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Nem is hozok fel többet, mint egyfélét: az 
egyébként jól tervezett, szép kivitelű könyv-
ben számos fotó postabélyeg méretű és gyen-
gén kivitelezett, például a III.1. 9. ábra (ez 
sajnos vonatkozik a szerzői gárda fotóinak 
némelyikére is).

A könyvet jó szívvel ajánlom nemcsak 
minden magyar egyetemi hallgatónak (hiszen 
bizonyára nemcsak az ELTE-n használják 
majd tankönyvként), hanem minden, bioló-
giát és környezetismeretet oktató tanárnak is 
(legtöbben már koruknál fogva sem részesül-
hettek modern ökológiai képzésben). A hazai 
környezetvédelem és természetvédelem terü-

letén dolgozó szakemberek és civil szervezetek 
munkatársai akkor forgathatják haszonnal, 
ha nemcsak olvasgatják, hanem valóban ta-
nulnak is belőle. A könyv ismeretanyaga kö-
zelebb visz bennünket azokhoz az időkhöz, 
amikor már megszégyenülhet az, aki az alap-
ismeretek megtanulása, az ökológia nagy 
összefüggéseinek ismerete nélkül ökológiáról 
fecseg. (Ökológia. Szerkesztette Pásztor Erzsébet 
és Oborny Beáta. Budapest: Nemzeti Tankönyv
kiadó, �007, 4�0 p.)
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GörögKarády Veronika:
Éva gyermekei és az egyenlőtlenség 
eredete. Mesék, teremtéstörténetek, 
etnoszemiotikai elemzések (Afrika, 
Európa)

Kevés olyan folklorisztikai témájú könyvet 
ismerek, amely a szűk szakmai érdeklődés 
határait átlépve a társadalmi problémák iránt 
érzékeny nagyközönség figyelmét is felkelti, 
a „kívülállók” számára is mond valamit. Gö-
rög-Karády Veronika válogatott tanulmányai-
nak gyűjteménye ilyen. A L’Harmattan kiadó 
Szóhagyomány sorozatában megjelent kötet-
nek már eddig is nagyobb visszhangja volt a 
médiában és a szakmai berkekben, mint a 
sorozat előző öt kötete közül bármelyiknek. 
A nagyfokú érdeklődés nemcsak a dolgozatok 
alapjául szolgáló meséknek szól, hanem a na-
gyon aktuális problémákat feszegető témavá-
lasztásnak és az újszerű elemzési módszernek 
is köszönhető. 

Görög-Karády Veronika két és fél évtizede 
van tevékenyen jelen a magyar tudományos 
közéletben. Még 1956-ban francia–magyar 

szakos egyetemi hallgatóként került el Ma-
gyarországról, és 1974-ben a Sorbonne-on 
doktorált etnológiából. Kutatóként 1968-tól 
2000-ig elsősorban az afrikai szájhagyomá-
nyozó irodalommal foglalkozott, Párizsban 
több mint húsz esztendeig vezette az erre spe-
cializált kutatócsoportot. Idehaza elsősorban 
a cigány mesék és mesemondók kutatójaként 
ismertük, jóllehet 1984-ben az Európa Kiadó 
Népek meséi sorozatában kiadott egy mesevá-
logatást a nyugat-afrikai bambaráknál erede-
ti nyelven rögzített gyűjtéseiből. ( A madáron 
vett menyasszony. Bambara mesék Maliból és 
Szenegálból. [Görög Karády – Meyer, 1984]) 

Franciaországban több hasonló kötete jelent 
meg. Gyakran szerepelt hazai és nemzetközi 
elbeszéléskutató, illetve ciganisztikai konfe-
renciákon, ahol mindig kitűnt sajátos látás- és 
gondolkozásmódjával, társadalmi problémák 
iránt érzékeny, pszichológiai magyarázatokat 
is adó szövegelemzéseivel. Mivel pályájának 
első fele, párizsi munkássága eleddig kevéssé 
volt ismert a magyar kutatók előtt, ez a közel 
harminc év terméséből készült válogatás lehe-
tőséget teremt egy huszonöt évig általa veze-
tett, etnolingvisztikával és narratív hagyo-

mánnyal foglalkozó kutatócsoport szakmai 
módszereinek bemutatására, népszerűsítésé-
re is. Nyelvészekből és etnológusokból álló 
csoportja érdeklődésének középpontjában a 
littérature orale (a szóbeli irodalom), a nyugat-
afrikai társadalmak meserepertoárjai álltak, 
Görög-Karády Veronika a bambaráknál vég-
zett terepmunkát, az ő mesekincsüket gyűjtöt-
te, majd elemezte; miközben társszerkesztője 
volt az évente kétszer megjelenő Cahiers de 
Littérature Orale című rangos szaklapnak. 

Az Éva gyermekei és az egyenlőtlenség erede
te c. könyv tanulmányaiból a módszertani 
tanulságokon túl kirajzolódik egy szellemi 
önarckép, mely plasztikusan mutatja be a 
munkásságát meghatározó tudományos prob-
lémákat. A dolgozatok többsége francia 
nyelven született, a példatárakban, függelé-
kekben szereplő mesék és elbeszélések többsé-
ge is idegen nyelvű volt, de a szerző személye-
sen ellenőrizte, javította, némely esetben pe-
dig maga készítette a fordításokat. A magyar 
nyelven írt tanulmányok közül kettő teljesen 
új, de a korábban már publikált dolgozatok 
is jelentős átdolgozáson mentek át. Kár, hogy 
nem közölte a dolgozatok végén vagy a jegyze-
tekben az első megjelenés pontos bibliográ-
fiai adatait. Filológiai szempontból ez lett 
volna a kívánatos megoldás. 

A kötet mintegy összegezve Görög-Kará-
dy Veronika antropológiai aspektusú szöveg-
elemző vizsgálatait két nagy fejezetben tárja 
elénk azt a problematikát, ami őt pályája 
kezdetétől foglalkoztatta. 

A társadalmi egyenlőtlenségekről szóló első 
részben tíz, A családon belüli egyenlőtlenségek
ről szóló másodikban hét tanulmányt olvasha-
tunk. Az első részben elemzett mesék, terem-
téstörténetek és eredetmagyarázó mondák 
afrikai, afroamerikai és európai (elsősorban 
magyar és magyarországi cigány) adatköz-

lőktől, gyűjtésekből, gyűjteményekből szár-
maznak. A könyv második részében csak a 
Predesztináció és álom c. tanulmány épül ma-
gyarországi cigány mesére, a többi bambara 
és malinké meséket elemez a hazai műfaj- és 
szüzséközpontú szövegfolklorisztika gyakorla-
tától teljesen eltérően, egy  mindannyiunk 
számára tanulságos, kombinált módszerrel. 

A kötet problémacentrikus felépítése jó 
és átgondolt, de talán még arányosabb lett 
volna a szerkezet (tematikusan és az elemzett 
forrásanyag okán is), ha az első rész zárótanul-
mánya  Babos István mesei világa és a családon 
belüli erőszak átkerült volna a második részbe,  
Az álmát eltitkoló fiú típusú cigány mese elé. 

Görög-Karády Veronikának már az afrikai 
narratívumokról írt doktori disszertációjában 
(Noirs et Blancs. Leur image dans la littérature 
orale africaine. [Görög-Karády, 1976]) is jelen 
volt a kirekesztettség, a bőrszín szerinti meg-
különböztetés problematikája, amelyet ké-
sőbbi tanulmányaiban más etnikus, illetőleg 
vallási csoport (a cigányok és a zsidók) kapcsán 
újra meg újra megvizsgált, boncolgatott. 

Kiderül, hogy van egy harmadik, mind-
két fő témát átszövő problematikája is ezek-
nek az írásoknak: a női sors, a nemi alávetett-
ség, a családon belüli kiszolgáltatottság. A 
nemek közötti társadalmi különbségek (ame-
lyek Nyugat-Afrikában már a mesemondás 
körülményeiben is érzékelhetőek voltak), a 
női szerepek ambivalenciájának megragadása 
és feltárása nemcsak a kötet második részének 
afrikai szövegeit elemző tanulmányokban (A 
megvetett feleség; Női identitás és ambivalencia. 
Az életmentő és halált osztó anya; A válogatós 
leány; A fivér–nővér viszony a bambara–ma
linké mesékben. Vérségi és házassági kötelékek) 
érhető tetten nála, de a cigány mesék vizsgála-
takor is. Már az európai és afrikai anyagot 
összehasonlító címadó tanulmányban is kimu-
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tatja a társadalmi/bőrszín miatti egyenlőtlen-
ség összefüggéseit a nemek közötti alá, illetve 
fölérendeltséggel. A nők ellentmondásos tár-
sadalmi szerepének és „önmegvalósítási” le-
hetőségeinek bemutatása az elbeszélő műfajok-
ban Görög-Karády Veronika másutt publi-
kált írásaiban is fontos téma, ami egyenesen 
következik a párizsi évek alatt szerzett etnoló-
giai stúdiumaiból és gyakorlatából. 

Kutatócsoportjuk ugyanis nemcsak folk-
lórszövegeket gyűjtött Nyugat-Afrikában, 
hanem a helyi társadalmat és kultúrát is vizs-
gálta, s igyekezett e két világ, a mese és a min-
dennapi élet korrelációját feltárni. Egyértel-
művé vált számukra (és a közölt szövegekből 
az olvasó számára is), hogy a nemek egymás 
közötti viszonyát a különböző afrikai folklór-
műfajok mindig a férfiak szemszögéből áb-
rázolják. Ennek ellenére a mese műfaját a fikció 
és a valóság, az egyén és közösség bonyolult, 
sokjelentésű, variábilis rendszereként felfogva, 
(kellő mennyiségű változat birtokában) a 
fantasztikusnak, norma- vagy tabusértőnek 
tűnő szövegekből is ki tudták mutatni a kö-
zösség életét szabályozó és fenntartó, szigorú 
normarendszert. Hogy miért épp a  „képzelet 
nyelvén szóló” mese lett elemzéseinek alapja, 
arra vonatkozóan érdemes idéznünk Görög-
Karády Veronika okfejtését:  „A mese kétségte-
lenül nem a tudatalatti megnyilvánulása, […] 
első megközelítésre nem a társadalmi értékek 
tükre, sőt egyenesen szembeszegülhet velük. 
Szövegeinkben mindkét regiszter megjelenik, 
és a műfajra jellemző poliszémia a szöveg oly 
mértékű szemantikai telítettségét eredménye-
zi, hogy a jelentések különböző rétegei keve-
rednek egymással. Az elemzés során tehát el 
kell különítenünk egymástól a társadalmi 
tevékenységek tükröződéseit: a normatív be-
szédmódot, valamint a mese műfajára jellem-
ző tagadásmódok rétegeit.” (317–318.)

Ez a pszichológiai magyarázatokkal is 
kombinált, etnoszemiotikai vizsgálati módszer 
nemcsak az afrikai, hanem az európai folklór-
szövegekre is jól alkalmazható. A szerző újsze-
rű megközelítésmódja, elgondolkoztató kö-
vetkeztetései e tanulmánykötet legfőbb érté-
kei. Írásaiból a társadalmi és emberi problé-
mák iránt érzékeny, mindig az alávetett sorsú 
hős mellé álló, empátiával és sokoldalú tudás-
sal rendelkező kutató alakja rajzolódik ki. 

Szövegfolklorista lévén – aki egyebek kö-
zött a cigányokról mint a magyar társadalom-
ban, a korai közköltészetben és a folklórban 
speciális helyet elfoglaló etnikumról is írt 
(Küllős, 2003) –, nem állítom, hogy Görög-
Karády minden sarkos megállapításával azo-
nosulni tudok. De ez egyáltalán nem baj. A 
tudományt mindig a vitákra ösztönző nézetek 
és művek viszik előbbre. Olykor kevesellem, 
vagy térben és időben nem tartom egészen 
relevánsnak azt a szöveganyagot, amellyel a 
zsidók és cigányok (két ún. belső idegen nép-
csoport) mindenkori kirekesztettségét, alá-
rendeltségét igazolja. A folklóralkotások 
(például az eredetmagyarázó mondák és  pro-
verbiumok) zsidó és cigány kifejezései ugyanis 
erősen kor- és kontextusfüggőek. A keresz-
tény egyházak zsidókkal kapcsolatos tanításai 
is felekezetenként különbözőek. A zsidó–ma-
gyar „sorsközösség” például fontos témája 
volt a XVI–XVII. századi protestáns irodalom-
nak és közköltészetnek. 

Ő maga is tisztában van a hagyományos 
folklórszövegek ambivalenciájával, jelentésvál-
tozásaival, sőt, különböző interpretációinak 
lehetőségével is, hiszen ezt írja: „Tudjuk, hogy 
különböző történelmi helyzetekben külön-
bözőképpen mondanak el és értelmeznek egy 
szöveget. A változások megértéséhez pontos 
kontextuális információkkal kellene rendelkez-
nünk az eredettörténetek keletkezéséről, az 

elmondás körülményeiről, fogadtatásáról és 
magukról az elmondókról és publikumukról.” 
(64.) Ilyen információk azonban alig állnak 
rendelkezésünkre, különösen nem az egy-két 
évszázados régiségű, korábbi publikációkból 
kiemelt (vagy ott is csak hivatkozott) folklór-
szövegek esetében. Sajnos. Ezért kell nagyon 
óvatosan megfogalmazni a folklóralkotások 
aktuális/tényleges jelentésével és „értékítéle-
teivel” kapcsolatos véleményeket.

Külön értéke a könyvnek a gazdag illusztrá-
ciós anyag, valamint a szakszerű, de mégis 
olvasmányos stílus. Igen okos és célravezető 
megoldásnak tartom a szerző elemzési mód-
ját, amellyel a szövevényes meséket szakaszok-
ra tagolja, hiszen így a változatokat könnyebb 
összevetni egymással. Ezzel a módszerrel 
könnyebb értelmezni a mesélő személyiségét, 
a szövegek saját véleményét tükröző egyszeri 
és a közösség számára dekódolható általános 
jelentését, etnospecifikus vonásait. 

Noha a kötet tanulmányai (legalábbis a 
két nagy fejezeté) a kiemelt problématika okán 
összefüggenek egymással, minden dolgozat 
jól megkomponált kerek egész. A konkrét 
téma kutatástörténetét és szöveges forrásait 
bemutató alfejezetekben a szerző különböző 
tudományok (pl. a pszichoanalízis, az összeha-
sonlító szövegfolklorisztika és az etnoszocioló-
gia) eredményeit is bevonja a tényleges elem-
zésbe, amelynek végső célja a folklórszövegek 
mélyebb jelentéstartalmának feltárása. Jól 
mutatja e kombinált megközelítési módszer 
eredményességét az Erdős Lajos valóságos és 
mesei világa c. dolgozat, amely egy mese két 
változatának összehasonlító vizsgálata előtt a 
tyukodi cigány mesemondó személyiségét, 
életterét és erkölcsi felfogását írja le a vele 
készített interjúk alapján. Görög-Karády e 
tanulmányával kapcsolódik leginkább a ma-
gyarországi (Ortutay Gyula és tanítványai: 

Kovács Ágnes, Dégh Linda  és Erdész Sándor 
nevével fémjelzett) ún. mesemondó-egyéni
ségkutató iskolához. A dolgozatokat rendszerint 
a szerző összegző véleménye, következtetései 
és a továbbkutatandó kérdések sora zárja. Ez 
a szerkezeti séma könnyen olvashatóvá, jól 
interpretálhatóvá és (nem utolsósorban) tanít-
hatóvá teszi Görög-Karády tanulmányait.

Nem hallgathatom el azonban, hogy ezt 
a szép és gondolatgazdag kiadványt nyomda-
hibák, bibliográfiai pontatlanságok és hiá-
nyok, jegyzetelésbeli következetlenségek, oly-
kor pedig szó szerinti szövegrészismétlések 
éktelenítik. Gondosabb szerkesztői és sajtó 
alá rendezői munkával ezek az apró, de zava-
ró hibák kiküszöbölhetőek lettek volna.

Meggyőződésem, hogy Görög-Karády 
Veronika tartalmas, további feladatokat is ki-
jelölő tanulmánygyűjteménye évtizedekig 
megkerülhetetlen lesz a magyar mese- és elbe-
széléskutatók számára, és – remélhetőleg – 
olyan ösztönző kiindulási pont is, amely 
(egyebek közt) a magyarországi cigány mesék 
és mesemondók etnikus sajátosságainak 
mielőbbi leírását eredményezi. Az úttörés és 
az első összefoglalás érdeme e témáról min-
denképpen az övé. (GörögKarády Veronika: 
Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Me
sék, teremtéstörténetek,etnoszemiotikai elemzé
sek [Afrika, Európa]. Budapest: L’Harmattan, 
�006, 4�8 p.)
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