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Közösségi identitás-elemek a cigány, a székely és a magyar 

népmesékben 

   

A közösségiség-érzés mint identitás-elem a társadalmi önbesorolás alapjaként 

meghatározó jelentőségű. Ennek népmesékben való megjelenését vizsgálni pedig olyan 

kutatási területet jelent, amely számos ismerettel járulhat hozzá az adott közösségek 

differenciáltabb megismeréséhez. 

 Kutatásom – kiindulva abból a feltevésből, hogy a népmesék leképezik a kultúrát – a 

népmesékben megjelenő nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó tartalmak elemzésére 

irányult. A kutatási mintába magyar, székely és cigány népmesék kerültek be, utóbbit 

tovább bontva romungró, oláh, beás és erdélyi cigány népmesékre. Az általam végzett 

vizsgálat eredményeként számos következtetés levonható a népmesékben tükröződő 

identitás-elemek vonatkozásában. 

   

A kutatásom célja az általam tartalomelemzett 240 népmesében megjelenő nemzeti/etnikai 

identitásra vonatkozó tartalmak elemzése. Azért tartom fontosnak a közösségiség 

népmesékben történő megjelenésének vizsgálatát, mert így megismerhetővé válnak a 

tradicionális közösségek, amelyek utódjai napjainkban egyre inkább háttérbe szorulnak, mégis 

biztonságot és támaszt nyújthatnak, akár a 21. század emberének is. 

 Amennyiben abból a feltevésből indulunk ki, hogy a népmesék leképezik a kultúrát, akkor a 

cigány népmesék vizsgálata révén megismerhetjük a cigányság kultúráját. A cigány népmesék 

vizsgálatán túl – hasonló tartalomelemzési szempontok szerint – a magyar népmesék 

vizsgálata is fontos. Így megismerhetővé válik a magyarság és a cigányság azon kultúrája, 

amely a népmesékben tükröződik. Jenei (2009) erdélyi cigány népmeséket is beemelt a 

vizsgálati korpuszba, amelyek archaikusabbnak számítanak az általa vizsgált többi mesénél. 

Ennek analógiájára kutatásom vizsgálati mintájába bekerültek még székely népmesék is, 

hiszen azok is egy érintetlenebb és viszonylag zárt kultúrát jelenítenek meg. 

 A „Sosemvolt Cigányország” című mese különleges animációs technikával történő 

feldolgozása volt az első cigány mese, amellyel találkoztam. A mindössze hét perces alkotás 

egy régi oláh cigány népmesének a képi megjelenítése; ugyanakkor komoly szociográfiai 
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jelentősége is van. A mese eredettörténet, a cigányság származását írja le, és e rövidfilm 

mindezt belehelyezi egy napjainkban is létező falusi környezetbe. Bartos (1958) gyűjtéséhez 

tartozik e mese, amely a „Madarakból lettünk” címet viseli. A történet szerint régen a 

cigányok madarak voltak és folyamatosan vándoroltak, azonban az idő múltával letelepedtek, 

s ezzel „vége lett a szép világnak, repülésnek egyik világból másik világba. De hát mink 

oláhcigányok – így végezte a puro rom – madarak vagyunk még most is. Ha völgybe vertünk 

sátrat, fel a hegyre kívánkozunk, s ha fönn állunk leghegyin a hegynek, le a völgybe szállnánk. 

Csak ám nekünk lábon kell jutni odáig. Azért nem is élünk mink tunyán, kuporgatósan, mert 

mink egy szép napon madárnak visszaváltozunk.” (Bartos 1958: 25) 

 Ez a történet elgondolkodtatott, s kíváncsi lettem más cigány mesékre is. Jenei Teréz 

bölcsészdoktori értekezése tovább fokozta érdeklődésemet, ugyanis ő a cigány meséknek a 

szociális tanulásban betöltött szerepét vizsgálta. Átfogó képet adott a cigány mesékről, 

valamint bemutatta, hogy a család szocializációs funkciói miként jelennek meg a romungrók, 

az oláh és a beás cigányok meséiben, sőt a kört kibővítette erdélyi cigány mesékkel is. Jenei 

vizsgálati módszere a tartalomelemzés volt; mintáját 500 cigány népmese alkotta. Miután 

Jenei vizsgálata által betekintést nyerhettem a családtagoknak a családon belüli és kívüli 

interakcióiba, az iskolához, a tanuláshoz, a könyvekhez, a valláshoz való viszonyába, 

valamint az etnikai identitás témakörébe, ábrázolásába, megfogalmazódott bennem a kérdés, 

hogy a cigány népmesék miként mutatják be a közösséget, a közösséghez tartozást. 

 A mesékben megnyilvánuló kulturális, értékrendbeli különbségeket a korábbi kutatásokhoz 

képest új szempontok szerint vizsgáltam. A mesék tartalomelemzése lehetővé teszi a magyar, 

a székely és a cigány közösségek differenciáltabb megismerését, hiszen a mese „a világ 

értelmezését örökíti nemzedékről nemzedékre, kiválóan alkalmas egy közösség érték-, norma- 

és szokásrendszerének feltárására, elsajátíttatására, valamint a kívánt attitűdök kialakítására” 

(Jenei 2009: 8). 

  

1. Problémafelvetés, hipotézisek megfogalmazása 

 A kutatásom célja a mesékben megnyilvánuló kulturális, értékrendbeli különbségek 

vizsgálata tartalomelemzés segítségével; a magyar, a székely és a cigány közösségek 

differenciáltabb megismerése; a népmesékben megjelenő nemzeti/etnikai identitásra 

vonatkozó tartalmak elemzése. 

  

A mese definiálása, definiálhatatlansága 

A következőkben a mese fogalmi meghatározására, irodalmi műfajként történő bemutatására 

teszek kísérletet, egyre közelítve a népmesék felé. 

 A mese komplex jelenségének meghatározására számos kísérlet történt már a különféle 

tudományágak részéről. Az antropológia, a néprajz, a pszichológia, a szociológia, a 

pedagógia, az irodalom és a vallás csupán néhány kiragadott példa ezek közül, így egységes 

definíciót lehetetlen létrehozni (Bálint 2006). Mindez azonban csupán a mese sokszínűségét 

bizonyítja; azt, hogy ezen alkotások egyszerre ábrázolják az életet és a halált, a szerelmet és a 

csalódást, a családot és a magányt – mindazokat a fogalmakat, amelyek külön-külön egy-egy 
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tudományterület tárgyai. A főhős képviselheti a jót vagy a rosszat, kiállhat számtalan próbát, 

de akár el is bukhat. Ahogyan Nagy Olga megfogalmazza: „a mese mindig teljes világképet 

ad” (Nagy 1974: 5). 

 A mese mint irodalmi műfaj 

A meséket számos szempont alapján csoportosíthatjuk (Nagy–Oros 1996): 

−        eredet szerint: népmese, feldolgozás, műmese; 

−        forma szerint: verses mese, prózai mese; 

−        alműfaj szerint: varázsmese, hősmese, tréfás mese, formula mese, novellamese. 

A népmesék eredetére vonatkozóan számos elméletet ismerünk: eredhetnek mítoszokból, 

álmokból eredhetnek, de akár történelmi emlékeket is képviselhetnek. A pszichológia 

leginkább a lélek belső történéseinek megnyilvánulásaként gondol a mesékre. Stiblár (2006) 

szerint valamennyi elméletben közös, hogy a mesék a régi időkben gyökereznek, de 

mindenképp a lélek mélyén, s az idők folyamán változtak, csiszolódtak. A népmese nem 

csupán egy szerző műve – ellentétben a műmesével –, hanem magán viseli a közösség számos 

generációjának nyomát, hiszen fennmaradása, továbbadása általuk történik. 

A Világirodalmi Lexikon (szerk. Csiffáry 2006) szerint a mese epikai műfajú, csodás 

eseményekkel átszőtt, térben és időben nem konkretizálható, több síkban mozgó történet, 

amely fiktív eseményeket ábrázol. Hősei bizonyos szempontból különlegesek, gyakorta 

képzeletbeli lényekkel (boszorkányok, tündérek, sárkányok, óriások, törpék) vagy 

antropomorfizált növényekkel és állatokkal kerülnek kapcsolatba. A meséket kétpólusú 

világkép jellemzi – amely közel áll a gyermeki szemléletmódhoz –, a jó és a rossz küzdelmét 

mutatják be, amely harc az előbbi győzedelmeskedésével zárul, míg a rossz elnyeri méltó 

büntetését. Ahogyan Koszecz Sándor a mesék erkölcsi tanításának titkát megfogalmazza: a 

mese „élményközpontú, vagyis szórakoztató, amely által érzelmi kapcsolatot épít ki és ehhez 

az érzelmi kötődéshez kapcsolja eredendő erkölcsi értékrendjét” (Koszecz 2009) 

 A hagyományos folklórértelmezés szembeállítja egymással a népmesét és a műmesét, 

azonban ez nem különíthető el ilyen élesen, hiszen – ahogyan Martinkó (1981: 285, 

id. Jenei 2009: 36) megállapítja – minden mese műmesének tekinthető, mert a kollektív 

irodalmi alkotás eszméje romantikus elképzelésnek bizonyult; minden népi alkotás 

visszavezethető egyetlen egyén művére, amely azután a népi hagyományozódás során vált a 

folklór részévé. Azonban, mindezzel párhuzamosan a műmeséket is tekinthetjük olyan 

meséknek, amelyek rendelkeznek népi megalapozottsággal, hiszen a népi alkotások hatással 

voltak a mesék íróira. 

 Banó (1988: 21, id. Jenei 2009: 37) szerint a mesék megértéséhez egy komplex esztétikai 

kelléktárra van szükségünk, amely eszközöket két csoportra osztotta: 

–        azonossági esztétikai elemek (a mese építőkövei – motívum, epizód, típus; a mese 

szerkezete; stilisztikai eszközök – nyelvi sztereotípiák); 

–        a meglepetés esztétikájának elemei (váratlan fordulatok; a mindennapi élet elemeinek 

beemelése a mesébe; késleltetés; egyéni stilisztikai eszközök). 
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A mesegyűjtés megindulása, jellegzetességei 

A mese a legősibb műfajok egyike, a legelső mesefeljegyzés Kr.e. 2000 és 1700 körül 

keletkezett Egyiptomban (Sándor 2002). A kezdetektől fogva mindig beépült más irodalmi 

művekbe (pl. Biblia), később pedig létrejöttek mesegyűjtemények is. 

 Első mesegyűjtőként a Grimm-testvéreket tartja számon a szakirodalom, azonban erről 

meglehetősen idealizált képet alakított ki az utókor. A valóságban a Grimm-testvérek nem 

jártak faluról falura, hogy felkeressék a mesélni tudó embereket, hanem magukhoz hívatták 

őket, majd az általuk elmondottakat átalakítva, stilizálva írták le. Nagy (1994: 17, id. Jenei 

2009: 39) felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a mesét igazi funkciójában kívánjuk 

megismerni, akkor a hitelesen (vagyis szóról szóra) lejegyzett variánsokból kell kiindulni, 

mert ezekben még tetten érhető az ősi világlátás, az adott közösségre jellemző 

gondolkodásmód. A 19. században a Grimm-testvérek által képviselt mesegyűjtési módszer 

volt jellemző egész Európában. Híres mesegyűjtőink, akik e módszerrel gyűjtötték a 

mesekincset: Arany László, Benedek Elek, Illyés Gyula. 

  

A mesekutatás 

Bódis (2006, id. Jenei 2009: 40) szerint, amennyiben a mesekutatás történetét szeretnénk 

összefoglalni, akkor három paradigma mentén gondolkodhatunk: 

–        pozitivista megközelítés; 

–        strukturalista értelmezés; 

–        szemantizáló olvasatok. 

Pozitivista megközelítést az e szövegek keletkezésével, előadásával és befogadásával 

kapcsolatos néprajzi, társadalomtudományi, vallási és lingvisztikai kutatások alkalmaztak. A 

strukturalista meseértelmezések Propp (1999) orosz mesekutató munkásságán alapulnak, ő 

ugyanis megkísérelte a mesék szerkezeti elemek alapján történő kategorizálását. Véleménye 

szerint a mesék legkisebb alkotóelemei nem a motívumok, hanem az elemek, s amennyiben 

ezen elemek, cselekedetek a meséken belül azonos sorrendben követik egymást, akkor azonos 

típusú mesékről beszélhetünk. A szemantizáló olvasatok a mesék mitikus jelentéstartalmát 

tárják fel, vagy pszichológiai szempontból értelmezik a meséket. E megközelítés szerint a 

mese olyan tanácsokat, iránymutatásokat tartalmaz, amelyek lehetőséget és támogatást 

biztosíthatnak a tanuláshoz: a mese rejtett tartalmának megismerése által könnyebben 

igazodhatunk el a világban. 

 A mesék világának kutatása során fontos szempont a mesemondó személyének a kérdése. A 

mese ugyanis eredendően narratív, szóbeli műfaj, s a mesélési alkalom különleges állapotot, 

kapcsolatot jelent mesélő és hallgatóság között. 
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A mesék egy közösség szellemi termékei; a közösség tagjai beleszületnek e hagyományokba. 

A hagyományos paraszti családokban például mindenki ismert meséket. A modern 

folklórkutatás, amellett, hogy a lejegyzés hitelességét meghatározónak tekintette – vagyis azt, 

hogy a mesék rekonstruálás nélkül kerüljenek a gyűjteménybe –, fontosnak tartotta a 

mesemondó személyének feljegyzését is. Nem csupán egy adott közösséget jellemezhet 

ugyanis egy bizonyos mesevilág, hanem a közösség mesemondóit is. E szempont figyelembe 

vételével alakult ki később a folklorisztikában az egyéniségkutatás, amelynek során kiemelt 

figyelmet kapott a mesemondók egyéni elbeszélőstílusa. 

  

A mesék pszichológiája 

Stiblár (id. Farkas 2008) szerint „lélek kell és valódi jelenlét, hogy a mese valós entitásként 

újjáéledjen”. Ahhoz tehát, hogy egy mesével igazi kapcsolatba kerüljünk, szükség van arra, 

hogy rászánjuk a kellő időt és nyitottak legyünk a mese jelképes tanításainak befogadására. 

Csak így valósulhat meg az, hogy az olvasott történet felvértez minket erővel, biztatással, 

hittel, amelyek segítségével a magunk harcait is képesek leszünk megvívni. 

 A meséket manapság már leginkább gyermekirodalmi műfajként kezeljük. A meséhez való 

viszony gyermeklélektani aspektusait Mérei Ferenc és Binét Ágnes arra vezették vissza, hogy 

a mese világa és a gyermeki tudat számos dologban hasonlóságot mutat. A gyermekek 

szeretik és értik a meséket, hiszen „a mesei elemek és fordulatok megfelelői azoknak a 

gondolati, indulati, szemléleti vonásoknak, amelyek a kognitív fejlődés korai szakaszaiban 

jellegzetesek: a gyermekinek” (Mérei–Binét 1985: 246). Ezek az egyezések a következők: az 

átváltozás (minden minden lehet); az ellentétek preferenciája; az ismétlés kedvelése 

(folyamatosságot és biztonságérzetet nyújt); veszély és menekülés; kompenzálás (a mesék 

elégtétel motívumai); a vágyteljesítés dinamikája (minden teljesülhet – pl. varázslatok). 

 Bettelheim (2008) szerint a mesék kiterjesztik a gyermeki képzelőerőt, új területeket tárnak 

fel számára. Egy olyan teljes világképet közvetítenek a gyermekeknek, amelyben a feladatok, 

kihívások, nehézségek is megjelennek, azonban a főhős vállalja a küzdelmet, és a végén 

elnyeri méltó jutalmát. Nem akarják elhitetni a gyermekkel, hogy a világban csak jó dolgok 

történnek, a mesékben a rossz, a gonosz is szerepet kap, de a gyermek a hőssel azonosulva 

győzedelmeskedik fölötte. Vagyis „a meséken felnövekvő gyermek fantáziája gazdagabb, 

változatosabb, kreatívabb, mint akik mindebből kevéssé vagy egyáltalán nem részesültek” 

(Szilágyi 2007). 

 A mesék által közvetített komplex világkép biztosítja, hogy a gyermek megélhesse azon 

frusztrációit is, amelyek kifejezésére verbálisan képtelen lenne. Bettelheim (1985: 34, 

id. Jenei 2009: 47–48) azt mondja, hogy a mese sugallja a gyermeknek, hogy „a boldog, 

tartalmas életet bárki elérheti – de csak akkor, ha nem futamodik meg a veszélyek elől, mert 

az igazi identitáshoz csak rajtuk keresztül vezet az út. A mese továbbá azt ígéri, hogy ha 

valaki elindul ezen a félelmetes és kockázatos úton, a jóakaratú hatalmak megsegítik, és végül 

eléri célját.” 

Orosz Katalin (2005) mindezt a következőképpen foglalja össze: „A magyar népmesék mély 

bölcsességet hordoznak az ember világáról, mely a lényegi értékek és az alapvető lelki 

érzelmi működés tanulásának egyik legfontosabb forrásává válik. Közvetítésük meleg, 
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érzelmileg elfogadó légkörben a gyermek nevelésének leghatékonyabb eszközei közé 

tartozik”. 

  

A mesék szimbolikája 

Bettelheim (2000, id. Koszecz 2010) hasonlatával élve a népmese olyan, mintha közvetlenül a 

természet műve volna, nem pedig az emberek alkotása. Bettelheimet a népmesékben a 

szimbólumok nyűgözték le, a tudattalan világra épülő szimbolikus nyelvezet. Tehát a mese 

lehetőség, olyan üzeneteket hordoz magában, amelyeket belső odafigyeléssel képesek 

vagyunk megfejteni és javunkra fordítani (Stiblár 2007). 

 A jelképen olyan képet vagy tárgyat értünk, amely elvont dolgot ábrázol, idéz vagy jelez 

hagyományos asszociáció alapján, vagyis egy gondolattársítás alapján egy közösség, nép, 

civilizáció általános érvényű konvenciója a szimbólum. Példaként szolgálhat erre Mátyás 

király alakja, aki a mesék, mondák, legendák által az igazság szimbólumává vált a magyar 

kultúrában. A jungi terminológia alapján megkülönböztetjük az archetípust és az archetípusos 

képet (Jung 1993). Előbbi láthatatlan, nem szemléletes tényező az emberi tudattalanban, 

amely megadja a megjelenő képek vázát. Vagyis csupán formailag meghatározott, tartalmilag 

nem. Az archetípust meg kell tölteni a tudatos tapasztalatával, és ezáltal létrejönnek az 

archetípusos képek. Természetesen ezzel együtt az egyén élettapasztalata is befolyásolja, 

megjelennek benne az egyén érzelmei, azonban az archetípusos képek megegyező pontjaiból 

következtethetünk az archetípusra. 

 A népmesék aktualitásának kérdése 

Ahogyan már említettem, napjainkban az emberek jelentős része úgy véli, hogy a mese a 

gyermekeknek való műfaj, és nincs sok kapcsolata a valósággal. Ez a feltevés azonban nem 

állja meg a helyét, hiszen a meséknek csupán egy kis része a gyermekmese (Jenei 2009). Az 

orális népi kultúrában a mese elsősorban felnőtteknek szóló műfaj, és szorosan kötődik az 

adott közösség társadalmi-kulturális életéhez. 

 Walter Benjamin már 1969-ben úgy fogalmazott, hogy „kihalóban van az igazság epikus 

oldala” (Benjamin 1969: 98, id. Jenei 2009: 45). Mindezt nem hanyatlási tünetnek vagy 

bomlási jelenségnek tekintette, hanem egy több évszázad óta ható, történelmi erők által 

kiváltott folyamat kísérőjelenségének. Bálint Péter (2004) mindezt még kiegészítette azzal az 

észrevétellel, miszerint a mesék elismertségének és népszerűségének hanyatlása 

összefüggésbe hozható a tradicionális közösségek felbomlásával. Ugyancsak hozzá köthető 

azon megállapítás is, miszerint a több évszázados szellemi és erkölcsi értékeket őrző 

közösségnek egyfajta tudatos züllesztése zajlott, amely a globalizációt zászlajára tűzve el 

akarta és akarja ellehetetleníteni az etnikai, a vallási és a nemzeti azonosságtudat zavartalan 

működését. 

 Megállapíthatnánk, hogy a tudatos leépítés, a klasszikus népmesék háttérbe szorítása sikerrel 

járt, hiszen egyre kevésbé ismerjük ezeket a műveket, s az általuk közvetített értékek és 

minták is nehezebben jutnak kifejezésre. Azonban Tancz (2009) szerint „a népmesék védelme 

érdekében napjainkban már talán kevesebbet kell szólnunk, de annál többet kell tennünk”, 

vagyis tapasztalható a népmesékre való nyitottság a társadalmunkban, a további feladat ezek 

elérhetőségének biztosítása a gyermekek és szüleik számára. Valakovicsné (2005) kutatása is 
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alátámasztja a népmesék létjogosultságát. Vizsgálata során kilencedikes és tizenegyedikes 

középiskolai tanulók véleményét mérte fel az alábbi kérdésekben, amelyeket egy népmese 

elolvastatása után tett fel számukra: 

−        Mit mond számodra ez a mese? (Mi a mondanivalója?) 

−        Szerinted példaképül állítható-e a mese főhőse a mai fiatalok elé? 

−        Véleményed szerint van-e létjogosultságuk mai világunkban a népmeséknek? 

A megkérdezettek észrevették a követendő értékeket a mesében, bár úgy vélték, hogy ezeknek 

az értékeknek a követése napjainkban nehézségbe ütközik. Mindazonáltal, az egyik tanuló 

szerint „…a mai világban mindenképpen van létjogosultsága, értelme a mesének, hiszen a 

szereplők a legfontosabb emberi tulajdonságokra áhítoznak: a szeretetre, az igazságra, az 

egymás iránti tiszteletre, a jóra. Ezek segítségével tudnánk a világban bárhol békében, 

boldogságban élni” (id. Valakovicsné 2005). Az idézett tanulói véleményből is látható, hogy 

van igény a népmesékre. D. Tancz szerint a népmesék „olyan kerek egész alkotások, amelyek 

teljes tisztaságukban tükrözik az ’ősi’ tudás áthagyományozott egyetemességét” (D. Tancz 

2002). Az általuk közvetített értékek állandóak, a népmesék révén megismerhetjük az adott 

közösség értékstruktúráját és gondolkodásmódját. 

  

Identitás, önmeghatározás 

A közösség az identitás, a társadalmi önbesorolás alapja (Buda 1994), ezért a továbbiakban az 

önmeghatározás kérdéskörével foglalkozom. 

 Az identitás két fő meghatározó eleme a „mi vagyok” és a „mi nem vagyok” kérdése, hiszen 

ezek segítségével tudja az egyén behatárolni önmagát. Mindez, vagyis az önmagunkról való 

tudás nem velünk született, hanem társas kölcsönhatás során alakul ki, fejlődik. Az egyén 

személyes identitása egy evolúciós folyamat eredményeként jött létre, az identitás ugyanakkor 

nemcsak természetjogi megalapozottságú fogalom, hanem mindezzel párhuzamosan 

társadalmi-történelmi cselekvés koncepcióját is magában foglalja (Bakk 2007, id. Oláh 2008). 

 A nemzetiséghez vagy etnikumhoz tartozás olyan kollektív identitással való azonosulást 

tanúsít, mint például a közös történelem, közös hagyományok, szokások, kultúra, nyelv. Bell 

(1973, id. Bárány 2000) öt olyan makroszociális egységet határozott meg, amelyek alapvetően 

behatárolják mind az egyéni, mind a csoport-identitás jellemzőit: a nemzet, a vallás, az 

etnikum, az osztály és a nem. Weber (1992 id. Oláh 2008) rámutat arra, hogy az adott etnikai 

csoporthoz tartozó emberek meg vannak győződve közös származásukról, ápolják és 

terjesztik az ehhez kapcsolódó hagyományokat. Mindez fontos közösségképző erővel bír. 

 A leírtakból is következik, hogy az identitás szorosan összefügg a kollektív emlékezettel, 

amelynek részét képezi a népmese-kincs is. Amennyiben az ezt erősítő, közös múltat 

bemutató források is rendelkezésére állnak egy népnek, akkor az identitásának kialakítása 

sikeresebb, mint az írásbeliséggel nem rendelkezőké (Oláh 2008). 
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A továbbiakban indokoltnak tartom a székelység és cigányság rövid jellemzését, ugyanis 

mindkettőről elmondható, hogy bár kisebbségként élnek, mégis eltérő sajátosságokkal 

rendelkeznek, amelyek valószínűleg népmeséikben is tükröződnek. 

  

A székelység és a székely népmesék 

A székelyek nagy része a Kárpát-medence keleti és délkeleti részében éli sajátos, elzárt életét 

– a magyar néptömbtől elszakadva, idegenektől körülvéve (Kiszely 2005). Ennek ellenére – 

vagy talán éppen ebből adódóan – ősi kultúrájának számos elemét őrzi a székely nép. Ilyen 

például a székely rovásírás, a székely kapuk, a székely népviselet, a székely cserépedények, 

valamint a székely népköltészet. Jancsó Benedek szerint a székely ember „elsőrendű 

mesemondó, sőt meseköltő” (Jancsó 1921: 39). Székelyföldön alig található olyan folyó, 

hegy, szikla, várrom, amelyhez ne fűződne történet, hiszen a székelység benépesítette földjét 

különféle mitológiai alakokkal és történelmi személyekkel. E mesés történetekben 

mindenképp megjelenik a reális gondolkodás, valamint ugyancsak jellemzője a sajátos 

észjárás, bölcsesség és az egészséges néphumor. A székely mesék, mondák, balladák és dalok 

nyelve archaizmusokban gazdag, „tősgyökeres népies magyar nyelv. Benne erősen lüktet a 

régi magyar lélek nyelvalkotó ereje” (Jancsó 1921: 41). 

  

A cigányság és a cigány népmesék 

A cigányság a mai magyar társadalom legnagyobb lélekszámú kisebbsége, hiszen számuk 

körülbelül 600–700 ezer főre tehető. Bár e nép a 14. század óta él közöttünk, társadalmi 

integrációjuk mégsem valósult meg, így jelentős részük a társadalom peremén, 

marginalizálódott helyzetben él (Szabóné 2009: 415). A népcsoport megnevezésével 

kapcsolatban többféle álláspont létezik. Szabóné Kármán Judit kifejti, hogy a hazánkban élő 

cigányság nagy része a „roma” kifejezést használja önmagára vonatkozóan, ugyanis a 

Magyarországon legnagyobb számban jelenlévő oláh cigányok nyelvén a „rom” szó (többes 

száma: roma), amely jelentése „ember”. Azonban az alacsonyabb arányú beás cigányok 

nyelvében nem létezik a rom, roma kifejezés, így az ő megnevezésükre a cigány szót 

használhatjuk. Szabóné Kármán Judit szerint mindkét kifejezés párhuzamos használata 

biztosítja a cigányság minden csoportjának figyelembe vételét, elősegítve ezzel 

identitástudatuk erősödését, állandósulását, vagyis a helyes megjelölés: roma/cigány (Szabóné 

2010: 179). A cigány etnikumot nem lehet homogén csoportként definiálni, és általános 

tendenciaként jelenik meg a cigányság körében a szétválasztó törekvés, az, hogy minden 

csoport (oláh, romungró és beás cigányok) igyekszik megkülönböztetni magát a másiktól 

(Jenei 2009). A cigányság – és azon belül is a cigányság különböző csoportjai – kapcsán az 

utóbbi időben megfogalmazódott az a kérdés, hogy miért nem beszélhetünk erős cigány/roma 

identitásról (Oláh 2008). Ez számos történelmi okra visszavezethető: a cigányok 

történelmének forrásanyaga hiányos, esetleges; a roma politika autoriter, paternalisztikus, stb. 

Mindezek akadályát képezik annak, hogy kialakulhasson e népcsoport megfelelő 

önmeghatározása. 

 A cigány folklór iránti érdeklődés egyidős hazánkban a néprajztudomány kezdeteivel. Az 

első kutatók a magyar nyelv kutatása során jutottak el cigány mesékhez. A cigány népmesék 

vizsgálata kapcsán felmerül a kérdés, hogy kit tekintünk cigánynak, illetve létezik-e cigány 
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kultúra. Előbbi kérdésre igyekeztem válaszolni a fentiekben, azonban a cigány népmesék 

kapcsán indokolt foglalkozni az utóbbi kérdéssel, hiszen különféle álláspontok fogalmazódtak 

meg e témában. Ma már tényként fogadhatjuk el azt a megállapítást, hogy a cigányság 

indoeurópai eredetű, és őshazája Indiában volt. A kutatók jelentős része úgy véli, hogy a 

cigányság a vándorlásai során is megőrizte kultúrájának lényeges elemeit (Görög 1984, 1993, 

Nagy 1978, 1994 id. Jenei 2009: 55). Ellenvéleményként volt jelen Vekerdi (1974 id. Görög 

2003: 13) álláspontja, aki szerint a cigányság a vándorlása során átveszi, elveszíti, majd újra 

átveszi mindenkori környezete kultúráját, s emiatt nem beszélhetünk cigány kultúráról. 

Vekerdi e nézetét a magyar folklórtudomány hitelesen cáfolta, hiszen a cigányság zárt 

közösséget alkot – mind társadalmi, mind térbeli elszigeteltségük megfigyelhető –, s e 

folyamat támogatja hagyományos kultúrájuk megőrzését. Számos szakértő szerint egy 

harmadik álláspont a leginkább elfogadható: nem beszélhetünk egységes cigány kultúráról, 

nem lehet összemosni a romungró, az oláh és a beás cigány kultúrát, és ebből adódóan 

meséiket sem. Kutatásomban ez utóbbi szakirodalmi felfogásra találtam meggyőző adatokat, 

ezt tekintem elméleti keretnek. 

  

2. A kutatás bemutatása 

 A kutatásom célja a mesékben megnyilvánuló kulturális, értékrendbeli különbségek 

vizsgálata tartalomelemzés segítségével; a magyar, a székely és a cigány közösségek 

differenciáltabb megismerése a népmesékben megjelenő nemzeti/etnikai identitásra 

vonatkozó tartalmak elemzése révén. 

  

A kutatás módszere 

A tartalomelemzés mint kutatási módszer hagyományosan úgy határozható meg, mint az 

üzenetek jelentésének vizsgálata. Ennél pontosabb definíciót ad Krippendorf, aki az mondja, 

hogy a tartalomelemzés „…olyan kutatási technika, amely adatokból az adatok 

összefüggésrendszerére levonható érvényes, megismételhető következtetéseket fogalmaz 

meg” (Krippendorf 1980, id. Szabolcs 2000: 332). Vagyis a tartalomelemzés során a szöveg 

rejtett mondanivalójának feltárására vállalkozunk – jelen esetben ez a rejtett tartalom a 

közösségiség megjelenése –, méghozzá úgy, hogy a vizsgálat során a szövegből 

felhasználható adatokat nyerünk. 

 Kutatásom során először a népmesékben található, közösségre vonatkozó utalásokat (szavak, 

szókapcsolatok, mondatok, szövegrészek) választottam ki, majd következett a kódolás 

folyamata, amikor is a megjelölt tartalmakat olyan kategóriákba soroltam be, amelyek lefedik 

a nemzeti/etnikai identitást. Krippendorf (1980, id. Szabolcs 2000) megjegyzi, hogy a 

megbízhatóság érdekében ajánlott, ha a kategóriák felállítása után több kódoló végzi a 

megjelölt elemek kategóriákba sorolását. Ebből kiindulva kutatásom során két független 

kódoló segítségével dolgoztam, akik mintegy kontrollként működtek az általam elvégzett 

tartalomelemzés során. A tartalomelemzéssel nyert adatokat – a tartalomelemzés 

szempontjaihoz kapcsolódó említések számait – az SPSS statisztikai elemző programmal 

vizsgáltam. 
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A vizsgálati minta 

Nagy (1994: 17, id. Jenei 2009: 39) felhívja a figyelmet arra, hogy ha a mesét igazi 

funkciójában kívánjuk megismerni, akkor a hitelesen (vagyis szóról szóra) lejegyzett 

variánsokból kell kiindulni, ugyanis ezekben még tetten érhető az ősi világlátás, az adott 

közösségre jellemző gondolkodásmód. Kutatásom során tehát arra törekedtem, hogy 

megfeleljek ennek a kritériumnak, s a vizsgálati korpuszba nem kerültek bele ún. 

rekonstruálási módszerrel gyűjtött mesék. 

Az általam vizsgált 240 népmese között magyar, székely, valamint cigány népmesék 

találhatóak. A cigány népmeséket differenciálva a három nagy cigány csoport (oláh, beás és 

romungró) népmeséit, valamint erdélyi cigány népmeséket tartalomelemeztem. Összesen 

tehát hat féle: magyar, székely, oláh cigány, beás cigány, romungró, valamint erdélyi cigány 

népmesét vizsgáltam, mindegyik fajtából 40–40 került a vizsgálati korpuszba. A kutatás során 

a következő kötetek meséit használtam: 

Magyar népmesék: Egyrészt Erdélyi János népköltésgyűjtő 1855-ben kiadott Magyar 

népmesék, másrészt Féja Géza Mesélő falu című kötetét, amely 1934-ben került kiadásra. 

Előbbiben 19, utóbbiban 24 mese található. E gyűjtemények ismertek és kedveltek a 

népmeséket szerető emberek körében, s mindkettőre jellemző, hogy a mesék szó szerinti 

lejegyzését tartalmazzák. Azon híres gyűjtemények, amelyek Arany László, Benedek Elek, 

Illyés Gyula neveihez köthetők, azért nem kerültek bele a mintába, mert jobbító szándékkal 

szépirodalmivá formálták az általuk lejegyzett meséket. 

Székely népmesék: A Kriza János: „Székely népmesék I-III.” köteteiben található meséket 

vizsgáltam. Kriza Székelyföldön született, és már gyermekkorában elkezdte gyűjteni a 

székely népi hagyományokat, munkássága a 19. századra tehető. Gyűjtése során az élő 

mesemondást követték a lejegyzett szövegek, s általa 55 székely népmesét ismerhettünk meg. 

Kriza meseközlése a kutatók körében ellentmondásos megítélésű, ugyanis Arany László 

nyomán ekkorra már elterjedt az irodalmi igényességgel megírt/átírt mesék divatja, s 

következésképpen Krizát póriassággal vádolták (Kriza Ildikó 2001).  „Vadrózsák” című 

kötetét mégis jelentős elismerés fogadta, és 1863-ban az akadémia rendes tagjává 

választották. 

Oláh cigány népmesék: „A cigány meg a sárkány” című kötet meséi alkotják kutatásom oláh 

cigány meséinek mintáját. E meséket Csenki Sándor gyűjtötte össze a püspökladányi 

cigánytelepen 1941–43-ban. Az itt élők a romani nyelv nyelvjárását beszélték, a mesék 

fordítását Mészáros György és Vekerdi József végezte (Jenei 2009). „A cigány meg a 

sárkány” kötetben 63 mesét olvashatunk, ezeknek több mint a felét (32 mesét) Mágai Gyula 

mondta el, aki Csenki legjobb adatközlője volt, s jó elbeszélő tehetséggel rendelkezett. A 

felesége szintén hozzájárult néhány mesével a kötet megszületéséhez, ahogyan Kovács Gábor 

is. A többi mesemondó csupán egy-egy mesével szerepel e gyűjteményben. 

Beás cigány népmesék: Vizsgálatomba a beás mesék közül Balogh Mátyás meséi kerültek 

bele. Az általa elmondott meséket tartalmazó kötet címe: „A három sorsmadár”. Eperjessy 

Ernő gyűjtötte e meséket 1957–1977 között, aki szerint Balogh erős identitástudattal 

rendelkezett, a beás cigányokat erkölcsösebbnek, becsületesebbnek látta a többi cigánynál. 

Balogh Mátyást a közössége jó mesélőként tartotta számon, bő repertoárral rendelkezett. 

Meséinek nagy részét apósától tanulta, és mesekészlete a katonai szolgálat során tovább 

bővült. Saját mesemondó képességét nem sokra tartotta, gyakran hivatkozott másokra, 
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azonban Eperjessy Ernő szerint „Mátyás bácsit a kiváló mesemondók között tarthatjuk 

számon” (Eperjessy 1991: 12). 

Romungró népmesék: Babos István: „A három muzsikus cigány” című kötete tartalmazza a 

kutatásom során felhasznált romungró meséket, e kötet meséit Szuhay Péter gyűjtötte az 

1970-es évek közepén. Görög-Karády (2003) szerint Babos István nagy tehetségű, 

fantáziadús, kreatív mesemondó, aki élvezetesen mesélt. Az általa elmondott mesékre 

jellemző a szabadszájúság, az obszcén szavak gyakori megjelenése. A tündérmesék 

felülreprezentáltak repertoárjában, de magas arányban találkozunk tipizálhatatlan mesékkel is. 

Amennyiben – leginkább tréfás – meséiben cigány szereplővel találkozunk, akkor általában 

„oláh” vagy „kolompár”, esetleg muzsikus cigányról van szó. Az „oláh” és a „kolompár” 

megnevezést a beás cigányokra használja, saját csoportját, a romungrókat jóval többre tartja 

náluk. 

Erdélyi cigány népmesék: Nagy Olga „Villási, a táltosfiú” című kötetének meséi alkotják 

vizsgálatom erdélyi cigány népmeséit. Nagy Olga a kötet bevezetőjében azt írja, hogy ez a 

mesekincs egy archaikus réteget képvisel, gyűjtésükre az 1960-as évek végén, az 1970-es 

évek elején került sor. A kötet mezőbándi, szucsági és mérai cigány népmeséket tartalmaz; a 

mesék mesemondói átélték cigány önazonosságukat, s ezt az általuk elmondott mesék is 

tükrözik. Három mesemondó – Árus András, Csurka János és Boros Hicsi – meséi olvashatók 

a kötetben. Árus nem tett különbséget a mese és a hiedelemtörténet között; jellemző rá, hogy 

a tragikus végű mondákat, hiedelemtörténeteket pozitív végkicsengésűvé alakította. Csurka 

János meséire viszont az a jellemző, hogy a legarchaikusabb mesében is a valóságos, meglévő 

világot fogalmazta meg az ősi igazságok helyett. Boros Hicsi a mesélést a történelmi 

tapasztalatok átadása eszközének tekintette, ezért meséiben nem lelhetőek fel játékos, tréfás 

elemek (Nagy 1996). 

 A kutatáshoz használt kötetek bemutatásakor szembetűnő, hogy meglehetősen tág 

időtartamot fognak át a gyűjtés időpontját tekintve. Ennek oka, hogy míg a cigány 

népmeséket csak az 1940-es évektől kezdték el gyűjteni hazánkban, addig a magyar és 

székely mesék esetében jóval korábbi feljegyzési dátumokkal találkozhatunk. 

 A kötetek természetesen eltérő számú mesét tartalmaznak, ezért a kötetekből történő mesék 

kiválasztásakor szisztematikus mintavételt használtam, vagyis a teljes felsorolás 

(tartalomjegyzék) minden k-adik elemét válogattam be (szisztematikusan) a mintába (Babbie 

2001). 

  

3. A kutatási eredmények bemutatása 

 A nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó tartalmak 

Miután Buda (1994) kiemeli a közösséget, mint az identitás, a társadalmi önbesorolás alapját, 

és Weber (1992: 96, id. Oláh 2008) is ír az azonos etnikai csoporthoz tartozók esetében 

megjelenő közösségképző erőről, így kutatásom során az identitás megjelenését vizsgáltam. 

Bár Biczó Gábor szerint a cigány mesemondók többségénél a történeteikben az etnikai 

identitás egyáltalán nem vagy csak felületes motívumként mutatható ki (Biczó 2003), mégis 

fontosnak tartottam ennek beemelését a tartalomelemzési szempontok közé. 
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Egyrészt vizsgáltam, hogy a saját nemzetiséghez tartozás miként jelenik meg az adott nép 

meséiben (például a cigány identitás megjelenése a cigány népmesékben, sőt, 

differenciáltabban, például a beás cigány identitás a beás népmesékben, valamint a 

székelységre vonatkozó említések a székely népmesékben). Másrészt érdekelt az, hogy a 

népmesék hogyan ábrázolják a cigányságot, milyen képet festenek róla, s ehhez kapcsolódóan 

a tartalomelemzés során arra is kitértem, hogy a magyarságot milyennek ábrázolják a vizsgált 

magyar, székely és cigány népmesék. 

 Az identitásra vonatkozó említések egy része besorolható volt pozitív vagy negatív 

kategóriákba az adott nemzetiség ábrázolása szempontjából, így a továbbiakban először a 

nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó pozitív, majd negatív tartalmú említésekről írok. A 

tartalomelemzés során azokat a tartalmakat tekintettem identitásra vonatkozónak, 

amelyekben: 

–        szerepelt a szövegkörnyezetben a „magyar”, „székely” vagy „cigány” szó; 

–        utalás történt jellegzetes hagyományra, kulturális sajátosságra (és ebből következtetni 

lehet arra, hogy magyar, székely vagy cigány); 

–        a mesélő kiszólt a hallgatósághoz és párhuzamot állított az elmondottak és környezete 

között. 

  

1. táblázat 

A nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó pozitív tartalmú említések 

  
Magyar 

népmesék 

Székely 

népmesék 

Oláh cigány 

népmesék 

Beás cigány 

népmesék 

Romungró 

népmesék 

Erdélyi 

cigány 

népmesék 

Összesen 0 3 18 18 32 1 

  

Az 1. táblázatban láthatjuk, hogy a vizsgált mesetípusokban hány említés tartozik a 

nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó pozitív tartalmú említések közé. Szembetűnő eredmény, 

hogy számottevő említésszámmal a trianoni Magyarország területén élő cigány népcsoportok 

meséiben találkozhatunk. A vizsgált 40 székely mesében összesen három nemzeti/etnikai 

identitásra vonatkozó pozitív tartalmú említés található, azonban mindehhez hozzá kell tenni, 

hogy még ebből is kettő a cigányságra vonatkozik, és csupán egy a székelységre. A cigány 

népmesék esetében is indokolt lesz a későbbiek során a további differenciálás, ugyanis néhány 

mesében nem csupán cigányokra vonatkoznak ezen említések, hanem pl. beás vagy oláh 

cigányokra. Néhány példa a pozitív tartalmú nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó 

tartalmakra: 

–  „A cigány, az erős embör vót, jó munkás is vót, jól dolgoztak az erdőbe.” 
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(A cigány és a komája – romungró népmese) 

 

 – „Hát, te cigány mi vagy, Istenbízó? 

Én a’ vagyok! Istenben biztam, Istennek hiszek is, nem a népnek. Mer az Isten a fődön van és 

a mennybe van! – aszongya. 

Na jó van cigány aszongya – most már látom, hogy te mindentudó ember vagy!” 

(Az aranyat szaró kakas – romungró népmese) 

  

–  „No, másnap a paraszt az egész faluban elhíresztelte, hogy a szegény cigány milyen nagy 

tudós, hogy mindent tud, ami a világon történik.” 

(A ravasz cigány – oláh népmese) 

  

– „A cigány vér, azért csak benne volt, ahol látott ilyen sudár nyárfát, csak az volt a 

legszebbik fája neki.” 

(Bársony Erzsike – beás cigány népmese) 

  

Az említett példák között is található olyan, amely kiemeli a cigány szereplő furfangosságát, 

ravaszságát, amelynek segítségével túljár mások eszén, megold problémákat, leküzd 

nehézségeket. Ez a motívum gyakori jellemzője a népmesék cigány ábrázolásának. 

  

2. táblázat 

A nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó negatív tartalmú említések 

  
Magyar 

népmesék 

Székely 

népmesék 

Oláh cigány 

népmesék 

Beás cigány 

népmesék 

Romungró 

népmesék 

Erdélyi 

cigány 

népmesék 

Összesen 4 4 36 5 21 6 

  

A nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó negatív tartalmú említések esetében más struktúrával 

találkozunk. Az említések száma az oláh cigány népmesékben a legmagasabb, majd ezt a 

romungró mesék követik. A további népmese-csoportok esetében az identitásra vonatkozó 
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említések tíz alatt vannak. Megállapítható ugyanakkor, hogy a negatív tartalmú említések 

sokkal mélyebben gyökereznek, általánosabb érvényűként jelennek meg: 

–   „A cigány olyan szegény volt, mint egy csavargó. Egyik útról a másikra csavargott. No, de 

most már következik az éjszaka, hogy lopni induljon.” 

(A cigány a pokolban – oláh cigány népmese) 

  

–  „Szeretitek-e a húst? 

Milyen húst? Dögöt?” – kérdezik. 

(A szegény asszony disznaja – oláh cigány népmese) 

  

– „Hát te cigány mit keresel itten? Jössz ide ugye, kinézni, hogy mi hol van nappal, éjjel meg 

gyüssz ide lopni! Ha el nem takarodsz, minden törvény nélkül felakasztatlak.” 

(Mátyás király – Mátyás szakács – romungró népmese) 

  

–  „Vót egy oláh cigány. Annak az oláh cigánnak vót egy fia. Hát már benn vót az időbe a 

gyerek. Azt mondja a fiának, te édes fiam, menj el valamit tanulni, aszt mondja. Hát el is mönt 

a gyerek. Aztán két vagy három év múlva meggyütt a gyerek. 

- Hát akkor édes fiam mi tanultál? 

- Hát édesapám, lopni tanultam. 

- Az is mesterség, aszongya.” 

(Kilinkó Jankó – oláh cigány népmese) 

  

A bemutatott idézeteken kívül mindenképp fontosnak tartok kiemelni még két, szerkezetében 

hasonlító motívumot. Az egyik egy oláh cigány népmesében található, a másik pedig egy beás 

cigány mesében. A „Mióta hazudik a cigány?” című mesében a főhős egy „szegény cigány”, 

aki az ördöggel együtt indul lopni, majd eközben túljár annak eszén, és a mese zárásaként az 

ördög az alábbit mondja a cigánynak: „Amíg élsz, mindig hazugsággal egyed a kenyered!”. A 

„Miért laknak a cigányok az erdő szélén” beás cigány népmese történetében „Krisztus Urunk” 

minden népnek és minden állatnak kiosztja a sorsát, azonban a cigány lekési ezt, mert borsót 

főzött a felesége „és olyan jó szaga volt, hogy addig nem akartam eljönni, amíg nem főzte 

meg”. Erre reagálva, ugyancsak záró gondolatként „Krisztus Urunk” így rendelkezik: „No – 

azt mondja – én már kiosztottam mindent a többi között. Ha te utoljára értél ide, legyél 
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mindig utolsó a népek között! Lakjatok az erdő szélén és mindig borsó legyen az ennivalótok. 

Nálunk a mai napig is megy ez a közmondás.” 

  „cigány” szó említésszámát is vizsgáltam a tartalomelemzett népmesékben. A romungró 

(160 említés) és az oláh cigány (149 említés) mesékben szerepel a legtöbbször, majd ezt a 

beás cigány (54 említés) követi. A magyar, a székely és az erdélyi cigány népmesékben 

lényegesen alacsonyabb gyakorisággal találkozunk. Az oláh cigány népmesékben megjelenő 

149 említés közül 107 említés nem csupán a „cigány” szót, hanem a „szegény cigány” jelzős 

szerkezetet tartalmazza. (Utóbbit azért nem tekintettem a nemzeti/etnikai identitásra 

vonatkozó negatív tartalmú említésnek, mert a népmesékben gyakran előforduló „szegény 

ember” szófordulatra emlékeztet.) 

 Ugyancsak az egyik oláh cigány népmesében található a következő idézet: 

„A szegény cigány ott lakott egy évig, két évig. Szántott, vetett, ahogy a parasztok szokták. 

(Közbeszólás: Haszna nem volt.) De aztán unni kezdte, hogy mindig dolgozni jár. Egyszer 

csak azt mondja a feleségének: 

- Asszony, én már meguntam, hogy mindig dolgozni kell. Eladom a birtokomat és mindenfélét. 

Fogta magát, eladta a birtokát, a palotáját, elindult a feleségével meg a gyermekeivel, egyik 

útról a másikra. (Közbeszólás: Mint a cigányok.) No, útra kelt, ment, tarisznyát vetett a 

hátára, fúrókkal; fúrót készített. De már bizony pénze nem volt, elszegényedett. (Közbeszólás: 

Mint mi most.) Ahogy felkelt, úgy feküdt le.” (A cigány a pokolban) 

 Ez az idézet egyrészt alátámasztja azt, hogy a „szegény cigány” szókapcsolatot nem 

tekintettem negatív tartalmú említésnek, csak abban az esetben, amennyiben a 

szövegkörnyezet azt megerősítette. Másrészt pedig ez esetben a mese szószerinti 

lejegyzésének köszönhetően nemcsak a mesélő által mondottakat ismerhetjük meg, hanem a 

hallgatóság közbeszólásait is. Mindez megerősíti Jenei – általam már korábban idézett –

gondolatát, miszerint a népmese „a világ értelmezését örökíti nemzedékről nemzedékre, 

kiválóan alkalmas egy közösség érték-, norma- és szokásrendszerének feltárására” (Jenei 

2009: 8). 

  

A más etnikumhoz tartozók ábrázolása a vizsgált népmesékben 

Már Jenei (2009) is megállapította, hogy a mesékben fel-felbukkan az egyes cigány etnikai 

csoportok közötti hierarchia. Véleménye szerint Babos István meséiben a ravasz, agyafúrt 

tolvaj cigány mindig beás cigány. Balogh Mátyás meséiben az okos és találékony mesehős 

teknővájó cigány, viszont a gonosz mostoha vagy a gaztetteket elkövető hős muncsán cigány. 

 Kutatásom eredményei alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a magyar, a székely és 

az erdélyi cigány népmesékben nem található differenciálás az eltérő cigány népcsoportok 

között. Ezzel szemben az oláh, beás és romungró népmesékben több olyan említés is történik, 

amely pontosít, nem csak a cigány származást nevezi meg, hanem kiemeli azt is, hogy ezen 

belül mely csoporthoz tartozik az adott meseszereplő. Emellett többször előfordul az is, hogy 

a mesélő kiszól a hallgatósághoz, megjegyzést fűzve a meseszereplő származásához. Utóbbira 

főként a beás cigány népmesékben találhatóak példák: 
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–  „Egyszer volt egy ilyen mi fajta cigány, ilyen teknővájó. Aztán egy királylánytól kapott egy 

ilyen teknővájás munkát. Mikor nekiállt dolgozni, elvitte magával a fiát, hogy az is tanuljon, 

meg segít neki dolgozni.” (Csuka hal a szöröncse – beás népmese) 

  

– „Egyszer egy cigánynak nagyon sok gyermeke volt. Ilyen teknővájó volt mint mink is.” (A 

cigány és a halál – beás népmese) 

  

–  „Mer hát ugye, mink nem ilyen oláhcigány módra éltünk sohase, mer mink mindig városba 

meg falun éltünk. Nem mint ezek az oláhok. Hát valamikor ezek nem itt laktak, odakint az 

árokparton.” (Az állatok nyelvén értő fiú – romungró népmese) 

  

Kutatásom során vizsgáltam a cigány (oláh, beás, romungró és erdélyi cigány) népmesékben 

megjelenő, magyarokra vonatkozó tartalmak számát, illetve tartalmát is. Az általam vizsgált 

mesék közül egyedül az oláh cigány népmesékben találhatók magyarokra, magyarságra 

történő utalások. Az öt utalás közül egyik sem tekinthető negatív tartalmúnak, sőt, 

megállapítjuk, hogy összességében pozitív képet festenek az oláh cigány népmesék a 

magyarokról. Például:  

–  „No, ki vagy, mi vagy? 

Én – azt mondja –  egy magyar királyfi vagyok. 

No, ha magyar királyfi vagy, akkor jól tudsz célozni.” (Árgyelus király – oláh cigány 

népmese) 

  

–„Hallod-e, kedves uram, azt mondta egy magyar asszony, holnap nekem adja disznaját, ha 

megdöglött.” (A szegény asszony disznaja – oláh cigány népmese) 

  

A hipotézisek vizsgálata 

A vizsgálat során két hipotézissel dolgoztam. Az első hipotézisben feltételeztem, hogy a 

nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó tartalmak mind a székely, mind a cigány (romungró, 

oláh, beás és erdélyi cigány) népmesékben sűrűbben jelennek meg, mint a magyar 

népmesékben. 

 A hipotézis vizsgálata szempontjából a nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó tartalmak közé 

soroltam minden olyan szót, szókapcsolatot, mondatot, szövegrészt, amely esetében a 

szövegkörnyezetben a „magyar”, „székely” vagy „cigány” szó szerepelt; utalás történt 

jellegzetes hagyományra, kulturális sajátosságra (és ebből következtetni lehetett arra, hogy 
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magyar, székely vagy cigány), vagy a mesélő kiszólt a hallgatósághoz, és párhuzamot állított 

az elmondottak és környezete között. 

 Az adatok vizsgálatához varianciaanalízist alkalmaztam, és arra az eredményre jutottam, 

hogy statisztikailag kimutatható összefüggés van a mesetípusok, valamint a bennük található 

nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó tartalmak említésének száma között. Amennyiben az 

említések számának átlagát vizsgáljuk, megállapítható, hogy a legmagasabb átlagértékkel a 

romungró népmesék (4,00) bírnak, majd ezt az oláh cigány népmesék követik 3,73-as 

átlagértékkel. A szórást vizsgálva láthatjuk, hogy ugyanez a két mesetípus az, amely a 

legmagasabb szórásértékkel rendelkezik (8,33 és 6,74). Ebből arra következtethetünk, hogy a 

romungró és oláh népmesék között sűrűbben fordulnak elő olyan mesék, amelyek több 

identitásra vonatkozó említést is tartalmaznak. A beás cigány népmesékben található 

nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó tartalmak említésszámának átlaga 1,35; a szórás 3,01. A 

székely, a magyar és az erdélyi cigány mesék esetében az átlag megegyezik (0,28), azonban a 

szórás eltérő (1,43; 1,09; 1,04). 

A bemutatott eredmények, valamint az elvégzett varianciaanalízis alapján megállapítható, 

hogy első hipotézisemet részben igazoltam. Ugyanis a romungró, oláh és beás cigány 

népmesék esetében valóban sűrűbben jelennek meg a nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó 

tartalmak, mint a magyar népmesékben, azonban a székely és az erdélyi cigány népmesék 

nem felelnek meg ennek a kritériumnak. 

 Második hipotézisem szerint a saját nemzeti/etnikai identitás negatívabban jelenik meg a 

cigány (romungró, oláh, beás és erdélyi cigány) népmesékben, mint a székely vagy a magyar 

népmesékben. 

 A hipotézis vizsgálatához a nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó negatív tartalmú említések 

számának összefüggését vizsgáltam a tartalomelemzett mesékben varianciaanalízis 

segítségével. A dolgozatom során kiemeltem, hogy azon szakirodalmi felfogással értek egyet, 

miszerint nem beszélhetünk egységes cigány kultúráról, nem lehet összemosni a romungró, az 

oláh és a beás cigány kultúrát. Ez alapján a cigány népmesék esetében hipotézisem 

vizsgálatakor csak azokat az említéseket soroltam nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó 

negatív tartamú említések közé, amelyek a cigány népcsoportra vagy kiemelten arra a cigány 

csoportra vonatkoznak, amelynek népmeséjében található volt a vizsgált említés. A 

legmagasabb átlagértékkel az oláh cigány népmesék bírnak, itt az átlag 0,90, a szórás pedig 

1,63. Ezt a romungró népmesék követik 0,53-os átlaggal, a szórás 0,82. Az erdélyi cigány 

népmesék esetében ez az átlag 0,15, a szórás 053, míg a beás cigány népmesékben átlagosan 

0,13 negatív tartalmú nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó említés fordul elő, méghozzá 

0,40-os szórással. A magyar és a székely népmesék esetében egyáltalán nem jelenik meg saját 

identitásra vonatkozó negatív tartalmú említés. 

 A második hipotézisemet igazoltam, ugyanis valóban negatívabban jelenik meg a saját 

nemzeti/etnikai identitás a cigány (romungró, oláh, beás és erdélyi cigány) népmesékben, 

mint a székely vagy a magyar népmesékben, hiszen utóbbiak egyáltalán nem tartalmaznak 

negatív tartalmú említést saját nemzeti/etnikai identitásukra vonatkozóan. 

 Kiegészítve ennek a hipotézisnek a vizsgálatát, összefüggés-vizsgálatot végeztem a pozitív 

tartalmú nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó említések száma és a mesetípusok között is. 

 Az előző logikát követve, a romungró, oláh, beás és erdélyi cigány népmesék esetében a 

cigányságra, valamint a saját cigányságon belüli csoportra vonatkozó pozitív tartalmú 
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említésekkel dolgoztam. A romungró mesék tartalmazzák a legtöbb ilyen említést 0,80-os 

átlaggal és 1,30-os szórással, majd ezt követik megegyező átlagértékkel az oláh cigány (átlag 

0,45; szórás 0,90) és a beás cigány (átlag 0,45; szórás 0,88) népmesék. A székely és az erdélyi 

cigány népmesékben ugyanolyan átlaggal (0,02–0,02) és szórással (0,16–0,16) vannak jelen a 

saját nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó pozitív tartalmú említések, míg a magyar 

népmesékben ilyen tartalmú említés sincs. 

  

4. Összegzés 

 A kutatásom során a mesékben megnyilvánuló kulturális, értékrendbeli különbségek 

vizsgálatát végeztem el tartalomelemzés segítségével: a magyar, a székely és a cigány 

közösségek differenciáltabb megismerése és a nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó tartalmak 

elemzése volt a célom. 

 A kutatási mintába magyar, székely és cigány népmesék kerültek be, utóbbit tovább bontva 

romungró, oláh, beás és erdélyi cigány népmeséket is tartalomelemeztem. Mind a hatféle 

meséből 40–40 került a vizsgálati korpuszba, a kutatás tehát összesen 240 mese 

tartalomelemzésével zajlott. A vizsgálat során az alábbi hipotézisekkel dolgoztam: 1. A 

nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó tartalmak mind a székely, mind a cigány népmesékben 

sűrűbben jelennek meg, mint a magyar népmesékben. 2 A saját nemzeti/etnikai identitás 

negatívabban jelenik meg a cigány népmesékben (romungró, oláh, beás és erdélyi cigány), 

mint a székely vagy a magyar népmesékben. 

 A tartalomelemzés során a népmesékben megjelenő identitás-tudatra vonatkozó tartalmak 

említésszámát vizsgáltam, differenciálva negatív és pozitív tartalmú nemzeti/etnikai 

identitásra vonatkozó tartalmak szerint. Az említésszámokon kívül az említések tartalmát is 

feltártam; a népmesék tartalomelemzését két független kódoló végezte. A hipotézisek 

vizsgálatához varianciaanalízist alkalmaztam, amelynek segítségével az első hipotézisemet 

részben igazoltam, ugyanis a romungró, oláh és beás cigány népmesék esetében valóban 

sűrűbben jelennek meg a nemzeti/etnikai identitásra vonatkozó tartalmak, mint a magyar 

népmesékben, azonban a székely és az erdélyi cigány népmesék nem felelnek meg ennek a 

kritériumnak. Ennek okát további differenciált vizsgálat tudná feltárni. A második 

hipotézisem teljes mértékben igazolódott: statisztikailag kimutatható, hogy a nemzeti/etnikai 

identitás negatívabban jelenik meg a cigány népmesékben (romungró, oláh, beás és erdélyi 

cigány), mint a székely vagy a magyar népmesékben, és az erdélyi cigány népmesékben 

megjelenített közösségiség nagyobb hasonlóságot mutat a székely népmesékkel, mint a 

trianoni Magyarország cigányságának népmeséivel. 

 Az általam végzett vizsgálat tovább differenciálta Jenei kutatásának eredményeit. Jenei 

ugyanis arra a következtetésre jutott, hogy a Nagy Olga által gyűjtött erdélyi cigány 

népmesékben azért ritka a cigány identitás említése, mivel a mesemondók közül sokan 

„magyarnak vallják magukat, értékrendjük és világszemléletük semmiben sem különbözik a 

magyar parasztemberétől” (Jenei 2009: 178). 

 Összességében megállapíthatjuk, hogy a közösséghez tartozásnak, az identitástudat 

kialakulásának, megszilárdulásának egyik eszközeként funkcionálhatnak a népmesék. Mindez 

azonban újabb kérdéseket vet fel: az orális népi kultúrában a mese elsősorban a felnőtteknek 

szól, illetve a népmesékben sugallt tartalmak átadásának/ közvetítésének is vannak problémái 
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(lásd kutatási eredmények). A kérdéskör tehát meglehetősen bonyolult, de a kutatási 

eredmények és a mindennapi tapasztalatok egybevetése alapján kijelenthetjük: egymás 

kultúrájának jobb megismerése egyértelműen hozzájárulhat a rejtett és nyílt etnikai 

feszültségek és előítéletek csökkentéséhez (legyen szó cigányról, magyarról vagy székelyről). 

Figyelembe véve, hogy ezt minél fiatalabb korosztályokban érdemes elkezdeni, a népmesék 

nagyon hatékony eszközzé válhatnak ebben a folyamatban – de csak abban az esetben, ha a 

közeledésre való kölcsönös törekvés és a szavak mellett konkrét tettek kísérik a felnőttek 

világában is. 
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Abstract 

Tünde Bogárdi 

Elements of Communal Experience in Gypsy, Sekler
[1]

 and 

Hungarian Folk Tales 

 

The identity factor of being part of a community has a determinant significance as the basis of 

social self-classification. Examination of its appearance in folk tales is a field of research 

which could remarkably enrich and particularize our knowledge of certain communities. 
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The purpose of my research – based on the assumption of folk tales reflecting the culture - 

was to analyse those contents appearing in folk tales which are related to national/ethnic 

identity. My research sample consisted of Hungarian, Sekler (Székely) and Gypsy - including 

Romungro, Vlach (Oláh), Boyash (Beás) and Transylvanian - folk tales. 

  

As a result of my research, several conclusions can be reached, concerning the identity-

elements, reflected in folk tales. 

 

 

 

[1] Sekler: Székely – Hungarian people living in the eastern part of Transylvania 
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