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Balázs Géza

Emberszó – meseszó
Voigt Vilmos a mese kutatásairól

Az elmúlt kétszáz évben több tízezer magyar nép-

mesét gy�jtöttek össze a szakemberek; a  mese-

kutatók száma a százat is meghaladja; mesegy�j-

teményeinket még sohasem sikerült összeszám-

lálni (1989-ben 100 tudományos, szakszer� (!) 

mesegy�jtemény bibliográfi áját állítottuk össze1); 

a  kutatások, megközelítések, elemzések meg-

számlálhatatlanok; a  mese iránti tudományos és 

hétköznapi érdekl�dés lankadatlan.

A  2000-es években sorozatban jelentek meg 

Voigt Vilmos néprajzkutató összegy�jtött tanul-

mányai: kezdve két történetei folklorisztikai kötet-

tel (Világnak kezdetét�l fogva, Universitas, 2000, 

A  folklórtól a folklorizmusig, Universitas, 2001), 

folytatva vallásantropológiai kötetekkel (A  vallási 

élmény története, Zimp, 2004, A vallás megnyil-

vánulásai, Timp, 2006), majd eljutva a Meseszóig 

(tanulmányok mesékr�l és a mesekutatásról, EL-

TE, 2007–2009).

A mintegy 70 tanulmányt, emlékezést, ismertetést, s�t interjút tartalmazó 

Meseszót a nemrég 70. életévét betölt� tudós mesekutató tanárainak ajánlja: 

Ortutay Gyulának, Dégh Lindának, Katona Imrének, Kovács Ágnesnek. A kötet 

megkerülhetetlen irányt�ként szolgál az elmúlt fél évszázad magyar népmese-

kutatásában – részben azért, mert csaknem minden mesekutató irányzatra, 

jelenségre, személyiségre refl ektál (ezek az írások olykor évfordulós, olykor 

összegz�, olykor bemutató-ismertet� jelleg�ek), részben azért, mert a tudós 

ismert módszeréhez ill�en mindent b�ségesen adatol (bibliográfi ai, jegyzetei 

minden témát nemcsak alátámasztanak, hanem továbbvezetnek). És természe-

tesen mindvégig világosan kitetszik a kutató látásmódja (leny�göz� háttéris-

merete és – olykor ironikus, olykor kritikus, olykor tisztelg� – ítélete is). Tegyük 

hozzá, hogy a közölt 420 oldalnyi anyag körülbelül a harmada a tudós által az 

elmúlt fél évszázadban publikáltaknak: a könnyebben hozzáférhet�eket és az 

1 Voigt Vilmos javaslatára egyetemi hallgatók láttak hozzá a tudományos meseközlésekben 

található tulajdonnevek összegy�jtéséhez. E  kis kiadványok közül háromnak összeállítója 

voltam – szerz�társakkal. 1989-ben jelent meg Barati Antóniával és Robert Woloszsal közös 

könyvünk: a Tulajdonnevek a magyar népmesékben IV., amelynek végén az addigi összes 

kötetben feldolgozott 100 népmesegy�jtemény bibliográfi ája szerepel. 

Voigt Vilmos: Meseszó. Ta-

nulmányok mesér�l és me-

sekutatásról, ELTE, Budapest, 

2007–2009, 420 oldal
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idegen nyelven megjelenteket nem közölték újra. Így természetszer�leg nincs 

benne Voigt Vilmos tömör mese-összefoglalója sem (A magyar folklór, szerk.: 

Voigt Vilmos, Osiris, 1998, 221–280. – A Magyar néprajzi lexikon mese-cím-

szavait f�ként Kovács Ágnes, a Magyar néprajz sorozat népmese-fejezetét Ba-

nó István írta).

Voigt Vilmos tanulmánykötetének bevezet�jében leírja, hogy bár a folklór 

számos ágával foglalkozott (egyébként nemcsak azzal, szemiotikai, nyelvészeti, 

irodalomelméleti, esztétikai, s�t folklóresztétikai, összehasonlító irodalomtör-

téneti, fi nnugrisztikai, skandinavisztikai stb. írásairól se feledkezzünk meg), ám 

leginkább mesekutatónak tartja magát. Ezzel kezdte népköltési gy�jtését, err�l 

írta szakdolgozatát, számos egyetemi jegyzet mese-fejezetét.

A  mesekutatásról tudni kell, hogy a nemzetközi folklorisztikában pilot- 

science (úttör�, vezet� tudomány), ez a legfontosabb folklorisztikai stúdium, 

amelyben eddig a legtöbb elméleti és módszertani újítás bukkant föl (192)2. 

Csak néhány nagy név: Grimm, Aarne, Thompson, von Sydow, Propp, Lévi-Stra-

uss, Dundes, Röhrich… a magyarokról kés�bb.

Voigt Vilmos Meseszója alapvet�en nem a nagyközönségnek szól, hanem 

a mese, mesekutatás iránt érdekl�d� kutatóknak, hiszen sokszor feltételezi 

adott gy�jtemények (uram bocsá’ mesék!), gy�jt�k, folkloristák, irányzatok-is-

kolák, mesemegközelítési eljárások el�zetes ismeretét. De ez nem jelenti azt, 

hogy nyelvezete bonyolult lenne, azt hiszem, állíthatjuk, hogy nem folkloris-

taként is olvasható, s�t élvezhet�. A  tanulmányok különböz� id�pontokban 

és helyeken való megjelenése miatt a kötet nem lineárisan épül föl, adódnak 

átfedések, de végigolvasva-végiglapozva, a mozaikokat összeillesztve föltét-

lenül alapos és színes ismeretekre tehetünk szert, tudományos mese-képet 

kapunk.

Voigt Vilmos mesei érdekl�désének f� kérdése a népmesei poétikum, esz-

tétikum. Kutatásai során sokszor leginkább ezt kereste: „Szinte rejtély, miért 

olyan szép a valódi népmese!” (358). Ezt szolgálták a történeti, összehasonlító, 

strukturális stb. megközelítések, amelyekb�l valamiféle szintézis kibontakozni 

látszik. (De még nem készült el.)

Mese szavunk fi nnugor eredet�, els� jelentése: mondás. Ez ma is érvényes: 

„mondj valamit” (ez lehet mese is), illetve tautologikusan: „mondj egy mesét”, 

a keleti székelyeknél és moldvai csángóknál mindmáig: „mondj egy beszédet”. 

Még a közelmúltban is el�fordult, hogy a meséléshez így kezdtek hozzá: „Na, 

hazudjunk egyet!” (38). Korábban a monda (monda-monda, mende-monda, 

mondani) is mesét jelentett: a kett�t összekapcsolta a történet ellen�rizhetet-

lensége, kitalált volta. Amíg a m�fajok nem váltak szét élesen, a mesén érthet-

tek rejtvényt, találós kérdést is. Csak a 19. század második felében különültek 

el a mai felfogásunk szerinti m�fajok: a mondának valóságalapja van, pl. törté-

neti hagyományhoz kapcsolódik, a mese kitalált (fi kcionális), els�sorban szóra-

koztatni akar, különvált a rejtvény (találós kérdés), megjelent az „igaz” történet 

(Voigt Vilmos egyszer büszként állította, hogy az „igaz”-ban � terjesztette el az 

idéz�jelet). Ennek az a sajátossága, hogy az el�adó saját megélt életesemény-

ként meséli el (lásd pl. a különféle élményelbeszéléseket, katonatörténeteket, 

2 A zárójeles számok Voigt Vilmos Meseszó cím� kötetének oldalszámaira vonatkoznak.
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anekdotákat), holott „józan” állapotában � is sejti, hogy azért ez nem teljesen 

igaz. A mese iránti elementáris (antropológiai) igényt mutatják a további mai 

történetek, híresztelések (modern mondák, városi történetek, városi legendák), 

amelyeket bárki föl tud idézni, ha példaként megemlítünk olyan hívókifejezése-

ket, mint az elrabolt nagymama, a pizzában talált patkány, a démoni és gonosz 

autóstoposok, az AIDS terjesztése, az áruházi sz�nyegben megbúvó mérges 

kígyó, a kaktuszban lapuló mérges pók (368); ezek egy részét a modern inter-

netfolklór még hatásosabban képes terjeszteni (gondoljunk a gyrosban talált 

ejakulátum vándortörténetre).

A nemzetközi mesekutatásban fontos hely illeti meg Honti Jánost, aki föl-

tételezi az Urmärchen (�smese) fogalmát, amelyb�l kifejl�dtek a tündérmesék 

(népmesék) és a h�smondák (269). A mesének természetesen évezredes ha-

gyománya van, földrajzi elterjedtsége pedig a híres mondás szerint „Indiától Ír-

országig” terjed. A mesének meghatározását sokszor a szakirodalom is megke-

rüli, de a nyelvészek nem, így szól a Magyar értelmez� kéziszótár (2003, 925.) 

meghatározása: „Csodás elemeket tartalmazó, naiv hangú, költött elbeszélés”. 

A mese életének megértéséhez érdemes áttekinteni a szótározott szócsaládot: 

mesealak, meseautó, mesebeszéd, mesedélután, mesefi lm, meseh�s, mese-

játék, mesekönyv, mesemondó, meseország, mesesarok. Illetve a szólások, 

helyzetmondatok is sok mindenr�l tájékozatnak: mesébe ill�, ilyen a mesében 

sincs, mesékkel hitegeti, ne tarts nekem mesét, ne mesélj nekem, ez csak me-

se, mesei gazdagság stb.

A mese nem csupán szöveg, hanem lényege a mesélés, vagyis a kommu-

nikációs helyzet. Banó István ezt a kódolás és dekódolás egyidej� voltában ha-

tározza meg (Magyar néprajz, 1988, 21.). A mese lényege Voigt Vilmos szerint: 

„a gyermekkor meséiben mélyebb jelentés található, mint magában a valóság-

ban, amely az életre tanít bennünket” (39). Ezt magyarázva elég annyit monda-

ni, hogy a mese világa olyan mélyebb, alapvet� igazságokat hordoz, amelyeket 

az élet, a  valóság nem föltétlenül igazol, ám alapvet� (morális) érvényüket 

senki nem vonja kétségbe. A mese-kompetencia változik, tapasztalataink azt 

mutatják, hogy kioltható: legalábbis egyetemi hallgatók mesekultúráját ta-

pasztalva. De az is látható, hogy a mese (fi kció) iránti igény elementáris, ezért 

tudja átvenni a fonótól, a kukoricafosztótól, a kispadtól, s�t talán az óvodától 

is a tömegkommunikáció, illetve a digitalizáció (számítógépek, internet) vilá-

ga. A fi lmm�vészetben újraéled a mese (rajzos, animált, valós szerepl�s for-

mában), s bár vitatható, hogy milyen min�ségben és hatással, de mégiscsak 

valamiféle mesepótléknak tekinthet�k az interaktív számítógépes játékok (ava-

tar – a személyiség képi reprezentációjának létrehozása; online szerepjáték, 

virtuális, alternatív valóság), amelyeken most már egy egész nemzedék n�tt fel! 

A számítógépes játékok (voltaképpen interaktív mesék) kutatása pedig éppen 

hogy csak elkezd�dött.

A mesekutatás alapkérdése a mesék csoportosítása, vagyis a mesem�fajok 

meghatározása. Ne feledjük, hogy a mese különböz� m�fajok és alm�fajok 

gy�jt�neve (351). Választóvonalat képez, de korántsem átmenet nélkülit a 

nép- és a m�mese. A népmesék repertoárja, skálája igen gazdag: varázsme-

se, tündérmese, állatmese, h�smese, legendamese, novellamese, falucsúfoló 

mese (rátiótiáda), tréfás, formulamese, láncmese, csalimese (hazugságmese), 
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erotikus („zsíros”) mese. És van a m�mese. És persze a modern mesevilágok, 

amelyek esztétikai meghatározása még további kérdés.

A magyar népmesekutatásnak – joggal állíthatjuk – vannak világszínvonalú 

csúcsteljesítményei. Ortutay Gyula egyéniségkutató iskolája; Berze-Nagy János, 

Dégh Linda, Kovács Ágnes rendszerezései; a torzóban maradt pszichoanaliti-

kus meseelemzés (Róheim Géza); a modern narratív kutatások (Thomka Be-

áta), a bibliamesék feltárása (Lammel Annamária, Nagy Olga), a tréfás mesék 

rehabilitálása (Vö� Gabriella), még inkább az erotikus meséké (Burány Béla), 

a szabad, él� mesealkotás vizsgálata (Nagy Olga), a strukturalista (morfológiai, 

transzformációs) stb. kutatások, a mitikus-szimbolikus elemzések (talán ez a 

legveszélyesebb terület, Voigt szerint „homályos és zavaros” [355], de ett�l 

még virtuóz és elgondolkodtató pl. Pap Gábor tudományos körökön kívül ma-

radt munkássága).

Leszállva (ha nem is a pokol gy�r�ibe) a meseszövegek nyelvi felépíté-

sébe (struktúrájába), Voigt Vilmosnál olyan érdekes kutatási területekkel ta-

lálkozunk, mint mese szavunk és a meseformulák kritikai elemzése (36, 41, 

„egyszer volt…”, 371), az „állatok királya” motívum etimológiája (44), a mesei 

tulajdonnevek vizsgálata (71, 77), a  népmese stílusa (136), meseértelmezés 

(139), s�t a legszebb magyar népmesék kérdése (345) – a kérdés kísérteti-

esen hasonlít a tíz legszebb magyar szó nyelvesztétikai kérdésfölvetéséhez. 

Voigt Vilmos nemcsak magyar népmeséket említ, hanem fi gyelemmel kíséri a 

nemzetiségek meséit, kiemelten a cigány meséket és a zsidó folklór kutatásait. 

F�leg tudománytörténeti jelent�ség�ek a jelent�sebb összefoglaló munkákról 

és kutatókról (évfordulók vagy haláluk alkalmából) született értékel� írásai. 

Csak néhányat emelek ki az utóbbiak közül: Propp, Meletyinszkij, Alan Dundes, 

Raphael Patai, Scheiber Sándor, Honti János, Dégh Linda, Penavin Olga, Karig 

Sára, Dobos Ilona, Faragó József, Nagy Olga.

A népmese jelene, továbbélésének terei, lehet�ségei ugyancsak felbukkan-

nak a Meseszóban. Itt nemcsak a mai népmesegy�jteményekre (Népek meséi 

sorozat, A  legszebb magyar népmesék cím� válogatás) történik refl ektálás, 

hanem voltaképpen egy meseantropológiára, a  mesével élés új helyzeteire: 

meseadaptációk, mesemozgalmak, a magyar népmese napja (Benedek Elek 

születésnapján, szeptember 30-án), népmeseszótár, -lexikon, -határozó. Az 

utószó utószavában szót ejt a Napút 2004. októberi Mesemorzsák cím� szá-

máról is (385). S azóta még tovább b�vült a mesekultusz, s�t mesepedagógia: 

van már nagyon sokféle mesemondóverseny (Gödöll�n például szül�-gyermek 

együttes mesemondásán alapul a Fa ága rügyével sorozat), s elidegenedett, 

hagyományvesztett korunk – f�leg mentálhigiénés – egészség-kultuszához is 

illeszkedik az ún. meseterápia. Sok példa mutatja, hogy az emberiség nagyon 

gyorsan felejt. Eddig két-három nemzedékre gondoltuk a felejtés terjedését, 

de már számos jel mutatja, hogy egyetlen nemzedéken belül is jelent�s az 

emlékvesztés. Alapvet�, kipróbált tevékenységeket, rítusokat kell tudatosan, 

mesterségesen ápolnunk, fenntartanunk, s�t újratanulnunk. Mintha a mese, 

a mesélés is ehhez tartozna. Mivel a mesér�l tudjuk, hogy több mint mese, 

ember voltunk egyik alapvet� jellemz�je, a mesével való tudományos, ismeret-

terjeszt� és mindennapi gyakorlati foglalkozás elkerülhetetlen. Ezért ne feled-

jük, hogy a meseszó – emberszó.


