MESE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
HADROVICS

LÁSZLÓ

Ennek a szavunknak mindmáig nincs kielégítő magyarázata. A TESz által valószínűnek minősített származás az ugor korból mind alak, mind jelentés szempontjából nagyon is bizonytalannak
látszik. Más magyarázat, mint pl. anémet Masche 'a
háló szeme' szóból való származtatás a puszta összecsengésen alapul, tárgyilag valószínűtlen.
Ahhoz, hogy az eredet kérdését reálisabb alapon próbáljuk megoldani, szükséges, hogy az eredeti jelentésből induljunk ki, ez pedig a legrégibb adatok tanúsága
szerint 'találós kérdés', latinul 'aenigma, problema, propositio, parabola'. (A részletekre vö. HEXENDORF EDIT: MNy. XLVI, 74-78.)
A legrégibb előfordulások a kővetkezők (idevéve azokat az eseteket is, amikor
mese helyett kérdés vagy példabeszéd áll). A JÓkK.-ben (122) a szerzeteseknek a
szemérmesség megtartására
buzdító példaként egy kis történet van két királyi szolgáról. A király egymás után mindkettőt a királynéhez küldi. Az egyik csak az üzenetet adja át, de nem figyel a királyné szépségére, a másik visszatérve magasztalja a
királyné szépségét. Ezt a király elbocsátja udvarából. A magyar szó: yly meseuel , latin megfelelője: tali aenigmate . - Az 1508-ban másolt DöbrenteiK.-ben
(483, Nytár
12:253) az Énekek éneke végén egy találós szöveg van, amelynek címe Mese. Célja
valószinűleg az üresen maradt laprész kitöltése volt. (Versként újra közölve RMKT
12: 144.) - Az 1516-1519 között másolt JordK. a Bírák könyve 9. fejezetében (83v
hasonmás kiad., a Vulgatában cap. 14) Sámson ad fel harminc ífjúnak egy találós
kérdést, amelyet nem tudnak megfejteni, de jelentését Sámson felesége elárulja nekik. Itt a mese szó hatszor fordul elő, a megfejtés igéi: megfelel, megtalál. megmagyaráz ; a latinban a főnév problema és propositio , az ige: solvere . - A zsoltárfordítások között a 68. tartalmaz olyan helyet, ahol a mese fogalma megjelenik. Az
AporK.-ben (61) a parabola megfelelője példabeszéd: "Es vetem en ruhamma ciliciomot: es Iottem azoknakpelda. bezedben" (ps 68, 12, et factus sum illis in parabolam). Ugyanennek a helynek megfelelője Székely fordításában (1548, 1 3v): .De meg
az en 5It8zetam5ttis
szerzem szomorti ruhabol: f(s ltin ennekem kffzbezedre". Molnár
Albert verses parafrázisában
viszont megjelenik a mese: "Bánat miatt én sákban őltöztem, De ök én rolam mesét költöttenec" (RMKT 17. sz. 6:166). - Pesti Gábor fabulái (1536) bevezetéseként
van egy rövid Aesopus-életrajz,
amelyben egy találós
kérdés szerepel. Xanthus, Aesopus gazdája egy kertésztől azt a kérdést kapja, miért
van az, hogy a gyomok a földben jobban teremnek, mint a kerti vetemények. A kérdést Aesopus fejti meg: A gyomoknak a föld édesanyjuk, a plántált növényeknek
mostohájuk.
.Mondá az kertész Esopusnak: Köszenem neked, hogy meg fejtéd ez
kérdést ..." (pestiFab 27). Ugyanitt a 163. sz. fabulában a farkas szeretne bűnösséget
bizonyítani a bárányra, de ez rendre megcáfolja a vádakat. Végül a farkas: ,Jóllehet
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én az tezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
meséidet meg nem fejthetem, de azért vacsorámat el nem hagyom". Itt az
érdekes az, hogya bárány semmiféle kérdést vagy találós mesét nem mond, csak cáfol. Itt tehát a mese már kezdi felvenni a 'mesebeszéd' jelentést. - A Hoffgreff-énekeskönyv (1554-1555) számos adatot tartalmaz a mesé-re. Sámson bibliai története
itt két különböző verses feldolgozásban is szerepel (R3v-V2r és V2r-Y4v; az első
1546-ból, a másik keltezetlen). A mese megfejtésével kapcsolatos igék: megfelel,
megtalál. megold vagy egyszerűen megmond. - Ugyanitt egy másik bibliai hely verses parafrázisában is szerepel a mese. A Királyok könyvében (2Reg 12, 1-7) Náthán
próféta megfeddi Dávid királyt, hogy Uriast szándékosan elvesztette, és feleségét
magához vette. Bevezetőül a próféta egy kis parabolát mond a gazdag emberről, akinek bőven vannak juhai és ökrei, és mégis egy szegény embernek veszi el egyetlen
kis bárányát, hogy egy jövevényt megvendégeljen. A bibliai szövegnek nincs címe,
mindjárt a történettel kezdődik: .Duo viri erant in civitate una .;". A magyar verses változatban viszont mese áll:
Ilyen képen ott az Natan kiral meg rettenteni,
kezde neki mesze képen bf:slchenszolani,
az S dolgat az mesében es meg erteni. (e4r)

Apollonius Históriájának (1591) mindjárt az elején (10-20. strófa) többször
előjön a mese. A történet Antiochus királyról szól, aki bűnös módon saját lányával
él, és hogyakérőket elriassza ••mesét Iormalá, Leant annac adna, a ki aszt meg ódhatna ... A ki a mesére nem felelhet vala, feiét véteti vala". A mese magának a királynak bűnös életére céloz, és ezt Apollonius megfejti, de a megszégyenült király
még harminc nap gondolkodási időt ad neki a mese "igazi" megoldására. Az itt előforduló kifejezések: a mesére felel, a mesét megoldja, megtalálja. megleli; a mese
éne/me. (Apollonius históriája. Kolozsvár, 1591. Kiadta Berecz Sándor. Bp., 1912.)
A mese szó történetének számunkra legfontosabb állomása a Laskay Jánostól
magyarra fordított Aesopus-életrajz. (Az Aesopvs életéről ... való historia. Debrecen, 1592; hasonmás kiad. Bp., 1987.) Ebben ugyanis a szó olyan kapcsolatokban
szerepel, amelyek nagyon is közel visznek az eredetéhez. Az első előfordulás (Ev)
csak általánosságban szól a mesérőI: ••[Aesopus Babiloniában szerepel, ahol éppen
nagy békesség volt.] az Kiraliok czak az irasnak olvasasaban es az kerdezkedesekb wvutsrqponmlkjih
e
auagi meseknek meg feiteseben szoktanak vala gi5niSrk&:tni". A kérdezkedes itt a
mese szinonímája, amire más helyen (E3) is van példa. [Amasis egyiptomi király
többek között azt kéri Licerus babiloniai királytól, hogy neki] ••olli embert is kÚldene, az ki minden kerdezkedesekrhl tudna io modgiaual felelni". Egy másik helyen
(Fv) Aesopus Babiloniában híres bölcseknek néhány kérdésére felel, és a végén
mondja: "az homalios kerdes'fJknek homalios feleletinek is kellene lenni". Erre (F2r)
más kérdezők (kerdezkfrdSk) jönnek, és egymás után teszik fel kérdéseiket: ••az eggik tamazta ilien kerdest ... Ez vtan az masik illien meset kerde t5Ie. Miczoda , vgimond, hog ... Touabba az eggik ismeretlen illien meset vete eleybe ... Eggik (F2v) ismet monda. Mese mese, ket egimas szeret5 atiafiak vadnak ... Az harmadik is kerde ,
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Miczoda ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vgimond, az ki ... Az negiedikis kerde illien modon.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
Mese mese, Telben

el megiek ... Az 8t&iik illlen kerdest t8n ... Az hatodik (F3r) kerde. Miczoda,
vgmond, az mit ... Az hetedik illien meset vete eleyben. Mese mese, egi kis aito neId11 valo hazban lakom ... Az niolczadik monda. Mese mese, Sem vagiok sem ne vagiok ...••
Az egész felsorolásból kívíláglik, hogy a mese szorosan összefügg a kérdés, kérdezkedés fogalomkörével, és mint a kérdésfeltevés formulája megfelel a micsoda'l
szerepének. Ennek láttán jogosan felmerülhet az emberben a megfontolás, vajon a
mese, de különösen a mese-mese ikerítés nem lehet-e valamilyen bevezető kérdő
formula, mint a mai: Hát ez mi? Mi is ez? Azaz régiesítve: Mi es e?
Az is, es beleolvadása az előtte álló szóba régen gyakori jelenség volt (NySz is
alatt), a te is-böl lehet tes, tés, tis. A közelre mutató névmásnak ez mellett volt e
alakja is. A Müncheni Kódex néhány példája: ••9 ke(dig) e gondoluan (Mt 1,20
Haec autem eo cogitante); mert e toruen (Mt 7,12 Haec est enim lex); E mit gontú fúuetecben (Mc 2,8 Quid ista cogitatis in cordibus vestris)". így ennek a
doltocsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
megoldásnak szerintem sem tartalmi, sem alaki nehézsége nincs.
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