szerettünk 
volna nyerni ahhoz, hogy a megõrzésre 
érdemes európai mesetradíciók tovább-
éltetéséhez világos kép alakuljon ki a 
magyar mese- és mondakincs sajátos-
ságainak és európai beágyazottságának 
viszonyrendszerérõl.
 Rendezvényünk címével egyszerre 
próbálunk utalni a mesék eredetének 
„mítoszmorzsálódási” magyarázatára 
és arra, hogy, mint Propp tanította, a 
fõ mesetipológiai elméletek a mesehõ-
sökben megtestesülõ cselekvés-funkció 
együttest valódi epikus szintagmaként 
(alapelemként) azonosították. A „mese-
morzsák” sehol sem tapaszthatók össze 
a feltételezett nemzeti õsmesévé, de 
egy-egy kiforrott mese változatai nem 
is vezethetõk vissza vándorlásának fel-
tételezett búvópataka mentén egyetlen-
egy azonosítható õsforráshoz, keletkezési 
helyhez.

 Szilárdan hisszük mégis, hogy felsej-
lenek annak a tág értelemben vett európai 
nagy, sokszínû mesetárnak a körvonalai, 
amely a nagyvilág itteni égtáján a jövendõ 
gyermekeinek ugyanúgy közös szellemi 
tápláléka lehet majd a közel hetven szá-
mon tartott európai nyelv mindegyikén, 
mint Bartók és Kodály munkássága nyo-
mán kinél-kinél az õsi népi hangzásvilág. 
Meggyõzõdésünk, hogy megalapozására 
sehol másutt nem alkalmasabbak a tör-
téneti adottságok és a szellemi feltételek, 
mint épp nálunk, Magyarországon. Az 
elsõ lépcsõ lehet kezdeményezésünk, a 
mesemorzsákból így készül majd cipó, 
avagy parasztkenyér.
 Kiadónk végsõ célja egy olyan európai 
mesetár létrehozása, amelynek egyes da-
rabjait nem a tudományos érdekességû 
tipológia szerinti válogatások és nem is 
egy-egy nyelv zárt mesekincse alkotja, 
hanem a valóban közösnek minõsíthetõ 
európai mesekincs a mindenkori holdud-
varával, amely a történeti népmozgalmak 
természetes következménye.
 Az európai mesekincset ebben a vá-
logatásban geomorfológiai szempontok 
szerint szeretnénk csoportosítani. Közös 
sorozatcíme: Mesék a Házból. A mintegy 
hetven európai nép mesetáraiból állítunk 
össze mesegyûjteményeket a hegyekrõl, 
az erdõkrõl, a folyókról, a tengerrõl, az 
állatokról stb., egyetemes európai mese-
kozmológiát alkotva.
 A tanácskozásra készülõ dolgozatok 
közzététele után a kipróbált mesefordí-
tókra, egy-egy európai nyelvterület me-
sekincsének legjobb ismerõire számítunk 
elsõsorban, valamint leendõ folkloristák-
ra. Vállalkozásunk méltó folytatása jövõre 
a mesetár projektjének elõkészítése lesz. 
Pártolóink segítségét kérjük egy több-
nyelvû, Mesék a Házból címû európai 
mesetár megalapozásához és többnyelvû 
közkinccsé tételének elindításához.

Bognár Antal
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