Noha .gyerfl1:ekkiadványrpl van szq, a gyűjtő mégis többre vállalkoztk. A meseszövegeket igényes tudományos ,bevezető (5-14. ).). ,el{5zi meg Változó idők változó
meséi cínÍ.rriel, ' a . kötet végén (167-170. 1.) pedig az adatközlőknek, továbbá a mesék
nerrlzetköz-i típus1Jés~rolásf\nl:lk é_s 'jellemzés~n~k . sz;épie~ figyelmet ..
, 4 szű~ös ;terj~gele.Irl; a . k~ad9 sZ,e rérw• . de allcalp;1asint , nagyobb::.11aszonnal kecsegtető ~é~kitűzé:;;e,_ (gyermekeknek készült kötet) korlátozza ugyan , elemző tevéke~ységét; mégis l1ike:r;ü~t ös.s zegeznie tapasztalatait. A népmese és a mesemo.ndás
jele.n, helyzetét rajzolja : .m~g, de, a mostani, "egyszer~", ugyanakko,r mégis "ősi" hagyományos meseépítő al.k o.tóelemek (motívumo~, epikai m~nták)arraösztönzik,
hogy " a szemléletmód változását kö'("etve · fölvá:zoljél. .. a me~emondók és h~lgatók
magat-;'rtásából, leszűrhető történeti tanulságokat.
.
'"
. A ' pubÚkált varázsmesék (nálunk inkább a ' tündérm~se megjelölés honos) a
mágiában- ,hivő és ' azt .,gyakorló társadalmi korszak ' a'rchaikusnak mondható szemléletmódjában . gyökereznek. . Felfogásunk , szerint , ez az . archaikus állapot nem indo:kolja szükségszerűena . praelogikus gqndolkodásmód feltéte-Iezését; de· azt igen, hogy
a rejtett természeti és társadalmi .- erők megszemélyesítéséhez folyamodnak, azokat
mitológiai' .méretűvé . fokozzák: Ezzel párhuzamosan növekszik a győzelmet lélek",
tanilag kiegyensúlyozó, illúziókmérete, valamint ,az a felismerés, hogy a világ jó és
'rossz. ·_elemekből, segítő és pusztító hatalmakból tevődik össze., .Mindenesetre..a varázslat " hatalmas szerepet játszik e mesék,. cselekménybonyolításában, következésképpenaz. , emberi magatartásforma archaikus . formáját . .rev:el.álja; és a kultúra rég
letűnt korszakát idézi fel. A ' m.e sealkotóelemeinek ..és.;,magának . a mese történetének
az útja , azo.nban;nem esik ,egybe.
A közreadott mesék tobzódnak a túlzásokban .. A realitás és a vágyvilág közötti
ellentét érzékeltetése,
mesehős előtt álló akadályok (sajátosan nem' mindig hármas) fokozása azt mutatja, hogy · bár a mesemondót bensőséges viszony fűzheti a
varázslathoz, mégis inkább maga a cselekménybonyolítás és a hagyomány k ényszerítia különösnek és 'érdel"feszitőnek tetsző mItológiai és egyéb . mesei motívumok
szüntelen felhasználására. A kötet meséiben is megfigyelhető a hallgaták elbűvölé
sére való törekvés, aZ, újabb .és . újabb epiz;ódok ha~mozása, ami,_ ránYOmja bélyegét
a szerkesztésre: ll: mesemondó ' mindent megragad":'-' bő 'arzenált ' kfnála hagyomány
-, hogy "álommá" varázsolja a ,rideg valóságot. E~a sajátos mesélő-attitűd a cigányoknál még pregnánsabban jelentkezik:.' mélf messzebb , kalandoiriaXá, reális világ
mezsgyéjétől, mint a mértéktartóbb paraszti mesemondók.
Összetettségük ellenére ezek az erdély( mesék is besorolhatókaz európai népmesekincspe, így ,okkal vethető föl a keletkezés korát és a , mese . konz~rvativizmusát
érintő riéli,ány prQbiéma. , Jellemző meseszltú(icló it legklsebb tes~v~r mós~oha sorsa,
akit fivérei sz'er~tn:ének örökre elveszejteni (pl. A kakas meséj~ . CÍmű, történetben).
Ennek a sorsnak a bibliai 'József az ' egyik prototíÍHislit. ·Az Eide~ So/r,nu' és }Erdei Zsuzsa
éíní.ű ' mérai mese két szereplőjének története a pusztulásra, ' szánt, asórs akarata
folytán mégis nagy dinasztiák. megalapítóivá .v áló míto/lzhősök ,(a perzsa Kyros, ' Romulus é~ Remus, Mózes stb.) biogriÚüÚra emlékeztet: A mítoszban a . jóslat ,beteljes~désétől. rettegő uralkodó távolíttat ja el (vagy ker~steti halálra" mint Heródes) a
vesz~ddmes jeiöltet, a m~sében ' a -cselsdövőic ~ okozzák .a bajt, v11: gy , - mint a, mérai
mesében. ~ a király hűtlen szószegése. A .m ítoszi és mesei hősök ' sors.a egyaránt jóra
fordul, rangjukatmegil1et~ helyre k~rülne\C. ;
' ..
.
_.
,
, . A' ki~ály ésa~~~~6r jóv~L ,ran:g6n aiuli ; mesehős áll~~dólln visszatérő konfliktúsa : vérbeli Tl~esei .t éma.Ezt pé~dázza a köt~+iVmási, a táltos fiú és , A Nap húga
meg a ,pakul(t:r, című " meséje. ;A . hatalorn birtoklás_á nak cseréjéről ,van Jtt szó. A király; ~ ~aka.qul . hajszolj?- ' J:?1ind .élk~pes;z:tő.bbkalandokba a .qlesehőst. '\Zarázslat nélküli
vájmikevésr~ jutna a 'lpa~~lár · és ,'hasonló .-sorstársa; 'külöJ}öserL akkor, ha, 9" 12, 24
fejű sárkányok legyőzésén keresztül vezet az út a diadalhoz. A hatalomért , (a , .\tirl[L~y
lány kezéért) ' fOlyó , küzgelem (verseny) szintén csak'?- .szervezett, .qe a merev osztálykorlcltokat még kevésbé szenvedő társad~omqan ; képzelhE;!tő ~l. .A szemlélet 13íkj.á]J.,Jtélv.e p1ega, -d,ol&2t - Jan de Vries ,. és mások , szerint
a hQsmitosz és hős-;
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monda deszakralizálása idézte elő a mese javára torténő :f ordulatot (hősmítosz, hŐ8monda ' - népmese), és ugy látják, hogy aZ antík aegel-teIÍgeri '-műveltséiü ·övezet
tekinthető az európai népmesék bölcsőjének. Annyi ,bizonyos, hogy az antik minták
jelentős hatással váltak az európai- mesék kialakulására.
' .., . . ;
"j
Jóval több 'momentum . utal "a feudális társadalomszemléletre, meséink igazi virágzásánák ' korszakára. Innen is tovább vezelJ az út, de az ún. varázsmese ' at ké:..
sőbb differenCiálódó prózai ',e pikának is jellemző válfaja maradt. Osztjuk' Nagy Olga
nézetét, hogy a népmese rendkívül nagy rugalmasságról tanúskodik; ezért képes az
új világ, ai ' új életforma akárhány műveltségi elemét magába fogadni,-beleértve a
lokális paraszti kö'r nyezet hatását is. Mégis, a varázsmese (tündérmese) inkább lap'pangó állapotba kerül, de önmagát nem tudja megtagadni. A' királyból nem valik
történelmi formátumú uralkodó; ,a :' mesehős nem mond l le a táltos pariparól; s a
természetfeletti hatalmasságok makacsulfolytatják " machinációikat Egyszóval, azok
a jellemzők maradnak érvényesek, amelyeket Max Lüthi összegezett. " A '" szereplők,
a kellékek olyan sablonok szerint mintázódnalc, amelyek mindig és mindenhol alkalmasak arra, hogy ' TIlozgásukkal · a sallangmentes karriertörténet; a népmese ' hőse
akadálytalanuleljússon il csúcsra, ráadás'ul 'úgy, hogy : nemegyszer a ,v égveszély sza..':
kadékillból vágja ki magát.
'
. ,
"o ,
·l
Paradoxnak hangzik, de a s zerzővel · csak látszóla'g' ellentétben azt is niondhatnánk, hogy : a .változó ,,világ változatlan meséit is olyashattuk 'ebben az erdélyi.: mesekötetben. Rejtélyes a , mese, mint .:az '.álom. , (Erich Fromm' kísérletet ·is tett 'a , mesék,
mítoszok és álmok sziinbolikus 'jelentésű nyelvének együttes elemzésére.) KinŐttük a
mesét, mégis új meg új megfejtési kísérletekre csábít. Magunk mögött hagytuk,de
felnőtt koniolysággal mélyebb ' értelmét " fürkésszük, mert egyszerűségében is nagy
titkok hordozója. Ilyen titok az is, hogy ,mindnyájunknak lelki üdítést .. kínál, a · gyer'mekeknek ,pedig' izgalmat és örömet jelent. '
.. . .
AZ erdélyi magyar · népmesék ilyen gyarapodásának szí'vből , örülünk, . s ,v árjuk
Nagy Olga egész gyűjteményének mielőbbi megjelentetését. Egyetértünk kutatói. tö~
rekvésével, sha recenzensként,. kissé "elkalandoztunk", annak egyetlen és , legfőbb
oka a mese volt. (Dacia ' KŐnyvl~iadó 'KolozsvCír., 1973.), .,,'
FERENCZITMRE
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Kallós Zoltán: Uj guzs~lya~ mellett

a

Kallós Zöitán neVe ma már fogalom
népdalt szerető olvasók előtt: elsógyűj
temériyét, aBalladák " :l{őnyvétegy-kéfl nap alatt elkapkodta 'a kÖzönség. S niialatt
szárhosan hiába járn-ak utána;akikriek már nem jutott ebből a szép könyvből;
azalatt máris" újabb gyűjteménny el áll ·a z olvasók elé: egyetlen moldvai asszony
balladáit és ' dalait adja közre gazdag ~ gylíjteményéből. Szakemberek nyelvén úgy
mondanánk: egyetlen adatközlő személyi monográfiáját kapjuk kézbe; csakhogy ~ eze~
ke.t az elszíntelenítettkifejezéseket· nem : szívesen alkalmazzuk ,egy.: olyan .;könyvre,
amelyben a szerZő olyan szépen, .természetesen, magyarosan és szeretettel ír: tár-;
gyáról, hogy még a , szokványos "Bevezetés" helyett is azt t!lláljuk ·az első ' lápon:
"Amit legkedvesebb adatközlőmről és a kötet anyagáról _elöljáróban el kell , mondanom." Végig ez a' közvetlen hang. ;vezet be a ' kötet nemes anyagába, s ,azQn keresztül egy moldvai, iskolázatlan; de a , hagyományos művészet által kiműveÍt ízlésű
asszony életébe,am,e lyben .fő 'chelyen állott az ének, a népköltészet ~s , .népzene
szeretete.
Ez az asszony, aki írást egész életében -nem ismert,s csak emlékezetében volt
felhalmozva a néphagyomány annyi értéke, 163 dalt énekelt Kallósnak, összesen
115

lIno versszakot;' köztük , 21)

QaJladát, , < szár~l.Os keservest, szerelmi , és tréfás dalt, pá~
rosítót. ,A kötet , mtnde,bből ne.m is eg~változatot ad: ahogy a~ . é.t)ekes különböző
alkalomr:nal más-mált megformálásbart, vagymá~l5:-ént emlékezve adta elő, a könyv
is aszerint két-három eltérő ~zöv~getad ' egymás , után. Ezek a szövegek v;J.lóban
r.itka , ·szép ', példányai ' ,a ,irégi, magyar népköltészet~e}l:, s ,a hozzájul~ "mellékelt 64
k~:ttapélda, is a legrégiesebb népzenei pagyomány egy-egy m~ntadarabj;;t; az ,énekes
azt , a ' moldvai ' nemzedéket képyiseli, amelyhez ,m ég nem , jutott el ' a m,a gyarországi
új stílus, ,.s,' amit énekel, az vagy a Tégi népzene legérettebb ,anyaga, vagy olyan
régies <dalok" amelyek a ,zenei ,művelődéstörténet kutatói számára , a legiz'g almasabbak; (Itt azonban, figyelmeztetnünk kell egy sajt{>hibára: a beve:;r;et6tanulmány 12.
lapján "közölt két ·dallamból elr,naradt egy b előjegyzés [es]; a dallam mQllban olvasandó.) Igen "szerencsé,s Újítás, hogy kis hanglemezt ismellékelt a kiadó , a könyvhöz;;. ;;(m,e lyen :5 ,b allada és 7 lírai dal hallható - a gyűjtő leg::;zebb felvételeiből.
Ezt a , kezdeményt figyelmébe ajánljuk n:~inden hasonló tartalmú könyy kiadójának.
Igya,' kotta ,,nem marad,' holt anyag: m ,e gelevenedik a stílus minden finqmságával
együtt., Nagy jelentősége van ennek, .a)TIikor olyan széles körökbentámadtfel az
igény az eredeti előadás iránt, legyen az akár középkori zene" ,a~ár népballada; s
amikor a régi énekstílus díszítményeinek gazdagságát és fin~)I'nságát már 'alig tudjuk máshonnan , bemutatpi, mint l\'[oldvából.
'
Kallóst ' általában , úgy ' ismerik, mint a ballada erdélyi és moldvaikutatóját,
minthogy elsŐ könyvét ennek ' il múfajnak ,szentelte. De ma már egyre többen
tudják,mennyi . minden mást köszönhet neki ,a néprajz: népzenét, . lírai népdalt,
hangszeres ' tánczenét, táncaink· 'életének ; 'isme'r etét" szokást; táncszótf ráolvasást,
Maga a kötethőse, Miklós Gyurkáné' is tudott még sok mindent a kötetben közölt
darabokon kívül: , egyházi éneket, ráolvasást, bájoló imádságot, amit ezúttal nem
vett bele KallófJ könyve anyagába.- Szinte azt mondhatjuk: Erdély és Moldva néphagyományát - vagyis nagyrészben , a régi 'magyar néphagyományt- hem ismerhetjük igazán Kallós gyűjtése , nélkül.
,;
, Pedig ' évekkel ezelőtt már azt hittük: semmi meglepetés nem érheti a népdal- '
gyűjtőt: mindent ismerünk már, s' csakújabb változatok, újabb terület adatai tehetik teljesebbé az ismert képet. Csakhogy Kallós olyan vidékeket vezetett bele a
magyar népdalkutatásba, amit azelőtt vagy csak részben ismertünk, vagy egyáltalán
nem. Moldvát Domokos Pál Péter fedezte fel a magyar .n épzen'e kutatás számára, de
a moldvai balla9,a, népzene és egyéb hagyomány teljes gazdagságát csak Kallós
munkássága tárta fel igazán. Még fontosabb volt a Mezőség fölfedezése: egész
Erdély leggazdagabb tán~zen,e,i .és tánchagyománya virágzik ezen a területen, amiről
csak Lajtha egyetlen széki ' gyűjtese hozott hírt valamikor, s még régebben Bartóknak hangszeres gyűjtése a vegyes lakosságú terület román részén ~ Kallós nyomán
most a régi magyar táncélet és tánczene; valamint 'egy sajátos énekstílus és gazdag
régi népzene tárliltiföl ezen a területen, s kiderült, hogy a sZ,ékelységen kívül, ahol
egykor a Kisfaludy , Társaság; majd , Bartók-Kodálys~inte lüzárólag gyűjtött, nem a
legrégiesebb hagyómányú r~s~e Erdélynek. Erdély közepe, ' majd, Erdély. és Moldva
határán a , gy,imesi csángók zenéje, .l dUönlegesebb . színű, ősibb, hagyományokat őriz.
, Kallós ,fölfédezései azért voltak olyan 'Inélyrehatolók, olya:n teljesek, m ert nem
alkalniigyűjtőként járta be Erdély" és Moldva vidékeit, , hanem a beleszületett, a
benne ' élőmódjáh, az egész' életet 'ismerve, 'belülről megmutatva. A , Mezőség: szülő
hazája, amit gyermeksége óta maga körül iátott, amibe belenőtt Moldvát lészpedi
tanítóskodása ' alatt ismerte és szerette meg, s a moldvaiak is : őt; kis idő múlva
Gyimesbe került, ' ahöl 'egy " faklternúilő vállalat alkalmazottja lett; s az élet. nála
annyit jelent; , mint gyűjteni, vagy talán inkább: a:i: őt körülvevő társadalmat meg
ismerni, megszeretni, s múvészetét megörökíteni. . Amióta pedig nfncs lekötve ' állással' 's ehová; azóta egész Erdély és Moldva az ő "területe": Szolnok-Doboka legfélreesőbb, mezőségi falvaiba éppúgy eljut, mint a 'Maros mentére, vagy Brassó megye
szótványaiba; , a hagyomány ·felkutatása ,es közkinccsé tétele számára a létezés
formája.
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Eza szenvedély~s hagyománymentó egyáltalán riem adott arra, inilyenmódon
kerül belé a nemzeti tlldatba mindaz, 'amit Ő' talált: ' barátoknak érdéklődő alkahni
gyűjtőknek, szakemberéknek egyaránt készségesen : adtá a .felvilágosítást, támogatást,
sőt két kézzel saját' gyiíjteményét , is. ' Sokan ezt ,már : olyan ·'t-erinészetesnek ls vették; mintha ez a nagyszerű ' gyűjtő maga á 'n 'é p volna; akitől': rriindtmki annyit meríthet; amennyi~ akar.' Azért kettős az örömünk, látva, hogy a Kriterión ' kiadó "már
m ásódszor ' ad -lehetőségét arra, hogy Kallós si'iját neve 'alatt kerüljön a közönség
elé; maga nevéil' adja ki, amit ő fedezettfel; ' s. amit mások 'n élküle soseIrl"gyújthettek" volna. De ezen túl köszö'n et "illeti a 'kiadót a szép ' kiál1ításért~a "lemezért, il
kottákért; s csak 'a it '· kívánjuk, minél többet merjen· ezentúlí, ádrii ' mindkettőből,
hiszen a könyvsiker világosan beszél a kö'zöns&g c'igényér'öI':és' 'támogatásátóL
KalÍós ' Zoltánnak pedig kbsz6ni
magyar olvasÓ és"a' népiene és népköltészet
minden ~utatója ezt az újab]:) szep teljesítményét, akik az'fiS reméÍik;hogymindaddig találkoznak majd Kallós nevéyel '~ újabb és újabb kiadványok címlapján, amíg
csak minden értéket közre nem bocsá~ott . élet~ gllzdag gyűjtőterIÍléséből .• (Kriterion,

a

1973.)

,I

. . . ,

" r -,
r

,:
t

..

'

'

VARGYASLAJQS

'i

.' ',l ~

.'

l

(,

."AnO rasfalva mesze,;,Van . .. ""
, L,"

!I"I

Iskolai énekórákon tanulj ák a gyerekek azt a különleges szépsegu nép dalt,
amelynek egyik sorát idéztiik. Kodály Zoltán gyűjtötte még az első világháború
előtt, túl a Keleti-Kárpátokon, Bukovinában, Andrásfalván. Andrásfalva valóban
nagyon meS15ze van, de már nem, csak a távolság igen nagy, hanem egyre nő az idő
is, egyre kevese,bben emlékeznek arra a~ , Andrásfalvára, amelyet az 1'764. éTi mádéfalvi veszedelerriután elbujdosott ,szék~lyek négj ~ás ': faluval : együtt alapít0ttak.
Az andrásfalviak ma hazánkban élnek, zomük Tolna és Baranya megye településein.
A régi falu és nép jó emlékezetére írta meg könyvét Sebestyén Ádám: A bukovinai
andrásfalvi székelyek élete és története Mádéfalvától napjainkig.

Ezer esz-tend0vel ezelőtt talán mitológia született volna a bukovinai székelyek
mivel ,azonbanviszontagságaikhoz a ,csodákat és a megmagyarázha,:,
tatlan ; dolgokat nem 'kedvelő újkor szolgáltatta a hátteret, a magyar néptörténet
kevesek által ismert, ám annál jellemzőbb' fejezetét mondhatják a magukénak. Szomorúan példázzák, hogy mily olcsó ,volt a parasztok ,vére mindenkorLparancso16ik
számára, és a vigasz, hogy hallatlan szívósságuk mégis megtartotta ' őket, , sorsuk
ismeretében nagyon keserű; Egy . néptöredék, mely nem egészen kétsl':áz " éY'alatt
ilégyszer változtatott lakhelyet: előbb Erdélyből;ftitott Moldvába, . onna~verődött
össze Bukovinába, ügyefogyott kísérletekkel többször' próbálták hazaköltöztetni,
l'najd végleges hazatelepítésehez ágyúszó s2:olgáltatta az indulót,.s új, bácskai tele..,
pein meg sem melegedett, már menekülnie ' kellett; hogy másfél éves' bolyongás
után otthonrá: találjon Tolnában és Baranyában.
,;
Á nehéz sors, a hosszú ideig tartó nyelvszigeÜétezes' kemény közoSlseggé ,fo'r'málta az öt bukovinai falu magyarsá~át. Történeti ,tudátuk- népr 'k6héziójukegyilr
{(mtos' összetevője - oly erőssé forrott, hogy kÖrükben riem ai ' epikus ' paras:?Jti
tehetségek kiváltsága volt a múlt valós · 'ésmöndai ' -ismerete," hanema legutóbbi
ip.Őkig, 'minden gyermek a szüleitol" hallotta, hogy is volt Btikovinától a Völgységig.
A bukovinai székelyekből, az utolsó ' huszonöt esztendőt ie számítva, papi és tanítói
pályánál magasabbra senki sem -emelkedett; A .helyt, öntudat azonban :rninden idő
ben kinevelt' egy-egy írástudót, aki napi muríkáj~. után ' .lámpafényhezd\ajolvafi 8 .
történetéből,
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