
A MESEMONDÓ EGYÉNISÉGE.1

A mesekutatás legizgalmasabb, legrejtélyesebb és legtöbbet vitatott 
kérdése : hogyan keletkezett a mese? hogyan fejlődött ki ez a csodálatos 
népi műfaj, amely a világ bármely pontján kifejlődött emberi közösség 
termékeként meglepő egyezésekkel található fel mindenütt? Még azt 
sem sikerült. tisztáznia a tudománynak, hogy a mese egy valaki alko
tása-e, avagy tömegtermék : a tárgy, a motívumok és a belőlük össze
álló típusok végeredményben egy ember képzeletének, vagy tudatának 
szavakkal megrögzített termékei-e, avagy a közösség alkotása-c oly 
módon, hogy hosszabb fejlődés után nyerte-e el mai, megmerevedett
nek, megállapodottnak nevezhető, jellegzetességei folytán könnyen fel
ismerhető formáját ? Látjuk, tapasztaljuk, hogy az egyéniség és a közösség 
munkájának, tevékenységének kusza szövevényében van, él, virágzik 
a népmese, de nem látjuk ezeknek összefüggését, összefüggéseit.2 /

A mesemondó egyéniségének vizsgálatával kapcsolatban felmerült 
az az agodalom, hogy a népi egyéniség vizsgálata könnyen félrevezetheti 
a tudományt, hogy a néprajzot csupán a kollektív jelleg, a közösségi élet 
vizsgálata érdekelheti.3 A  mesemondó egyéniségének vizsgálatánál nem 
is szabad csupán irodalomtörténeti, vagy csak lélektani szempontokat 
érvényesítenünk, mert a mesemondó egyénisége tulajdonképpen a közös
ségben élő, az emlékezetre bízott népi folkloretermék megjelenítési 
eszköze. Kovács László véleménye szerint «a fonográfba fölvett mese 
már mintha nem a népé, hanem azé az eggyé volna, aki elmondotta*.1 
Ez a látszat teszi aggasztóvá a mesemondó egyéniségének szerepelte
tését, mert maga a kutató is az egyéniségek tömegét vizsgálja meg 
helytelen, rosszul alkalmazott módszerekkel; nem az egyéniség szere
pének, hanem magának az egyénnek vizsgálata pedig helytelen ered
ményekre vezet a mesekutatás terén. A  régi mesegyüjtő többször, talán 
többektől is hallotta a mesét; a lejegyzett mese személytelen, kikere
kített volt az elmondó egyéni sajátságainak kiemelése, hangsúlyozása

*) Á kérdés részletező megvizsgálására magam is viszatérek, a vita meg
érdemli. (A szerk.)

2 Solymossy Sándor : A népmese és a tudomány. Bp. 1938. 40. 1., Ortutay 
Gyula : Kis tnagyar néprajz. Bp. 1940. 60., 206. 1.

3 Korompay Bertalan : Népköltési küulványainkról. Ethn. 1941. évi. 176—  
177. h

‘ ősz János: Csudatáska. Kolozsvár 1941. XI. 1.
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nélkül; a fenyomtatott szöveg legalább is nem hozta előtérbe az egyéni 
sajátosságokat még akkor sem, ha az elmondó neve is szerepelt mellette.

Az a lehetőség azonban, hogy a fonográf, vagy a hanglemez bár
mikor megszólaltathat egy mesélőt, az élőszó elhangzásának egyéni 
sajátosságai révén nemcsak az egyéniséget, hanem az egyént is kiemeli. 
A néprajz nem vizsgálhatja az egyént, csak az egyéniséget; nem az 
egyénnek a közösségre gyakorolt hatását, hanem az egyéniség maga
tartását a közösségi életben. Elkerülhetetlen azonban, hogy fel ne 
jegyezzünk egyéni adatokat: végeredményben ezek jelölik meg az 
egyéniséget. Túlzás lenne azonban, ha a néprajz csak ezt a munkát 
tartaná feladatának.1

Nem képzelhető el a népmese sajátosságainak kutatásánál annak az 
elvnek, annak a felismerésnek elhanyagolása sem, hogy egy-egy nép
mese szövege nem a népmese végső, megrögzített formája, hogy a nép
mese nem olyan befejezett művészi alkotás, mint egy-egy műdal, vagy 
egy-egy festmény, vagy egy-egy regény, amelyeknek szerzőjét, egyéni 
jeleit pontosan megmutatja az előadó, vagy a műélvező számára az 
emberi művelődés anyagaival megrögzített egyéni alkotás. A népmese 
a közösség életében, a hagyományban, a tudatban él, esetleg mindenki 
ismeri, azonban a mesemondó, az előadó egyéniségén keresztül eseten
ként jelenik meg.2 Száz és ezer elmondott és fel nem jegyzett változat 
formájában él, s a lejegyzett, vagy a hanglemezen megörökített változat 
csupán a megjelenítéseknek ismeretlen sorszámú megjelenítési alkalmát 
örökíti meg. A népmese gyűjtésének esztétikai módszere, amely az 
egyes megjelenítési alkalmak pillanatnyi különbözőségeit iparkodott 
eltüntetni az előadó, a mesemondó egyéni sajátosságainak lefaragásával, 
sokkal közelebb jár elgondolásunk szerint a kollektivum kifejezéséhez, 
mint a fonetikailag teljesen pontos és egyéb modern tudományos követel
ményeknek is mindenben megfelelő gyűjtés, mert az egyéni sajátságokat 
összeolvasztja, az egyéniséget teljesen eltünteti. Ősz János pl. nem 
egyszer, hanem többször, több helyen, több alkalommal hallotta az 
általa feljegyzett meséket. Feljegyzésével nem egy alkalom termését, 
hanem az általa tipikusnak tartott formát rögzítette meg. A hiba csak 
az, hogy ezzel a művelettel új mese változatot alkotott.

Az esztétikai módszerű gyűjtés tulajdonképpen új változat tudatos 
létrehozása, amely változatból nem tűnik ki, hogy mennyiségileg helye
sen adagolta-e az általa tipikusnak tartott motívumokat és formulákat 
a gyűjtő (helyesebben : a népmese átírója).3

A mesekutatásnak nem lehet célja és feladata a végtelennek látszó 
megjelenítési lehetőségek megragadása, az összes változatok feljegyzése, 5

5 Berze-Nagy János: Sorsunk 1942. évf. 129— 133.1. (Cikkem írásakor Bánó 
baranyai népmesegyüjteményét csak ebből az ismertetésből ismertem.) Újabb 
megfigyeléseimről 1. Debreceni Szemle 1942. évf. 188— 190.1. és Sorsunk id. évf. 
47°— 475- 1.

3 Túlzás Bánó István felfogása : «Aki a mesét elmondja, az mindenkor újra 
alkotja a hagyományos anyagból. Ebben az értelemben ő a mese szerzője.* Ethn. 
1939. évf. 5. 1.

'• Ősz János : i. ni. IX— XI. I., Ortutay : Népmese, népdal —  néprajzi hang
lemez. Bp. 1938. 2. 1.
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megörökítése. Feltétlenül szükséges azonban megtudnunk azt, melyek 
azok a mesemondó egyéniségéből adódó sajátosságok, amelyek a nép
mese fennmaradását és fejlődését biztosítják. A népmese lényegében 
változatlanul ömlött és ömlik századok és évezredek kultúráján keresztül. 
Rejtélyes eredetű motívumai a mindennapi élet változó tartalmaival 
telítődnek és variálódnak végeláthatatlanul. Ebben a műveletben igen 
nagy szerepe van a mesemondó egyéniségének.

Az egyéniség általában szoros kapcsolatban van azzal a közösséggel, 
amelyben keletkezett, amelyben él. Alkotásaiban fellelhető az örökölt 
tényezők mellett a szerzett tényezők működésének nyoma is kisebb, 
vagy nagyobb mértékben. Ezeknek az elemeknek a nagysága az egyéni
ség egyes tényezőinek hatóerejétől függ. Ezeket a hatótényezőket 
világosan érzékelteti velünk a következő vázlat: 1

EGYÉNISÉG.

A) Fizikailag örökölt tényezők.

1. Az egyén nemével együtt 3. Családi vonások,
járó lelki vonások. 4. Faji tulajdonságok.

2. Egyéni fejlettség. 5. Nemzeti sajátságok.

B) Az életben szerzett tényezők.

1. Az egyén életkora. 4. A környezet hatóelemei
2. A pillanatnyi lelkiállapot (közösség vagy függet-

fogékonysága (érzelmi élet lenség).
mélysége). 5. A történeti kor eszméi.

3. Műveltségi fok (minőségi 
és mennyiségi tudás).

Az örökölt tényezők a szerzett tényezőkkel együttesen hatnak az 
alkotó egyéniségre, bár a népi kultúrában az egyéniség szerepe és funk
ciója egészen más, mint a kiművelt, gondolkodás tekintetében független 
és szabad társadalmi rétegekben. A népi kultúrában élő népi egyéniség 
tudatosság tekintetében igen nagy eltérést mutat a mai kiművelt ember 
előtt ismert egyéniségtől, mert szerzett tén3'ezői tekintetében nem füg
getlen : egyéni törekvéseit meghatározza a közösségi élet. A népi egyé
niség öntudata szoros összefüggésben van az egyéniséget kitermelő kö
zössé összetartó erejének nagyságával. Nem vizsgálta meg még a tudo
mány azt sem, hogy mennyiben fejtheti ki alkotó erőit az egyéniség a 
közösség hagyományainak megváltoztatásánál. Mennyiben befolyásol
hatja az egyéniség s a tehetség a nemzedékekről nemzedékekre hagyo
mányozott meseanyag alakulását; pedig meg kell figyelnie a teremtő 
és alkotó egyéniség tevékenységét a közösség kemény fegyelmében 
növekedő, változó és fogyó népi mesekincsben. *

* Solymossy Sándor 1926- 192S. évi egyetemi előadásai nyomán.
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A mese szóhagyományozás útján terjed és marad fenn a népnél, 
tehát az egyéniség vizsgálata a mesemondó, a mesélő egyéni jegyeinek 
a megállapításánál kezdődik. A  mesemondó azt a mesét szeretné el
mondani, amit már hallott, amiről azt hiszi, hogy tudja ; tehát a 
hagyomány kincset akarja továbbítani. Az egyéniség értékelése szempont
jából vizsgálva a nép mesemondóit, egyszerűen megállapíthatjuk, hogy 
van jó és van rossz mesemondó. A  rossz mesemondó többnyire alkalom
szerűen m esél; nem azért mondja el meséjét, mert erre belső kényszer 
hajtja, hanem azért, mert úgy kerül sora, hogy esetleg éppen önéki 
kell a mindenki által jól ismert mesét elmondani, előadni, vagy csak 
éppen ö tudja megmondani hibátlanul a szóbanforgó mesét. Az is elő
fordul, hogy jó előadókészsége sincs; ha nagyobb társaságnak mesél, 
a társaság unatkozik, el is hallgattatja. Vannak azonban olyan 
mesemondók, akiknek előadó készsége művészi fokot ér el, akik 
híresek emlékezőtehetségük erejéről, akik kifogyhatatlanok a  mesé- 
lésben, hallgatóikat órákon keresztül pihenés nélkül tudják szóra
koztatni, akik hallgatóik lelkét belevonják a mese csodálatos világába, 
akiknek hite az előadás lendülete folytán szuggesztiv módon hat hall
gatóira.1

A  falusi mesemondó magatartása Bánó István megfigyelései sze
rint függ attól is, hogy a magáéból élő, vagy másokra szoruló ember-e, 
hogy a helyi fogalmak szeint milyen tekintélye van. (A legtöbbször 
a falusi élet közösségében a tekintély alapja a földbirtok, a vagyon.) 
A  szegényember Bánó szerint igric típusú, a gazdag ember pedig az úri 
anekdota személytelen, hideg, hatásvadászó előadásmódját majmoló 
mesemondó. Az igric típusú mesemondó, a mesében él, ösztönösen 
idézi fel a meseanyagot, jó előadó gyakorlata van. Bánó megkülön
böztet a két fötípusnál egyformán meglévő bohém, Hári János, meg
bámult és literátus típusokat, de megfigyelései szerint a kiváló mese
mondók magatartását a közösségtől való függetlenség, az öntudatlan 
művésziesség jellemzi.2

A  mesemondókat, a jó mesélőket, a mesefákat a mesemondóra jel
lemző egyéni jegyek és az általa elmondott mese jegyeinek figyelembe
vételével Ortutay Gyula úttörő kutatásai és mélyreható megállapításai 
alapján 3 két fő típusba sorozhatjuk :

i .  a hagyományozó és 2. az alkotó tehetségű mesemondó egyéniségekre.
A  hagyományozó tehetségű mesemondó jellem zői:
a) tárgyias: tárgy tekintetében a hagyományozott meseanyaghoz 

a végső lehetőségekig ragaszkodik; hűen, kopás, vagy hozzátoldás 
nélkül adja át anyagát hallgatóságának, s így az elkövetkezendő nem
zedéknek ;

b) pontos: a mese előadásában, továbbadásában jellemzője a vál
tozatlanság a hagyományos stílus pontos megtartása.

1 V. ö. Magyarság néprajza, III. 17., 258. 1.
9 Bánó, Ethn. 1939. évf. 5. J.
9 Ortutay Gyula : Fedics Mihály mesél. Bp. 1940. 16. 1. (A jelen értekezés

ben tárgyalt probléma felvetése és előzményeinek pontos kidolgozása Ortutay 
érdeme : 'munkájában a vonatkozó irodalom részletekre vonatkozóan is fellelhető.)
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Az alkotó tehetségű mesemondó jellemzői:
а) csapongó: a mese megváltoztatására, motívumok cseréjén: 

sőt újabb motívumok bevezetésére van nagy készsége ;
б) laza, szabados: előadásmódjában a kötöttségeket elhanyagolja, 

nem törődik a hagyományozott meseanyag változatlan továbbadásával.
Mindegyik típusnak más értéke van. Olyan értékek ezek a mese 

műfajának életében, amelyeknek a mese meglétét köszönheti, s amelyek 
a mesekutatás elméleti kérdéseit is lényegesen megváltoztatják. A mese 
egyes felfogások szerint Boccacio óta a XVII. század végéig részt vehe
tett a «magas» irodalom életében, azért irodalmi élete is van, azonban 
csak ekkor, az észszerűség korában formálódott igazában népmesévé, 
ekkor tért vissza a csodavilág rejtett forrásaihoz, ahonnan eredt; ekkor 
alakultak ki nemzeti sajátosságai is.1 Nem érthetünk egyet ezzel a fel
fogással, mert a mese elemei régebbiek, mint az irodalom, mint az 
irodalmi műfaj. A népmese megjelenítésében sokkal lényegesebb köve
telmény a szóbeliség, mint az írásbeliség, amely csak a letűnt korok 
múló divatja volt, s nem a kifejlődés, a kivirágzás lényege. A népi műfaj 
folytonos: a korok jellegzetességei szerint alakuló formáját és tar
talmát az alkotó tehetségű mesemondók jelenítették meg, míg foly
tonosságát a hagyományozó tehetségű mesemondók biztosították. A 
közösségnek —  mint minden népi alkotásnál —  a mesemondásnál is 
ellenőrző szerepét emelhetjük ki. A mesemondó hiába mond olyan mesét, 
amely nem a hagyományban gyökerezik, mert a mese egészen egyszerűen 
eltűnik, elvész ; elhangzik, meghallgatják, de nem marad fenn a közösség 
tudatában. Ha azonban olyan mesét mond, amely a közösség ősi tulaj
dona, a közösség tagjai arra törekednek, hogy megtanulják, hogy el ne 
felejtsék. Egy ceglédi mcsélőm mondotta, hogy legény korában marha- 
őrzés közben esténként addig mondották a mesét sorjában, míg mind
egyik egyformán tudta elmondani.2 A hagyományozó tehetségű mese
mondók biztosították a mese, az ősi elemek, típusok fennmaradását, 
az alkotó tehetségű mesemondók pedig a korok hangulatának megfelelő 
tartalmi változások lehetőségéről gondoskodtak.

A mesemondás időpontja világszerte este, lefekvés előtt van ; a 
mesekincs hagyományozása este történik. Ha elérkezett annak a pilla
nata, hogy az összegyűlt társaság a mese hallgatásával szórakozni akar, 
a beszélő, vagy az elbeszélő előadóvá alakul át, a szórakozó társaság 
pedig átalakul hallgatósággá. A mindennapi élet epikai formái és a 
mese között a határvonalat a mesemondónak és hallgatóságának tudatos 
elkülönülése húzza meg. A népmese tehát nem népiirodalmi műfaj .ahogyan 
Bánó nevezi, csak olyan népi műfaj, amelynek jellegzetességei az irodalmi 
műfajjal sok tekintetben tnegegyeznek. Sokkal inkább hirdethetjük azt, 
hogy ^kezdetben vala a mese*, mint azt, hogy a népmese bármilyen for
mában is az irodalmi műfaj csökevénye.

Ezt igazolja különben a mcsélcs időpontjának törvényszerűsége is.

1 Turóczi-Trostler József : Históriák és mesés fabulák. (A mese felfedezése.) 
Gyoma, 1939. 61. 1., Honfi János : A népmese háttere. Bp. 1940. 13. 1.

1 Dömötör Sándor : Egy önkéntes feljegyzései. Kézirat. 1931.
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Solymossy Sándor szerint «nem azért mesélgctnek az emberek világ
szerte kivétel nélkül este lefekvés előtt, mintha napközben nem érnének 
rá. Téli időben lenne egész nap bőséges alkalom reá, épp úgy a déli 
pihenőkön, vagy rossz idő esetén, de mégsem e pihenőket használják 
fel. A megrögzött szokásnak belső szervi okai vannak, amiről persze a 
nép fia nem tud, de ösztönszerűen eszerint cselekszik. Tudvalevő, hogy 
a dolgozó ember napi munkája alatt bizonyos szervi elemeket (izom- 
zatot) kihasznál, amik estéiig vértelcnné válnak, esetleg toxinokat ter
melve, a fáradtság közérzetét váltják ki az igénybevett testi elemekből. 
Az elfáradt testi tényezőkkel szemben egész napi mechanikus munkája 
mellett szellemi, lelki tényezői: agya, gondolkozása, képzelete napköz
ben nincs kellőképpen kihasználva, nem foglalkoztatta, tehát ki sem 
fárasz-totta őket. Élénk aktivitásuk ébrentartaná, nem tudna aludni 
tőlük. Ilyenképpen a szervezetben egyenetlenség állván elő, —  fáradt testi 
szervek mellett friss, pihent szellemiek egy szervezetben, —  az egészségileg 
kívánatos kiegyenlítődés csak úgy jöhet létre, ha mialatt kimerült testi 
fizikuma pihen, a szellemi bövérűséget annak foglalkoztatásával levezeti. 
Lelkét, eszét, képzeletét kell tehát foglalkoztatnia, hogy a szervezet a 
maga egészében egyenletes tónusba kerüljön és egész mivoltában al
kalmassá váljék a teljes pihenésre, az alvásra. Az esti sorrendben saját- 
szerűen mindig a mcsélgetés az utolsó, amely a figyelmet a napi esemé
nyekről elvezeti a fantasztikumok országába, áthidalja az álom imbolygó 
képeihez.j)1

A mesemondó funkciója tehát olyan a nép szellemi világában és a 
folklore-anyagban, mint a kézműves munkája, munkamenete a tárgyi, 
a kézzelfogható termékek előállításában, létrehozásában. A bálványfák, 
a kaszanyelek, vagy a házak típusain belül is vannak olyan elváltozások 
amelyek az egyéniség kezdeményezéseire mutatnak a közösségi élet 
keretein belül. A  tárgyi termékek előállításának módja, ezek egyéni 
változatai nem foglalkoztatják a tudományt, mert feltételezhető, hogy 
a változatok, a munka, a tevékenység eredményei bármikor összeállít
hatók és ebből a változatsorból a változások oka is kiolvasható. A ház 
anyagának megváltoztatása pl. külső okok hatása folytán a ház fel
építésének, beosztásának, díszítésének megváltoztatását is természe
tessé teszi, hiába él a közösségben egy más anyagú házhoz fűződő ha
gyományos építési mód. Az anyagon megfigyelhető a hagyományos 
mód és a szükségszerűen megváltozó stílus keveredése, nem így áll 
azonban a dolog a mesemondásnál, ahol az elhangzott változatsor nem 
rögzíthető, a változás, a keveredés oka, okozója nem látható még a 
rögzített változatokon sem, lévén úgy a megjelenítés, mint a megrög
zítés szellemi tevékenység, az anyag pedig maga a hagyomány.

A mesemondó egyéniségének vizsgálatából folyó tanulságok tehát

1 Solymossy : i. m. 33. skl. V. ö. : «A népmesének, mint művészetnek a 
íunkciója a paraszti társadalomban az, hogy valami módon ellensúlya legyen a 
paraszti élet nehézségeinek és keménységének, hogy megmutasson egy másik vilá
got, egy másik életet és így elterelje a figyelmet az * igazi* élet súlyosságáról.* Honti 
János: A mészároslegény meséje. Bp. 1940. 57. 1.
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igen értékesek lehetnek a néprajz tudományára is, ha azokat megfelelő, 
értékes egyéniségekről határozott módszerekkel gyűjtjük be tudásunk 
tárházába. A szürke, rossz, gyenge, alkalmi mesélők személyiségének 
nehezen összekapart adalékait azonban kár a nagyközönség elé bocsá
tanunk. Maradjanak ezek az adalékok az egyszer talán mepvalósuló 
központi folkorc-kézirattár kincsei, ahol a tapasztalt tudós vizsgálatára 
mindig készen lesznek. A nagy mesemondókat pedig, amüyen Fedics 
Mihály is volt,állítsuk az érdeklődés középpontjába,ahonnan mindenki 
megláthatja, mindenki megtanulhatja, milyen a népi egyéniség, hogyan 
hat az egyéniség a népi közösségben, hogyan maradt fenn évezredeken 
keresztül és hogyan marad meg ma is a legcsodálatosabb népi műfaj : 
a mese.

Dömötör Sándor.

29 MagyaríágtudomUtiy


