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Domokos Mariann

Arany László népmeséi 
a 19. századi magyar olvasókönyvekben

Arany László 1862-ben Eredeti népmesék címen tette közzé az azóta klasszikussá vált 
magyar népmeséket és találóskérdéseket tartalmazó gyűjteményét.1 A kötet alapjául 
szolgáló, Arany Jánosné Ercsey Julianna, Arany Julianna és Arany László írásában 
fennmaradt kéziratos meseszöveg-lejegyzések nem teljesen azonosak a kiadott szö-
vegváltozatokkal.2 Az a mesei elbeszélő stílus, az a népi előadást imitáló narrációs 
mód, amit Arany László e kéziratok átszövegezése során kialakított és érvényesített, 
később követendő mintává vált a magyar népmeseszöveg-közlések gyakorlatában. 

A kötet 36 népmesét és 54 találóskérdést tartalmaz.3 Ezek a mesék a későbbi olcsó, 
népszerű kiadások, valamint a populáris írásbeliség sajátos kiadványtípusai, – mint pél-
dául az iskolai olvasókönyvek és a gyermekeknek szóló mesekönyvek – révén a szájha-
gyományra is nagy hatást gyakoroltak.4 Kovács Ágnes szerint számos, a 20. században 
a szóbeliségből gyűjtött magyar nyelvű népmese mesemondója esetében kimutatható 
az Arany László-mesék ismerete.5 Az a folyamat azonban, ahogyan az Arany-mesék 
„kanonikussá,” a klasszikus magyar népmesei stílus mintáivá váltak, feltáratlan. A me-
sék 20. századi recepcióját és folklorizációját nagyban befolyásolhatta a Gyulai Pál 
által az Arany László Összes Művek negyedik köteteként kiadott gyűjtemény (1901), 
illetve ennek az Olcsó Könyvtár sorozatában való megjelentetése.6 Azonban az Arany-
család meséi már sokkal korábban utat találtak a nyomtatott írásbeliségbe. 

Sajátos módon e mesék népszerűvé válása már az Eredeti népmesék megjelenése 
előtt elkezdődött Gáspár János (1816–1892) erdélyi pedagógus jóvoltából.7 Gáspár 
fontos szerepet játszott az 1846-ban megalakult haladó szellemiségű pedagógiai tár-

1 A dolgozat alapjául szolgáló kutatást a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és az NKFIH a PD 124746 
pályázat keretében az NKFI Alapból támogatta. Köszönet illeti Gulyás Juditot, aki számos adatra 
és összefüggésre hívta fel a figyelmemet.

2 Arany 1862. A kéziratok és a kiadott gyűjtemény szinoptikus kritikai kiadását lásd Domokos–Gu-
lyás 2018.

3 A mesék műfaji megoszlása a következő: 16 tündérmese, 8 formulamese, 5 állatmese, 2 novella-
mese, 3 tréfás mese, és csalimeseként további 2 nem tipologizált mesezáró motívum.

4 A ponyvanyomtatványok konkrét befolyását az Arany család meséi tekintetében egyelőre nem tud-
juk meghatározni. Kovács Ágnes Arany László egy meséjéről (Az aranyhajú herczegkisasszony. 
Arany 1862: 83–99.) úgy tudta, hogy az ponyvanyomtatványként is megjelent (Kovács 1979: 
372.), sajnos azonban ezen állítását nem adatolta. Az eddig feltárt ponyvák között sem ilyen, sem 
más az Arany családhoz köthető szöveg nem került elő, így Kovács feltevését egyelőre nem tudtuk 
igazolni.  

5 Kovács 1969.
6 Az Eredeti népmesék és a Magyar Népköltési Gyűjtemény I. kötetében (Arany–Gyulai 1872) kö-

zölt Arany László-mesék egyesített anyagát tartalmazza a kiadvány (Arany 1901), melynek 1949-
ig hat kiadásáról tudunk (1901, 1904, 1911, 1914, 1928, 1949), 1904-től az Olcsó Könyvtár soro-
zatban is elérhető. 

7 Vita 1968.; Aknay 2003.

Ethnographia2018-4..indb   639Ethnographia2018-4..indb   639 29/11/2018   21:57:3029/11/2018   21:57:30



Domokos Mariann640

saság, a Kolozsvári Nevelői Kör létrejöttében.8 E társaság főbb törekvései közt a jobb, 
korszerűbb tankönyvek megalkotása is szerepelt. E célkitűzés eredményeként szüle-
tett meg Gáspár Jánosnak Kovácsi Antallal közösen írt Magyar olvasókönyve (1848), 
melynek második javított és bővített kiadásában jelentek meg A hólyag, szalmaszál 
és tüzes üszök valamint A kóró és madár című mesék, ezek forrását is feltüntették: 
„Arany Julcsa után.”9 E meséket 9 évvel később Arany László is megjelentette az 
Eredeti népmesékben A hólyag, szalmaszál és a tüzes üszök illetve A kóró és a kis 
madár címeken.10 

A gyűjtemény meséinek népszerűvé válásához hatékonyan hozzájárulhatott Gyulai 
Pálnak a kötetről közölt recenziója is, melyben nem csak a mesék (különösen az állat-
mesék) nyelvi megformáltságát, hanem a kötet műfaji összetételét is értékelte, ugyanis 
meglátása szerint a gyűjtemény az addig kevés fi gyelemben részesített gyermekeknek 
való mesék (dajka- és állatmesék) tekintetében különösen gazdag.11 Talán Gyulainak 
a kortársak véleményével egybevágó pozitív bírálatának is köszönhető, hogy Arany 
László meséi már a szerző életében, azaz az Összes Művek megjelenése előtt, a század 
második felétől olvasókönyvek és mesekönyvek12 sorozataiban kaptak helyet. Meséi 
olvasókönyvekben való megjelenésének maga Arany László is a tudatában volt. Gyu-
lai Arany László felett tartott emlékbeszédében idézi Arany vélekedését az 1862-ben 
kiadott mesék olvasókönyvi fogadtatásáról: „[…] nagyobb és java részét átvették az 
iskolai olvasókönyvek, eléggé ismeri a közönség […]”13 Baráth Ferenc, Arany Lász-
ló nagykőrösi iskolatársa, olvasókönyvek szerkesztője egy héttel Arany László halála 
utána közzétett nekrológjában hasonlóképpen írt az Eredeti népmesék kapcsán: „a me-
sék egy jelentékeny részét iskolai olvasókönyvek és egyéb gyűjtemények átvették.”14 

A dolgozatban erről a kiindulási pontról a populáris olvasmányok egy sajátos 
szöveganyaggal rendelkező csoportjának, a korabeli magyar olvasókönyveknek az 
olvasmányanyagát szeretném megvizsgálni abból a szempontból, hogy milyen sze-
repet játszott e kiadványtípus Arany László népmeséinek közismertté és kanonikussá 
válásában.15 Az Eredeti népmesék (1862) illetve Arany László Magyar népmese-gyűj-
teménye (1901) meseszövegeinek a nyomtatott írásbeliségben való regisztrálása szá-

8 Vita 1940: 287.; 1968: 253.
9 Gáspár–Kovácsi 1853: 2–3; 25–27. Gáspár személyes látogatást tett Arany János családjával 

1850-ben, ahol az akkor kilenc éves Arany Juliska mesemondását is élvezhette. E mesék olyan 
nagy hatást gyakoroltak rá, hogy készülő olvasókönyve számára többször is kérte a mesék lejegy-
zését. Minderről részletesen lásd: Domokos–Gulyás 2009: 21–22. 

10 Arany 1862: 285–286; 305–307.
11 Gyulai 1862: 388–389. 
12 Arany László meséinek a 19. századi magyar gyermek- és ifjúsági kiadványokban való megjelené-

séről készült áttekintést lásd: Domokos 2018.
13 Gyulai 1902: 155.
14 Baráth 1898: 594. 
15 Kovács Ágnes közel 50 évvel ezelőtt írott tanulmányában hívta fel a figyelmet először arra, hogy 

hasznos volna az Arany-recepció szempontjából az olvasókönyvek feltárása: „Külön tanulmány 
tárgya lehetne hogy mely szövegek melyik években, milyen könyvekben szerepeltek […]” Azon-
ban ezek adatolására ezidáig nem került sor. Kovács 1969: 179. A populáris olvasmányokról lásd 
Schenda 1989.
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mos kérdés megválaszolására nyújthat alkalmat: adatolhatóvá válik, melyek voltak a 
leggyakrabban újraközölt meseszövegek, az írásbeli szövegvándorlás során mely szö-
vegeken milyen intenciókból és milyen fokú és jellegű szövegmódosítások történtek, 
mindemellett pedig lehetőséget teremt későbbi elemzések számára annak vizsgálatára, 
hogy a kötet meséinek írásbeli szövegvariánsai milyen viszonyban állnak a később a 
szóbeliségből gyűjtött népköltési szövegekkel, azaz egy meghatározott gyűjtemény 
hogyan hathatott a szájhagyományra és miként valósult meg a mesék folklorizációja.16 
Ezt megelőzően azonban érdemes (még ha vázlatosan is) szemügyre venni azt a folya-
matot, ahogyan a népmese a korabeli pedagógia egyik alapvető eszközévé vált a 19. 
század második felében.

A NÉPMESE A 19. SZÁZADI PEDAGÓGIAI IRODALOMBAN 
(KÁRMÁN MÓR ÉS RADÓ VILMOS)

A népoktatás 19. századi történetét alapvetően meghatározta az Eötvös-féle népisko-
lai törvény (1868. XXXVIII. tc.). Mint az közismert, az analfabetizmus felszámolása 
és a népnevelés a kor művelődéspolitikájának középpontjában álló vezérgondolatok 
voltak. Ezek megvalósítását célozta az 1868-as népiskolai tan-, olvasó-, és vezér-
könyvek (tanári kézikönyv) megalkotására létrejött szakbizottság. E testület jelentést 
készített a hazai tankönyvirodalom forgalomban lévő kiadványairól és összefoglalta, 
hogy milyen szempontok szerint kellene megfelelőbb könyveket készíteni, melynek 
megvalósítására tantárgyanként szerkesztőket jelölt ki.17 Ugyanakkor egy tankönyv-
író-felhívást is közzé tettek, lehetőséget teremtve ezzel bárkinek ilyen jellegű kiadvá-
nyok összeállítására.18 Ennek hatására valóságos tankönyvíró-hullám indult el, melyet 
élénk elméleti és gyakorlati szaktudományos refl exiók kísértek. A Bach-korszak tan-
könyvei még nemzetietlenek voltak, gyakran német nyelvű, moralizáló elbeszélések 
fordításai töltötték meg az olvasókönyveket.19 A 19. század második felében azonban 
a magyar nyelvű olvasókönyvek olvasmányanyaga radikálisan megújult és néhány év-
tized alatt a népmese az olvasókönyvek kötelező, a népiskolai és alsóbb fokú tantervek 

16 Az utóbbi vizsgálati szemponthoz lásd Kovács Ágnes idézett tanulmányát: Kovács 1969.
17 A bizottság az olvasókönyvek főszerkesztőjének a korábban már e téren bizonyított Gáspár Jánost 

jelölte ki, az ismétlő osztályok olvasókönyve elkészítésével pedig Gyulai Pált bízta meg. 
18 Eötvös 1868. A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvből kirajzolódik az eötvösi tankönyv-

koncepció. A jegyzőkönyvet újraközli: Dölle 1871: 261–285.
19 Az állami tankönyvcenzúráról lásd Szebenyi 1994; Mészáros 1989: 96–114. A korábbi korszak 

tankönyvirodalmáról: Fehér 1995. A magyar olvasókönyvek korabeli történetéről Kiss II. 1883: 
275–298.

Ethnographia2018-4..indb   641Ethnographia2018-4..indb   641 29/11/2018   21:57:3029/11/2018   21:57:30



Domokos Mariann642

alapvetően központi, a gimnáziumi oktatásnak pedig kiinduló tananyagává vált.20 A 
magyar olvasókönyvek tartalmi összetételének elvszerű meghatározásában, azok nem-
zeti jellegűvé válásában és ennek eszközeként a népköltészeti anyag térnyerésében 
kulcsszerepe volt a neveléstudós Kármán Mórnak, aki a népmese pedagógiai haszno-
sítására vonatkozó gondolatait a gimnáziumi tananyag megújítása kapcsán fejtette ki, 
a gyakorlatban pedig saját olvasókönyvein érhető tetten. Kármán Mór népmese-felfo-
gását Radó Vilmos alkalmazta a népiskolákra, elméleti írásai és gyakorlati útmutatá-
sai, tankönyvei és népmese-antológiája révén népszerűsítette Kármán-elméletét. Az 
alábbiakban munkásságukból a népmese iskolai felhasználására vonatkozó fontosabb 
tételeket szeretném vázlatosan ismertetni. 

A folklorisztika számára Kármán (Kleinmann) Mór21 azért érdemel fi gyelmet, mert 
a magyar népmesék programszerű pedagógiai felhasználása az ő elméleti alapvetése 
nyomán bontakozott ki a század második felében. Kármán neveléselméletének alap-
gondolata a nemzeti műveltség megteremtése a nemzeti szellem megismertetése ál-
tal. Ennek jegyében az európai elvek és normák hazai körülményekre való adaptálása 
jellemzi pedagógiáját, mely a gimnáziumok számára kidolgozott tantervben (1879), 
illetve a hozzá csatlakozó utasításokban (1880) a tanárjelöltek számára a budapesti ta-
nárképzőn tartott módszertani értekezletein, valamint elméleti tanulmányaiban nyertek 
megfogalmazást. A népmese, Kármán elgondolása szerint, mint erkölcsi és nemzeti jel-
legű szöveg kiválóan alkalmas az oktatásban való felhasználásra.22 Kármán nevelés- és 
tantervelméletét nagyban befolyásolta a lipcsei herbartista Tuiskon Ziller munkássága, 
különösen tantervrendszere.23 Ziller a nyolcosztályos népiskolára dolgozott ki tananya-
got, melyben az első osztály számára kiinduló olvasmányul Grimm-meséket jelölt ki:

20 A népiskolai olvasókönyvek nemzeti irányáról Kiss II. 1883: 298–300; Radó (Roth) 1881: 148–
149 és 167; Radó 1886: 666–674; Adamikné 2001: 115–121. E folyamat előfutárai voltak a már 
említett Gáspár–Kovácsi-féle olvasókönyvek is, melyekben szórványosan ugyan, de már voltak 
népköltészeti alkotások és mely az Arany család mesegyűjteményének összeállítását esetleg ösztö-
nözhette. Itt kell megemlíteni, hogy Arany János Szilágyi Sándorral 1854-ben a protestáns felsőbb 
gimnáziumi osztályok számára egy olyan (elveszett vagy lappangó) kéziratos szöveggyűjteményt 
állított össze, amelynek első fejezetében népmeseszövegeket kívántak közreadni. Az olvasókönyv-
höz az Arany család kéziratos mesegyűjteménye esetleg szöveggyűjteményként funkcionálhatott 
ily módon pedig Gulyás Judit szerint a gyűjtemény összeállításának egyik kiindulópontja lehetett. 
Domokos–Gulyás 2009: 24–32. Azaz az Arany László neve alatt kiadott meséknek nemcsak utó-
életét, de keletkezését is befolyásolhatták az olvasókönyvek, hisz mindkét említett kiadványnak 
(Gáspár-Kovácsi és Arany-Szilágyi olvasókönyvének) szerepe lehetett az Arany család mesegyűj-
teményének létrejöttében.

21 Kármán Mór (1843–1915) iskolateremtő pedagógus, művelődéspolitikus, neveléselméleti szak-
ember volt, népszerű olvasó- és mesekönyvek közreadója. Nevéhez fűződik az 1879-es gimnázi-
umi tanterv és a hozzá tartozó utasítás kidolgozása valamint a tanárképző intézet gyakorló főgim-
náziumának megszervezése és vezetése. 

22 Az 1879-es gimnáziumi tantervhez készített utasításban Kármán Mór azt javasolta, hogy az első 
év legelső részét „tartalmasabb, iskolai tárgyalásra méltó népmeséknek, majd a következőt folyta-
tólagosan görög regéknek, végre az utolsót magyar történeti mondáknak kell szentelni, így foko-
zatosan feltüntetve a mese, mythos és monda különbségeit is.” A Gymnasiumi tanítás terve s a reá 
vonatkozó utasítások. Budapest: M. Kir. Egyetemi könyvnyomda. 1887: 39.; Ballér 1996.

23 A Herbart–Ziller tanterv hazai adaptációjához lásd Waldapfel 1895: 8.; 1898: 34–35.; Kármán: 
1909. I. 245. Dreisziger 1892.; Krausz 1902: 62; 92–104. 
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„ […] Szokásos szójárás, hogy ereszkedjünk le a gyermek niveaujára. Ziller szerint ez a niveau 
a népmese álláspontja. Amilyen pl. a mesében, olyan a gyermeke szemében is a király. Ziller 12 
Grimm-féle mesét szemelt ki a gyermeki gondolkodásmód megvilágításának céljaira; ezekről 
azt tartotta, hogy lehetetlen őket másokkal pótolni. E tekintetben mi talán szerencsésebb hely-
zetben vagyunk. Nekünk aránylag sokkal több az állatmesénk; ezek tárgyalása alkalmasabb a 
lelki élet egyszerűbb mozgalmainak az ismertetésére s azonfelül az állatok tettei nem esnek 
ugy, mint az emberéi, szükségkép erkölcsi megítélés alá. Ami Ziller felvetését illeti, tagadha-
tatlan, hogy a népmese tartalma a művelődés primitivebb fokának a residuuma.”24 

Kármán a zilleri koncepció ismeretében dolgozta ki a gimnáziumi tantervjavasla-
tát, melynek a nemzeti közműveltség áll a középpontjában. Ebben Herbart nyomán 
a kultúrtörténeti fokokat veszi alapul (tanulás közben a gyermek élje át az emberi-
ség fejlődésének történetét). A Kármán Mór nevéhez kapcsolható gimnáziumi tan-
terv és azok végrehajtási utasításai 1883-ban emelkedtek törvényi erőre (XXX. 
tc.). A tanterv a magyar pedagógiatörténet olyan meghatározó eredménye, mely 20 
évig volt érvényben, de ennél is hosszabb időn keresztül (1945-ig) befolyásolta a 
tantervelmélet és tankönyvkészítés hazai fejlődési irányát.25 A tanterv egyik fő tár-
gya a magyar nyelv és irodalom volt, melyet a történelemmel egységben szemlélt, 
ezen belül helyezte el a népköltészetet. Kármán úgy gondolta, hogy a népmesével 
alapvetően az elemi oktatásban kellene foglalkozni (az első osztály számára az egy-
szerűbb állatmeséket jelölte ki, míg a másodikban az „emberi élet köréből vett” bo-
nyolultabb meséket ajánlotta), ám annak hiányosságai miatt, gyakorlatilag az első 
gimnáziumi osztályban is nagy teret kell szentelni a meséknek.26 A gimnáziumi kö-
telező tananyagnak abban az esetben volna tehát része a népmese oktatása, ameny-
nyiben népiskolában elmulasztják a diákokkal megismertetni a nemzetiként értett 
mesekincs e reprezentáns szövegeit, a gimnazista fi úknak az „allegorikus” me-
sék feldolgozását javasolta.27 Kármán fő célja szerint igyekezett a magyar nemzeti 

24 Kármán 1909: I. 246. A Ziller által kijelölt tizenkét Grimm-mese a következő: Die Sterntaler. 
KHM 153 (ATU 779H*); Die drei Faulen. KHM 151 (ATU 1950); Die drei Spinnerinnen. KHM 
14 (ATU 501); Strohhalm, Kohle und Bohne. KHM 18 (ATU 295); Der Wolf und Die sieben jungen 
Geißlein. KHM 5 (ATU 123); Von dem Tode des Hühnchens. KHM 80 (ATU 2021); Der Wolf 
und der Fuchs. KHM 73 (ATU 41, ATU 121); Das Lumpengesindel KHM 10 (ATU 210); Die 
Bremer Stadtmusikanten KHM 27 (ATU 130); Der Zaunkönig und der Bär. KHM 102 (ATU 222); 
Fundevogel. KHM 51 (ATU 313); Der Arme und der Reiche. KHM 87 (ATU 750A). Ziller 1886: 
20. E típusok közül többnek is megtalálható variánsa az Eredeti népmesékben pl. Panczimanczi, 
A hólyag, szalmaszál és a tüzes üszök, A kakaska és a jérczike. A zilleri felsorolásban szereplő 
mesetípusok egy része a nemzeti irányú magyar olvasókönyvek anyagában is fellelhető.

25 Ballér 1996: 45. 
26 Kármán neveléselméletének népiskolákra gyakorolt hatásáról lásd: Radó 1897.
27 Kármán 1901. II. 258–259. Waldapfel 1898: 44–45. A Gymnasiumi tanítás terve s a reá vonatkozó 

utasítások. Budapest: M. Kir. Egyetemi könyvnyomda. 1887: 38–39. Az allegorikus mesék min-
den bizonnyal megfeleltethetők a Henszlmann-Arany-féle mesetipológia szerinti jelképes mesék-
kel. Henszlmann és Arany meseértelmezéséről lásd Gulyás 2017a, 2017b.
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műveltség meghatározó (népi és népies) elemeit a nevelés számára kiválogatni és 
történeti szempontból elrendezni, a tananyagot pedig erkölcsi célzattal bemutatni.28 
Kármán ebből a szemléleti alapállásból határozta meg elvszerűen és gyakorlatilag is a 
pedagógiailag kiaknázható népmesei szövegkánont. Kármán népmeséről való elgon-
dolásai nem csak a már említett iskolateremtő nemzeti olvasókönyveiben, hanem a 
nevének feltüntetése nélkül megjelent mesekönyveiben is tetten érhetőek.29 

A tanár, pedagógiai szakíró és olvasókönyvszerkesztő Radó (Roth) Vilmos30 
Kármánhoz hasonlóan a nemzeti szellem megnyilvánulását látja a népköltészetben 
(különösen a népmesében), melyet a népiskolák számára a legmegfelelőbb olvas-
mányanyagnak tekintett.31 A népiskolai olvasókönyvek általa követendőnek tartott 
szerkesztési elveit a Néptanítók Lapjában folytatásokban közzétett nagy tanulmányá-
ban fogalmazta meg, az általa helyesnek ítélt tankönyvbeli olvasmányanyagot pedig 
a gyakorlatban ki is jelölte.32 Radó szerint az olvasókönyvnek nemzeti jellegűnek és 
történeti irányúnak kell lennie, ezenkívül alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból 
iskolán kívül is használható népkönyv váljon, megfogalmazása szerint a nemzeti élet 
bibliája legyen.33 Az olvasókönyvnek az olvasás tanításán kívül Radó szerint fő célja, 
hogy „vezesse be a gyermekeket nemzete szellemi életébe. Az olvasókönyvnek ér-
deklődést és szeretetet kell gerjesztenie a gyermekben a sajátságos nemzeti mód iránt, 
a mely kiváltkép a nemzet népies irodalmában nyer kifejezést. Mutassa be, az olvasó-
könyv az embert, a nemzetet, az életet, a természetet, a mint azt a népi- és irodalom 
feltünteti, mutassa be mintegy a nemzet egyéni felfogásának a tükrében.”34 A nép-
mese Radó számára tökéletes műremek, erkölcsnemesítő, fantáziát és a nyelvérzéket 
fejlesztő, érdekes és tanulságos olvasmány.35 Kifejezetten a népmeséről szóló elveit 
illetve a népmese gyakorlati pedagógiai felhasználásáról szóló módszertani ajánláso-
kat olvashatunk a Paedagogiai encyklopaedia számára írott terjedelmes írásában.36 

28 Tettamanti 1936.
29 Kármán 1875. Kármán név nélkül publikált Magyar gyermekkönyv (1881), Magyar gyermekkönyv. 

Első olvasás-gyakorlat. Mondókák versikék mesék dalok 4-6 éves gyermekek számára (1889) és 
Apróbb gyermekmesék (1893) című mesekiadványairól lásd Domokos 2018. 

30 Radó Vilmos (1847–1919). Egerben szerzett tanítói oklevelet, majd 1870-től gyakorlóiskolai taní-
tó, 1874-től a budapesti tanítóképző intézet tanára. Szinnyei XI. 1906: 390–391.

31 „[…] nem époszt, nem regényt, nem drámát […] hanem állatmesét, nemzeti népmondát, népmesét, 
a gyermeknek megfelelő népdalt, egy szóval azokat az irodalmi termékeket kell a gyermekekkel 
olvastatni, a miket az egyetemes népszellem produkált […]” Radó (Roth) 1881: 147. 

32 Lásd például Radó az izraelita elemi népiskolák számára készített vagy az 1882-től számos kiadás-
ban megjelenő Gyertyánffy–Kiss–Radó-féle olvasókönyv-sorozatot. Adamikné 2001: 116.

33 „De adjunk az olvasókönyvbe állandó becsü olv[a]smányokat, a melyek bármily koru embernek 
okulást és gyönyört szereznek, melyeket a felnőtt ember is érdekkel és haszonnal olvashat […] az 
által, hogy tartós becsű elmeművekből oly állandó szellemi kincset állítunk össze, mely nemzedékről 
nemzedékre száll és az egész nemzet mivelődési közbirtokává lesz […]”  Radó (Roth) 1881: 147.

34 Radó (Roth) 1881: 146.    
35 Radó népköltészetre vonatkozó elképzelései mögött Kármán Mór hatásán kívül nyilvánvalóan 

Arany János és Arany László felfogása húzódik. Hivatkozási alap számára Arany János Merényi-
bírálata és a Naiv eposzunk, illetve Arany Lászlóra népmesékről szóló székfoglaló értekezése. 
Lásd például Radó 1881: 147. 

36 Radó 1886.
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A népmesét a tudatos nevelés alapvető eszközének tekinti, a fejlődésnek induló gyer-
meki szellem legegészségesebb táplálékának tartja, melyet a népiskolai tanítás kö-
zéppontjaként fog fel. A népmese nevelésben való alkalmazásának hasznosságát öt 
pontban foglalta össze. Egyrészt a népmese egyetlen olyan tökéletes műremek, amit a 
gyermek érzelmileg és értelmileg is képes befogadni. Másrészt a nemzeti géniusz (az a 
mód, ahogyan a magyar ember érez és gondolkodik) Radó szerint legszembeötlőbben 
a népmesében nyilvánul meg. Harmadrészt a népmese a korlátlan fantázia alkotása és 
mint ilyen, az 5-7 éves gyerekekhez utat tud találni, érdeklődésüket könnyen le tudja 
kötni. Negyedrészt a népmese a jó és a rossz kategóriái mentén szerveződő egyszerű 
viszonyai folytán különösen alkalmas az „erkölcsi érzület mívelésére.” Végül hang-
súlyozta, hogy a népmese alkalmas az iskola és a szülők közötti szorosabb kapcsolat 
kialakítására is, amennyiben a szülőkben az ismert népköltési szövegek felkeltik az 
érdeklődést az iskolában folyó munka iránt.37 

Radó Vilmos Kármán népmesét érintő, alapvetően a gimnáziumok számára meg-
fogalmazott elméletét a népiskolai oktatásban hasznosította, mese- és olvasókönyv 
szerkesztőként is a népmese e tudatos pedagógiai hasznosítását szolgálta. Hosszú mű-
velődéstörténeti folyamat eredményeként a 20. század legelejére jogszabályi szinten is 
kijelölték a népmese helyét a népiskolai tankönyvekben. A Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium által 1905-ben kiadott népiskolai tanterv már deklaráltan a nemzeti, val-
lásos és erkölcsi nevelés szolgálatában állt, ekkorra zárult le az ötvenes évekbe elkez-
dődött folyamat és vált hivatalosan is a tananyag kötelező részévé a népmese: „[…] jól 
megválogatott népmesék, mondák, legendák, népdalok és gyermekversek, továbbá az 
ezekhez hasonló szellemű műköltési termékek szolgáltassák a népiskolai olvasókönyv 
irodalmi anyagának java részét […].”38 

A FORRÁSFELTÁRÁS EREDMÉNYEI

Arany László mesepublikációi (1862, 1872, 1901) éppen arra az időre esnek, amikor a 
magyar népköltészet német minta nyomán bevonul a hazai tankönyvirodalomba és az 
alsóbb osztályokban a tanterv központi elemévé válik. Arany gyűjteménye – ahogyan 
Gyulai már idézett recenziójában is hangsúlyozta – a korábbi gyűjtők által elhanya-
golt, gyermekeknek szóló mesei műfajokban (dajka- és állatmesék) hozott újdonságot: 
„De gazdag e gyűjtemény oly mesékben, melyeket eddigi gyűjtőink nem igen méltat-
tak fi gyelemre. Értem a dajka- és állatmeséket. Ezekben az előadás bája is felülmulja 
a többieket, oly vonzó, naiv és egyszerű. Bátran kimondhatni, hogy Grimm gyűjte-
ményének e nembeli meséivel szerencsésen versenyeznek.”39 A tankönyvkészítés 

37 Radó 1886: 667–668.
38 Tanterv és utasítás az elemi népiskola számára. Budapest: Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. 

kir. miniszter 1905. évi június hó 16-án 2202. eln. számú rendeletével. 1909: 121.
39 Gyulai 1862: 389. A dajkamese megjelölés a mai műfaji rend szerinti formulamese műfajával 

(legalábbis annak egy kisebb gyermekek számára befogadható csoportjával) azonosítható.
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hagyományában teljesen elfogadott eljárás az olvasmányok más forrásokból, gyűjte-
ményekből vagy már megjelent olvasókönyvekből való összeszerkesztése.40 

Arany László gyermekeknek szóló, rövidebb meséi (állatmesék és formulame-
sék) nem csak műfajilag voltak alkalmasak pedagógiai célú felhasználásra, de mint 
a „legjobban elbeszélt magyar népmesék” egyszersmind a nemzeti irodalom kiváló 
nyelvi példatárát is jelentették a korabeli tankönyvírók számára. Ezért mintegy 300, 
a népiskolák, a polgári iskolák és a gimnáziumok számára szerkesztett, 1867–1914 
között megjelent magyar olvasókönyv anyagát vizsgáltam meg annak érdekében, 
hogy felmérjem, mely olvasókönyvekben mikor és melyik Arany László-meseszöveg 
jelent meg. A kutatás 3 fő forráscsoportra fókuszált, a népiskolák, a polgári iskolák 
és a gimnáziumok számára szerkesztett magyar olvasókönyvekre.41 Áttekintettem az 
1867–1914 között az 1–4. osztályok számára kiadott népiskolai ábécés- és olvasó-
könyveket (ez az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum állományában kb. 120 
kiadványt jelent), a polgári iskolák számára írott 19. századi magyar olvasókönyvek 
olvasmányait (kb. 50 kiadvány), valamint a gimnázium alsóbb osztályai számára írott 
korabeli tankönyveket (kb. 40 kiadvány). Ezeken felül regisztráltam azt is, ha más 
iskolatípusok számára készített tankönyvben szerepel Arany László valamely mesé-
je.42 Bár folklorisztikai, irodalom- és pedagógiatörténeti szempontból is nagyon tanul-
ságos volna a magyar olvasókönyvek olvasmány-összetételének komplett vizsgálata, 
ennek részletes bemutatására itt nincs mód,43 ezúttal csak az Arany-mesék, ezen belül 
is hangsúlyosan az Eredeti népmesék szövegeinek vizsgálatára szorítkozom.44 

Kármán és Radó népmesére vonatkozó elveit visszaigazolták a korszakban, ma-
gyar nyelven megjelent iskolai olvasókönyvek, hiszen közülük legnagyobb számban 
az elemi népiskolák számára válogattak a szerkesztők népmeséket, így Arany László 
népmeséit is a népiskolák számára közölték újra a legtöbbször, különösen az olvasni 
már tudó, második osztályosok számára készített könyvekben. Az áttekintett népis-

40 A korszakban hatályos, első hazai szerzői jogi törvény (melynek kidolgozásában maga Arany 
László is részt vett) nem tekintette a szerzői jog bitorlásának a már megjelent művek tudományos 
vagy oktatási célra való felhasználását 1884. XVI. tc. 9.§ (1) Domokos 2015: 344–376.

41 A kutatáshoz jól használható kiindulást jelentett a különböző iskolatípusok tankönyveinek Pozsár 
Istvánné szerkesztette jegyzéke: Hegedős–Tóthpál 1983.; Tóthpál 1987.

42 A tanítóképző intézetek számára írott poétika, retorika, stilisztika tankönyvek egy része elméleti-
leg is foglalkozik a népköltészettel (Többször közlik például Arany Merényi-bírálatának részleteit 
Arany János: A mesegyűjtésről címmel. Bánóczi–Weszely 1909: 150–152.) Néhány tankönyv-
ben népmeseszövegek is szerepelnek, Arany-meseszöveget csak egyben találtam (A farkas-tanya. 
Deme 1895: 158–159.)

43 Ehhez a feladathoz inspiráló előképet nyújt a német nyelvű olvasókönyvek elbeszélés-anyagának 
áttekintésével Ingrid Tomkowiak monográfiája (1993). Az erkölcsi és magtartási szabályokat ösz-
szefoglaló Arany ABC folklorizációjáról lásd Tóth 1982, a Flóri könyvének népköltészeti anyagá-
ról lásd Kovács 1982, az olvasókönyvek mondafeldolgozásairól lásd Landgraf 2011.  

44 Tekintettel arra, hogy a vizsgálat Arany László 1862 után publikált meséi vonatkozásában nem 
törekedett teljességre, itt csak utalni szeretnénk arra, hogy az Arany László és Gyulai Pál szer-
kesztette MNGy I. kötetét az olvasókönyvek szerkesztői olyannyira méltányolták, hogy annak 
prózai szöveganyagát bőséggel hasznosították. (Arany László meséi közül az 1872-es I. kötetből A 
vadgalamb és a szarka, A szürke ló, és Miért lett szamár a szamár c. mesék kedvelt darabjai voltak 
az olvasókönyvek szövegrepertoárjának (Arany–Gyulai 1872: 474–477; 492; 495).
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kolai korpusz kicsit több mint egynegyed részében, legalább harmincnégy különbö-
ző kiadványban (nem számolva azok újrakiadásait) szerepel az eredetileg 1862-ben 
Arany László nevével megjelent népmeseszövegek összesen nagyjából egyharmada 
(tizenegy mese). Jellemzően kiadványonként egy-két meseszöveget közölnek a prózai 
elbeszélések között, olykor téves szerzői név vagy gyűjtemény megadásával. A pol-
gári iskolák tanulói számára készített olvasókönyvek közül leginkább csak az alsóbb 
osztályosoknak írottakban vannak Arany-népmesék, nagyjából a kiadványok ötödében 
(összesen 9 kiadványban). A kimondottan a gimnáziumok számára írott olvasóköny-
vekben a polgári olvasókönyvekhez képest még kevesebb népmesével találkozunk. 
Arany Lászlótól csupán egy szöveget találtam, de ez sem 1862-es kötet meséi közül 
való és nem is csak a gimnáziumoknak készült kiadványban jelent meg.45 Arany Lász-
ló népmeséit a 19. században jellemzően a népies jellegű nemzeti olvasókönyvek kö-
zölték: legkorábban a Gáspár–Kovácsi olvasókönyv után Kármán Mór (1875) és Bod-
nár Zsigmond–Iványi István kiadványaiban (1874), legnagyobb számban Gyertyánff y 
István–Kiss Áron–Radó Vilmos tankönyvsorozatában, illetve Göőz József–Schön Jó-
zsef–Trájtler Károly (1890) és Komáromy Lajos (1889) nemzeti olvasókönyveiben 
közöltek újra Arany László meséket.46

SZÖVEGREPERTOÁR

Az Arany család Eredeti népmesékben megjelent meséinek 19. századi magyar olvasó-
könyvekben leggyakrabban újraközölt szövegei a következők.47 A legnépszerűbb négy 
népmese A hólyag, szalmaszál és a tüzes üszök (mely 13 különböző olvasókönyvben 
szerepel), A kóró és a kis madár (10 kiadványban), A kis malacz és a farkasok (9 kiad-
ványban), valamint A farkas-tanya (7 kiadványban) című mesék. A tankönyvszerzők a 
meseszövegeken időnként apróbb módosításokat eszközöltek (címváltozatok, stilisz-
tikai módosítások, rövidítések). A kis malacz és a farkasok újraközölt változatainak 
érdekessége, hogy azon néhány szerkesztő az egyébként bevett gyakorlattól eltérően 
nagyobb arányú beavatkozást hajtott végre, ugyanis emberhősre változtatva közölték 
Arany-szövegét Kis kanász és a farkasok címen48 Arany László nevével vagy Arany-

45 A szöveg egy Krisztus-monda, mely cím és forrás feltüntetése nélkül jelent meg az olvasókönyvben, 
eredetileg az MNGy I. kötetében XXXII. számon jelent meg [Mikor Jézus Betlehembe ment…] 
Arany–Gyulai 1872: 509. Baráth 1884: 256–257. 

46 Kármán 1875.; Bodnár–Iványi 1874.; Gyertyánffy–Kiss–Radó [1889].; Göőz–Schön–Trájtler 
1890.; Komáromy 1889.

47 A magyar olvasókönyvekben újraközölt mesék adatait részletesen a kritikai kiadáshoz írott jegy-
zetekben közöltük. 

48 A mesetípus (ATU 121 Wolves Climb on Top of One Another) emberhőst szerepeltető változa-
tai is ismertek, köztük legkorábbi Kálmány Lajos szegedi variánsa (A kis kanász mög a farkas. 
Kálmány 1881: 148–149.). Az olvasókönyvekben közölt szövegváltozatok azonban jellemzően 
nem Kálmányt követik, hanem Arany László meséjét módosítják oly módon, hogy ahol a malac 
szó szerepel, ott azokat kanászra cserélik ki. Pl. Gyertyánffy–Kiss–Radó [1889?] 28–30. vagy 
Emericzy–Gyertyánffy–Kiss 1896: 295–296. E módosításnak esetleg köze lehet a disznó zsidó 
hagyományban való tisztátalanságához. 
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Gyulai népköltési gyűjtemény (Az Arany László és Gyulai Pál által szerkesztett 1872-
ben megjelent MNGy I. kötetére utalva ezzel) forrásmegjelöléssel. További 7 népmese 
szórványosan fordul elő az olvasókönyvekben. Két-két kiadványban találtuk meg A 
kis gömböcz és a Farkas-barkas szövegét, ezeken kívül további 5 mese újraközlésé-
vel egy-egy kiadványban találkoztunk (A macska és az egér, A kis ködmön, Iczinke-
piczinke, Babszem Jankó, Mért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a 
macska az egérre?) Az olvasókönyvekben újraközölt Arany-mesék műfajuk szerint 
nagyobb részben állatmesék (A kis malacz és a farkasok, A farkas-tanya, A hólyag, 
szalmaszál és a tüzes üszök, Mért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, 
a macska az egérre?, Farkas-barkas) és formulamesék (A macska és az egér, A kis 
gömböcz, A kóró és a kismadár, Iczinke-piczinke), ezen kívül egy tréfás meseközléssel 
találkoztunk (A kis ködmön). A tündérmese műfaja feltűnően alulreprezentált az ol-
vasókönyvekben, összesen csak egy példát találtam az Arany család gyűjteményéből 
(Babszem Jankó), azonban vélhetőleg terjedelmi okokból ezt is csonkán közölték.49 
Felmerül a kérdés, hogy miért éppen ezeket a meséket használták fel a leggyakrabban 
a tankönyvek. A legnépszerűbbek tekintetében feltételezhető, hogy azok sikerét a korai 
szövegközlések alapozták meg. Láttuk, hogy A hólyag, szalmaszál és a tüzes üszök és 
A kóró és a kis madár már 1853-ban, Gáspár János–Kovácsi Antal-féle olvasókönyv-
ben is szerepelt (néhány későbbi olvasókönyv ezt a Gáspár-közölte szöveget és nem 
pedig az 1862-ben megjelent szövegváltozatot vette át). Ezen kívül Gyulai említett 
recenziójában nem csak hangsúlyozta, hogy Arany gyűjteménye a gyermekeknek szó-
ló mesei műfajokban a legértékesebb, de egyúttal ki is jelölte a kötet általa leginkább 
hasznosítható darabjait, továbbá mutatványként közölte A kóró és a kis madár vala-
mint A kis malacz es a farkasok  c. meséket.50 Arany László meséinek tankönyvekben 
való népszerűségét ezzel gyakorlatilag Gáspár János és Gyulai Pál alapozták meg, 
majd Kármán Mór elméleti alapvetése nyomán a nemzeti irányvonalat képviselő olva-
sókönyvek révén kezdtek e mesék széles körben közismertté válni. 

Arany László meséinek olvasókönyvbeli recepcióját több szerencsés körülmény is 
segítette: egyrészt a kötet megjelenése arra az időszakra esett, amikor a tankönyviro-
dalom a cenzúra enyhülése után fellendülőben volt, a korszak művelődéspolitikájának 
homlokterében pedig az anyanyelvi, nemzeti irodalom megteremtése és széles körben 
való terjesztése állt. További fontos körülmény, hogy a neveléstani szakírók éppen ez 
idő tájt dolgozták ki elméletileg is német minták (Herbart, Ziller) alapján a népmese 
pedagógiai felhasználásának kereteit és tették a kötelező tanterv részévé. Mindezek 
együtt vezettek oda, hogy a nemzeti irányú olvasókönyv-szerkesztők számára az Ere-
deti népmesék szöveganyagának egy meghatározott része, a rövid, erkölcsi tanításra 
vagy szemléltetésre alkalmas állatmesék és formulamesék fontos és rendszeres forrá-
sul szolgáltak. Arany László meséinek írásbeli hagyományozódása így már életében 
elkezdődött: az Eredeti népmesék megjelenését követően (néhány mese esetében már 
azelőtt is) szinte azonnal bekerültek iskolai olvasókönyvekbe és azok repertoárjába 
tartoznak a mai napig is.

49 Göőz–Schön–Trájtler Károly 1890: 51–56.
50 Gyulai 1862: 389–391.
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 Mariann Domokos
The folktales of László Arany in Hungarian school textbooks in the 19th century

The author in her article examines the repertoire of 19th century readers in order to reveal what 
role this type of popular literature played in the popularization and canonization of the folktales 
published by László Arany in 1862. Registering the occurrence of these folktales in print literacy 
may off er answers to a wide range of questions and problems. It provides data to unveil which 
tales were most frequently re-published, what types of textual modifi cations were performed out of 
various intentions in the medium of literacy  and it may contribute to our understanding of how a 
given folklore collection made an impact on oral tradition and in what way folklorization took place. 
Besides presenting the emergence of tales by László Arany in readers, the author also discusses how 
folktales got integrated into curricula and became a fundamental pedagogical means in the second 
half of the 19th century.
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