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Az árnyéktól a fényig 
 

Tanulmányaink során, egy választható tárgy alkalmával lehetőségünk nyílt kutatásokat 

készíteni különböző néprajzi területeken. Ennek következtében a népmese felé fordultunk. 

Kutatást kezdtem szűkebb családi körben és az akkor nyolcvanöt éves dédnagyanyámtól 

hallgattam meg különböző meséket, melyeket az egyetemen népköltészet óra keretein belül be 

is mutattam. Ezt látván kolleganőm, Lídia felvetette a gondolatot, miszerint érdekes kutatási 

témának bizonyul a mesegyűjtés, a kutatást folytatni kellene egy mesére összpontosítva. A 

mese kiválasztásában döntő szerepet játszott a hét éves kishúgom meseváltozata, melyet 

korábban dédnagymamámtól hallott. Ez a mese nem volt más, mint a Piroska és a farkas.  

 

 

 

 

 

Alapmotívumaink 
 

Alapmotívumaink közé sorolható a mese változatainak felkutatása, a szövegváltozatok közötti 

hasonlóság és eltérés vizsgálata, az ismétlődő és gyakori meseformulák összegzése, a 

gesztusok és non verbális jelek megfigyelése valamint Piroska küllemének változása az évek 

folyamán. Fontosnak tartottuk még megfigyelni azt is, hogy vajon az, aki olvasta vagy az, aki 

élőszóban hallotta először a mesét fog e jobban gesztikulálni és egyáltalán azt, hogy milyen 

úton ismerték meg az említett mesét, vagy ismerik e, vagy csak egykor hallották, de nem 

tudják feleleveníteni, valamint hogy a kiválasztott két csoport elmondott meséi között van -e 

különbség? (Diagram formájában szemléltetjük).  

 

 

 

1. diagram: Ki hogyan ismerte meg a mesét?  
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A mű alap cselekménye 
 

Munkánk során alapul a Grimm testvérek változatát vettük, s ennek fényében hallgattuk az 

adatközlők saját történeteit, melyet most röviden a Magyar Néprajzi Lexikonra hagyatkozva 

ismertetni is szeretnénk:  

“Piroska (Pirossapkácska) bort és kalácsot visz beteg nagyanyjának. Útközben összetalálkozik 

a farkassal, s az rábeszéli, hogy virágot is vigyen. Míg a kislány virágot szed, a farkas 

elnyargal a nagymamához, elnyeli s magára öltve hálóköntösét és hálósapkáját, befekszik az 

ágyába. Nemsokára megérkezik Piroska, és megkérdezi, hogy miért olyan nagy a füle, szeme, 

szája. A farkas válaszai: a) azért, hogy jobban halljalak, b) azért, hogy jobban lássalak, c) 

azért, hogy könnyebben bekaphassalak/vagy felszólítja, hogy feküdjön mellé. A kislány 

nekikészülődik, de irtózik, s kérdéseket tesz fel: miért olyan nagy/vagy szőrös a lába, a keze, a 

szája stb. (vö. Perrault változatával), a farkas bekapja. Arra járó vadász meghallja a farkas 

erős horkolását, bemegy, felvágja a hasát, s Piroska és a nagyanyja elevenen kisétál belőle. A 

hasat megtöltik kaviccsal. A farkas elpusztul (AaTh 333: vö. → hét kecskeolló, a: AaTh 

123)”1  

 

 

 

Megy a mese vándorútra… 
 

Minden bizonnyal az egyik legérdekesebb meséről van szó, amely a magyar 

szájhagyományban a könyvmesék nyomán vált ismertté és e szerint két írott formáját 

tekintjük alappillérnek: 

 Perrault mese: La Petit Chaperon rouge (19. sz szegedi gyűjtés) 

 Grimm mese: Rotkäppchen (20sz. közepe kalotaszegi gyűjtés) 

A kettő közötti különbség abban nyilvánul meg, hogy Perrault változatában a mese véget ér 

azzal, hogy a farkas felfalja Piroskát, viszont a Grimm változat tovább taglalja a hét 

kecskeolló meséjével való kontaminációt (megjelenik a vadász, Piroska és a nagymama 

irreális módon előbújnak elevenen a farkas hasából). 

 

Annak ellenére, hogy az általunk is kutatott Piroska és a farkas (ATU 333) című népmese a 

nemzetközi folklorisztika szerint az egyik legismertebb történet, Vajdaság területéről egyetlen 

változatot sem jegyeztek le. A Nemzetközi Népmesekatalógus szerint 125 változata2 ismert e 

mesének Európa (finn, svéd, litván, norvég, dán, ír, francia, portugál, német, olasz, szlovén, 

bolgár, görög, lengyel, török, stb. változatok), Ázsia, Afrika és Észak - Amerika területéről.  

                                                 
1 Az idézett szöveg forrása megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtár adatbázisában az alábbi elérhetőségen: 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-642.html 
2 UTHER, Hans Jörg: The Typs of International Folktales. A Classification and Bibliography. (FFC 284.) 2004. 

Helsinki. 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-642.html
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1. kép: A mese változatai 

 

A Nemzetközi mesekatalógus szerint a Piroska és a farkas általunk ismert - kutatott (Grimm) 

változata az ATU 333-as kódot viseli. Mint ahogyan az ábrán3 is látható (piros színnel), 

Európa területén e típus terjedt el nagyobb mértékben. Ennek ellenére az ATU 123-as 

(Perrault) változat is megfigyelhető egyes területeken (zöld színnel) Európától Ázsiáig. A 

térkép jól szemlélteti a mese változatainak sokrétűségét, terjedését és ismertségét.  

 

 

 

 

 

 

Pszichoanalízis a Piroska és a farkas kapcsán 
 

Nemzetközi folklorisztika számos esetben foglalkozott ezzel a típussal, még a 

pszichoanalízis4 kapcsán is születtek elemzések: 

● Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és bontakozó gyermeklélek 

● Alan Dundes: Intrepreting Little Red Riding Hood Psychoanalytically 

● James M. McGlathery, ed. The Brothers Grimm and Folktale 

E fajta meseelemzéssel mi különösképp nem kívánunk foglalkozni, ugyanis a témánk nem 

efelé orientálódik. Véleményünk szerint e pszichoanalitikus felfogás kicsit sem a gyerekeknek 

való és talán egy cseppet “túl van értelmezve” a történet. Ebből kifolyólag az alapszálnál 

maradva elemeztük és hallgattuk mesefáinkat. 

 

 

 

 

  

                                                 
3 A mese változatainak térképszerű kimutatása és leírása megtalálható a Data Deluge elnevezésű oldalon az 

alábbi linkeken elérhetők: http://www.datadeluge.com/2015/03/the-phylogeny-of-little-red-riding-hood.html , 

valamint a Plos One online felületről: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0078871  
4 DARNTON, Robert: Lúdanyó meséi, A nagy macskamészárlás, 1987. Budapest 

http://www.datadeluge.com/2015/03/the-phylogeny-of-little-red-riding-hood.html
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0078871
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Kutatási felmérés fontos mozzanatai 
 

A felmérést két egységre tagoltuk: az egyik csoport tagjai a „Generációk”, a másik pedig egy 

konkrétan kijelölt korcsoport a „Fiatalok” voltak. A Generációk korcsoportjának életkora öttől 

nyolcvanhat éves korig terjedt, felosztása:  

 5-10 éves korcsoport 

 11-20 éves korcsoport 

 21-30 éves korcsoport 

 31-40 éves korcsoport 

 41-50 éves korcsoport 

 51-60 éves korcsoport 

 61-70 éves korcsoport 

 71-80 éves korcsoport 

 81 év felettiek csoportja 

A Fiataloknál tizennyolctól huszonegy éves adatközlőket kerestünk fel, mind két nemet 

különböző szempontok alapján vizsgálva. 

 

A kutatás két szakaszból állt, a részvevőknek először egy kérdőívet kellett kitölteniük, majd 

elmesélték, hogyan emlékeznek az általunk kért mesére, illetve e mese antagonistájára. 

 

 

A mesefák származása és maga a mese „forráshelye” igen szerteágazó lett annak ellenére, 

hogy csak Szabadka, Kishegyes és Királyhalom területén kérdeztük meg alanyainkat. 

 

 

 

 
2. diagram: A „Fiatalok” csoport származási adatai 
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3. diagram: A „Generációk” csoport származási adatai 

 

Észrevételeink az elhangzott mesék alapján 

 
Meseformulák 

Munkánk egyik legérdekesebb részének bizonyult az adatközlők meseváltozataiban fellelt 

meseformulák észrevétele, melyek szinte szóról szóra egyeznek az eredeti írott 

szövegformával. A leggyakoribb meseformulák, amelyeket hallottunk (a számok azt jelölik, 

hogy a megkérdezett negyven adatközlőből hányan személynél hangzott el a formula): 

 Nagymama, miért ilyen nagy a szád?  28/40  

 Nagymama, miért ilyen nagy a füled? 32/40 

 Nagymama, miért ilyen nagy a szemed? 19/40 

 Nagymama, miért ilyen nagy az orrod? 10/40 

 Nagymama, miért ilyen nagy a kezed? 3/40 

 Egyszer volt, hol nem volt…   11/40 

 ment ment, mendegélt   3/40 

 Le ne térj az útról/ ösvényről!  15/40 

 Boldogan éltek, amíg meg nem haltak. 4/40 

 Itt a vége, fuss el véle!   2/40 

 Le tért az ösvényről virágot szedni.  15/40 

 Hová mész Piroska?    21/40 

 Teletömte a hasát kővel.   12/40 

 A nagymama beteg volt   14/40  

 A vadász lenyúzta a farkas bundáját  1/40  

 

Hasonlóságok és eltérések 

Az elmondottak alapján észrevettünk hasonlóságokat és eltéréseket is az eredeti fabulához 

viszonyítva, melyeket az alábbi táblázatban ismertetünk. 
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Hasonlóságok Eltérések 

Piroska együtt élt az anyukájával A vadász lelőtte/ leszúrta/megnyúzta a farkast 

Vadász fölvágta a farkas hasát A farkas csak Piroskát eszi meg 

A farka szomjas volt Nincs vadász (megmentő) 

Piroska virágot szedett A vadász az erdőbe lelövi a farkast 

A farkas hasát megtömték kővel A farkas be volt öltözve már az erdőben 

A farkas folyóba/ kútba fulladt Piroska beteg állatokat ápolt 

A nagymama beteg volt A farkas a nagymamát bezárta a szekrénybe 

(a nagymamát) hamm, bekapta A farkas mikor megette volna Piroskát 

betoppant a vadász 

Ordas farkas (megnevezés) Piroska kosár helyett csomagot visz 

 Az erdőben rátámadt a farkas Piroskára 

 Piroska almát szedett az erdőben 

 A farkas senkit sem evett meg 

 Piroska belülről vágta ki a farkas hasát és így 

menekültek meg  

 Piroska anyukája a vadásszal együtt kereste 

Piroskát 

 Csak Piroskát mentették meg a farkas hasából 

 Fiatal házaspár 

 Erdész a vadász helyett 

 

A kosár tartalma 

Eltérő változatokat hallottunk arról is, hogy vajon mi rejtőzhetett Piroskánk kosarában. Annak 

ellenére, hogy a Grimm testvérek változatában5 csak két dolog szerepel a sütemény és a bor, 

adatközlőink számos egyéb tartalmat említettek. 

 

 
4. diagram: A korsár tartalma 

                                                 
5 Grimm testvérek: Piroska és a farkas1973, Hinko Urbanc, „Jugoreklam”-Ljubjana 
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Nagymama otthona 

Fontos tényező volt a nagymama házának hol léte is, ahol két alternatíva jelentkezett, melyek 

szerint az erdő szélén illetve az erdő közepén volt található a nagymama háza. Ez azért is 

jelentős, mert így az ösvény hossza meghatározza a mesében Piroskával történő események 

mennyiségét, gyorsaságát. A Grimm változat6 szerint a nagyanyó az erdő mélyén lakott.  

 

 
5. diagram: Hol helyezkedik el a nagymama háza? 

 

 

Van e jelentősége annak ki milyen módon ismerkedett meg a mesével? 

A felvett anyag tanulmányozása során megfigyeltük az adatközlők testbeszédét annak 

fényében, hogy ki milyen módon ismerkedett meg a mesével (élőszó, olvasás vagy rajzfilm 

által). Az ábrán egyértelműen látszik, hogy azok, akik élő szó alkalmával ismerték meg a 

mesét sokkal jobban gesztikulálnak és hangsúlyoznak, mint azok kik más módon. 

 

 
6. diagram: Gesztusok és ismeretszerzés 

 

                                                 
6 Grimm testvérek: Piroska és a farkas1973, Hinko Urbanc, „Jugoreklam”-Ljubjana 
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Hogy néz ki Piroska? 

Piroska kinézetére is különböző elképzelések születtek, az általunk alapul szolgáló Grimm 

műben csak annyi volt lejegyezve, hogy piros sapkát viselt és a ruházata az alábbi képen 

látható.  

 

 

 

 

2. - 3. kép: Piroska ábrázolása a Grimm testvérek 

mesekönyvében7 

 

 

 

 

Ezzel szemben a különböző illusztrációknak és rajzfilmeknek köszönhetően, valamint a 

szájhagyomány jelenlétének képében a megkérdezettek másként ismerik őt ma. 

 

 
7. diagram: Piroska kinézete 

 

                                                 
7 Grimm testvérek: Piroska és a farkas1973, Hinko Urbanc, „Jugoreklam”-Ljubjana 
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Szeretnénk szemléltetni pár könyvborítót, melyek nem igazán egyeznek az általunk kapott 

eredményekkel. Mindebből azt szűrtük le, hogy az emberek képzeletvilága mégsem olyan 

sivár, mint ahogy azt manapság emlegetik. 

 

       
   Perrault mesekönyv  Grimm DVD-borító    12 kedvenc c. mesekönyv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Következtetések, eredmények 

 
Kutatásunk elkezdésekor bizonyosak voltunk abban, hogy kész tényekkel mindent tisztán 

fogunk látni. Ám konklúzióként még több kérdés merült fel bennünk, mint kezdetekkor. 

Abban bizonyosak vagyunk, hogy az élő szó által átadott mese marandóbb nyomokat hagy az 

emberben, mint a rajzfilmek által megtekintett vagy olvasott mese, sőt, a szájhagyomány útján 

elsajátított mesét sokkal lelkesebben, testmozgással és hangutánzással színesítve adják 

tovább.  

Feltehetjük a kérdést, hogy ez a rengeteg változat közül mért pont e kettő terjedt el 

környékünkön? És egyáltalán mért nincs lejegyezve egy vajdasági változat sem? A 

pszichoanalízis vajon, hogy köthető –e ehhez a meséhez, illetve a gyerekekhez? A 

mesemondás tényleg kihaló félben van? – Mindezekre pontos választ még nem kaptunk. 
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