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TÉZISEK 

 

 

A dolgozat három szöveget tartalmaz: egy értekezést és két színdarabot.  Mindhárom szöveg 

ugyanazt a témát bontja ki, más- és másképpen, és ugyanarra a határsértő legendaanyagra 

alapul. Határsértésen a földi és a túlvilág határának átlépését értem.  

Az értekezés maga is határsértés: a dramaturgia szemléletmódjával vizsgál folklór-szakmai 

és motívumtörténeti kérdéseket. Az irodalmi formán szocializálódott gondolkodásunk a 

legtöbbször nem tud mit kezdeni a mesével, vagy alapvetően tévesen közelít hozzá: 

irodalomnak tekinti. Pedig a népmese más: egyfajta szabad, improvizatív színház vázlatos 

alapanyaga.  

Egy-egy téma sok évszázados életben maradásához nem elég a történethű továbbmesélés, 

hanem teremtő fantáziára van szükség, olyan (többnyire névtelen) alkotók láncolatára, akik 

szabad képzelettel, generációról generációra mintegy újraoltják az ősi történetet. Ez azonban 

csak akkor önthet friss életerőt a hagyományba, ha a személyes indulat és tehetség párosul a 

téma mély megértésével. 

A dolgozat első felében a szóbeliség kultúrájának egyes dramaturgiai, poétikai, lélektani 

vonatkozását igyekeztem körüljárni. 
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Az Égbenjárás keresztanyáért ill. az Apám lakodalma című hazugságmese-típus kapcsán azt 

a jelenséget, hogy a mese évszázadokon keresztül képes szuggesztíven közvetíteni olyan 

tartalmat is (adott esetben a születéssel kapcsolatos gyerekfantáziákat), mely a sok százezer 

mesélő közül szinte senkinél nem jutott el a tudatosság szintjéig. 

E gondolatmeneten tovább haladva az Angyalbárányok legendatípus kapcsán azt vizsgáltam, 

hogy ha teljesen elhomályosult már a mese hátteréül szolgáló mitológia (jelen esetben a török-

altáji alviláglátomások), akkor az hogyan hat, ill. hat-e még a mese mai, érzéki olvasatára. 

Az Életre-halálra jóbarátok és a Megbántott koponya című hiedelemalapú tündérmesék 

segítségével megpróbáltam felrajzolni a történetek fejlődésének vázlatos dramaturgiáját, 

különös tekintettel arra a jelenségre, hogy egy-egy típus életerejét megsokszorozza, ha a 

történethez egy állandó főszereplő, egy személyiség varázsa kapcsolódik (Don Juan-mítosz). 

Az Elmélkedő Konrád című, a magyar népköltészetben korábban ismeretlen legenda, késői 

felbukkanása kapcsán azt a jelenséget vizsgáltam, hogy a népemlékezet hogyan őrzi a 

történeteket, ill. hogyan válik a hagyomány az egyéni traumafeldolgozás műhelyévé. 

A Közjáték Nagykállón című fejezetben azt próbáltam modellálni, hogyan születik egy új 

történet, és a szóbeliség közege milyen módon bontja ki a benne rejlő dramaturgiai 

lehetőségeket, ill. milyen módon alkot a hiba, a félreértés. 

E szakmai kérdések körüljárása mintegy előkészítése annak, hogy a dolgozat második, 

hosszabb fejezetében elvégezzem egyetlen legendatípus történeti, mitológiai, dramaturgiai 

elemzését. 

A tartalmi vezérfonal a túlvilágjárás, a határsértés témaköre volt, ill. Kálmány Lajos 

munkássága. 

A határsértés drámai erővel jelenik meg a dolgozat második felében tárgyalt, AaTh 759-es 

számú legendamese-típusban, melynek történetét a Korán-béli első, ismert lejegyzésétől 

követem nyomon az újkori magyar népköltészetig. Szintén Kálmány Lajoshoz fűződik a 

legenda legjelentősebb motívumtörténeti fordulatának feltárása – ahogy a vándor Krisztus és 

Szent Péter alakjával újjászületik az ősi, kis-ázsiai történetszerkezet az újkori  

népköltészetben. 

 


