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(Folytatás előző lapszámunkból)
A második részben az elsőből csak a hő 

és segítői szerepelnek, semmilyen más 
mó don nincsen a kettő logikai kö vet ke ze-
tes ség ben. Felépítéseben, ugyanúgy mint 
az e lő ző epizód, egy kerek egész, melyen 
belől is megvan a már említett hármasság: 
a kez de ti szituáció (a herceg és az állatok 
ba ran golnak), majd a hős tudomást szerez a 
baj  ról és ennek legyőzésére indul, és végül 
a szerencsés megoldás, mely biztosítja a 
sze replőnek a megigért jutalmat. 

A harmadik rész már igazán váratla-
nul jön, hiszen általában a mese azzal 
végződik, hogy a jó, becsületes és bátor 
főszereplő el nyeri a királykisasszony kezét, 
valamint a birodalom felét, utána pedig 
nem marad más teendője, mint meghá-
zasodni és bol do gan élni haláláig. Ebben 
az esetben meg le petés vár az olvasóra, a 
hős nem fogadja el a jutalmat, elhalasztja 
ennek átvételét, a zért, hogy új kalandokba 
keveredjen, me lyet szintén megold, de már 
nem erővel győ zi le, hanem furfangal, saját 
cselszövésével lep lezi a cigányt.

Az előbbiekben bemutatott hármas fel-
osz tás szempontjából kell megfigyelnünk 
a mor fológiai felépítését is a vizsgált me-
sének. Ha amint mondtuk, eltekintünk a 
tol vaj se reg gel való viaskodástol, illeteve az 
első rész kiinduló szituációjának vesszük, 
a fel so rol funkciókat a következőképpen 
cso por tosíthatjuk, az előzően elkülönített 
ré szek nek megfelelően:

1. A VI. típustól a XXV-ig felsorolt funk-
ci ók tartoznak ide.

2. A XXVI.-ik és XXXI. számokkal el-
lá tott típusok közt terjed. 

3. Számozásunknak megfelelően a 
XXXII. és XXXVIII. típusok cselekmé-
nyéi fog lalandók bele.

Ezen a felosztáson belöl, a mese nagy 
rész ben megfelel a V. J. Propp által vázolt 
fel osztásnak. A különbségel, eltérések leg-
in kább a már tárgyalt összetettségből szár-
maz nak, mert ezek meggátolják a típusok 
sor rendbe való fellépését. Más esetekben 
pe dig újra meg újra ugyanaz a típus fordul 
e lő, minden részben megtalálható például a 
viaskodás, vagy küzdelem és ezt kö vetően 
az ellenfél legyőzése. 

Propp felosztásához viszonyítva azon-

Tomos Tünde: Barangoló

ban a részeken belöl is találunk eltéréseket. 
Ve gyük tehát szerre a három meserészt és 
vizs gáljukmeg hogy felel meg, illetve tér 
el et től a magyar mese szerkezete.

A kiinduló szituációtól a tilalomhoz 
jutunk, ezt azonban nem a hősnek szabják 
ki, ha nem ő maga a testvére számára. Ezt 
a vál to zatot Propp nem említi, nála csak a 
hős kap hat tiltó parancsot. A lány azonban 
meg sze gi a parancsot és ez hozza magával 
a cse lekmény további fejlődését. A fősze-
replő ká ra e változatban nem egyes, hanem 
ket tős és nem is egyszerre nyílvánul meg a 
kéz rejátszás után. Az első abbal áll, hogy 
a her ceg kisasszony megszereti a tolvajt, 
ez zel átálva annak pártjára, majd a második 
kár a tányér elvesztését jelenti, és itt már 
kö veti az összehasonlítás alapjául vett osz-
tá lyozást, mely szerint a veszteség a kéz-
re játszás után következik. A tudakozódás 
tí pusa is eltérő, hiszen szó sincs bármilyen 
faj ta kikérdezésről, nem beszélnek errő a 
sze replők, csak abban nyílvánul meg, hogy 
a lány és a tolvaj cselt sző hősunk ellen. 

Továbba viszont így alakul a mese. 
1. A hős, ennek testvére és a tolvaj
A hercegfiú és a rókák, medvék, far ka

sok királya:
1. kiinduló szituáció
2. tilalom
3. tilalom megszegése
4. károkozás
5. tudakozódás
6. cselvetés
7. kézrejátszás
8. hiány
9. hiány tudatosulása
10. ellenakció
11. útra kelés
12. adományozó első funkciója: ál la-

tokkal va ló küzdelem
13. reagálás a könyörgésre
14. varázseszköt megkapja a hős
15. hiány megszünése
16. cselszövés
17. kézrejátszás
18. károsulás
19. küzdelem
20. győzelem
21. leleplezés
22. büntetés
A V. J. Propp által fölvázolt típusok sor

rendje:
1. kiinduló szituáció
2. eltávozás
3. tilalom
4. tilalom megszegése
5. tudakozódás
6. cselvetés
7. kézrejátszás
8. károkozás
9. hiány
10. hiány tudatosulása
11. ellenakció
12. útnak indulás
13. adományozó első funkciója: próba, 

ki kérdezés, támadás
14. reagálas 
15. varázseszköz elnyerése
16. térbeli helyváltoztatás két birodalom 

kö zött
17. küzdelem
18. megbélyegzés
19. győzelem
20. hiány megszünése
21. visszafordulás
22. üldözés
23. megmenekülés
24. keresés tárgyának helyére való 

eljutás
25. felismeretlen megérkezés
26. álhős jogtalan követelése
27. nehéz feladat
28. megoldás

29. a hőst felismerik
30. álhős leleplezése
31. transzfiguráció
32. ellenség büntetése
33. esküvő
2. A hős és az őt segítő állatok meg

men tik a királykisasszonyt
A hercegfiú és a rókák, medvék, far ka

sok királya:
1. kiinduló szituáció
2. eltávozás
3. értesülés  a bajról
4. ellenakció
5. küzdelem
6. győzelem
7. baj megszünése 
8. esküvő – megvalósulatlan
A V. J. Propp által fölvázolt típusok sor

rendje:
1. kiinduló szituáció
2. eltávozás
3. tilalom
4. tilalom megszegése
5. tudakozódás
6. cselvetés
7. kézrejátszás
8. károkozás
9. hiány
10. hiány tudatosulása
11. ellenakció
12. útnak indulás
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Lapszámunkat a 
Ne m  zeti Kulturális 
Ö rökség Mi nisz té-
riuma tá mo  gat ta.

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

Budapest, 1961. III.
Kedves Andriskánk!

Hosszú levél írására készülök már rég 
ó ta. Gondolatban már százszor elmondtam 
Ne ked, hogy mennyire örvendtünk kedves 
so raidnak és a fényképnek is.

Fényképedet ide tettem az íróasztalomra 
és úgy érzem, mintha nálad lennék. Meg ál-
lok az íróasztalod mellett, nézem: Asz ta lo-
don Sárika fényképe és sok-sok irat, könyv... 
és Te, Adriska. Olyan szomorúan né zel, 
olyan komoly vagy és olyan egyedül vagy. 
De most már nem vagy egyedül, ide jöt tél 
hozzánk, itt vagyunk melletted. Va la hány-
szor ránézünk a pépre, mindig kér de zünk 
Tőled valamit, Andris. Azt kérdezzük, hogy 
mire gondolsz?

Azt írod, hogy azért küldöm a fényképet, 
hogy lássátok, mivé lesz az ember. Hát nem 
o lyan veszélyes, mint amilyennek írod, And-
ris ka. Egy kicsit szomorú és elgondolkozó 
vagy, de még nem vagy öreg ember. A fejed 
nem kopasz, a hajad még a fejeden van szép 
rendben, mint fiatal korodban, írod hogy 
tes ti fájdalmaid nincsenek. Hála Istennek, 
még van remény a teljes rendbejövéshez.

Írod azt is hogy orvosi kezelésben van 
ré szed, mert a beszélőképességed meg-
rom lott. Andriskám, nem tudom, hogy or-
vo said milyen metódus szerint kezelnek, de 
ne kem volna egy jó gyógyszerem: próbáld 
meg felkeresni egészen régi, gyermekkori 
ba rátaidat, mondjuk azokat, akikkel a kép-
ző ben jártál, vagy tanártársaid társaságában 
le gyél sokszor. Magad sem tudod miért, 
ho gyan, de meg fogod látni, hogy anélkül, 
hogy ész revennéd, azonnal folyamatosan 
fogsz be szélni. Nem vagyok orvos, de egész 
biz to san sejtem, hogy ez lelkibajok kö vet-
kez mé nye Nálad.

Nálam is előfordult ilyen jelenség. Ha 
i de genekkel beszéltem, nehezen tudtam 
ki mon dani azt, amit elgondoltam. Ilyenkor 
in kább mély hallgatásba merültem De ha 
régi ba rátnőimmel beszéltem, a beszéd ment 
fo lya matosan, mintha soha nem lettek volna 
i lyen zavaraim. Figyeld csak meg magadat, 
majd rájössz arra, hogy igazam van.

Aztán az is jó lesz, ha sokat olvasol, és-
pe dig hangosan szavalj lehetőleg klasszi ku-
sokat. Ezt nekem nem orvosok ta ná csol ták, 
hanem saját magam próbáltam ki. Túl so kat 
vagy egyedül, Andris. Nagy ma gá nyod ban 
a beszélő faciálisaid nem mű köd nek úgy, 
ahogy kell. Igen szeretném, ha a fen ti me-
tódust megpróbálnád és aztán az e redményt 
megírnád nekem. Nem hinném, hogy más 
oka lehet beszédzavarodnak, mint hogy túl 
sokat vagy egyedül, és azokkal a kikkel 
érintkezel, nagyon rövidlélegzetű be szédet 
folytatsz. 

Írod, hogy csak akkor határozod el magad egy 
társasutazásra, ha fenti bajodat meg gyó gyítják.

Nyár az még soká lesz. Remélem, addig 
min den rendben jön. Meglátod, olyam szó no-
ki beszéded lesz, hogy senki sem  fog szó hoz 

jutni melletted. Na, nevess egy kicsit And-
riska, és ne vedd olyan tragikusan a dol got!

Még valamit. Emlékszel szegény Jan-
csink ra? Őt Ranschburg professzor kezelte 
volt, a világhírű specialista. Ennek egy 
köny vét olvastam, amelyben azt írja, hogy 
az idegbajosoknak igen fontos, hogy gyer-
mek kori barátok társaságát keressék fel, és 
azokat a helyeket, ahol gyermekkorban él tek. 
Igaz ugyan, hogy Te mindig ott vagy, de „hol 
vannak a régi játszótársak”? Ke resd!

A csóngó magyarok találkozójára mi is 
kap tunk Benedektől meghívót. Nagy él-
mény volt számunkra ez a találkozó. Ott 
vol tak Pajorék, pedig mi nem beszéltünk 
össze. Ott volt Istók János bácsi, a szob-
rász művész. Korán érkeztünk (mert én 
meg tanultam katonafőnökeimtől a pon tos-
sá got), már ott volt az öreg János bácsi is 
pon tosan. Mi négyen voltunk az elsők. Irén 
Is tók bácsi mellé került és én velük szem ben. 
Egész este beszélgettünk régi dol gok ról. 
Nagyon jól esett nekem, hogy é des a pám ra 
emlékezett. Emlékezett aztán arra, hogy 
valahányszor Hétfaluba ment lá to ga tó ban 
a régi időkben Gödri Kata (így mond ta), 
Kata néném mindig csokorral üd vözölte őt. 
Beszélt édesapádról is, hogy milyen te kin-
télyes, igazi magyar ember volt. Majd nem 
könnyek jöttek a meghatódottságtól a sze-
membe. Istók bácsinak a felesége is él. Azt 
mondja: „feleségemnek legnagyobb bá na ta, 
hogy öregszik... Már 82 éves, és ha nem 
megy a lift, akkor nehezére esik a be vá sárolt 
holmikat felcipelni a harmadik e me letre, de 
azért felcipeli”.

Megígérte, hogy a nyár folyamán, ha 
majd nyílnak a rózsák, el fog jönni hozzánk 
a feleségével. Csak azt kötötte a szívemre, 
hogy pontosan írjam meg, hogyan kell 
hoz zánk jutni. Természetesen, hogy úgy 
gon dol tam, hogy majd értük megyünk, és 
e gyütt kijövünk hozzánk.

Az öreg nagyon jól néz ki. Pirospozsgás 
ar ca van – mint a mi apánknak volt –, sza-
kál a még nem teljesen ősz. Kedves, mo soly-
gós az arca. Apostoli nyugalom van e gész 
lényében. Kétszer 2–2 deci vö rös bor ral 
koccintgattunk, aztán elbeszélgettünk a töb-
biekkel is. Pajorék később jöttek, messze ke-
rültek tőlünk, de velük majd ki be szélgetjük 
magunkat később. Bandiéknál is voltunk, 
mert kíváncsi voltam, mi van Ve led. Mutatta 
a lapodat, melyben írtad, hogy saj nálod, 
hogy a búcsúlátogatásodkor nem vol tál 
otthon, ő is nagyon sajnálja.

A csángó összejövetelek adminisztrációját 
vállaltam. Kelemen Kálmán meghatottan 
vet te tudomásul, és kért, hogyha nem esik 
ter hemre, kérjem el tőle a lapokat, illetve 
a meg hívókat és írogassam meg. Társunk 
össze mi, járjunk el többször oda és töltsünk 
e gyütt néhány kedves órát.

Igen kedves társaság volt együtt. Ör ven-
dek, hogy megismertük őket. Nem nagyon 
messzire van tőlünk. Innen gyaloglással és 
vil lamos úttal együtt maximum há rom ne-
gyed óra, a Gül Baba Étterem a Margit híd 
nyu gati oldalán van. Busszal, ha jól megy 
fél óra alatt ott vagyunk.

Magamról nem írhatok mást, Andriskám, 
mint hogy változatlanul fáj az ujjam, járok a 
Lu kácsba, vagy a Császár fürdőbe, melyet 
1570-ben Szokoli Musztafa építtetett. Török be -
tűkkel a bejáratnál egy táblán ez a felirat áll:

1. A gyógyulás helye ez a hajlék.
2. A titkok uralkodása alatt áll.
3. Szenvedőkkel van az Úr, nagy te rem tő.
4. Őt tartsd emlékezetedben, és cselekedj 

a próféta parancsa szerint.
5. Alkoss olyant, amilyent nem látott még 

a világ.
6. Ha a boldogság birodalmának ne vez-

nék e helyet, megérdemelné, mert hasonló 
a földön nincs.

7. Ezen csodálatos építmény ke let ke zé sé-
ről azt mondja a történet, hogy Sz.  Musz tafa 
nagyvezír alkotta ezen fenséges haj lékot.

Amint látod, ezzel szórakozom, Andriska, 
hogy szépen leírtam magamnak a tábla fel-
i ratát, mert én már ilyen kíváncsi vagyok.

Ezen fenséges hajléktól várom gyó gyu-
lá somat. Egyet azonban már elértem, azt 
hogy mióta a Császárba járok, úgy alszom, 
mint még soha. Olyan álomszuszék lettem, 
hogy nem érdekel sem rádió, sem televízió. 
A hogy a fejemet leteszem, abban a pil la nat-
ban elalszom. Ha ébren vagyok, olyan kí nos 
álmosság fog el, hogy nem birok magam-
mal. Ilyenkor arra is gondolok, hogy de jó 
volna mindent rendben tudni, aztán mé lyen, 
nagyon mélyen, talán örökre el a ludni.

Igen ám, de ezt csak úgy gondoltam. 
Kép zeld: a múltkor azt álmodtam, hogy 
a Lu kács uszodában úszkáltam, mint 
szok tam, egyszer csak úgy éreztem, hogy 
be le fulladok a vízbe , erre olyan segítség-
kia bá lást rendeztem, hogy az egész házat 
fel ve zényeltem. És felébredtem. Szóval 
Isten meg mutatta nekem, hogy nem is olyan 
egy sze rű meghalni, és nem is igaz, ha azt 
mon dom, hogy bár elaludnék örökre, mert 
hiszen pró bára tett. Irén borzasztóan szidott, 
hogy i lyen fura álmaim vannak, még éjjel 
sincsen nyug ta tőlem, de hiszen én erről 
nem te he tek. Amit az ember álmában tesz, 
az ellen nincs paragrafus.

Azt hiszem mindenről beszéltem, le vél-
pa pírom végére jutottam. Áldjon az ég, jó 
éj szakát Neked is.

Szeretettel ölelünk mindnyájan:
 Margit

Egy válaszlevél
E hó folyamán három kirándulóvonat is 

in dul innen felétek. Sajnos gyógy kezelésem 
miatt egyikkel sem mehetek. Ez részben az 
oka, hogy szokásomtól részben eltérően ked-
ves soraidra csak egy hónap múlva vá la szolok.

A korommal járó szervezeti bajok 
gyen gít nek napról napra. Testi fájdalma-
im e gyál talán nincsenek, mégis naponta 
gyógy sze rek, vitaminok beszedésére kény-
szer get nek orvos ismerőseim, s hetente két 
na pon: hétfőn és csütörtökön olyan injek-
ciót ka pok, hogy az orvostól lakásomig 
szé del gek. Ez a kúra három hónapig tart, s 
mert be szélőképességem nagyon csökkent, 
cél ja azt helyrehozni.

Hogy mennyire sikerül, azt a jövő mu-
tatja meg. Azért írom meg, hogy az év első 
fe lé ben szó sem lehet találkozásunkról.

Örvendek, hogy gyermekkorod egyik 
ked ves emlékét idézhettem fel küldött la-
pom mal. Itt a könyvkereskedésekben még 
ta lálok ehhez hasonlókat. Azokat mind 
sor ra el fogom neked küldeni már azért 
is, hogy erősítsék azt az elhatározásotokat, 
hogy még egyszer felkeressétek szü lő föl-
de teket.

De csináltatok rólam egy fényképet, 
hogy lássátok mi lett belőlem 15 év alatt. 
U gyanis az a kép, amit korábban kül döt tem 
1945-ben készült. Egyik u no ka test vé rem 
nevem napján azzal köszöntött, hogy hoz ta 
fényképező masináját, és kez det le ges tu-
dásával lefényképezett. íróasztalom mel lett 
ülök, előttem feleségem leánykori ké pe, 
mellette a Károly és a te fényképed. Ha egy 
hivatásos fényképész csinálta vol na, akkor 
másképp néznék ki, de így a ter mé szetes.

Rátérve a sírfeliratok aranyoztatására, 
ab ban igazat adok Neked, hogy a mai 
vi lág ban nem sok embert érdekel, hogy 
ki nyug szik abban a szürke gránitkővel 
meg je lölt sírban, azonban ha az oly fen-
nen hir de tett közösségi érzés mégiscsak 
betölti a lel keket, lesznek olyanok, akik-
nek eszükbe fog jutni, hogy az a Gödri 
János köz- és vál tóügyvéd volt vidékünk 
egyetlen kö zép fo kú iskolájának, annak a 
hosszúfalusi mű fa  ragászattal összekötött 
felső nép is ko lá nak 1878-tól kezdve első 
gondnoka, a hon nan Köllő Miklós és Istók 
János neves szob  rászművészek kerültek 
volt ki.

(Folytatása a 4. oldalon.)

• Közzéteszi: Hochbauer Gyula

B á l i n t  A n d r á s  l e v e l e i b ő l
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H é t f a l u s i  m a g y a r  n é p m e s e  v á l t o z a t o k
(Folytatás az 1. oldalról.)
13. adományozó első funkciója: próba, 

ki kérdezés, támadás
14. reagálas 
15. varázseszköz elnyerése
16. térbeli helyváltoztatás két bi ro dalom 

köz ött
17. küzdelem
18. megbélyegzés
19. győzelem
20. hiány megszünése
21. visszafordulás
22. üldözés
23. megmenekülés
24. keresés tárgyának helyére való el ju tás
25. felismeretlen megérkezés
26. álhős jogtalan követelése
27. nehéz feladat
28. megoldás
29. a hőst felismerik
30. álhős leleplezése
31. transzfiguráció
32. ellenség büntetése
33. esküvő
3. A hős, a királykisasszony és az álla-

tok vándorlása
A hercegfiú és a rókák, medvék, farkasok 

királya:
1. kiinduló szituáció 
2. károsodás (halál és rablás)
3. varázseszköz segítségével a halálból 

va ló visszatérés
4. baj(a királylány lakodalma)
5. a hős értesül a bajról 
6. ellenakció
7. útnak indulás
8. térbeli helyváltoztatás (visszamegy a 

vá rosba)
9. küzdelem (mesélés)
10 győzelem
11. az ellenség leleplezése
12. az ellenség büntetése
13. esküvő
A V. J. Propp által fölvázolt típusok sor

rendje:
1. kiinduló szituáció
2. eltávozás
3. tilalom
4. tilalom megszegése
5. tudakozódás
6. cselvetés
7. kézrejátszás
8. károkozás
9. hiány
10. hiány tudatosulása
11. ellenakció
12. útnak indulás
13. adományozó első funkciója: próba, 

ki kérdezés, támadás
14. reagálas 
15. varázseszköz elnyerése
16. térbeli helyváltoztatás két birodalom 

kö zött

17. küzdelem
18. megbélyegzés
19. győzelem
20. hiány megszünése
21. visszafordulás
22. üldözés
23. megmenekülés
24. keresés tárgyának helyére való eljutás
25. felismeretlen megérkezés
26. álhős jogtalan követelése
27. nehéz feladat
28. megoldás
29. a hőst felismerik
30. álhős leleplezése
31. transzfiguráció
32. ellenség büntetése
33. esküvő
A táblázatokból világos, hogy mennyire 

el tér a mese részeinek morfológiai e lem zé se 
Propp elméletétől. Sok mozzanat ki ma rad, 
felcserélődik a sorrend, sokkal rö vi debb a 
részletek felvázolása. De lássunk hogy ala-
kul az elemzés ha nem külön vesszük az epi-
zódokat, hanem akár mennyire is elválnak 
egymástól, kerek e gész nek tekintjük őket. 
Ezt szintén táb lá zat tal fogom ábrázolni.

A hercegfiú és a rókák, medvék, farkasok 
királya:

1. kiinduló szituáció
2. tilalom
3. tilalom megszegése
4. károkozás
5. tudakozódás
6. cselvetés
7. kézrejátszás
8. hiány
9. hiány tudatosulása
10. ellenakció
11. útra kelés
12. adományozó első funkciója: állatok-

kal va ló küzdelem
13. reagálás a könyörgésre
14. varázseszköt megkapja a hős
15. hiány megszünése
16. cselszövés
17. kézrejátszás
18. károsulás
19. küzdelem
20. győzelem
21. leleplezés
22. büntetés
23. esküvő - megvalósulatlan 
24. kiinduló szituáció 
25. eltávozás 
26. értesülés  a bajról
27. ellenakció
28. küzdelem
29. győzelem
30. baj megszünése
31. kiinduló szituáció 
32. károsodás (halál és rablás)
33. varázseszköz segítségével a halálból 

va ló visszatérés

34. baj(a királylány lakodalma)
35. a hős értesül a bajról 
36. ellenakció
37. útnak indulás
38. térbeli helyváltoztatás (visszamegy 

a városba)
39. küzdelem (mesélés)
40. győzelem
41. az ellenség leleplezése
42. az ellenség büntetése
43. esküvő
A V. J. Propp által fölvázolt típusok 

sorrendje:
1. kiinduló szituáció
2. eltávozás
3. tilalom
4. tilalom megszegése
5. tudakozódás
6. cselvetés
7. kézrejátszás
8. károkozás
9. hiány
10. hiány tudatosulása
11. ellenakció
12. útnak indulás
13. adományozó első funkciója: próba, 

ki kérdezés, támadás
14. reagálas 
15. varázseszköz elnyerése
16. térbeli helyváltoztatás két birodalom 

kö zött
17. küzdelem
18. megbélyegzés
19. győzelem
20. hiány megszünése
21. visszafordulás
22. üldözés
23. megmenekülés
24. keresés tárgyának helyére való eljutás
25. felismeretlen megérkezés
26. álhős jogtalan követelése
27. nehéz feladat
28. megoldás
29. a hőst felismerik
30. álhős leleplezése
31. transzfiguráció
32. ellenség büntetése
33. esküvő
Így sem figyelhetjük meg minden típus 

sze replését, csupán azt láthatjuk, hogy 
e gyes pontok többször is megjelennek. 
Ezek kö zül a legfontosabbak az eltávo-
zás, a hi ány, a küzdelem és az ezt követő 
győzelem. Az esküvő típusa is kétszer 
jelenik meg, de e lőször nem valósul meg, 
elhalasztódik. 

Hétfalusi népmesékben megtalálhatóak 
Propp morfológiájának elemeinek nagy 
ré sze, azonban sok olyan is van, ami innen 
hi ányzik, elmarad a hős megbélyegzése, 
az ül dözés, visszafordulás, megmenekülés, 
az ál hős jogtalan követelőzése, a transz fi-
gu rá ció.

A sorrend legtöbb esetben be van tartva, 
hi szen nem találunk példát arra, hogy az 
út ra kelés a hiány felismerése előtt, vagy 
a győ zelem a küzdelem előtt következzen 
be. Mé gis van egy példa a sorrend fel-
cse ré lé sé re, mely ellentmond Propp azon 
meg ál la pításának, mely szerint a funkciók 
sor rend je mindig ugyanaz: a károsodás a 
csel szö vést és a kézrejátszást előzi meg.

A barcasági népmesékkel kapcsolatosan 
meg említhetjük ezek időben is kialakult 
vál to zatát. Ezt legjobban a Horger Antal 
átal gyűj tött Erős János és Sípos Bella át-
dol go  zá sában megjelent Nagyerejű János 
cí mű me sék alapján tehetjük. 

Erős János egy lustáról szól, aki soha 
sem mit nem akar csinálni, de húszeszten-
dős ko rában segíteni akar a szomszéd ház 
é pí té sénél. Itt adódik alkalma rendkívüli 
erejét be mutatni. A bíróhoz is eljut híre, így 
szer ző dik el egy esztendőre azzal a feltétel-
lel, hogy a gazda és szolga közül, aki előbb 
meg haragszik, annak hátából, bocskort és 
szí jat hasínak. 

Első munkája a ciheres kiirtása és a ju-
hokra való vigyázás, de amíg ételt nem 
kap, a juhokat kezdi levágni és megsütni, 
mun ká ját csak akkor végzi, mikor fel ta risz-
nyáz zák. Ezután szántani kellett, de minden 
dél ben Jánosnak mennie kellett, ezért ha-
zajárt. Ott volt azonban a bíróné szeretője, 
akit el kel lett bújtatni. Első nap a kemence 
mögé ment, másnap pedig gyapjús kádba 
bújt. Já nos mindig kitalált valami dolgot, 
mikor ha zaért délben: először karókat do-
bott be a kemence mögé, majd lefórrázta a 
gyapjút és vele együtt a kántort. 

A bíróné, látva, hogy nem lehet bírni 
vele, ar ra bíztatta férjét, hogy szabaduljanak 
meg a bolondtól. Így küldik el az erdőbe 
az disz nó csodra és ennek pásztora után. 
Mível a bí rónak semmi disznója nem volt 
az erdőbe, Já nos egy csoport vaddisznót 
és az ezt ke rí tő medvét hajtotta haza. Ott-
hon, nem lévén mit csinálni a sok állattal, 
levágták őket, a húst pedig egy kiszáradt 
kútba rakták. A bí ró arra gondolt, hogy így 
elpusztíthatja szol gáját, mikor ez lent van 
a kútban, rátesz egy malomkövet, s ez így 
nem tud kijönni. Já nos azonban könnyen 
elmozdította a kö vet és kijött. 

Ekkor érkezett a hírmondó, hogy erős 
em ber kellene, aki háborúba menjen. Oda 
kül di el a gadza szolgáját, abbna re mény-
ked ve, hogy valahogy csak ottmarad. A 
csa tát János puliszkafőzéssel kezdi, de 
nem e het nyugodtan, mert egy ágyúgólyó 
össze tö ri üstjét. Erre nagyon meghargszik  
a nagy erejű, egy sátarlábbal egyedül elveri 
az ellenséget. 

Ezt meghallja a király, magához hívatja Já-
nost, leányát és királyságának felét adja ne ki.

(Folytatása a következő lapszámban.)
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• Hochbauer Gyula

Bálint András...
• Török László lelkipásztor

E g y  h í r  -  é s  u t ó r e z g é s e i
2007. május 27-én, pünkösd va sár-

napján, a hosszúfalu-alszegi, Bol dog 
Apor Vilmos templomban, az Ausztri-
ában élő Antal házaspár Be szélgetések 
Istennel című elő a dá sát hallgathatta a 
szép számú kö zön ség.

Egy általam tisztelt, régi sajtóstól – a „ré gi” 
itt nem az életkor, hanem a pályán szer zett 
tapasztalat és az ezt fölhasználó böl cses ség 
mértékegysége –  olvastam nem rég a követ-
kező mondatot: „Egy hírnek min den esetben 
öt alapvető kérdésre kell vá laszt adnia: Ki? 
Mit? Mikor? Hol? és Miért?”

És e kritérium kapcsán el gon dol koz hat-
tam azon, hogy micsoda torzszülött, „gén-
ke zelt” és ezért „egészségünkre ártalmas” 
hír özönnel árasztanak el minket az arra 
hi va tottak nap, mint nap. A következő gon-
do latom viszont az volt, hogy ha ez az állítás 
i gaz, akkor nem csupán a friss-meleg vagy 
ép pen forró, szenzációs, idegborzoló tu dó sí-
tások számíthatnak igazi hírnek, nem csu pán 
azok érdemelnek figyelmet, amelyekben 
a KI vagy MIT kerül szalagcímbe, hanem 
azok is érdeklődésre tarthatnak számot, me-
lyek talán éppen a MIÉRT-re próbálnak – ha 
mégoly félénken is – választ keresni. 

Ez bátorított egy olyan eseményhez való 
vissza térésre, amely nagyon vékony saj tó-
nyil vánosságot kapott ugyan, de hatásában – 
re mélem – túlnő ezen. No, de  lássuk szé pen, 
sorjában, az említett kérdések szerint.

Ki?
Antalné Sebestyén Ágnes és Antal Imre 

ne ve – Istennek hála – egyre ismerősebben 
cseng most már a Barcaságon is. Az Er-
dő szent györgyről, illetve Csíkmadarasról 
indult utak a temesvári Műegyetemen 
találkoztak, hogy aztán Erdélyből Ausztria 
felé ka nya rod va haladjanak a kettős cél 
felé: egyrészt – Ábel módra – valahol otthon 
lenni a vi lág ban, másrészt – ember módra 
– hasz nos sá lenni benne. És Antaléknak 
sikerült. Lát szólag igazi világpolgárokként 
járnak-kel nek Európa magyarlakta vidékein, 
és el mon dásuk szerint egyaránt otthon érzik 
ma gu kat az ausztriai Streiffingben, a szerbiai 
Új vidéken, a felvidéki Pozsonyban, és Bu-
da pesten is, de mindeközben – Mikes mód ra 
– el nem feledhetik Erdélyt.

Mit?
Előadás, hangverseny, műsor? Talán 

mind három és egyik sem. Mert a „Be-
szél ge tések Istennel” valami külön műfajt 
kép vi sel. Meghatározatlan, beskatulyázni 
sem en gedi magát. Akár Augustinus „Val lo-
má sa i”, egyszerre szent és profán, az Istent 
és ön magát kereső ember számára nagyon 
is me rős. Létkérdések rózsafüzére, de nem 
fi lozófiai magasságokban szárnyaló, hanem 
em berközelben, lélek-közelben maradó. 
Kér dések és válaszok emberségről, hitről, 

dön tésekről és azok felelősségéről, csa lád ról, 
népről, nyelvről, magyarságról és euró pa-
iságról. Szolgálat ez, amit Antalék vál lal tak, 
a leghitelesebb „közszolgálat” – ki mon da ni 
azt, ami annyiunkban feszül vagy épp szuny-
nyad. Előadás, hangverseny, műsor? In kább: 
bizonyságtétel.

Mikor?
Május 27-én, pünkösd vasárnapjának 

dél u tánján, kicsit talán Csíksomolyó hatását 
meg hosszabbítva, a közös nyelv és közös 
hul lámhossz megtalálásának örömét is el 
le hetett mondani Istennek. És a közösség 
ün nepén együtt énekelni olyan imákat, me-
lyek ben évszázadok megpróbáltatásai, de az 
ezeket lebíró hit minden megtartó e ner gi ája is 
belefoglaltatott – mint letűnt korok kö vületeibe 
a gazdag élet-információ le nyo matai.

Hol?
Négyfaluban, a hosszúfalu-alszegi Boldog 

A por Vilmos katolikus templomban. És itt 
kezd „igazi hírré” érni ez a megkésett tu dó-
sítás. Mert az, hogy két ember (vagy más 
al kalmakkor akár több is) a templom falai 
kö zött énekkel-verssel tesz bizonyságot ar ról, 
ami benne él, nem volt ritka alkalom. És nem 
az a XXI. század Erdélyében sem. Foly tatása 
ez egy olyan igyekezetnek, ami a népnevelés 
ezerszer elátkozott gya kor la tát vészterhes 
időkben a templomba me ne kítette. És nem 
csupán rejtegette ott, ha nem éltette, művelte 
is. Sokszor pár hu za mos világokat teremtve, 
hiszen vele egy i de jűleg egy másik népne-
velés is folyt az ál lamosított iskolákban, a 
gazdaköröktől, köz birtokosi egyesületektől 
elorzott kul túr ott honokban. De voltak olya-
nok, akiket ne he zebben lehetett átnevelni, 
akik jobban é rez ték magukat a templomok-
ban, és így vál hat tak az erdélyi templomok 
egy Isten-arcú em beriség kultúrája számára 
utolsó me ne dék ké – szemben az ember-arcú 
kom mu niz mussal. A példa nem új keletű; a 
kö zép kor tatárdúlásai elől a veszélyeztetett 
ér té ke ket a templomokba menekítették. Ma 

pe dig a vásári hangon rikácsoló középszerűség 
tá madásai elől kell a végveszélybe került, véd-
telen kultúra értékeit templomba me nekíteni.

Miért?
Azért, mert úgy emberi, úgy tisztességes, 

hogy abból, amit az előttünk járóktól kap-
tunk, és ami tartást, szépséget, tartalmat ad hat 
a mi életünknek, önzentel szolgálattal jut tatni 
valamit másoknak is.

Ezért volt jó ott lenni Hosszúfaluban, 
pün kösd vasárnapján délután. Hiteles bi-
zony ság tétel részesévé lenni olyan emberek 
szol gá lata által, akik nem szégyellik gyen-
ge sé gei ket elmondani annak, aki nemcsak 
meg hall gat, de segíteni is tud. Jó volt ráéb-
redni új ra arra, hogy a templom falai között 
hi te le sebbé válhat az emberi szó, hogy a 
fel csen dülő népdal igazabb itt, mint a mo-
dern kul túrpaloták rivaldafényében. Itt még 
a taps is meghittebben hangzott, még akkor 
is, ha másutt talán több tenyeret lehetett vol na 
szolgálatba állítani.

Természetesen, ezzel az állásponttal nem 
kö telező egyetérteni. Lehet vitatkozni azon, 
hogy ma, a XXI. században nem vált-e a na-
kronisztikussá az egyház, a templom kul tú-
ra-mentő szerepéről beszélni. Én mindjárt 
el mondom – ha tetszik, vitaindítóként –, 
hogy jól érzem magam a templomban akkor 
is, ha nem istentiszteleten vagy misén ve-
szek részt, hanem „csak” orgonakoncerten, 
sza valóesten, kórustalálkozón vagy éppen 
An talék bizonyságtételén. És az esetleg vi-
táz ni szándékozóknak figyelmébe ajánlom 
a következő bekezdést.

*
*       *

Kós Károly, az erdélyi hegyek sze rel me se 
írta le, hogy nem érti, miért nem szereti az 
emberek egy része a hegyeket. Hiszen ott 
fönn tisztább a levegő, korábban kel a nap 
és később nyugszik, és közelebb az Is ten. 
És aztán hozzátette: „Talán éppen ezért nem 
szeretik az emberek a hegyeket?”

(Folytatás a 2. oldalról.)
 Ő volt 1885 és 1891 között az orszá-

gos csán gó-magyar tanulókat segélyező 
Erdélyi Gyám intézet pénztárosa, 1891-től 
haláláig vi lági elnöke.

1891-ben ő állott annak a bizottságnak 
az élén, amely az 1848-ban községeink fel-
dú lása közben hősi halált halt 51 csángó-
ma gyar vértanú szobrának felállításában 
köz reműködött, s akiről a krónikás ezt 
je gyez te fel könyvében: „Legyen ez a ha-
za fi as ténykedés, amelynek oroszlánrésze 
Gödri János ügyvéd, szoborbizottsági 
elnök, Be de Dániel felsőnépiskolai tanár, 
Papp Já nos és Kovács Mihály tanítókra 
esik, örökre meg örökítve.”

De mindezektől eltekintve, ő volt szü-
lő fa luja egyházának első felügyelője, 
aki a do mányaival nagyban hozzájárul a 
bács fa lusi gyülekezeti élet fellendítéséhez. 
Ezért volt a templomban felravatalozva, 
hogy a gyü lekezet is lerója háláját felügye-
lőjével szem ben.

Ha ezek után is gondolnak arra, hogy a 
sír feliratot olvashatóvá tegyem, ha Isten is 
él tet és lehetőséget ad annak meg va ló sí tá-
sára, most már megértheted.

Ne vedd rossznéven, hogy így el hal moz-
ta lak gondolataimmal és az édesapádra va-
ló em lékezéssel esetleg megszomorítottam 
né hány lelket, de vallom én is, hogy ember 
hal meg akit elfelejtenek.

Igen jóleső érzés tölt el, hogy Ürmössy 
Ro záliában olyan meghitt  barátnéra 
találtál. Jó lélek kell hogy legyen, mert 
feleségem is mindig szeretettel emlegette 
és gondolt Rá. Ad át kézcsókomat és sze-
retetteljes üd vözletemet és köszönetemet, 
hogy vá gyat ébresztett benned a szülőföld 
fel ke re sé sére.

Abban a reményben, hogy így már [...] 
ta lálkozhatunk, vagyis Ti vártok engem, 
én vár lak Titeket.

Meleg rokoni szeretettel ölel:
Andris
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