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A népmesekutatás egyik figyelemre méltó irányzata a folklór alkotások 
szocio-narratívaként történő értelmezése, mely kiváltképp alkalmas olyan 
társadalmi problémák és kérdéskörök fejtegetésére, mint a XX. századot 
nagy mértékben befolyásoló világháborúk és azok politikai-, gazdasági-, 
szociális-, illetve kulturális hatásai. 1  A szóbeli költészet - angolszász 
területen oral literature - történeti értéke körül jelentős viták alakultak ki 
a történészek és a folkloristák között, melyben az alapvető dilemma a 
hitelesség, az igazságtartalom és a tényszerűség kérdésének 
feszegetése.2 Anélkül, hogy a jelen tanulmányban ismertetnénk ennek a 
perlekedésnek a részleteit és felsorolnánk egyik vagy másik „tudós-tábor” 
érveléseit, azt a szemléletet szeretnénk kihangsúlyozni, mely a magyar 
népmesekutatásban is az egyéniség kutató iskola hatására fokozatosan 
teret nyert, illetve a szövegek társadalmi beágyazottságára irányította a 
figyelmet, és amely lehetőséget biztosított a későbbi kutatóknak, hogy a 
narratívák forrásértékét helyezzék előtérbe. A budapesti iskola néven is 
elhíresült megközelítés értelmében a folklór szövegek jelentésrétegeinek 
felfejtése, a szövegalkotás technikája, illetve a kollektív hagyomány 
továbbélésének megértése végett a kutatók azt tapasztalták, hogy már 
nem elegendő kizárólag a narratívákat vizsgálni, ugyanolyan figyelmet kell 
szentelni a mesemondó személyének és szocio-kulturális közegének. 3 
Másként fogalmazva, csak akkor vagyunk képesek a népmeséket teljes 
valójukban értelmezni, ha ismerjük azt a mesemondó közösséget és 
annak társadalmi hátterét, melyben a szövegalkotás létrejött.  

A mesemondó egyéniségek és narratíváik vizsgálatának köszönhetően 
az is szembetűnővé vált, hogy a mesélők nemcsak a szóbeli hagyományok 
íratlan szabályainak és a hallgatóság elváráshorizontjának igyekeztek 
megfelelni a mondás során. A repertoárba illesztett történetet 
„kontextualizálták” és „adaptálták” a közösség életvilágához (Asiáin 
Ansorena, 2006:58) 4 , valamint a lokális társadalom mindennapi életét 

                                                 
1 A tanulmány készült az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport kutatási program keretében és 
az ÚNKP-19-3-1-DE-217 pályázat támogatásával. 
2 A téma körül kialakult vitáról és a különböző álláspontokról lásd: Vansina, 2009:2-18.; 
Magyar, 2007:372-380.; A történelem és folklór diszciplínák kapcsolatáról ld.: Burke, 
2004:133-139. 
3  Az egyéniség kutató iskola alaptéziseit összefoglalta Ortutay Gyula Fedics Mihály 
mesekötetének bevezetőjében: Ortutay, 1978:5-108.; ld. még: Dégh, 1960:28-44. 
4 A kiváló magyar folklorista Kovács Ágnes a következőképpen írja le a közösségbe való 
beágyazás műveletét: „A mesemondó, aki aktív művésze mesterségének, szükségképpen 
rugalmas módon fogja előadni meséit. A hallgatóság ugyanis amilyen mértékben 
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meghatározó együttélési- és erkölcsi szabályrendszerhez, emellett 
történeteik megalkotásához merítettek az egyéni és közösségi életvilág 
eseményeiből, az életük során szerzett tapasztalatokból. Az elbeszélés 
célja volt többek között a világ értelmezése és a szociális üzenetek 
átadása a hallgatóság számára. A szövegalkotás eredményeként létre jött 
tehát egy olyan folklór szöveg, melyben „az alkotó kedvű mesélő az 
öröklött szüzséket mindig csak ürügynek tekintette arra, hogy azt a maga 
és közössége kedvére úgy töltse ki, hogy a múltból jelenné váljon […]. a 
mesék visszatükrözik a paraszti társadalom képét” (Benedek, 2013:102). 
Noha kijelenthetjük, hogy a népmesék nem a történelmi hitelességet 
követve adják át a múltra vonatkozó ismereteket és az emlékezés belső 
törvényeinek értelmében szubjektíven megváltoztatják azokat, 
társadalom-néprajzi megközelítésből mégis lényegi, a paraszti társadalom 
működésének és értékítéletének sajátos összefüggéseit olvashatjuk ki a 
szövegekből. A narratívákban megjelenő adatok egyfajta alátámasztása és 
összevetése végett segítségül hívunk történelmi és szociológiai szekunder 
forrásokat is (Fribourg, 1987:104); ennek a vizsgálatnak a várható 
eredménye, hogy rámutassunk a rurális közösségben felgyűjtött 
szövegekből kirajzolódó társadalmi értelmezésekre. 

A XX. század világégései nem múltak el nyom nélkül, a világháborúk 
traumatikus élménye, a veszteségek, illetve az egész társadalom 
életmódjára kiható következmények mélyen érintették a lakosságot. A 
már felvázolt szövegelemzési megközelítést követve, jelen tanulmányban 
célom rámutatni, hogy a nagy háborúkat követően, a rurális miliőkben 
milyen rövidebb és hosszabb távú társadalmi és kulturális változások 
következtek be, illetve a mesemondók miként értelmezték ezeket. A 
komplex politikai-, gazdasági-, szociális- és kulturális témákat érintő 
világháborús hatások közül az elemzés elsődleges tárgyát a hadifogság 
kérdése képezi:5 a kiválasztott folk-narratívákban azt vizsgálom, hogy a 
rabság, a hiány és a hazatérés mily módon jelennek meg egyes 
történetekben. 

Ámi Lajos (1886-1963) szamosszegi cigány mesemondó, akinek 262 
szövegből álló repertoárját Erdész Sándor gyűjtő három kötetben 

                                                                                                                                                         
szívesen hallgatja meg százszor ugyanazt a történetet ugyanazokkal a fordulatokkal, 
ugyanazzal a befejezéssel - az azonosság a hallottak törvényszerű voltának érzetét kelti 
benne -, olyan mértékben igényli az új nyelvi szépségeket, az utalásokat a személyes 
gondokra, gondolatokra, melyek legtöbbször közösségiek is a hallgatóság közös 
életformája következtében. Ha tehát például egy évben a szárazság következtében a 
búzatermés a szokottnál gyengébb, a hős a királytól hőstettei jutalmaképpen néhány 
zsák gabonát is kap. Ugyanilyen személyi és egyszersmind közösségi jellegű a 
meseszöveg lokalizálása is. A valószerűtlenségében is valószínű történet tulajdonképpen 
a mesemondó és hallgatóinak közvetlen környezetében játszódik le, tele van utalásokkal 
személyes élményekre, határnevekkel stb.” Kovács, 2019:115. 
5 Jelen tanulmány keretében nem célom kitérni a hadifogság mesemondói gyakorlatra 
tett hatására. Azt viszont meg kell jegyezni, hogy a mesemondás alkalmait vizsgálva, 
számos folklorista hangsúlyozta a katonáskodás és a raboskodás szerepét, illetve az 
összegyűlt katonák és rabok elalvás előtti mesemondásának és hallgatásának 
jelentőségét. A témáról a teljesség igénye nélkül ld. Kovács, 1944 I:31-32., Dégh, 
1957:104-105; Keszeg, 2011:105; Benedek, 2013:73, 91. 
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jelentette meg 1968-ban, kivételes szövegalkotási tehetségén túl, 
rendkívüli érzékenységgel reagált történeteiben a lokális társadalmat 
érintő hétköznapi kérdésekre. A kijelölt tematika értelmében, 
elemzésünket az 5-ös számú mesével kezdjük, melynek a mondó általi 
cím hiányában a gyűjtő A királyt koronázni kezdik címet adta (Ámi, 
1968:150-172). A narratíva az ATU 300, A sárkányölő típus egyedi 
variánsa, mely az uralkodó választásának epizódjával kezdődik: a 
mesemondó pontosan elénk tárja, hogy a szavazásra összegyűltek között 
leginkább nőket, gyermekeket vagy idős embereket találunk, tudniillik a 
férfiak vagy elestek a háborúban vagy hadifogságba kerültek. Az egyetlen, 
akinek sikerült hazatérnie a frontról a következő módon reagál a kialakult 
helyzetre.  

A nép kezdett szavazni, hogy a királyt megkoronázzák. De Tót Feri 
maga jött haza a harctérrül, a férfi emberek közzül. Azt mondta: 
- Hagyjatok avval abba! Nőnek szavazati joga nincs! Nem tudjátok tik 
azt? Férfit nem látok. Ezek az üdős emberekbül egy pár van itt 
köztetek? Ezek nem választhatnak királyt, hanem majd, ha a fogságbul 
az emberek hazajönnek, osztán férfiak fognak választani! 
Hát mondták a nők: 
- Hiszen mi azt hajjuk, az összes embereket, mindet lemészárolta az 
ellenség, alig hogy maradt belőlük élve! 
- Na hiszek, én tán a háborubul jöttem haza, hát nekem fogjátok tik azt 
mondani, hogy mi történt ott és mi nem? Én néktek, ami hijánnya van, 
királyt ne válasszatok, én az összes ember helyett férfit fogok hozni! 
- Nem vagyok férficsináló, de én mondom nektek, hogy ennyi sok szép 
jánt, mint itt van az országban, most látom, hogy összejöttetek, 
százezreken vagytok, a százezer jánynak nem lehet, hogy ura nélkül itt 
vénüljön meg az országba. Hát akkor hogy szaporodik el ez az ország, 
amit most az ellenség keresztüldúrt? Hát emberek segítségével én be 
fogom rendezni az országot férfival! (Ámi, 1968:150) 

 
Az idézet egészen finoman tárja elénk a világháború okozta 

emberveszteségből kialakult társadalmi problémákat és ezek hatását a 
hátország mindennapi életére; emellett a mesemondó sajátos értékítélete 
és értelmezése is tükröződik a narratívából. Elsőként érdemes kiemelni, 
hogy a szöveg szintjén a férfiak hiánya és/vagy távolléte alapvetően 
megnehezíti a társadalom működését, mely jelen esetben a király 
megválasztásában okoz problémát, hiszen a szavazásra kizárólag a férfiak 
jogosultak. Noha a mesék gyűjtését Erdész Sándor 1958 és 1961 között 
végezte, amikor is 1945 óta az általános, titkos, egyenlő szavazatijog 
értelmében már a nők is leadhatták voksukat (Simándi, 2009), addig Ámi 
meséjében még mindig a II. világháború előtti politikai életből való 
kiszorultság jellemzi a nők helyzetét. Magyarázatot adhat erre az, hogy 
Ámi Lajos repertoárjának jelentős részét gyermekkorában majd a kötelező 
katonai szolgálat és az I. világháborús frontszolgálat alatt sajátította el 
(Erdész, 1968:21-22), ekkor viszont még kiélezett vita övezte a nők 
szavazati jogát; másfelől szövegében tetten érhető a paraszti társadalom 
történelem-felfogása és a múlthoz való időbeli viszonyulása, mely szerint 
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„a történelmet a régmúlt embere nemegyszer a maga időtlen voltában 
észlelte, következésképpen a tagolatlan idő dimenziójában idézte meg, 
ahelyett, hogy a lineáris kronológia logikai és rendező elvére hagyatkozott 
volna emlékezeti munkája során” (Gyáni, 2007:11).6 

Azonban az emberveszteség, nemcsak a királyválasztást nehezíti meg, 
az idézetből kirajzolódik a hétköznapi élet egészen valós problémája, 
nevezetesen az elesett vagy hadifogságba hurcolt katonák hiányában ki 
lesz az, aki újranépesíti a megfogyatkozott és feldúlt Magyarországot 
(Csernák, 1996:111). A világháborúk emberveszteségeire vonatkozóan 
nem rendelkezünk teljesen pontos számadatokkal (Stark, 1985:81), ám a 
különböző népszámlálási és statisztikai adatokból a következő becsléseket 
végezték el a történészek. Az első világháborúban Magyarországról közel 
3,5 millió katona vett részt, ebből feltételezhetően 17,37% halt hősi 
halált, 21% sebesült meg és 18-21% esett hadifogságba, azaz, szinte 
csak minden második katona térhetett haza (Ravasz, 2003). 7  A 
fennmaradt iratokra alapozva a II. világháború emberveszteségeit közel 
250.000 katonai halottban és 45 000-es polgári áldozatban határozták 
meg. Ehhez kell még hozzávenni a majdnem fél millió zsidó lakos 
elvesztését és a mai napig tisztázatlan, de 600 000-re becsült hadifoglyok 
számát is, akik közül 180-230 000-en hunyhattak el a fogságban (Ravasz, 
2003). 

Összességében tehát a háború folyamán, illetve annak következtében 
mintegy 790 ezer - 1 millió 70 ezer magyar vesztette életét. A háborús 
mobilitás jóval több mint félmillió polgárt érintett közvetlenül. Mintegy 240 
ezren Magyarország jelenlegi területére menekültek, az innen 
kitelepítettek, valamint az önként távozók és menekültek száma pedig 
meghaladja a 370 ezret. A zsidóság nagy részének kiirtása, a szomszéd 
országokban élő magyarok elüldözése, a németség részleges áttelepítése, 
valamint a nyugatra menekülés, majd kivándorlás hatására 1948-ra, a 
kommunista hatalomátvétel évére a Kárpát-medence etnikai összetétele 
jelentősen átalakult (Stark, 2000). 

A mesemondó a vonatkozó szöveg szintjén plasztikusan jeleníti meg ezt 
az újonnan kialakult szituációt: minél hamarabb pótolni kell a kieső férfi 
lakosságot, aki vagy odaveszett a harctéren vagy hadifogságba került 
távol hazájától és hazatérését teljes bizonytalanság övezte. Ennek elérése 

                                                 
6 A parasztság történelem-felfogásáról ld. még: Katona, 1977:189-206. 
7 A hadifoglyok helyzetére részletesen kitér Kaba: „1918 márciusában a breszt-litovszki 
béke megkötésével lezárult a háború Oroszországgal. Az orosz hadifogságba esett 
katonák számára azonban a békekötés nem jelentette egyértelműen a hazatérés 
lehetőségét is. Noha az Oroszországgal kötött korábbi hadifogolycsere-egyezmények 
értelmében több mint félmillió katona tért haza a fogságból, 1918-1919 telén az egykori 
Monarchia katonái közül még mindig 1,5 millióan voltak hadifogságban, részben 
Oroszországban, részben az antant hatalmak hadifogolytáboraiban. A Monarchia 
felbomlását követően a hadifoglyok hazaszállításáért a magyar Hadügyminisztérium 
felelt, amely 1918 decembere és 1921 augusztusa között hadifogoly-fogadó 
bizottságokat működtetett Lengyelország, Litvánia és Ukrajna területén, ezzel segítve elő 
a hazatérést Oroszország európai részéről. Az Uráltól keletre eső vidékeken, 
Turkesztánban és Szibériában azonban még mindig többszázezres tömeg várakozott a 
hazaszállításra. (Kaba, 2014:97); Vö. Deák, 1968:133. 
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érdekében a mesemondó továbbfűzi történetét, melyben a főhős, Tót Feri 
elindul Sárkányországba, hogy a sárkányokat megszépítve, férfiakat 
hozzon a megfogyatkozott országba. Mindezek alapján bátran 
kijelenthetjük, hogy a mesemondó egészen kivételes módon ötvözi 
szövegében a lokális társadalom viszonyait jellemző megjegyzéseket a 
mesei világ csodás elemeivel,8 melynek végeredményében létrejött egy 
olyan narratíva, mely a rendelkezésre álló eszközkészlettel legalább a 
mondás idejére segített a hallgatóságnak feloldani a háború okozta 
traumát és veszteségeket.  

A második folklór szöveg - Babikó és Rónána -, mely elemzésünk 
tárgyát képezi, szintén a fogság motívumával indul, melyben a feszültség 
pontosan a távollét alatt bekövetkező változásokból alakul ki: 

Egyszer volt egy szegény ember. Kettesben élt a feleségével, míg el 
nem vitték katonának. Katona volt, fogságba esett, húsz év múlva 
került csak haza.  
Jött, jött, közel ért a falujához, nagyon szomjas lett, lehajolt az 
Ördögárkába inni, és az ördög megfogta a szakállát. Kivallatta, honnét 
jött. Rimánkodott a szegény ember, hogy eresztené el, az meg azt 
mondta, hogy csak akkor, ha odaígéri neki, amiről a házában nem tud. 
Három nap múlva megjelenik nála, s ha nem állja a szavát, meghal! 
Estére a házához érkezett a szegény ember, beles az ablakon, és 
odabent egy szép szál fiatalembert lát sétálni. Gondolta, a feleségének 
másik ura van, de már mindegy, szállást kér éjszakára. 
Az asszony, ahogy meglátta a torzonborz, öreg katonát, sírva fakadt, 
hogy az ő ura is oda van valahol húsz éve, és ez a szép szál fia már 
azóta született. De erre már a szegény ember is megmondta, kicsoda, 
lett nagy öröm, aludni sem tudtak tőle. Virradatra múlott csak el, akkor 
csapódott az eszébe, hogy az ördög biztosan a fiát akarja! Azontúl 
sosem látták jókedvűnek, harmadnap meg, hogy eljött az ördög, meg 
kellett vallania mindent úgy, ahogy volt. 
- Nem baj, apám, elmegyek az ördöggel - köszönt el tőle a fia -, a 
jóisten magát is hazasegítette, majd én is megjövök! - S ment az 
ördöggel az Ördögárka felé (Fótonfót, 1985). 

 
A narratíva azzal az ismert motívummal kezdődik, mely szerint a férfi 

odaígéri az ördögnek az otthonából azt, amiről nem tud - általában a fiú 
gyermekét -, azonban a paktum drámaiságát még jobban növeli a 
mesemondó azáltal, hogy beleszövi az édesapa húsz évet töltött 
hadifogságban, ezalatt viszont tudomása sem volt gyermeke születése 

                                                 
8 Dégh Linda erről az összekapcsolásról a következőket mondja: „A mese sajátosságai 
közé tartozik, hogy a falusi mindennapi környezet és a mesevilág elemei egyszerre 
szerepelnek benne. Egyszerre reális és irreális, de ugyanakkor a mese színterei élesen 
elkülönülnek egymástól. A mese a valóság világában kezdődik s a mesehőssel együtt 
halad, kalandjait nyomonkövetve, a mesei világ felé. […] A csodás elem, amely 
vendégként jelenik meg a falusi világban, hogy a mesei akciót elindítsa, fokozatosan 
hatalmasodik el, amint a hős útnak indul a mesevilág felé. Oda megérkezve már végképp 
elveszti kapcsolatát a régi világgal; a csodák álomszerű világában pedig a valóság-elem 
ugyanannyira csekély, mint a csoda volt az indulás idején” (Dégh, 1960:38). 
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felől. A hazatérés, mely önmagában megrendítő élményként hat mind a 
hazatérőkre, mind pedig az őket váró családtagokra, a bizonytalanság 
érzésével telik meg, hiszen nem is sejthetik, hogy az eltelt idő és az átélt 
borzalmak milyen hatással lehettek a fogságot elszenvedőkre, illetve az 
otthonmaradtak miként próbálták továbbélni az életüket: egyszeriben 
mindenki idegennek tűnik fel a másik számára. 

Az otthon, ahová hazatér az adott személy, még ebben az esetben se 
ugyanaz az otthon, amelyet elhagyott, vagy az, amelyre emlékszik és 
amely után távollétében olyannyira vágyott. Ugyanez okból a hazatérő 
nem ugyanaz, mint aki elment - sem önmaga, sem azok számára, akik 
visszatértére várnak. [...] Kezdetben nem csak az otthon az, amely a 
hazatérő előtt szokatlan tájként terül el. A hazatérő az őt várók számára 
is ugyanilyen idegenként jelenik meg, és a köd bizony elfedi őt (Schütz, 
2004:87-90). 

Így szinte érthető is a férfi első reakciója, amikor megpillantja a 
számára idegen férfit otthonában és azt gondolja, hogy felesége újra 
megházasodott. Az öreg, gondozatlan állapotban betért férfi láttán az 
asszonynak eszébe jut férje, aki valahol szintén fogságban szenved és 
elmeséli, hogy ez a fiatal fiú az ő gyermeke; ekkor már az öreg is felfedi 
előttük kilétét, 9  hiszen megbizonyosodott afelől, hogy felesége még 
mindig hű hozzá és várja haza. Ezután a fiú útra kel az ördöggel és elindul 
a próbákkal teli úton; a cselekményszövésből újra annak lehetünk tanúi, 
hogy a mesemondó sajátos módon ötvözi a hétköznapi és a mesei világ 
csodás elemeit. 

A folk-narratívák elemzése és azok szekunder forrásokkal való 
összevetése által egy rövid betekintést nyerhettünk a paraszti 
mesemondók szöveg szintjén történő egyéni világértelmezési 
folyamatába. A mesélők a szóbeli elbeszélés belső törvényeit követve, 
történeteikhez merítettek a hétköznapi világ eseményeiből, valamint a 
saját és közösségi élményekből, melynek eredményeként megalkották 
egyedi variánsaikat. Ezek az alkotások így már nemcsak a hallgatóság 
számára hoztak egyfajta enyhítést a hétköznapi élet problémáinak 
elviselésére - jelen esetben a XX. század nagy háborúit követő változások 
és veszteségek átvészelésére -, hanem pontosan a szocio-kulturális 
háttérhez történő adaptálás folytán, a kutatók számára is lehetőséget 
biztosítanak a társadalomkép és a lokális közösség viszonyainak 
megismeréséhez.  

                                                 
9  Párhuzamot vonhatunk egy anekdota-szerű népi elbeszéléssel, mely szintén arról 
számol be, hogy a fogságból hazatérő fiú először eltitkolja szülei elől valódi identitását, 
nem fedi fel előttük kilétét, csak a helyi kocsmárosnak árulja el származását, akitől a 
faluba betérve szülei egészsége felől érdeklődött. A történet azonban tragikus fordulatot 
vesz; a szegénységben élő idős házaspár szemet vet a fiú birtokában lévő pénzösszegre 
és elhatározzák, hogy megölik. Mielőtt megtenné, a férfi elmegy a helyi kocsmába, hogy 
egy kis bátorságot öntsön magába, ott a kocsmáros a rég nem látott fiúval való 
találkozás öröme felől kérdezősködik, ekkor jön rá a férfi, hogy a házába betért fiú 
valójában az édesgyermeke. Azonban mire hazaér, az asszony már megölte a számára 
idegenként feltűnő gyermekét (Magyar, 2015:114-115). 
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Azonban nem kétséges, hogy az elbeszélés szövegének és 
kontextusának átfedésével nyilvánvalóvá válik, hogy a történeteket egy 
társadalmi alapzat táplálja, mely támogatási és rögzítési pontként 
funkcionál. Megmutatták azt, hogy a mondók és a befogadók beleépítik 
ezekbe a narratív formákba észlelésüket és értékítéletüket, átalakítva 
ezeken keresztül a világ konstrukciójának módját és a társadalmi rend 
értelmezését. Olyan átdolgozások és értelmezések ezek, amelyek lehetővé 
teszik számunkra, hogy értékeljük egy társadalmi csoport képzeletét, 
amikor átéljük tapasztalataikat, részvételi és elkötelezettségi formáikat, 
amelyek mindegyike hozzájárul az identifikációs jegyek tükrözéséhez 
(Blache, 1994:13). 
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