EGY FIATFALVI MESEMONDO AZ 1810-ES ÉVEKBEN
FARAGÖ JÖZSEF

A mesekincset az emberiség gyermekkorától napjainkig világszerte
a mesemondók alkották, őrizték meg, fejlesztették >tovább és hagyományozták nemzedékről nemzedékre - vagyis mesemondó nélkül nem volt
és nincs élő népmese. Annál kül'önöseJbb, hogy miközlben a meséket szórványosan már az ókorban kezdték írásiba !foglalni, .a mesemondók nevét
nem rö rökítették meg: ez a szokás nagyon későn, még a rendszeres mesegyűjtés kezdetei után is csak lassan és fokozatosan kezdett tért hódítani, majd végül tudományosan kötelezővé válni. így a múltból százszorta
több mesét, mint amennyi mesemondót ismerünk.
Nálunk Kriza János volt az első, aki 1863-han, Vadrózsák című népköltési gyűjteményének jegyzetei közt három széke1y mesemondó: Róka
Tamás, Pucok Geci és Fa Miska nevét dicsérőleg megemlítette. "E beszéd-költők írta róluk - egyszerű szegény ~>széköly embörök«, többnyire napszámosság vagy kézi munkájok után élők, de azért nem csekély
hatásuk van az ő jóízű szájokon áhítattal csüggő népre. 'H
Kriza jegyzeténél korálbibi adatokra csak régei\Ybi kéziratokban, levéltári kutatások révén számíthatunk, vagy pedig olyan nyomtatott forrásokban, amelyek mindezidáig elkerüHék a folkloristák rfigyelmét. Utóbibi
vonatkozásban máris ibe szeretnék mutatni egy "kézi munkája után élő"
mesemondó "szegény széköly em!bört" a Székelykeresztúrral tŐ'szomszé
dos Fiatfalv-áról az 1810-es évekbőL így hát folklórkutatásunk gyarapítása végett most egyszerre fél évszázaddal korálbbi múltba niegyünk
vissza, sőt, míg a Vadrózsák három mesemondójának Kriza lényegében
csak a nevét rögzítette, addig a mi fiátfalvi "beszéd-költőnk"-ről remek
kis irodalmi portréval rendelkezünk.
Ismereteink forrása egy útleírás: Székelhoni utazás · a két Homoród
mellett Jáno'sfalvi Sándor István által. 1838-tól 1846-, 1858-ig, kiadta
Benezédi Pál 1942-'ben.2 Sándor István műve a koraibeli székely néphagyományok igazi - eddig még kiaknázatlan - kincsesbányája. Minket
ezúttal 6. fejezetélben a F[első], Rákosonhálás és estvéli idő töltés című
alábbi része érdekel, 1846 novemiberé!ből : "Megérkeztünk estére jókor
Rákosra, mert későre is indulván, csak addig szándélkozánk, minthogy
itt egy kis !baja volt Kovács úrnak. Legelőbb az Asztalos Ferenc házát
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néztem meg, ki már meghalt vala. Azután beszállván ennek csaknem
szomszédjában egy Gáll Mihály nevű gazda esmerősünkhez, ott igen
mulatságos esténk volt, mert a középrend leányocskáknak itt ez estve a
gazda ilyen életű leányának során guzsajossági gyűlésökön lévén, azok
előbb igen szépen énekeltek, azután pedig egy szélkelykeresztúri volt
tanuló s híres beszédmondó (így hívják a parasztok a népregét: beszéd),
Hindsi tantványa től:fuféle beszédmondással mulattatta nemcsak az ifjakat, de még minket értelmesebbeket is, kik tudós komolyságot különben
is már eleget szoktunk hallani. Töiblbek közt szép volt egy fonák értelmű
hipe:rbolás beszéde, és egy eladó székely leánynak kérői előtti magaviselete, melyeket tárgyválasztás okáért nem restellett[ em] leírni."
Sándor István - · legalábbis Benczédi kiadása szerint, az eredeti
kézirat ugyanis ma már hozzáférhetetlen - a mesemondó nevét (nyilvánvalóan ragadványnevét) kétféleképpen írta : Hindsi és Hintsi. Ejtése
mindkettőnek Hinosi. Molnár Kálmán székelykeresztúri múzeológus volt
szíves kérésemre földeríteni, hogy ma Fiátfalván és messze környékén
akár a magyar nyelvű dgányok közt sehol ilyen vagy ehhez hasonló
személynév nem ismeretes, írás- és ejtésmódjára, valamint előfordulá
sára tehát a mai névadás nem nyújt támpontokat.
Ámde lássuk toválbb a szerzőt:
A guzsalyas után " ... a társaság eloszolván, mi is lefeküdtünk.
Míg aludtunk volna, kérdé Kovács úr az ágyhan:
- Ki volt az a ;fenne!hb említett keresz·túri besz:édmondó Hindsi?
Melyre én, mint éppen ezen Hintsi idejében ott tanult ember, a nálamnál sokkal időseii:Jb Kováics úrnak ezt a felvilágosítást adám:
- Volt - mondék - FiáUalván, Székelykeresztúr mellett egy kipedrett bajuszú s ügyes copfos csizmadia, Hintsinek hívták. Ez a gimnáziumnak kiváltságos foldozó vargája lévén, csaknem egész, nemcsak ártatlan és senkinek sem vétő, de valóban az eskolára nézve hasznos életét
ott töltötte el. Éspedig úgy, hogy egyszerre kétféle mesterségével két
hasznot hajtott magának, mert Hindsi p.o. míg varrta valamelyik [diák]
csizmáját, addig beszédet is mondott nékik, s azért külön bért kapott,
de soha senkitől se csalt, hanern jó és sokkal több hasznot hajtó tapintatánál fogva mindig reáhagyta, amit önként ak•a rtak adni, s ha nem
adtak, azért semmutatott kedvetlenséget, mert megjött máshol. A hosszas
idő alatt latinul is sokat tanult meg, úgyhogy rossz konyhastílussal akármit megmondott, ami eléfordult a közönséges élet körében. Mikor átalvetőjével, melyben minden müszere volt, jött bé a kollégiumba, csak kiáltotta:
- Na! Cuius non bonus cakeus? Des huc ut sarciam! [Na! Kinek
nem jó a lábbelije? Adid ide, hogy megfoltozzam!]
Ekkor ha odaadta valaki, ő letelepedett és dolgozni kezdett, a tanuló
pedig ott állott félmezítláb, míg megvarrotta. Ö pedig ekkor ismét felkiáltván:
- Na! Da panem, dico fabulam! [Na! Adj kenyeret, mondok mesétl]
Ha prenumeráltak [előre fizettek] reá, bár csak szóval is: oly csaknem mindenkor újabb beszédeket vagy népregéket mondott, mintha
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amennyi ezeregyéjszaka és ezeregynap mind összeolva.dt volna. Sőt olyakat, melyek ezek sorába is bátran beillettek volna, éspedig mint végire
jártunk, többire önmaga költötteket is. Imé, hol hever sokszor a szép
tálentum és találós jóízlésű ész! De csodálkozzunk-e, midőn tudjuk, hogy
a) a cigány napkeleti fajta, és b) a muzsikára is legfőbb hajlammal, legfőbb ízléssel és így valóságos költői szellemmel bír. A tanultabb diákoktól és sok könyvből sok ritka és bajosabb szavakat is megtanulván Hintsi,
nagyon sokat kínozta vélük főleg az udvarhelyi református diákokat,
kiknek ezekkel közönséges helyen többször lehúzta arcájuk bőrét s tudatlanoknak láttatta a csodálkozó köznép előtt, ha egy pohár bort nem adtak
neki; de nem volt részeges. A gimnázium előre célul tette volt fel, hogyha meghal, az egész tanuló személyzet ki fog menni végtiszteletére. De
ebben szerencsétlen volt szegény, mert egy nyári férián [szünidőben]
halálazván meg, az oskola eloszolva volt, s csak nehány ott volt tanuló
tehette az egész képében szándéklett végtiszteletet."
Sándor István (1804-1879) önéletrajzi jegyzetei szerint Székelykeresztúron 1816-ban kezdte meg tanulmányait. 3 Mivel előbb már Torockóri tanult, valószínű, hogy Keresztúron folytatólag a kilencből a négy-öt
felsőbb évfolyamct: a "conjugalista, etymologista, syntaxista, poeta és
rhetor" osztályt4 végezhette. Ez az időszak 1816-tól 1820-ig, esetleg
1821-ig tarthatott. Ilyenformán Hinesi mes·e mondó pályája az 1810-es évtized második felét föltétlenül átfogta, de az is bizonyos, hogy nemcsak
pontosan és kizárólag Sándor István tanulóéveire korMtozódott, hanem a
jelzett :q;égy-öt évnél sokkal hosszabbra nyúlott.
Ritka szerencse, hogy ily korai időszakból, amidőn a magyar mesék
összegyűjtésére még senki sem gondolt, napjainkra öröklődött Sándor
Istvánnak a magyar szakirodalomban nemcsak a jelenleg ismert legelső,
hanem az egész XIX. században páratlan és kitűnő, személyes élményekkel és emlékekkel átszőtt hiteles jellemzése a .fiátfalvi foltozóvarga pályájáról, mesemondó képességeiről és gyakorlatáról. E ritka szerencse
még ritkább ráadása pedig, hogy a szerző Hinesinek két meséjét "sem
restellette leírni".
Az egyik, a "fonák értelmű parabalás beszéd" így hangzik:
"Mikor apám legelőbb megházasodott s elvette mostohaanyámat,
négy véka héján egy köböl búzát vittünk a malomba kalácsnak a lakodalomra négy ökörrel, melyek közül kettő nem a miénk s kettő a másé
volt, s vasas talpú szekéren, mely egészen fakó volt. De a malom elment
volt hazulról, s csak a molnár volt otthon. Felszúrtam hát nyírfavesszömet az ökröm elejibe s a malom után mentem, s hát egy hegyre ment
volt eprészni.
Míg a malommal hazajöttem, felszúrt nyírfavesszömből egy nagy
jegenyefa vált. Felnézek reá, s hát fészket látok. Gondolom, leveszem, mi
benne van, de hogy hágjak fel. LeoLdarn istrangom szekerem:r:ől, hogy a
fa tetejéhez megkötvén, felhágjak rajta, de nem ér fel; fogom kétrét,
hát jól felér, s vége még meghajlott a földön. Felhágok s dugom kezem
a fa oldalába a tetején, de hát nem fér bé, dugom a fejem, hát jól béfér.
Belerakom a seregélyfiakat a kebelembe s ki akarok jőni, de hát nem

272

4

~------------------------------------------------~

tudok. Gondolom, mit csináljak? S eszembe jut: "Te bahó! Hiszen kicsi
fejszéd otthon a favág ón van, menj haza, hozd el s vágd ki magad."
Hazamentem hát, · elhoztam, kivágtam fejemet a likból, de hát a sere·
gélyfiak elkaptak s egy tó felett vittek. Valami mosóasszonyok meglátván
kiáltottak:
- Ó jé! Né miféle ez?
Én azt gondoltam, azt kiáltják: "Te bahó! Oldd el derekadan a szíjadat!" Én eloldám, a seregélyek kiszabadulván, elrepültek, én pedig a
tóba esvén, akkora halat csaptam ki, hogy tizenkét legény vasrudakkal
akarta kiemelni, hogy hazavigye, de egy leskelődő penctejetlen cigánygyermek odaosonkodik s inge aljába felkapván, elfutott vele, s hurubájában az ajtón küjjel megsütötte.
Én a malomba visszamentem, s hát addig a szolga a négy teli zsákot
béfogta s a négy ökröt a szekérre tette s úgy vitte haza, engem nem várhatván. Mondék én:
- ó te bahó! Mit csinálsz? Hiszen a négy ökröt fogd bé s a zsákokat tedd a szekérre.
- Elég bahó vagy te - felel a szolga - , mert sehol sincs a fejed.
Tapasztom a toniporám, s hát nincs ott a fejem. Visszamegyek a
malomba, s hát a fejem szalmatekercsből lábat csinált magának, s úgy
csákjádzik a jégen aratáskor. El akartam venni tőle fejemet, de nem
·tudtam hozzáférni a jég miatt. Meggyújtottam hát ezt s úgy vevém el
fejem, hogy hazamenjek a lakodalomra, de anyám már meg is sütötte
a kalácsot, míg a néki való liszt hazaérkezett volna, s hazamenvén, ·úgy
ada nékem is egy darabot, melyet vacsorakor jóízűen megettem irustokra a már akkor el is ment vendégek között. 5
Erre jót röhögtem egyet, azután emberünk igy kezdé a mást is:
Volt egyszer egy székely gazdának egy már régtől fogva férjhez
különben formás nagy leánya, de tyúkszemű s kevéssé együgyű
is. Ennél fogva már ha különben elég látói voltak is, de mind ott hagyták. Történt egykor, hogy viszont idegen legény látók menvén hozzá,
az asszony tanakodni kezdett leányával: mit csináljanak, hogy a tyúkszeműség ki ne ismerszedjék? S feltalálják, hogy a leány vegyen a kezébe egy selyem varrótűt, s egyszer lehajolva a földre, tehesse, mintha
azt ott kapta volna stb.
Letelepedvén tehát a legények, diskuráini kezdenek. Ezalatt a leány
is jobbra, balra nyüslet s fitoktatja ügyességét, s mikor jó alkalmatosságát látja, csak lehajol a földres felkiált:
- Jaj anyám né! Egy selyem varrótűt kapék a földen!
A legények figyelni kezdenek s látván valóban a felvett tűt a leány
kezében, sugdosni kezdének egymásnak, hogy a bizony nem tyúkszemű,
csak rágalmazás volt.
- Kérjük meg néked.
De mi történik? Az anya kiborítja a megfőtt puliszkát az asztalra.
hogy vendégeit is jó szívvel lássa, s felteszen egy fekete fazakat amellé
mehető,
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és ismét kifordul a konyhára. A leány ezalatt bejővén a házba, meglátja
a fazakat a tyúkszemivel, s azt gondolván, hogy a fekete macska hágván
fel, odakapja a seprűt, ezt mondván:
- Kácc le onnan, ne baksi!
úgy leüté onnan a tejesfazakat, hogy tüstént széjjelmenyen. Az anya
bejön, meglátja a kárt, de leányát nem igen szidja a legények előtt, hanem inkább mentegetni kezdvén, monda Zsuzsinak:
- Zsuzsi te! Eredj, hozz sóstejet bé a puliszkához!
Azonban a legényekhez fordulván monda hozzuk:
- Van nekünk egyéb is, Istennek hála. Sóstejünk két nagy dézsával is van.
Ekkor a leány visszadugván fejét az ajtóban, kérdé nagy hanggal
anyjától:
- Anya, melyik dézsából hozzak? Abból-e, melyikbe a bakmacska
beléesett volt, vagy a másikból?
Az anya elszégyelvén még jobban magát, most már nem mentegette
leányát, mert nem lehetett, hanem csak irult-pirult és suttogva pírengatta a leányt. A leány is látván, hogy talán hibázott, helyre akarta
hozni a legények előtt kedvességét s kérdé anyjától:
- Anya, fölöltözzem-e? Felvegyem-e az újoton új ingemet, melyet
minap az apám rongyos gatyájából csinált kend nékem?
- Hadd el, fiam! - szólt szomorúan az anya - , mert már jól felruháztad magad ...
A legények látván ezeket, kiosontak az ajtón, mintha csak úgy mentek volna ki, s a kapufától vettek búcsút. A leányt pedig nőül soha senki
sem kérte meg, még áldott Jézusa meg nem kérte s el nem vette." 6
Hinesi portréja, azon kívül, hogy irodalmunkban az első és az egész
múlt században egyedüli, ismét meggyőz arról, hogy a mesemondás formái és lehetőségei úgyszólván végtelenek. Valóban: mindazok a mesemondók, akiket a gyűjtők kezdettől napjainkig több-kevesebb figyelemre
méltattak, ennek a végtelen változat-sornak soha meg nem ismétlődő,
mindig újabb meg újabb megvalósítói. Mert hiszen mesemondó iparosokról, mesteremberekről eddig is világszerte sokat hallottunk, sőt közelebbről azt is tudtuk-forma, hogy a falusi suszterájokban a politizálástól a viccig bőven tenyésznek a prózai elbeszélő műfajok, mégis
váratlan és meglepő látványt nyújtanak azok a mesehallgatók, akik félmezítláb állva figyelik amesemondó szavát.
Sándor István leírásában a mesehagyományozásról is érdekes támpontokat nyerünk. Hincsi, mint láttuk, Székelykeresztúron az 1810-es
évek második felében gyakorolta a mesemondást (első mesemondó); Sándor a meséket jó negyed századdal később, Felsőrákoson egy másik, meg
nem nevezett "híres beszédmondó"-tól hallotta (második mesemondó),
aki azokat Hinesitől tanulta; végül Sándor István a Felsőrákoson hallott
meséket a maga szavaival jegyezte le (harmadik mesemondó), miközben
friss felsőrákosi élményeibe egykori székelykeresztúri emlékei is belejátszottak. A pillanatfelvétel tehát a mesehagyomány háromféle mozgá18 - ALUTA X-XI
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sát, változását, fejlődését jelzi: Hinesi meséi térben Székelykeresztúrtól
terjedtek; időben az 1810-es évektől 1846-ig öröklődtek, a
hagyományozás fonalán pedig három szájon mentek át. A három mesemondó közül a második az elsőtől tanult, a harmadik pedig az elsőt meg
a másodikat egyaránt ismerte-hallgatta.
Mindez azonban csak csepp a tengerből, illetőleg a mesehagyományozás végtelen folyamatának egyetlen rövid, szerencsésen felvillant pillanata. Sajnálatos, hogy külön az 1810-es évtizedből nincsenek adataink
a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium tanulóinak földrajzi megoszlásáról, a Gimnázium első évszázadának összesítő adatai azonban - amelyekben az 1810-es évek adatai is benne vannak -sejtetik a mesehagyományozás határtalan lehetőségeit. 1793-1895 között a Gimnáziumban öszszesen 3353 diák tanult. Íme, honnan verbuválódtak ezek, "csak az unitárius ekklézsiákat számítva": a Kolozs-Dobokai kör 2 egyházközségéből; az
Aranyos-Tordai kör 5 egyházközségéből; a Küküllői kör 8 egyházközségéből; a Maros-kör 8 egyházközségéből; a Keresztúri kör 30 egyházközségéből; a Homoród-kör 18 egyházközségéből; a Felső-Fehér-kör 5: egyházközségéből; a Háromszéki kör 9 egyházközségébőL Összesítve: 92 egyházközségből 2641 unitárius diák, vagyis a diákok teljes létszámának 78, 730fo-a.
A további 21,270/0, vagyis 712 diák nem volt unitárius vallású, és semmi
kimutatásunk nincs szülőhelyükről, az azonban bizonyos, hogy az unitárius vallás vonzköre nélkül szóródásuk talán még nagyobb lehetett,
vagyis a fenti földrajzi megoszlást föltétlenül tovább tagolták és színezték-gazdagították Végül még egy adat: az összlétszám 5,60fo-a, vagyis a
Gimnázium 191 tanulója nem magyar: 96 német és 95 román anyanyelvű
volt. 7
Ha föltételezzük, hogy Hinesi esetleg Székelyudvarhelyen a Református Kollégium diákjainak szintén mesélt - ami Sándor István megjegyzése alapján nem igazolható - , akkor hasonló, de a diákok református vallása folytán további falvakra és vidékekre kiterjedő számításokat végezhetnénk
Hogyan is vélekedett Kriza idézett jegyzetében a Vadrózsák mesemondóinak hatásáról? "Hírök-nevök ha nem is hét országra, de hét
falura bizonyosan szól." Hinesi esetében hét falu helyett legalább hét
megyéről beszélhetünk: hallgatói az egykori Szolnok-Doboka megyétől
Háromszék megyéig terjedő nagy területről verbuválódtak, majd haza..,
térve, a tőle hallott meséket - a felsőrákosi példához hasonlóan - otthoni környezetükben bizonyára sokfelé és sokan tovább terjesztették
Még az sincs kizárva, hogy román és német ajkú hallgatói esetleg saját
anyanyelvükre is átdolgozták, miáltal a mesekincs egy másik szakadatlan körforgását, az interetnikus kapcsolatokat munkálták. Ezeknek a
mesemondó tanítványoknak aztán mindenfelé újabb meg újabb rendbéli
tanítványaik támadtak, mert a mese terjedését csakis a fény terjedéséhez lehet hasonlítani: a fényforrástól a tér minden irányába szétterjedő
fény valamennyi pontja maga is forrássá válik és a fényt minden irányban tovább szórja.
Felsőrákosig
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Noha Hinesinek a legóvatosabb számítás szerint is sz·á zakra menö
hallgatói közül személy szerint ma csak a névtelen felsőrákosi mesemondót, valamint Jánosfalvi Sándor Istvánt ismerjük, egy tény bizonyos:
az ő meséi épp úgy feloldódtak a nagy közösségi mesekincsben, mint
ahogy teste is szétporladt a mindannyiunkat magába ölelő anyaföldben.
Nevét a szájhagyományozás törvényei szerint az újabb mesemondó nemzedékek, a fizika törvényei szerint pedig a temetői fejfa sem őrizte meg
- annál méltányosabb, hogy e törvényeken kívül és fölül a magyar
mesemondás történetében áldozzunk néhány sort emlékének.
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UN POVESTITOR DIN

FILIA~

DIN ANll 1810

Rezumat

In istoria foklorului maghiar, numele povestitorului apare pentru prima oadi
ín opera lui Kriza János. Autorul atratge atentia asupra unei consemnari. recente,
aflata intr-o opera de liiteratura, privind un povestitor de meserie cismar, care de
deseofi. povestea elevHor Gimnaziului din Cristurul Secuiesc.
Ace~ti elevi romani, maghiari, germani din 9 jutd.ete intoreindu-se acasa au
raspindit povestile auzite ín gimnaz.iu, fapt ce a adus la crearea unor legtituri interetnke. In felul a ·c esta a auzit ~i scriitorul acestei opere ín urma eu trei decenii
o po·v este ajunsa la Raco9ul Ide Sus.
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