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Az utóbbi években egyre erősödő népi érdeklődés új mesék,
új dalok felé fordította a kutató figyelmét. Bizonyára szép
számmal találtak és találnak olyan mesét, mely még egyet
len gyüjteményben sem szerepel. Többek közt nemrégen je
lent meg egy könyv a Hét bagi mese eimmel, melyben Pan
dur Péter mond el néhány mesét, de ezek sem az új mesék
közül valók. Nem a népmesék keretéből kilépő, az évezre
des motívumokat és szabályokat megtagadó új mesékre gon
dolunk, hanem csak annyira, amennyire egy új jellem, jel
legzetes alak szerepeltetése újjá tesz egy régi történetet j egy
zárt, tömör, összefogó mesestílus újjá olvaszt régi mesemotí
vumokat. Éppen ezt,az alkotás jelenvalóságát nem találjuk
ezekben a mcsékben. Feloldott régi mesék alakjainak, mo
tívumainak, cselekményének keverése; hiányzik belőlük az
egységre törekvés és az ábrázolás életrekeltő ereje. Tudjuk,
hogy az eleven népi szellem által megragadott mesék soha
nem készülnek el "egészen", mindíg egy kicsit a felbomlás
állapotában vannak, hasadoznak, új meséket csiráznak ki j az
alkotásnak ebben az állandó folyamatában nem merevedhet
nek meg, még akkor sem, ha éppen gyüjteménybe is foglal
juk azokat, A hét bagi mese azonban valami mást, többet
árul el: a mesék nagy tömege van az erős felbomlás álla
potában, annak a reménye nélkül, hogy valala új, igazi me
sékké alakulhatnának j nem a mesék, nem a tartalom, a
forma bomlott fel ezúttal. Pandur Péter jó mesemondó, ele
ven, fordulatos, olykor ízes, de ami a mélyben történt, annak
ő is csak tükörképe lehet.

A mesék szöbűvöletét megtaláljuk még, de csak úgy, mint
egy ereklyét, nem mint egy eleven rítus eszközét. Rémséges
alakok bukkannak fel, akiket a hős váratlanul barátságos szó
val, köszöntéssel fogad, mire a szörny aszó erejétől leköte
lezve barátta válik. - "Szerencséd, hogy pajtásodnak mond
tál, különben elnyeltelek volna.' - És utána? A legkisebb
királyfiú megy-mendegél az aranyalma után és bejut - "a
kísvárosba". Az út, melyen megy, még elvarázsolt, de a kI
rályfi már nem az úton, hanem az "úttesten" halad. Ha
mubasült pogácsa helyett "felvágottal" indulnak szereneséf
próbálni a mese megszállottjai. Lányszöktetéskor, esküvőkor
a hős "társaskocsin" utazik, sőt csukott társaskocsin. A fel
adat, melyet végre kell hajtania "rém nagy"; a ktrálylány a
"gangra" ül ki, mint egy szomorú kiscseléd, hogy "speku
láljon" jövője felől. A hősök, akikben az ember sorsának
szimbólumait kellene éreznünk, "két órai erőfeszítési mun
kával" dobálják ki a sárkányokat a megszállott toronyból. De
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a mesék távlata sem végtelen már. A lánya kívánságait tel
jMítő király "külországi kölcsönt vesz fel", mert az állami
kincstár megürült. A szállodában "cekket" fizetnek. A kon
dásfiú tlúljár az ármánykodó eszén, de ők így értik meg egy-
mást: "kilökött velünk." .

Ezek nem maibb, élénkebb kifejezések, nem új motívu
mok. Nem vezetnek végig a mesén, nem határolják SlZigorú
rendben a belső formát; sűrűn, szanaszét heverő hulladékok.
Szerepük más: a hígító elem. A mesék a régi motívumokra
épülnek, csak éppen nem szövik magukba; csak éppen kuszán
lelógnak róluk. A jószándékú csudatékony tündér még arany
tűt, aranycérnát ad, hogy segitse útján a legkisebb fiút. És
ha ez a varázslö tündér egy "elátkozott tábornok" is és a
három testvér ,,altiszti iskolába" is jár és. kérvényt is ír a
.Jiadügymíníszterhee", de mít tesz a reábizott varázskín
csekkel,a láthatatlan köpönyeggel. a varázsesákéval, a ki
fogyhatatlan pénztárcával? Az eredmény silány: holtrészegre
isszák magukat egy kisvárosi szállóban, pezsgővel locsolóz
nak, gondtalanul fizetnek a kifogyhatatlan tárcából és meg
mentik a magyar grófot, aki "elvesztette kártyán a feleségét".

A népmesék kisebbik királyfia eddig sem csodálkozott; ha
útjában a hétfejű sárkány mind a hét szájával jó zöngésű

dunántúli tájszólással, vagy éppen palóchangon szólott rá
dörgedelmesen. Abban sem talált kivetni valót. ha az ő be
széde csak éppen annyira volt szép és erős, mint a faluvégi
kiskondásé, A hét bagi. mese ereje az, hogy sűrű párbeszé
dek görgetik előre. Am ezek a beszédek már nem szépek,
nagyrészük színtelen és erő nélkül való. A városiak beseéde
ez, ahogy az ebédlőből a félig csukott ajtón a konyhába ki
hallatszik. A királyok kötelezőnek érzik, hogy máskép be
széljenek, mint a többiek. S mert szívük szerínt nem akar
nak, úri kocsísok, városi cselédek félSiZeg modorában "cse
vegnek". A költészet ezen a ponton is kiveszett a mai nép
mesékböl.

A forma felbomlott és ez lemutat a mélybe, ahol a lélek
és az élet más formái is bomlanak. A szellem alkotó ereje
eleven, de la rázúduló új élmények, új dolgok, idegenség,
csoda nélküli napok tömegével nem tehet mást: lát, figyel,
felhalmoz, okosan magyaráz; bontja vele a régi formát, a
magáét. Az újat csak sejthetjük, valami,ami nem is olyan
új: a műalkotások már megteremtették; most érintette meg
a nép lelkét, most száll le kultúrkörébe. A romantikus elbe
szélés, csodák nélkül, sok couleur locale-lal. Pandúr Péter
erről ad hírt a Hét bagi mesében,

HegedU,s Zoltán
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