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A szefárd meseirodalom Magyarországon kevésbé ismert mind a judaisztikával, 

mind a folklórral foglalkozó szakemberek körében, holott a zsidó folklór egyik 

legjobban feltárt és legjelentősebb szövegkorpusszal rendelkező területe. Különösen 

igaz ez a megállapítás a szefárd népmeseirodalom talán legismertebb figurájára, az 

egyszerre falu bolondja és udvari bolond – Tamar Alexander megfogalmazásában 

„simpleton and trickster” – szerepét betöltő Djohára. Max Leopold Wagner, Dov 

Noy, Matilda Koén-Sarano, az említett Tamar Alexander vagy Dan Ben-Amos 

gyűjtései és kutatásai alapos részletességgel tárták fel a szefárd népmesék zsidó és 

nemzsidó forrásait, párhuzamait, legfontosabb karaktereit és motívumait, pedagógiai 

funkcióit és helyüket a zsidó hagyományban, az egyetemes népmeseirodalomban és 

az irodalomtörténetben. Az utóbbi években pedig a pszichológia további területeivel 

találkozva újabb perspektívák nyíltak a meseirodalom kutatására és megköze-

lítésére, a bennük rejlő terápiás lehetőségek kiaknázásával. Előadásomban azt 

vizsgálom, hogy a szefárd népmesék hányféle olvasatot kínálnak, milyen funkciókat 

és szerepeket képesek betölteni, és milyen információkkal szolgálhatnak arról a 

közegről és világról, amelyben megszülettek. A mesék olvasata természetszerűleg 

különbözik, ha a nemzedékeken és földrajzi területeken belül váltakozó mesélők 

(egyfajta társszerzők), a szövegváltozatok és a szintén generációról generációra és 

földrajzilag változó befogadók olvasatait vizsgájuk. Az olvasatok a befogadók 

elvárási horizontjai szerint különösen sokat változhatnak: más aspektusok válnak 

fontossá, ha a cél a vallási hagyomány megélése; más, ha a történeti és a közösségi 

tudat megerősítésére vágynak; megint más, ha a közösségen belüli pszichológiai 

vagy a pedagógiai funkciók kerülnek előtérbe – amely funkciók koronként és közös-

ségenként is változhatnak, és egy hagyományos közösségben és egy nem vallásos 

befogadóknak szánt terápiás foglalkozáson is eltérhetnek; és ismét más, ha egy 

népmesekutató vagy éppen az irodalomtörténész kutatóként olvassa vagy hallgatja a 

meséket. Célom annak bemutatása néhány mese rövid elemzésével, hogy a szefárd 

mesék hogyan képesek egyszerre több funkciónak is megfelelni, és hogy még a 

rövid, úgynevezett anekdota típusú mesék is hány különböző olvasatot kínálnak, 

miközben mindegyik olvasat – legyen az történeti, irodalmi, folklorisztikai, pedagó-

giai vagy pszichológiai olvasat – mélyen gyökerezik a zsidó hagyományban, és ezen 

belül a szefárd hagyomány sajátosságaiban. 


