Domokos Mariann

A bátyjait kereső lány-típus (ATU 451) a 19. századi
populáris olvasmányokban és a szóbeliségben1
A dolgozat egy mesetípusnak a 19. századi magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségben és
a szóbeliségben való megjelenését vizsgálja. A típusra jellemző szüzsét és motívumkészletet mesefordítások, gyerekmese-könyvek, folyóiratok és ponyvanyomtatványok
számtalan kiadásban népszerűsítették a magyar nyelvterületen, mely a könyvpiaci tömegtermelés élénkülésével, valamint a nemzeti gyermekirodalom erősödésével még intenzívebbé vált. A mesetípus magyar változatainak megismeréséhez Bechstein, Grimm
és Andersen meséinek magyar fogadtatás- és fordítástörténetét kell segítségül hívni.
A mesetípus könyvmeseként való feldolgozásai a múlt közvetítésének sajátos (a gyűjtőírók, a kiadók és az olvasók által együttesen meghatározott) formáját képviselik, melyek
számos újrakiadásnak és fordításnak köszönhetően az európai mesekincs örökségesítésének intézményes eszközeivé váltak. A dolgozat a mesetípus írásbeli terjedési útvonalainak bemutatásán keresztül rávilágít arra, hogy az európai meseszöveg-hagyomány
mint egyetemes szellemi kulturális örökség, hogyan vált a magyar irodalmi műveltség
és a folklór részévé a 19. század második felében.
A nemzetközi rendszerezés szerint az ATU 451 számon ismert A bátyjait kereső lány /
The Maiden Who Seeks Her Brothers elnevezésű mesetípus csaknem egész Európában
elterjedt (különösen észak- és közép-európai változatait rögzítették nagy számban), de
Ázsiában, valamint Észak- és Közép-Amerikában is ismert, nagy variabilitást mutató
tündérmese-típus (Uther, 2004, 267–268.; Shojaei Kawan, 1996; Vaz da Silva, 2015).
A madárrá változott testvéreit megmentő lányról szóló narratívák a középkorig visszavezethető irodalmi múlttal rendelkeznek Európában, jól körülhatárolható a mesetípus rétegzett, az írásbeliség által többszörösen befolyásolt szöveghagyománya. A történet magja
megtalálható Johannes de Alta Silva 12. század végi latin nyelvű gyűjteményében (Alta
Silva, 1873), mely a híres Hattyúlovag- (Lohengrin) történetnek is az alapja. Meseként
az egyik legkorábbi ismert változata Giambattista Basile, az európai elbeszéléskincsre
óriási hatást gyakorló posztumusz nápolyi mesegyűjteményében (1634–1636) olvasható (A hét galambocska, IV. 8. Basile, 2014, 388–399.). A történet népszerűségére
jellemző, hogy a Grimm testvérek világhírű Kinder- und Hausmärchen (1812–1815,
a továbbiakban: KHM) című gyűjteményében három különböző mese is képviseli
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a típust.2 Ezeken túl, többek között Ludwig Bechstein és Hans Christian Andersen is
népszerűsítették a mesetípust a Grimm-változatoktól nem teljesen független feldolgozásaikban (Andersen, 1838; Bechstein, 1845).
A folklorisztikai szakirodalom a három említett Grimm-mese alapján A bátyjait kereső lány-típusának három egymással gyakran keveredő altípusát azonosította.3
Az 1. altípus legkorábbi ismert változata egy 1801-ben Feen-Mährchen (Tündérmese) címen névtelenül megjelent német mesegyűjteményben szerepel (Shojaei Kawan,
1996, 1357.). Ezen altípus cselekményét tekintve leginkább a Grimm testvérek Die sechs
Schwäne (A hat hattyú, KHM 49.), Bechstein Das Märchen von den sieben Schwaben
(Mese a hét hattyúról, Bechstein, 1847, 12–17.) és Andersen De vilde Svaner (A vad
hattyúk, Andersen, 1838, 23–58.) című meséinek szüzséivel rokonítható. A 2. altípus
legközismertebb változata a Grimm testvérek Die zwölf Brüder című meséje (Tizenkét
fivér, KHM 9.), melynek főbb elemei a már említett Basile-gyűjteményben is megtalálhatók. A 3. altípus lényegében leírható Grimmék Die sieben Raben (A hét holló, KHM
25.) című meséjének cselekményével, melyet nagyon hasonló megfogalmazásban, minimális motivikai eltéréssel Ludwig Bechstein is megjelentetett azonos címen, saját
gyűjteményében (Bechstein, 1847, 103–107.).4 A 3. altípus történeteiben – szemben az
előző kettővel – nem a szenvedés árán meghozott áldozat a hangsúlyos, sokkal inkább
az elbájolt testvérek megkeresése áll a középpontban, mely népszerű Délkelet-Európában, a német nyelvterületen és a nyugati szlávok körében, különösen a szlovákoknál,
ahol ez az egyik leggyakoribb mesetípus (Köhler-Zülch, 2008, 876.). A típus első
szlovák variánsainak lejegyzésére az 1840-es években került sor, melyeket a Rimavský
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Tizenkét fivér (KHM 9). Grimm, 2009, 50–53; A hét holló (KHM 25). Grimm, 2009, 111–115.;
A hat hattyú (KHM 49); Grimm, 2009, 189–192. A KHM Grimmék életében megjelent és többször
átdolgozott kiadásai: 1812–1815, 1819, 1837, 1840, 1843, 1850, 1857. Az említett három mese
a különböző kiadásokban eltérő szövegváltozatokban jelentek meg. A legkorábbi szövegverziókat
lásd: Die zwölf Brüder, Grimm, 1986, 24–30.; Die drei Raben: Grimm, 1986, 110–112.; Die sechs
Schwane, Grimm, 1986, 220–225. A KHM keletkezéséről és a fivérek szövegalakító eljárásairól
lásd Nagy, 2015.
Az altípusok részletes leírását lásd Shojae Kawan, 1996, 1356–1360 és Liszka, 2016, 22–23. Röviden azonban érdemes ehelyütt is kiemelni az eltérő jellegzetességeket. 1. altípus: a mostoha hat�tyúvá változtatja fiait, kishúguk véletlenül megmenekül a varázslat alól. A lány feloldhatja fivéreit
a varázslat alól (némasági fogadalom, ingvarrás). Egy király a lányt elveszi, gyerekeik lesznek, a király anyja azonban megvádolja a lányt, hogy saját gyermekeit felfalta. Elítélik a néma lányt, a máglya
mellett áll, amikor a fivérei madár alakban megjelennek, a lány rájuk dobja a megvarrt ingeket, mire
a varázslat megtörik (Vö. KHM 49.) 2. altípus: egy királyi párnak 12 fia van, az anya ismét gyermeket
vár, ha lány lesz, a fiúknak pusztulni kell. Az anya tanácsára a fiúk egy erdőbe menekülnek, a lány
később a keresésükre indul. A lány az erdőben főz és mos a fiúkra. Egyszer a lány leszakít 12 szál liliomot, mire bátyjai hollóvá változnak, akiket csak némaságával oldozhat fel. Egy király feleségül veszi
a lányt, akit a mostoha ármánya következtében elítélnek. A fogadalmi idő leteltekor megjelennek
a visszaváltozott fivérek így a lány megmenekül. (Vö. KHM 9.) A 3. altípus a magyar redakcióval
mutat nagy hasonlóságot (vö. KHM 25.), melyet később részletesen ismertetek, emiatt itt nem
térek ki rá.
A két variáns különbségeiről Bottigheimer, 1990, 74.
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álnéven publikáló Ján Francisci adott ki gyűjteményében,5 Liszka József szerint a típus később rögzített cseh és szlovák változataira hatással volt e szövegközlés (Liszka,
2016). A mese elterjedtségére következtethetünk abból, hogy a szlovák mesekötetben
a típust több variáns is reprezentálja. A legteljesebb változatot Samuel Reuss után közölte Rimavský,6 ehhez csatolt egy rövidebb variánst, melyben még egy további változatra is utalt. A szlovák gyűjteményben megjelent cselekményváz a magyar anyagban
tipikus redakcióval rokonítható abban a tekintetben, hogy Az aranyhajú ikrek-típusból
(ATU 707) ismert állatszüléssel való megvádolásra épülő epizóddal ér véget a történet. A dolgozat az alábbiakban amellett sorakoztat fel érveket, hogy Grimm, Bechstein
és Andersen könyvmeséi hatással voltak a magyar szájhagyományozó népmesekincs
alakulására, azonban nem zárható ki, hogy a szomszédos szlovák folklórban nagyon
népszerű mesetípus (a nyilvánvaló szóbeli kölcsönhatásokon túl) Rimavský mesegyűjteményén keresztül szintén befolyásolhatta mesekorpuszunkat.
A bátyjait kereső lány-mesetípus megjelenése 19. századi magyar nyelvű
mesegyűjtésekben, mesefordításokban és átdolgozásokban
Dégh Linda úgy vélte, hogy a hallott és az olvasott mesék egymásra hatása a magyar
folklórban a 19. században vált általánossá (Dégh, 1948, 299.). A dolgozat ebből a szemléleti alapállásból a típus legkorábbi ismert, magyar nyelvű kéziratos és kiadott szövegváltozatait vizsgálja meg, beleértve a népmeseként és a fordításként, illetve az irodalmi
feldolgozásként dokumentált variánsokat is. Kinyomozhatatlan az, hogy az egyes mesei
motívumok hogyan vándoroltak a szóbeliség és a nyomtatott írásbeliség között, azonban a dolgozat néhány konkrét esetben mégis arra tesz kísérletet a mesetípus magyar
nyelvű rögzített szövegei alapján, hogy a szóbeliségből jegyzett népmesék, illetve
a könyvmeseként és ponyvameseként megjelenő mesefordítások és átdolgozások között
lehetséges szövegösszefüggéseket állapítson meg. Mindennek célja az, hogy világosabban körvonalazódjon, hogy egy középkorig visszavezetett, többszörösen rétegzett
irodalmi hagyománnyal rendelkező európai meseszüzsé hogyan, mikor, milyen közvetítőkön keresztül jelent meg a 19. századi magyar nyelvű populáris írásbeliségben és
5

6

Traja zhaurańelí braťja. Rimauskí, 1845, 81–95. Henszlmann Imre az első magyar népmesetanulmány szerzője a típus legteljesebb változataként értékelte e szlovák variánst, dolgozatában
részletesen ismertette A hollóvá lett három testvérfi meséjét (Henszlmann, 1847, 230–231.). Ján
Francisci szövegközlésére később Ipolyi Arnold is reflektált (1854, 247.). A mese Hont megyei
(Kiscsalomja) magyar variánsának gyűjtője, Pajor István ugyancsak utalt a mese lejegyzésekor
a szlovák párhuzamra: Ipolyi, 2006, 162.
Viera Gašparíková kutatásaiból ismert, hogy Rimavský gyűjtőmunkáját Samuel Reuss meseszövegei
ösztönözték, melyeket 1842 nyarán olvasott. Gašparíková felhívja a figyelmet arra, hogy a Grimm
testvérek gyűjteménye is befolyásolta Rimavský kötetét, kimutatása alapján a közölt 10 mesének
a fele Grimméknél is megtalálható (A bátyjait kereső lány-típusán kívül a KHM 3., 24., 29. és 135.
hatásával számolhatunk). Ugyanakkor Gašparíková több 19. századi szlovák gyűjtemény vizsgálata
során arra az eredményre jutott, hogy a Grimm testvérek szövegei nem genetikus rokonságban állnak
a szlovák mesékkel, csupán tipológiai egyezések azonosíthatóak (Gašparíková, 2012).
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milyen hatással volt a szóbeliségre. A kutatás végső soron árnyalni kívánja az írásban
közvetített mesék szóbeliségre gyakorolt hatásáról való ismereteinket egy meghatározott mesetípus alapján a 19. századi magyar szövegkorpusz egy jól lehatárolt szeletének
vizsgálatával.7 Ehhez első lépésként fel kellett tárni a típus nyomtatott magyar nyelvű
szövegváltozatait, azonosítani kellett forrásaikat, majd ezeket a szóbeliségből népmeseként lejegyzett magyar változatokkal összevetni. A továbbiakban a típus szóbeliségből
származó variánsait elsősorban a Grimm-, Bechstein- és Andersen-mesefordításokkal,
illetve a ponyvanyomtatványokon megjelent meseszövegekkel hasonlítom össze.
A szóbeliségből származó magyar variánsok
Az ATU 451-es számon nyilvántartott mesetípus a magyar szóbeliségben rendkívül
népszerű, mesekatalógusunk 42 változatát tartja nyilván, melyeket A hét holló-típusmegjelölés alatt találunk (AaTh 451, MNK 2. 1988, 229–233.). Egy 2010-es adat szerint
az újabb gyűjtések figyelembevételével még ennél is több, hozzávetőleg hatvan körülire
tehető a magyar folklóranyagban fellelhető változatok száma (Nagy, 2010, 608.), melyek a nyelvterület egészét képviselik. A magyar szöveganyagra jellemző tipikus cselekményváz a következő: egy anya (ritkábban apa) fiait megátkozza, hogy változzanak
madarakká (legtöbbször hollóvá, varjúvá, hattyúvá, vadlúddá vagy daruvá). Az átok
beteljesül és a fiúk elrepülnek. A húguk megtudja, hogy voltak testvérei, elhatározza,
hogy keresésükre indul. A lány kérdezősködik a Naptól, a Holdtól, a széltől, hogy merre
menjen. A kapott tanácsok alapján megtalálja fivéreit egy erdőben vagy magas (üveg)
hegyen, akik vagy azonnal visszaváltoznak emberré vagy a lány további áldozata váltja
meg őket: bizonyos ideig (általában hét évig) nem ehet/nem ihat/nem beszélhet, inget kell varrnia csalánból vagy csillagvirágból. Egy királyfi rátalál a lányra, megtetszik
neki és feleségül veszi. Gyermeke(ke)t szül, akiket anyósa vagy egy udvarbeli más gonosz asszony ellop és állatkölykökkel cserél ki. Az állatszüléssel vádolt lányt a férje
halálra ítéli, aki fogadalma miatt nem tudja ártatlanságát bizonyítani. A vesztőhelyen
jár le a hét év, a lány testvérei megjelennek és emberré változnak, megmentik a lányt,
a gyermek(ek) előkerülnek, a gonosz megbűnhődik (MNK 2. 1988, 229.). A szóbeliségből lejegyzett magyar változatok többsége (a nemzetközi elnevezés szerint) A bátyjait
kereső lány-mesetípus ezen 3. altípusába tartozik, melyről általánosságban elmondható,
hogy a Grimm testvérek meséi közül A hét hollóval (KHM 25) mutat nagy fokú egyezéseket (többek között lásd pl. a szülői átok következtében való átváltozás kezdő motívumát, Mot. D521. vagy az útkeresés és az égitestektől való tudakozódás középpontba
állítását, Mot. H1232.). Ugyanakkor a KHM 25 történetéhez képest bizonyos eltérések is azonosíthatók a magyar népmesék többségében, a fiúk visszaváltozása ugyanis
a Grimm-változattal szemben nem azonnal történik meg megtalálásuk után (Mot.
D753.), hanem jellemzően a másik két altípusból ismert motívumokkal (egy király vé-

	E dolgozat a 19. századi magyar meseszövegek írásbeli vándorlástörténetét feltáró korábbi vizsgálatok sorába illeszkedik (Domokos, 2015, 2016, 2017, 2018a, 2018b, 2019, 2019b).
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letlenül rátalál a lányra az erdőben és feleségül veszi, Mot. N711., az ártatlan lány állatszüléssel való megvádolása Mot. K2116.1.1.) fejeződik be a történet.
A mesetípus a magyar nyelvű nyomtatott és kéziratos írásbeliségben eddigi ismereteink szerint először az 1840-es években bukkant fel. A típus legkorábbi, szóbeliségből származó magyar változatai Ipolyi Arnold és Kriza János 19. század közepén
összeállított népköltési gyűjteményeiben találhatóak. A mesetípus korai népszerűségére világít rá, hogy Ipolyi gyűjteményében a típus hat különböző variánsát olvashatjuk
a nyelvterület változatos pontjairól: Hont megyéből két, Máramaros, Bács és Csongrád
megyékből egy-egy, valamint még egy további ismeretlen helyről származó szöveg áll
rendelkezésünkre.8 E variánsok többségére igaz, hogy bár a cselekmény menetében valamennyi Grimmék A hét holló című (KHM 25.) szövegét követi, azok Az aranyhajú
ikrek-típusából ismert, említett epizóddal egészültek ki (egy király talál rá a testvéreiért
vezeklő lányra, elveszi, majd ármánykodás következtében a lányt állatszüléssel vádolják meg. Ez utóbbi motívum a szegedi variánsból hiányzik, itt csupán a némasága miatt akarják a lányt kivégezni.). Mint említettük, ez az összekapcsolódás megjelenik az
1845-ben kiadott Slovenskje povesťi című gyűjteményben is (Rimauskí, 1845, 81–95.).
Liszka József a mesetípus közép-európai (szlovák, cseh és magyar) összefüggéseit vizsgálva a Pajor István által 1851-ben Ipolyi számára lejegyzett honti mese kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a Rimavský által pár évvel korábban közzétett szlovák és
a kiscsalomjai változat a szövegek szerkezete és szófordulatai alapján nagyfokú egyezéseket mutat, emiatt a genetikus kapcsolat elvi lehetősége is felvethető (Liszka, 2016,
30.). Kriza János évtizedekig folytatott székely népköltési gyűjtésének eredményeként
az 1863-ban megjelent Vadrózsák mellett jelentős, részben máig kiadatlan kéziratanyagot gyűjtött össze (Kriza, 1863, 2013). Az ATU 451-es típus egy változata az Akadémia
kézirattárában őrzött Kriza-hagyatékban maradt fenn. A variáns a 20. század második felében többször is megjelent, nem teljesen azonos módon (A csókaleányok, Ortutay, 1960,
I, 689–698.; A csóka lányok, Kriza, 1961, 199–210.). E mese szüzséje bár a 2. altípussal
tart rokonságot, több szempontból is atipikus (pl. a nemek a sztenderd változatokhoz képest fordított kiosztásban szerepelnek, továbbá állatsegítőket szerepeltet a történet).
A század második feléből az említetteken túl még legalább egy tucat szóbeliként
nyilvántartott meseszöveg tartozik a vizsgált mesetípusba. Fontos közülük kiemelni
a Kazinczy Gáborhoz köthető irategyüttest, melynek nagyobb része mesegyűjtést, kisebb része azonban mesefordításokat tartalmaz. A Kisfaludy Társaság mesegyűjteményeként katalogizált kéziratos szövegkorpuszban a mesetípus négy különböző variánsa
olvasható, melyek közül három Kazinczy Borsod megyei palóc mesegyűjtése során ke-
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A három hattyú. (Ipolyi, 2006, 69–71.) ismeretlen a gyűjtő, a gyűjtés helye és ideje. (A továbbiakban az ismeretlen adatokra külön nem utalok.); A tizenkét varjú. (Ipolyi, 2006, 115–117. Hont vm.;
Hét varjú. (Ipolyi, 2006, 161–162.), Pajor István gyűjtése, Kiscsalomja, Hont vm. 1851. november
11.; Mese (Ipolyi, 2006, 361–362.). Csolosz Pál, Máramarossziget, Máramaros m.; Szekfű Margit
(Ipolyi, 2006, 775–776.). Zsoldos József gyűjtése, Csaplár Benedek volt a beküldő, Magyarkanizsa,
Bács m.; Cím nélkül [A hét daru. Kovács Ágnes címadása] (Ipolyi, 2006, 870–871.). Strósz Ernő
gyűjtése, Szeged, Csongrád vm.
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rült lejegyzésre a 1860-as évek elején.9 E szövegekben Grimmék A tizenkét testvér és
A hét holló (KHM 9. és KHM 25.) című meséiből ismert motívumok egyaránt felismerhetők, Simon Mihályéban inkább az előbbi, míg a többi inkább az utóbbi Grimm-változathoz
hasonló. Érdekesség, hogy Kényi[?] Jánosné variánsának nyitó epizódja a KHM 25. első,
nem kanonikus kiadásában is hasonló formában szerepel, azaz az anya templomban
való kártyázás miatt átkozza meg a fiúkat. (Ezt a kezdőszituációt Grimmék a későbbi
kiadásokban megváltoztattak.) A Barczikay Bertalan által lejegyzett változatban ugyancsak e Grimm-mese első szövegváltozatával találunk egyezéseket, itt ugyanis szintén
három (és nem hét) testvér átváltozásáról esik szó, mint Grimmék A hét hollójának eredeti, (még három holló fiút szerepeltető) 1812-es szövegváltozatában (Die drei Raben:
Brüder Grimm, 1986, 110–112.).10 Könnyen meglehet, hogy pusztán véletlen egybeesésekről van szó, de az idézett példák alapján felvethető annak a lehetősége, hogy
a kanonikus verziókon túl a nem sztenderdizált első Grimm-kiadások szövegváltozatai is beszivárog(hat)tak és beépül(het)tek a hazai folklórkincsbe.11 A Kazinczy Gáborhoz tartozó negyedik változat kilóg az eddigiek sorából, tekintettel arra, hogy itt nem
a szóbeliségből lejegyzett népmese-variánsról van szó, hanem egy német meseszöveg
magyar fordításáról. E kézirat ugyanis Ludwig Bechstein Die sieben Raben című meséjének (Nr 25.) szöveghű átültetése. Elképzelhető, hogy számos más mesefordítással
együtt ez is a Kazinczy Gábor által tervezett, Népek meséi elnevezésű fordításgyűjteményhez készült a hatvanas években, mely azonban tévedésből magyar népmeselejegyzésként szerepel a mesekatalógusban (MNK 2, 1988, 230.).12 Érdekes kontamináció egy
19. század közepére datálható, szintén sokáig kéziratban maradt meseszöveg, melyet
Kovács Ágnes Arany Juliska meselejegyzéseként közölt (Nemtudomka, Kovács, 1982,
527–529.), azonban a kézírás kétes hitelessége miatt az Arany család meséinek kritikai
kiadásába nem került be (Domokos – Gulyás, 2018, 127.). Ebben a mesében a KHM 9.
és a KHM 25. főbb elemei egyaránt megtalálhatóak, kiegészülve Az aranyhajú ikrekből
ismert ármánykodással. Úgyszintén a század közepéből származik egy újabb, a KHM 9.
MTA KIK Kt. Ms 10.020/IV. 9–18. A három el átkozott testvérek. (Barczikay Bertalan, Kazinczy
Gábor titkárának a szignója olvasható az utolsó oldalon.); MTA KIK Kt. Ms 10.020/V. 59–61. Cím
nélkül. (Simon Mihály gyűjtő vagy adatközlő szignója és Horvat [Bánhorváti?] helymegjelölés
szerepel a kéziraton, a kéziratos kötet elején a Népmesék 1863. megjelölés olvasható); MTA KIK
Kt. Ms 10.020/ VI. 53–69. Cím nélkül. (özv. Kényi[?] Jánosné szignója olvasható a kéziraton,
a kötet elején a Mesék 1863 megjelölés).
10
	E két Kazinczy-mese cselekménye egyébként az említett motívum-párhuzamokon túl nem követi
szorosan KHM 25. szüzséjét.
11
Az első (1812) és az utolsó (1857) szerzői kiadás anyagának folyamatos bővüléséről és változásáról
lásd Nagy, 2015.
12
MTA KIK Kt. Ms 10.020/ VI. 13–15. Cím nélkül. A kéziraton a Kracsun (vagy Kracsau) József
névaláírás szerepel, akinek egyelőre ismeretlen a szerepe a kézirat keletkezésében. (Kazinczy Gábor palóc mesegyűjtéséről és mesefordításairól lásd Domokos, 2015, 166–179.). A kézirat keletkezésekor Bechstein e meséje már biztosan megjelent magyarul is Karády Ignác fordításában (A’ hét
varjú. Karády, 1847, 114–117.). Az idézett kéziratos kötet első húsz lapja még további mesefordításokat is hoz, melyek közvetlen forrása nem ismert, ugyanakkor feltűnő, hogy valamennyi megtalálható Karády említett fordításkötetében. A Karády-fordítás és a Kazinczy Gábor-féle kéziratok
viszonyának tisztázása részletesebb filológiai elemzést igényel.
9
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menetére hasonlító kéziratos variáns. A kézirat vélhetőleg egy bizonyos Felházi Károlyhoz köthető, a feltevés alapja pedig egy szignó, mely a gyűjtemény előző, azonos
kézírással írt szövege mellett olvasható (A hat király fiu. MTA KIK Kt. 4r 371. 34r–35v,
a szignót és a nehezen kibetűzhető – számomra olvashatatlan – helymegjelölést lásd
a 33r. lapon). Két olyan alföldi kéziratos variánst szeretnék még megemlíteni, amelyek
forrásai európai populáris olvasmányokat (népkönyvet, könyvmesét) közvetítő magyar
nyelvű ponyvakiadványok voltak. Az 1880-as évekből származik Dékány Ráfael kecskeméti variánsa, mely Grimmék A hét hollójának egy változata (A hét holló királyfi.
Dékány, 2004, 146–150. A mese újraközlése: Dékány, 2010, 37–42.). A másik mese Sebestyén Gyula hagyatékában maradt fenn. Ez Deák Ferenc 20. század legelejéről származó jász-kun gyűjtésében található, mely a középkori eredetű hattyúlovag-történet egy
német népkönyvi feldolgozását követi.13 (A két mese közvetlen nyomtatott forrásairól
a ponyvaváltozatokat ismertető részben szólok részletesen.)
A típus magyar népmeseként publikált változataira rátérve, az első ismert közlés
1863-ból való, melyet Merényi László adott közre Dunamelléki eredeti népmesék című
gyűjteményében (A tizenkét fekete varjú. Merényi, 1863, I, 115–127.).14 E terjedelmes
szövegben számos, különböző népmeséből ismert motívumokat és epizódokat találunk.
E változatot Benedek Elek is népszerűsítette Magyar mese- és mondavilág című gyűjteményében (A tizenkét varjú. Benedek, 1894, II, 286–292.). Az 1870-es évekből több
publikált népmese-változat is ismert, egy dél-dunántúli (Görbő, Tolna m.) és egy délalföldi (Orosháza, Békés m.) variáns jelent meg a Magyar Nyelvőrben (Sonnenfeld,
1874; Veres, 1875). Mindkettő a már ismertetett sztenderd magyar cselekményvázhoz illeszkedik, de a dunántúli változatban a KHM 49-ből, míg az alföldiben a KHM
9-ből ismert elemeket azonosíthatunk. A nyolcvanas években jelent meg először Benedek Elek A csonka torony című meséje, melyet aztán még számos alkalommal közölt újra (Benedek, 1894, I, 254–256.; Benedek, 1907, 55–58.). E székely változat
cselekménye összességében a 3. altípusba tartozik (bár a 2. altípus elemei is felfedezhetők benne), ugyanakkor atipikus e variáns abban a tekintetben, hogy az átváltozás
motívuma teljesen hiányzik a történetből, a lány a gonosz boszorkány által megvadított
és a csonka toronyig futott testvérei keresésére indul. A század utolsó évtizedében két
palóc mesegyűjtésben is helyet kapott az ATU 451 mesetípus egy-egy variánsa. Pintér
Sándor 1891-ben publikálta a szóbeliségből igen ritkán közölt, az 1. altípusba tartozó
szövegét (Mesė a hattyú viteezreő. Pintér, 1891, 143–154., Berze Nagy, 1957, I, 621–
622.).15 E mesén Berze Nagy János szerint „erősen érzik az irodalmi forrás nyelvének
nyoma […]” (Berze Nagy, 1957, I, 622.). E feltevés helytállónak bizonyult, ugyanis
a mese közvetlenül egy ponyvanyomtatványból merített (erről részletesen lásd a dolgozat ponyvákról szóló fejezetét). A másik palóc változatot Istvánffy Gyula gyűjtötte
a Heves megyei Parádon 1892-ben (A hollóvá lett tizenkét testvér. Istvánffy, 1963,
230–233.), mely cselekményében a 2. altípushoz (azaz a Grimm mesék közül a KHM
9-hez) áll közel.
	EA 2569. 531–553. Hattyú lovag, Deák Ferencz gyűjtése 1906-1907 tájáról.
A kötet bírálatát lásd Arany, 1864.
15
Berze Nagy e mesét BN 452* Hattyús lovag címen önálló típusként katalogizálta.
13
14
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Az ATU 451 mesetípus 19. században rögzített magyar folklórvariánsairól elmondhatjuk, hogy bár a lejegyzett változatokban mindhárom altípus megtalálható, a szövegek
többsége a 2. és a 3. altípusba tartozik, melyek elemei gyakran keverednek egymással.
Összességében úgy tűnik, hogy az utóbbi altípus a domináns nálunk, azaz a magyar
változatok többsége a Grimm testvérek A hét holló című meséjének (KHM 25.) cselekményvezetéséhez hasonlít leginkább. Feltűnő jellegzetesség, hogy a típus 19. századi
magyar variánsainak közel harmada a nyelvterület északi részéből, Hont, Borsod és
Heves megye palócok lakta területeiről való, mely intenzívebb szlovák hatásra utalhat.
A típus 20. századi variánsainak részletes vizsgálata túlmutat e dolgozat keretein, de
annyi bizonyos, hogy a Grimm-olvasmányok közvetlen hatása ezek cselekményvezetését, motívum-készletét és nyelvi megformáltságát tekintve a korábban rögzített szövegekhez képest egyértelműbben kimutatható.
Az ATU 451-es típus 19. századi könyvmesékben
(Grimm-, Bechstein- és Andersen-fordítások)
A más népek mesekincsét reprezentálni kívánó gyűjtemények hazai népmese-fordításai sajátos helyet foglalnak el a magyar művelődés történetében. Egyrészt 19. századi
megjelenésük egyszerre szolgálja a nemzeti nyelv és irodalom megteremtését, másrészt
azonban a hazai folklórgyűjtések megindulásának idején ösztönzésként és gyakorlati
mintául is szolgáltak az elbeszélő népköltészet gyűjtéséhez és kiadásához. A bátyjait
kereső lány-típus európai mesegyűjteményekben megjelent szövegeinek legkorábbi ismert magyar fordításai is az 1840-es évekből valók, azaz az első szóbeliségből lejegyzett magyar változatokkal közel egykorúak. A továbbiakban azt kísérem figyelemmel,
hogy a típusba tartozó idegen eredetű mesék közül melyek, milyen forrásból és milyen
gyakran jelentek meg a 19. századi magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségben.16
A bevezetőben említett, A bátyjait kereső lány-típusába tartozó mesék (a három
Grimm-, a két Bechstein- és az Andersen-mese) fordításai a 19. században számtalan
alkalommal jelentek meg a magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségben. A gyerekeknek
szóló magyar nemzeti irodalom megalapozásakor a népmeséken túl fontos szerep jutott
az európai mesegyűjtemények (valamint az Ezeregyéjszaka) fordításainak, illetve az
azok alapján készített átdolgozásoknak, melyek ekkor váltak a gyermekirodalmi kánon

16

Bár valamennyi korai fordítás bizonyos mértékben az olvasói elvárásokhoz igazított szabad szövegalakításnak is felfogható, a dolgozat nem tárgyalja azirodalmi adaptációkat. Ehelyütt csupán
jelezni szeretném, hogy Pósa Lajostól Wass Albertig számos író felhasználta a szüzsét saját nevük
alatt megjelentetett mesei elbeszélésekben. Az ismert meseíró és mesegyűjtő Pósa pl. 1893-ban
a Pesti Napló gyerekrovatában jelentette meg változatát, mely szüzséjét tekintve Grimmék két meséjének (KHM 9. és KHM 25.) keveréke (Pósa, 1893), Barkócy Domokos A hét holló meséjének
feldolgozásában a KHM 25. sajátos átköltését adja (Barkócy, [1906]), Wass Albert pedig a 2. altípus egy változatát fogalmazta meg egyéni módon (A hét holló meséje. Wass, 1972, 41–50. újabb
kiadása Wass, 2008.) A népköltési szövegek és a műfordítások korabeli szabad szövegalakításáról
fordításelméleti és fordítástörténeti tanulságokkal is szolgál pl. Burján, 2003; Tamás, 2018.
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reprezentatív alapelemeivé.17 A most következő szemle a teljesség igénye nélkül csupán érzékeltetni tudja a típus korabeli fordításirodalomban való meghatározó jelenlétét,
mely a 19. század közepétől kezdve folyamatos volt és az ifjúsági- és gyermekirodalom erősödésével a század utolsó harmadától egyre intenzívebbé vált. A Grimm testvérek, Ludwig Bechstein és Hans Christian Andersen meséinek fordítástörténete csak
részlegesen ismert, ráadásul a könyvészeti adatok feltártsága több szempontból is nagy
aránytalanságokat mutat.18 Noha törekedtem a források körét a lehető legszélesebben
meghatározni (a bibliográfiai áttekintésekből jellemzően hiányzó, szerzői név nélkül
megjelent fordításokat is beleértve), azonban minden igyekezetem ellenére sem tekinthető teljesnek a feldolgozott művek listája.
Tudomásom szerint a típus legkorábbi magyar nyelvű publikált változatai Karády
Ignác19 Regék című, német mesefordításokat és meseátdolgozásokat tartalmazó kötetében jelentek meg 1847-ben (A’ tizenkét testvér. Karády, 1847, 14–19.; A’ hét varjú.
Karády, 1847, 114–117.).20 Karády a Regékben közölt elbeszélések mellett nem adja
meg forrásait (egy Musäus-átdolgozástól eltekintve21), a kötet többnyire a Grimm testvérek és Ludwig Bechstein meséiből ad válogatást. A Karády fordításában megjelent
A’ tizenkét testvér forrása Grimmék gyűjteménye (KHM 9., Tizenkét fivér. Grimm, 2009,
50–53.), míg A’ hét varjúé Bechstein meséje volt (Die sieben Raben. Bechstein, 1847,
103–107.). Érdekes, hogy noha ez utóbbi mese azonos szüzsével Grimméknél is szerepel
(KHM 25.), Karády mégis inkább Bechstein változatát választotta antológiája számára,
a két változat közti motivikai eltérések tanulsága szerint. Koltai Virgil főként Grimm,
kisebb részben Andersen és Bechstein-meséket tartalmazó válogatáskötetének szerkesztésekor a század végén ugyanígy járt el, ő is a Grimm verzió helyett inkább Bechstein
17

18

19

20

21

A mese európai gyermekirodalomban betöltött szerepéről lásd Uther, 2001; a népmese magyar
pedagógiai irodalomba való bekerüléséről lásd Domokos, 2018b.
A legtöbbet a Grimm testvérek kiadványairól, a legkevesebbet a Bechstein-fordításokról tudunk.
Általánosságban igaz, hogy a szerzői névvel ellátott, gyűjteményes kötetek szerepelnek többnyire
a bibliográfiai áttekintésekben, míg a név nélkül és/vagy elszórtan megjelent fordítások és átdolgozások érthető okok miatt sokkal kevesebb figyelemben részesültek, noha a magyar művelődésre gyakorolt hatásuk e publikációknak távolról sem elhanyagolható. A Grimm-recepcióhoz és a magyar nyelvű Grimm-kiadványokhoz lásd Ortutay, 1963; Kozocsa, 1963; Voigt, [1963] 2007–2009a, [1964]
2007–2009b; Domokos – Gulyás, 2007–2009; az Andersen-fordításokat lásd Ráth, 1972.
Karády Ignác (1825–1858) Wargha István tanítványa, az 1844-ben alapított első losonci kisdedóvó
nevelője, népszerű német és francia társalgási kézikönyvek és szótárak szerkesztője, Kossuth Lajos
fiainak házitanítója volt. Mesefordításain kívül átdolgozta Cervantes Don Quijoteját is. Neveléselméleti munkájában Kármán Mórt és Radó Vilmost megelőzve a mese pedagógiai felhasználásának
fontossága mellett érvelt (Szinnyei, 1897; Sólyom, 1985, 48.; Karády, 1848, 145.).
A Regék előszavában Karády ekként nyilatkozott művének forrásairól: „Hogy e’ regék nem egészen saját teremtményeim, igen természetes, annyiból mégis enyimek, mert részint a’ nép szája után
köntösbe öltöztettem, részint német gyűjteményekből szokásainkhoz alkalmaztam, részint pedig
nagyokból egy kis egészet alkotva, megtestesítettem e’ legegyszerűbb gyermeki stylbe öntött könyvet, azon édes óhajtással, bár minél többen iparkodnánk a’ nép között uralkodó meséket összegyűjteni ’s papírra rakni, hogy átadva a’ gyermekeknek, ne kénytelenítessenek azokat a’ dajkáktól vagy
szolgálóktól megferdített irányban hallani” (Karády, 1847, III–IV.).
A Rübezahl alapján készült a Bosszú és kegyelem (Karády, 1847, 69–75.).
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meséjének fordítását adta közre (Hét holló. K. V., [1898], 52–55.22). Ez az eljárás talán
azzal is magyarázható, hogy a könyvpiaci adatokat figyelembe véve a 19. század végéig Bechstein meséi általában sikeresebbeknek bizonyultak a Grimm-meséknél, talán
mert jobban eltalálta a városi polgárság ízlésvilágát.23 Itt szeretnék visszautalni Kazinczy Gábor kéziratos gyűjteményére, melyben ugyancsak Bechstein mesefordításokkal
(köztük a Die sieben Raben cíművel) találkozunk. Az ötvenes évekből nincs adatunk
a vizsgált könyvmesék magyar mesefordításairól, azonban későbbi mesefordítás-gyűjteményekben rendre találkozunk mindhárom altípussal.
A Grimmék nevével ellátott első magyar gyűjteményes fordításkötetben, a Nagy
István-féle Gyermek s házi regék címen közzétett két kötetes antológiában a KHM
9. és a KHM 25. is szerepel (A hét holló. Grimm, 1861, I, 140–145.; A tizenkét testvér.
Grimm, 1861, I, 65–74.), a típus harmadik változata, A hat hattyú (KHM 49) azonban
hiányzik. Megjelent viszont e mese is a következő évben a Vachott Sándorné szerkesztette Szünórák című családi lapban, a fordító megjelölése nélkül (A hat hattyú. Mese kis
leánykáknak. Grimm után. Vachott, 1862, 245–249.).24 Ezen kívül Vachottné 1861-ben
az Anyák Hetilapja című nőknek szóló szépirodalmi és ismeretterjesztő lapjában A hét
holló fordítását is közzétette, Grimméktől (A hét holló. Mese. Grimm után. Vachott,
1861b, 149–150.). A református lelkész Könyves Tóth Kálmán (1837–1924) NyugatEurópában folytatott tanulmányai követően Munkási Kálmán álnéven számos érdekes,
folklorisztikailag azonban szinte teljesen reflektálatlan ifjúsági mesefordítás-gyűjteményt adott ki a hatvanas évektől kezdve. Tündérvilág mesékben. Mulattató olvasmányok az ifjuság számára című gyűjteményében többek között A hét holló Bechstein-féle
változatának magyar fordítását is közölte (A hét holló. Munkási, 1863, 83–87.; Sz-i. I-n.,
1876; Szinnyei, 1900, VII, 68–71.). Karády Ignác fordításait alapul véve Gaal Mózes Regék és mesék címen jelentette meg a több kiadásban is újraközölt mesefordításait (Kozocsa,
1963, 560.; Voigt, 2007–2009a, 123.),25 melyben A hét varjú és A tizenkét holló egyaránt
Grimméktől szerepel (A hét varjú. Karády, [1895], 190–195.; A tizenkét holló. Karády,
[1895], 57–66.). A 19. században a legnagyobb hatású Grimm-fordításnak Halász Ignác Gyermekmesék című munkája bizonyult (1878, 1899), melyben a népszerűbb KHM
9. mellett (A tizenkét testvér. Grimm, [1899], 87–94.) a ritkábban közölt KHM 49. is helyet kapott (A hat hattyú. Halász, [1899], 71–77.). E szüzsé Bechstein-féle feldolgozásával is találkozunk a korszakban, magyarul például Győry Ilona antológiájának részeként
(A hét hattyu. Bechstein, [1892], 78–83.).

Koltai Virgil mesefordításainak további kiadásairól: Voigt, 2007–2009a, 123.
	Ruth Bottigheimer a Grimm-mesék kiadás- és eladástörténetének áttekintésekor statisztikákkal
támasztotta alá, hogy Bechstein meséi a 19. század utolsó évtizedéig Grimméknél népszerűbbek
voltak (Bottigheimer, 1993). A Grimm testvérek mesegyűjteményének keletkezéséről a legjobb
magyar összefoglalás: Nagy, 2015.
24
Az adatra Török Zsuzsa hívta fel a figyelmemet, köszönet illeti érte. Vachottné írói portréjához lásd
Deák, 2019; Török, 2019. Vachottné több alkalommal közölt Grimm és Andersen fordításokat,
ezekről részletesen egy önálló dolgozatban számolok be.
25
A Karády-kiadások könyvészeti adatait érintő bizonytalanságokról lásd Domokos, 2016, 553.
22
23
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Az 1870-es évek második felében füzetes kiadványsorozatban jelentetett meg gyerekeknek szánt meseszövegeket az Eggenberger is, hasonlóan más kiadókhoz.26 A hét holló
valamelyik változata is napvilágot látott önálló kiadványként, melyre a korabeli sajtóban
A hét holló. Mese 6 képpel vagy Mese a hét hollóról címeken hivatkoznak.27 A kiadványból nem találtam fennmaradt példányt a nagyobb hazai közgyűjteményekben, így (egyelőre) nem lehet megállapítani a történet vagy feldolgozás forrását, az azonban valószínű,
hogy az addigra már számos alkalommal közölt Grimm vagy az attól csak minimálisan
eltérő Bechstein-változatot népszerűsítette e mesefüzet is.
A bemutatott adatokból jól látszik, hogy A hét holló meséjének Grimm- és Bechsteinféle változatai a 19. század közepétől dokumentálhatóan és folyamatosan egymás mellett
voltak jelen a magyar könyvpiacon, a szüzsé elterjedését tekintve pedig egymás hatását
erősítették. Úgy tűnik, hogy kezdetben még népszerűbb is lehetett Bechstein változata,
azonban a 20. századra már egyértelműen Grimmék verziója (KHM 25.) felé billent
a mérleg. A dolgozat keretein túlmutat az idegen eredetű szövegátvételek teljesség igényével való feldolgozása, így csak utalni tudok arra, hogy a század utolsó harmadában
további fordítások és átdolgozások egyre nagyobb számban kerültek a magyar olvasók elé, melyekben A bátyjait kereső lány-típus variánsai is megjelentek.28 A Kinderund Hausmärchen szerzői jogainak lejártát (1893) követően érzékelhetően még inkább
megszaporodtak a hazai Grimm-fordítások. Ezzel párhuzamosan a művelődéspolitika
ekkorra már évtizedek óta kiemelten kezelte a megfelelő nép- és gyermekirodalom
megalapozásának kérdését, melynek jegyében nagy figyelmet fordítottak a könyvtárszervezésre is. Ennek egyik eszközéül szolgáltak a különböző ajánló könyvjegyzékek,
melyben többek között Grimm- és Andersen-fordítások is rendre helyet kaptak.29
Bár a vizsgált korszakon túlmutat, de meg kell említeni, hogy a 20. századi szóbeliségre a legnagyobb hatást Benedek Elek Grimm-fordításkötetei gyakorolták. Be26

27
28

29

1874 és 1878 között szerző nélküli, 80 krajcáros kiadványokként jelentek meg többek között
a Csipkerózsa, a Hamupipőke, a Hófehérke (1874-es kiadást ad meg: Petrik, 1885, 46., 118., 126.),
a Kakaska és jérczike (Kiszlingstein, 1890, 197.), valamint az Iczinke-Piczinke (Kiszlingstein,
1890, 173.) című képes mesefüzetek. Fővárosi Lapok, XV, 277, 1878. december 1. 1338.
Eggenberger adta ki Halász fordításának 1. kiadását is 1878-ban, ami nem csak a kiadó a mese műfaja iránti érzékenységét mutatja, de felmerülhet az a feltevés, hogy Halász Grimm-fordításai jelentek meg önállóan is a füzetsorozatban. (E füzeteknek nem akadtam a nyomára.) Az Eggenbergerféle könyvkereskedés gyermek- és ifjúsági könyveiről lásd Simon, 2016, 176–182.
Magyar Könyvszemle, I, 6, 1876, 299; A Hon, XVI, 283, 1878. november 22.
Lásd Kozocsa Sándor és Voigt Vilmos bibliográfiáit (Kozocsa, 1963; Voigt, 2007–2009a, 2007–
2009b), melyeket számos további kiadvánnyal egészíthetnénk még ki.
A népiskolai ifjúsági könyvtárak számára összeállított könyvjegyzékben főként az elemi osztályok részére ajánlották Halász Ignác Andersen- és Benedek Elek Grimm összegyűjtött meséinek
fordítását (Andersen, 1894; Grimm, 1904c; Tóth, 1905, 39.). A falusi népkönyvtárak és a kisebb
városi könyvtárak, azaz a „közművelődési könyvtárak” számára iránymutatásként szolgáló ajánló
könyvjegyzékben szintén beszerzésre javasolták a Grimm-meséket (ugyancsak Benedek fordításában: Gulyás, 1910, 169.). Dégh Linda néhány évtizeddel később, 1943-ban egy Bodrog menti
halászfaluban (Sára) a lakosság átlagos olvasmányigényét jellemző könyvlistát vett fel több háztartásban, melyben szerepel egy Grimm legszebb meséi című kiadvány is, azzal a megjegyzéssel,
hogy: „ebből szoktak hangosan felolvasni” (Dégh, 1948, 314.).
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nedek 1904-ben három válogatáskötetet is megjelentetett Grimmék meséiből, melyek
számtalan alkalommal kerültek újrakiadásra30 (Kozocsa, 1963, 562–563.). A Grimm
testvérek meséi és a Grimm testvérek válogatott meséi című kiadványok közel ötven
mesét tartalmaznak, melyeket Benedek egyesítve a Grimm testvérek összegyűjtött meséi
címen külön is kiadott (Grimm, 1904a, 1904b, 1904c).31 Önálló tanulmány tárgya lehetne a Grimm-mesék 20. századi magyar mesemondókra gyakorolt hatásának vizsgálata,
melynek tényszerűsége bármennyire is nyilvánvaló, mélységeiben egyelőre feltáratlan
(Róna-Sklarek, 1912; Solymossy, 1913; Ortutay, 1935, 18.; Dégh, 1988). E feltáratlanság leginkább annak köszönhető, hogy a folklórgyűjtések során azonosított olvasmányhatást a gyűjtők a 20. század második feléig tudatosan figyelmen kívül hagyták
(hiszen nem tekintették azt az autentikus szövegrepertoár részének),32 és így nagyságrendileg sem tudjuk, hogy a publikált szövegszármazékokon túl mennyit és mit nem
gyűjtöttek, illetve nem közöltek a közvetlenül vagy közvetetten írásbeliségből származó
szövegek közül. Ennek ellenére a legtöbb 20. századi folklórgyűjtésben találunk adatokat
a könyv-, valamint ponyvamesék folklorizációjára.33
Ehelyütt csak egyetlen mesélőt szeretnék kiemelni, akinek a repertoárját számottevően befolyásolták Grimmék könyvmeséi. Faragó József kutatásaiból ismert, hogy Kurcsi
Minya (Mihály) a Keleti Kárpátok famunkásai között mesélt Grimm meséket, melyeket
Benedek Elek valamelyik Grimm-fordításkötetéből tanult az 1920-as években.34
A Grimm- és Bechstein-szövegek hazai fogadtatásán kívül a dán költő és meseírónak, Andersennek is tanulságosan gazdag, noha nem kellőképpen feltárt magyar recepciója van. Az ő meséi is beépültek a világirodalom remekeit a korszakban felfedező
magyar gyermekirodalmi szövegkánonba, mely azóta is annak elidegeníthetetlen részét
képezi. Andersen először 1838-ban publikálta De vilde Svaner (A vad hattyúk) címen
1928-ig hét kiadást ért meg Grimm, 1904a, az 1904b és 1904c a negyvenes évekig hatot (Kozocsa,
1963, 562–563.).
31
Benedek ezekbe beválogatta a KHM 9. és 25. fordítását is: A tizenkét testvér. Grimm, 1904a, 1904c,
43–52.; A hét holló, 1904a, 1904c, 105–109.
32
	Erről lásd pl. Berze Nagy önvallomását Berze Nagy, 1940, XV. hivatkozza Dégh, 1969, 147.
A kérdésről bővebben Domokos, 2019b, 199–202.
33
Kovács Ágnes ketesdi kötetében olvasmányokból megismert meséket is közölt, noha a nem népi
eredetükre való hivatkozással ekkor még valójában ő sem tartotta azokat a népmesék közzétételekor érdekesnek (Kovács, 1943, I, 52.), ugyanakkor a Magyar mese- és mondavilág, az Ezeregyéjszaka, iskolai olvasókönyvek, meséskönyvek, valamint különböző ponyvanyomtatványok mellett
Grimm-szövegszármazékot is azonosított a kalotaszegi mesekincsben (Kovács, 1943, II, 180–203.).
Kovács később a Benedek Elek- és az Arany László-mesék magyar mesemondók repertoárjának
kialakításában játszott szerepéről írt alapvető tanulmányokat: Kovács, 1969, 1977. Dégh Linda
a mesék írásbeli terjedésével kapcsolatban elgondolkodtató kimutatásokat végzett. Úgy találta, hogy
a II. világháború után általa gyűjtött szóbeli mesék 40%-a áll közvetlen kapcsolatban a könyvmesékkel (Dégh, 1988, 73.).
34
A gyűjtő a mesemondó repertoárjának túlnyomó többségét (33 szövegből 27-et) Grimm-meseként
azonosította (Faragó, 1967, 248.). A gyűjtő tételesen felsorolja a Grimm-meséket, és szövegpárhuzamokat is közöl az átvételek igazolására. Kurcsi repertoárjában a KHM 9. és KHM 25. is megtalálható, az utóbbi megjelent, míg a másik mese kéziratban maradt (Faragó, 1969, 122–125., 35–36.).
A Grimm-mesék magyar nyelvű folklorizációjához lásd Domokos, 2019b.
30
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az ATU 451-es típusba tartozó mesefeldolgozását (Andersen, 1838, 23–58.), melyet
Mathias Winther 1823-ban Danske folkeeventyr /Dán népmesék/ címen megjelent úttörő mesegyűjteményében olvasott.35 A magyar Andersen-fordítások korai történetéről
nem sok ismeretünk van, emiatt hasznos röviden kitérni néhány 19. századi magyar
nyelvű Andersen-szövegközlésre.36 Az egyik legkorábbi ismert Andersen-fordítás/átdolgozás név nélkül jelent meg a Mátray Gábor-féle Regélőben (N. N. 1841, 390–392.),
majd 1846-ban Beöthy László tett közzé egy másik Andersen-mesét a Honderűben.37
A pesti divatlapok közleményeit követően az ötvenes években Csengery Antalné König
Róza és Szendrey Júlia saját Andersen-fordításaikból már köteteket is szerkesztettek.
Csengeryné fordításait 1853-ban képes kiadásként tervezték megjelentetni,38 Szendrey
Júlia Andersen kötete több kiadásban meg is jelent (Andersen, 1858, 1874). A hatvanas
években Vachott Sándorné számos nyugat-európai könyvmesét fordított és közölt az
általa szerkesztett periodikákban és antológiákban. Gyermekvilág című szórakoztatóismeretterjesztő gyűjteményében, valamint az Anyák Hetilapjában, illetve a Szünórákban több Grimm- és Andersen-mesét találunk (Vachott, 1861a, 1862), majd az Eötvös
József felkérésére általa szerkesztett Ifjusági könyvtárban önálló kötetben is publikált
Andersen-fordításokat (Andersen, [1866 vagy 1867]).39 Az Anyák Hetilapjában 1861
májusában három részletben közölt Andersen-mese tudomásom szerint A vad hattyúk
legkorábbi magyar fordítása, melyet a szerző nevével együtt tettek közzé (Vachott,
1861c). Andersen e meséje magyarul később ponyván, valamint egy divatlapban is
megjelent Szép Eliza címen. Ez utóbbi Milesz Béla (1844–1912) (Szinnyei, 1902,
VIII, 1395–1397) fordításában, nevének megjelölésével látott napvilágot. A mesefordítást később, más Andersen-szövegekkel együtt, kötetben is közölte a Franklin Olcsó
könyvtár sorozatában (Milesz, 1872; Andersen, 1879, 39–62.). Milesz fordítása és az
egy évvel korábbi, név nélküli ponyvanyomtatvány szövegszerű egyezéseket mutat,
melyre részletesebben a következő fejezetben térek ki. A hetvenes években Czanyuga
József40 fordításában is megjelent a mese a Lampel kiadónál (A vad hattyúk. Andersen,
1874, 46–71.), majd később is számos alkalommal kapott helyet különböző Andersenantológiákban (A vad hattyúk. Andersen, [1890a?], 41–64.; [1904], 49–69.; A koronás
	Erről lásd Diana Crone Frank Andersen meséinek angol fordításához készített jegyzetét: Andersen, 2005, 111–130.
36
Andersen magyar kapcsolatairól és a magyar fordításokról lásd Trencsényi-Waldapfel, 1966;
Ráth, 1972.
37
Hableány. Beszély Beöthy Lászlótól (Beöthy, 1846, 402–405.). „Andersen’ regéiből szabadon.”
Az adatra Gulyás Judit hívta fel a figyelmemet, ezúton is köszönet illeti érte.
38
A Divatcsarnokban megjelent A tatárka című mese fordításához fűzött szerkesztői megjegyzés
szerint: „E kis mese is egyik mutatvány Andersen meséi válogatott gyűjteményéből, mely közlő
fordítása után, nemsokára képes kiállításban fog megjelenni” (Csengery, 1853, 1526.). Nincs tudomásom arról, hogy megjelent-e Csengeryné Andersen-kötete, azonban az ötvenes években számos
alkalommal közölt elszórtan Andersen mesefordításokat. Csengery Róza mesefordításainak eddig
feltárt darabjairól lásd: Gulyás, 2019, 333.
39
Vachott Sándorné mesefordítás-közléseit egy önálló dolgozatban mutatom be (Domokos, 2020).
40
Czanyuga József (1816–1894) író, fordító. Ismertek operalibrettói és ő készítette Mátray Gábor
egyetemes dalgyűjteményéhez a német nyelvű versfordításokat (Tari, 2016, 404.).
35
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hattyuk. Andersen, [1890b], 104–121.).41 Shojaei Kawan szerint nemzetközi viszonylatban a szájhagyományozó szóbeliséget az ATU 451 1. altípusának Andersen-változata
általában jobban befolyásolta, mint a grimmi (KHM 49.) verzió (Shojaei Kawan, 1996,
1357.). Andersen e meséjének a magyar népmeseszövegekre gyakorolt hatása ugyanakkor kevésbé kimutatható, mint a Grimm-meséké,42 az ismertetett könyvmesékkel ös�szevetve annyi azonban megállapítható, hogy az ATU 451 mesetípus 1. altípusát a kor
magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségében is leginkább Andersen meséje képviselte.
A 2. altípus publikált szövegváltozatait a Grimm-mese (KHM 9.), míg a legszélesebb
körben megjelent 3. altípust a Grimm- (KHM 25.) és az attól csak minimálisan eltérő
Bechstein-változat népszerűsítette nálunk.
A mesetípus magyar ponyvaváltozatai
Kovács Ágnes szerint az ATU 451 típusba tartozó magyar népmeseszövegek egy részének forrásai olyan ponyvafüzetek lehettek, melyeket a 19. század folyamán idegenből
fordítottak le magyarra (Kovács, 1979, 534.). A következő részben A bátyjait kereső
lány-mesetípus hazai közgyűjteményekben elérhető, magyar nyelvű ponyvaváltozatait
mutatom be. A kiadványok adatolása mellett a ponyvák forrásainak azonosítására törekszem, ezen túl – ahol lehetséges – a ponyvák és a lejegyzett népmeseszövegek közti
párhuzamokra is utalok.
Az ATU 451-es számon nyilvántartott típus mindhárom altípusa ponyvakiadványokon számos alkalommal jelent meg a 19. század második felében. A Magyar
népmesekatalógus cím szerint két (MNK 2. 1988, 231–232.), Nagy Zoltán palóc
gyűjtéséhez írott jegyzetekben pedig a típus három ponyvaváltozatát említik (Nagy,
2010, 608.).43 Kovács Ágnes Sebestyén Ádám bukovinai székely mesegyűjtéséhez
írt jegyzeteiben azonban úgy nyilatkozik, hogy a típusnak öt különböző 19. századi
magyar nyelvű ponyvaváltozata létezik (Sebestyén, 1979, 383.).44 A közgyűjtemények katalógusainak áttekintése Kovács állítását igazolta, ugyanis a mesének valóban
(legalább) öt különböző ponyvai feldolgozása volt, melyeknek összesen tizenkét kiadása adatolható az 1870-es évek elejétől, valamennyi Bucsánszky kiadójához, illetve
később a Bucsánszky-nyomdát átvevő Rózsa Kálmánhoz kapcsolható. E nyomtatványok közül egy sajnálatos módon elveszett, vagy legalábbis lappang, tartalma azonban
41

42

43

44

Andersen magyarul megjelent műveiről Ráth József kétnyelvű (dán és magyar) bibliográfiát készített, melyben cca. 120 év alatt (1853-tól) közel 300 kiadványt számlál. Ebben az egyes meséket is
feldolgozó könyvészetben szerepel egy 1884-es Lampel-kiadvány („Andersen összes meséi. Számos fametszvénnyel és hat színes képpel”), melyben Ráth szerint A vad hattyúk is helyet kapott
(Ráth, 1972, 46.). E kiadványnak nem akadtam nyomára.
Példa azonban az Andersen-verzió folklorizációjára is akad. Lásd Nagy Olga egy 1950-es évek
végéről való széki változatát: Az elvarázsolt királyfiúk (Nagy, 1976, 201–207.).
A jegyzet az 1984-ben lejegyzett meseszöveg, a Néma királylány című meséhez tartozik. (Mesélő
Gajdár Béláné Galcsik Erzsébet, Zagyvaróna. Nagy, 2010, 150–154.) A gyűjtés jegyzetanyagát
a sajtó alá rendező Benedek Katalin gondozta.
Fábiánné A hat hattyu c. meséjéhez készült a jegyzet, a mese egyébként Grimm-hatást mutat (Sebestyén, 1979, 261–266.). Kovács Ágnes jegyzete: Kovács, 1979, 383.
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szüzséleírások alapján rekonstruálható.45 Az alábbiakban részletesen szólok valamennyi
ismert ponyvaváltozatról.
1. A hattyúlovag. Igen érdekes és mulattató tündéries történet az őskorból
Mint korábban már utaltunk rá, A bátyjait kereső lány-típust a folklorisztikai szakirodalom középkori eredetűnek tartja, a történet alapelemei megtalálhatóak a Johannes de
Alta Silva néven ismert francia szerzetes Dolopathos sive de Rege et Septem Sapientibus
elnevezésű, 12. század végi latin nyelvű gyűjteményében. E mű számos keleti mesei
szüzsé és motívum nyugat-európai közvetítésében is fontos szerepet játszott, így a híres
Hattyúlovag (Lohengrin)-mondának is ez a kiindulópontja (Berze Nagy, 1957, 622–
623.; Shojaei Kawan, 1996, 1354.; Liszka, 2016, 22.). A középkor óta számos nemzeti
feldolgozás alapját képezték az itt olvasható elbeszélések. Az egyik legfontosabb ilyen
jellegű a Le chevalier au cygne et Godefroid de Bouillon című munka, mely évszázadokon át népszerű volt Európában (Heinrich, 1912, 683.).46 Kovács Ágnes szerint
a Dolopathosból is ismert redakciónak létezik egy kései magyar nyelvű fordítása, mely
ponyvanyomtatványként szélesebb társadalmi rétegek körében népszerűsítette a történetet (Kovács, 1979), míg Solymossy Sándor a nép körében népszerűvé vált kevés számú európai lovageposz-téma között tartja számon a Lohengrin-történetet (Solymossy,
1918, 22.). A hattyúlovag. Igen érdekes és mulattató tündéries történet az őskorból
című szokatlanul terjedelmes, 52 oldalas nyomtatvány az impresszumadatok szerint
1874-ben jelent meg Bucsánszky Alajos nyomdájában. A füzetnek egy későbbi kiadásáról is tudunk.47 A ponyva közvetlen forrása nem ismert, azonban nagyon valószínű,
hogy a történet valamelyik 19. századi német népkönyvi feldolgozása szolgálhatott
a magyar ponyvakiadások alapjául.48 Ha összevetjük a ponyvai szövegváltozatot a magyar mesekatalógusokban számontartott variánsokkal, akkor kiderül, hogy legalább két
(egy kiadott és egy kéziratban maradt) variáns közvetlenül ennek a ponyvának a származéka.
Az egyik ilyen ponyvai eredetű szöveg egy palóc változat, melyet Pintér Sándor
publikált 1891-ben (Mesė a hattyú viteezreő. Pintér, 1891, 143–154.; Berze Nagy,
45

46

47

48

A tizenkét királyfi, vagy: A büvös liliomszál. Igen szép tündéries történet. 5 szép képpel. MNK 2.
1988, 231.
Heinrich Gusztáv itt ismerteti a francia költői feldolgozás cselekményét is: Heinrich, 1912,
683–686. Egy későbbi feldolgozást közölt a meseadaptációiról ismert francia író, Charles Deulin
(1827–77) is (Le Chevalier au Cygne. Deulin, 1875, 266–279.), melyet a megjelenését követő
évben magyarra is lefordítottak: Deulin, 1876, 148–149.
Az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárában található példányok jelzetei:
1874, OSZK Pny 1040 (17/23); 1892, OSZK Pny 1472 (28/29).
A hattyúlovag (Der Schwanenritter) többek között megjelent Marbach és Simrock német népkönyv-sorozataiban is: Marbach, Gotthard Oswald: Volksbücher 36. sz. Lepizig, Wigand, 1846;
Simrock, Karl: Die Deutschen Volksbücher. Brönner, Frankfurt. 1847, 205–278. Marbach népkönyvsorozatából Bucsánszky szívesen vett át szövegeket, lásd pl. az Aladdin-szüzsét (ATU 561,
Das unschätzbare Schloß in der afrikanischen Höhle Xa xa. Volksbücher 25. Leipzig, Otto Wigand
[1842]), melyet 1843-ban és 1861-ben németül, majd többször magyarul is kiadott: A megbecsülhetetlen lakat afrikai Xa Xa barlangban. Pest, Bucsánszky, 1869, 1882, 1898. A német nyelvű
populáris olvasmányok magyar népmesékre gyakorolt hatásáról lásd Domokos, 2019a, 435.
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1957, I, 621–622.; MNK 2. 1988, 229–231.).49 Mint fentebb említettük, Berze Nagy
János szerint Pintér meséjén erősen érződik, hogy irodalmi forrásból származik (Berze
Nagy, 1957, I, 622.), Christine Shojaei Kawan a mesetípust részletesen összegző cikkében kitér Pintér változatára is, mely véleménye szerint a Beatrix-mondára megy vissza
(Shojaei Kawan, 1996, 1356.). A palóc nyelvjárásban rögzített mese gyűjtési körülményei részleteiben nem ismertek, azonban a 20. század legelején e gyűjtemény kapcsán
Katona Lajos és Pintér Sándor között a gyűjtemény hitelességét illető polémia bontakozott ki, mely érdekes tanulságokkal szolgál a gyűjtő és a gyűjtés korabeli viszonyának
megértéséhez. Katona típusvizsgálatai során a gyűjtemény eredetiségét arra való hivatkozással vonta kétségbe, hogy a palóc mesék és Erdélyi János mesegyűjtésének (Erdélyi, 1846–1848) öt szövege nagyfokú egyezéseket mutat (Katona, 1903a, 133., 1903b).
Katona azt feltételezte, hogy Pintér Sándor, a mesék közreadója az Erdélyi által közölt
szövegeket írta át palóc dialektusba. A hamisítás gyanújába került gyűjtő nyílt levélben
utasította vissza Katona vádját, ami ellen azzal védekezett, hogy nem csak saját kezűleg
írt össze meséket, hanem arra kért mesemondókat is, hogy jegyezzék le saját meséiket,
illetve, hogy diktálják le azokat iskolás gyerekeknek (Pintér, 1903, 199.). Bár Pintér
a kéziratban maradt mesegyűjtése kapcsán nyilatkozott ekképpen gyűjtési eljárásáról,
feltehetőleg nem járt el másként a kiadott szövegek esetében sem, azaz mivel (egyébként
a kor szokásainak megfelelően) nem egyedül gyűjtött, ezért valójában nem kompetens
valamennyi meséje közvetlen forrásának azonosításában. Végeredményben a Pintér által publikált változat nem arra bizonyíték, hogy a szóbeliségből származik a variáns (bár
az ki sem zárható), hanem arra, hogy akitől származik az 1. ismerte Bucsánszky ponyvanyomtatványát és 2. olyan értékes és megőrzendő alkotásnak minősítette a lejegyző
és a közzétevő e történetet, amely alkalmas volt arra, hogy a népmesegyűjtésnek része
legyen. Pintér Sándor e meséjét Benedek Elek a Magyar mese- és mondavilág című
antológiája számára átvette, feldolgozta és a forrását megjelölve széles körben népszerűsítette (Hattyú vitéz. Benedek, 1895, III, 277–285.).
A másik A hattyúlovag… című ponyvához köthető, de a szóbeliségből származóként
nyilvántartott kéziratos változatot egy bizonyos Deák Ferenc jegyzett le a 20. század első
évtizedében. A variáns egy terjedelmesebb (a katalógusleírás szerint) jász-kun népköltési
gyűjtemény része. A Sebestyén Gyula hagyatékában fennmaradt kéziratról, a gyűjtés körülményeiről és a gyűjtőről nem sokat tudunk, az azonban egyértelmű, hogy a 22 oldalas,
címmel ellátott (Hattyú lovag) kézirat is a ponyva szövegét követi, gyakran szó szerinti
egyezésekkel.50
A hattyúlovag-történet később egy újabb, az ifjúság számára készített feldolgozásban
is megjelent. Ezt Bíró Albert 1906-ban (majd 1913-ban ismét) publikálta a Lohengrin,
a hattyúlovag. Regényes és tündéries történet a régi lovagkorból című, kiállításában

Berze Nagy a mesét BN 452* Hattyús lovag címen önálló típusként katalogizálta (Berze Nagy,
1957, I, 622.).
50
	EA 2569. 531–553. Jász-Kún Népköltési gyűjtemény. Gyűjtötte és szerkesztette Firtosvárallyai
Deák Ferencz. (1906–1907).
49
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és megfogalmazásában is ponyvai jellegű kiadványt, mely a Magyar mesék és ifjúsági
olvasmányok könyvtára című sorozatban jelent meg.51
2. Szép Elizke, vagy: A tizenegy fekete vadhattyú története. Tündéries elbeszélés
A fennmaradt példányok impresszumadatai alapján 1871-ben jelent meg a Szép Elizke,
vagy: A tizenegy fekete vadhattyú története című ponyvanyomtatvány Pesten, először
Bucsánszky Alajos nyomdájában. E publikációt még legalább három további kiadás is
követte (1875-ben Bucsánszky, majd 1882-ben és 1894-ben már Rózsa Kálmán adta
ki újra).52 A Tündéries elbeszélés alcímmel ellátott, szerzői név nélkül megjelent 28 lapos illusztrált ponyvanyomtatvány Hans Christian Andersen eredetileg De vilde Svaner
(A vad hattyúk, 1838) címen kiadott meséjének fordítása. Mint azt az előzőekben láttuk,
Andersen meséi a ponyva első megjelenésekor már több mint három évtizede benne
voltak a magyar irodalmi köztudatban, a század utolsó harmadában pedig az ifjúsági
és a népnek szóló kiadványokban, valamint ponyvafeldolgozásokban is egyre gyakrabban helyet kaptak. A már említett, 19. századi publikált fordításokban legkorábban
Vachott Sándornénál jelent meg Andersen e meséje (Vachott, 1861c). Ezt követően
Bucsánszky ponyváján 1871-ben egy ettől eltérő fordítás látott napvilágot, melynek
forrását egy szerencsés véletlen folytán sikerült azonosítani. A ponyva szövege Milesz
Béla nagykunsági tanító fordítása, melyet Andersen neve alatt saját fordításaként közölt
egy divatlapban 1872-ben Szép Eliza címen (Milesz, 1872). A népies ifjúsági műveiről
ismert Milesz e fordítása és a ponyva szövege szó szerint azonosak, csak címükben
és a mese tagolásában térnek el egymástól. Bucsánszky ugyanis a ponyváknál megszokott címadási gyakorlatot követve a mesét terjedelmesebb cím alatt hozza, illetve
a ponyvai közlésmódhoz illeszkedően fejezetekre tagolva közli. Elképzelhető, hogy
volt Milesz fordításának az említettnél korábbi közlése is, mely a Szép Elizke… közvetlen forrásaként szolgálhatott, de az is lehet, hogy Milesz maga adta Bucsánszkynak
az Andersen-mese fordítást, melyet aztán a kiadó a szerző és a fordító nevének mellőzésével publikált.53 Milesz fordítása más Andersen mesékkel együtt az Olcsó könyvtár
51

52

53

Lohengrin, a hattyúlovag. Regényes és tündéries történet a régi lovagkorból. Tizenegy érdekes
fejezetben. Budapest, Bíró [1906] /Magyar mesék és ifjúsági olvasmányok könyvtára 23./ [1906],
OSZK 809. 961 és [1913] OSZK 809.740.
A négy kiadás közül az elsőt és az utolsót a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szüry-gyűjteményében
őrzik (jelzetei: 1871, FSZEK Sz 4479; 1894, Sz 4480), míg a másik kettő az Országos Széchényi
Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárában található. (jelzeteik: 1875, OSZK Pny 1.072 (régi jelzet: 18/87) 1882, OSZK Pny 1227 (régi jelzet: 23/36).
Andersen Az útitárs c. meséje is ponyvára került 1873-ban (János utitársa, vagy: Az elvarázsolt
királykisasszony. Igen szép tündéries történet öregek és fiatalok számára. 5 képpel. 1873, Pest,
Bucsánszky, OSZK 325.994), mely Hermann Zoltán szerint a dán mese valamilyen német fordításából készült átköltése (Hermann, 2012, 88.). E mese is megjelent Milesz fordításában (Andersen,
1879, 95–121.), melyet Bucsánszky Milesz fordításával szó szerint egyező módon közölt. Érdekes,
hogy Milesz kiadta a Zádor és Ágota történetét (1867), melynek ugyancsak ismert ponyvafeldolgozása: Zádor és Ágota. Egy igen szép és felette érdekes régi kun történet I. László király idejéből.
Öregek és fiatalok számára. 1873, Pest, Bucsánszky, OSZK 324.670. E három adat alapján arra
következtetek, hogy Milesz Béla és Bucsánszky Alajos szorosabban együttműködhettek ponyvanyomtatványok kiadásában az 1870-es évek elején.
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sorozat Andersen-kötetében is megjelent (Andersen, 1879, 39–62.). A Szép Elizke…
című ponyva négy kiadása tehát egy Andersen-mesét népszerűsített nálunk Milesz Béla
megfogalmazásában a 19. század utolsó harmadában, mely szövegváltozatról tudjuk,
hogy a ponyván kívül folyóiratban és egy Andersen-antológiában is megjelent.
3. A tizenegy királyfi és egy királykisasszony története, vagy: A tizenegy elbűvölt hattyú
Andersen A vad hattyúk című meséje szabadabb átdolgozásának tűnik egy másik ponyvaváltozat is. A tizenegy királyfi és egy királykisasszony története, vagy: A tizenegy elbűvölt hattyú. Igen szép, érdekes és tanulságos tündéries történet című, 32 lapos ponyva
két kiadásáról tudunk, mindkettő Rózsa Kálmánnál jelent meg a 19. század utolsó évtizedeiben.54 A történet főbb vonásaiban követi az Andersen-mesét, azonban semmiképpen sem tekinthető puszta fordításnak, az ismeretlen átdolgozó részben egyszerűsít,
részben azonban ki is egészíti új epizódokkal és motívumokkal a történetet, nyelvi megfogalmazásában pedig népies beszédmódot imitál. Összességében inkább Andersen-átköltésnek tekinthető e kiadvány.
4. A hét holló, vagy: Az apai kivánság
A hét holló, vagy: Az apai kivánság című 11 lapos mese egy másik történettel van egybekötve (A kaliforniai aranybányák származása, vagy: A rabló törpék birodalma), melynek
összesen három kiadásáról tudunk, a legkorábbi 1873-ból Bucsánszky Alajos nyomdájából való, amit Rózsa Kálmán még legalább két alkalommal újra kiadott.55 A ponyvaváltozat közvetlen forrása nem ismert, a feltárt szövegváltozatok közül a Grimm KHM 25.
(A hét holló) szüzséjével rokonítható leginkább, feltehető, hogy a ponyva a Grimmmesének az ismeretlen szerzőtől származó átköltése. A típus népmeseként lejegyzett
magyar variánsai között említettünk egy 1880-as évekre datált kecskeméti változatot,
mely Dékány Ráfael gyűjteményéből származik (A hét holló királyfi. Dékány, 2004,
146–150.). Az már eddig is világos volt, hogy ez a variáns alapvetően a Grimm-féle
A hét holló cselekményét követi, ebben az esetben is feldolgozásról és nem szöveghű
fordításról van szó. Az alföldi népmese és A hét holló… című ponyva filológiai egybevetése azonban meglepő hasonlóságokat eredményezett, a szerkezeti és motivikai egyezések alapján kiderült, hogy Dékány meséjének nem túl távoli forrása A hét holló, vagy:
Az apai kivánság című ponyvakiadvány lehetett. Az alábbiakban egyetlen párhuzamos
szövegrész kiemelésének segítségével azt szeretném érzékeltetni, hogy a ponyvamesében
és a népmesében hogyan fogalmazódik át egy jellemző motívum (a fiúk elátkozása):
„Egy napon nagy vendégséget adott a gróf, melyre igen sok vendég gyült össze.
– Gyönyörű idő volt s a nyitott ablakon a tavaszi nap sugarai ragyogtak be. Lakoma közben egyik a vendégek közül magasztalá a gróf állapotát, elmondá, hogy
mily boldog s végül dicsérőleg emlité, hogy mily szép és derék fiai vannak; de
erre a gróf ingerülten mondá: »Mit érnek nekem fiaim? Bánom is én, ha hollókká
54
55

Jelzeteik: 1881, OSZK Pny 1194 (korábbi jelzet: 22/14); 1890, OSZK Pny 281 (28/15).
Jelzeteik: 1873, OSZK Pny 428 (korábbi jelzet: 16/21), 1891, OSZK Pny 3304 (41/20), 1898 OSZK
Pny 1438 (30/78).
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válnak is.« És ime azon pillanatban nagy szárnycsattogás támadt a teremben,
a hét gróffiu eltünt az asztal mellől s a nyitott ablakon hét holló röpült ki szomoru
károgással” (A hét holló, vagy: Az apai kivánság. 1873, 1–2.).
„Egyszer az történt, hogy a királyné neve napjára igen nagy vendégséget csaptak. Meghívták az ország minden tudós és előkelő emberét. A lakomán az egyik
vendég szebb köszöntőt mondott, mint a másik. És mindegyik dicsérte köszöntőjében a hét szép és jó fiút, úgyhogy a király és a királyné már szinte megunta
hallani a sok dicséretet. Egyszer azt mondja a király egészen bosszúsan:
– Mit ér nekem a hét szép fiú, ha leányom egy sincs… Inkább lenne mind
a hét fiam holló, csak legalább egy leányom volna!
Alig mondta ki a király az utolsó szót, a hét fiú hollóvá változott, felkerekedett és károgva elrepült” (Dékány, 2004, 146.).
A dolgozat terjedelmi korlátai sajnos nem teszik lehetővé az egyébként nagyon izgalmas, részletes szövegelemzést, összességében azonban elmondhatjuk, hogy a népmeseként közölt változat cselekményében és motívumok szintjén is szorosan követi a ponyvát, míg nyelvileg Dékány (és/vagy mesélője) sokat egyszerűsít és rövidít a bonyolult,
terjedelmes és népieskedő ponyvai nyelvezeten.
5. A tizenkét királyfi, vagy: A bűvös liliomszál
A Magyar népmesekatalógus az AaTh 451-es típusnál két ponyvanyomtatványra hivatkozik: a Szép Elizke… mellett utal A tizenkét királyfi, vagy: A bűvös liliomszál. Igen szép
tündéries történet című Bucsánszky-kiadványra is. Noha az MNK e ponyva mellett két
jelzetet is megad, ezek egyikén sem található meg a kérdéses kiadvány.56 Szerencsésen
fennmaradt azonban két szüzséleírás, melyek alapján tudható a kiadványról, hogy 31 oldalas verses feldolgozásról van szó, mely 1875-ben Bucsánszky Alajosnál jelent meg.57
Ami a cselekményt illeti, a tartalmi kivonatokból úgy tűnik, hogy a Grimm testvérek
Tizenkét fivér című meséjét (KHM 9.) követi szorosan a szöveg, különösen a virágszakításra történő átváltozás az árulkodó motívum.
A fentiek alapján az ATU 451-es mesetípus magyar ponyvaváltozatainak forrásaiként különböző európai populáris olvasmányokat jelölhetünk meg. A ponyvaszövegek
között a középkori eredetű hattyúlovag-téma mellett dán és német könyvmesék fordításait/átdolgozásait találjuk. A hattyúlovag… esetében feltehetőleg német népköny56
57

MNK 2, 1988, 231. Az itt hivatkozott jelzetek a következők: OSZK 18/90 és EA 8274/203.
Az OSZK Kisnyomtatványtárában az 1990-es években újrakatalogizálták a ponyvákat, a régi jelzeteket megváltoztatták, de azokról konkordancialistát nem készítettek, e kiadvány ma már sem
a cédulakatalógusban, sem pedig a helyrajzi naplóban nem szerepel. Az OSZK-ban őrzött Borzsákféle ceruzás cédulakatalógus a ponyva cselekményleírása mellett három példányra is hivatkozik.
Az Etnológiai Archívumra utaló EA-jelzeten egy Schram Ferenc által az OSZK-ponyvák alapján
készített gépiratos tipológiai jegyzék található, ennek 203. oldalán az elveszett ponyva szüzséje
olvasható. A Borzsák-féle cédulakatalógus címleírása a Schram-jegyzéktől némiképp eltér: „A tizenkét királyfi, vagy: A bűvös liliomszálak. [Többesszámban: D. M.] Igen szép tündéries történet.
5 szép képpel. Bp., 1875. Bucsánszky Alajos 31 lap (Vers)- Jelzet 18/90. (Három példány).”
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vi átvételről van szó, két ponyvamese forrása Andersen (A vad hattyúk), további kettőnek pedig feltehetőleg a Grimm testvérek (A hét holló és a Tizenkét fivér) meséi voltak.
A könyvmesék hazai fordítástörténete a tömegkultúra kialakulásának idején az ún. elit és
a populáris kultúra közti átjárhatóságot mutatja. A kutatás során világosan kirajzolódott
az, hogy a mesekönyvek, a folyóiratos szövegközlések és a ponyvanyomtatványok ugyanazokat a szövegeket közvetítették a társadalom különböző csoportjai számára. Jó példa
erre egy népies ifjúsági író és nagykunsági tanító Andersen-fordítása, mely mint láttuk,
néhány év különbséggel megjelent egy pesti divatlapban, egy önálló fordításkötetben
és ponyván is.
A szóbeliként nyilvántartott szövegváltozatok közül három variánsnak sikerült
a közvetlen ponyvaforrását is megjelölni. E jellegzetes populáris olvasmánytípus szóbeliségre gyakorolt hatása azonban – a mesetípus öt feltárt ponyvaváltozatának tucatnyi
kiadása ismeretében – ennél jóval nagyobb arányú lehetett.58
Összegzés
A dolgozat egy mesetípusnak a 19. századi magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségben és
szóbeliségben való megjelenését vizsgálja, és arra tesz kísérletet, hogy ezek egymáshoz való viszonyát tisztázza. Ennek érdekében a dolgozat könyvészeti adatok sorával
azt bizonyítja, hogy a mesetípus jelenléte külföldi meseszövegek fordításai és átdolgozásai révén az 1840-es évektől folyamatosan adatolható a magyar nyelvű nyomtatott
írásbeliségben. A típusra jellemző szüzsét és motívumkészletet mesefordítások, gyerekmese-könyvek, folyóiratok és ponyvanyomtatványok számtalan kiadásban népszerűsítették nálunk, mely a könyvpiaci tömegtermelés élénkülésével, valamint a nemzeti
gyermekirodalom erősödésével még intenzívebbé vált. Az európai könyvmesék fordításai, köztük a vizsgált mesetípus szövegváltozatait szerepeltető kiadványok, az 1900as évek legelejétől már közművelődési könyvtárak kötelező darabjaivá is váltak. Mire
megindult a nagyarányú magyar népmeseszöveg-gyűjtés a 20. században, addigra egy
hatalmas, fordításokon és átdolgozásokon alapuló nyomtatott szövegkorpusz állt a különböző társadalmi rétegeket elérő kiadványtípusok olvasóinak és azok hallgatóinak
rendelkezésére. A mesetípus vizsgált három altípusának mindegyike képviseltette magát a korabeli magyar nyelvű fordításirodalomban. A feltárt adatok alapján úgy tűnik,
hogy az 1. altípust Andersen A vad hattyúk című meséje reprezentálta nálunk leginkább,
a másodikat Grimmék Tizenkét fivére, míg a harmadikat kezdetben Bechstein A hét holló című meséje, majd pedig egyre hangsúlyosabban ugyanennek a mesének a grimmi
verziója (KHM 25.). E mesék olyan gyűjteményekben jelentek meg, amelyeket a 19.
századi nemzetépítő törekvések hívtak életre és amelyekkel szerzőik a saját nemzeti kulturális örökségük forrásaira igyekeztek emlékeztetni kortársaikat. A korszakban
állandósultak a mesetípus magyar szóbeliségből gyűjtött variánsainak főbb elemei is,
melyek nagyobbrészt a Grimm testvérek és Ludwig Bechstein, kisebb részben Hans
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Dégh Linda meglátása az, hogy a 20. században gyűjthető népmeseszövegek nagy része létezését
különböző ponyvakiadványoknak köszönheti (Dégh, 1946–1947, 92.).
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Christian Andersen meséinek hatását mutatják. Végső soron a meséskönyvekben, folyóiratokban és ponyván terjedő európai mesefordításokat és meseátdolgozásokat a magyar
szóbeliségből származó variánsokkal egybevetve világosan kirajzolódnak azok a szövegpárhuzamok, amelyeken keresztül igazolható, hogy ezek az olvasmányok nyomot
hagytak a népmeseként rögzített szövegváltozatokon.59
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Mariann Domokos
The emergence of The Maiden Who Seeks Her Brothers tale
type (ATU 451) in 19th-century Hungarian popular readings
and orality
The paper examines the emergence of a fairy tale type in 19th-century Hungarian literacy
and orality. The sujet and motifs characteristic of the tale type have been popularized in
Hungary in numerous publications of translated fairy tales, children’s books, periodicals,
and pulp magazines, further bolstered by the intensification of mass production in the
book market and the expansion of national children’s literature. In order to learn about
the Hungarian versions of the tale type, the history of the Hungarian reception and
translation of the tales of Bechstein, Grimm, and Andersen must be explored. The book
tale (Buchmärchen) adaptations of the tale type represent a specific form (defined jointly
by collectors/writers, publishers, and readers) of the transmission of the past, which,
thanks to a number of reprints and translations, have become institutional tools for the
heritagization of European fairy tales. Through the presentation of the written routes of
transmission of the tale type, the paper highlights how the European fairy tale tradition
as a universal intellectual cultural heritage became part of Hungarian literary culture
and folklore in the second half of the 19th century.
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