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DOMOKOS MARIANN

A Hóleány története
Egy Grimm-mese megjelenése
a magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségben és a folklórban

A tanulmány kettős célkitűzés jegyében született. Egyfelől amellett kíván érvelni, hogy a kéziratos és nyomtatott írásbeliség különböző forrásaiban megjelent
folklórszövegek, mesefordítások és irodalmi meseátdolgozások összeolvasása és
egymásra vonatkoztatása hatékony eljárás a (nép)mesék történeti szövegfolklorisztikai vizsgálata során.1 Másrészt e módszer gyakorlati megvalósításaként a
dolgozat azt a folyamatot mutatja be, ahogyan egy jól ismert mesetípus, a Hófehérke (ATU 709, Snow White) a XIX. századi magyar folklórban és irodalomban megjelent és popularizálódott. Forrásként különböző karakterű, népszerű
olvasmányok, kiadott és kéziratos népköltési gyűjtemények, folyóiratok, gyerekmesekönyvek, ponyvák és iskolai olvasókönyvek szöveganyagát vizsgálom meg
annak érdekében, hogy láthatóvá váljon egy jól ismert könyvmese vándorlásának néhány XIX. századi útvonala.
Hófehérke meséje kétféle, de egymással összefonódó szöveghagyományhoz
tartozik. Egyrészt népmeseként a szájhagyományozó szóbeliség szerves része,
másrészt szerzői művek sora bizonyítja, hogy különböző irodalmi feldolgozásokban a szüzsé már évszázadok óta jelen van a nyomtatott európai művelődésben. A történet Jacob és Wilhelm Grimm Kinder- und Hausmärchen (KHM)
című gyűjteményéből vált közismertté, s világszerte az egyik legnépszerűbb
tündérmese.2 Noha a Schneewittchen / Hófehérke címen elterjedt mese a Grimm
*
1

2

A tanulmány elkészültét a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és az NKFIH a PD 124746 pályázata támogatta.
Ebből a szemléleti alapállásból több monográfia is készült az utóbbi időben: Gulyás Judit,
„Mert ha irunk népdalt, mért ne népmesét?”: A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában, Néprajzi tanulmányok (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010); Domokos Mariann, Mese
és filológia: Fejezetek a magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának 19. századi történetéből, Néprajzi tanulmányok (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015).
A KHM az egyik legismertebb mesegyűjtemény, meséi közül néhány (köztük a Hófehérke) kiemelkedően nagy hatást gyakorolt kezdetben csak az európai művelődésre, majd a
világirodalomra is. Az Allensbach Közvélemény-kutató Intézet (Institute für Demoskopie
Allensbach) által 2003-ban a tizenhat év feletti német lakosság körében végzett reprezentatív
felmérés eredménye alapján a legismertebb mesék szinte kizárólag Grimm-mesék voltak.
Arra a kérdésre, hogy melyik három mesére emlékszik vissza gyermekkorából, a válaszadók
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testvérek feldolgozásában (KHM 53, 1812) könyvmeseként3 vált széles körben
ismertté, az ártatlanul üldözött, szép és jószívű hősnőről szóló népmesék között is ez az egyik legkedveltebb típus.4 A nemzetközi meserendszerezés által az
ATU 709. számjelzeten nyilvántartott mesetípus az egész európai szóbeliségben
jól ismert, s különösen lett, litván, észt, ír, keleti-szláv valamint görög és olasz
változatait rögzítették nagy számban. A francia és a német nyelvű elbeszéléshagyományból is adatolták, elterjedt továbbá Észak- és Közép- Amerikában,
szórványosan ismertek dél-amerikai, szubszaharai, kaukázusi, mongol, indiai
és kínai változatai is.5
A mesetípusra jellemző cselekményváz a következő. Egy hiú királynő megkérdezi szépsége felől varázstükrét vagy a Napot, az azonban az asszony lányát/
mostohalányát mondja a legszebbnek. A királynő féltékenységből elhatározza, hogy elpusztítja a lányt. Az üldözött hősnő azonban egy szolga jóindulata
folytán megmenekül, és erdei rablók, óriások vagy törpék a házukba fogadják.
A királynő megtudja, hogy a lánya él, és az erdőben van. Mérgezett tárgyakkal
(gyűrű, fűző, fésű, alma, hajtű stb.) igyekszik elpusztítani a lányt, de befogadói
két alkalommal sikeresen megmentik és életre keltik. Harmadjára azonban nem
találják a mérgezett tárgyat, így a lányt üvegből vagy aranyból készült koporsóba fektetik. Egy királyfi meglátja a szép lányt, megtetszik neki, és magával viszi.

3

4

5

43%-a a Schneewittchen (Hófehérke) és a Hansel und Gretel (Jancsi és Juliska) című meséket
jelölte meg. A népszerűségi toplista 10%-nál többet elért további helyezettjei: Rotkäppchen
(Piroska és a farkas, 27%), Aschenputtel, Aschenbrödel (Hamupipőke, Férfihamupipőke, 21%),
Dornröschen (Csipkerózsika, 17%), Frau Holle (Holle anyó, 14%), Der Wolf und die sieben
Geißlein (A farkas és a hét kecskegida, 12%). „Kinder brauchen Märchen. Am populärsten
sind »Schneewittchen« und »Hänsel und Gretel«”, Allensbacher Berichte Nr. 12. (2003) Hozzáférés: 2019. 07. 16. https://www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_reportsndocs/prd_0312.pdf
[A magyar mesecímeket a közismert alakjukban adtam meg – D. M.]
A könyvmese a szóbeliséghez rendelt meseszöveg, amely szerzői szövegalakításon esett át.
Nagy Ilona tömör és találó megfogalmazása szerint „A könyvmese nem műmese és nem népmese: ez utóbbinak akar azonban látszani.” Nagy Ilona, „A Grimm testvérek mesegyűjteményéről”, in Nagy Ilona, A Grimm-meséktől a modern mondákig: Folklorisztikai tanulmányok,
15–63 (Budapest: L’ Harmattan, 2015), 53.
Az ártatlanul üldözött hősnő számos más mesetípusban is központi szerepet játszik. (Először a nemzetközi, majd a magyar mesekatalógusban szereplő típusszámot és elnevezést
közlöm.) Lásd pl. az ATU 403/AaTh 403A The Black and the White Bride / A gyöngyöt síró
és rózsát nevető lány; ATU 450/ AaTh 450 Little Brother and Little Sister/ Az őztestvér; ATU/
AaTh 706 The Maiden without Hands / A csonkakezű lány; ATU 707/ AaTh 707 The Three
Golden Children / Az aranyhajú ikrek.
Christine Shojaei Kawan, „Schneewittchen”, in Enzyklopädie des Märchens: Handwörter
buch zur historischen und vergleichenden Erzählforshung, Band 12, Hrsg. Rolf Wilhelm
Brednich, 130–140 (Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1997; Steven Swann Jones a típus
négyszáznál több lejegyzett szóbeli variánsáról számol be az ATU 709 szerkezetét elemző
monográfiájában: The New Comparative Method: Structural and Symbolic Analysis of the
Allomotifs of „Snow White” FFC 247 (Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1990), 37.
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A lány egy véletlen folytán föléled, a királyfi feleségül veszi, a gonosz királynő
pedig megbűnhődik.6 A Hófehérke-mesetípus gyakran kontaminálódik más típusokkal vagy azok egyes epizódjaival, mint például A hét holló (ATU 451), Az
aranyhajú ikrek (ATU 707), A csonkakezű lány (ATU 706) vagy A szorgalmas
lány és a lusta lány (ATU 480).
A Hófehérke-mesetípus magyar variánsai
Katona Lajos XIX. század végén tett megállapítása szerint a Hófehérkéről szóló
narratívák több más nemzethez hasonlóan nálunk is a Grimm testvérek mesegyűjteményéből terjedtek el széles körben. Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy
bár a mese párhuzamai megtalálhatók a magyar folklórban, „de egészen neki
megfelelő párja nincs”.7 A továbbiakban a típus magyar variánsairól szeretnék – a teljesség igényét reménytelennek érezve – vázlatos áttekintést nyújtani, különös tekintettel a legkorábbról dokumentált XIX. századi változatokra.
A Hófehérke-mesetípusnak a Magyar népmesekatalógus (MNK) mindösszesen
tizenöt önálló, valamint többféle típuskombinációban meglévő magyar változatát tartja nyilván a nyelvterület különböző pontjairól, melyeknek több mint
a fele a XIX. században került lejegyzésre.8 Ez a viszonylag csekély számadat
azonban nem a mese gyér elterjedtségét bizonyítja, sokkal inkább azt a folklórgyűjtői magatartást, amely jellemző módon sokáig figyelmen kívül hagyta
az olvasmányi eredetű szövegeket.9 A típus magyar szóbeliségben való előfordulása a XIX. század közepétől adatolható. Első publikált népmesei változatát
Erdélyi János közölte 1848-ban Népdalok és mondák című, népszerű antológiá6

7
8
9

A népmesetípus nemzetközi és magyar elnevezése is a Grimm-meseszöveg címét viseli:
AaTh 709 Hófehérke / ATU 709 Snow White. Hans-Jörg Uther, The Types of International
Folktales: A Classification and Bibliography, I (Helsinki: Academia Scientarium Fennica,
2004), 383–384; Dömötör Ákos, Magyar Népmesekatalógus (MNK) 2. A magyar tündérmesék típusai (AaTh 300–749) (Budapest: MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1988), 399–401.
KAT. [Katona Lajos], „Hófehérke”, in A Pallas nagy lexikona: Az összes ismeretek enciklopédiája tizenhat kötetben, IX. kötet (Budapest: Pallas, 1895), 270.
A típus magyar variánsairól lásd Katalin Horn, „Das ungarische Schneewittchen”, Fabula
49 (2008): 259–267.
Nálunk csak a XX. század második felétől kezd a gyűjtői érdeklődés az olvasmányok szövegszármazékaira tudatosan is kiterjedni. A korábbi eljárást jól jellemzi Berze Nagy János
meseszöveg-kiadásra vonatkozó önreflexiója: „A nép fia a közlésnél rendszerint szeret arra
hivatkozni, akitől közleményét hallotta. A forrás, amelyből merít: az öreg szülők vagy a
gyermekkori környezet. Voltak, akik szintén ezekre a forrásokra utaltak, de, amikor rájuk sütöttem, hogy kalendáriumból vagy más könyvből olvasták, restelkedve ismerték el
az igazságot. Ezeknek közlését természetesen figyelembe sem vettem.” Berze Nagy János,
Baranyai magyar néphagyományok, I. Gyűjtötte, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta Berze
Nagy János (Pécs: Kultúra könyvnyomdai műintézet, 1940), XV.
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jában monda műfajmegjelöléssel. A világ szép asszonya címmel közzétett variáns A csonkakezű lány mesetípus keretében megjelenő típuskombináció, melyet
Bartók Gábor gimnáziumi költészettan-tanár, későbbi szatmári iskolaigazgató
Máramarosszigeten jegyzett le és küldött el Erdélyinek 1847-ben.10 A Népdalok
és mondákban szereplő meseközlés kapcsán Ipolyi Arnold egy levelében érdekes megállapítást tett. A meseszövegről úgy nyilatkozott, hogy az német nyelvű
populáris olvasmányokból terjedhetett el nálunk.11 Egyelőre ismeretlen, hogy
konkrétan mi lehetett az Erdélyi–Bartók-féle verzió forrása, azt azonban tudjuk,
hogy az Erdélyi által közzétett szöveget (a Népdalok és mondák egyéb meseközlései mellett) az 1850-es években Réthy Lipót ponyván több alkalommal is
megjelentette, és ezzel hatékonyan hozzájárult a mese folklorizálódásához és
változatképződéséhez.12 Más példák is bizonyítják, hogy a korai, klasszikusnak
nevezett folklórgyűjtemények szövegei (pl. Kriza János, Arany László, Merényi
László valamint a Magyar Népköltési Gyűjtemény első kötetei) hamar utat találtak a populáris olvasmányok közé, lehetőséget nyújtva ezzel az alacsonyabb
társadalmi-kulturális fokon állók folklórtudásának aktivizálására, egységesítésére vagy felülrétegzésére.13 A Hófehérke típus legkorábbi, önmagában álló (azaz
más típusokkal össze nem kapcsolódott) változatait Ipolyi Arnold a legutóbbi
10 Erdélyi János, Népdalok és mondák III. (Pest: Beimel József, 1848), 195–212. Típusképlete: ATU 709 + ATU 706. Erdélyi szövegkiadása a beküldött kéziratot hűségesen követi:
MTA KIK Kt. Irod. 8-r 206/173. Mondák IIIdik küldemény Bartók Gábortól M. Szigetről.
1847. évben. A’ Világ szép asszonya. 2r–15r.
11 „[…] Az illető »Világ szép asszonyára« tökéletesen igazságod van hogy ez közvetlen átvevés a
németből, nem ugyan Mus[äus]. Richildejából melyben ez a jobb német népmesét elrontotta,
de a tasend »tausenschönchenből[!]« melyet már a régibb német kalendáriomokból írtak ki a
magyarok s így jött ponyvairodalmunkba onnét a nép közé s Erdélyihez etc etc. […]” Ipolyi
Arnold Csaplár Benedeknek. Zohor, 1854[?] január 22. [az évszám utolsó számjegye nehezen
olvasható, a keltezés így 1853-nak is érthető], Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára N. 186 [3v.] A levélben említett Tausendschön-utalást talán segíthet értelmezni: Carl [Karl Ludwig] Blum, Arien und Gesänge aus: der Spiegel Tausendschön. Burleske
mit Gesang in einem Aufzuge (Berlin: 1831). A hivatkozást érdemes összevetni egy 1870-es
évekbeli magyar nyelvű mesekiadvány-sorozattal is: Lauffer Vilmos regegyűjteményének I.
részeként jelent meg Az Ezerszépke herczegnő: Eredeti rege, Magyarította Zauschner Károly (Budapest: Lauffer, 1876). A Lauffer-féle sorozatban összesen öt német mesefordítás jelent meg önálló füzetekként, az említetten kívül Wilhelm Hauff és Grimm testvérek meséit
tartalmazzák. (A 2. füzet A kis Muck története, a 3. Az álkirályfi története, a 4. Piroska és
a gonosz farkas, 5. Jancsi és Zsuzsi vagy az ennivaló ház). Magyar Könyvészet 1 (1876): 18.
A Zauschner által jegyzett kiadványból sajnos eddig nem találtam fennmaradt példányt.
12 A világ csuda szép asszonya, vagy Az igazmondó tükör: Igen nevezetes mulattató tündéri néprege (Szarvas: 1853, Gyula: 1857). Az 1847-ben lejegyzett, Bartók–Erdélyi-féle szövegközlés
folklorizációjára egy 1890-es évek végi példa Horger Antal zajzoni gyűjtésében olvasható:
Horger Antal, „A legszebb királyné leánya” in Horger Antal, Hétfalusi csángó népmesék,
Magyar Népköltési Gyűjtemény 10 (Budapest: Athenaeum, 1908), 390–392.
13 Erről bővebben: Domokos Mariann, „Gaal György mesegyűjteménye és a populáris olvasmányok”, Ethnographia 130 (2019): 418–444, 418–421.
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időkig kéziratban maradt folklórgyűjteményében találjuk. A mesetípus korabeli
ismertségét jellemzi, hogy azt e korpuszban három, az 1850-es évekből származó variáns is képviseli.14 Ugyancsak a század közepe táján rögzíthették a Kriza Jánoshoz küldött kéziratok között fellelhető Czitrom leány című variánst.15
Ezeken kívül a XIX. század utolsó évtizedeiből további kiadott és kéziratban
maradt változatokat ismerünk Kárpátaljáról és Erdélyből, de fennmaradt a típus
egy dunántúli változata is.16 A XIX. századi magyar népköltési gyűjtésekben a
Hófehérke-történet a később lejegyzett variánsokhoz viszonyítva motivikailag
változatosabb, kevésbé egységes képet mutat. A közismert Grimm-mesével
szemben a korai lejegyzésű magyar szövegekben az üldözött lány befogadói
jellemzően sohasem törpék, inkább óriások, rablók vagy zsiványok. Meglepő
módon több, a század végéről származó mesénkben Hófehérke befogadói a lány
halálát követően bánatukban csoportos öngyilkosságot követnek el.17 A törpék
szerepeltetése (Mot. F451.5. 1.2) a mese szóbeliségből gyűjtött magyar változataiban rablók, tolvajok vagy zsiványok helyett csak az 1940-es évektől kezdve
14 Ipolyi Arnold: A tengeri kisasszony: Ipolyi Arnold kéziratos folklórgyűjteménye egész Magyarországról. 1846–1858, Közreadja Benedek Katalin (Budapest: Balassi Kiadó, 2006), 459,
368–371, 869–870. Egy debreceni változatot egy bizonyos Tóth Lajos gyűjtötte és A királyleány és a tizenkét óriás címen jelent meg (368–371), egy szegedi, cím nélküli változatot a diákgyűjtő Strósz Ernő jegyzi (869–870), a harmadik, Szépség tükre címen megjelent meseszöveg
ismeretlen helyről és lejegyzőtől származik (459).
15 Kriza Jánoshoz küldött népmesék, MTA KIK Kt. Irod. 4-r. 409/III, 131r–137v.
16 Berze Nagy János, [Csepe, Ugocsa m.] Régi magyar népmesék Berze Nagy János hagyatékából, szerk. Banó István és Dömötör Sándor, 2. kiad. (Pécs: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Baranya Megyei szervezete, 1961), 168–173. A világ szép asszonya című mesét
Gecser Béla, polgári iskolai tanár gyűjtötte az 1880-as években. Kiadott változatok a század
utolsó évtizedéből: Halász Ignác. „Az araň koporsó” Magyar Nyelvőr, 18 (1889): 283–285.
[Csetény, Veszprém m.]; Lázár István, „Alsófehér vármegye magyar népe: Etnografiai
tanulmány”, in Alsófehér vármegye monografiája, I. kötet. Második rész, Alsófehér vármegye néprajza (Nagy-enyed: Nagyenyedi Könyvnyomda és Papirárugyár Részvénytársaság,
1899), 597–600; [Magyarlapád, Alsó-Fehér m.]. Kéziratban van Marosi Samu lejegyzése
Nagydobáról [Szilágy m.]: Mesék I. (MTA KIK Kt. Irod. 4-r 397. I. 1r–2v.) valamint Szini Péter beregi népköltési gyűjteményének A világszép asszony című meséje. (Szini Péter:
Népköltési gyűjtemények. A mese az „Eredeti népmesék.” című, „IV-ik füzet. A nép ajkáról
elleste Szini Péter.” megjelöléssel ellátott gyűjteményrészben található, mely közel 100 oldalon keresztül közöl népmeséket. MTA KIK Kt. Irod. 4-r. 367. I. 84r–129r; A hivatkozott
meseszöveg a 95r—98r oldalakon.)
17 Lásd pl. Ipolyi Arnold debreceni (Ipolyi, A tengeri kisasszony…, 368–371) változatán kívül
Szini Péter 1890 körül rögzített változatát (MTA KIK Kt. Irod. 4-r. 367. I 95r–98r; a kardba
dőlés motívuma: 97r), valamint egy veszprémi variánst: Halász, „Az araň koporsó”, 283–
285. Az öngyilkosság motívuma egyébként Afanaszjev orosz mesegyűjteményének A bűvös
tükör című változatában is szerepel, itt a lányt befogadó két vitéz bánatában a mélybe veti
magát. A. Ny. Afanaszjev, A tűzmadár: Orosz varázsmesék A. Ny. mesegyűjteményéből,
ford. Hermann Zoltán, Kornél Emília, Molnár Angelika, kiad. Hermann Zoltán (Budapest: Magvető Kiadó, 2006), 278–286, 282.
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adatolható.18 További jellegzetesség, hogy a standard Grimm-változat másik
emblematikus eleme, az igazmondó varázstükör motívuma (Mot. D1311.2) is
hiányzik a magyar mesék egy kisebb részéből, néhány változatban a hiú as�szony a Naptól tudakozódik szépsége felől.19 A mágikus álmot okozó tárgyak
ugyancsak változatos formában jelennek meg a gyűjtött magyar változatokban
(a csizmától a mérgezett fogkeféig), közülük is feltűnően sokszor fordul elő az
átváltozást előidéző gyűrű motívuma (Mot. D572.2) a nemzetközi viszonylatban tipikusabbnak mondható mérgezett alma (Mot. S111.4, D1364.4.1) helyett
vagy amellett.20 Anélkül, hogy túlságosan messze tévedő összehasonlító elemzésbe bonyolódnék, itt szeretném megjegyezni, hogy az 1836 és 1841 között a
bánsági román falvakban Arthur Schott által gyűjtött, majd 1845-ben közzétett
népmesék között találunk egy Zauberspiegel című mesét, mely számos vonásában (többek között pl. a tizenkét rabló, a mérgezett gyűrű, a fa közé függesztett
üvegkoporsó) hasonló menetű a korai lejegyzésű magyar mesékhez.21
A XIX. századi, többféle szóbeli és írásbeli tradícióból táplálkozó magyar
nyelven lejegyzett népmese-szövegekkel ellentétben a XX. századi mesemondók
repertoárjában fellelhető Hófehérke-variánsokon már sokkal egyértelműbben
kimutatható a Grimm-olvasmány közvetlen és egységesítő hatása. A viszonylag kevés számú regisztrált magyar variáns alapján úgy tűnik, hogy nagyjából
a XIX. század végén és a XX. század elején született mesemondók repertoárját
már egyértelműen és alapvetően befolyásolta a Grimm testvérek Hófehérkéje.22
18 Katona Imre 1941-ben a csongrádi Palásti Annától jegyzett fel egy a Grimm-változatot követő Hófehérke-variánst, melyben tizenkét törpe szerepel. Katona Imre, Tengöri Hereberi
Atyámuram: Palásti Annuska meséi. Katona Imre csongrádi népmesegyűjtése 1941–42-ből,
szerk. Bereznai Zsuzsanna, Georgiádes Ildikó, kiad. Bereznai Zsuzsanna (Csongrád:
Csongrád megyei Levéltár, 2011), 84–90, 338. Pogány Péter 1942-ben és 1943-ban Zala megyében rögzített meséiben is törpék fogadják be a lányt. Az 1942 januárjában Milejszegen, a
34 éves Székedi Jánostól gyűjtött mesében szintén tizenkét, míg a következő évben, Kislengyelben az akkor 55 éves Markó Annától gyűjtött mesében hét törpe szerepel. Pogány Péter:
Göcseji népmesegyűjtemény, Etnológiai Archívum EA 8780 40–45, 1111–1120.
19 Lásd Lázár István és Gecser Béla variánsát: Lázár, Alsófehér vármegye…, 597–600; Berze
Nagy, Régi magyar népmesék…, 137–141.
20 Gyűrű szerepel többek között Gecser Béla ugocsai (Berze Nagy, Régi magyar népmesék…,168–173), Halász Ignác veszprémi (Halász, „Az araň koporsó…”), illetve Ipolyi Arnold debreceni és hely nélküli változatában is (Ipolyi, A tengeri kisasszony…, 368–371, 459),
ezeken kívül egy 1930-as években gyűjtött székely változatban is: „Világi szép Ilona és Világi szép Veronka”, in Ferenczy László Marcella, Székely népmesék, Teleki Ralph rajzaival,
86–94 (Budapest: Athenaeum, [1939]).
21 Arthur und Albert Schott, Walachische Märchen mit einer Einleitung über das Volk der
Walachen und einem Anhang zur Erklärung der Mährchen von Arthur und Albert Schott
(Stuttgart und Tübingen: J. G. Cotta’scher Verlag, 1845), 105–113, 329–330.
22 Az 1901-ben született írástudatlan Tót(h) Szőke Józsefnétől az 1950-es években Somogy megyében (Kisbajom) gyűjtötte Dobos Ilona azt a típusunkba tartozó meseszöveget, melyről
a gyűjtő tájékoztatása alapján tudjuk, hogy egy Grimm-mesekönyvből olvastak fel a mesé-
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Ez persze nem jelenti azt, hogy a kulturálisan és társadalmilag alacsonyabb
fokon állók mesetudására korábban ne gyakorol(hatot)t volna hatást a Kinder- und Hausmärchenben közölt Hófehérke-változat, csupán csak azt, hogy
a gyűjtők által rögzített variánsok alapján ez nem adatolható.23 A lejegyzett és
regisztrált mesekorpusz figyelembevételével annyit biztosan állíthatunk, hogy
az 1840-es évektől kezdve a típus magyar variánsai cselekményvezetésben,
motívumhasználatban, valamint stilisztikailag is egyre inkább a Grimm-verzióhoz kezdenek közelíteni. Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy
pontosan mely kiadványok közvetíthették a KHM 53 szüzséjét a magyar szájhagyományba, a Grimm-mesefordítások feltárására és részletes összehasonlító
filológiai elemzésére van szükség. Az utóbbira jelen dolgozat nem vállalkozhat,
a magyar nyelvű Grimm-mesék bibliográfiájához azonban több, eddig ismeretlen, nem pontosan hivatkozott vagy nem kellőképpen reflektált adalékot kínál
továbbgondolásra.
Azt már eddig is tudtuk, hogy a XX. századi szóbeliségre Benedek Elek mesekiadványai óriási hatást gyakoroltak. E téren elsősorban a Magyar mese- és
mondavilág című ötkötetes gyűjteményét szokták kiemelni,24 ugyanakkor Benedek néhány évvel később publikált Grimm-fordításköteteinek legalább akkorra jelentősége van a magyar népmeseismeret alakulására, mint az ezer év
meseköltését bemutatni szándékozó antológiának. Benedek 1904-ben három
válogatáskötetet is közölt Grimmék meséiből, melyek számtalan alkalommal
kerültek a későbbiekben újrakiadásra. A Grimm testvérek meséi és a Grimm
lőnek „fiatalasszony korában a fonóban és kukoricafosztáskor”. Egy somogyi parasztcsalád
meséi, kiad. S. Dobos Ilona, Új Magyar Népköltési Gyűjtemény 10 (Budapest: Akadémiai
Kiadó, 1962), 312–319, 527. Az 1897-ben Magyarón született Kurcsi Minya a Keleti-Kárpátok
famunkásai között mesélt Grimm-meséket, köztük a Hófehérkét is. Repertoárjának lejegyzője, Faragó József szerint Kurcsi meséi nagy részét Benedek Elek valamelyik Grimm-fordításkötetéből tanulta az 1920-as években. Faragó József, Kurcsi Minya havasi mesemondó
(Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó, 1969), 25–28, Kurcsi Hófehérke-meséjéről: 41. Az 1889ben született csongrádi Palásti Annuska Hófehérke címen közzétett meséjét édesanyjától is
hallotta, de saját bevallása szerint olvasmányaiból is ismerte azt. E mese egyike az első olyan
szóbeliségből származó szöveggyűjtésnek, amely hűségesen követi a KHM 53-at. A mesét
1941-ben Katona Imre jegyezte le, vö. Katona, Tengöri Hereberi Atyámuram, 84–90, 338.
23 Öt Grimm-mese folklorizálódott változatát közölte: Berze Nagy János, Népmesék Hevesés Jász-Nagykun-Szolnok megyéből, Magyar Népköltési Gyűjtemény 9 (Budapest: Athenaeum, 1907). Ugyancsak több, az 1860-as és 1870-es években született mesélőtől jegyzett le
Grimm-meséket Konsza Samu Háromszéken, vö. Háromszéki magyar népköltészet: Konsza
Samu gyűjteménye, kiad. Faragó József (Marosvásárhely: Állami Irodalmi és Művészeti
Kiadó, 1957).
24 Benedek Elek, Magyar mese- és mondavilág: Ezer év meseköltése, I–V. kötet, Széchy Gyula
szövegrajzaival (Budapest: Athenaeum, 1894–1896). Vö. Kovács Ágnes, „A 20. században
rögzített magyar népmeseszövegek 19. századi nyomtatott forrásai”, 2. „Benedek Elek:
Magyar mese- és mondavilág I–V.”, Népi Kultúra – Népi Társadalom 9 (1977): 139–188.
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testvérek válogatott meséi című kiadványok közel ötven szöveget tartalmaznak,
melyeket Benedek egyesítve a Grimm testvérek összegyűjtött meséi címen önállóan is kiadott.25 E kötet a magyar nyelvű szájhagyományozó mesélésre gyakorolt hatásához csak egyetlen jellemző példa a XX. század első felében, a KeletiKárpátokban havasi famunkásként tevékenykedő mesemondó, Kurcsi Minya.
Faragó József Kurcsi repertoárjának (különösen a versbetétek) összehasonlító
vizsgálatával azt állapította meg, hogy Kurcsi meséi Grimm-mesék, melyeket
– mint említettem – a mesemondó az I. világháború utáni években tanult Benedek Elek egyik Grimm-fordításkötetéből.26
Kovács Ágnes szerint a Hófehérke jó példája annak, ahogyan egy nyugati
eredetű könyvmese beleolvadt a magyar népmesei szöveghagyományba.27 Benedek Elek említett fordítása bármennyire is nagy hatással volt a XX. század közepétől lejegyzett magyar népmeseszövegek alakulására, műve csak egy hosszú, a
XIX. század első harmadától nyomon követhető folyamat betetőzése volt. A továbbiakban a korábbi időszak (mintegy nyolcvan év) magyar nyelvű, nyomtatott Grimm-meseközléseibe szeretnék bepillantást nyújtani a Hófehérke-szüzsé
magyar művelődésben betöltött helyének pontosabb meghatározása érdekében.
A Grimm testvérek meséje és annak XIX. századi magyar fordításai
Mint arról a bevezetőben már szó esett, az ártatlanul elűzött nő/feleség témájának nagy irodalmi hagyománya van Európában.28 Bár csak távolról, de a mesetípussal a szüzsé egyes részleteit tekintve rokonítható Giambattista Basile XVII.
századi nápolyi gyűjteményének egy elbeszélése.29 Grimmék szövegváltozatánál
25 Grimm testvérek meséi, Magyarra átültette Benedek Elek (Budapest: Lampel, 1904a); Grimm
testvérek válogatott meséi, Magyarra átültette Benedek Elek (Budapest: Lampel, 1904b);
Grimm testvérek összegyűjtött meséi, Magyarra átültette Benedek Elek (Budapest: Lampel,
1904c). Ez utóbbiban a Hófehérke című mesét lásd 148–162. A történetet egy színezett kép
is kíséri, melyen az üvegkoporsóban fekvő lány látható. Kozocsa Sándor adatai szerint a
Grimm testvérek meséi 1928-ig hét kiadást ért meg, míg a másik kettőt az 1940-es évekig hatszor nyomták újra. Sándor Kozocsa, „Grimmsche Märchen in Ungarn”, in Brüder Grimm
Gedenken I. Gedenkschrift zur hundertsten Wiederkehr des Todestages von Jacob Grimm,
Hg. Ludwig Denecke, Ina-Maria Greverus und Gerhard Heilfurth, 559–574 (Marburg:
Elwert, 1963), 562–563.
26 Faragó, Kurcsi Minya…, 122–125, 35–36.
27 Kovács Ágnes, „Hófehérke”, in Magyar Néprajzi Lexikon 2, főszerk. Ortutay Gyula, 565–
567 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979).
28 Shojaei Kawan, „Schneewittchen”, 130–140; Christine Shojaei Kawan, „Brief Literary
History of Snow White”, Fabula 49 (2008): 325–342.
29 „A kis rabszolgalány”, II, 8, in Giambattista Basile, Pentameron: A mesék meséje avagy a kicsik mulattatása, ford., kiad. Király Kinga Júlia, 197–202 (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2014).
Basile gyűjteményét a Grimm fivérek nemcsak ismerték, de olyannyira nagyra értékelték, hogy
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a típus korábbi feldolgozásai közül ismert Johann Karl August Musäus Richilde
című (1782), középkorban játszódó története, melynek igazi főhőse nem az elűzött lány, hanem a gonosz anya (ami a mese címválasztásban is tükröződik),30
egy 1795-ben megjelent orosz változat, melyet az első autentikus Hófehérke-történetként tartanak számon, valamint a Grimm fivérekkel csak névrokon Albert
Ludwig Grimm szövegváltozata (1809). A KHM megjelenését (1812–1815) követően, a XIX. század első felében a Hófehérke-témáról számos alkalommal további irodalmi feldolgozások jelentek meg lásd például Johann Andreas Christian
Löhr (1819), Johann Heinrich Lehnert (1829), Puskin (1833), Ludwig Aurbacher
(1834) vagy Ludwig Bechstein (1845) változatait.31 A jó szívű, szép, szorgalmas
ám naiv és passzív hősnőről szóló történet azért is válhatott annyira kedveltté a
XIX. században, mert az ideális nő képét jelenítette meg és mint ilyen, a polgári
származású lányok neveléséhez jól használható olvasmány volt.32
A mese igazi közismertséget a korábbi évszázadok irodalmi előképeit és recens szóbeli forrásokat is hasznosító Grimm testvérek stilizált szövegváltozata
révén nyert, melyet először a Kinder- und Hausmärchen című gyűjteményükben adtak közre. A Jacob és Wilhelm Grimm által összegyűjtött és szerkesztett
KHM végső formájában kétszáz mesét és tíz gyermeklegendát tartalmaz.33 E
gyűjtemény egyike a legtöbbször újrakiadott és a legtöbb példányban eladott
mesekönyveknek a világon. A gyűjtemény a XIX. században Európa-szerte a
mesegyűjtés- és kiadás mintájává vált, mely nemcsak a nemzeti népmesegyűjtések megindulására hatott ösztönzőleg, hanem számos újrakiadása révén az egyes
szövegek írásbeli vándorlását is hatékonyan biztosította. Megjelenése óta több
mint 160 nyelvre fordították le, először 1816-ban, dánra. A világirodalomban
betöltött kiemelt pozícióját jól jelzi az a tény is, hogy a gyűjtemény felkerült az
UNESCO szellemi világörökségi listájára (2005). A Grimm testvérek Hófehérkéről szóló meséjüket gyűjteményük első kiadásában, 1812-ben adták közre először, Sneewittchen (Schneeweißchen) majd Schneewittchen címen, melyet azóta
a már említett KHM 53 számon tart nyilván a mesekutatás.34 A mese szövegét a

30
31
32
33
34

azt deklaráltan is forrásként használták, ezen túl szándékukban állt a teljes művet beilleszteni
gyűjteményükbe. Ezt a tervüket azonban később elvetették. Nagy, „A Grimm testvérek…”, 20.
Musäus meséjének magyar ponyvafeldolgozása is megjelent, melyet Bucsánszky Alajos,
majd Rózsa Kálmán adott ki a XIX. század második felében: A varázstükör vagy Richilda
története: Igen szép és érdekes tündéries rege a régi korból (1874, 1891).
Shoajei Kawan az 1782 és 1833 közötti fél évszázadban a történet hat, egymástól független,
nyomtatásban is közölt német, valamint orosz változatát azonosította. Shojaei Kawan,
„Brief Literary History…”.
Hasonló értékek társultak Grimmék más nőalakjaihoz, lásd például a Hamupipőkéről vagy
Holle anyó szorgalmas lányáról szóló meséket, hogy csak a legismertebbeket említsem.
Jacob és Wilhelm Grimm, Családi mesék, ford. és kiad. Adamik Lajos és Márton László
(Pozsony, Kalligram Kiadó, 2009).
Brüder Grimm, Kinder-und Haus-Märchen, Gesammelt durch die Brüder Grimm, I (Berlin,
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fivérek (elsősorban Wilhelm) az első lejegyzésektől kezdve többször módosították és az egy későbbi (1857) szövegváltozatában kanonizálódott.35 Bár Basile és
Musäus meséje is bizonyára hatással volt Grimmék változatára, a típusnak legalább hat szóbeli variánsát gyűjtötték össze a fivérek maguk is.36 A közölt mese
a gyűjtemény első kiadásának egy Wilhelm Grimm által széljegyzetelt példánya
alapján Hessenből származik. A Grimm-filológia nem tudta kétséget kizárólag tisztázni az adatközlő személyét, feltehetőleg a mese elmondója egy francia
eredetű hanaui polgárcsalád (Hassenpflug) egyik fiatal hölgytagja, Marie lehetett, aki a Grimm fivérek baráti társaságába Lotte húguk révén tartozott és aki
több más mesével együtt a francia hugenotta eredetű elbeszélés-hagyomány darabjait közvetítette a német mesegyűjtemény számára.37 Noha a XIX. századi
magyar folklórgyűjtés, különösen a népmesegyűjtés, -kiadás és értelmezés története elválaszthatatlanul összeforrt a Grimm testvérek nevével, munkásságuk
hazai fogadtatása csak bizonyos részleteiben ismert.38 Az egyes Grimm-mesék
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Realschulbuchhandlung, 1812), 238–250; A mese őskézirata és az első közlés szinoptikus
kiadása: Heinz Rölleke, Die älteste Märchensammlung der Brüder Grimm: Synopse der
handschriftlichen Urfassung von 1810 und der Erstdrucke von 1812 (Cologny–Genève:
Fondation Martin Bodmer, 1975), 244–265. Magyarul az 1860-as évek eleje óta a Hófehérke
név- és címváltozat terjedt el, erről később még lesz szó. Grimm, Családi mesék, 202–208.
A mesegyűjteménynek a Grimm testvérek életében hét kiadása volt: 1812–1815, 1819,
1837, 1840, 1843, 1850, az utolsó saját kezű korrigált változat 1857-ben jelent meg, ez vált
a későbbi kiadások alapjává. A mesék egynegyedét tartalmazó, gyerekeknek szóló ún.
„kis kiadások” 1825 és 1858 között tíz alkalommal jelentek meg. A KHM forrásairól, a
testvérek szövegalakító munkájáról és a kiadásokról: David Blamires, „A Workshop of
Editorial Practice: The Grimms Kinder- und Hausmärchen”, in Ella Ellis Davidson and
Anna Chaudri, A Companion to the Fairy Tales, 67–70, 78 (Cambridge: D. S. Brewer, 2003).
Minderről magyarul a legrészletesebben: Nagy, „A Grimm testvérek…”, 34.
Johannes Bolte und Georg Polívka, Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen
der Brüder Grimm, Neu bearbeitet von Johannes Bolte ung Georg Polívka (Leipzig:
Dieterich’sche Verlagsbuchshandlung Theodor Weicher, 1913), 1:450–464; Jones, The New
Comparative Method…, 10.
Rölleke, Die älteste Märchensammlung…, 265. Lotte, azaz Charlotte Amalie Grimm
(1793–1833) 1822-ben feleségül ment a későbbi miniszterhez, Ludwig Hassenpflughoz,
Marie öccséhez. Marie Hassenpflugtól számos Grimm-mese származik, többek között a
Csipkerózsika és a Piroska és a farkas is. Életrajzát lásd Heiner-Schmidt Boehncke, Alexa
Phoebe, Marie Hassenpflug: Eine Märchenerzählerin der Brüder Grimm (Darmstadt:
Philipp von Zabern Verlag, 2013). A KHM 53 keletkezéstörténetéről: Hans-Jörg Uther,
Handbuch zu den „Kinder- und Hausmarchen” der Brüder Grimm: Entstehung – Wirkung –
Interpretation, 2. Auflage (Berlin–Boston: De Gruyter, 2013), 122–129.
Ortutay Gyula, „Utószó”, in Ligetszépe: Német népmesék a Grimm-testvérek gyűjtéséből,
ford. Urbán Eszter, vál. Gyurkó László, 169–173 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1959).
A tanulmány megjelent később gyűjteményes kötetben is: Ortutay Gyula, „A Grimm-mesék”, in Ortutay Gyula, Írók, népek századok, 343–347 (Budapest: Magvető Kiadó, 1960);
Ortutay Gyula, „Jacob Grimm és a magyar folklorisztika”, Ethnographia, 74 (1963): 321–
336; Dégh Linda, „What Did the Grimm Brothers Give to and Take from the Folk?” in
The Brothers Grimm and Folktale, ed. James Mc Glathery, 66–90 (Illinois: University of
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magyar recepciójának módszeres adatolása még várat magára és szinte teljesen
hiányzik e mesék folklórtörténeti áttekintése. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy több mint száz esztendővel ezelőtt egy heves megyei gyűjtésen végzett
szövegfilológiai vizsgálatok már egyértelműen kimutatták néhány Grimm-mese folklorizációját.39 A magyar nyelven megjelent Grimm-fordításokról több
bibliográfia is készült, azonban ezek egyike sem tekinthető teljesnek.40 Jellemzően csak a szerzői névvel ellátott, gyűjteményes kötetek szerepelnek ezekben
a könyvészetekben, míg a név nélkül és/vagy elszórtan megjelent fordítások és
átdolgozások többnyire – sajnálatosan, bár érthető okok miatt – kimaradtak.
Már az előzetes vizsgálatokból is világosan látszik, hogy számos eddig nem ismert Grimm-mesefordítás volt jelen a könyvpiacon különböző jellegű magyar
nyelvű olvasmányokban a XIX. században (például időszaki kiadványokban,
gyerek-mesekönyvekben, képes mesefüzetekben, olvasókönyvekben és ponyvakiadványokban), mely szövegközléseknek a magyar művelődésre gyakorolt
hatása távolról sem elhanyagolható.41 A dolgozat további részében mesefordítások és -átdolgozások vizsgálatának segítségével azt szeretném bemutatni, hogy
a KHM 53 hogyan popularizálódott nálunk a XIX. században. Ehhez három fő
kiadványtípus (gyermekmesekönyvek, ponyvák és olvasókönyvek) olvasmányanyagának Hófehérke-szövegközléseibe szeretnék bepillantást nyújtani. A dolIllinois Press, 1988); Voigt Vilmos, „Németországból, Ausztrián keresztül Magyarországra
(Grimm hatás a magyar népmesére)”, Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012): 27–36. (E dolgozat németül többször is megjelent, először 1999-ben).
39 Berze Nagy, Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből…; Elisabet RónaSklarek, „Einige Grimmsche Märchen im Ungarischen Volksmunde”, in Philologiai dolgozatok a magyar–német érintkezésről, szerk. Gragger Róbert, 3–15 (Budapest: Hornyánszky,
1912); Solymossy Sándor, „Idegen mesék meghonosodása”, Ethnographia 24 (1913): 1–8.
Solymossy Halász Ignác Grimm-fordításában, illetve különböző ponyvanyomtatványokban jelölte meg az említett hevesi mesék forrásait, melynek első kiadása: Halász Ignác,
Gyermek-mesék, Grimm testvérek után Halász Ignácz (Budapest: Eggenberger, 1878).
A Grimm-mesék átvételéről lásd még Domokos Mariann, „Szóbeli mesék 19. századi nyomtatott forrásai”, Ethnographia 127 (2016): 543–567.
40 Lásd Kozocsa Sándor és Voigt Vilmos 1960-as években készített bibliográfiáit: Kozocsa,
„Grimmsche Märchen in Ungarn” (Faragó József ezt kiegészítette további nyolc, 1962 és
1967 között Romániában publikált magyar Grimm-kiadvánnyal: Faragó, Kurcsi Minya…,
26); Voigt Vilmos „A Grimm mesék magyar fordításai”, in Voigt Vilmos, Meseszó: Tanulmányok mesékről és mesekutatásról, 122–125 (Budapest: MTA-ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport, [1963] 2007–2009[!]). Folytatólagosan 2005-ig megjelent Grimm-kiadványokról is készült áttekintés: Domokos Mariann és Gulyás Judit, „Magyar nyelvű Grimmkiadások 1963–2005 (Válogatott könyvjegyzék)”, Uo., 127–135.
41 A XIX. századi anonim Grimm-publikációk összegyűjtésére inspiráló példa lehet Marijana
Hameršak tanulmánya, melyben közel száz XIX. századi horvát Grimm-fordítást és átdolgozást adatol: Marijana Hameršak, „No-Name Tales: Early Croatian Translations of the Grimms’
Tales”, in Grimms’ Tales around the Globe: The Dynamics of Their International Reception, eds.
Vanessa Joosen and Gillian Lathey, 19–38 (Detroit: Wayne State University Press, 2014).
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gozatban érintőlegesen a mese néhány XIX. századi, a hazai közönséget megszólító színpadi adaptációjára is kitérek. A mese nézőközönség előtt, különböző
színházi előadások formájában való megjelenítése egyúttal arra is ráirányítja
a figyelmet, hogy a történet ismertté válásában az olvasmányokon keresztüli
út csak egy lehetséges csatorna, ahhoz más (pl. képi, képzőművészeti és zenei)
feldolgozások is hatékonyan hozzájárultak.
Hófehérke a gyermekirodalomban
A folklorisztikai köztudatban úgy rögzült, hogy Nagy István Gyermek s házi regék címen megjelent gyűjteménye a legkorábbi magyar nyelvű Grimm-mesefordítás. Eddigi ismereteink szerint magyarul a Schneewittchen (KHM 53) a Grimm
névhez kapcsolva valóban először e kötetben jelent meg, a mesének azonban nem
ez volt az első magyar fordítása. Nagy gyűjteményéből vált ismertté és általánossá a Hófehérke név- és címváltozat, mely a XIX. század utolsó harmada óta
szinte kizárólag ebben az alakban rögzült, tudunk azonban más javaslatokról
is: többek között Hópehelyke, Hóleány, Fehérke és Hófejérke névfordításokkal is
találkozunk a korai szövegközlésekben.42 Noha a kétkötetes kiadványt az Engel
és Mandello Ifjusági könyvtár elnevezésű sorozatában csak 1861-es évszámmal
közölték, arról már 1860 decemberében több ismertetés is megjelent.43 Egy K. J.
monogrammal jegyzett szerző recenziójában a Grimm-mesék elterjedésére vonatkozólag egy érdekes utalást találunk, amelyből arra következtethetünk, hogy
Nagy fordításának megjelenésekor a Grimm-szövegek nálunk mint gyermekmesék már olvasmányokból vagy hallomás útján ismertek lehettek.44 Az idézetből
42 Grimm, Gyermek s házi regék Grimm után I–II, ford. Nagy István, Ifjusági Könyvtár
2–3 (Pest: Engel és Mandello, 1861), 1:221–235. Henszlmann Imre az első magyarországi
mesékről szóló értekezésében Schotték román változata alapján tett említést a típusról,
magyar nyelvű variánsokra nem utal. Henszlmann Imre „A népmese Magyarországon”,
Magyar Szépirodalmi Szemle 1, 15. sz. (1847): 228–236, 228–229. Arany László magyar
népmesékről írott székfoglalójában a „hó-leány története”-ként utalt a mesére, ami Kazinczy
Ferenc pár évvel korábban megjelent (alább részletesen ismertetendő) címfordításának
átvétele. Arany László, „Magyar népmeséinkről I.”, Budapesti Szemle 8, 1. sz. (1867): 40–66,
54–55. A korai magyar Grimm-fordításokhoz lásd Domokos Mariann, „A magyar Grimmmesehagyomány: A Grimm-mesék megjelenése a magyar irodalomban és folklórban”, in
Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos és Szakál
Anna, Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27, 195–224 (Kolozsvár: Kriza János Néprajzi
Társaság, 2019), 203–208.
43 Emilia [Kánya Emília], „Ifjusági iratok” [ism.], Protestáns Egyházi s Iskolai Lap 3, 49. sz.
(1860): 1607–1610.
44 „Lehet, hogy sok gyermek már egy részét részint hallás, részint más könyvekből olvasás után
ismerendi e meséknek; de azért merjük hinni, hogy mindenik, ki e csinos gyűjteményt kezébe kaphatja, örömmel és mohó vágygyal fogja ujra olvasni a bűbájos királykisasszonyok,
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nem derül ki, hogy német vagy magyar nyelvű meseolvasmányokra utal-e, annyi
azonban bizonyos, hogy a Grimm-mesék ekkorra már nem voltak ismeretlenek a
magyarországi olvasók (legalábbis egy részük) számára.
A század második felében számtalan további alkalommal adták ki újra meg
újra a mesét. Kozocsa Sándor Grimm-bibliográfiájában Nagy István munkájától
Benedek Elek fordításkötetének megjelenéséig, 1861-től 1904-ig összesen tizenegy
magyar nyelvű Grimm-kiadványt sorol fel. Ezek túlnyomó többségében helyet
kapott a KHM 53, azaz a Hófehérke magyar fordítása is, ezen kívül számos, a bibliográfiában nem szereplő kiadvány is közölt Grimm-meséket a században.
Mint említettük, Nagy fordítását megelőzve kötetbe rendezve és elszórtan
egyaránt, többen is közöltek, a szerzők feltüntetése nélkül Grimm-fordításokat.
Egyik ilyen fordító volt a gyakorló nevelőként és pedagógiai szakíróként tevékenykedő Karády Ignác, aki az 1840-es években adta ki Regék című mesefordítás és -átdolgozás-gyűjteményét. Ebben forrásmegjelölés nélkül gyermekeknek
szóló válogatást nyújtott különböző német könyvmesékből (többnyire Ludwig
Bechsteintől), köztük számos Grimm-mese fordítását is közölte.45 Karády e kötetében a KHM 53 fordítása ugyan még nem szerepel, azonban a gyűjtemény
későbbi, Gaál Mózes által jelentősen bővített és átdolgozott kiadásában már ott
találjuk Hófehérke címen e mesét is.46
1860-ban jelent meg a gyerekirodalom egyik hazai úttörőjeként számon
tartott népszerű költő és ifjúsági szerző, Lukács Pál Kis mesélgető című gyerekeknek szóló szórakoztató-ismeretterjesztő könyve, mely közel száz oldalon
keresztül verseket, meséket és elbeszéléseket tartalmaz. Ebben Nagy István fordításával egyidőben vagy talán valamivel meg is előzve őt, a fivérekre való utalás
nélkül Hópehelyke címen jelent meg a Grimm-mese fordítása.47 1861-ben Geibel
Armin is kiadott egy kisebb, huszonnégy lapos képes Grimm-meseválogatást,
tündérek, boszorkányok, törpék és óriások e csudás történeteit, melyeket részint elferdítve,
minden esetre pongyolább nyelven már a dajkák vagy cselédek mosdatlan ajkairól is oly
érdekeltséggel hallgatott.” K. J., „Ifjusági könyvtár” [ism.], Protestáns Egyházi s Iskolai Lap 3,
50. sz. (1860): 1640–1644, 1643.
45 Karády Ignác, Regék, Nagyobb gyermekek számára alkalmazá Karády Ignác (Pest: Heckenast, 1847). Karády (1825–1858) Wargha Istvánnak, az óvodai neveléselmélet első hazai
képviselőjének tanítványa, népszerű német és francia társalgási kézikönyvek és szótárak
szerzője volt, leginkább Kossuth Lajos gyermekeinek házi nevelőjeként ismert. 1848-ban neveléselméleti művet is kiadott, mesegyűjteménye felfogható egy ehhez szervesen kapcsolódó
szöveggyűjteményként. Karády Ignác, Elemi nevelés szülők és nevelők használatára (Pozsony: 1848), 145.
46 Karády I.[gnác], Regék és mesék, Grimm regéinek felhasználásával átdolgozta Gaal Mózes,
3. bővített kiadás (Budapest: Franklin, [1895]), 278–292. (A 283. oldalon egy metszet látható
a halott lányt körbeálló törpékről.) Kozocsa Sándor úgy tudja, hogy a kötet 1872-ben jelent
meg először Heckenastnál; Kozocsa, „Grimmsche Märchen…”, 560.
47 Lukács Pál, Kis mesélgető (Pest: Heckenast, 1860), 50–68. A külső, színesen illusztrált címlapon 1861-es, a belső címlapon 1860-as évszám szerepel.
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1. kép. Rege-csarnok (Pest: Geibel Armin, 1861): 20.

mely Rege-csarnok címen jelent meg. A mesegyűjtemény ezúttal is anonim. A fametszetekkel illusztrált kis gyűjtemény öt klasszikus mesét, köztük Fehérke címen a KHM 53 ismeretlentől való fordítását is tartalmazza.48 Az itt közölt mese
menete kissé eltér a Grimm-változat ismert cselekményétől, ebben ugyanis a hiú
királynő a lány édesanyja, aki parasztasszonynak álcázva csak egyszer próbálja
megölni lányát, mérgezett almával. A törpék gallyakra és lombokra fektetve egy
bérc tetejére viszik a halott lányt. A füzetben közölt mesét két fametszet is kísé48 „Fehérke”, in Rege-csarnok, 18–24 (Pest: Geibel Armin, 1861). A füzetben három Grimmmese mellett egy Perrault- és egy Andersen-mese is megjelent: A testvérkék, Piroska, Fehérke, Hamupipőke (Perrault) és Borsószem és királyleány (Andersen). A füzetet kemény kötésben, színes képek kíséretében 1862-ben is kiadták Jécsai A. Lajos, „1862-ki magyarországi
könyvészet” Magyar Tudományos Értekező II, 3 (1862): 271–280, 279.
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2. kép. Rege-csarnok (Pest: Geibel Armin, 1861): 22.

ri, melyek tudomásom szerint a legkorábbi hazai Hófehérke-illusztrációink. Az
ismeretlen fametsző azokat a tipikusnak mondható jeleneteket ábrázolta, ahogyan a lány a törpék házának ablakából a mérgezett almáért nyúl (1. kép), illetve
ahogyan a törpék siratják a halottnak hitt lányt (2. kép). A fenti adatok ismeretében látható, hogy az 1860-as években Nagy István Grimm-fordítása nem egyedüli vállalkozás volt, a Hófehérke magyarul a Nagy-féle Gyermek s házi regék
megjelenésével egy időben, 1860-ban, illetve 1861-ben még legalább két másik
fordításban is forgalomba került a magyar gyerekkönyvpiacon.
A Hófehérkét az említett fordításokon túl is, elszórtan és gyűjteményes
mesekötetekben közölték magyarul különböző XIX. századi kiadványokban,
egységesítve a szüzsét a magyar művelődésben és biztosítva ezzel a mese közismertségét. Az 1870-es években a Hófehérkével már önálló szövegközlésként is
találkozunk, ami a mese népszerűségét jelző újabb állomás. Tudunk arról, hogy
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az Eggenberger kiadó 1874 és 1878 között anonim, 80 krajcáros képes mesefüzet
formájában több Grimm-mesét is kiadott, köztük találjuk a Hófehérke mellett a
Csipkerózsa és a Hamupipőke illusztrált meséit.49 A század utolsó harmadában az
anyanyelvű gyerek-mesekönyvek kiadása egyre nagyobb piacot jelentett, melyben
a Grimm testvérek meséi sokszor még mindig név nélkül közölve, de egyre nagyobb jelentőségre tettek szert. Mikszáth Kálmán 1875-ben kiadott Tündérvilág
című mesekötetébe is beválogatta e mesét, sajnos forrásait ő sem adta meg.50
Többször is közölték Halász Ignác Gyermek-mesék című fordításgyűjteményét
(1878, 1899), mely már a Grimm testvérek neve alatt jelent meg, ebben természetesen a KHM 53 is helyet kapott.51 A kötet amiatt érdemel különösebb figyelmet, mert bebizonyosodott róla, hogy hatást gyakorolt a szóbeli meseismeret
alakulására, tekintettel arra, hogy a már említett, XX. század legelején Heves
megyében gyűjtött népmesék egyik forrása volt.52 A korai Grimm-mesefordítások szisztematikus feltárása még várat magára, de az említett szövegközlések
így is jól jelzik, hogy a Hófehérke-szüzsé a magyar nyelvű, nyomtatott fordításirodalomban megjelenő mesei szöveganyag szerves része volt a század második felétől kezdve folyamatosan és egyre intenzívebben. Látható, hogy még
mielőtt Benedek Elek jelentkezett volna a magyar Grimm meseszöveg-hagyományt egységesítő, sokszor kiadott Grimm köteteivel (1904) már tucatnyi olyan
népszerű Hófehérke-fordítás volt forgalomban, amelyek utat találtak az alacsonyabb kulturális szinten élők szóbelisége felé.
Hófehérke a ponyvairodalomban
Az elsősorban a polgárság gyerekeinek szánt mesekönyveken kívül a populáris
olvasmányok egy másik fontos közvetítő közegének, a ponyvakiadványoknak is
kedvelt témája volt az ártatlanul üldözött lány története. A Hófehérke-mesetípus
korábban már említett Musäus- és Erdélyi-féle szövegkiadásainak magyar nyelvű ponyvafeldolgozásain kívül a típus Grimm-változatának is több, legalább hét
különböző magyar ponyvakiadásáról tudunk. Ez utóbbi nyomtatványok mind a
49 Hófehérke. Népmese hat szinezett képpel (Budapest: Eggenberger, 1874) A kiadványt nem
láttam. Hivatkozza: Petrik Géza Magyar könyvészet 1860-1875. Jegyzéke az 1860-1875. években megjelent magyar könyvek- és folyóiratoknak. Összeállította s tudományos szakmutatóval
ellátta Petrik Géza. (Budapest: „Magyar könyvkereskedők egylete”, 1885), 126.
50 „Hófehérke”, in Kálmán bácsi [Mikszáth Kálmán], Tündérvilág, összegyűjtötte Kálmán bácsi, Képekkel, 36–42 (Budapest: Légrády Testvérek, é. n. [1875]). Recenzió: Vasárnapi Ujság
(dec. 6.) 21, 49. sz. (1874): 783.
51 Grimm testvérek, Gyermek-mesék, Grimm testvérek után Halász Ignácz (Budapest:
Athenaeum, [1899]), 269–279. (Első kiadás: 1878.)
52 Solymossy Sándor, „Idegen mesék meghonosodása”, Ethnographia 24 (1913): 1–8.
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Grimm-verziót veszik alapul, azonban a szerzők eltérő textualizációs eljárásokkal
éltek a mese konkrét megszövegezése során. Az egyes kiadványok a szövegalakításukat tekintve a fordítás és az átdolgozás különböző fokozatait valósítják meg, néhány szerző szabadabban kezeli a Grimm testvérek meséjét (például azzal, hogy
részletező, magyarázó, hangulatfestő leírásokkal egészíti ki az alapszöveget), míg
mások szorosabban, hűségesebben követik az eredeti forrást. A ponyvák a mesekötetekben megjelent fordításokkal egy időben, úgyszintén az 1860-as évektől
kezdve hatékonyan járultak hozzá a Grimm-mese széles körű folklorizációjához.53
Közülük különös figyelmet érdemelnek a Bucsánszky Alajos nyomdájában készült 14 oldalas, képpel illusztrált (az üvegkoporsóban fekvő lányt megjelenítő)
ponyvanyomtatványok. Bucsánszky Hófehérke-kiadásai ugyanis a többi ismert
ponyvakiadványnál nemcsak korábban, de mennyiségileg is nagyobb számban
érték el az olcsóbb olvasmányokat kereső vásárlókat. Az 1860-as évek első felében
a Hófehérkéről szóló igen szép és érdekes tündéries ponyvatörténet magyarul már
biztosan a piacra került, s a század végéig még legalább öt újrakiadásáról tudunk.
Bucsánszky egyébként ugyanezt a szöveget az első magyar kiadásokkal egy időben azonos tartalommal németül is közölte, kielégítve ezzel például a bakonyi
sváb falvak olvasmányigényét is.54 Bucsánszky kiadásai mellett a XIX. századból
a Hófehérke meséjének még legalább öt különböző ponyvafeldolgozását ismerjük.
A népies kiadványairól ismert Bartalits Imre több alkalommal tett közzé, egymástól eltérő szövegű Hófehérke-fordításokat. 1875-ben egy verses jövendölést
tartalmazó kiadvány utolsó néhány (újraszámozott) oldalára került egy Igazmondó Misi álnév mögé rejtőzött szerző A Hófehérke című, tündérrege műfajmegjelöléssel ellátott meséje, mely nem sokban tér el az eredeti Grimm-mesétől.55
A század végén újabb Hófehérke-kiadvány jelent meg a Bartalits-nyomdában,
ezúttal Tüzér Károly feldolgozásában.56 Bartalits e néhány oldalas kiadása is
53 Hófejérke története (Pest: Bucsánszky, 1864, 1867, 1869); Hófehérke története: Igen szép és érdekes tündéries történet (Budapest: Rózsa, 1891, 1898). A ponyva folklorizációjára utalhat, hogy a
mese ismétlődő verses szövegrészéhez („Falon függő tükröcske, Ki az Ország szebbike?”) nagyon
hasonló formula olvasható többek között egy Csongrádon, 1941-ben lejegyzett variánsban: „Falon függő tükröcske, ki a világ szöbbike?”. Katona, Tengöri Hereberi Atyámuram, 84–90, 86. A
Grimm-mesék folklorizációjához: Domokos, „A magyar Grimm-mesehagyomány…”, 209–217.
54 Schneeweißchens Gesichte mit 2 Bildern (Pest: Bucsánszky, 1864); Geschichte vom Schnee
weißchen (Pest: Bucsánszky, 1869). Loschdorfer Anna a bakonyi falvak meseanyagát vizsgálva megállapította, hogy Bucsánszky német nyelvű kiadványai a sváb falvakban ismeretesek
és kedveltek voltak, a Schneeweisschen történetéről szóló ponyvát a legnépszerűbbek kiadványok között említi. Loschdorfer Anna, „Bakonyi német (sváb) falvaink szerepe a magyar
népi hagyományok megőrzésében”, Ethnographia 46 (1935): 76–79, 78.
55 Igazmondó Misi, A Hófehérke (Tündérrege), közli Igazmondó Misi (Budapest: Bartalits
Imre, 1875) [Ezzel egybekötve: Kaszás Máté jövendölése az 1875., 1876., és 1877-ik évekre.
A magyar nép számára versekben leírva.)
56 Tüzér Károly, Hófehérke meséje, Magyaritá Tüzér Károly, Kis mesemondó 2 ([Budapest]:
Bartalits Imre [1898]).
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hűségesen követi a Grimm-mesét. Ezzel ellentétben szabadabb szövegkezelést
valósítanak meg Lantai Károly és Balázs Árpád terjedelmesebb, átdolgozott
meseszövegei, melyeket a kilencvenes évektől számos alkalommal közöltek újra
kiadóik.57 Az említetteken túl a Magyar regék gyöngyei elnevezésű sorozat részeként Molnár Ignác is közölt egy Hófehérke-fordítást több elbeszéléssel együtt
egy század végi népszerű és olcsó kiadványában. E füzetes gyűjtemény terjedelmét tekintve már nem tekinthető szigorúan véve ponyvának (összesen 48
lapos), azonban kiállítását és árát tekintve mégis inkább ezekhez, mintsem az
igényesebb kiállítású mesekönyvekhez áll közelebb. Az itt olvasható Hófehérkeszövegközlés szintén az eredeti Grimm-verziót követi szorosan.58
A Hófehérke a hazai tankönyvirodalomban
A mesekönyvek és a ponyvanyomtatványok mellett egy harmadik jelentős, a
mesehagyomány alakulását befolyásoló forráscsoportról, az iskolai tankönyvek
Hófehérke-közléseiről is szeretnék beszámolni. A népmese a XIX. század folyamán vált a tankönyvirodalom egyik jellemző műfajává, ekkor fogalmazódott
meg ugyanis először az, hogy erkölcsi tartalmú és nemzeti jellegű szövegként
kiválóan alkalmas a népmese az oktatásban való felhasználásra.59 A továbbiakban arra szeretnék néhány példát hozni, hogy a Grimm testvérek KHM
53-as, magyarul Hófehérke címmel ismertté vált meséjét a XIX. század utolsó
harmadától kezdve hogyan használták fel különböző pedagógiai célokra az intézményes magyar oktatásban. A populáris olvasmányok egyik sajátos karakterű kiadványtípusa az iskolai oktatás számára készített olvasókönyv. A neves
herbartista pedagógus, Tuiskon Ziller (1817–1882) a század első felében német
népiskolák számára éppen Grimm-meséket (szám szerint tizenkettőt) jelölt
meg, mint amelyek kiválóan és mással nem helyettesíthető módon alkalmasak
oktatási-nevelési célok betöltésére.60 Ziller említett listájában nem szerepelt a
KHM 53, a tipikus olvasókönyvbeli népmeseanyag ugyanis inkább az olvasás
57 Lantai Károly, Hófehérke, vagy a hét törpe története, Magyar nép és ifjusági könyvtár (Budapest: Löbl Dávid, 1898); Balázs Árpád, Hófehérke és a hét törpe, írta Balázs Árpád (Budapest: Bálint Lajos [1898]).
58 Molnár I[gnácz], A 12 óriás vagy a hamis feleség és a varázs-gyürü: A legszebb elbeszélések és
legszebb mesék, gyűjtötte Molnár I., Magyar regék gyöngyei (Budapest: Müller, [1892?]), 35–44.
59 Vö. Domokos Mariann, „Arany László népmeséi a 19. századi magyar olvasókönyvekben”,
Ethnographia 129 (2018): 639–653.
60 A Ziller által kijelölt tizenkét Grimm-mesét lásd: Tuiskon Ziller, Materialien zur speziellen
Pädagogik: Des Leipziger Seminarbuches dritte Aufl. (Dresden: Bleyl und Kämmerer,
1886), 20. A Ziller által felhasználásra javasolt mesetípusok közül több is a nemzeti irányú
magyar olvasókönyvek anyagának is szerves részét képezte, erről: Domokos, „Arany László
népmeséi…, 643.
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tanításának eszközeként egyszerűbb állatmesék és a formulamesék voltak, nem
pedig a Hófehérkéhez hasonló, bonyolult cselekményvezetésű és terjedelmesebb
tündérmesék közül kerültek ki. Ennek ellenére Ingrid Tomkowiak adatai szerint
a Grimm testvérek meséi már az 1830-as évektől kezdve egyre nagyobb számban jelentek meg a német olvasókönyvekben, a Schneewittchen olvasókönyvek
szöveganyagába való bekerülését az 1840-es évek elejéről adatolja.61
A német tankönyvirodalom nagyban befolyásolta a hazai olvasókönyvek korai szövegrepertoárjának kialakulását, így a Grimm-mesék viszonylag hamar,
már a század közepén megjelentek a magyar olvasókönyvekben is.62 Nálunk a
tankönyvirodalom egyik nagy megújítója, Kármán Mór határozta meg elméletileg a pedagógiailag kiaknázható magyar népmesei szövegkánont, koncepciója
sokban tanára, Ziller felfogását követte.63 Kármán szerint a magyar népmesékkel elsősorban az elemi népiskolai oktatásban kell foglalkozni, azonban azoknak bizonyos megszorításokkal még a középiskolai oktatásban is helye volt. Úgy
vélte, hogy a gimnáziumi kötelező tananyagnak is része lehet a népmese oktatása, amennyiben az elemi oktatásban elmulasztják a diákokkal megismertetni
a nemzetiként értett mesekincs reprezentáns szövegeit. A népmeséknek nálunk
egyrészt a népiskolai és középiskolai, anyanyelvű tankönyvirodalomban volt
helye, másrészt azonban Kármánnál a német és a francia nyelvi oktatásban is
hangsúlyos szerepet kapott a népköltészet és a népmese.64
Ennél a pontnál ér össze a német tananyagra vonatkozó elmélet és a Hófehérke-szövegkiadások magyar története, ugyanis itthon a pedagógiai irodalomban a német nyelv és irodalom oktatására szánt tankönyvekben bukkannak fel németül Schneewittchen-szövegközlések az 1870-es években. Ezek
jellemzően a középiskolák harmadik vagy negyedik évfolyamának készített,
nyelvtanítást célzó olvasókönyvek voltak, mint például Felsmann József,
61 A Schneewittchen első tankönyvbeli előfordulását Carl Oltrogge német olvasókönyvének
ötödik kiadásában találjuk: Deutsches Lesebuch. Erster Cursus, Fünfte, verbesserte Auflage
(Hannover: Hahnsche Hofbuchandlung, 1841), 65–70. Ingrid Tomkowiak, Lesebuch
geschichten: Erzälhstoffe in Schullesbüchern 1770–1920 (Berlin–New York: de Gruyter 1993),
67–69, 76–77, 255.
62 Gáspár János és Kovácsi Antal olvasókönyveinek több kiadásában is számos rövidebb, állat és
formulamesét közölnek Grimméktől. A népszerű tankönyv első kiadása: Gáspár János és Kovácsi Antal, Magyar-olvasókönyv tanodák és magán-növendékek használatára, Első folyam, héttizenegy éves mindkét-nemű gyermekeknek. Néhány pályatárs közremunkálásával dolgozák és
szerkeszték Gáspár János és Kovácsi Antal (Kolozsvár: özvegy Barráné és Steinnál, 1848).
63 Kármán pedagógiájáról: Domokos Mariann, „Arany László népmeséi a 19. századi magyar
gyermek- és ifjúsági irodalomban” in Ethno-Lore 25 [szerk. Ispán Ágota Lídia, Landgraf
Ildikó és Magyar Zoltán] (2018): 457–512, 480–489.
64 Kármán Mór, Paedagógiai dolgozatai rendszeres összeállításban II. (Budapest: Eggenberger,
1909), 146; Heller Bernát, „Kármán Mór a népmeséről és a népköltészetről”, Ethnographia
21 (1910): 121–125, 122.
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Heinrich Gusztáv vagy Herrmann Antal német olvasókönyvei.65 Heinrich a
német olvasókönyvekről egy áttekintést is közölt, melyben kitért a Grimmmesék közlése során általa alkalmazott textualizációs eljárására is, továbbá
felhívta a figyelmet arra, hogy az így módosított, nála megjelent szövegeket
más tankönyvek is szívesen átvették. Az iskolai értesítőkben közölt tanmenetek szerint a tankönyvek Schneewittchen-szövegei nem pusztán a szövegértést
segítő olvasmányok voltak, de a szüzsé általánosan ismertté válásában fontos
szerepet játszottak a Schneewittchen tárgyában feladott memoriterek és fogalmazások is.66
Összegezve a fentieket, a Grimm-mesék a XIX. század második felében
jelentek meg a hazai magyar és német olvasókönyvekben, az előbbi tankönyvtípusban elsősorban a népiskolák alsóbb osztályai számára a könnyebb szövegértést lehetővé tevő rövidebb állat- és formulamesékből válogattak a szerkesztők (összhangban Ziller tantervével), míg a nyelvtanulást célzó, középiskolai német olvasókönyvekben inkább az olyan hosszabb Grimm-mesékkel
találkozunk, mint a Piroska és a farkas, a Csipkerózsika, A brémai muzsikusok, a Holle anyó vagy a Hófehérke. Ebben a kontextusban jelent meg tehát a
Hófehérke meséje is a magyar tankönyvirodalomban, németül a XIX. század
utolsó harmadában.67
Hófehérke a színpadon
Tekintettel arra, hogy a Hófehérke az európai művelődés egy kultikus és reprezentatív darabja, az irodalmi feldolgozások mellett számtalan képi, mozgóképes, színházi és zenei adaptációja is született. A Hófehérke-illusztrációk a kezdetektől fogva általában ugyanazokra a jellegzetes jelenetekre koncentrálnak:
65 Felsmann József, Német olvasókönyv: Deutsches Lesebuch für Mittelschulen mid deutschen
und ungarischen Anmerkungen (Budapest: Lampel, [1876?]); Heinrich Gusztáv, Német
olvasókönyv középiskolai használatra: III. rész, A gymn. és reáliskolák 3. oszt. szám[ára]
(Budapest: Eggenberger, 1877); Herrmann Antal, Német olvasókönyv és nyelvtan mindkét
nembeli polgári iskolák számára, III (Budapest: Méhner, 1891).
66 Lásd pl. Matusik Nep. János, A Dévai M. Kir. Állami Főreáltanoda Értesítője az 1876/7 tanévről (Déva: Pollák Mór, 1877), 48; Kerényi Nándor, A Győri Magy. Kir. Állami Főreáliskola
hetedik évi értesítője az 1879/80. tanévről (Győr: özv. Sauervein Gézáné, 1880), 35; Sváby Pál,
Az aradi királyi főgymnasiumnak és az evvel összekapcsolt állami főreáliskolának értesítője
az 1880-81. tanévről (Arad: Gyulay István 1881), 71; Altmann Jakab, A vágújhelyi állam.
segélyezett nyilvános izr. reáliskola XXXV. évi értesítője az 1896–97. tanévről (Vágújhely: Horowitz Adolf, 1897), 25.
67 A KHM 53-as mesének még a matematikaoktatásban is volt relevanciája. A Hófehérke és a
hét törpe történetének segítségével a 7-es szám köré épített számtanpéldák gyakoroltatásáról
egy érdekes beszámolót olvashatunk: Néptanítók Lapja, 60, 43–44. sz. (1927): 32.
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a mérgezett almát kezében tartó mostohát, a vadász előtt az életéért könyörgő
illetve a törpék gyűrűjében üvegkoporsóban fekvő hősnőt jelenítik meg többnyire.68 A mese német színpadi adaptációi a XIX. század második feléből adatoltak.69 Bár rendkívül izgalmas színháztörténeti feladat volna, jelen dolgozatnak
azonban nem tárgya a magyarországi nézőközönség előtt bemutatott (és gyakorlatilag napjainkig folyamatosan műsoron tartott) Hófehérke-feldolgozások
áttekintése. Ehelyütt csupán utalni szeretnék néhány korai színpadi előadásra,
mint amelyek a már említett olvasmányokon kívül egy más, összetettebb művészi élményen keresztül biztosították a mese popularizálódását.
A korabeli sajtóbeszámolókból ítélve nálunk először a pesti német színházak gyerekelőadásaiban láthatta a közönség az 1860-as években a Hófehérke
meséjét.70 Magyarul csak sokkal később, az eddig előkerült adatok szerint először 1888-ban a Városligeti Színházban játszották a Hófehérke és a hét törpe.
Tündérrege 5 képben című darabot. A zenés-táncos gyerekelőadást Karl August
Görner német színműíró Sneewittchen und die Zwerge című feldolgozása nyomán Vécsei Leo írta, zenéjét Stephanides Károly szerezte.71 Az eddig említett
színházi adaptációk gyereknek szóló feldolgozások voltak, azonban nem csak
a kicsik számára színpadra alkalmazott Hófehérke-előadásokról tudunk. Az
1870-es években a híres német cirkuszigazgató és lóidomár, Ernst Jacob Renz
több Grimm-mesét is színpadra alkalmazott. A Renz Circus nagy újítása az
volt, hogy a cirkuszi mutatványokat a balettel és a némajátékkal ötvözte, így a
különlegesen látványos, nem kifejezetten gyerekeknek szóló előadásaik Európa-szerte nagy népszerűségnek örvendtek. A Hamupipőke hazai sikerét köve68 Lásd pl. Franz Graf von Pocci, Philipp Otto Runge, Ludwig Richter, George Cruikshank
vagy Walter Crane munkáit. A Grimm meseillusztrációkról részletesen: Gärtner Petra,
„Grimm-mesék és illusztrációik a 19. századból”, Alba Regia (A Székesfehérvári Szent István
Király Múzeum Évkönyve). XXXVI (2007): 7–24; A Grimm-meseillusztrációk óvodai faliképekként is forgalomban voltak. A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda tanszerkínálatának
egy hirdetése szerint Hamupipőke, A csillagtallérok, A kis libapásztor, Hüvelyk Matyi, Jancsi
és Juliska, Hófehérke illetve Piroska és a farkas faliképek is megvásárolhatók voltak a XX.
század első harmadában, vö. Néptanítók Lapja 60, 13–14. sz. (1927): 56.
69 Aiga Klotz, Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland 1840–1950: Gesamtverzeichnis der
Veröffentlichungen in deutscher Sprache, V (Stuttgart–Weimar: Metzler, 1999), 452–454.
70 A Pestvárosi Színházban 1864 decemberében németül mutatták be a Hófehérkét: „»Prinzes
sin Schneewittchen und die sieben Zwerge, oder die böse Stiefmutter« varázsrege 5 képben.
Színpadra rendezte: Steinmüller”, Sürgöny 4, 283. sz., dec. 11. (1864): oldalszám nincs
jelezve. Két évvel később a Budai városi színházban is látható volt a darab: Sürgöny 6, 275.
sz., december 1. (1866).
71 Pesti Hírlap 10, 94. sz., április 4. (1888): 13. A Hófehérke és a hét törpe. Varázsrege 5 képben címen fennmaradt kéziratos szövegkönyvet az OSZK Színháztörténeti Tára őrzi: MM 16.866.
Görner darabjának Vázsonyi Jenő fordítása alapján készült egy másik honosítása is, melyet
Feld Zsigmond mutatott be a Fővárosi Gyermekszínházban. Vö. Pesti Hírlap 14, 3. sz., január
3. (1892): 20.
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tően először Pesten mutatták be a Hófehérke. Némajáték 5 képletben című pazar lovas előadást 1874 őszén az István téri Színház mellett felállított ideiglenes
állomáshelyen.72A bemutatót élénk sajtóérdeklődés kísérte, melynek során a
cirkuszi előadás alapjául szolgáló mesére is kitértek. A Fővárosi Lapok tudósítója – meglepő módon – az előadott történetet Osztrovszkijra hivatkozva orosz
népmesére vezette vissza.73 Ez a keleti szövegpárhuzam azonban az előadással
kapcsolatban nyilvánvaló tévedés, hiszen az egyes felvonások leíró ismertetése
alapján világos, hogy azok a Grimm-féle, és nem pedig az orosz fantasztikus
mese jeleneteit követik.74 Ugyanebben a lapban néhány héttel később azt írják,
hogy a Renz-előadás egy német mesével ismertette meg a fővárosi közönséget.
A lap egyik német anyanyelvű olvasója (Opell Mari) fordítása alapján közlik is
a mese szövegét, mely teljesen megegyezik Grimmék Hófehérke-változatának
szüzséjével. A szövegközlés érdekességét egyrészt az adja, hogy a mesét a közlemény nem kapcsolja össze a Grimm névvel. Másrészt a meseközlemény tényéből az a feltevés is adódik, hogy az 1870-es években a korábbi évek számtalan,
különböző kiadványtípusokban megjelent tucatnyi Hófehérke-szövegközlés dacára sem volt ekkor még mindenki számára közismert a történet.75
72 S- s.: „Tegnap volt »Hófehérke« első előadása, s a brillans kiállítás nagy tetszést aratott. Meséjére és genre-jára nézve hasonló a »Hamupipőké«hez. A miniatur-kiadásu báli vendégsereg, lovagjai és hölgyei az ő középkori rococco-jelmezeikben, az erdei törpék, stb. fényes
megtestesülése ifjukorunk azon rózsás idejének, midőn Hófehérke meséjének csak hallása is
boldoggá tett. A darab főlátványosságát a koronázási ünnepély nagy balletja, az amazonsereg által előadott »lapda és tükörtáncz« képezi. A spektroskop mindenféle szinváltozataiban
ragyogó gyönyörű hölgycsoportozat drága aranyszövet jelmezeiben és tükör-pajzsaival –
valóban elbűvölő látványt képez.” Vadász- és Versenylap 18, 38. sz. (1874): 264.
73 Alexandr Osztrovszkij (1823–1886) Sznyegurocska című drámai költeménye (1873) a kis
„Hópehelyről” szól, akinek nem szabad szeretnie, különben elolvad. A darab a moszkvai és
a szentpétervári színházakban a század utolsó harmadában került műsorra. A dráma színpadi megjelenéseiről lásd: J. Patouillet, Ostrovski et son théatre de moeurs russes (Paris:
Plon-Nourrit, 1912), 70; Nagy Iván, Osztrovszki drámái (Budapest: Franklin: 1913), 45.
74 „A Renz-cirkusba uj látványosság vonja a budapesti közönséget: a »Hófehérke« cimü nagy
némajáték, mely egy orosz népmeséből van merítve. E népmese a maga eredeti alakjában
oly szép, hogy holnapi tárcánkban ismertetni fogjuk. A cirkusi látvány persze egészen más,
mert ott nem a költői szempont az irányadó, hanem a látvány, a cifraság. Öt képletből áll, a
»varázstükör,« a »törpék,« a »megmérgezés,« »Hófehérke fölébredése,« és a koronázási ünnepély« címekkel. A kiállítás, a rendezés, a jelmezek és fogatok dísze kifogástalan. A ballet
is pompás. A temetési menet, hatfogatú kocsival, üveg koporsóval, s a római alakú diadalmi
és koronázási kocsival teljesen kielégíthetik a kíváncsiságot. A közönség tapsolva is hívogatta ki Renz igazgatót, ki e népmesei látványt maga scenirozta.” Fővárosi Lapok 11, 211. sz.,
szeptember 17. (1874): 921. A lap következő számában közlik Osztrovszkij meséjének tartalmát. A közlemény szerzője utal a mű moszkvai színpadi előadására. (Osztrovszkij művében
sem tükör, sem törpék, sem mérgezés nincs, ellentétben a Renz-bemutató jeleneteivel.) F. A.,
„Hófehérke. Orosz mese”, Fővárosi Lapok 11, 212. sz., szeptember 18. (1874): 924–925.
75 „»A Fővárosi Lapok egy német-ajkú olvasója, ki alig tud magyarúl írni, de nagyon szereti a
magyar irodalmat« aláírással kaptuk e mesét, melyet Renz cirkusa oly fényes tableaukban
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Az ismertetett adatokból láthattuk, hogy a század második felében milyen
sokféle úton jutott el az olvasókhoz (és a nézőkhöz) a Grimm-mese. Ugyanakkor szembetűnő lehet, hogy bár a KHM 53-at a Grimm testvérek 1812-ben jelentették meg először, valamennyi eddig ismertetett magyar nyelvű Hófehérkeszövegközlés évtizedekkel későbbről, a XIX. század második feléből származik.
A szüzsé az első Grimm-antológia megjelenése idején már nem volt ismeretlen
a magyar olvasók előtt (legalábbis a kötet ismertetője erre utalt), azonban nem
tudjuk, hogy milyen forrás és németül vagy magyar nyelven közvetít(h)ette a
KHM 53-at hozzánk a legkorábbi időszakban. Bár a Grimm-testvérek gyűjteménye kezdetben nem volt igazán nagy könyvsiker (még külföldön sem), a
KHM 53 a magyar művelődésben az eddig ismertetett és adatolt publikációknál
már jóval korábban is megjelent. Az alábbiakban erről a(z eddigi ismereteink
szerint a legkorábbi) mesefeldolgozásról szeretnék részletesen beszámolni és bemutatni, milyen kapcsolatba áll a mese a Hófehérke Grimm-verziójával.
A Hóleány története Mailáth János egy meséjében
Az előzőekben a Hófehérke mesetípus magyar szóbeli változatait, valamint a
Grimm-mese különböző populáris fordításait és feldolgozásait kísértük figyelemmel a XIX. század második felétől kezdve. Azonban a Grimm-mese ennél
már jóval korábban, a század első harmadában felbukkan a magyar irodalomban, ugyan nem önállóan, hanem egy mesei elbeszélés részeként. E mű furcsa
módon a szóbeliséghez rendelve, mégis szerzői névvel ellátva jelent meg, mely
bár németül íródott, mégis a magyar prózafolklórt reprezentálta. Gróf Mailáth
János 1825-ben adta ki Magyarische Sagen und Maehrchen című rege- és mesegyűjteményét, melynek 1837-ben megjelent egy második, két kötetesre bővített
kiadása is.76 Az első kiadásban tizenkét romantikus mesei és mondai elbeszélés szerepelt, cím szerint a következők: I. Der Willi-Tanz II. Die Herrin von
Ardó III. Die Königstöchter IV. Die Salzgewerke V. Das Schwert Zuniga VI. Der
Schaz VII. Erzsi, die Spinnerin VIII. Die Brüder IX. Die Eingemauerte X. Eisen
ismertetett meg a fővárosi közönséggel.” N. N., „A »Hófehérke« német meséje”, Fővárosi Lapok 11, 232. sz., október 11. (1874): 1013.
76 Johann Grafen Mailáth, Magyarische Sagen und Maehrchen von Johann Grafen Mailáth
(Brünn: Trassler, 1825); Magyarische Sagen, Mährchen und Erzählungen von Johann Grafen
Mailáth, Band I–II. (Stuttgart und Tübingen: Cotta, 1837). Az első kiadás megjelenésének
évében több recenziót is közöltek róla, magyarul a Tudományos Gyűjteményben: Verbegyi
G. [Mátray Gábor], „Külföldi Literatúra. Magyarische Sagen, und Maerchen”, Tudományos
Gyűjtemény 9, 4. sz. (1825): 112–114; németül az osztrák birodalmi történetíró Joseph von
Hormayr szerkesztetette Archivban N. N., „Johann Grafen Mailaths Magyarische Sagen und
Mährchen”, Archiv für Geschichte, Statistic, Literatur und Kunst 16, 73. sz., június 20. (1825):
468–471.
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Laczi XI. Salamon, König der Magyaren XII. Zauberhelene. Korábban már e
gyűjtemény egyes darabjai is napvilágot láttak elszórtan németül és magyarul,
különböző folyóiratokban és évkönyvekben.77 E kiadványt a magyar népi epikát képviselő legkorábbi, német nyelvű gyűjtemények sorában tartja számon
a folklorisztika, értékét pedig többnyire a hazai prózafolklór-gyűjtések Gaal
György mellett fellépő másik úttörőjeként és ösztönzőjeként jelöli ki.78 Ami
azonban maguknak a közölt szövegeknek az értékelését illeti, azt tapasztaljuk,
hogy a folklorisztika nem igazán tud mit kezdeni e romantikus elbeszélésekkel
azon túl, hogy a folklórgyűjtés-történetének egy kiemelkedően fontos eseményének, a prózagyűjtés megindulásának egyik kezdő mozzanatának tartja a
Mailáth-kötetek megjelenését, szövegeit pedig bizonyos fenntartásokkal a szóbeliséggel hozza összefüggésbe.79
Éppen a szövegek bizonytalan, pontosabban kettős (folklór és irodalmi) státusza miatt annak megítélése sem egyértelmű, hogy egyáltalán mely Mailáth
szövegeket lehet a folklorisztikai műfajstruktúrába illesztve, népmesékként
azonosítani. Ujváry Zoltán összegzése szerint a „[…] gyűjtemény első és bővített második kiadásában 6-10 történet tekinthető »igazi« népmesének”.80 Katona
77 Többek között Hormayr Archivjában jelent meg németül az Aus einer Cyklus magyarischen
Sagen részeként a Der Schatz, a Das Schwert Zuniga (1823), a Die Salzgewerke (1824), valamint a Pengő (1825, ez utóbbi gyűjteményes kötetben majd csak az 1837-es második kiadásban jelent meg). Magyarul megjelent a Villi táncz Kisfaludy Károly Aurorájában (Aurora
Hazai Almanach, 1822), A’ sóbányák (1824) és a Füred (1825, melyet Mailáth úgyszintén
csak az 1837-es kötetbe válogatott be), valamint Szemere Pál Muzárionjában a Tündér Ilona, A’ bosszuló kard, Erzsi, a’ fonó, A’ fal közzé zárt és A’ levél (1829, utóbbi ugyancsak az
1837-es kötetbe került). A Muzárion meseközléseiről és recepciójukról lásd Gulyás Judit,
„»…úgy kívánhat helyt Muzarionban mint a’ Galeriákban a’ Breughel ördögös és boszorkányos bohóskodásai«: A Muzárion, Élet és Literatúra mese-közlései és korabeli fogadtatásuk
(1829–1833)”, in Teremtés: Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére, szerk.
Vargyas Gábor, Ekler Andrea és Mikos Éva, 497–547 (Pécs–Budapest: PTE Kulturális
Antropológia Tanszék – L’Harmattan Kiadó, 2006).
78 Katona Lajos a népmese kutatásához felhasználható magyar szövegkészletről való beszámolójában Mailáth és Gaal György gyűjtését ekként értékelte: „Az ilyek sorát nálunk két oly
szerény kísérlet nyitja meg, a mely a hasonlító népköltés- meg hagyománytan romantikus
korszakának ifjúi lelkesedéséből s a népies régiségek iránti, szinte vallásos kegyeletéből merítette a nyilvánosság elé lépéshez kellő bátorságot. Ezek Gaal György és Majláth János gróf,
előbb német, s csak utóbb magyar nyelven megjelent mesegyűjteményei.” Katona Lajos,
„A magyar népmese irodalma I.”, Ethnographia 5 (1894): 52–66, 53.
79 Voigt Vilmos értékelése szerint a gyűjteményben megjelent romantizált stílusban átdolgozott szövegek mögül ugyan „a népi eredet felsejlik, de az egyes szövegek voltaképpen irodalomnak tekinthetők.” Voigt Vilmos, „A magyar népmesekutatás a múlt század első felében”, in Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok, szerk. Kríza Ildikó, 139–150 (Budapest:
Akadémiai Kiadó, 1982), 144.
80 Ujváry Zoltán, Kis folklórtörténet IV. Gaal György, Mailáth János, Mednyánszky Alajos,
Szvorényi József, Néprajz egyetemi hallgatóknak 23 (Debrecen: KLTE BTK Néprajzi Tanszék,
2001), 98.
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Lajos úgy találta, hogy a bővített második kötetben is „csak hat tulajdonképeni
mesét” olvashatunk.81 Egyikőjük sem adatolta, hogy pontosan mely szövegekre
gondoltak, azonban Katona vélhetőleg Mailáth saját megjegyzéseit vette e tekintetben alapul. A szerző ugyanis gyűjteményének mindkét kiadását olyan jegyzetekkel kísérte, melyekből a szövegek eredetére, valamint forráskezelés módjára
is következtethetünk. Az első kiadás három meséjéről (Die Brüder, Eisen Laczi,
Zauberhelene) Mailáth úgy nyilatkozott, hogy azok nem saját fantáziájának szüleményei, hanem híres mesélőktől hallotta.82 A második, kétkötetes kiadásához
írott jegyzetanyagban a Die Königstöchter című mese kapcsán megismétli azt,
amit a magyar mesemondókról és a magyar mesék jellemző sajátosságairól írt
az első kötetben, majd ugyanerre a népmesemondásra reflektáló jegyzetére utal
vissza még további öt szövegénél: Die Brüder (I. kötet), a Zauberhelene, a Pengő,
az Eisen Laczi, Die Gaben (II. kötet).83 Mailáth tehát saját jegyzeteiből kiindulva a felsorolt hat szöveget tekintette egyneműeknek, mely, úgy vélem, Katona
minősítésének is alapjául szolgálhatott. Lényegében nem tudjuk megállapítani,
hogy honnan származnak Mailáth meséi, az azonban bizonyos, hogy szerkezetüket, cselekményszövésüket és a tipikus szereplőket tekintve a szóbeliségből
rögzített meseszövegekre jellemző jegyeket mutatnak. Mailáth-meséközléseinek
folklorisztikai megítélését nagyban meghatározta mesékről írott, említett kommentárja. Ebben gyűjtőként és szerzőként amellett érvel, hogy a szóbeli szövegalakítás bevett eljárása az, hogy a mesélők több meséből alkotnak egyet, vagy
egyet többre bontva közölnek, így végső soron – saját magát is mesemondónak
tartva – gyűjteménye meseközléseinél követi ezt a módszert. Mailáth tehát a
korban még teljesen elfogadott módon, bevallottan is több mesetípusból szerkesztette meg meseszövegeit.84
81 Katona, „A magyar népmese irodalma…”, 54.
82 „Ezt a hármat nem én találtam ki, hanem híres mesélőktől hallottam. Engedjék itt meg nekem, hogy egy szót szóljak a magyar mesélőkről. Azért is gondolom magam erre illetékesnek, mivel én a magyar meséknek régóta nyomában vagyok, és hazámban én magam is a
mesélők közé tartozom.” Ezt követően közli Mailáth a magyar mesélőkről és a mesélésről
írott jellemzését. Mailáth, Magyarische Sagen…, 1825, 278–279. Az idézet Havay Viktória
fordítása: Havay Viktória, „Gaal György és a »bécsi triász«”, in Varietas delectat: Az ELTE
BTK Magyar és Összehasonlító Folklorisztika és Európai Etnológia doktori programok hallgatóinak tanulmánykötete, szerk. Havay Viktória és Veress Dániel, 9–24 (Budapest: ELTE
BTK Néprajzi Intézet, 2018), 15.
83 Mailáth, Magyarische Sagen… 1837, 1:251–252 (Königstöchter és a Die Brüder jegyzete);
2:223 (Zauberhelene, Pengő, Eisen Laczi, Die Gaben jegyzetei). A Mailáth-kommentárok
fordítását és értelmezését lásd: Ujváry, Kis folklórtörténet…, 94–95.
84 Mailáth a fentiekhez hasonlóan, az eredeti szöveget átalakító szövegeljárásról számol be
egy a Honderűben magyarul közzétett, az oláh szájhagyományhoz tartozónak minősített
meséje esetében, melyről úgy nyilatkozott, hogy „a’ regélők szokása szerint, ékesítéseket és
változtatásokat engedtem magamnak”. E. R., „Gilli az oláh regélőnő (Tündérrege gr. Majláth
Jánostul)”, Honderű, 2, 1. félév, 19–20. sz. (1844): 611–619, 632–639, 612. E mese volt a for-
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Mailáth János a mesefeldolgozások szövegalakítását kétségtelenül a magyar népmese jellegzetességeinek ismeretében végezte el, azonban konkrét
folklórismeretére vonatkozóan csak minimális információkkal rendelkezünk.85 A tanulmány keretein túlnő annak meghatározása, hogy a Mailáthéletműnek milyen népköltésgyűjtés-történeti vonatkozásai vannak, egy kevésbé ismert levelére azonban feltétlenül utalni szeretnék. Mailáth az 1820-as
években sokat tartózkodott a felvidéki Nagyugrócon, felesége, Révay Anna
grófnő birtokán.86 Fennmaradt egy levele, melyet innen keltezett, és amely a
folklór iránti érdeklődéséről szóló ismereteink árnyalására alkalmas. E levéllel
az Erdélyben tartózkodó Döbrentei Gábort ugyanis expressis verbis arra kéri,
hogy a köznép között gyűjtsön számára (vagy Hormayr számára) az archaikus
folklórkincséről ismert Erdélyben, nyersanyagul regéket.87 E levél azért fontos
dokumentum, mert 1) bizonyíték arra, hogy Mailáth folytatott tényleges népköltési gyűjtést; 2) a kor szokása szerint társ (esetleg társak) közreműködését
kérte a gyűjtésben; 3) a lejegyzés során a tartalmi váz rögzítését elegendőnek
tartotta; és végül 4) segít datálni, hogy életének mely időszakára jellemzőbb
az intenzívebb folklórérdeklődés (1820-as évek). Mailáth meseelbeszéléseinek
megértése végeredményben csak az irodalom felől olvasva lehetséges. Mint
azt láttuk, Mailáth saját magát íróként, olykor „mesemondóként” határozta
meg, különösen mese- és mondafeldolgozásaiban természetszerűen fonódik egymásba a folklór és az irodalom, a romantikus történetírás jegyében.
A gyűjtemény azon klasszicista majd romantikus szerzők törekvéseibe illesztrása az első műfajspecifikus magyar népmese-antológia egy szövegének: A liliomleány. Vö.
Erdélyi János, Magyar népmesék (Pest: Heckenast, 1855), 1–7. A Mailáth-mese eredetéről és
folklorizációjáról Kovács Ágnes, „Egy román mese és elmondója a 19. század első feléből”,
Ethnographia 128 (2017): 583–607.
85 Mailáth közleményeiben több alkalommal utalt észak-magyarországi folklóradatokra és
adatközlőkre. Lásd pl. az Abaúj vármegyei mesélőre, Hanna Kartsegre való tanulságos
hivatkozását: Mailáth, Magyarische Sagen…, 1825, 278–279, vagy pl. a Villi tánczhoz fűzött megjegyzését: „A’ Villik’ tánczáról Trencsény ‘s más szomszéd Vármegyékben ma is
mesél a’ köznép.” Gróf Mailáth János „A Villi táncz”, Aurora Hazai Almanach 1 (1822):
195–207, 203.
86 A birtokot Mailáth felesége 1810 körül özv. Révay Jánosné grófnőtől kapta. Kolos István,
Gróf Mailáth János (1786–1855) (Budapest: Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és
Nyomda, 1938), 20.
87 „Még egy kérésem vagyon: Erdélyben kétség kívül sok féle regék járnak a’ köznép közöt, vagy
a’ nagyok Várairól fönnmaradtak, kérem, ha a’ T. Ur illyeneket hall kik Novellákra használni
lehet közöllje azokat velem tsak röviden: én maid kifestem, vagy Hormayr ki festeni fogja,
für das Taschenbuch 822. melynek nyomatása már jövő Februárban kezdődik.” Mailáth
János Döbrentei Gábornak (Nagy-Ugrócz, 1820. szeptember 9.) A levelet közli: Kolos,
Gróf Mailáth János…, 145. (A felhívás eredményéről nincs tudomásom, Mailáth Hormayr
említett Zsebkönyvében több közleménnyel is jelentkezett, egyelőre nem tudtam azonosítani
ezeknek esetleges erdélyi összefüggéseit.)
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hető, akik a tündérmesét a német nemzeti irodalmi kánonba emelték az 1800as évekre. Ezek a mese (vagy mesenovella) -írók a régi és a népi, az írott és a
szóbeli források átdolgozásával egy olyan elbeszéléshagyományt hoztak létre,
ahol a mese érvényes irodalmi műfaj volt, s amelyhez Mailáth is szervesen
csatlakozott a maga népinek látszó meséivel.88 A birodalmi történetíró Joseph
Hormayr bécsi köréhez tartozó osztrák és német szerzők egymás munkásságát figyelemmel kísérve alkottak. Pálfy Eszter meglátása szerint Mailáth János
„magyar tárgyú történeteit a német irodalom tündérmeséinek elemeivel látja
el”.89 Lipócziné Csabai Sarolta pedig úgy tudja, hogy Mailáthot „az 1825-ben
megjelent kötete anyagának gyűjtése során Grimmék tevékenysége, átdolgozása során pedig a kortárs német író, Ludwig Tieck: Phantasus c. mese- és
elbeszélés-gyűjteménye inspirálta”.90
Grimmék az európai mesegyűjtések és meseszöveg-közlések számára referenciapontként szolgáló Kinder- und Hausmärchen című gyűjteménye Mailáthnak
nemcsak a prózafolklór iránti érdeklődésére hatott ösztönzőleg, de a szövegkezelési módját tekintve is mintaként szolgált, ezen túlmenően pedig- mint látni
fogjuk- forrásként is használta Grimmék mesegyűjteményét. A Grimm-filológia feltárta, hogy az írott meseszövegek saját gyűjteménybe való beemelése és
feldolgozása egyáltalán nem volt idegen szövegkezelési mód a fivérek számára.91
Mailáth gyűjteményében az egyes elbeszélések megfogalmazásakor ugyanis egy
olyan, a Grimmék által is alkalmazott textológiai eljárást érvényesített, amelyben a mások által korábban írott meseszövegek átvétele és feldolgozása szintén
érvényes alkotóeljárás volt. Erre konkrét példát nyújt Mailáth 1825-ben közzétett Die Brüder című meséje, melynek megfogalmazásakor nem csupán szerzői
szövegalakításon átesett népmeséket, de egy Grimm-könyvmesét is alapul vett.
E meséjébe ugyanis önálló epizódként beillesztve Mailáth újramesélte a KHM
53-at, azaz a nálunk Hófehérke néven ismert történetet, mely eddigi ismereteink szerint a Hófehérke magyar művelődésben való megjelenésének legkorábbi
bizonyítéka.

88 A német írók mesetermeléséről lásd Nagy, „A Grimm testvérek…”, 28.
89 Pálfy Eszter, „Egy férfias nőalak: Mednyánszky Alajos Széchy Mária-alakjának forrásai”,
Irodalomtörténeti Közlemények 121 (2017): 489–498, 497.
90 Lipócziné Csabai Sarolta, „Magyar–német filológiai kapcsolatok a Grimm-fivérek tevékenységének hatása tükrében”, Gradus 1 (2014): 48–55, 51.
91 Remek összefoglalást írt erről Nagy, „A Grimm testvérek…”.
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A két testvér és A Hóleány története
Mailáth János Die Brüder című meséje 1825-ben, a Magyarische Sagen und
Maerchen című kötet nyolcadik szövegeként jelent meg, németül.92 Mint láttuk,
ez a mese egyike a gyűjteményben közölt azon három elbeszélésnek, melyet
Mailáth nem sajátjaként jelölt meg, hanem közvetve a szóbeliséghez rendelt.
A mese története a következő. Két fivér, egy szelíd és egy irigy megegyezik, hogy
világgá mennek, és amikor újra találkoznak, kiszúrja a másik szemét az, amelyikük nagyobb úr lesz. Az idősebb tiszttartó lesz, míg a másik deák. A fiatalabb
kéri, hogy amikor kiszúrja a bátyja a szemeit, vezesse majd el egy akasztófa alá.
Meg is teszi, majd három holló száll az akasztófára, a vak fiú kihallgatja beszélgetésüket a szomorú királyokról. Az első azt mondja, hogy az ő királya azért
szomorú, mert az ezüstkörtét termő fája hét éve nem terem. A fa tövénél egy
varangyék (béka) lakik, az szívja magába az ezüstöt, s huszonnégy gyémántgolyó ölheti csak meg. A másik holló királya azért szomorú, mert a fia kiesett az
ablakon és kiütötte mindkét szemét, de az akasztófa tövében olyan fű nő, amelyik meggyógyítja. A harmadik holló királya pedig azért szomorú, mert nem
tud egy rejtélyt megfejteni: talált egy nagyon szép, üvegkoporsóban fekvő lányt,
aki napról napra szebb lesz, de nem kelhet fel. A lányon nehezen segíthet bárki,
mert senki nem tudja a történetét, pedig a király nagyon szeretné azt megfejteni. A holló szerint egy fehér griffmadár farkából kell szerezni egy tollat, az
mindenre felel, amit tőle kérdeznek. Amint a madarak elrepülnek, a fiú tép a
gyógyító fűből, amire a szeme rögtön meggyógyul, majd elindul, hogy segítsen
a szomorú királyokon. Az elsőnél kertésznek adja ki magát, huszonnégy kapás
és katona segítségével megöli a békát, s a fa újra termővé lesz. Cserébe kap az
ezüstkörtéből, s megkapja a király fél országát. A második királyhoz megy, akinek a fia vak volt, a gyógyfűvel a fiú szeme is meggyógyul, a fele királyságot ez
a király is neki kínálja. A harmadik királynál a fiú meglátja a koporsóban fekvő
lányt, aki annyira megtetszik neki, hogy azt ígéri a királynak, hogy elintézi,
hogy a király maga találhassa ki, hogy mi történt a lánnyal, csak adja őt neki
cserébe. A király rááll a dologra, a fiú pedig elindul a fehér griffmadárhoz. Útja
két egymással harcoló hegy között vezet el, akik akkor engedik el, ha kideríti,
hogy meddig kell még küzdeniük. A fiú a Holttengeren át megy tovább, ott egy
vénasszonyra lel, aki csónakján átviszi, cserébe kérdezze meg a griffmadártól,
hogy meddig kell még révészkednie. Elér a fehér griff rezidenciájához. Amikor
a madár megtudja, hogy nagy ellenségét, a békát a fiú megölte, megígéri, hogy
teljesíti három kérését. Így kiderül, hogy meddig fog révészkedni a vénasszony
(egész életében), meddig harcolnak a hegyek (amíg egy embert maguk közé nem
92 „Die Brüder”, in Mailáth, Magyarische Sagen…, 1825, 157–177. A mese helyet kapott a
második kiadásban is: Mailáth, Magyarische Sagen…, 1837, 1:171–187.
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szorítanak), s a fiú megkapja a tollat is a griffmadár farkából. Amikor odaadja
a tollat a harmadik királynak, az magától írni kezdi, amit a király tudni óhajt,
azaz a szépségére féltékeny mostohája elől az erdei törpék házába menekült lány
történetét. A toll még azt is papírra veti, hogy a lány nem halt meg a mérgezett almától, hanem csak „szédülésben” van, és a fiú gyógyító füve felélesztheti.
A király elhíreszteli, hogy menyegzőt tart, amire a mostohát is meghívja, de
amikor az a tükre segítségével megtudja, hogy a Hóleány még életben van, felül
egy felhőre, s úgy elrepül, hogy soha többé vissza nem tér. Valójában a lányt a
deák veszi el, a templomból kijövet meglátja a közben koldusbotra jutott bátyját.
Amint az idősebb megtudja, hogyan lett király az öccse, ő is elmegy az akasztófa
alá, kihallgatni a hollókat, de azok halálra csipkedik.
A cselekményvázból látható, hogy a Die Brüder című elbeszélés három népmese típuskombinációjaként írható le: az összekapcsolódott Igazság és Hamisság, valamint a Szerencsének szerencséje típus (AaTh 613 + AaTh 461) keretében
jelenik meg a Hófehérke mesetípus (AaTh 709).93 A Magyar népmesekatalógusban
feldolgozott szövegek közül ebben az összetételben Mailáth meséje az egyetlen
nyilvántartott változat, míg a fenti, AaTh/ATU 709 nélküli típuskombinációt
két magyar variáns képviseli.94 Mailáth meséjének cselekményében a Hófehérke-szüzsé a történetbe szervesen illeszkedő, attól azonban jól elkülönülő, önálló betéttörténetként jelenik meg. Mailáth ugyan a magyar népi epikát kívánta
megjeleníteni e meséjével, azonban az átvétel egyértelmű: a Grimm testvérek
Hófehérke címen ismertté vált meséjének kissé rövidített és egyszerűsített változatát illesztette be elbeszélésébe. (A cselekményben eszközölt legfeltűnőbb
változtatása, hogy a mostoha a lány életére csak egy alkalommal, a mérgezett
almával tör, egyebekben megegyezik a két történet.) Bár Mailáth sehol sem utalt
Grimmék nevére e mese kapcsán, szövegkezelésének érdekes aspektusa, hogy az
átvételt külön címmel látta el (Die Geschichte vom Schneemädchen), ezen kívül
fontos hangsúlyozni, hogy a mesét végig idézőjelben közölte.95 Az epizódsor a
cselekmény szerint a griffmadár tolla által önmagától íródik, így e történet a
93 Dömötör, Magyar Népmesekatalógus, 235–236.
94 Az egyik korban nagyon közel áll Mailáth változatához: Gaal György A szerencsétlenség jól
esett címen kiadott meséje vö. Gaal György Magyar népmesegyűjteménye, III, kiad. Kazinczy Gábor és Toldy Ferenc (Pest: Emich, 1860) 176–179. Ez a XIX. század első vagy
legkésőbb a második évtized első felében került lejegyzésre ismeretlen adatközlőtől, míg a
másik egy XX. század közepén Győri Klárától rögzített széki variáns, mely azonban Mailáth
meséjének folklorizálódott változata, A három táltos varjú, vö. Nagy Olga, Széki népmesék
(Bukarest: Kriterion Könyviadó, 1976), 257–268, 457. Ugyanez a szöveg korábban is megjelent A griffmadár tolla címmel: Nagy Olga, Lüdérc sógor: Erdélyi magyar népmesék (Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó, 1969), 263–273, illetve az előzőektől eltérő szövegváltozatban
A három táltos varjú címen, ifjúsági kiadásban: Nagy Olga, A három táltos varjú: Mezőségi
népmesék (Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1958), 15–17.
95 „Die Geschichte vom Schneemädchen”, in Mailáth, Magyarische Sagen…, 1825, 172–174.
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mesén belül is írott, rögzült szövegként, mintegy szerző nélküli olvasmányként
jelenik meg. Talán nem túl merész az a feltételezés, hogy Mailáth a magától író
toll metaforájával egyszerre érzékeltethette a Hófehérke-történet folklór mivoltát, de a Grimm-féle feldolgozás nyomán annak könyvmesei eredetét is. Így a
mese olvasmányi származására utalhatott Mailáth azzal, hogy a szövegátvételt
az elbeszélés többi részétől elkülönítetten, címmel ellátva, idézőjelben és rögzített szövegként jelenítette meg, míg a magától íródó történet végső soron a
népmeséről és a mesegyűjtésről kialakított korabeli elképzeléseket reprezentálta
költői eszközökkel: a folklór, mint az írásbeliség által rögzített, de mégis szerző
nélkül, „önmagától íródó” történet. Grimmék Sneewittchen (Schneeweißchen)
című meséjét feldolgozó a Die Geschichte vom Schneemädchent mint önálló epizódot Mailáth a KHM második kiadásának megjelenése (1819) után hat évvel,
Grimmék nevének említése nélkül illesztette saját, népmesei elemeket/motívumokat felhasználó elbeszélésébe. A különböző szerzői Grimm-kiadásokban
nyomon követhető változtatások alapján úgy tűnik, hogy Mailáth saját meséje
megírásakor a KHM második kiadását (esetleg az ennek alapján készült 1825ös kis kiadást) vehette alapul. A feltételezés alapja az a tény, hogy Grimmék
Hófehérkéjében 1819-ig nem szerepelt a gonosz mostoha, ugyanis az eredeti szövegváltozat szerint (Musäus-meséjéhez hasonlóan) a szép lányt tulajdon édesanyja próbálja meg elpusztítani. Tekintettel arra, hogy Mailáth nem kegyetlen
édesanyát, hanem mostohát szerepeltet a Die Geschichte vom Schneemädchenepizódban, kizárásos alapon 1819 és 1825 között megjelent Grimm-alapszöveg
állhatott Mailáth rendelkezésére.
A Hóleány történetének magyar kiadástörténetéről
Közismert, hogy Mailáth mese- és regegyűjteményét Kazinczy Ferenc 1825-ben,
a német nyelvű kötet megjelenésének évében fordította le,96 melyet levelezésének
tanulsága szerint 1830 nyarán újra elővett, hogy javítson a szövegeken.97 (Nincsenek arra vonatkozó adatok, hogy vajon Kazinczy tudatában volt-e annak,
96 A fennmaradt két kéziratos kötet tanulsága szerint a gyűjtemény fordításának címe eredetileg Magyar Regék és Mesélések lett volna. Kazinczy Ferenc: Mailáth Regéji. Kazinczy Ferenctől. (Első átdolgozás), MTA KIK Kt. K 626 (M. Ir. RUI 4-r 9). A’ két testvér című mese
a 109–122. lapokon található. A másik fennmaradt Kazinczy-kézirat tisztázat: K 627 (M. Ir.
RUI 4-r 9). Kazinczy Ferenc: Mailáth Regéji. Magyar fordítása. Tisztázat. A’ két Testvér a
130r–138v lapokon található; itt az előzővel szemben lap- és nem oldalszámozás van.
97 A kéziratok átdolgozásáról lásd Kazinczy Ferenc Zádor Györgynek ([h. n.], 1830. aug. 10.);
Kazinczy Ferencz Levelezése (a továbbiakban: KazLev.), XXI, kiad. dr. Váczy János, Kazinczy Ferencz összes művei (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1911), 5202. sz.,
357–359, 359.
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hogy a gyűjtemény egy elbeszélésének betéttörténete egy Grimm-mese, sem a
kéziratokon, sem a levelezésében nem találtam erre utaló nyomokat.) Kazinczy
Mailáth gyűjteményének kéziratos fordításai a teljes 1825-ös első kiadás szövegein túl az 1837-es bővített változat két művének (A levél, Füred) fordítását
is tartalmazzák, melyekben így összesen tizennégy – Kazinczy szavaival élve
– „lelkes költeményke” szerepel.98 Bár Kazinczy a gyűjtemény fordításával 1825
tavaszán elkészült, közel negyven évet kellett várni annak magyar nyelvű megjelenésére, amikor már sem Mailáth, sem Kazinczy nem élt. A fordító unokaöccse, hagyatékának gondozója, a mese műfajára különösen érzékeny Kazinczy
Gábor adta ki végül a tizennégy műfordítást minimális helyesírási-stilisztikai
módosításokkal, melyeket az 1837-es második kiadásból vett még két mese saját
fordításával egészített ki (A rózsát-nevető herczegnő, Pengő).99
A Magyar regék, mondák és népmesék című kötet 1864-ben jelent meg,
ennek hosszú és tanulságos kiadástörténete jól nyomon követhető Kazinczy
Ferenc és Kazinczy Gábor levelezéseiben.100 A kötet publikálása azért késett,
mert egészen egyszerűen nem vállalkozott rá egyetlen kiadó sem.101 Kazinczy
először a hírlapíró-szerkesztő Igaz Sámuellel szerette volna kiadatni a művet,
melyet 1825 nyarán küldött el számára,102 Igaz azonban 1826-ban váratlanul
98 E két szöveg fordításai az 1820-as évek második felében már megjelentek magyarul. Gróf
Mailáth János, „Füred” Aurora: Hazai almanach 4 (1825): 67–80; Gróf Mailáth János,
„A’ levél”, Muzárion: Élet és Literatúra 3 (1829): 219–233.
99 Gróf Majláth János, Magyar regék, mondák és népmesék, Gróf Majláth János után
Kazinczy Ferencz, kiad. Kazinczy Gábor (Pest: Heckenast, 1864). A két idézett mese: 318–
324 és 343–361. Kézirataik a Kisfaludy Társaság népmese-gyűjteménye címmel: MTA KIK
Kt. Ms 10.020/1 1–11. (A pengő) és Ms 10.020/III. 71–73. (A rózsát-nevető herczegnő).
100 KazLev. XIX, kiad. dr. Váczy János (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1909);
KazLev. XX, kiad. dr. Váczy János (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1910);
KazLev. XXI, kiad. dr. Váczy János (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1911).
101 1825 április közepén Kazinczy három nyers szövegfordítást („Erzsi, a fonó”, „A három király kis aszony”, „A kincs”) küldött Mailáthnak ellenőrzésre, melyre Mailáth nyelvi-stilisztikai megjegyzéseivel válaszolt: Kazinczy Ferenc Gr. Mailáth Jánosnak (Ujhely, 1825. április
14), KazLev. XIX, 4478. sz., 324–325, 324; Gr. Mailáth János Kazinczynak (Ofen, 1825. május 3.), Uo., 330–333. „[…] Májusban a’ Gróf Mailáth Magyarische Sagen und Märchen-jeit
lefordítám, ’s Igaznak küldém, adja-ki, ha tetszik. Azok jól vagynak beszéllve, ’s ártatlan
gyermekes szellemökkel kedveltetik magokat.” Kazinczy Ferenc Guzmics Izidornak (Újhely, 1825. augusztus 1.), Uo., 375–378, 377. A Pánczél Dániel és Igaz Sámuel kiadásában
megjelent Magyar Kurír 1825. április 26-án az Új könyvek rovatban ekképpen számolt be
Mailáth első, német nyelvű brünni kiadásról: „A’ Magyarok’ Regéji és Mesélései még ez
idén a’ mi nyelvünkön is megjelenek. Lelkes, nagy csínú, nagy gondú dolgozása.” Magyar
Kurír 33. sz. (1825): 258–259.
102 „Itt küldöm Igaznak a’ Mailáth Magyarische Sagen und Märchen fordítását nyomtatás alá.”
Kazinczy Ferenc Dessewffy Józsefnek (Újhely, 1825. június 30.), KazLev. XIX, 4501. sz.,
359–361, 360. Igaz „[n]agy gyönyörűséggel ’s épülettel” olvasta a küldeményt. Igaz Sámuel
Kazinczy Ferencnek (Bécs, 1826. március 31.), Uo., 4615. sz., 582–584, 583.
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meghalt, hagyatéka a mesekéziratokkal együtt árverezésre került. Kazinczy a
kéziratot csak nagy nehezen, Márton József bécsi professzor közbenjárásával
tudta visszaszerezni. Kazinczy Igaz halála után Toldy Ferencnél próbálkozott
a fordítás kiadásának ügyében.103 Toldy 1827-től több kiadót is felkeresett a
gyűjtemény közzététele érdekében: Landerernek kifejezetten a műfajt illetően
voltak aggályai, arra való hivatkozással utasította el Toldyt, hogy ő dajkameséket nem ad ki.104 Toldy ezután a Trattner–Károlyi könyvnyomdát kereste
fel, ahol Károlyi István vállalkozott volna a kiadásra, Magyar regék és mesélések címen két kötetesre tervezte a kiadványt. Az első ívet 1828 végén ki is
szedték,105 azonban Szemere Pál az 1829-es Muzárionban leközölte a Mailáthgyűjtemény négy darabját (Tündér Ilona, A’ bosszuló kard, Erzsi a’ fonó, A’ fal
közzé zárt), ami a teljes kötet egyharmadát jelentette. A Muzárion-közlések
hírére, a kelendőséget és az anyagi szempontokat mérlegelve, Károlyi is elállt a kiadástól.106 Toldy 1831 tavaszán már végképp lemondott a Károlyi-kiadásról, utoljára még abban reménykedett, hogy Wigand könyvkereskedése
talán elfogadja a kéziratot, de végül ez a terve sem valósult meg.107 Kazinczy
Gábor számára szinte missziót jelentett a nagy előd hagyatékának – így a mesefordításoknak is – közreadása (ezt jelzi az a tény is, hogy külön kijegyezte
magának Kazinczy Ferenc és Mailáth János levelezéséből a regékre vonatkozó
részeket).108
Mailáth közel negyven évig vajúdó magyar nyelvű kötetének megjelenését
(köztük a Die Brüder fordításának közlését) tehát végül Kazinczy Gábornak kö-

103 Kazinczy Ferenc Toldy Ferencnek (Újhely, 1827. január 12.), KazLev. XX, 4726. sz., 181–183,
183; Toldy Ferenc Kazinczy Ferencnek (Pest, 1827. február 10.), Uo., 4740. sz., 206–207, 206;
Kazinczy Ferenc Toldy Ferencnek (Újhely, 1827. május 8.), Uo., 4776. sz., 265.
104 „Landerer tehát végre nálam volt! s vitte a Regéket, németül. Harmadnapra visszalátogattam: hát mondja: hisz ezek dajkamesék; ilyen könyvet biz ő nem nyomtat. Hiába magyaráztam e nemű munkák mulattató voltát, de fontosságát is, hiába mondtam el neki mely jól
fogadtatott Mailáth e munkája a németek által, mennyire cultiválja a külföld is a legújabb
időben a népi hagyományok literatúráját: falra bors.” Toldy Ferenc Kazinczy Ferencnek
(Pest, 1827. augusztus 11.), Uo., 4815. sz., 329–330.
105 Toldy értekezést is tervezett írni a „népregékről” a magyar fordítás elé: Toldy Ferenc Kazinczy Ferencnek. (Pest, 1827. október 12.), Uo., 4848. sz., 375–376; Toldy Ferenc Kazinczy
Ferencnek (Pest, 1828. november 8.), Uo., 4951. sz., 550–551.
106 „Mit nem adnék érte, ha Mailáth Regéit soha sem láttam volna! Ámbár öt közülök már ki
volt nyomtatva, még is szereztem nekik nyomtatót, nagy ügygyel bajjal – s akkor mikor az
első ív már szedetett, fogja magát Szemere, s a javát Muzáriona számára kiírja! Most már
lehetetlen volt Károlyinak a könyvet kiadni, mert alig marad benne három új.” Toldy Ferenc
Kazinczy Ferencnek (Pest, 1829. július 18.) KazLev. XXI, 5018. sz., 78–80, 79. A Muzárionbeli szövegközlésekről és fogadtatásukról részletesen: Gulyás, „»…úgy kívánhat helyt…”.
107 Toldy Ferenc Kazinczy Ferencnek (Pest, 1831. március 24.), KazLev. XXI, 5299. sz., 501.
108 Kazinczy Gábor vegyes iratai, MTA KIK Kt. Ms 4892.
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szönhetjük.109 A Magyar regék, mondák és népmesék (1864) című gyűjteményes
kötet megjelentetése előtt, nagybátyja fordításai közül még az 1850-es években
több alkalommal közölt elszórtan meséket különböző periodikákban. Az eredetileg Eisen Laczi címen megjelent Mailáth-mese fordítását például 1853-ban
a Szépirodalmi Lapokban adta közre Vas Laczi címmel,110 míg a következő évben a Divatcsarnokban a Zauberhelenét (Tündér Ilona) jelentette meg magyarul.111 Ugyanebben az elsősorban a hazai arisztokráciát megcélzó lapban közölte
1854 áprilisában a Die Brüder (A két testvér) fordítását mese műfajmegjelöléssel.112 A két testvér meséjébe illesztett Hófehérke-szüzsé Kazinczy fordításában
A Hóleány története címmel, a német nyelvű közléstől eltérően idézőjelek nélkül
jelent meg. Jelenlegi ismereteink szerint a Grimm testvérek Hófehérkéje a magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségben először ekkor és itt, 1854-ben, Császár
Ferenc szépirodalmi lapjában jelent meg, Kazinczy Ferenc fordításában A két
testvér című Mailáth-mese részeként.
Összegzés
A dolgozatban azt a folyamatot kísértem figyelemmel, ahogyan a Grimm testvérek Schneewittchen című (KHM 53) meséje megjelent és elterjedt a XIX. századi magyar művelődésben. A Hófehérke-szüzsével legkorábban nálunk Mailáth
János, a magyar népi prózaepikát reprezentálni kívánó mese- és mondagyűjteményében találkozunk. A Die Brüder című, több népmeséből álló elbeszélés
önálló betétszövegeként közölt Grimm-mese először németül (1825), majd Kazinczy Ferenc fordításában A Hóleány története címen magyarul is megjelent
előbb folyóiratos szövegközlésként (1854), majd az ismert gyűjteményes kötetbe szerkesztve (1864). Ezzel párhuzamosan az 1840-es években indult meg a
magyar nyelvű Grimm-mesefordítások megjelentetése különböző karakterű
kiadványokban. Az első Grimmék nevével közölt mesegyűjtemény publikálása idején (1861) a Hófehérke-történet már nem volt ismeretlen a polgári családok gyermekei számára, amit egykorú visszaemlékezések és számos anonim
mesekönyvbéli szövegkiadás is jól mutat. A század második felétől kezdve adatolhatók (már nemcsak gyűjteményes kötet részeként, hanem önállóan kiadott
109 Majláth, Magyar regék, mondák és népmesék…, 1864. A két testvér című mese: 98–121,
ebben A Hóleány története című rész: 115–118.
110 Szépirodalmi Lapok 44 (1853): 696–702.
111 Gr. Majláth János, „Tündér Ilona. Mese. Gr. Majláth János után Kazinczy Ferencz. Közli
Kazinczy Gábor”, Divatcsarnok 2, 11. sz. (1854): 249–254.
112 Gr. Majláth János „A két testvér. Mese. Gr. Majláth János után Kazinczy Ferencz. Közli
Kazinczy Gábor”, Divatcsarnok 2, 24. sz. (1854): 533–540. Ebben A Hóleány története az 539.
oldalon, gyűjteményes kötetben: Majláth, Magyar regék…, 1864, 98–121, 115–118.
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szövegként is) a mese név nélküli fordításai és átdolgozásai a magyar nyelvű
gyermek-, tankönyv- és ponyvairodalomban.
E publikációk áttekintésének segítségével igyekeztem megrajzolni a mese
magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségben való elterjedésének és népszerűvé válásának néhány lehetséges útvonalát. E szövegközlések folklorizálódtak, kimutathatóan és egyre határozottabban befolyásolták a szóbeli meseismeretet. Mire
a nagyarányú és szervezett népmesegyűjtések megindultak a XX. században,
egy hatalmas, írásban vándorló magyar nyelvű mesekorpusz volt forgalomban,
melyben a Grimm-mesék, köztük a Hófehérke-publikációk tucatjai jelentek meg
újra és újra és álltak folyamatosan a társadalom legkülönbözőbb (nemcsak az olvasni tudó) rétegeinek rendelkezésre. A magyar szóbeliségből regisztrált gyűjtések alapján a mese legkésőbb a XX. század első felére már a paraszti társadalom
mesekincsét is jelentősen befolyásolta.
A Hófehérke történetének megjelenése a magyar művelődésben egyfelől arra
példa, hogy egy nyugati eredetű könyvmese különböző csatornákon keresztül
hogyan honosodott meg és vált általánosan ismertté hazánkban. Másfelől azt is
megmutatja, hogy az irodalmi mese és népmese merev szétválasztása a korszak
meseanyagánál egyáltalán nem működő vizsgálati koncepció, harmadrészt pedig felhívja a figyelmet arra a Mailáth János meséiben is megmutatkozó „közköltészeti” jellegű szövegkezelési módra, amely természetesen építi be mások
írott meseszövegeit saját megfogalmazású, ám a népi prózafolklórt láttatni kívánó elbeszéléseibe. E gyakorlat kereteinek, korabeli elterjedtségének, pontos működési mechanizmusának, nem utolsó sorban pedig forráskészletének további
meghatározása még fontos jövőbeli feladat.
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