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Horváth Gáborné 
 
Szlovéniai könyvespolc 
Mesék és mesekönyvek 
 
Szlovéniai mesefordítónk, Bálint Čeh Júlia, a 
Maribori Egyetem Fordítástudományi Tanszéké-
nek habilitált lektora, a XIX. században élt me-
seíró egyik könyvét ajándékozta Egyesületünk-
nek magyar nyelvű kiadásban. Az író-alkotó Jo-
sip Jurčič (1844–1881) az első szlovén regény 
szerzője, újságíró és a hagyományos népmesék 
gyűjtője volt. Ezek egyike a Meggyes-hegyi kecs-
keper.1 Hogy miért tartjuk terjesztésre és olva-
sásra méltónak a XXI. században is ezt a törté-
netet, ajánlatos meg-
ismerkednünk a szlo-
vén népmesék világá-
val.  

Másrészt felvállal-
juk egy újabb, de ke-
véssé tanulmányo-
zott, ám földrajzilag 
közeli irodalmi terü-
let bemutatását fo-
lyóiratunk olvasói-
nak. Ugyanis bár-
mely történelmi kor-
ban a különböző né-
pek meséiből szerez-
hetünk tudomást ré-
gebbi életmódjukról, 
szokásaikról és ha-
gyományaikról. A 
népmesékben egy-
részt megőrződtek az 
általános és minden 
népcsoportra jellem-
ző erkölcsi szokások 
és motívumok. Ilye-
nek pl. a legkisebb 
gyerek sorsa, az öre-
gek tisztelete, bizo-
nyos ismétlődő szín-
helyek, a beszélő és 
cselekvő állatok, a számmisztika és a jó győzel-
me. Másrészt egyes népeknél különféle eltérések 
mutatkoznak. A szlovén népmesékben keleti ha-
tást és értékrendet fedezünk fel a kígyó szemé-
lyében, aki pozitív állategyéniség, az embereket 
segítő, békés megoldások hőse! Sőt! Kígyókirály-
lány és kígyómenyasszony is lehet.2 

Meglepő motívum az is, hogy a kenyéradó ga-
bonák, a Biblia szerinti „maghozó növények” ere-
detmeséjét jobbára a szláv népmesék őrizték meg. 
Tény, hogy a mindennapi kenyér, a betevő falat 
tisztelete is a Bibliából ered, ami nem mindig és 
mindenhol búzából és rozsból készült. Egyik bib-
liafordításunkban a Miatyánk egy sora (Máté 
5,6:11) így szól: „Életünkre szükséges kenyerün-

ket add meg nekünk ma.”3 Ehhez kapcsolhatjuk 
tehát a hajdinamag (tatárka, pohánka) szlovén 
eredetmeséjét. Eszerint az ősök valaha a keleti 
területeken éltek, nyilvánvalóan még az ószláv 
törzsek szétszéledése előtt. A nyugati vándorlásra 
indulóknak, az új hazát keresőknek istennőjük és 
az öregek tanácsa szerint vetőmagot kellett vinni 
magukkal, pontosan – hajdinát. Mondván: vessék 
el, és lakóhelyük ott legyen, ahol a hajdina megte-
rem. Ez a népi bölcsesség a tudományos magva 
annak, hogy a népek megtelepedésének függvé-
nye egy-egy gabonaféleség termesztése az adott 
földrajzi környezetben. Nézzünk messzebbre: az 
indiánoknál ez a kukorica.  

Társadalmi-erkölcsi viszonylatban jól ismert 
európai történelmi személyiség vezet át bennün-

ket évezredekkel ké-
sőbbi korokhoz és 
szlovén meseköny-
vünk fő témáihoz: a 
tisztes erkölcsökhöz, 
a gondolat szabadsá-
gához és az igazságte-
véshez. A magyar és a 
szlovén népmesékben 
ő a néven nevezett 
igazságos Mátyás ki-
rály, a szlovák nép-
mesékben az ún. 
„igazságos király Du-
nán innen és Gara-
mon túl”.4 A Mátyás 
király című szlovén 
népmese szlovén ki-
rálynak is nevezi Má-
tyást, aki üldözői elől 
menekül, de meg-
menti a hegy: szétha-
sad és elrejti barlang-
jában. Ez a motívum 
valószínűleg a Szent 
László-legendákból 
ered, és a Tordai ha-
sadék keletkezésére 
utal. A hasonlóan 
csodás természeti je-

lenség legelső leírását a Bibliában találjuk, ami-
kor Mózes a kettévált tengeren át kimenti népét 
az egyiptomi rabságból (2Móz 14,21). Mátyás 
pedig mindmáig arról lett nevezetes, hogy a sze-
gényeket támogatta és igazságot gyakorolt népei 
körében. Hajdani királyunk személyisége tehát a 
Kárpát-medencei rokon-folklór egyik hagyatéka 
a népeinket összekötő történelmi sorsban.5 Kü-
lönösen büszkék lehetünk erre 2018-ban az Em-
lékév alkalmából, királyunk trónra lépésének 
560-ik esztendejében.  

V. J. Propp (1895–1970) európai ismertségű 
orosz néprajzkutató szerint a mesékben a tettek 
és a viselkedésmódok folytán alakulnak ki a sze-
replők funkciói, a pozitív-negatív érzelmek és a 
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megoldások.6 A Meggyes-hegyi kecskeper című 
mesekönyv máig érvényes erkölcsi tanulságaival 
napjainkban is korszerű olvasókönyv mind a 
gyermekek, mind a felnőttek számára. A szerző 
életútját követő évszázadban a mese téveszméje 
sajnálatos módon ordas eszmévé vált, és sokmil-
lió emberéletet követelt. Ironikus és titkos meg-
fogalmazásban így határozták meg akkoriban a 
fő törvényt: – Ne gondolkozz! Ha gondolkozol, 
ne mondd ki! Ha kimondtad, ne írd le! Ha leír-
tad, ne írd alá! Ha aláírtad, ne csodálkozz! A me-
sét olvasva a felnőtteknek rá kell jönniük, mek-
kora társadalmi téma ma is a gondolkodás sza-
badsága és az igazságtétel joga. A gyermekek 
számára a mese humoros stílusa oldja fel a fe-
szültséget és adja meg az igazságos, de kacagtató 
megoldást. A történeti szál igen egyszerű: kecs-
keper két városi polgár között egy le nem legelt 
kert miatt. Az egyik főhős a kecske gazdája, Luk-
ács Soma, aki tisztelt, idős polgárember, éjjeliőr. 
Háza kapuja tárva-nyitva állt éjjel-nappal a ven-
dégek előtt. Kecskéjét a kapuhoz kötötte ki. De 
Zerge kecske nem nagyon kedvelte, ha a kutyák 
és a gyerekek ingerelték őt, és a védekezésben 
időnként elszabadult. Kószálása közben meg-
megállt a kiskertek előtt, és vágyakozva nézte a 
finom legelnivalókat. Várta, hogy beengedje őt 
valaki. Ám az egyik kertgazda furkósbotja már 
majdnem lecsapott rá, amikor Soma éppen oda-
ért a szénagyűjtésből és megmentette. Azonban 
Szénási András úr nemcsak a furkósbotjával 
akart igazságot tenni. Városi tanácsnok lévén a 
bűnösnek vélt szándék miatt feljelentést tett. A 
per ítélete – akasztás! Mindkettőjüknek, a gon-
datlan gazdának is! A bölcsebbek tanácsa szerint 
talán öt talpas botütés is elég lett volna. A han-
gulat és az ítélet megfogalmazása attól függően 
váltakozott, ki milyen tisztséget viselt a város-
ban, és mekkora igazságérzet vezérelte. Mennyi-
re volt emberséges, vagy éppenhogy köpönyeg-
forgató. A megtestesítőket a szerző és a fordító 
beszélő családnevekkel jeleníti meg, pl.: Zordon 
Pál, a törvényszék főbírája, polgármester, Zagy-
va Pál, őszszakállú, bölcs aggastyán, Fecsegő Be-
nő gazda és a nagytiszteletű képviselők: Csikar 
Gyuri, Balga Jankó, Gügye Peti, Savanyú Miska, 
a síró-rívó asszonyságok, na meg a zsibongó gye-
reknép. 

Ám váratlan esemény történt. Megérkezett a 
városba a híres Meggyes-hegyi vándorkoldus és 
jós, Sánta Feri, aki az Úrtól nyert bölcsességével 
szokott bíráskodni. Töprengése nyomán mint 
meggyesi Salamon hozta meg igazságos ítéletét 
Naszreddin Hodzsához, vagy akár Mátyás király-
hoz hasonlóan. Pontosabban így: Ott, ahol a híres 
meggyesi akasztófa állt, ott verték meg Zerge 
kecskét, de csak az árnyékát, a csürhe nép szeme 
láttára, és ennek az ítélet szerint Soma bekötött 
szemmel volt tanúja, miközben a nép a feje fölött 
botokkal hadonászott. Ezek után megint egység 
és harmónia uralkodott a meggyesi városban. Bár 

a szerző az eseménysort végül is a csürhe nép ki-
fejezéssel minősíti, a mai olvasó pedig örök érvé-
nyű, rejtett erkölcsi dilemmákon gondolkozhat. 
Ilyenek például az előbbiekben tett utalások: a 
vélt bűnös szándékok és gondolatok büntetése, a 
befolyásolás, az értelmezések és a hangulatválto-
zások kétszeri pálfordulása, a kicsinyesség és a 
csigatulajdonságok méltatása. Összességében: az 
emberi-társadalmi kapcsolatok minősége és igaz-
sága. Mindezért érhetett meg a mese számos ki-
adást, tíz nyelven műfordítást és máig tartó szín-
padi feldolgozást humoros-szatírikus vígjáték for-
májában. Fordítónk a szerzőhöz méltó alkotótárs. 
A mese szövegét válogatott szókincsű szép ma-
gyar beszéd- és mesestílus jellemzi. A tájképi le-
írások színesek, szinte egybeesnek az illusztrációk 
színes képi világával. A díszítő jelzőket és a nyo-
matékosító szavak hangulatát csúfondáros hu-
morral váltogatja. 

A kiadások érdekes, értékes és sajátságosan 
egyedi mivoltát az illusztrátorok egyéni művé-
szete is gazdagítja. A város környékén és a város-
ban élő mai festőművészek jó része – esetünk-
ben Štefan Horvat maga is Višnja Gorában él. 
Színes tájképfestményei, szénrajzai, a vitás per-
patvar jelenetei, a jellemábrázoló emberportrék, 
a gondolkodó kecske figurája, a történet valami-
kori valóságát hűen és élményszerűen tárja fel a 
mesekönyvben a mai olvasók számára. 

Búcsúzóul kellemes barangolást kívánunk olva-
sóinknak a szlovén népmesék birodalmában! 
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