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A volt Csík vármegyei Kászonszék vidéke földművelésre szűkös lehetőséget nyújtó, keskeny hegyi
medence Kézdiv4sárhelytől északra a Csíki havasokban; a magyar nyelvterület legkeletibb kies
szeglete a Kárpát-medencében. Orbán Balázs szerint .a népességfő foglalkozása a deszka- és zsin
delymetszés, mel/yel nagy kereskedést űznek, a cserevásár által szerzik be életszükségleteiket, mert
kevés művelhető földjük van". A XIX. századot megelőzőenpedig - amikor a csekély kiterjedésű er
dőir{ások még nem kerültek havasi gazdálkodás alá - az erdőkitermelés a lakosság egyedüli élet
fenntartási lehető~ége volt. Folklorisztikailag a kevésbéfeltárt tájegységek közé tartozik. Népmű
vészetériJl monográfiában adott hírt a Kás-Szentimreí-Nagy, ismert erdélyi magyar etnográfus
trió, de folklóralkoiásai szinte. teljesen ismeretlenek. Csupán ízelítő jutott el belőle hozzánk Bartók
Béla és DomokosPál Péter gyűjtéséből. A hatarainkon túl élő egyik jeles folkloristánk, Faragó Jó-

. '. \
zsefa Romániai magyar folklórgyűjtés vázlatá-ban részletesen, tájegységi és műfaft bontásban
rögzíti, hogya Román Folklór Intézet Kolozsvári Osztályának Folklór Archívuma mennyi és mi
lyenműfajú alkotásokat gyűjtött, regisztrált eddig Románia magyarlakta területein. Ebből megtud
hatjuk: az összegyűjiött 4292prózai alkotás közül mindössze egyetlen darab származik Kászons
székből. .

Kiizismert: a népi tudatmessze tovatűntszázadok népi kultúrkincset Kt:pes megőrizni, érintetlen,
ősi tisztaságában átmenteni ajelen számára. A történelmi múlt rétegeikítörülhetetlenül rakódtak le;
ebben a termékeny tudatban, s a mélyben kristályosodó gyémántjai napjainkban is felszínre hozhas
tók; ma is fényes csillogással adnak hírt az. egyszerű, jámbor emberek mindennapi életének ősi tu
datvilágárál. Különösen sokszínű és gazdag az erdélyi és moldvai magyarság folklórkincse .. egye
dűlállá értéke nemcsak II magyarságnak. hanem az összeurópai népi kultúrának is. A magyarság
egységes tömbjétől évszázadokkal ezelőtt elszakadt selszigetelődöttcsángámagyarok, és a hegyes
völgyes székelyföldi tájak bezártságában élő székelyek között járva, még napjaink gyűjtői előtt is
sűrűn felcsillannak a népi kincsek, ~öztük népi hitéletünk tiszta fényei is.

Az elmúlt év nyarán (1981) Kaszonban jártam. Itt ismerkedtem meg Bándi Lajos 85 éves ká
szonfeltizi.má-is dolgozó egyéni gazdával. aki néhány sajátos szépségűmesévelörvendeztetett meg:
a meséket a századelső évtizedében itt tanulta a völgyben. Köztük a hagyományos Borsszem Jank/>
és Babszem Jankó típusok kászoni variánsát, a TökmagSimont mesélte el. Variációs különlegessé
ge és a szikár, nyelvi szépséget rejtő meseanyag feljegyzése után, kérdést jelentett számomra az
Európa-szerte ismert népmesehős utonevének átalakulása. Vajon milyen kapcsolat van a mesehii«
karaktere ésa Simon utónév között? Mi indította a helyi népi képzeletet. alkotókészséget, hogy az
ismertmesehds alakját átformálja?

Tudott, hogyanagyerejű ijjúmesemotívuma már a honfoglaló oseink mesekincséhez tartozó Fe
jérlójia népmesénkben is előfordul. A népi képzelőerő által új elemmel megtöltött, módosított mese
szerkezet és mesehőskarakter. s kiválta Simon név azonban keresztény jegyeket visel magán. Meg
engedhet6 következtetés: az ősi mese évszázadokkal ezelőtt, a székely vallásos tudatban nyerte el
mai alakját, mondanivaioját. A bizonyítást Bálint Sándor adja meg szakrális néprajzunk páratlan
jelentőségűösszefoglaló munkájában, az ünnepi Kalendárium-éca. Mit jegyzett fel Bálint Sándor
Simon apostd népikultuszárol? ,,Ismertetőjeafűrész, mert legendájának egyik változata szerinr ez
volt vértanúságának eszköze. Ez~rt különösen ajavqgók tisztelték védőszentül. Ennek ugyan eddigi
tudomásunk szerint. nincs biztos hazai nyoma, de számos erdővidéki patrocinium miatt minálunk
sem lehetett ismeretlen." M egem/íti még: a Simon-kuituszra utalhat a Kászonszékhez közelfekvő
Cslkszentsimon helységnév és Csíkcsatószeg patroclniuma. .

Íme egy újabb adat: Bálint Sándor feltevését az alábbi kászonszéki népmese is megerősíti.
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A Borsszem Jankó kászoni variánsa, a Tökmag Simon arra enged következtetni. hogya székelység
nél- s különösen a csíki katolikus székelyeknél, akiknek az erdűmunka, a.favágás régenegyedűli

foglalkozásuk volt - orális hagyományban is erősen élt és közvetett mádon máig hatóan él II Simon-
kultusz, a favágók védőszentjének tisztelete. .

Székely és csángómagyar folklórkincsünk gondos elemzésével további értékes információkhoz
juthatunk a keleti magyarság középkori népi hitvi/ágáról. .

A mesét minden stilizálás nélkül, Bándi Lajos eredeti előadásában.jegyeztem le.

TÖKMAG SIMON

Jó gazdaember vót, s magtalanvót, Nem vót gyermeke. Hát töpröngöttek a feleségi
vel, hogy mit tugyanak csinálni : nincs gyermekük, s mi lesz velük öregségükre. Elha
tározta, hát: elmegy világgá, hogy szerez ő egy gyermeket.

El es ment, s egy olyan helyre talált, hogy kapott egy olyan forma gyereket: hat
esztendős vót, kicsipke vót. Asztmondták a szülei, aszt örökbe adják neki:

Ehozta. Az a gyermek nőtt nála, de kicsit nőtt, s enevezték a faluba Tökmag Si
monnak. Nohát nőtt a gyermek nála, nőtt, nőtt, akkorára nőtt, hogy bizony csak
akkora vót, mint egy tökmag.

Eccer asztán Simon összeveszett a fogadott apjával, s ement világot próbálni.
S békerült egy királyi udvarba. A királynak sok cselédje vót, Rengeteg sok munka
vöt és dolog vót. Simon szorgalmas vót, a király hát megtette bírónak; a cselédek fö
lött ő rendelkezett.

Nohát addig rendelkezett, míg százhúsz szekerrel ekütte a király: mennyenek az
erdőre és hozzanak fát. Simon olyan erős vót,a fát úgy kihúzta gyükerestül, mint a
kendert, hogy kinyűvik. S ez a tökmag gyermek mind a százhúsz szekeret fával meg
rakta, a fát gyükerestül ferakta.

Hazahozták a fákat, s akkor ijjett meg a király, hogy milyen erős ember ez! Pedig
akkora vót, mint a tökmag.

Gondokozott a király, hogy ezt ki kellene használni. Vót egy haragosa neki.
S gondóta úgy csinálja: eküdi, s a haragosát megvereti vele. Simon el es ment a ki
rály haragosához, s felszólitotta, hogy birkozzanak meg.

- Mit akarsz magad, velem megbirkózni? - aszonta a király haragosa. _. Úgy
csaplak fődhöz, hogya fődbe belésüjjedsz!

~. Hát próbáld meg!
Összefogodoztak. S úgy vágta fődhöz a király haragosát, hogy az ódaibordája az

összes bétörött.
Erre aszonta Tökmag Simonnak: - Annyit fizetek neked, amennyit' ke, csak ki ta

karogy a tanyámról, s ahol én itt létezem. Emenny innen!
Csomó aranyat összeszedett, s Simont felpénzelte, csak mennyen el onnan tőle. El

es jött onnatt, s elment haza a királyhoz. Ott emondta, hogy mennyi aranyat kapott
ne, s mindenfélét.

- No - aszongya a.király -, az ördögök immár most akarnak templomot épiteni, s
aszt kellene - aszongya - sz~rteve.mi. Hogy tudod szerteverni ?

- Szerteverem én, ne töröggyön semmivel.
Simon el es ment.
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Az ördögök nekifogtak. hogy épitsenek tomplomot. Simon oda ment. S az ördö- .
gök hijába szabadkoztak: négy ördöggel belédugatta az ujjat négy kereknek a kerek
szeghelyébe. Osztán jó speciál lovai vótak, ő lett a kocsis, s a négy lovat hajtani kesz
te. S úgy hajtotta, hogy a ördögöknek az ujjuk leszakatt.

No osztán ezeknek a fejedelmik cs adott egy csomó pénzt, csakhogyengeggye sza
badon az ördögöket. Hogy tuggyanak dógozni.

- Ha templomot épitkeztek, reátok ontom! - monta nekikSimon, s el es jött haza.
Dc abiz mire hazaért, az ördögök a templomot felépitették. S mikor később el

ment hozzájuk, s meglátta a templomot, az ördögök éppen bé vótak gyülve. Hát rá
juk ontotta a templomot. Az ördögök nem tuttak semmit se csinálni!

Az után nincs ördög.
Simon hazament, s jelentette-a királynak: - Ne félj - aszongya -, felséged, nem

fognak bántani téged az ördögök. Ide nem jönnek bé többé a te országodba.
Ijjen erős vót Tökmag Simon.

TUDOR ARGHEZI

Remeteének
(Duhovniceasca)

Micsoda éjszaka: vastag és nehéz!
Valaki megkongatta a világ fenekét.
Van ott valaki, vagy csak nekem rémlik?
Ki járkál ott lámpafény nélkül,
Holdvilág nélkül, gyertya nélkül?
Most heleütközött egy fába.
Ki jár ott zajtalanul, nem hallszanak a léptek,
Mint egyelbitangolt lélek?
Ki vagy te ott? Felelj hát!
Honnan jöss;: és hogyan tudtál hejönni?
Anyám, te vagy? Jaj,félek!
Édesanyám, kicsi anyám!
Elúntad magad a föld alatt ?
Itt senki sem maradt.
Mind elmentek, miáta te elmentél,
Mind elpihentek, mint te, mindre leszállt az éj,
Mind meghaltak, de egészen.
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