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PrózºPrózºPrózºPrózº����

 
Az utóbbi három évben jelentős mértékben megszaporodtak az Erdélyi Gon-

dolat gyermekpróza-kiadványai. Tartalmas mese- és mondagyűjtemények egész 
sora, gyermekek számára leegyszerűsített, átírt híres irodalmi művek, karácsonyi 
antológiák és egyéb érdekességek keletkeztek ebben a rövid időszakban, köztük a 
két legtermékenyebb szerző, Csire Gabriella és Ráduly János kötetei. 

 
M«SÉKM«SÉKM«SÉKM«SÉK����

 
Jóllehet a mai gyermeket — még a kisebbet is — elsősorban a televízió vagy a 

számítógép foglalja le, a mesét még mindig szívesen hallgatja vagy olvassa, sőt, 
rendszerint a szülő vagy a nagyszülő sem „veti meg”. Bár a mese vége általában 
jó, cselekménye mégis izgalmas, érdekes, leköti a figyelmet. 

Mindezt figyelembe véve, az Erdélyi Gondolat kiadó rövid, nem egészen 3 év 
alatt összesen 9 mesekönyvet jelentetett meg, nyolcat Székely népmesék címmel, 
egyet — a P. Buzogány Árpádét — Mesék cím alatt, jelezve, hogy ezek saját me-
séi. A többi nyolc antológia Benedek Elek, Kriza János, Ráduly János gyűjtése 
nyomán keletkezett. 

����
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Krizº�János:�Krizº�János:�Krizº�János:�Krizº�János:�Borsszem�JºBorsszem�JºBorsszem�JºBorsszem�Jºnkónkónkónkó����
 

A XIX. századba visszamenve, a hí-
res folklorista, Kriza János hét székely 
népmeséjét gyűjtötte össze a kiadó. Ál-
talában bonyolult szerkezetű, hosszabb 
történetekről van szó, melyek nem rit-
kán tanulsággal is járnak (elsősorban a 
tréfás mesék). 

A kötetindító Aranyhajú Kálmán cí-
mű mesében egy hagyományos motí-
vum, a gyermeklopás, illetve a gyer-
mekcsere képezi a cselekmény fő vo-
nalát, majd a rabló, a gonosz boszor-
kány tettét sok bonyodalom követi: a 
talált gyermek örökbe fogadása, majd a 
már felnőtt fiú viszontagságai — vál-
tozatos varázserejű eszközök segítsé-
gével —, hogy csak a mese legvégén 
derüljön ki az igazság. E klasszikus 
népmesével szemben A fortélyos leány 
egy közismert tréfás mesemotívum  
hosszabb változata, melyben az okos 
leány talpraesett ötletével előbb a falut, 
majd édesapját és saját magát menti 
meg. A szerző azonban itt nem elég-
szik meg a más változatokból ismert 
utolsó próbával, melynek sikere után a 
leány a király felesége lesz. Asszony-
ként újabb próbát kell kiállnia, hogy 
házasságuk megpecsételődjék. Ettől 
még gazdagabbá, fordulatosabbá válik 
a mese, amelyben semmilyen varázs-
erőnek nincs helye, csak a leány eszé-
nek, furfangos ötleteinek, talpraesett 
válaszainak.  

Az álomlátó fiú című mese bonyolult 
szerkezetű, mivel a szegény ember ti-
zenhatodik — legkisebb — fiának ál-
ma mindvégig titok marad, semmilyen 
áron nem árulja el, vállalva inkább a 
szenvedést, az éhezést, az elzárást. Sze-

rencséjére segítségre lel, aki közvetíti a 
királynak a fiú okos, furfangos ötleteit, 
majd később maga a mesehős is akció-
ba lép. Így a történet félig-meddig a 
tréfás mesék közé sorolható, mert ér-
vényesül benne a „Többet ésszel, mint 
erővel” közmondás is, melynek révén 
minden sikerül. A Halász Józsi című 
mesében az aranyhalból átváltozott 
asszony kezében van a varázserő, ami 
nélkül a mese címszereplője sem bol-
dogulna. Az asszony ostorának csatto-
gására előjött sárkányok minden gon-
dot eloszlatnak, még a lehetetlennek 
látszót is. A mese tanulsága: nem kell a 
hirtelen — és véletlenül — jött gaz-
dagsággal kérkedni, és fölösleges a 
nagyurak barátságát keresni (enélkül 
viszont a mese cselekménye nem bo-
nyolódhatott volna). 
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A kötet legbonyolultabb cselekményű 
meséje minden bizonnyal A csudamadár. 
Varázsmese a javából, a címszereplő 
madár csak elindítja a történetet, mivel 
aki a zúzáját megeszi, arannyal teli zacs-
kót talál a feje alatt. A zúza — természe-
tesen — elcserélődik, és ennek furcsa 
következményei egymásba fonódnak, 
egészen váratlan fordulatokkal, varázsla-
tok révén. Szerepel köztük a kút vizét 
elapasztó sárkány-motívum, mely áldo-
zatokat követel a víz megindításáért, vé-
gül a királyleány kerülne sorra. Szeren-
csére a holtából többször is feltámadó 
főhős legyőzi a sárkányt, de még további 
akadályokkal is meg kell küzdenie. 

Érdekes változata olvasható a kö-
tetben a közismert Borsszem Jankó té-
mának. A „kicsi a bors, de hatalmas” 
igazság itt érvényesül igazán. A főhős 
megvív a három, a hat és a tizenkét fe-
jű sárkánnyal, hogy korábban elrabolt 
nővéreit megszabadítsa, de a történet 
tovább bonyolódik. A hálátlan nővérek 
a szerzett kincsért el akarják tenni az 
útból szabadítójukat, akinek ezúttal az 
erején felül az eszét is használnia kell, 
hogy legyőzze ezt az újabb akadályt. 

Jelentős tanulságot hordoz a kötet 
utolsó meséje, A két gazdag ember gyer-
meke. Ebben a rövid történetben nin-
csenek csodák, melyek segítenének a 
gyermekkoruk óta elkényeztetett fiatal 
házaspárnak. Ezért nehezen boldogul-
nak, ráadásul a férj együgyű is, mindig 
„fordítva” csinál mindent. Így kényte-
len felnőtt korában megtanulni azt, 
amit legénykorában elmulasztott.  

Kriza János meséinek stílusa gördü-
lékeny, választékos, szókincse gazdag, 
cselekménye változatos, élvezetes, oly-

kor váratlan fordulatokkal tarkított. A 
kötetet Hadnagy Boróka illusztrálta.  

 

Benedek�«lek:Benedek�«lek:Benedek�«lek:Benedek�«lek:����
Gyöngyvirág�PºGyöngyvirág�PºGyöngyvirág�PºGyöngyvirág�Pºllllkókókókó����

 

A kötetben nyolc varázsmese olvasha-
tó, melyek témája többé-kevésbé ismert. 

A kötetindító Gyöngyvirág Palkó a 
Babszem vagy Borsszem Jankóhoz ha-
sonló hős, ismert népmese-figura. A 
piciny kis királyfi nagy feladatra vállal-
kozik, hogy bebizonyítsa rátermettsé-
gét apja, a király előtt, aki kicsinysége 
miatt semmire sem becsüli. Külön ér-
dekessége a mesének, hogy itt egy csú-
nya öregasszony segíti a főhőst, vi-
szont Tündér Ilona és 12 társa a go-
nosz erők szerepét játsszák. A hétszépsé-
gű királykisasszony című mesében is  egy  

 

 



Brauch Magda: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gyermekirodalmi kötetei. 201 

„kolontos”, azaz kissé gügye fiú a fő-
hős, aki — szülei nagy bánatára — 
mindent fordítva csinál. Ennek a fiú-
nak kell boldogulnia, miután elindul 
szerencsét próbálni: meg kell találnia a 
hétszépségű királykisasszonyt. 

Érdekes, hogy Hammas Gyurka, egy 
másik (azonos című) mese főhőse, a 
„harmadik fiú” is negatív alak a történet 
alapján: lusta, semmihez sem ért, semmi-
lyen munkához nincs kedve. Így kerül 
Durumo, az ördög szolgálatába, akitől vi-
szont meg kell szabadulnia. Ez csak sokfé-
le varázslat és bonyodalom után sikerül. 

Benedek Elek meséiben a harmadik, 
a legkisebb fiúval általában van valami 
hiba. Ilyen fiú a Kondás Jankó című me-
se hőse is: nem akar fát vágni az erdő-
ben, inkább szalonnát süt. Mégis sze-
rencséje lesz, ő szaporítja meg — egy 
varázspálca segítségével — a király 
disznócsordáját, addig bonyolítva ezt a 
varázslatot, amíg a király leányát és 
egész királyságát is elnyeri. 

Ismert mesemotívumokon alapszik a 
Furulyás Palkó és a Mi van a ládikóban cí-
mű történet. Előbbiben a furulya mint 
varázseszköz szerepel és a szomorú ki-
rálykisasszony, akit a király annak ígér fe-
leségül, aki meg tudja nevettetni, és visz-
szaadja neki az álmát. A ládikók közül 
pedig a legegyszerűbb, a dísztelen az ér-
tékes, ezt választja a szorgalmas, jólelkű 
leány szolgálata jutalmául. A lusta, rossz-
indulatú leánynak a kiválasztott díszes 
ládikóban csak egy kígyó jut. 

Gyakori mesemotívum a gonosz mos-
toha is. Egy ilyen asszony indítja el A vörös 
tehén című mesét, valamint a címszereplő, a 
varázserejű vörös tehén, aki a mostohától 
üldözött szegény fiú segítségére siet. 

Szövevényesebb, hosszabb történet 
Az aranygyapjas kosok című mese, mely-
ben három kos, három gyűrű, három 
öregapó szerepel, de mellettük a gonosz 
óriás és testvére, a medve, sőt a gonosz 
boszorkány is. Velük kell megküzdenie a 
mese hősének, egy szegény legénynek. 

Benedek Elek meséiben is mindig a 
jó győzi le a gonoszt, de változatos esz-
közökkel, varázslatok segítségével. Gya-
kori mesemotívuma — az említetteken 
kívül — a hősök színeváltozása, átalaku-
lása oly módon, hogy „átbucskáznak a 
fejükön”. Így lesz emberből madár vagy 
más állat, illetve tárgy — és fordítva — 
egy pillanat alatt. 

A mesekönyv címlapját és illusztráci-
óit Hadnagy Boróka készítette. 

 
P.�Buzogány�Árpád:P.�Buzogány�Árpád:P.�Buzogány�Árpád:P.�Buzogány�Árpád:����
Öregºpó�muzsikájºÖregºpó�muzsikájºÖregºpó�muzsikájºÖregºpó�muzsikájº����

 

A szerző meséi viszonylag egyszerű 
történetek. Kevés bennük a csodás 
elem, talán csak a minden kívánságot 
teljesítő piros sapka (A favágó meg a piros 
sapka) és a hálás galamb (Palkó és az er-
dők ura) sorolható a varázsmesék közé. 

P. Buzogány Árpád meséinek szer-
kezete nem túl bonyolult, hősei egysze-
rű, rendszerint szegény emberek — 
még a királyfiúk sem gazdagok. Közös 
bennük, hogy szerencsét próbálnak, 
vagy egyszerűen szolgálni mennek vala-
hova, mert a szükség hajtja őket, de 
csak ritkán járnak szerencsével, mint, 
például, A béreslegény ezüstpénzei című me-
se hőse,  de  amint  jobban megy a dolga, 
ő is visszateszi a talált pénzt egy fa od-
vába, hadd legyen másnak is szerencséje.  
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Meséi főhőseinek általában helyén 

van az eszük (Gyöngyöt tojó tyúkocska, A 
fejsze, az ostor, a furulya meg a fukar mol-
nár), de ettől nem gazdagodnak meg, 
csak segítenek magukon, ha bajba ke-
rülnek. A bíró igazsága című mesében a 
törvény megvédi a becsületes szegény 
embert, és némi kárpótlást is nyújt ne-
ki, de az Öregapó muzsikája című mesé-
ben a „muzsikát” faragó öregember 
hangszere bajt bajra halmoz a mesehős 
fejére. 

Talán a kötet legtanulságosabb me-
séje a Melyik a legjobb mesterség? című, mi-
vel a különféle mesterségeket kipróbáló 
fiú végül rádöbben, hogy nincs jobb és 
hasznosabb édesapja „mesterségénél”, a 
földművelésnél, melyet kezdetben lebe-
csült. A mese tanulságát édesapja fogal-
mazza meg: „ne kínlódás legyen a mun-
ka, hanem jókedv és öröm.” 

A 10 meséből álló kötetet Jére Zsolt 
látta el illusztrációkkal és a címlap raj-
zával. 

 

Jºkºb�Rozáliº:Jºkºb�Rozáliº:Jºkºb�Rozáliº:Jºkºb�Rozáliº:����
Ã�pórul�járt�pásztoÃ�pórul�járt�pásztoÃ�pórul�járt�pásztoÃ�pórul�járt�pásztorrrrlegénykelegénykelegénykelegényke����
 
Ez a székely népmeséket tartalmazó 

kötet négy hosszabb, bonyolultabb cse-
lekményű varázsmesét és öt rövidke törté-
netet tartalmaz. 

Varázsmese a Versbéli király, melyben 
a királylánynak meg kell találnia az „ör-
döngös szüle” által elvarázsolt párját, 
akitől gyermeket vár. Erő, elszántság és 
— persze — varázseszközök szüksé-
gesek ehhez az úthoz, de ez utóbbiak a 
jó győzelmét segítik elő a gonosz felett. 

Furcsa, bonyolult, szövevényes cselek-
ményű mese a Jancsi katona. Szerepel benne a 
varázserővel rendelkező három boszorkány, 
három kutya és egy csodatevő lámpás. A 
csodás elemeket Jancsi, a főhős kézben tudja 
tartani, de a győzelemhez az eszére és a le-
leményességére is szüksége van. 

A farkas és a róka tréfás állatmese, 
melyben a ravasz róka mindig túljár az 
éhes farkas eszén, de a farkast a kisebb 
állatok is becsapják. A mesében sok 
helynév szerepel Farkaslaka határából, 
sőt, személynevek is. 

A Ladarc különös történet, az em-
berhússal élő anyós saját vejét akarja 
elfogni és megenni, de a fiatal pár va-
rázsereje erősebb nála, így sikerül meg-
szöknie a gonosz anyós elől. 

A kötetben ezután rövidebb történetek 
követik egymást. Tréfás mesének fogható 
fel a Ki a gazda a háznál?, mert a „papucs-
férj” aki mindig félt a feleségétől, egyszer-
csak észhez tér. A Pücsök Mátyás című me-
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sében a tolvaj legény jól jár, mert helyén 
van az esze. A nagy hasú mónár története in-
kább furcsa, mint tanulságos, bár, mikor 
bajba kerül, ő is az eszével segít magán. A 
tizenegy rabló című történetben viszont a vé-
letlenen múlik a magányos ember, Péter 
élete (a rablókat megtéveszti, hogy magá-
ban beszél). A pórul járt pásztorlegényke 
viszont nem volt ilyen szerencsés, de tör-
ténete tanulságos: aki egyszer becsap má-
sokat, annak többet nem hisznek, akkor 
sem, ha igazat mond. 

A kötet végén részletes bemutatásra 
kerülnek az egyes mesék elmondói, akiktől 
a történetek erednek, valamint az egyes 
helyszínek, érdekes körülmények hitele-
sebbé, értékesebbé teszik a gyűjteményt. 
Itt bőséges szómagyarázatot is talál az ol-
vasó, melyekből székely tájnyelvi elemeket 
ismerhet meg. Az illusztrációkat és a cím-
lap rajzát Jére Zsolt készítette. 
 

 

Ráduly�JánosRáduly�JánosRáduly�JánosRáduly�János����
népmesegyűjteményeinépmesegyűjteményeinépmesegyűjteményeinépmesegyűjteményei����

 
Ugyancsak filológiai pontosság jel-

lemzi Ráduly János öt kötetét, melyek-
ben az utóbbi években összegyűjtött 
székely népmeséket teszi közzé. Álta-
lában felsorolja a mesemondók nevét, 
személyi adatait, a gyűjtés helyszínét, és 
szómagyarázattal is szolgál e kötetek 
végén. 

  
 

Ã�muzsikáló�tücsökÃ�muzsikáló�tücsökÃ�muzsikáló�tücsökÃ�muzsikáló�tücsök����
 
Ez a kötet 20 egészen rövid székely 

állatmeséből áll. 
Klasszikus témájúnak mondható a 

címadó A muzsikáló tücsök, melyek igen 
jelentős és általános tanulsága van. Köz-
ismert A csengettyűs macska is: az egerek 
csengőt szerelnek az alvó macska farká-
ra, hogy idejében el tudjanak menekülni. 
Az Égszakadás, földindulás is jól ismert 
történeten alapszik. Az egymás után sza-
ladó állatok sorra felfalják egymást, ám 
itt a végén megmaradt róka és farkas 
párbaja fordítva dől el: a ravasz róka 
megszabadul, a farkast agyonütik az em-
berek.   A Jézus keresztjei című meséből 
megtudjuk, hogy a fecskét szent madár-
nak tartják a székelyek, ezért nem enge-
dik a fészkét leverni. 

Mátyás király alakja is megjelenik e 
székely mesék között A budai kutyavá-
sár című ismert történetben. 

A mesékben általában a gyengébb ál-
latoknak szolgáltatnak igazságot, me-
nedéket, szabadulást a népmeseszerzők: 
Macska a fán, A kutya és a nyúl, Az 
anyakecske és a farkas. Ez utóbbi hosszabb 
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történetben az anyakecske bosszút áll a 
farkason gidáinak felfalásáért. Gyakran 
visszatérő mesehős a ravasz róka (A ró-
ka és a fiai, A farkas ereje és a róka ravaszsá-
ga, A dicséretet mondó róka). Az egyetlen 
hosszabb mese, A füttyögtető kígyó in-
kább a varázsmesék körébe sorolható. 
Ismert motívuma a gonosz kígyó (mely 
más változatokban sárkány), aki elzárja 
a kutak vizét, és csak úgy ad belőle a 
népnek, ha naponta egy leányt áldoznak 
érte. Ebből a kétségbeesett helyzetből 
kell kimenteni egy szegény fiúnak az 
utolsónak megmaradt királyleányt, de 
az eredmény nem lehet kétséges: a me-
sében minden sikerül, különösen, ha 
szegény ember fiáról és szép királykis-
asszonyról van szó. 

 A Székely állatmesék alcímű kötet il-
lusztrációit és címlapját Nagy Zsolt készí-
tette. 

 

 

Ã�fºrkºs�és�ºz�őzikeÃ�fºrkºs�és�ºz�őzikeÃ�fºrkºs�és�ºz�őzikeÃ�fºrkºs�és�ºz�őzike����
 

(Székely állatmesék a Kis-Küküllő mentéről 
kiejtés szerinti lejegyzésben) 

 
Ráduly János másik állatmese-kötete 

— mint az alcím is jelzi — eredeti 
gyűjtés, így az egyes darabokban olykor 
naiv a meseszövés, de sohasem hiány-
zik a tanulság. 

Legközismertebb témájú A brémai 
zenészek című mese és a Hüvelyk Matyi. 
A rablókat megfutamító állatok és a 
farkas beléből kiszabadult pici fiú a 
nemzetközi mesekincsben is megta-
lálható. A kötet meséinek legerősebb 
állathőse általában a medve, aki a far-
kas beléből is ki tud jutni a napvilágra, 
de még nála is erősebb az ember (Ki a 
legerősebb?). Az ember legyőzi az álla-
tokat A fehér ló, A táltos varjú, A medve, 
a róka meg a szegény ember című mesék-
ben is, de ennek az ellenkezője is elő-
fordulhat egyes emberek oktondisága 
miatt: Az elátkozott szamár, A halász 
meg a róka. 

A rövid történetek általában ismert ál-
latmesék változatai. Ilyen a Forró vizet a 
kopacra, A dicsekvő róka, A vadgalamb és a 
szarka. A mesékben általában a gyen-
gébb, kisebb állatoknak szolgáltat-nak  
igazságot  az  erősebb  fajtákkal szemben 
(A farkas és az őzike, A nyúl és a róka, For-
ró vizet a kopacra, A hálátlan kígyó). Az er-
dei verem című mesében az erősebb álla-
tok sorra felfalják a gyengébbeket, de 
végül a győztes farkas is a vadászok ál-
dozata lesz. Ez a mese — kissé eltérő 
változatban — a másik kötetben szerep-
lő Égszakadás, földindulás ismétlése, de 
más mesemotívumok is vándorolnak, 
sokféle változatban élnek a nép ajkán. 
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A kötetet Nagy Zsolt illusztrálta 

igen szellemes rajzokkal, és a címlap 
rajza is az ő munkája. 

 
Szép�Fuvellº�történeteSzép�Fuvellº�történeteSzép�Fuvellº�történeteSzép�Fuvellº�története����

 

(Székely népmesék a Kis-Küküllő mentéről 
kiejtés szerinti lejegyzésben) 

 
 

Ez a kötet 18 mesét tartalmaz. A 
címadó Szép Fuvella története — a névte-
len mesemondó szerint — igaz törté-
net, melyet egy vándor mondott el a 
családnak. Szép Fuvellát elrabolják és 
rablóbarlangban nevelkedik, ott bele-
szeret az egyik legény. A kapitány fél-
tékenységből megöli őket, majd kide-
rül, hogy ő maga Fuvella szintén elra-
bolt testvére volt. A történet elég való-
színűtlennek tűnik, de nem lehetetlen, 
hogy van benne valóság. 

A többi mese általában varázs- és 
tréfás meseelemek keveredéséből áll. 
Gazdagabb cselekményű varázsmese A 
szegény fiú sípja és A tulipános láda. Az 
előbbiben a régi mesemotívum, a síp 
szerepel, mely elővarázsolja az egere-
ket, az utóbbiban a szép és csúnya lá-
da, melyek közül helyesen kell válasz-
tani. Ide sorolható Az óriások szolgálója 
is, melyben egy szegény ember 12 óriás 
eszén is túljár. 

A többi mesében is keverednek a 
varázsmesék és a tréfás mesék motí-
vumai, bár inkább ez utóbbiak vannak 
túlsúlyban. A csitkótojás, A gömböc, A 
kúdus szege, a Kirc-márc, a Bodor és Bandi, 
A hólyag, a szenes tuskó és a szalmaszár 
érdekes, de nem sok tanulsággal járó 
rövid történetek. A három tolvaj halála 
című mesében egy szegény ember far-
kasok helyett tolvajokat fog, de itt 
sincs semmiféle varázslat, csupán 
vermet kell ásnia, és azt ágakkal kell 
álcáznia. A saját kelepcéjébe esett go-
nosz asszonyt mutatja be A vadász, a 
felesége meg a sárkány című mese. Kádár 
Kata balladájának naiv változata A 
szegényrendű szép leány és a királyfi, csak-
hogy itt a virágokból igazi életre kel-
nek a szereplők. Igazi tréfás mese a 
Péter és Pál, mivel itt a szegény ember 
eszesebb a gazdagnál, és ezzel elnyeri 
jutalmát.  

A Veres királykisasszony című mesé-
ben felcserélődik a gazdag királylány és 
a gonosz lelkű egyszerű lány szerepe, 
de az igazság kiderülésére sokat kell vár-
ni, a szerző késlelteti a megoldást. Tré-
fás mese a Haragszik-é, gazduram? című, 
mivel a legkisebb, harmadik fiú a leg-
eszesebb és legkitartóbb,  ő az egyetlen, 
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aki túl tud járni a gonosz szívű gazda 
eszén. 

A kötet meséinek állandóan ismétlődő 
motívumai a hamuból — nem hamuba 
— sült pogácsa mint útravaló, a nagy 
szegénység, aminek okán a legkisebb — 
vagy másik — fiú szolgálni megy, az 
„Eccer vót”, „Vót eccer” meseindítás stb. 

Az illusztrációkat és a címlapot ez-
úttal is Nagy Zsolt készítette. 

 
����

Ã�legkisebb�leány�szerencséjeÃ�legkisebb�leány�szerencséjeÃ�legkisebb�leány�szerencséjeÃ�legkisebb�leány�szerencséje����
 
Hét varázsmesét tartalmaz e kötet, 

melyek témája általában más változa-
tokban ismert. 

A Tündér Ilona klasszikus tündérme-
se a gyönyörű leányról, akit mostohája 

el akar emészteni, és halott édesanyja 
menti meg madár képében. Ezzel 
azonban csak elindul a történet, mely 
ezután bonyolódik: király és királyfi, ti-
zenkét fejű sárkány, aranydióból kipat-
tanó aranykastély és egyéb csodák kö-
vetik egymást, amíg a hős és családja 
végleg megtalálja szerencséjét. 

A kötetcímadó mese, A legkisebb le-
ány szerencséje már címében utal a cse-
lekményre és a megoldásra. Három 
testvér közül a legkisebb a győztes, de 
meg is érdemli szerencséjét, mert — és 
ez a mese tanulsága — nénjeivel ellen-
tétben dolgos, jószívű, segítőkész. Ez 
az egyik leggyakoribb népmesemo-
tívum, de itt azzal variálódik, hogy az 
idősebb leányok nem hallgatják meg a 
„jótétel helyében jót várj” tanácsot a 
bajbajutottaktól, és ezért buknak el. 

Furcsa, szokatlan a szerkezete A 
kedvetlen királyleány című mesének, mi-
vel — más változataitól eltérően — 
nem fejeződik be a gyönyörű, de érzé-
ketlen leány megnevettetését előidéző 
szegény fiú győzelmével, hanem a cse-
lekmény tovább bonyolódik. A szerel-
mes pár további viszontagságoknak 
van kitéve, melyeket le kell győznie. 

Az igazat éneklő madár tréfás- és ál-
latmese keverékének mondható, mivel 
a sokgyermekes szegény embert csu-
pán egy elfogott varjú károgása segíti 
útjában, de szerencséjének meglelésé-
hez hozzájárul saját ravaszsága, találé-
konysága, amellyel háromszor túljár 
irigyeinek eszén. 

Fordulatokban igen gazdag a 
Gyöngyvirág királyfi című mese. Ez a 
motívum is eléggé ismert a népmesék 
világában. A főhőst már csecsemő 
korában pusztulásra ítéli saját gonosz 
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apja — aki, mellesleg, király —, de 
szegény sorsú jó emberek segítségé-
vel megmenekül, majd további útjain 
is egy pásztorember támogatja. Nem 
hiányzik a történetből a gonosz va-
rázsló sem, de — mint mindig — ez-
úttal is a jónak kell győzedelmesked-
nie. 

Igazságot szolgáltat a jónak és ártat-
lannak Az epret szedő királyleányok című 
mese is. Ebben is a legkisebb leány a 
legügyesebb, ezért nővérei irigységből 
megölik, de a csoda itt sem maradhat 
el: a furulya hangja föltámasztja. 

Nándor királyfit egy griffmadár segíti 
győzelemre, de saját ereje is, amivel le-
győzi a sárkánykígyót. 

Ezek a bonyolultabb szerkezetű, 
gazdag cselekményű mesék csak jól 
végződhetnek, mint minden igazi mese 
— mégis érdeklődést,  izgalmat képesek  

 

 

kelteni a gyermekben, sőt talán a felnőtt-
ben is. Ebben rejlik az igazi értékük. 

Ezt a kötetet Márton Erika látta el 
illusztrációkkal.  

 
Király�Bözsi�hegedűjeKirály�Bözsi�hegedűjeKirály�Bözsi�hegedűjeKirály�Bözsi�hegedűje����

 
Nyolc tanulságos rövidebb-hosszabb 

mese követi egymást a kötetben, melyek-
ben keverednek a varázs- és tréfás mese-
elemek. 

A címadó mese, a Király Bözsi hegedűje a 
hangszerré változott leány motívumon 
alapszik. A hegedű leányhangon énekel, 
erről ismernek rá királyi szülei, és így vál-
tozik vissza az elvarázsolt leány. 

Három mese a Mátyás király mon-
dakörből kölcsönzi témáját: Mátyás ki-
rály és az okos szántóvető, mely a talpra-
esett szegény ember találékonyságára, 
okos feleleteire épül. A Mátyás király és 
az abrudbányai kamarás címűben a király 
leleplezi a csaló kamarást — természe-
tesen álruhába öltözve. 

A legnagyobb ellenség és a legjobb barát cí-
mű mesében is ésszel győz a mesehős, 
bár itt — kivételesen — nem érdemli 
meg szerencséjét, mert a felesége szavai 
szerint gonosz ember, a kutyája — akibe 
viszont belerúgott — megnyalja gazdája 
kezét és lábát. Ez a látszat még Mátyás 
királyt is megtéveszti. 

Az elbujdosott gyermek című mese naiv, 
de tanulságos rövid történet. Gazda-
gabb cselekményű A szegény fiú és a sár-
kány, melyben a szerencsét próbáló fő-
hős  egy  ősz  hajú  öregembertől kapott  
varázserejű tollseprűvel győzi le az 
útjába kerülő akadályokat, végül a ki-
rálykisasszonyt fogságban tartó sár-
kányt. 
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Az Icike-picike csak egy rövid mon-

dókának felel meg, de a kötetzáró Bátor 
Katica egy hosszabb mese hőséről szól. 
a leány varázseszközök és más csodák 
nélkül, ésszel és bátorsággal fogja el a 
házába betelepült 12 betyárt. 

A kötet végén a szómagyarázat mellett 
megtalálható a mesék elmondóinak teljes 
neve és életkora. Ráduly János a meséket 
csak nyelvileg egységesítette, cselekmé-
nyük változatlan maradt. Az illusztrációkat 
részben Réthi Botond, részben Bodó 
Hortenzia Kinga készítette. 

A borítórajz Réthi Botond munkája. 
����
����

Székely�népmondákSzékely�népmondákSzékely�népmondákSzékely�népmondák����
 
A 2008-as évben három székely 

népmondagyűjteményt ad ki az Erdélyi 
Gondolat, majd 2009-ben ezeket köve-

ti a negyedik, valamennyi Ráduly János 
gyűjtésében. Mind a négy kötet végén 
megtalálható a szómagyarázat és egy-
egy jegyzet, melyből megismerhetjük 
egyrészt a mese és a monda közötti kü-
lönbséget („A mese költőibb, a monda 
történetibb” — ez a leegyszerűsített 
magyarázat), másrészt az egyes mon-
dák keletkezésének körülményeit és a 
mesemondók pontos nevét, életkorát, 
lakhelyét. Az egyes kötetek alcíme: Szé-
kely népmondák a Kis-Küküllő mentéről, 
bár Ráduly János főként a Maros me-
gyei Kibéden végzi gyűjtő tevékenysé-
gét, a Küküllőig is „eljut”. Mondaanya-
ga történelmi és természeti esemé-
nyekből, jelenségekből áll össze. 

����
Csºbº�ösvényeCsºbº�ösvényeCsºbº�ösvényeCsºbº�ösvénye����

 
A Székely népmondák I. kötetét 

Kibéden gyűjtötte a szerző. 
Bár a mondák meseszerűek — első-

sorban varázsmese elemekkel tarkítot-
tak —, mindig valamilyen helybeli, az-
az kibédi történelmi eseményhez, a 
helységek természeti adottságaihoz fű-
ződnek. Az ott lakók rövid kis történe-
tekkel magyarázzák az egyes helynevek 
keletkezését is. 

Ez a kötet általánosan ismert törté-
nelmi mondákkal indul Attila hun ki-
rályról, Csaba királyfiról, Lehelről, 
Szent László királyról, Hunyadi János-
ról, Kinizsi Pálról, sőt Rózsa Sándorról 
is. Ezek a rövid történetek szájról száj-
ra, vidékről vidékre terjedtek, így jutot-
tak el Kibédre is (Csaba ösvénye, Szent 
László király és a Tordai Hasadék, Miért 
harangoznak délben?, A kenyérmezei viadal 
stb). 
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Mivel Kibéd a tatárjárás idején már lé-
tező község volt,  ezekről a nehéz 
időkről is sok emlék maradt fenn, és 
vált mondává: Lestető, A sütőasszony és a 
tatárok. A többi történet egyes földraj-
zi, természeti képződmények — falvak, 
dűlők, utak, csúcsok, völgyek stb. — 
nevének keletkezéséhez fűződnek. 
Ilyen a Jajgató, a Kerülő út feje, a Szilas 
völgye, a Sátoroskert, a Macskalik monda 
és mások. Még a csúfnevek vagy falu-
csúfolók is mondai magyarázatot kap-
nak: Különböztető nevek, Lőcsösök, Vacko-
rosok, Csókfalva, Atyha. Ez utóbbi állító-
lag az „adj hát” követelés ismételgeté-
séből keletkezett. 

32 érdekes, rövid történetet tar-
talmaz a gyűjtemény, melynek cím-
lapját és illusztrációit nagy Zsolt ké-
szítette. 

Ãlºgút�Ãlºgút�Ãlºgút�Ãlºgút�º�Küküllőigº�Küküllőigº�Küküllőigº�Küküllőig����
 

A székely népmondák második köte-
te szintén történelmi mondákkal indul, 
de ezek túlnyomó része a tatárjáráshoz 
fűződik. Az egyes történetek elsősorban 
a tatárok előli menekülés útjait jegyezték 
fel, és mondták tovább, így terjedtek 
szájról szájra, nemzedékeken át. Ilyen 
darabok a Veszélytüzek és lármaharangok, 
A kisajtó, Alagút a Küküllőig, Csombod vitéz 
és a tatárok. Mátyás királyról is fennma-
radt néhány történet: Mátyás király és a 
székelyek. Markalf a kemencében. 

Rózsa Sándor mint a szegények is-
tápolója él a köztudatban, ezt bizonyít-
ják a róla fennmaradt mondák: Rózsa 
Sándor elkötött lova, Rózsa Sándor és a 
kocsmáros, Rózsa Sándor követelése,  Kos-
suth felvállalta Rózsa Sándort. Ezek a tör-
ténetek  nyilván  más vidékekről  kerül- 
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tek Kibédre, viszont néhány rövid mon-
da Seprődi János népzenekutatóról szól, 
akire büszkék a helybeliek, mert Kibéd 
szülötte: Seprődi és az édesanyja, Máté bá és 
Seprődi, Hatalmadat elismerem. 

Bibliai tárgyú mondák is keletkeztek 
Kibéden: Nové és az ördög, A borrá 
változtatott víz. 

Több rövid történet a falubeli szoká-
sokat tárja fel: Ostoros presbiterek, A há-
rom ünnep étrendje, Kutyás jegyzőválasztás. 

A Gál pataka és a Cigányok temploma 
című és más kis történetek a helynevek 
keletkezését magyarázzák. 

Összesen 30 érdekes és értékes rövid 
mondából áll össze a kötet, melyet szin-
tén Nagy Zsolt látott el illusztrációkkal 
és a címlap szellemes rajzával. 

 
Ã�hºjnºlcsillºg�keletkezéseÃ�hºjnºlcsillºg�keletkezéseÃ�hºjnºlcsillºg�keletkezéseÃ�hºjnºlcsillºg�keletkezése����

 
Rövid történeteket — összesen 31-et 

— tartalmaz a mondák harmadik kötete 
is. Ezek a mondák teljesebbé teszik a 
Kis-Küküllő menti székely mondavilá-
got. A történelmi mondák között ismét 
megjelenik Attila, Buda, Botond és Szent 
István mondája más változatban: Attila 
király és az Isten kardja, Így halt meg Buda, 
Botond kardvágása, Szent István hársfája, de 
még inkább az igazságtevő Mátyás ki-
rályról szóló több, hosszabb-rövidebb 
történet (Mátyás király kukoricavetése, Má-
tyás király és a napszámos stb.). Egy érde-
kes monda szól Kinizsi Pálról (Kinizsi Pál 
története). 

Ezek után helynévmagyarázó mon-
dák követik egymást: Ómalom hátja, Bede 
vögye,  Kevereg,  Hallgató dombja,   Küsmödi  
útja. Történetek örökítik meg a kör-
nyező községek  közötti  egykori határ- 

 
 
vitákat, mint például: Esküszöm az élő 
Istenre, A miniszter ítélete és mások. Egyes 
történetek a „csavaros székely észjárást” 
bizonyítják, ilyen a Fáztak a székelyek és 
az Akinek nincs lova, mehessen gyalog. 

Ebben a kötetben is megjelenik Sep-
rődi János népzenekutató emléke (Sep-
rődi és a hegedű, Seprődi temetése), majd a 
kötetet meseszerű történetek zárják: 
Csombod asszonya és A boszorkányok tánca. 

A harmadik népmondakötet illuszt-
rációit is Nagy Zsolt készítette a cím-
laprajzzal együtt. 

 

 
Ã�csodºszºrvºs�nyomdokºinÃ�csodºszºrvºs�nyomdokºinÃ�csodºszºrvºs�nyomdokºinÃ�csodºszºrvºs�nyomdokºin����
 
Ráduly János negyedik népmonda-

gyűjtemény-kötete az első három 
után egy évvel, 2009-ben látott napvi-
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lágot. A viszonylag vékony kötet 35 
mondát, történetet tartalmaz, így — 
értelemszerűen — ezek egészen rövi-
dek. 

A kötetcím azzal magyarázható, 
hogy a szerző, illetve gyűjtő két törté-
netet is hallott Kibéden a közismert 
csodaszarvas-legendáról, egyiket a 83 
éves Seprődi Józseftől, a másikat a fe-
leségétől, mert a házaspár két tagja 
nem egyformán tudta a mesét. Ezekkel 
indul a kötet, majd történelmi mon-
dákkal folytatódik Árpád vezérről, a 
fehér vezérlóról, tatárokról, törökök-
ről,  de  a  közelebbi  múlt  eseményeit is 
megörökítik az adatközlők, így az első 
és a második világháborút (Ez kész 
történelem, Nem megyek a halálba, A szovjet 
paradicsomban). 

 

 

Továbbá érdekes a falu embereinek 
életfelfogását tükröző történetek: Tűz-
csiholás diófataplóval, Megtisztult a drága 
termőföld, Az élet két útja, A kovakő szik-
rát nyom stb. Megelevenednek az egy-
kori szűk esztendők emlékei (Fagaras, 
Puliszka és Hastífusz). 

Ez a kötet is tartalmaz helynév-
magyarázó szöveget: Paperdő, Festő utca, 
Ördögök kútja, Tompa mezeje. 

Az egykori babonás hiedelmekből 
keletkezett mondák ma is élnek. A be-
tegséget személyesíti meg A csuma 
köntöse. Több változatban él a történet, 
mely az ittas férfiak elrablásáról szól: 
Rigó bát elröpítették, Pundró apó és a kis-
asszonyok. A hiedelemmondákban az 
ördög is kap szerepet: Szép Mariska és 
az ördöglegény. 

A negyedik kötet borítóját és illuszt-
rációit Péter Katalin készítette. 

Négy népmondagyűjteményében Rá-
duly János tudományos igényű és értékű 
anyagot közöl, elsősorban a helynévku-
tatás és a falusi népszokások, tovább élő 
hagyományok felkutatása tekintetében. 
Az ilyen gyűjtőmunkát más falvakban is 
érdemes lenne elvégezni, hogy fennma-
radjon az utókor számára. 

 

Ráduly�János:Ráduly�János:Ráduly�János:Ráduly�János:����
Jºnkº�és�º�CsitkóbogárJºnkº�és�º�CsitkóbogárJºnkº�és�º�CsitkóbogárJºnkº�és�º�Csitkóbogár����

 

(Kisgyermekbeszéd) 
 
Ráduly János nem csak mások meséit 

gyűjti, „új műfajt” is feltalált: a kisgyer-
mekbeszédet. Korábban több gyermek-
verskötetében szerepel kisunokája, 
Janka. A hozzá írott versek után most 
megismerhetjük beszédéből a gyermek-
nyelv sajátságait. A szerző végered-
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ményben itt is „gyűjtőmunkát” végzett: 
feljegyezgette a 3-4 éves kislány érde-
kes szavait, mondásait, de megfigyelte 
— ahogyan írja — „a nyelvi jelenség 
megteremtődésének” körülményeit is, 
az alaphelyzeteket, amelyekben a 
gyermek mondandója, „közlése” meg-
nyilvánult. Továbbadja — néha elvál-
toztatva — a felnőttek szavait, és saját 
véleményt is formál a körülötte tapasz-
taltakról. 

„Minden gyerek költő” — idézi Rá-
duly János Kosztolányi Dezső vélemé-
nyét, és igazat ad neki. A kis Janka is al-
kot új szavakat, mint: sebcement (a se-
ben képződött var), dióhasító (diótörő), 
a tücsök „tücsköl”, a reggeli pára „a hi-
deg füstje” (költői metafora!), a homok-
vár „Jankaház”, a suszter „cipőkopá-
csoló”, a lepkék „lepelnek”,  a szeder le-
ve, ami megfesti a kezet,  „a szeder vére” 

 

 

(ismét egy metafora), a csengő nyelve a 
„kilógósa” stb. 

A gyermek képzelete néha a mesék 
— esetleg a televízió — világából asz-
szociál: a marosvásárhelyi Kultúr-
palotát királyi palotának nevezte, az 
erdőszentgyörgyi tömbháznegyed lát-
tán azt mondta: „Édesanyám, ugyi mi 
most Amerikában vagyunk”. A Gön-
cölszekérre fel akar „csippeszkedni”, 
hiszen szekér az is, legalábbis a neve 
szerint. 

A gyermek beszédéből lejegyzett rövid 
„bemondások” általában szellemesek, 
ilyenek Az eldugott csoki, A dióbél, a Válasz-
író, a Csúful vagy felöltözve stb. Nem lebe-
csülendő a kisunoka őszinte kedvessége 
sem: nagyapja borotválkozás közben 
csúfnak mondja saját magát, de a kislány 
így is szépnek látja (Úgyis tetszel). 

Azt lehetne hinni, hogy egy ilyen 
kisgyermek még a mesék vagy a csodák 
világában él, azaz nem ismeri a valósá-
got. Ez nem így van. Az Igazi rendes 
csokit című kis történetben előbb játék-
telefonon beszél nagyapjával, és azt ké-
ri, hozzon neki csokoládét. Amikor a 
nagyapa indul a boltba, utána kiabál: 
„— De tata, nekem igazi rendes csokit 
hozzál!” Ezzel egyszersmind azt is el-
árulja: tudja, mi a különbség a játékte-
lefon és az igazi között. 

 
Sólyom�Ãnnº:�KenyérbºbºSólyom�Ãnnº:�KenyérbºbºSólyom�Ãnnº:�KenyérbºbºSólyom�Ãnnº:�Kenyérbºbº����

 

Desági emlékek 
 
Sólyom Anna kötete 2009-ben je-

lent meg. Kisgyermekkori emlékekből 
áll a szerző kötete, melyek — mint a 
könyv vége felé kiderül  —  a  II.  világ- 
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háború körüli időkre tehetők. A kötet 
tematikailag két egységre osztható: kel-
lemes, meghitt, az egykori falusi élet-
formát hitelesen ábrázoló békés, majd 
világháborús emlékekből összeálló tör-
ténetekre. 

Az első részben a főszereplő, az öt 
év körüli Anka — minden bizonnyal 
maga a szerző — tapasztalatlan, csetlő-
botló kisgyerek, aki nem ritkán pórul 
jár, mert a maga esze szerint cselekszik, 
így sok galibát okoz szüleinek és ön-
magának is, legalábbis ilyen esetekről 
számol be a könyv írója (Desági séta, 
Drótkarika, Vackor). A kislány megpró-
báltatásai inkább humorosak, mint ke-
serűek, hiszen szülei mindig kihúzzák a 
kellemetlen helyzetekből, és megbo-
csátják tévedéseit. Más történetekből 
megismerjük az ötgyerekes falusi család 
életkörülményeit, szokásait, a gyerme-

kek apró örömeit (A kis vadnyulak, Epré-
szés). Természetesnek tűnik, hogy a kis-
lánynak már apró gyermekként hozzá 
kell szoknia a ház körüli munkához, se-
gítséget kell nyújtania szüleinek, nagy-
szüleinek, pedig még inkább a játékon 
járna az esze (Kenyérbaba). 

A kötet második felében a gyermek 
a világháború napjaira, heteire emlék-
szik vissza, azokra a veszedelmes idők-
re, amikor a falujukhoz közeledett, 
majd át is ment rajta a front. A Légitá-
madás című írása 1944. szeptember 3-án 
játszódik, ez a veszély menekülésre 
készteti a családot, de ezekben az idők-
ben nincs biztos hely, ahol menedéket 
találnának. Így hol felpakolnak és el-
hagyják házukat, hol visszatérnek, hi-
szen a felnőttek is tanácstalanok. Ez ér-
ződik a Menekülés és a Hazatérés című 
írásokból, s bár az ide-oda szekerezés 
nem „logikus”, mégis érthető. A gyer-
mekek viszont a felnőtteknél is jobban 
össze voltak zavarodva, így inkább csak 
félelem és a bizonytalanság hangulata 
maradt meg bennük emlékként.  

A kötet érdeme a közvetlen, eleven 
stílus, az életszerűség, ami — bár rég-
múlt időkről szól — olvasmányos, le-
köti a figyelmet. 

Az illusztrációkat és a borítót Péter 
Katalin késztette. 

 
 

Csire�GabriellaCsire�GabriellaCsire�GabriellaCsire�Gabriella����
gyermekirodalmi�kgyermekirodalmi�kgyermekirodalmi�kgyermekirodalmi�kööööteteiteteiteteitetei����

 
Az utóbbi három évben Csire Gab-

riella folytatta a gyermekirodalom te-
rén végzett értékes munkásságát. Össze-
sen 8 új kötet látott napvilágot, köztük a 
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tudományos igényű Csillagregék, majd a 
magyar irodalom régebben — főleg a 
XIX. században — keletkezett híres (vagy 
kevésbé ismert) műveinek leegyszerűsített, 
közérthetőbb átköltéseivel, közérthetőbbé, 
olvasmányosabbá, megközelíthetőbbé té-
telével szolgálja a gyermekirodalmat, azaz 
a régi, híres művek megismerését, azzal a 
bevallott céllal, hogy ezzel ösztönözze az 
iskolásokat az eredeti művek elolvasására. 
E kötetek végén természetesen pontos 
felvilágosítással szolgál a művek eredetére, 
szerzőjére, keletkezésének körülményeire 
stb. vonatkozó tudnivalókkal A kötet mar-
gójára címmel. 

 
CsillºgregékCsillºgregékCsillºgregékCsillºgregék����

 
A 2007-ben megjelent kötet szerzője 

Csire Gabriella és fia, Csire Gábor. 
Az előhangban a szerzők rámutat-

nak arra, hogy a csillagképek az ős-
időktől kezdve foglalkoztatják az em-
beriséget, mivel alakjukat látszólag nem 
változtatják, és az emberi képzelet kü-
lönféle állatokat vagy tárgyakat társít 
hozzájuk. Ilyen tárgy, például, a Gön-
cölszekér. 

Legizgalmasabbnak az ekliptika men-
tén elhelyezkedő 12 állatövi csillagkép bi-
zonyult. Ezeket mutatja be a kötet tudo-
mányos igényességgel, de mese-szerűen 
is.  

Az állatövi csillagképek felfedezése és 
12 részre osztása a babilóniai asztronó-
musoknak tulajdonítható. Az asztrológia 
(csillagjóslás) és az asztronómia (csillagá-
szat) kezdetben egyaránt betöltötte a ho-
roszkópkészítés szerepét. Így mindkettő 
azonos névvel illette és illeti ma is az ál-
latövi csillagképeket. A babilóniaktól a 

zodiákust (állatövet) a görögök, majd a la-
tinok is átvették, és megtartották a 12 rész 
elnevezését és sorrendjét is, de a görögök 
mindegyiknek a keletkezéséhez egy saját 
mesét vagy inkább mondát (mítoszt) fűz-
tek. Ezekben saját kedvelt hőseik, istene-
ik, főisteneik, mitológiai alakjaik kapnak 
szerepet. 

Ezek az eredetmagyarázó mondák 
(mesék, regék, mítoszok) közszájon fo-
rogtak, és több változatban is éltek. Ez a 
kötet a leginkább mesébe illő történeteket 
választotta ki. A 12 monda hősei istenek 
és félistenek, elsősorban Zeusz, aki majd-
nem mindegyikben szerepel, majd Herak-
lész, aki 12 hőstett véghezvitelét vállalta 
magára, de jelen van Dionüszosz, Héra, 
Poszeidón, Kasztor és Pollux, az ikrek, 
Pélusz, és Telemón, Artemisz, a vadászat 
istennője, Orion és az utódait fölfaló 
Kronosz,   aki elől legkisebb fiát,   Zeuszt  
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megmentik — hogy csak a legismerteb-
beket említsük. Természetesen jelen 
vannak a pozitív hősöket akadályozó 
szörnyek is: kígyók, sárkányok, gonosz, 
irigy, féltékeny mesehősök. 

A mondákban — melyek így teljesen 
meseszerűek — mindig győz a pozitív 
hős, s így mind a tizenkét mese végén az 
égre kerülő, csillaggá változó állatok ju-
talmul elnyerik az örökkévalóságot. Így  
magyarázza  a  képzelet a 12 csillag, az ál-
latövi csillagképek keletkezését, melyek 
közismert magyar elnevezése: Kos, Bika, 
Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, 
Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak. A 
szerzők azonban rámutatnak két téves 
elnevezésre is: a Zeusz tápláló kecske-
dajka csillagképének magyar elnevezése, 
a Bak, helytelen, hiszen Kréta szigetén 
honos, jól tejelő nőstény vadkecskéről 
van szó. A Halak elnevezése sem helyes, 
hiszen a rege két delfinről szól, és a del-
fineket csak tévesen hitték halfajtáknak. 

A csillagképeket magyarázó regék 
nagyon színesek, olvasmányosak, de a 
kötet szerzői nemcsak a gyermekekhez 
szólnak, hanem csillagászati magyará-
zatokat és szemléltető rajzokat is csa-
toltak a 12 csillagképhez. A kötet Fo-
galomtárral és csillagászok, felfedezők 
rövid bemutatásával válik még értéke-
sebbé azok számára, akiket az asztro-
nómia közelebbről érdekel. 

 
«gy�mºgyºr�k«gy�mºgyºr�k«gy�mºgyºr�k«gy�mºgyºr�kºlºndor�ifjúságººlºndor�ifjúságººlºndor�ifjúságººlºndor�ifjúságº����
 
(Gvadányi József  Rontó Pál című 

elbeszélő költeménye nyomán) 
 
Ez a 2008-ben megjelent kötet az 

Előhangban (a könyv elején) ismerteti  

 
 
Gvadányit, a szerzőt, Rontó Pál rejté-

lyes alakját, melyről csak találgatások és 
feltételezések alapján sejthetik, kiről min-
tázták, majd a mű további sorsát, népsze-
rűségét. Az átdolgozás a Gvadányi-mű el-
ső részét sűríti prózába, és célja az egykor 
híres, mára feledésbe merült 18. századi 
magyar kalandor életének, „csínyja-inak” 
felelevenítése. A kötet Rontó Pál életének 
hat kalandját meséli el. 

A Szamárfogat elmondja a hős szüle-
tését: szíve fölött kard alakú karcolás 
látható, ez jelzi, hogy katona lesz, sőt, 
híres vezér. Rontó Pál már kisgyer-
mekként sem fér a bőrébe, de szülei 
mindent elnéznek neki. Mégis egy vak 
koldul szolgálatába áll, aki éhezteti. Pali 
megfogadja, hogy bosszút áll rajta. 

A pecsétes levél című részben az iskolás 
Palit ismerjük meg. Barátjával, Antallal 
rászoknak a kockajátékra, ezért pénzt 
lopnak, csalnak, de végül lebuknak.  

A Lókötők című fejezetben Pali újból 
iskolába kerül, de nem becsüli meg ma-
gát. A nyilvános fenyítés elől elszökik, be-
áll csikósnak, és gazdájával együtt lovakat 
kötnek el. Ezen is rajtavesztenek, megbo-
tozzák őket, de bosszút állnak. 

A következő részben, A sarkantyús 
huszárban csinos, szép szál huszár válik 
Paliból, aki megtáncoltatja a lányokat, 
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asszonyokat. Találkozik régi barátjával, 
Antallal, akitől értékes ajándékot kap. 

Pali a csatában a következő fejezet cí-
me. A háborúban Rontó Pált elsősorban 
a zsákmányolás érdekli: kifosztja legyő-
zött ellenfelét, de minden vagyonát el-
kockázza. Ekkor három társával szar-
vasmarhát lopnak, de ezen is rajtavesz-
tenek, megbüntetik őket. Pali bosszúból 
átáll az ellenség táborába. 

Az utolsó fejezet címe A kisasszony bok-
rétája. Az áruló Palit elfogják, és halálra íté-
lik. A helység apraja-nagyja kegyelemért 
könyörög számára. Egy grófkisasszony 
bokrétája menti meg. Utána Pali megjavul. 

Érdekes, hogy Pali elkövetett tör-
vénysértéseit környezete csínytevéseknek 
tekinti, és szinte mindenkinek rokon-
szenves marad. Az olvasó sem tud iga-
zán haragudni rá, mert a szerző — a so-
rok között — érzékelteti, hogy valójában 
nem elvetemült, nem gonosz lelkű, csak 
könnyelmű, szertelen. Persze, azért nem 
követendő példa, legfeljebb megjavulá-
sának folyamata tanulságos. 

A kötet Szómagyarázattal és Csire 
Gabriella életrajzi adataival fejeződik be. 
A rajzokat Felszegi Stefánia készítette. 

����
Szuhºy�Mátyás�tréfájºSzuhºy�Mátyás�tréfájºSzuhºy�Mátyás�tréfájºSzuhºy�Mátyás�tréfájº����

 

(Tompa Mihály Szuhay Mátyás 
című elbeszélő költeménye alapján) 

 
E kötetben egy méltatlanul elfelej-

tett elbeszélő költeményt ültetett át 
prózába a szerző. Tompa Mihály 1847-
ben írta művét a Kisfaludy Társaság 
pályázatára, melyen Arany János Toldi-
ja vitte el a pálmát. A Szuhay Mátyás 
dicséretben részesült, aztán elfelejtő-
dött. 

 
 
A történetet Tompa a szájhagyo-

mányból merítette. A történet a kuruc-
labanc harcok korára nyúlik vissza. 
Szuhay Mátyás kuruc harcos volt, és 
egy furfangos ötlettel megszerzi uno-
kaöccse, Keszi Pál számára a labanc 
harcos, Vas Benedek leányának, Anná-
nak a kezét. A fiatalok már régóta sze-
retik egymást, de  a zord apa soha nem 
egyezett volna vele  egy  kuruc vitézzel  
való házasságba, ezért kellett cselhez fo-
lyamodni. Végül a kicsi unoka megbékí-
ti a nagyapa, Vas Benedek szívét. Az il-
lusztrációkat Keller Emese készítette. 

����

Árgirus�királyfiÁrgirus�királyfiÁrgirus�királyfiÁrgirus�királyfi����
és�ºés�ºés�ºés�ºz�ºrºnyºlmákz�ºrºnyºlmákz�ºrºnyºlmákz�ºrºnyºlmák����

 

(Gergei Albert Árgirus históriája nyomán) 
 
Egy régi tündérmese az alapja az 

Akléton  király  kertjében  termő arany- 
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almáról szóló történet, ennek gyümöl-
cse reggelre mindig eltűnik. A király 
három fia közül a legkisebbnek, 
Árgirusnak sikerül olyan őrt állítania a 
fa mellé, hogy megőrzi annak gyümöl-
cseit, de ezért nagy árat kell fizetnie. 
Hiába változik kezében a hetedik fehér 
hattyú aranyhajú tündérleánnyá, mikor 
az öreg szolgáló levág a hajából egy 
fürtöt, hogy bizonyságul vigye a király-
hoz, a leánynak menekülnie kell. Csak 
annyit árul el a kis királyfinak, hogy a 
Fekete városban lakik, a változóhely-
nél. Meg kell küzdenie ellenségeivel, 
elsősorban a gonosz, irigy asszony va-
rázslatát kell legyőznie. Le kell leplez-
nie saját inasának árulását, furfanggal 
be kell csapnia az ördögfiókákat. Végül 
minden akadályt legyőzve megtalálja a 
tündérkirálynőt. Az utószóban (A kö-
tet margójára) a szerző elmondja, hogy 

a széphistória szerzőjéről, Gergei Al-
bertről keveset tudunk, de a további 35 
kiadás bizonyítja a mese népszerűségét. 
Műköltészeti feldolgozásai kövül Vö-
rösmarty Mihály Csongor és Tünde című 
mesedrámája a legnépszerűbb, mely 
1831-ben keletkezett. Ebből Weiner Leó 
1916-ban hat tételes szvitet szerzett, a 
szvitzenére balettváltozat is készült. 

A fedőlap és a kötet illusztrációit 
Keller Emese készítette. 
 

 
Csºbº�és�º�Nºp�fiºCsºbº�és�º�Nºp�fiºCsºbº�és�º�Nºp�fiºCsºbº�és�º�Nºp�fiº����

 
(Vörösmarty Mihály Tündérvölgy 
című elbeszélő költeménye nyomán) 

 
Vörösmarty Mihály 1826-ban írta 

Tündérvölgy című elbeszélő költemé-
nyét, mely méltatlanul feledésbe me-
rült. Az egykori 200 strófából álló, 
ódon hangulatú, a szélsőséges roman-
tika jegyében született, mesés, fan-
tasztikus világot ábrázoló művet dol-
gozta át a szerző, hogy megismertes-
se a mai gyermekekkel vagy felnőtt 
olvasókkal.  

A 19. század első felében a romantika 
uralkodott egész Európában, így keletkez-
tek a nagyra nőtt érzelmekről szóló, csodás, 
elképzelt tájakon játszódó tündérmesék. 
Vörösmarty elbeszélő költeménye felerészt 
hús-vér szereplőkből — Csaba, Döngöre, 
Dalma, Jeve —, félig varázsmese-
elemekből, szereplőkből áll. Ilyen a főhős 
útjába álló, őt akadályozó vadállatok, kí-
gyók, sárkányok, csodák, mint a tenger ke-
letkezése, majd hirtelen eltűnése, a tündérek 
birodalma, azaz maga Tündérvölgy, a Nap 
fia,  az   elvarázsolt  Jeve.  Végül a  főhős,  
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Csaba legyőzi ellenfelét, bátor küzdelem 
után visszaszerzi Tündérvölgyből szép 
szerelmét, Jevét, aki az ősz bajnok, 
Dalma leánya. (A Dalma ekkor még fér-
finévként szerepel Vörösmartynál, való-
színűleg ő is alkotta). 

Megjegyzendő, hogy az úgynevezett 
„tündérezés”, azaz a tündérmezei ele-
mek gyakori alkalmazása a korai magyar 
romantika sajátossága volt. 

A kötet margójára című utószóban 
a szerző felsorolja és jellemzi Vörös-
marty néhány kiemelkedő művét. 

A fedőlapot és a kötet illusztrációit 
Keller Emese készítette. 

 

ƒitéz�Hárƒitéz�Hárƒitéz�Hárƒitéz�Háry�Jánosy�Jánosy�Jánosy�János����
 

(Garay János Az obsitos című 
elbeszélő költeménye nyomán) 

 

Garay János költeménye 1843-ban 
keletkezett. Hőse, Háry János máig a 

nagyotmondó, az ártatlanul, humoro-
san, szellemesen füllentő ember jellem-
zésére szolgál, a magyar köztudatban 
szinte köznévvé, fogalommá vált: a há-
rijánoskodás mint cselekvés nagyot-
mondást, dicsekvést, füllentést jelent. 

Csire Gabriella átdolgozása vissza-
adja az eredeti mű sajátos stílusjegyeit, 
nyelvezetét és hangulatvilágát. Szere-
pelteti az állandó jelzőkkel ellátott figu-
rákat, az obsitos hallgatóságát: a hun-
cut írót, a potrohos bírót és a nagyokat 
tüsszentő furfangos diákot, aki kifejezi 
kételkedését a főhős szavaiban. Háry 
Jánost azonban nem zavarja a diák vi-
selkedése, tovább meséli elképzelt ka-
landjait. 

A Regét regéhez ölt című bevezető feje-
zetben a falusi kocsma intim hangulatát 
idézi, ahol egy asztalnál ülve Háry János 
elkezdi meséit, előlegezve a részletesen 
elmesélendő hőstetteket, melyeket ivó-
társai már sokszor hallottak. 

A hatlovas hintó című fejezetben a 
főhős részletesen elmondja legnagyobb 
kalandját: Napóleon foglyul ejtését. A 
híres hadvezér már csak az életéért 
könyörög, majd a császárné, Mária 
Lujza kéri férje szabadon bocsátását. A 
„lovag” Háry a szép asszony kérését 
teljesíti, és két ragyogó aranyórát kap 
ezért ajándékba. 

A következő rész címe: Hihetik is, 
nem is. A kér aranyóra már nincs meg, 
Háry elajándékozta mindkettőt, mégis 
hisznek neki (a tüsszentő diák kivételé-
vel). Ezután elmondja, hogyan vívott 
meg a hétfejű sárkánnyal, az óriásrák-
kal, de arra kérik, mesélné el Ferenc 
császárnál tett látogatását. 

A Király abrak című rész ezt a láto-
gatást részletezi Bécs városában, ahol a 
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király régi jó barátjaként üdvözli, va-
csorával kínálja, italért küldi a lakájt. 

Háry a király gyermekeinek egy-egy 
krajcárt akar ajándékozni, de az édes-
apjuk ezt nem engedi, helyette szín-
ezüst tallérokkal ajándékozza meg hő-
sünket. 

Az utolsó fejezetbe, melynek címe:  
A bujdosó pohár felborul, megtudjuk, 
hogy a tallérok hamar elfogytak, így 
nincs bizonyítéka az elmondottakra, de 
így is szívesen fogadják meséit. 

A kötethez írt utószóban a szerző 
megismertet Garay János munkásságá-
val, elmagyarázza az obsitos szó jelenté-
sét, és szó van a mű megzenésítéséről, 
Kodály remekművéről, az előadásról és 
a baritonszólót éneklő Palló Imréről is. 

A kötet fedőlapja és illusztrációi 
Keller Emese munkái.  

 

 

Lúdºs�MºtyiLúdºs�MºtyiLúdºs�MºtyiLúdºs�Mºtyi����hhhhárom�ºrcºárom�ºrcºárom�ºrcºárom�ºrcº����
 
(Fazekas Mihály Lúdas Matyi című 

elbeszélő költeménye nyomán) 
 
Fazekas Mihály Lúdas Matyi című 

elbeszélő költeménye  nyomán  Lúdas 
Matyi története — melyet Fazekas Mi-
hály dolgozott fel 1804-ben — megle-
hetősen ismert tréfás mese alapján ke-
letkezett, azaz a főhős a cselekmény 
során csak furfangos eszét, akaratere-
jét, kitartását, bátorságát veszi igénybe, 
hogy legyőzze ellenfelét; varázslatos, 
csodás elemek nem segítik. 

Csire Gabriella mindenütt ragaszkodik 
Fazekas költeményének cselekményé-
hez. A kezdetben lusta, naplopó Matyi 
egy váratlan esemény — a döb-rögi vá-
sárban elszenvedett megalázó verés és 
lúdjainak elkobzása — hatására fokozato-
san, de gyökeresem megváltozik, nyelve-
ket, mesterségeket sajátít el, világot lát, 
alaposan előkészül a megtorlásra, való-
sággal „megszervezi” mindhárom bosz-
szúját, hogy beválthassa Döbröginek tett 
„ígéretét”, azaz fenyegetését: „Három-
szor veri ezt kend Lúdas Matyi vissza”. A 
cselekmény során szavai — melyeken 
kezdetben mindenki nevetett, gúnyoló-
dott — valósággá válnak, közben az 
egyszerű, sanyargatott emberek egyre 
inkább Matyival rokonszenveznek, úgy, 
hogy a harmadik bosszújánál már segí-
tenek is neki. A gőgös kényúr, Döbrögi, 
megérdemli a leckéztetést, mert közben 
kiderül, hogy nem csak gonosz, hanem 
gyáva és buta is. Háromszor túl lehet 
járni az eszén, pedig éjjel-nappal őrizteti 
magát lándzsás katonákkal, és annyira 
fél Matyitól, hogy a ludakat is kiirtat-
ja a  faluból.  Matyi  igazságot  szolgáltat  
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magának, és példát mutat ezzel sok 
szegény, megalázott embertársának. 

A kötet margójára című utószóból 
megtudhatjuk, hogy Fazekas művének 
ősforrása a Kr. e. 8. századból származó 
sumér-akkád kiseposz. Fazekas művéből  
színdarab, film, zenekari szvit és 
háromfelvonásos balett is készült. 

A fedőlapot és az illusztrációkat 
Keller Emese készítette. 

 
 

Ã�párjºnincs�János�vÃ�párjºnincs�János�vÃ�párjºnincs�János�vÃ�párjºnincs�János�vitézitézitézitéz����
 

(Petőfi Sándor János vitéz 
című elbeszélő költeménye nyomán) 
 
Petőfi Sándor 1844 végén írt és 

1845-ben megjelent költeménye a ma-
gyar irodalom legismertebb műveinek 
egyike, de a kisebb gyermekek számára 

mégsem a legkönnyebb olvasmány. 
Csire Gabriella átdolgozásának beval-
lott célja a gyermekolvasók érdeklődé-
sének fölkeltése a mű eredeti formája 
iránt. 

A szerző teljes hűséggel ragaszko-
dott az elbeszélő költemény cselek-
ményéhez, szinte hiánytalanul vissza-
adja annak minden mozzanatát, né-
mely helyen az eredeti szöveg egy-egy 
sorát is idézi. Az árva legény, Kukori-
ca Jancsi és a szintén árva Iluska sze-
relme, valamint a két fiatal mostohái-
nak magatartása az egykori magyar fa-
lu valóságát tükrözik, majd — Jancsi 
vándorútjával — elkezdődik a kalan-
dok sorozata. A zsiványtanya még va-
lóságos is lehet, de a francia királynak 
nyújtott segítség és a királyleány ki-
szabadítása már varázsmesék világát 
idézi (hiszen a törökök nem jutottak el 
Franciaországig). A mese ezzel véget 
is érhetne, hiszen bátorságával elnyer-
heti a királylány kezét és a teljes ki-
rályságot, de csak a János vitéz nevet 
és a jutalmul kapott zsák aranyat fo-
gadja el, hiszen szülőfalujában várja 
Iluskája. Csakhogy újabb megpróbál-
tatások várnak a főhősre: a hajó el-
süllyed, a kincs odavész, de otthon 
ennél is szomorúbb hír várja: Iluska 
már nem él. Ekkor indul új vándorút-
jára — már remény nélkül — és itt a 
varázsmesék több motívumával is ta-
lálkozik az olvasó: az óriások országá-
val, a boszorkánytanyával, Tündéror-
szággal, az Élet vizével, Iluska feltá-
madásával. János vitéz minden aka-
dályt legyőz, hol erővel, hol ésszel 
(mikor beugrik a sárkánykígyó torká-
ba, és belülről döfi kardját a szörny 
szívébe).  A két egykor  elnyomott,  ki- 
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semmizett árva Tündérország fejedel-
mi párja lesz. 

A kötet végén lévő magyarázatban 
szó esik Kacsóh Pongrác daljátékáról, 
mely  az  elbeszélő  költemény   alapján  
keletkezett. A költeményt 1939-ben 
vitték filmre először, majd rajzfilm is 
keletkezett belőle 1973-ban. 

Ezt a kötetet is Keller Emese illuszt-
rálta és a fedőlap rajzát is ő készítette. 

 
LÍRÃ�ÉSLÍRÃ�ÉSLÍRÃ�ÉSLÍRÃ�ÉS�PRÓZÃ�PRÓZÃ�PRÓZÃ�PRÓZÃ����

 

Székely�kºrácsonySzékely�kºrácsonySzékely�kºrácsonySzékely�kºrácsony����
 

Versek és elbeszélések karácsony ünnepéről. 
Kisantológia 

 
Az Antológia székely szerzők kará-

csony ünnepéhez kötődő, ünnepi han-

gulatot árasztó verseit és prózai műveit 
tartalmazza. 

Az itt közölt versek általában ha-
gyományos stílusban íródtak, kisgyer-
mekek, akár óvodás korúak is megért-
hetik, sőt egyiket-másikat — kis segít-
séggel — meg is tanulhatják, hogy 
örömet szerezzenek vele hozzátartozó-
iknak, vagy óvodai, iskolai ünnepélye-
ken is elmondhatók. Más szóval — 
anélkül, hogy e versek művészi értékét 
akarnók csökkenteni — a kötet leg-
több verse felnőttek és gyermekek 
számára egyaránt „emészthető”, mint 
például Benedek Elek Karácsony előtt, 
Baricz Lajos Utat készítettem, P. Buzo-
gány Árpád: Csengő kerül a fenyőfára, Ka-
rácsonyest, Ráduly János Karácsonyfa stb. 
Beke Sándor néhány idevágó témájú 
költeménye azért képez kivételt, mert 
mélyebb, bonyolultabb gondolataik, 
szabadvers formájuk nagyobb diákok 
vagy felnőtt olvasók számára szólnak. 
Verseiben elsősorban a szülőföld sze-
retete szólal meg: Adventi koszorú 
avagy Isten megáld a Hargitán, Karácsony 
a Hargitán, Apró örömök, A negyedik 
Gyertya. Karácsonyi válasz című verse 
kisfiához szól: „Amikor feltetted a 
kérdést, / megsimogattam arcodat /  
és ezt válaszoltam neked: / — Az 
angyal az, / aki szeret téged, kisfi-
am.” A szeretet ünnepe című versében 
nagy igazságot, őszinte óhajt tolmá-
csol: „milyen jó lenne / jobban sze-
retni egymást, / nem úgy, / mint Jé-
zus az embert, / csak mint egyszerű 
ember / az egyszerű embert —”. Ez-
zel kimondja, mi az, ami leginkább 
hiányzik elidegenedett világunkból. 

Az Antológia sok értékes prózai írást 
közöl, melyek az ünnephez kötődnek 
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tematikailag, de nem mindig vidámak. 
Ilyen megható történet Nyirő József: 
Most már jöhetsz, Jézuska! című műve. Egy 
szökött rabról szól, egy szökés közben 
halálos sebet kapott gyilkosról, akinek 
utolsó gondolata a kisfia, akiről gondos-
kodni szeretne, és ez — furcsa, paradox 
módon — sikerül is neki. Közben a 
szerző reális képet fest a havasok sze-
gény, igénytelen favágóinak kemény, 
mostoha életkörülményeiről, amiben 
még a karácsony sem hoz semmiféle vál-
tozást, enyhülést. 

P. Buzogány Árpád nagyapjának állít 
emléket A legszebb fenyőfa című írásában, 
melyben gyermekkorának egyik kará-
csonyát idézi fel, akárcsak Tamási Áron 
a Karácsonyi pásztorocskák című visszaem-
lékezésben. Az akkor 13 éves legényke a 
„zsenge pásztorok” vezéreként, hasonló 
korú társaival a karácsonyi kántálásra 
vállalkozott. A szerző részletesen leírja a 
nevezetes hagyomány szépségét, örömét, 
ünnepélyességét: „Az áradó örömben 
úgy ringott a völgyben a falu, mint a bé-
kesség tava. S a tóban egybegyűlt a ti-
zenkét zsenge pásztor, mint tizenkét 
aranyhal. Elindultak kövér örömmel, s 
miközben úsztunk a patyolat estében, 
felzengett szívünkből az ének. Szállott az 
ének, s zengedezve hirdette, hogy a bet-
lehemi hírmadár a mi falunkba is hulla-
tott egy tollat. Hullatott egy tollat a kicsi 
nép ismeretlen falujába; és öröm nyugo-
dott azon, ami hullt, és piros megemlé-
kezés a szegény felől.” 

A továbbiakban a szerző a falu kará-
csony esti hangulatát is lírai képekben 
festi le. Közli a kántáláskor előadott dal 
pontos szövegét is, és a „megtisztelt”, 
azaz felköszöntött gazdák házában folyó 
vidám, tréfás hangulatot, lakomázást. 

Nagyapjának állít emléket Beke 
György is Székely karácsony című életrajzi 
írásában. Az egykori öreg jegyző Tria-
non után nem gyakorolhatta hivatalát, 
és számára akkor érkezett meg a „szé-
kely karácsony”, amikor — már öregen 
és betegen — megérte, hogy faluja is-
mét az anyaországhoz tartozott. Ezt az 
eseményt csak fél évvel élte túl. 

Sütő András a Hol vagytok, ti csillag ját-
szótárak? című, szintén önéletrajzi vissza-
emlékezésében az édesanya a főszereplő, 
aki egy régi karácsonyon a láthatatlan 
angyalok érkezését próbálja bizonyítani 
már kételkedő kisfiának. Végül megérteti 
vele, hogy „az angyalok bennünk lakoz-
nak”, és a szíve tájára mutatott. 

A bibliai időkbe vezet vissza Tamási 
Áron Megváltás című elbeszélése. Leírja 
Jézus  születésének  éjszakáját,   melyben  
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egy gazdag és két szegény pásztor hihe-
tetlen jelenségeket tapasztal, és ennek 
következtében látszatra a vagyonát hará-
csolással szerzett gazdag pásztor jóté-
konykodni akar. Úgy ajándékozza meg a 
két szegény társát juhaival, hogy azoknak 
teje, húsa, gyapja az övé maradjon. A 
szegény, együgyű társak nem fogják fel a 
cselt — hogy számukra így semmit sem 
ér az adomány —, de „A kisded Gyer-
mek, odabent a jászolban, valami okból 
sírni kezdett”. 

Az illusztrációkat és a fedőlapot Nagy 
Zsolt készítette. A Karácsonyi álomhoz is. 

����
Kºrácsonyi�álomKºrácsonyi�álomKºrácsonyi�álomKºrácsonyi�álom����

 

Magyar írók és költők karácsonya 
Antológia 

 
Ez a kötet a Székely karácsonynál jó-

val gazdagabb anyagból áll, mivel a 19. 
századtól, Arany Jánostól, Reviczky 
Gyulától, a közelmúlt, illetve napjaink 
irodalmából idéz a legnagyobb téli ün-
nephez fűződő műveket: költeménye-
ket és hosszabb-rövidebb prózai íráso-
kat. Pontosabban 42 szerzőnek egy 
vagy több művét gyűjtötték össze a 
szerkesztők. Köztük egyeseket a Szé-
kely karácsony című antológia is közöl: 
Benedek Elek, Beke Sándor, P. Buzo-
gány Árpád néhány verse, Beke 
György Székely karácsony, Tamási Áron 
Megváltás és Karácsonyi pásztorocskák, P. 
Buzogány Árpád: A legszebb fenyőfa cí-
mű prózai írásai — melyekről az elő-
zőkben már volt szó — itt is megtalál-
hatók. 

Az Antológia nagy klasszikus költő-
ink többé-kevésbé közismert karácso-
nyi verseiből válogat, melyek hangsú-

lyozzák az ünnep jelentőségét. Ezek ál-
talában a szokványos „alkalmi” versek, 
de a szó legnemesebb értelmében 
azok, és általában magukon viselik 
szerzőik hangulatát, lelkiállapotát. Így, 
például, Arany János Karácsony éjszakán 
című versét 1849-ben, szinte közvetle-
nül a forradalom leverése után, válsá-
gos hangulatban írta. S bár Tompa Mi-
hály Karácson estéjén című verse 1863-
ben keletkezett, ugyanúgy magán viseli 
az önkényuralom kietlen világának 
hangulatát: az öreg szülők a kivándo-
rolt fiukat látják minden hajlékot kere-
ső hontalanban. 

Petőfi 1846-ben írott Karácsonykor 
című verse sem sokkal vidámabb, hi-
szen a szeretet ünnepén egyedül, szüle-
itől, testvérétől messze van. Nem ke-
vésbé szomorú a nehéz sorsú Reviczky 
Gyula verse sem (Karácsonykor), hiszen 
a kis Jézus őt „kifelejtette”, neki nem 
hozott ajándékot, de mégsem panasz-
kodik, hiszen „…ki szenved, százszor 
áldott!” 

Szabolcska Mihály és Varga 
Gyuláné hasonló tárgyú, majd Ady 
Endre és Babits Mihály ismert kará-
csonyi versei után Juhász Gyula három 
ideillő költeménye (Rorate, Karácsony felé, 
Betlehemes ének) kelt ünnepi hangulatot. 
Kosztolányi Dezső Karácsony című 
szonettjében az impresszionista képek 
varázsolják elénk az ünnepet: „Ezüst 
esőben száll le a karácsony, / a kályha 
zúg, a hóesés sürű; / a lámpafény 
aranylik a kalácson, / a kocka pörg, 
gőzöl  a tejsürű.” 

Egy barátjának ajánlott Karácsonyi 
dal című verse viszont arról tanúsko-
dik, hogy számukra már az ünnep 
sem nyújt örömet, mert „kedélyük 
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kihamvadt, gyertyalángjuk ellohad”. 
Tóth Árpád verse a tréfás, alkalmi 
írások közé sorolható (Karácsonyi em-
lék). Áprily Lajos Karácsony-est című 
rövid verse elégikus hangulatú, Sík 
Sándor a Trianon utáni elszakított or-
szágrészek magyarjai számára kíván 
békességet: „Csak Pozsony ős Duná-
ján és Szent Anna taván, / A békes-
ség a kassai harangszó, / S a székely 
falukon a pásztorok miséje / Két-
szerte szent!... / Dicsőség a magas-
ban… Kicsi Jézus, / Tedd, hogy le-
gyen békesség idelent!” (Magyar kará-
csony 1920-ben) 

Reményik Sándor négy karácsonyi 
verse szerepel a kötetben, melyek kö-
zül háromban a kivágott fenyő nevé-
ben panaszkodik, az „égő fenyőfa 
égő áldozat ,/ Akit az Isten ősi ott-
honából / Emberek örömére elho-
zat” (A karácsonyfa énekel). Sipos 
Domokos Megszületett és Maksay Al-
bert Karácsonyfa című versei követ-
keznek, melyek kevésbé ismertek, 
mint József Attila Betlehemi királyok és 
Karácsony című, szintén itt is olvasha-
tó költeményei. Újabb keletű és idő-
szerű Márai Sándor már jól ismertté 
vált Mennyből az angyal című, New 
Yorkban írt verse 1956 karácsonyán, 
az egész világ szabadságszerető em-
bereihez intézve szavait: „És kérdik, 
egyre többen kérdik, / Hebegve, 
mert végképp nem értik — / Ők, 
akik örökségbe kapták — / Ilyen 
nagy dolog a szabadság? / Angyal, 
vidd meg a hírt az égből, / Mindig új 
élet lesz a vérből. / Találkoztak ők 
már néhányszor / — A költő, a sza-
már, s a pásztor — / Az alomban, a 

jászol mellett, / Ha az Élet elevent 
ellett”. 

Kevésbé ismert Szemlér Ferenc 
Karácsonyra című verse, mivel a 
diktatúra idején valószínűleg nem 
közölhette: „Vérben, vasban nevedet / 
rebegik a nemzetek, / suttogják a 
népek.” — írja a Megváltóról. 

Dsida Jenő Közeleg az emberfia című, 
szabadvers formában írott műve a 
megváltó Jézus csodatetteit méltatja, 
másik verse, az Itt van a szép karácsony a 
gyermekekhez szól. Wass Albert kétré-
szes „háborús” hangulatú, pesszimista 
töltetű versének címe: Karácsonyi versek. 
Ez a mű az emigrációban keletkezett 
1945–46-ban. Radnóti Miklós: Lapszéli 
jegyzet Lukácshoz és Kiss Jenő Pásztorok 
zavara és A karácsonyfa előtt című versei 
után Jékely Zoltán A betlehemi csillaghoz 
című, 1940 karácsonyán keletkezett 
művében a visszacsatolt „Pátriát”, Er-
dély egy részét köszönti lelkesen. Pi-
linszky János egy világháborús kará-
csonyt idéz föl A fényességes angyal című 
versében. 

Az Antológia gazdag lírai anyagát 
Nagy Gáspár Szegények karácsonya, 
majd Beke Sándor és P. Buzogány 
Árpád versei zárják, melyek közül 
csak Beke Sándor Karácsony nélküled 
című verse nem szerepelt a Székely 
karácsony című Antológiában is. Eb-
ben a versben a költő csak képzelet-
ben éli át, milyen lenne a karácsony, 
ha társtalanul kellene ünnepelni: „s 
én bent / a házban/ nem énekelném, 
/ csupán a rádióból hallgatnám / a 
Mennyből az angyalt / és elárvultan / 
gyújtanám meg/ kezemben tartott 
gyertyáimat”. 
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A kötet prózában is igen gazdag, 

tartalmas. E művek túlnyomó része — 
akárcsak jó néhány lírai darabé — az 
ünnep árnyoldalait, a szomorú kará-
csonyt írja le, olyan emberek ünnepét, 
akiknek a nyomor, a magány, a beteg-
ség vagy egyéb okok miatt fájdalmat 
(is) jelent e szent ünnep. Ezt a gondo-
latot Móricz Zsigmond novellájának 
címe fejezi ki a legtalálóbban: Kará-
csonykor jobban fáj. A cselekmény az I. 
világháború idején játszódik, és — va-
lószínűleg — József Attila gyermekko-
rából ihletődött. A 10 éves kisfiú, 
többféle betegséggel, éppen kará-
csonykor kerül kórházba, és fáj neki, 
hogy édesanyja nem látogatja meg még 
karácsonykor sem, hiszen maga is kór-
házban fekszik, gyógyíthatatlan kórral. 
Valóság és fikció keveredik Móricz 
novellájában. 

Nem túlságosan vidám történet 
Móra Ferenc önéletrajzi ihletésű műve 
sem, melyben valószínűleg jóval több a 
valóság, mint a fikció. A Szép karácsony 
szép zöld fája című írásban a szerző a tő-
le megszokott fanyar humorral mutatja 
be a kis Ferkó karácsonyi „kalandját”, 
amikor a hideg templomban kell elsza-
valnia a tanító úrnak az alkalomra írt 
költeményét, de utána nem tud elru-
gaszkodni a hideg kőpadról, amelyen 
állt, mert csizmájának nincs talpa, és 
így a sajátja odafagyott. Így aztán éle-
tében először úri hintón ült, amivel a 
városi kórházba vitték, viszont — mint 
írja —: „…akkor támadt először világ-
talan kis agyamban az a gondolat, hogy 
van egy téli Isten is, aki más, mint az az 
Isten, aki a nyarat mosolyogja.” 

Kosztolányi Dezső: A gipszangyal 
című elbeszélésében a tőle megszokott 
humanizmussal a jelentéktelen kisem-
ber, ezúttal egy lenézett rokon csalódá-
sát, az ünnephez kötődő bánatát érzé-
kelteti. A rokonaitól műveltségben, tá-
jékozottságban elmaradt tanyai tanító 
évek óta giccses — ám drága — aján-
dékokkal lepi meg rokonait, de az úri 
lakásba nem illő gipszangyal értéktelen-
ségére maga is rádöbben, és ez felidézi 
benne egész elhibázott életét, a világtól 
való elzártságát, mely ide juttatta. 

Nem kevésbé szomorú Sipos Domo-
kos Rettenetes angyal című novellája sem, 
melyet remekbe szabott lélektani drámá-
nak is lehetne nevezni. Egy szegénysorú, 
elhagyatott anya a tisztességét áldozza fel, 
hogy kisgyermekeinek karácsonyi ajándé-
kot vehessen, vagy legalább egy rendes 
vacsorát tálaljon elébük, legalább kará-
csony este. Csűrös Emília Andriskó cí-
mű darabja is a kegyetlen téli világban 
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játszódik, melyben éhes farkasok fe-
nyegetik az emberek életét, és Isten 
csodája, hogy a karácsony este elkóbo-
rolt három éves kisfiú végül sértetlenül 
megkerült. 

Wass Albert karácsonyai szomorúan 
teltek el, mert édesapja a megváltozott 
világban nem volt hajlandó ünnepelni. 
Az én titok-karácsonyom című önéletrajzi 
írásában elmondja, hogy ez ellen serdü-
lő ifjúként egyszer fellázadt: titokban 
gyökerestől kiásott egy kis fenyőgát, a 
szobájába vitte, ügyetlen kezekkel fel-
díszítette, kis gyertyacsonkokat gyújtott 
rajta. „Úgy éreztem, mintha az én kicsi 
karácsonyfámtól egyszeribe megeny-
hült volna az élet szigorú arca, s a re-
ménység meg a jövendő beléptek ün-
nepelni hozzám a szobába.” — írja. 

Szomorú karácsonya van Pilinszky 
János novellahősének is, egy öreg-
asszonynak, mivel fia nem tért vissza a 
háborúból, és egy éve semmit se tud 
róla. Azóta egyedül él, de az éjféli mi-
sén, az Isten házában mégis megvi-
gasztalódik (Az ünnep angyala). 

Karácsonyok fehérben és gyászban a címe 
Sütő András ideillő elbeszélésének, 
mely szintén önéletrajzi fogantatású. A 
Kemény bárók két helybeli (pusztaka-
marási) leszármazottjáról, Béláról és 

Gézáról szól, akiknek kastélyába csak 
szentestén juthatott be a betlehemezők 
csoportjával „Heródesként”. Ebből az 
eseményből kiindulva árul el a szerző 
néhány érdekes, de szomorú eseményt 
a bárók háború utáni megpróbáltatásai-
ról.  

Bár sok szomorú karácsonyi törté-
net olvasható a kötetben, a karácsony 
mégis szép ünnep, boldognak kellene 
lennie, és sokak számára az is. Ezt bi-
zonyítja Mikszáth Kálmán Karácsonyi le-
gendák, Gárdonyi Géza Legenda a három 
királyról és az ihászról című írása, erről 
szól Csire Gabriella Megszólal az arany-
csengő című önéletrajzi vallomása, 
melyben elmondja, hogy már tudta az 
igazat, nem hitt az angyalban, de nem 
akarta elrontani szülei örömét. Hason-
ló tárgyú Bölöni Domokos Szívünk víg-
sággal ma bétőtt… című írása, mely u-
gyan bajjal és bánattal indul, de öröm-
mel végződik. Mert — mint Mikszáth 
írja — „…a karácsony poézise soha 
meg nem szűnik, meg nem fakulhat, 
mert a világ legerősebb sziklájára, a 
gyermekek iránti szeretetre van föl-
építve.” 

A Karácsonyi álom című Antológia vi-
szont inkább a felnőtt olvasókhoz vagy 
a nagyobb gyermekekhez szól. 
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Ambrosius Macrobius Theodosius az i. sz. IV. század végén és az V. század 

elején élt, s alig néhány személyes vonatkozású adat maradt fenn róla. Nem volt 
római származású, „idegen ég” alatt (Afrikában?) születhetett, Hispániában a had-
sereg kötelékében töltött be magas tisztséget, császári főkamarás is volt. Három 
művéről van tudomásunk, közülük a legfontosabb a töredékben ránk maradt 
Saturnalia. A Saturnus-ünnep i. e. 217-től körvonalazódik, Saturnus Latium legen-
dás királya idején, akinek uralkodását a jólét, a béke jellemezte, ő tanította meg a 
rómaiakat a földművelés művészetére. Ünnepén az volt a szokás, hogy elomlottak 
a társadalmi válaszfalak: a rabszolgák együtt étkeztek gazdáikkal, annak a kornak az 
emlékére, amikor még nem alakultak ki a társadalmi osztályok. Az ünnep idejére 
szünetelt a hadakozás, zárva voltak az iskolák, s az emberek apró ajándéktárgyak-
kal lepték meg egymást. Az ünnep hét napig tartott: december 17-től 23-ig. 

Macrobius a Saturnus-ünnepből vette műve keretét, a hét könyvre való fel-
osztás is talán utalás az ünnep időtartamára. Macrobius célja volt, hogy fiát, 
Eustachiust gazdagítsa tudásban mindazzal, amit a görög és a római kultúra alko-
tott, oktatni, nevelni akart, mindazzal, amit tömérdek szerzőtől egy élet munká-
jával gyűjtött össze. Eljárását a méhekéhez hasonlítja, amelyek sok-sok virág ízét, 
aromáját szívják ki és alakítják át színmézzé. 

A bevezetés után Macrobius ismerteti műve tervezetét, elmondja, hogy 
Vettius Praetextatus házában, a Saturnus-ünnepen több előkelő és művelt római 
gyűlt össze, és beszélgetett különféle témákról. A beszélgetésben többen vesznek 
részt, pl. a régi pogány vallás hívei, szónok, tanár, orvos, egy egykori ökölvívó, 
öreg és fiatal, római, görög, afrikai, magasabb és alacsonyabb rangú személyek, s 
az a sokrétű szereplőgárda a lehető legváltozatosabb témákról beszélget. 

Az egyik beszélgetésben pl. azt tudjuk meg, hogy az athéniak naplementétől a 
következő naplementéig számítják a napot, a rómaiak pedig éjféltől éjfélig. „…a 
harmatos Éj fordul fele útján, / S már a kelő Napnak lihegő lova rám fúj iri-
gyen…” (Vergilius). Szó esik a ruhaviseletről, pl. arról, hogy a toga praetexta (egy 
5x3 méteres fehér gyapjúszövet, felső ruhadarab) hivatali viselet volt, de az et-


