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SOROK A TALÁLÓS MESÉKRŐL 

 

A kisepikai prózaműfajokról Voigt Vilmos írt kimerítő tanulmányt: mun-
kája A magyar folklór című impozáns kiadványban látott napvilágot 1998-ban. A 
rövid műfajok között a Találósok külön csoportot alkotnak. Ezek átfogó ne-
ve: néptalány. A szerző a következő alcsoportokat különítette el: találós kérdések, 
rejtvények, találós mesék (Voigt, 1998. 313.). 

Mi a találós mese? 
A műfaj alapos körülírását Kovács Ágnesnek és Szemerkényi Ágnesnek kö-

szönhetjük. Ketten fogalmazták meg a találós mese szócikket, amely a Magyar Nép-
rajzi Lexikon ötödik kötetében látott napvilágot 1982-ben. Íme: „találós mese: a ta-
lálós kérdés, a szóbeli rejtvény egyik fajtája, melynek megfejtése rövid epikus tör-
ténet. Célja a mulattatás. Leírást ad, néha többszörösen összetett mondatban, 
versben vagy prózában, kezdő formula nélkül, s megfejtése önálló. A verses talá-
lós mese erős irodalmi hatást mutat. Tárgya megszámlálhatatlanul sokféle. (…) A 
találós mesék nagy részének ismerjük nemzetközi párhuzamait” (Kovács — 
Szemerkényi, 1982. 163.). 

A műfaj kapcsán Voigt Vilmos A magyar folklór című, említett kötetében még 
ezt is kiemelte: „elvitathatatlannak látszik, hogy a műfaj honfoglalás előtti” 
(Voigt, 1998. 311.). 

Kovács Ágnes — Szemerkényi Ágnes a már idézett szócikkben arra is kitért, 
hogy milyen kapcsolat van a magyar népmesehagyomány és a találós mese kö-
zött? Leszögezik: „Találós kérdésekre épül, műfajilag mégsem sorolható ide szá-
mos Mátyás mesénk vagy a Salamon és Markalf  népkönyv és népi származékai, mi-
vel ezek eszesség-próbák” (163. old.). 

Ugyancsak tőlük származik a következő fontos megállapítás: „Az kétségtelen, 
hogy a kötött szövegrész a hozzá tartozó mese ismerete nélkül megfejthetetlen.” 
Itt a kötött szövegrész a történet verses változatát jelenti. 

Magam külön is foglalkoztam a verses részt kísérő prózai változatok „termé-
szetrajzával.” Az 1990-ben megjelent Hold elejti, Nap felkapja. Kibédi találós kérdések 
című monográfiában így fogalmaztam: „Maga a találós kérdés teljesen kikristá-
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lyosodott formát nyert, míg a hozzátartozó mese az elmondó előadókészségének 
függvényében változik, itt az egyszerű közléstől a költőileg megformált meséig 
ível a pálya” (Ráduly, 1990. 29.). Ebből a szempontból utalunk itt a jelen összeál-
lítás egyik pompás szövegére, a 6-os számú találós mesére, mivel ez a változat 
nem szerepelt a kibédi monográfiában. Kései, 2010-es lejegyzés. Kivételes értékeinek 
külön dolgozatot szenteltünk, anyagunk már a sajtónál van. Íme a legfontosabb fel-
ismerésünk: „Epikus történetünk — végül is — mind a találós kérdés, mind a nép-
mese műfaji követelményeinek eleget tesz. Teljes értékű népi megvalósítás.” 

Meg kell említenünk még a találós mesék egyik igen szép elágazását: Kovács 
Ágnes írja a kiskutya neve című szócikkében, hogy „szerelmesek virágnyel-
vén, találós kérdés formájában való társalgást, üzengetést tartalmaz még a Várj, vi-
rág, várj kezdetű találós mese” (Magyar Néprajzi Lexikon. Harmadik kötet.). Kö-
zöljük a lexikonbeli változatot: Várj, világ, várj, / Míg a világ fennáll, / Kés-villának 
felszedését, / Két agg fának ledőlését, / Ott megtalálsz, / Hol a száraz a nyerset tart-
ja” (Kovács, 1980. 215.). Variánsa a mostani válogatásban is megtalálható — 
persze, sajátos kibédi megmódolásban: 20. Mondd meg virág, a virágnak. 

Megjegyezzük: mostani kiadványunk második fele jobbára ilyen típusú, tehát 
„virágnyelven” megfogalmazott népi szövegeket tartalmaz. Ez a műfaj máig tar-
tó életképességét jelzi. 

 

Ráduly János 
 
1. 

Kerek kövön állok, 
kerek lyukon látok, 
hét esztendős halottban 
hét elevent látok. 

 
A rab ember találós meséje. 
— A börtönbe be volt zárva egy ember, s ott egy kerek kövön álldogált, még 

lefeküdni sem tudott. Az ajtón volt egy kicsi kerek lyuk, azon keresztül látott ki 
csak. Künn volt egy karóba húzott hét esztendős lófej. Abban a lókoponyában 
volt egy madárfészek, a madárfészekben hét fióka. 

 
2. 

Kerek kövön állok, 
kerek likon látok, 
földi lyukban három eleven lakik. 

 
Egy ember be volt zárva a börtönbe, s ott állt egy kerek kövön. Amikor a kulcslyu-

kon kinézett, szemben látott egy barlangot, benne három medvebocs lakott. 
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3. 
Eszem én is, 
esznek engem is, 
esznek alattam is, 
esznek felettem is. 

 
Egy asszony állt a hídon, s evett, közben szoptatta a kicsi gyermeket. A híd alatt 

egy ló meg volt dögölve, azt ették a varjak. A fán pedig csirkét evett a szarka. 
 

4. 
Alattam is esznek, 
felettem is esznek, 
engem is esznek. 

 
Egy asszony állt a hídon. A híd alatt a vízben ettek a halak, az asszony felett, a 

fán, ettek a madarak. Az asszonynak volt egy kicsi gyermeke, s azt szoptatta. 
 
5. 

Annak vagyok anyja, 
akinek vagyok leánya. 
Sirat engem a kisgyerek, 
az édesanyám ura. 

 
Volt egy ember, akit halálra ítéltek, nem adtak neki enni. Nem is eresztettek 

be hozzá mást, csak a leányát. A leányának volt egy kicsi gyermeke, akit otthon 
szoptatott. Amikor ezt a leányt beeresztették az apjához, látta, hogy milyen éhes, 
a melléből megszoptatta. Egyik mellét mindig megtartotta az apjának. A rab em-
ber erősen sajnálta a leányát, hogy őt szoptatja. Itt a kisgyerek a leány apja volt, 
vagyis a leány édesanyjának az ura. 

 
6. 

Egyszer volt egy ember. Annak az embernek volt felesége, s volt egy szép leá-
nya. Az ember olyant bűnözött, hogy bezárták négy fal közé, börtönbe vetették. 

Időközben az ember lánya férjhez ment, s született kicsi babája. A leány erősen saj-
nálta az édesapját, mind ment a börtönhöz, kereste, hol s merre lehet? Egyszer meghal-
lotta az apjának a síró hangját, s kezdett kukucskálni. Az apja is észrevette, hogy valaki 
tapos. Kinézett a lyukon, s megismerte a leányát. Kérdezte tőle: 

— Te mért jöttél ide? Nem szabad neked ide jönni! 
A leány elmondta, hogy milyen nagy bánatban van, s azért jött, hogy látogassa 

meg. Kérdezte: 
— Hát evett valamit? Maga biztos nem is eszik. Mikor kapott ételt utoljára? 
Azt felelte az apja: 
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— Ételt csak épp annyit adnak, hogy faljam bé, s ne haljak meg. 
Akkor a leány elgondolta magában, hát neki van kicsi babája, s a mellében ott 

a tej. Mondta az apjának, hogy: 
— Jöjjön közelebb a lyukhoz, hogy tanítsam meg valamire. Mert akkor nem fog 

meghalni. Né, szívjon az én mellemből, a kicsi babának a tejéből. Másként meghal étlen. 
Szót fogadott az apja a lányának. Szopott a gyermektejből. Mindjárt vidámabb 

lett. A leány aztán odament többször, hogy az apja maradjon életben, s tudjon 
megszabadulni. Közben a leány gondolkozott, hogy valami mást is ki kell talál-
jon. Elment a legnagyobb törvényszékre, s a törvénybírókat megkérte, szabadít-
sák ki az apját. Azt mondták a törvénybírók: 

— Nem lehet, olyan bűnt követett el, soha nem lehet, hogy kiszabadítsák. 
A leány hazament sírva, de gondolkozott tovább, hogy mit csináljon. Eszébe 

jutott, hogy mégis visszamegy a törvénybírókhoz. Vissza is ment, s azt mondta: 
— Egy kérdést, egy találós kérdést akarnék feltenni. S ha maguk ezt a kérdést meg-

fejtik, hogy mit jelent, akkor édesapámat hagyják életfogytig a falak között. Hogyha pe-
dig nem tudják megfejteni, akkor már a holnapi nap édesapámat eresszék ki. 

Nagy tudós embereket is összeszedtek a törvénybírók, mondták: 
— Olyant nem kérdezhet az a leány, hogy azt mi ne tudjuk megfejteni. 
Akkor a leány elmondta a találós kérdést: 
 

Akinek voltam leánya, 
annak vagyok édesanyja. 
Sirat engem kicsi fiam, 
édesanyámnak az ura. 

 
Ezt ahogy meghallgatták, a legtudósabb ember is azt mondta: 
— A találós kérdést semmiképpen sem lehet megfejteni. 
Kérték a leányt, még egyszer mondja el. Akkor elmondta megint: 

 
Akinek voltam leánya, 
annak vagyok édesanyja. 
Sirat engem kicsi fiam, 
édesanyámnak az ura. 

 
Ugye, itt a „kicsi fiú” a leány apját jelentette, mert őt is szoptatta a leány. Egy-

ben a lány édesanyjának az ura volt. 
Hát a törvénybírók, az okos emberek mind-mind meg voltak rémülve, hogy 

miként tudta kitalálni a leány ezt a történetet. Ha már ilyen ügyes volt, az apját 
szabadon kell engedni. Nem is vártak holnapig, már ugyanazon a napon az em-
bert kieresztették a börtönből. Szabad ember lett belőle. 

 

(Folytatjuk) 
 


