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ELŐSZÓ

Az Értekezések, monográfiák 4. könyveként megjelent Jugoszláviai magyar 
népköltészet II. (Újvidék, 1985) ikerkötetét nyújtjuk át az olvasónak.

Míg kiadványunk első rćsze a folklór líránkkal, folklór verses epikánkkal és 
a prózacpika két legnépszerűbb és legtöbbet vizsgált műfajával -  a népmesével 
és népmondával -  kapcsolatos tanulmányokat gyűjtötte egybe s áttekintést 
nyújtott a jugoszláviai magyar népköltészet kutatásának történetéről is, jelen 
kötetünk az ún. kisepikus folklór műfajok és a szokásköltészet honi kérdéseivel 
foglalkozik.

Kötetünk anyagának szelektálási szempontjai, a válogatás forrásai, a szö- 
vcgközlés/szöveggondozás és szerkesztés módja s a gyűjteménynek szánt lehet
séges funkciók azonosak az első kötet előszavában jelzettekkel.

Könyvünk fcjczctbcosztása/sorszámozása az előd-kötethez való szerves kö
tődést jelzi, akárcsak a mutatók megoszlása is.
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PR O VERBIUM OK

1. FEKETICSI SZÓLÁSOK ÉS SZÓLÁSHASONLATOK

A szólás -  mint azt már Ricdl Frigyes megállapította -  "többnyire valami 
célzás”. Noha több szóból álló kifejezés, mondanivalónk közlésekor olyanféle 
egységként használjuk, mint amilyen egység a jelentés szempontjából a szó. A 
szólásokat találó megfigyelések, költői erejű nyelvi képek, merész hasonlatok 
alkotják. Egyrészt színes és eleven stíluselemekkel gazdagítják a nyelvet, más* 
részt a múltat idézik.

A szólások -  formájukat, nyelvtani alkatukat és a beszédben betöltött szere
püket tekintve -  nagyon változatos képet mutatnak.

A fckcticsi -  tulajdonneveket tartalmazó és helyi adomával kapcsolatos -  
szólások között leggyakoribb a szóláshasonlat. Ez összetett szólás, vagyis kétta
gú kifejezés. Az első tag ige vagy melléknév, esetleg igei vagy melléknévi 
szókapcsolat, a második tag mint kötőszóval bevezetett csonka módhatározói 
hasonlító mellékmondat. Pl.: Hallgat, mint Pál Miklósné. Rendszerint fokozást, 
nyomósítást fejeznek ki. A szóláshasonlatnak gyakran gúnyos színezete van, 
ilyenkor az egész kifejezés az előtag értelmének ellenkezőjét jelenti. Pl. Sike
rült, mint Szógáéknak a csapolás.

A szóláshasonlat mellett gyakoriak a szókapcsolat jellegű, egyszerű szólá
sok. Ezek eredete is egy-egy személyhez fűződik. Pl.: Érzem a szagodat! vagy 
Ezen is túlestem!

A tulajdonneveket tartalmazó szólások legnagyobb részéhez anekdota fűző
dik. Ezeknek tartalma rendszerint tréfás jellegű. A szólások másik részében a 
személy, akiről szó van, póruljárt, vagy valamilyen kellemetlen dolog történt 
vele. Az emberek tudatában kikristályosodva maradt meg a régi történet csat
tanója, és ma is gyakran emlegetik.

Az összegyűjtött szólásokban néhány személynév körül szólásfüzér alakult 
ki. Ilyenek a Gyarmati János bácsiról és Szilágyi Károly bácsiról fennmaradt 
szólások.
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Hogy pontosabban lássam, melyek azok a szólások, amelyeket leggyakrab
ban használják, felmérést végeztem. A megkérdezettek (70 különböző korú 
ember 16-82 évig) a szólások 46,3%-át ismerik. Ezek a következő szólások: 3, 
5,10, 11, 12, 14, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 
51,52,57,59,61,62,63,66.

A többi szólás falurészenként megoszlik. Általában az a döntő fontosságú a 
használatnál, hogy a falu melyik részén lakott az ember, akiről fennmaradt a 
szólás. A környezetében élő emberek, az utcabeliek megőrizték és ma is hasz
nálják a szólást, de a falu más részein élő emberek nem tudnak róla.

Ha a kort vesszük alapul, mint döntő tényezőt, természetesen az idősebbek 
azok, akik a szólások nagyobb százalékát ismerik. Érdemes megemlíteni a 82 
éves Vajda Juliannát, aki a szólások 88,3%-át ismeri, vagy a 67 éves Ubornyi 
Józsi bácsit, akitől a legtöbb szólást gyűjtöttem, és aki csupán két szólást nem 
ismer az összegyűjtöttek közül, tehát 97,1%-át ismeri. A többi szólásközlő: 

Szabó József 47 éves,
Józsa Ferenc (56)
Szitás Sándor (67)
Id. Kiss Sándor (72)
Kiss Sándor (46)

Szeretnénk köszönetét mondani mindazoknak, akiknek nevét nem tüntet
tem fel, de sokban hozzájárultak, hogy a feketicsi szólásokat összegyűjthessem.

1. Van baj elég, mint mikor Ludmonéknál Johanka született.
Nem volt, aki az újszülött mellett dolgozzon. Az anyja német asszony volt és 

ezt mesélte: "Jaj, mikor asz én Jánoska született, annyi tolok fót, hossz fisz, rak 
tísz, fitki pernye, seprekess ki!"

2. Nagyobb a baj, mint mikor Schuckertéknál Adámka született.
Nem tudták, ki az apja.
3. Jó halál lenne, mint az öreg Ludmon.
Mindmáig a falu leghosszabb életű embere. 103 éves korában halt meg, 

1883. március 10-étől 1941. április 11-éig élt.
4. Jól fizet, mint Banbach árpája!
Kis földje volt, de mindig jó termést takarított be, mert a szomszédéból 

lopott hozzá.
5. Úgy alszunk, mint L e iv e l  a kukoricatörisbe!
Hogy minél kevesebbet aludjon, kosárban aludt. Ha megmozdult alvás 

közben, felborult a kosár és felébredt.
6. Csap utána, mint Vezes a birkának.
7. Ez után mán csak csapni lehet
8. Ennek utána vagyunk, mint Vezes a birkának.
Mind a három változat használatos.
A családja eladta a birkáit az ő tudta nélkül. Sokáig kereste, majd amikor 

nem találta, mérgesen kifakadt:
-  No, ez után mán csak csapni lehet!
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9. Hallgat, mint Pál Miklósné.
Pál Miklós jómódú kocsis volt. A lány, akit elvett feleségül, nem szerette. A 

fiatalasszony úgy akart bosszút álni férjén és a szülein, akik hozzákényszerí- 
tették, hogy nem szólt a férjéhez. Egyszer megkérték Pál Miklóst, hogy hozzon 
sót Szegedről. Ő kitágította a csavart a kocsikeréken, a feleségét pedig úgy 
ültette a kocsi hátuljába, hogy. lássa a kereket. Az asszony látta a kereket, de 
nem szólt, megvárta, hogy kiessen.

10. Úgy hajtott, mint Tóth Samu, mikor az eső a saroglyát verte.
Tóth Samu bácsi szeretett dicsekedni a lovaival. Mesélte, hogy egyszer a 

határból hazafelé jövet, nagy zivatar készülődött. Lovai közé vert s úgy hajtott, 
hogy az eső csak a saroglyát verte.

Tóth Samu bácsi nagyotmondó emberként volt híres a faluban. A főutcán 
lakott, és mindig a kapuban üldögélt. Egyszer azt mesélte, hogy látta, amikor a 
főutcán végigment Mária Terézia. A tréfásabbak meg is kérdezték tőle, hogy 
mit mondott neki. Mire ő ezt mondta: "Ugyan, csak azt kérdezte, hogy van 
kend Samu bácsi?”

11. A  ’ kék\ mint Braskónak!
Braskó és a komája vásárra mentek. Braskó leült egy bognárműhely előtti 

farakás mellé szükségét végezni. A mester kilépett a műhelyből és látva a gug
goló embert, odament hozzá és pofon vágta. Távolabb a komája mindent látott 
és megkérdezte:

-Tán nyakont kaptál?
-  A' kék' még! -  válaszolta Braskó.
12. Annyit kap, mint Bugyi Felxíra tapasztásír.
Több háznál is tapasztott, de munkájáért nem kapott pénzt.
13. Megfordult, mint a Gajber szeme, a fehírje van kifele.
Gajber bandzsal volt, róla maradt fenn a szólás.
Volt a faluban még egy bandzsal ember, Süblér mészáros. A vágóhídon 

Jung Károly bácsival borjút vágtak. Károly bácsi fogta a borjút, Sübler mé
száros pedig a bárddal vagta. Károly bácsi megkérdezte:

-  Ugye Lajos, oda ütsz te, ahová nízel?
-  Oda -  válaszolta a mészáros.
-  Jól van, akkor én nem tartom -  mondta Károly bácsi.
14. Átesett, mint az öreg Gyarmati a tuskán.
Gyarmati János bácsi 6 évig volt csizmadiainas Újvidéken. Büszke volt mes

terségére, úgy tekintett rá, mint hivatásra. Az új csizmát mindig vasárnap dél
előtt vitte haza a megrendelőnek, hogy a templomba siető emberek lássák. 
Ilyenkor egész úton törölgette a csizmát, nehogy poros legyen. Egyszer nem 
vette észre az úton a tüsköt és átesett rajta, de szerencsére nem történt semmi 
baja.

15. Imádkozik, mint az öreg Gyarmati, mikor kicserélték a cégtábláját.
Gyarmati bácsi üzlete mellett lakott a bábasszony. Egy éjjel kicserélték a

két cégtáblát. Reggel, mikor az öreg meglátta az üzletén a bábasszony cégtáb-
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Iáját, kiment az utca közepére, letette a kalapját a földre, letérdelt és cifra 
káromkodásba kezdett.

16. Tollas, mint a Gyarmati subája.
Régen az emberek estefelé kiültek az utcára tanyázni. Ősszel subát tettek 

magukra, hogy ne fázzanak. Az öreg, mint mesterember, rangján alulinak tar
totta, hogy subába bújjon, de hogy nen fázzon, dunnával csavarta be magát. 
Ezért mondják még ma is, ha valamit rosszul használnak, vagy helyettesítenek, 
hogy "Tollas, mint a Gyarmati subája".

17. Nem így akartam, de így is jól van.
Gyarmati bácsi egyszer a macskához akarta vágni a kaptafát, de véletlenül a 

feleségét találta el. Ekkor nevetve megjegyezte: "Nem így akartam, de így is jól 
van."

18. Ez is úgy ünnepelt, mint Gyarmati a felszabaduláskor.
Gyarmati bácsi nem jói beszélt szerbül. Mikor az első világháború után 

bevonult a szerb hatóság, az ünnepségen valamit mondott a csendőrnek, mire 
az úgy pofon vágta, hogy felhencsercdctt.

19. Sem bűrf sem szattyán!
Ez a szólás is Gyarmati bácsi nevéhez fűződik. Egyszer az inasával a vásárra 

ment. A pénzt, amit árultak, éjjel valaki ellopta, ekkor szomorúan, de finom
kodva mondta az öreg: "Sem bűr, sem szattyán!"

20. Várja, mint Gyarmati a menyasszonyát.
Mielőtt Gyarmati bácsi másodszor nősült, Ubornyi Józsi bácsi csináltatott 

nála egy pár cipőt. Amikor elment érte, nem volt otthon az inas.
-  Várd meg, mingyán jön a Jani -  mondta Gyarmati bácsi, de közben 

megérkezett Örzse néni, a jövendőbeli, és így Józsi bácsi már nemkívánatos 
harmadik személy volt.

-  Ugye, Józsi, te nagyon sietsz, a Jani sokára gyön, ne várd meg -  mondta 
Gyarmati bácsi.

21. Csurgóra áll, mint a Vezse Harangozó barométere.
Régen az emberek villanykörtéből csináltak barométert. Lecsípték a hasz

nált villanykörte végét, vízbe tették és az teleszaladt vízzel. A vízzel telt körtét 
felakasztották és amikor esőre állt az idő, csöpögött. Vezse Harangozó viszont 
nagyobb lyukat fúrt a villanykörtén, és az ő barométere mindig csepegett.

22. Kedélyes, mint az öreg Bordás malaca.
Bordás bácsi kupec volt és nagyon szerette dicsérni eladó állatait. Egyebek 

közt a kedélyes jelzőt is a malacaira mondta.
23. Jó üzletet csinált, mint Szilágyi Károly bácsi.
24. Úgy járt, mint aki Szilágyi Károly bácsitól vett malacot.
Mindkét szólás egy alkalomhoz fűződik. Szilágyi Károly bácsi vicces ember 

volt és szeretett a kocsmában iszogatni. Egyszer egyik barátjának eladott há
rom malacot anyakocával, látatlanból. Mivel nagyon olcsón adta, az ember 
mindjárt ki is fizette a malacokat és áldomást kezdtek inni. Hamarosan meg
itták a malacok árát, mire a vevő kérte a három malacot, hogy elvigye. Károly 
bácsi ekkor három sündisznót hozott elő a malacok helyett.



FEKETICSI SZÓLÁSOK ÉS SZÓLÁSIIASONLATOK 15

A faluban sokan emlegetik Károly bácsi tüzes csókját. Régen nagyon sokan 
mentek Amerikába dolgozni. Károly bácsi is néhány évig kint dolgozott, és 
egyszer újjéwáráskor bedörzsölte a száját cseresznyepaprikával. Ilyen erős 
szájjal csókolta meg amerikai társait, megjegyezve, hogy biztosan hallották, 
milyen tüzes a magyarok csókja.

Károly bácsi szomszédja, Balogh Sándor bácsi azzal dicsekedett egyszer, 
hogy szép fajhagymája lesz. Károly bácsi éjjel kiszedte az elduggatott hagy
mákat és a saját kertjébe duggatta, helyébe pedig rossz fajtát tett. Amikor 
kikelt a hagyma, Károly bácsi dicsérte a sajátját, mondván, lám az övé nem faj
hagyma és mégis milyen szép.

25. Ezek a disznók is olyan koszton vannak, mint a Szilágyi János bácsié.
Szilágyi János bácsi disznói éhen döglöttek.
26. Odavágta, mint Terebesi a latyát.
A latya feketicsi étel. A kinyújtott tésztát összetörik és aratáskor ebből főzik 

a krumplistésztát. A krumplival egyszerre teszik a vízbe. Terebesiéké nem főtt 
meg időre és az ember mérgesen a földhöz vágta: "Egyél isten latyát!" -  és éhen 
ment aratni.

27. Kirántlak, mint a kis Bánt a kemencéből.
Kis Bán nagyon alacsony ember volt, de volt neki egy terebélyes házsártos 

felesége. Egy alkalommal a férj a kemencébe bújt az asszony elől, de az a 
lábánál fogva kirántotta és megverte.

28. Hajtja, mint Sováp a trallalát.
Ha valaki többször elismétli ugyanazt, akkor mondják, hogy "Ez is hajtja, 

mint Sováp a trallalát".
29. Több a baj, mint a vaj.
Régen a vaj nagyon drága volt, ezért kevés volt belőle, baj viszont volt min

den háznál.
30.Árulja, mint Csete a bomyúbűn.
Csete órásüzlete mellett kocsma volt és a részeg emberek mindig megálltak 

előtte hányni. Szemben az órásüzlettel hentes volt. Csete egy reggel áthívta 
Cigler hentest, hogy vegyen bornyúbőrt. Amikor Cigler átment, látta, hogy a 
szomszédja megviccelte, mert bomyúbőr nem volt, csak a megszokott látvány 
fogadta az órásüzlct körül.

31. Majd amire válikt mint a Bencsikné máléja.
Cukor nélkül sütötte a máiét. Ma is olyan dologra mondják, aminek a 

kimenetele kétes.
32. Villog, mint Kóbi az üres bótba.
Csürkös zsidó kereskedőnek volt egy fia, akit Kóbinak hívtak. Az apja egy 

alkalommal rábízta az üzletet, de ő a jövedelmet elmulatta. Amikor az apja 
kérdőre vonta, hogy hol van a pénz, vagy az áru, Kóbi nem szólt semmit, csak 
villogott az üzletben.

33. Úgy eszi, mint Stájnic Dotyi a túróstésztát.
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Stájnic Dotyi nagyon szerette a túróstésztát, és hogy neki több jusson, 
beleköpött a tálba, így a család többi tagja nem evett, ő viszont megette a 
maradékot. Ha valaki rendetlenül eszik, akkor mondják ezt a szólást.

34. Kiheverjük, mint Szilágyi Ferenc a jégverést.
Szilágyi Ferenc bácsiéknak a Válity pusztán volt a tanyájuk. Egyszer a jég 

elverte a termést és a feleség szaladt be Ferenc bácsihoz a szobába, aki mindig 
a vackon hencsergctt.

-  Te, apjuk, elverte ajég a termíst!
Ferenc bácsi megfordult a másik oldalára és csak ennyit mondott:
-  Nem baj, majd kiheverjük.
35. Ez is úgy járt, mint a Fehír Józsi bácsi tarka csikója.
Józsi bácsi lovának nehezen lett meg a csikója. A szomszédok is segítettek 

az ellésnél, de nem sok öröme lett Józsi bácsinak, mert a csikó tarka volt, ezt 
pedig nem szerették a parasztok. Ekkor az embereket beküldte pálinkázni, ő 
pedig a csikó nyakára lépett.

36. Szeretik, csak nem kívánják, mint Dávidék a hurkát.
Dávidék egyik közeli rokona disznót vágott, de nem hívta meg őket vacso

rára. A gyerek átment a szomszédba, és ott megkérdezték tőle, hogy talán nem 
szeretik a hurkát, hogy nem mentek el a disznótorba.

-  De szeretjük, csak nem kívánjuk -  mondta a gyerek.
37. No, akkorán megyek, mint Filip.
Filip német származású gyerek volt, ő járt a tejért a szomszédba. Nagyon 

csendes volt, nem szólt egy szót sem, csak ült, majd egy idő múlva felállt, és en
nyit mondott: "No, akkor én megyek”.

38. Úgy várják, mint Kónyát.
Kónya Jábes betyár volt Rózsa Sándor bandájában. Amikor hazajött a 

faluba, nem volt neki semmije, ezért gyakran lopott, leginkább a kövérlibákat 
lopta vagy a lovakat kötötte el. Ezért nem nagyon várták a megjelenését a 
falubeliek.

39. Megtanult szerbül, m in t"kázsi" Lajos bácsi.
Majtényi Lajos bácsi húsz évig szolgált a szenttamási határban, de szerbül 

csak annyit tanult meg, hogy "kázsi".
40. Érzem a szagodat.
Balogh Mihály nevéhez fűződik ez a szólás. Miska bácsi híres betyár volt. 

Egyszer, amikor elfogták, nem akart vallani. Ekkor bezárták és mellécsuktak 
egy besúgót, mire Miska bácsi megjegyezte: T e  nem vagy betyár, te kókusz
szappannal mosakodsz, érzem a szagod!"

41. Lesz, ahogy lesz, de Marosát nem adjuk.
Egy Hajmás nevű családról maradt fenn a szólás. Nagyon szegények voltak, 

de a lányukat nem akarták cselédnek adni, mert féltek, hogy rossz erkölcsű 
lesz. Az apa mondogatta, hogy "Lesz, ahogy lesz, de a Marcsát nem adjuk." Saj
nos a Marosának mégis lányfcjjel lett gyereke.
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42. Kapsz fiam kettőt.
Orosz Péter bácsi nagyon vicces juhász volt. Mikor a gyerekek kisbárányt 

kértek tőle, ő nem mondta, hogy nem ad, ellenkezőleg: "Kapsz fiam, kettőt".
Róla mesélik a következő anekdotát. Mindenkit rózsámnak hívott. Egyszer 

találkozott egy vidékivel, aki nem köszönt neki, mire Péter bácsi megkérdezte:
-  Rózsám, te hol mész?
-  A járdán, hát hol menjek? -  kérdezte az idegen.
-  A kocsiúton rózsám, mert nálunk csak a barmok nem köszönnek, de azok 

a kocsiúton mennek -  mondta Péter bácsi.
43. így jár; aki tyúkot lop.
Régen, aki tyúkot lopott, azt a csendőrök megbilincselték és hozzákötötték 

a tyúkot a kezéhez. Az utcán azt kellett kiabálni, hogy "így jár, aki tyúkot lop.” 
Az öreg Horkait is megbüntették, de ő megbilincselve azt kiabálta a tyúkra 
mutatva: "így jár minden tyúk".

44. Jó, ha van, de jobb ha nincs.
Rendszerint olyan valamire mondják, amivel dolog van.
45. Nem baj, ha gyerek hal, csak a liba ne dögöljön.
Régen, amikor sok gyerek volt egy családban, a libának nagyobb értéke volt, 

mint a gyereknek.
46. Van gyerek fejtül lábig.
Ez a szólás is abból az időből ered, amikor még tíz-tizenkét gyerek volt egy 

családban.
47. Annyi a gyerek, hogy egy a kuckóban maradt.
1848-ban Mári-napkor a falu lakóinak menekülniök kellett a németek elől. 

Egy Balog nevű család annyira sietett, hogy a hetedik gyereket, a legkisebbet a 
kuckóban felejtették. Csak Bajsa alatt vették észre, hogy a gyerek hiányzik, és 
az apja visszajött érte.

48. Szipek ám, csak kicsik.
Józsa Ferenc bácsi nagyon szeretett halászni. Egyszer megkérdezték tőle, 

ahogy a bara parton halászott:
-  No, Ferenc bácsi, vannak-e szipek?
-  Vannak ám szipek, csak kicsik! -  válaszolta mosolyogva az öreg.
Ferenc bácsi nagyon nyugodt ember volt. Egyszer, amikor hazament a

tanyáról, a felesége megkérdezte:
-  No hé, mi van odakint?
-  Hamu -  válaszolta Ferenc bácsi.
A felesége nagyon megijedt és azonnal kiment a tanyára, ahol szomorú 

látvány várta: leégett a pelva, és valóban hamu volt a tanyán.
49. No, tán ez is a kitlai vásárról való?
50. Egyszer volt kidai vásár.
Az első világháború idején néhány vagonból álló szerelvény ismeretlen 

okból napokig a kulai határban vesztegelt. A faluból nagyon sokan kimentek és 
amit értek, azt hazahozták. Itthon eldugták és sokan később meggazdagodtak 
az eladott holmiból.
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51.^4 Király Ferenc kocsijára mindenki felfér.
Király Ferenc bácsi mindig gyalog járt. Ha ment valahova, hívta az em

bereket, hogy üljenek a kocsijára. Ezért, ha valaki gyalog ment, azt mondta, 
hogy a Király Ferenc kocsiján jött.

Király Ferenc bácsi virágvasárnap ment a templomba istentiszteletre. Ami
kor odaért, éppen azt énekelték, hogy "...a nagy Király jön, hozsánna, hozsán- 
na..." Ő szerény volt és azt mondta:

-  Csak üljenek le, nem kívánom én ezt a nagy tiszteletet.
52. Ezt a Kasza pék nyírta meg a dudával.
Kasza pék, mikor még inas volt, dudával árulta a kiflit az utcán. A gyerekek 

csúfolták és ő mérgében egyiket fejbe vágta a dudával. A duda éles széle 
levágott a gyerek hajából egy csomót. Ezért, ha valaki csúnyán van megnyírva, 
arra azt mondják, hogy biztosan Kasza pék nyírta meg a dudával.

53. Dóciná ládájába lökte a kendőt.
Dóciná német asszony volt és mindenki nagyon rendetlennek ismerte. Min

den ruhaneműt egy ládába lökött és mindig keresnie kellett valamit, mert nem 
volt semminek meghatározott helye.

54. Lubickol, mint Margit Józsi bácsi a barában.
Halászás közben beleesett a barába, és a subája lebegett a víz felszínén, ő 

pedig csak lubickolt alatta.
55. Szalad, mint Ser Adám a mésszel
Verbászról hozta a meszet Ser Ádám, amikor záporeső fogta el. Ő szaladni 

kezdett, mert a mész sütötte a hátát, végül ledobta a zsákot és úgy szaladt haza.
56. Megjárták, mint Fehíréknél a tanyások.
Fehéréknél esténként összejöttek a szomszédok beszélgetni. Egyik este 

valaki összeszedte a cipőket, zsákba tette és a zsákot felakasztotta az akácfa 
tetejére. Éjjel, amikor mentek haza, létrával kellett lehozni a cipőket.

57. Majdnem olyan jó bor, mint a Szabacsi János bácsié.
Az öreg Szabacsinak volt hat kvadrát szőlője, de mindig eladta a legszebb 

szőlőt, ezért a bor savanyú volt; ő viszont dicsérte, hogy a legjobb bora van a 
faluban.

SS.Affektál, mint a Szabacsiék macskája.
Szabacsi nagyon büszke volt a macskájára. Egyszer megbetegedett a cica és 

átment a szomszédba, ahol palacsintát adtak neki. A macska nem ette meg, 
mire a szomszéd azt mondta, hogy biztos beteg. Szabacsi a macskája védelmére 
kelt, és azt mondta, hogy nem beteg az, csak affektál.

59. Ezen is átestem, mint Kozma a tuskón.
Kozma tanító volt a faluban, a gyerekek nem szerették és egy este tuskót 

tettek a kapujába. A tanító nem látta és átesett rajta, de olyan szerencsésen, 
hogy nem lett semmi baja.

60. Taktikáznak, mint a nímetek.
1848-ban a faluban élő németek úgy viselkedtek, ahogy a politikai helyzet 

éppen megkívánta.
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61. Lejárt napod nímct.
Amikor a 48-as forradalom alatt a németeknek el kellett menni, a magyar 

lakosság körében az járta, hogy lejárt a napjuk.
62. Ez is szórja a kaszakövet, mint Varga.
Vargát megijesztették és betojt. A társai, akik érezték a szagot, mondták 

neki, hogy elejtett valamit. Varga csak azt felelte, hogy a kaszakövet szórta el, 
az esett ki a zsebből.

63. Elébe kell vinni, mint Dorkának a latyát.
Régen az emberek Újvidékre jártak dolgozni gyalog. Egyszer ahogy a falu 

alá értek, egyik társuk, egy Dorkó nevezetű, annyira fáradt volt, hogy leült az 
árokpartra és azt mondta, hogy addig nem megy haza, míg az asszony nem 
hozza elébe a latyát. A társai hazamentek és így Dorkónak elébe vitték a va
csorát.

64. Jobban szereti a bortf mint az édesanyja tejit.
A 86 éves Bányai István bácsi nevéhez fűződik a szólás, aki még idős kora 

ellenére is nagyon szerette a bort.
65. Keresi, mint Nagy Mihály bácsi a kétkilós fürtöt.
Az öreg Nagynak volt egy kis darab szőlője. Szeretett nagyot mondani, ezért 

beugrasztotta a szomszédokat, hogy az egyik tőkéjén kétkilós fürt termett. A 
szomszédok szaván akarták fogni, s ő még hosszú keresés után sem találta meg 
a nagy fürtöt, mire a szomszédok rájöttek, hogy becsapta őket.

66. Több baj van, mint Kunticséknál
Szomorú eredete van ennek a szólásnak, ugyanis a családot egyszerre több 

súlyos csapás érte. Erről nem szívesen mesélnek a faluban.
Kuntics Józsi bácsi egyébként harangozó volt a templomban, de mindig 

lábbeli nélkül járt. Egyszer a tiszteletes úr, Ágoston, azt mondta neki, hogy 
menjen el a sarkon levő üzletbe, nézze meg, van-e lábliszt és majd azután elvi
szi a zsákot és hoz. "Viszem én mingyán, hogy ne nyűjjem a lábbelit" -  mondta 
Józsi bácsi.

67. Sikerült, mint a Szógáéknak a csapolás.
Ennek a szólásnak nem találtuk meg az eredetét, de olyan esetekben hasz

nálják, amikor valami rosszul sikerül.
Bordás Ferenc bácsiról mesélik a következő, rosszul sikerült alkuról szóló 

anekdotát. Volt Ferenc bácsinak két szép lova, egyiket el akarta adni. Akadt is 
egy német vevő, de ő nem tudott németül, ezért áthívta a szomszéd Banbachot, 
aki kicsit tudott magyarul. A vevő azt mondta, hogy most nincs pénze, de ha 
eladta a búzát, akkor kifizeti. Banbach ezt így tolmácsolta:

-  Ferenc, csak add oda nyugodtan, písz nincs, meg nem is lesz.
-  Akkor nem adom -  mondta Ferenc bácsi és megtartotta a lovat.
68. Hamar kiszántott, mint az öreg Tóth.
Az öreg Tóthnak a krumplisban volt bosztánja. Amikor 48-ban visszajött (a 

Mári-napi szaladás után), kiment szántani, de hamar visszatért, mire az asszony 
megkérdezte:

-  Ilyen hamar kiszántott kend?



20 VAJDA S. ZSUZSANNA

-  Hogyne, mert csak egy borozda maradt, a többit elszántották a szom- 
szídok -  válaszolta az öreg.

69. Úgy kapál, mint Szarka Pali bácsi.
A felszabadulás után azok, akiknek nem volt semmijük, a községházához 

mentek, ahol egy valamelyest magyarul is értő tisztviselő felírta a neveket és 
mindenki kapott valamit. Szarka Pali bácsitól is megkérdezték a nevét és 
foglalkozását.

-  Szarka Pál -  mondta Pali bácsi.
A tisztviselő rosszul tagolta a nevét és mérgesen odafordult hozzá:
-  Eredj, kapálj kukorica, majd lesz kenyér!

(1971) Vajda S. Zsuzsanna
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2. SZÓLÁSOK ÉS SZÓLÁSHASONLATOK 
A TISZA MENTÉN

A címben foglalt tájmegjelölés meglehetősen tág, és földrajzi értelemben 
magában foglalja a Tisza mindkét partján elterülő településeket Horgostól 
Titelig. A dolgozat anyaga ennél jóval kisebb területről származik, hiszen a 
gyűjtés központja Zcnta volt. A városnak azonban természetes vonzási köre 
van, amelynek a Tisza sem szab határt. Az évek óta folyó folklór-kutatások -  
melyeknek ez a szólásgyűjtemény is része -  magától értetődően ebben a min
tegy húsz km-cs körzetben folytak, főként a zentai szállásokon, Felsőhegyen, 
Oromhegyesen, Adorjánon és Csókán.

A munka körülbelül négy éve kezdődött. Az anyagi és szellemi javak felku
tatása, az emberekkel való közvetlen kapcsolat megteremtése során érdekes 
szólások kerültek cédulára, kezdetben csupán azzal a szándékkal, hogy meg
mentsük az enyészettől. A spontán kezdetek után komoly ösztönzést adott a 
tudatos gyűjtéshez Bálint Sándor még 1971-ben, amikor egy baráti beszélgetés 
alkalmával részleteket olvasott fel készülő munkájából. 1973-ban került aztán 
kezünkbe a Szegedi példabeszédek és jeles mondások című könyve. Bálint Sán
dor tapasztalatait felhasználva, az újabb gyűjtés cédulái már megfelelő borí
tékba kerültek. Az állandó, de spontán gyűjtés során összegyűlt anyag rendsze
rezésére és kiegészítésére a múlt esztendőben s ennek az esztendőnek az elején 
került sor. Megfelelő adatközlőket választottunk ki, és velük beszéltük meg az 
egyes fejezetek anyagát. Néhány példával vezettük be a beszélgetést, azután 
föltettük a kérdést, hogy például a lóról milyen szólásokat ismernek. Úgy 
érezzük, hogy elég gazdag anyagot sikerült lejegyeznünk, bár teljességéről 
természetesen korántsem beszélhetünk.

A feldolgozásnál is nagyjából Bálint Sándor rendszerezését követjük. E 
felosztásnak alapvető problémája, hogy nem fogalomkörök szerint történik. Ha 
azt halljuk, hogy Asszonnyal beszélni, lóval imádkozni hiábavaló dolog, akkor a 
hiábavalóságok fogalomkörére s nem az asszony vagy a ló címszóra gondolunk. 
Ilyen rendszerezésre viszont még Bálint Sándor sem vállalkozott két évtizedes 
munka után sem. Az okok érthetőek. A rendszerezés így sem lenne tökéletes, 
mert például a hiábavalóságok fogalomkörébe nagyon különböző szólások 
kerülnének. Nem tudnánk mit kezdem az árnyalati eltérésekkel. Egyazon szó
lás településekként mást jelent, sőt adott településen belül is különböző érte-
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-  Hogyne, mert csak egy borozda maradt, a többit elszántották a szom- 
szídok -  válaszolta az öreg.

69. Úgy kapálj mint Szarka Pali bácsi.
A felszabadulás után azok, akiknek nem volt semmijük, a községházához 

mentek, ahol egy valamelyest magyarul is értő tisztviselő felírta a neveket és 
mindenki kapott valamit. Szarka Pali bácsitól is megkérdezték a nevét és 
foglalkozását.

-  Szarka Pál -  mondta Pali bácsi.
A tisztviselő rosszul tagolta a nevét és mérgesen odafordult hozzá:
-  Eredj, kapálj kukorica, majd lesz kenyér!

(1971) Vajda S. Zsuzsanna
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magában foglalja a Tisza mindkét partján elterülő településeket Horgostól 
Titelig. A dolgozat anyaga ennél jóval kisebb területről származik, hiszen a 
gyűjtés központja Zcnta volt. A városnak azonban természetes vonzási köre 
van, amelynek a Tisza sem szab határt. Az évek óta folyó folklór-kutatások -  
melyeknek ez a szólásgyűjtemény is része -  magától értetődően ebben a min
tegy húsz km-es körzetben folytak, főként a zentai szállásokon, Felsőhegyen, 
Oromhegyeszn, Adorjánon és Csókán.

A munka körülbelül négy éve kezdődött. Az anyagi és szellemi javak felku
tatása, az emberekkel való közvetlen kapcsolat megteremtése során érdekes 
szólások kerültek cédulára, kezdetben csupán azzal a szándékkal, hogy meg
mentsük az enyészettől. A spontán kezdetek után komoly ösztönzést adott a 
tudatos gyűjtéshez Bálint Sándor még 1971-ben, amikor egy baráti beszélgetés 
alkalmával részleteket olvasott fel készülő munkájából. 1973-ban került aztán 
kezünkbe a Szegedi példabeszédek és jeles mondások című könyve. Bálint Sán
dor tapasztalatait felhasználva, az újabb gyűjtés cédulái már megfelelő borí
tékba kerültek. Az állandó, de spontán gyűjtés során összegyűlt anyag rendsze
rezésére és kiegészítésére a múlt esztendőben s ennek az esztendőnek az elején 
került sor. Megfelelő adatközlőket választottunk ki, és velük beszéltük meg az 
egyes fejezetek anyagát. Néhány példával vezettük be a beszélgetést, azután 
föltettük a kérdést, hogy például a lóról milyen szólásokat ismernek. Úgy 
érezzük, hogy elég gazdag anyagot sikerült lejegyeznünk, bár teljességéről 
természetesen korántsem beszélhetünk.

A feldolgozásnál is nagyjából Bálint Sándor rendszerezését követjük. E 
felosztásnak alapvető problémája, hogy nem fogalomkörök szerint történik. Ha 
azt halljuk, hogy Asszonnyal beszélni, lóval imádkozni hiábavaló dolog, akkor a 
hiábavalóságok fogalomkörére s nem az asszony vagy a ló címszóra gondolunk. 
Ilyen rendszerezésre viszont még Bálint Sándor sem vállalkozott két évtizedes 
munka után sem. Az okok érthetőek. A rendszerezés így sem lenne tökéletes, 
mert például a hiábavalóságok fogalomkörébe nagyon különböző szólások 
kerülnének. Nem tudnánk mit kezdeni az árnyalati eltérésekkel. Egyazon szó
lás településekként mást jelent, sőt adott településen belül is különböző érte
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lemben használhatják. így hát egyetlen rendszerezési lehetőségnek az élet 
különböző területeire, megnyilvánulásaira való felosztást tartjuk, jóllehet az 
ilyen klasszifikálás meglehetősen formális jellegű.

Munkánk, a rendszer átvétele ellenére is, jellegében eltér az említett feldol
gozástól. Míg Bálint Sándor a régebbi gyűjtéseket (például Dugonics András) 
és az irodalmi műveket (Tömörkény István) is felhasználta, mi a választott 
területünkön csak a köznyelvben ma is élő szólásokat vettük figyelembe. Forrá
sunk csak a gyűjtés, és célunk a ma élő és használatban lévő szólások lejegyzése 
és megmentése volt. Egyike-másika már igen halványan él, kiveszőben van. Itt 
említjük meg azt, hogy adatközlőink kevés kivétellel hatvanas, hetvenes éveik
ben járó emberek. A magunk ismeretét, amennyiben az adatközlők nem tud
ták, nem vettük figyelembe.

A gyűjtőterület településeinek nyelvjárása eltér egymástól. Alapvető kü
lönbség például a zentai e-zés és a csókái ö-zés. Az anyag lejegyzésénél mind a 
kettővel találkozunk. Amikor a szólás teljesen megegyezik, a zentai nyelvjárást 
használjuk, ha viszont lényeges kiejtésbeli vagy jelentésbcli különbséget ta
pasztalunk, több változat kerül a gyűjteménybe, és zárójelben tüntetjük fel a 
gyűjtés helyét.

A lejegyzett anyag nemcsak szólásokat és szóláshasonlatokat tartalmaz, 
hanem közmondásokat és rövid történeteket is. Ez utóbbiakat külön, jegy
zetekben is lehetett volna hozni. Az áttekintés megkönnyítése végett azonban a 
szólásoknál közöljük. Különválasztásukra akkor kerül sor, ha a többi fejezetet 
is teljessé tesszük. Itt csak három fejezetet dolgozunk föl: a természetet, vízi
életet valamint a földművelést és állattartást. Az eddig begyűjtött anyag viszont 
az élet más területeire is vonatkozik. További munkánkban ezeket kívánjuk 
bővíteni, kiegészíteni.

A kiegészítés és véglegesítés adatközlői a következők:
Petrovics Mihály juhásszámadó, Csábi Mátyás halász, Gulyás István halász, 

Mangurás Ferenc földmunkás, Mangurás Ferencné Nagy Anna birkanyíró
asszony, Rácz Vince agrármérnök és Bodor István jogász (felsőhegyi szár
mazású) Zentáról.

Banka Mihály juhásszámadó és Banka Mihályné Hecskó Erzsébet Csó
káról.

Balázs István juhász és földműves, Balázs Istvánné Dávid Etel és Balázs 
Mátyás juhász és földműves Oromhegyesről.

Segítőkészségükért ezúton mondunk köszönetét.
S végül köszönetét mondunk Bedcr Istvánnak és Burány Bélának, akik igen 

sok adatot közöltek.

TERMÉSZET

A Tisza-vidék lakossága, a halászok, pásztorok és földművesek a természet
ben a puszta ég alatt űzték foglalkozásukat. A természettel közvetlen kap
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csolatuk volt, jelenségeit megfigyelték, s az életmód visszatükröződik szólásaik
ban.

Az időjárást állandóan figyelték, s gazdag tapasztalatokra tettek szert. Az 
ezzel kapcsolatos szólásaik is gazdagok. Hideg idő van, nem akar engedni: fog- 
dossa (Zenta) vagy fogdosi (Oromhegyes, Csóka) az iidő. Erős hideg vagy a tél 
beállta várható: befog az idő. Havas idő várható: jó nyúlászó idő lesz.

Nem beszélnék, ha nem lenne igaz: nem zörög a levél', ha a szél nem fújja , 
vagy: nem zörög a nyárfalevél, ha nem fúj a szél, vagy: nem zörög a haraszt, ha 
nem fúj a szél. Oktalan embernek oktalan a beszédje: bolond lukbú bolond szél 
fú j. A helyzeten nem lehet változtatni: szél ellen nem lehet pisáni vagy hugyozni, 
s olykor hozzátették: mer visszacsapja, vagy : visszavági a szél, vagy: csak 
köcsögbe. Valami nagyon gyors: sebes mind a szél; úgy szalad, mind a forgószél. 
Csókán egy széllel kapcsolatos hiedelmet is ismernek: A  forgószél a kinyitott 
bicskát visszavágj, abba van az ördög. Nagyon félt valakit: a széltű is féti, a 
szélnek se haggya mégfújni. A cigányok mondják: szar a hideg szél nékíí. Ismert a 
találós kérdés is: micsinál a szél, amikó nem fú jl A  felelet: bégyugták a lukát.

Szelíd, tréfás átkozódás (káromkodás helyett): verjen még az esső vagy 
nagyesső. Ha valaki nagyra nőtt: sok esső járt felétek; ára is sok esső járt. A  
rossz, viharos esőkor mondják: adtá uram esőt, de nincs benne köszönet; kap
tunk essőt, de nincs benne k. Sejt valamit: gondójja, mind macska az essőt. A  
munkában elfáradt nép kívánsága, de használják akkor is, ha valakinek nagyon 
jól megy a dolga: hármas ünnep, hetes esső. Nem mindenki szereti azonban a 
henyélést, s az ilyen hozzáteszi: asszonmorgás, gazda káromkodás. Keservesen 
sír: rí/, mind a záporesső, de tréfásan hozzá is tehetik: máj kevesebbet pisái. 
Valaki szótlanul távozik: assé monta, beföllegzétt. Meghal valaki: no annak má 
beföllegzétt. Nagyon esik: úgy esik, mindha dézsábú öntenék. Rossz a háztető: ha 
Fölsőhegyen esik, nálunk má csurog. Egy időben esik is, meg süt is a nap: veri az 
ördög a felesígit. Átkozódás: lepjen még a dér (halj meg). Eltűnt: főszítta a köd.

Valami nagyon fehér: fehir, mind a hó. A  pénz olvad, mind a hó. A  birtok 
enién, mind a tavalyi hó. Aki hoppon marad, rosszul jár: kimarad, mind kutya
szara hóbú. Soha nem teljesülő kívánság: máj ha fagy, hó lesz nagy.

Az élelmes emberre mondják: a jég hátán is megél. Az óvatos ember nem 
mén a jégre, a meggondolatlan a vékon jégre mén. A  szerencsétlen mindig pórul 
jár: ott szakad a jég ahun vékon, vagy legvékonyabb. A  gazdagra a fordítottja 
érvényes: oda szarik a kutya, ahun vastagabb a jég.

Kellemetlen dolog történik: beütött a ménkii. Valaki mindent megtesz, hogy 
megszabaduljon a kellemetlenségtől: kapkod, mind Bemát a nténkűhő. Átko
zódás: csapjon beléd a ménkűi üssön beléd az istennyilai A  rámenős, de nem 
egészen rendes embert, a részegest nem kell félteni: csalánba nem üt a ménkű. 
A  villámot istennyilá-vidk is hívják, s azt mondják: lecsapott az istennyila. Vala
miknek az elhárítására, a nem egyezés kifejezésére csak ennyit mondanak: is
tennyilát'. Nagyon sebes, gyors: sebes, mind az istennyila; úgy szalad, mind az is
tennyila. Türelmetlen kérdések: hová az istennyilába mész?, hová az istennyi
lába tetted? Tréfás szólás villámláskor: uram, csak az igazakat/  Mennydörgés
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kor: gurítják a hordókat. Ha június 26-a körül zörög, amikor Pál és János egy 
napra esik: veszekszik a Pál meg a János. Valaki nagyon fél: fél, mind kutya az 
égzéngéstíí.

A dolgozni nem szerető ember csak az eget nézi. Ha valamit sehol sem 
találnak: se égen, se palláson. A nagyon megijedt embernek minden hajaszála 
az égnek áll. Nagyon különböznek: akkora kíilönbsig van köztük, mind az ég még 
a főd . Tréfás fenyegetés, némi haraggal: úgy megütlek, hogy az eget nagybőgőnek 
nézed. Másik változata: úgy megütlek, hogy az eget nagybőgőnek, a szenthá
romságot még citorásbandának nézed.

A nagy nyári meleggel kapcsolatban sok, változatos szólást használnak: hét 
ágra süt a nap; ránk vigyorította a nap a fogát; ugyancsak etátotta a nap a száját; 
jó kifirhangótak; odafönt babot fűznek; a szent Péter gyertyánfává tüzel. A későn 
kelő embernek a hasára süt a nap. Süt a nap, de hideg idő van: foga van a nap
nak. Nyáron a gulyát, télén a kinyeret e ne hadd. Tapogatja, mind a vak a hajnalt.

Soványodik, mert beteg: efogy, mind a hódvilág. Beképzelt ember: azt gon- 
dójja, hogy ű görbítette meg a hódat. Valamiből nagyon sok van: annyi, mind a 
csillag az égen. Jól megy a sorsa: szerencsés csillag alatt született. Büszke, fönt 
hordja az orrát: mindég a csillagot nézi; vizsgálja a csillagot. Kitartóan hazudik: 
létaganná a csillagot az égríí, vagy a Krisztust a keresztfám. Fölösleges dolog: 
ötödik kerék a Göncölszekérén.

A  növényvilággal, különösen a fával kapcsolatos szólások is igen elterjedtek. 
Nagy vállalkozásba kezd: nagy fába vágja a fejszéjit. Maga okozza a vesztét: 
maga alatt vágja v. vági (Oromhegyes, Csóka) a fát (a régi újságra gondol 
Bodor István, amikor hozzáteszi: aki nem olvassa a Munka című lapot). Ren
des, kitartó ember: nem olyan fábú faragták. Szándékai igen nagyok: nagy fát 
mozgat Nem tisztességes dolgot művelt, a gyerek rosszalkodott: rossz fát tett a 
tiízre. Én is tudok valamit: láttam én mán fán bagót vagy baglyot (Oromhegyes, 
Csóka). Figyelmeztetés a hirtelen felkapaszkodó emberhez: nem nyőnek a fák  
az égig. Lehetetlen dolog: fábú vaskarika. A gyerek a szülőre hasonlít: nem esik 
messze az alma a fájátú, s olykor hozzáteszik: de egurul. Jó a szülők közelében 
maradni, idősebb emberhez férjhez menni: az öreg fa is hullatja a gyiimőccsit. 
Elhagy valakit, rendszerint búcsú nélkül: faképnél hagy. Értéktelen dolog: hají
tófát se ér. Igen elterjedt szólás: a fátú nem láttya vagy nem láti (Oromhegyes) 
az erdőt Az idős, de kemény emberre mondják: élő fának nehéz dűttyit várni. 
Lehetetlen dologban bízni: nehéz a száraz fának a virágzását várni.

Nem boldogul: nem tud ződágra vergőnni. Lassan mégis boldogul: ződágra 
vergődik. Aláb hagy, elkedvetlenedik valamiért: kiverte az ág a szémit Közis
mert szólás: addig köll a vesszőt hajlítani, még hajlik, mer ha megvastagszik, 
eltörik, vagy: addig köll a vesszőt hajlítani, még fiatal, mer ha megöregszik, etörik 
(Csóka).

Közismert szólás: nyáron mindén vagy mindön (Csóka) búkor szállást ad. 
Ritka dolog: nem terem vagy teröm (Csóka) mindén vagy mindön bukorba. 
Nagyon szid valakit: szidja, mind a bukrot; mondja, de olyan bukrosan. A  
mérges ember mégbukrosodik.
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Fűbe -  fába van az okosság  vagy: fűbe -  fába halta az Isten az okosságot. 
Mindent ígér: fűt -  fát ígír vagy ígírget. A bajba jutott ember fűhő -  fáhó kapkod. 
Aki meghal, fűbe harapott, vagy: emén fődvárra deszkát árítni. Valaki gyorsan 
elindul, meglép: útifüvet köt a talpára, vagy: útifüvet tesz a bocskorába. Valami 
elfogy, kivesz: ínnagja vagy: hínnagja se maradt. Eddig jól ment, de most 
rosszabb lett: nem mindég papsajt, majd lesz még barátszar is. Kötekszik, min
denben hibát talál: a kákán vagy kákén (Csóka) is csomót keres. Menjen tönkre 
(átkozódás): verje föl a gaz az udvarát. Aki semmit nem dolgozik: körösztű szal
maszálat se tesz, vagy: égy körösztű szalmaszálat nem tesz arrébb, vagy égy 
körösztű gaz-szálat se tesz. Valami eltűnik, nem találod meg sohase: gazt vethetsz 
rá. Figyelmeztetés, hogy a földet munkálni kell: a földnek a gaz az édes gyereke, 
amit teszünk bele, az a mustohája. Aki nagyon fél: lapul, mind szar a fűbe.

A lustálkodó emberre mondják: ingyen szári a gyepet (Oromhegyes) vagy 
gy’öpet (Csóka).

Tréfás szilkozódás: hempergessük még csicskurába (bógáncsfajta), a csies
kü r a égyen még (Oromhegyes). A bógáncsfajták népi elnevezése még ördög- 
bocskor; kúdustetyű. Akinek a búzájában ördögbocskor terem, így szólnak rá: 
gyere, kint van a bocskorod. Kimaradt az örökségből: kitiirííték a seggit bar
langóvá. A  barlangó vagy szélhaj ti ballangó gyomnövény termése. Tréfás szólás: 
csalánná tiirííték még a seggit, oszt szélnek szaladt tűle.

Rosszul házasodott: virág helétt kórót szakított. De most már viselje cl, ha 
nehezen is: olyan virágot szagul, amilyet szakított. Különben nem tudni, mi lesz 
belőle: majd eválik, mire virágzik. Az italtól jókedvű emberre mondják: virágos 
kedvibe van. Közismert szólás: nincsen rítzsa tövis nékíL Nagyon szép lány: 
olyan, mind a kinyit nizsa. Szép fehér arca van: olyan, mind a fehír lilijom.

A  kissé különleges, furcsa tulajdonságokkal rendelkező ember bogaras, 
bogár van a fejibe. Aki másra is át akarja ruházni gondolatát, vagy felkelti a 
figyelmet valami iránt: bogarat tölt vagy ütetött a fülibe. Nem találja a helyét: 
mégbogarasodott. Vigyázni kell, kire hallgat, kivel barátkozik az ember: aki 
bogár után indul, szarba jut. Sok értelmetlenséget mond: tücsköt-bogarat össze
beszél vagy összehord. A  nagyon vékony fehérnép combos, mind a triiesök, vagy 
combos, mind a szúnyog; állásos, mind a köcsög; a feje kerek, mind a lójé.

A  Tisza-vidék madárvilágának gazdagságára utal a madarakkal kapcsolatos 
sok szólás. A jókedvű, illetve jólelkű emberrel madarat lehet fogatni. Szégyent 
hoz övéire: csúnya madár, aki a fészkibe szarik, vagy: oda szarik, ahunnan eszik. 
Figyelmeztetés a korán reggel vidámkodónak: amik madár korán danol, az 
kísűbb a fészkibe szarik. Nálunk is közismertek: madarat tollání, embert barát- 
ján'i; amilyen a madár, olyan az éneke; ritka madár a jószérencse. A  nem tiszta 
ember: jómadár.

Közismert: eg)> fecske nem csinál nyarat. Az utcán ülőkre, főleg asszonyokra 
mondják: kiűtek a partifecskék. A sopánkodó asszony cséreg, vagy csérog, mind a 
vércse. A  jó torkú ember annyit iszik, mind a gödény. Bízom a szerencsémben, 
jót várok: nékem is fiittyentött a sárgarigó (Csóka). Én is vagyok valaki: éngém se 
a pacsirta kötött. Furcsán állnak a szemei: úgy néz, mind a bakcsó. Közismert:
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ritka, mind a fehír holló. Az egymáshoz hasonlók összetartanak rossz ügyben is: 
holló a hollónak vagy vamyiinak nem vágja ki a szémit. A nem rendes emberek 
összetartoznak: hollónak holló a barátja. Az elhullott jószág hollónak eledele. 
Haljon meg (átok): a vamyúk szaggassák meg. Közismert, erőn felüli vállal
kozásnál: sokat akar a szarka, de nem birja a farka. Nem megy semmire: tol
lasodig mind a kopasz madár vagy kopasz veréb. (Megjegyzendő, hogy Zentán 
általában a verebet hívják madárnak.) Viszont ha összeszedi magát: jó megtol- 
lasodik. Ne hangoskodással kezdj cselekedni: dobbá (Zenta) vagy dobbal (Csó
ka) nem lehet (Zenta) vagy nem lőhet (Csóka) verebet fogni. A  hidegtől kivörö
södött az orra (főleg gyerekeknek): verebet fogott az óra. így gúnyolják a csukló 
embert: emlegetnek a verebek a lószarba. Ostoba ember: okos, mind a nádiveréb
-  amit nappá szarik, éccaka eszi meg, amit éccaka szarik, azt meg nappá. Inkább 
magunkban keressük a hibát: bagó (Zenta) vagy bagoly mondja a verébnek, 
hogy nagy a feje. A  fiú az apja rossz tulajdonságait örökli: vamyimak vamyú a 
fija. Soha: szent Bíbic napján. Az eleven ember friss, mind a fiír, vagy olyan, 
mind a fi'ír. Mindenre mondják, ami rendben van: olyan, mind a pinty. A  rossz 
földre mondják: ezt csak a pipiskék trágyázzák, vagy: a madarak trágyázzák. A  
felnőtt gyerekét a szülő kiházasítja: szárnyára ereszti. Védelmébe fogad valakit: 
szárnya alá vészi. S végül még egy gyakrabban használt szólás a céltalanul 
ődöngő emberre: kóvályog, mind a gólyafos a levegőbe.

A  mezei vadakkal kapcsolatos szólások is élnek még. Közismert: éhes, mind 
a farkas; farkast emlegettünk, oszt a kert alatt jár. Nem megbízható emberre bíz 
valamit: farkasra bízi a nyájat; farkasra birkaaklot rábízni nem lehet. A  hara
gosok farkasszemet néznek. Nagy a hideg: farkasordító hideg van. A  bárány, 
amelyik mereven tartja a nyakát: farkasnyakú. Közismert: egy rókám két bőrt 
húz; ravasz, mind a róka; vörös, mind a róka. Aki túl sokat iszik, az rókázik. Az 
elhullott jószágra mondják: vadak kaszájára jut. A dühös ember fúj, mind a 
vadkan.

Valaki nagyon elázik: olyan, mind az ázott ürge vagy öntött ürge. Olyan, mind 
a güzii: munkával gyarapodik (Csóka), állandóan lop (Zenta). A házastárshoz 
hű emberre mondják: égy lukba jár, mind az egér.

A  csendes, hallgatag emberre mondják: lapul, mind a nyúl a fűbe, vagy 
hallgat, mind a nyúl a bokorba. Kiderül valami huncutság: kiutalják a nyulat a 
bokorbú. Megkezdik az aratást: kizavarják a nyulat a buzábú. Nevet, holott 
nincs is min: vigyorog, mind a rimóci nyúl. Nem lehet valamit erőltetni: megette 
a fene az olyan kutyát, akit bottá kő  a nyúlra hajtani. Egyforma: olyan, mind a 
nyúlszőr

A medvetáncoltatással együtt tűnt cl a medveszarcukor. S bizonyára a ma- 
jomtáncoltatást idézi a szólás: olyan a szája, mind a majom segge -  nagyon 
kipirosította.
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VÍZIÉLET

A Tisza-vidék sűrűn lakott terület, már a küzépkorban sok volt itt a tele
pülés. Bizonyára nem véletlenül. A Tisza halbőségéről volt híres, de gazdag 
volt a vidék madárvilága is. Zcnta (a XIII. századi Zyntharcw) egy földháton 
épült és átkelőhely volt. A lakosság főfoglalkozása természetesen a halászat. 
Nemcsak a folyami halászatra kell itt gondolnunk. Egy 1224-ből való okmány 
ugyanis arról tanúskodik, hogy a budai káptalannak halastava volt a város 
határában, az ún. csésztó (az okmányokban Chechto). A II. Ulászló jóvoltából 
szabad királyi várossá lett Zenta 1506-os pecsétjén a két kecsege nyilvánvalóan 
a halászatra utal. A XIX. század első felében ötszáz körül mozgott a halászok 
száma. A Tisza-szabályozás azonban gátat vetett ennek a foglalkozásnak. A 
századfordulón körülbelül ötven család élt halászatból. Ma a városnak egyetlen 
állandó halásza van.

A víz melletti élet természetesen tükröződik a vidék nyelvhasználatában is. 
Ezeket a nyelvi sajátosságokat igyekszünk most bemutatni, jórészt meghaladva 
témánkat, a szólások és szóláshasonlatok kérdéskörét.

Ha azt mondják a Tisza-parton, hogy víz, mindenki a Tiszára gondol. A 
nagyvíz árvizet jelent, de az árvíz szót is használják. Kormeghatározó a nagyvíz 
előtt, nagyvíz után kifejezés. 1970-ig, az utolsó árvízig nagyvíz alatt elsősorban az 
1932-es árvizet értették, de az idősebbek az 1919-es árvízre is gondoltak. Egy 
Tisza-parti asszony az 1932-es árvízről mesélve azt mondta, hogy a Tisza itt 
hablábót a ház előtt. A víz habiál, ha déli szél fúj. Más vidékekre vonatkozó 
szólások is megtalálhatók nálunk, ilyen: éppen úgy áll, mind Dorozsma, mikő a 
víz evette.

A part kétféle lehet: a magas szírt és a csekély zátony. Ma is ismeri a 
vízenjáró ember a Fekete szírt-ct meg a Kadás szirt-ct. Az utóbbi kialakulása 
nagyon érdekes. A kadás a kezdőhang elmaradásával az akadásból származik. 
Azt is mondják, hogy a Tiszában kada, vagyis akadály, pl. tuskó van. Szép 
kifejezés: a szirtiistökbe van a víz, amit magasabb vízálláskor mondanak. Aki 
veszélyes helyen jár, veszélyes dolgot művel: oda mén, ahun a part szakad.

Ha valamiből sok van: Tiszát lehetne vele rekeszteni. Fölösleges munka: 
Tiszára vizet vinni. Sokat kell még várni valamire, vagy teljesen kilátástalan a 
bekövetkezés: sok víz efolyik addig a Tiszán. Aki a Tiszába öli magát: a Tiszá
nak mén. Az úszni nem tudót így figyelmeztetik: a Tiszának nincsen gerendája. 
A  mély vízre azt is mondják: mindenütt csak nyakig ér. Az élhetetlen ember: 
szomjan döglik a Tisza mellett. De van ilyen változata is: összetört a korső, oszt 
meghalt szomjan, mind az oláj tutajos. A  menyecskének csak először nehéz 
megcsalni az urát: amik kutya éccé átússzá a Tiszát, az átússza máskó is. (Ezt 
tágabb értelemben is használják, tiltott cselekedetre, lopásra utalva). Nagyon 
elterjedt közmondás: ki a Tisza vizit issza, vágyik annak szíve vissza. (Meg
jegyzendő, hogy a Tiszáról való ivás valóban szokás volt, különösen a század 
elején, amikor a városnak csak néhány ártézi kútja volt. Apai nagyanyám 
mesélte, hogy lány korában, kolerajárványkor csendőrök őrizték a Tiszát, ők
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meg ketten mentek vízért, az egyikük beszélgetett a csendőrökkel, a másikuk 
pedig megbuktatta a kantát). Amikor valaki haragosáról beszél: ha a seggibe 
vóna, a Tiszába fosná.

Az állandó, nem változó: örökös, mind a békának a tó. De ilyen változata is 
van: nem örökös a békának se a tó, mer kiszárad. Ha valaki szeret valamit: 
könnyít a békát a tónak ugrasztani. (Különösen az ivásra hajlamos emberre 
mondják.) Az elbizakodott emberre mondják: lesz még a békára dér, s olykor 
hozzáteszik: hogy a lónak is hasig ér. Ami nagyon alacsony (még a kereset, 
jövedelem is): olyan lent van, mind a béka segge.

A nem idevaló, más vidékről származó embert a víz hozta ide. Aki fölös
leges, haszontalan dolgot művel, az rostává merigeti a vizet. Ha lakodalomkor 
nem volt mit inni: rostává hordták a bort. A z  italt kedvelő ember még a 
csizmájába se tííri a vizet; még mosdani se szereti a vizet. Rossz helyzetben van, 
semmije sincs: kivan a vízbű. A  nem sokat számító, többel jobb ember: nem sok 
vizet zavar. Használhatatlan, nem sokat érő: olyan, mind a vizén a bugybwik. A  
hallgatag emberre mondják: ennek mindég víz van a szájába, vagy kérdezik: de 
hallgatsz, tán vizet vétté a szádba? Hiábavaló munka: annyit ér, mindha kútba 
öntögetnéd a vizet.

Nálunk is használják a horogra akad szólást, legtöbbször fehérnépre vonat
koztatva. Kezd érteni valamit: pedzi mán. A  fehérnép teszi a férfiemberrel: a 
hálójába keríti, behálózza. Égyvivású, ritkábban egyívású az ugyanakkora hal, 
de két egyidős, egy évbe született ember is. A sovány, furcsa járású ember ke
szegöl, vagy fére viszi a farát. A  keskenycsípőjű nő keszegfarú. Széles nagy szája 
van: harcsaszájú (a női nemi szervre is mondják). A lclógó kajla bajusz: harcsa- 
bajúsz. Tréfás szólás: huncut a nianyúr, csúszik a farka. A  gond és bú nélkül élő 
ember úgy él, mind hal a vízbe. Az ellenkezője: úgy él, mind hal a parton. (Ez 
utóbbit a halálán levő emberre is mondják.) Akiből nem lehet szót kivenni, 
hallgat, mind a sült hal. A  valamin nagyon elcsodálkozó, elbámészkodó ember
nek megáll a szeme, mind a sült halé. A  részeg embernek kidülled a szeme, 
mind a sült halnak.

A  csíkot valamikor ették, de utoljára már csak a belvizekben fogták, és 
csaléteknek használták, harcsafogásra. Emléke szólásban maradt meg: olyan, 
mind a csík; eleven, mind a csík. (Elsősorban a fürge gyerekre, de a jó mozgó 
menyecskére is mondják.)

A rákot a halász nem szerette. Ha nagy mennyiségben került a hálóba, sokat 
vergődött vele, és keveset fizettek érte. Ha valakit hazugságon értek vagy a 
bortól piros: verés, mind a rák. A  haszontalan bíbelődés olyan, mind a rákévés.

A  századfordulón közvetlenül a város mellett húsz vízimalom működött 
még. Több szólás őrzi a vízimolnárság emlékét. Nem akar valamit meghallani, 
elereszti a füle mellett: nagyothallm ind össze a mónár. (Magyarázata ugyanaz, 
mint Szegeden: a vízimolnárok kieveztek a partra, hogy átvegyék a gabonát; 
ősszel, amikor sok munkájuk volt, nem nagyon igyekeztek.) A válogatós, rossz 
étvágyú ember, gyerek: éhes, mind a mónár tyiikja. A  vízfolyás jelentőségét is 
megőrizték a szólások; valakinek az ügyét elősegíti: más malmára hajcsa a vizet.
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Csak magával törődik: a maga malmára hajcsa a vizet. A molnárok vámért, a 
liszt bizonyos részéért őröltek. Aki kiveszi a vámot, vagy jó megvámol, az többet 
vesz cl, mint amennyit megérdemel. Haszon is, kár is származik valamiből: ami 
a reveit ement, megsüti a vámon. Akik egyet akarnak, egyet értenek, de nem 
tiszta ügyben járnak: egy malomba őrőnek. Nem értik meg egymást: nem egy 
malomba őrőnek. A nehéz helyzetben levő ember két malomkő közé keríít.

A régi tiszai hajóséletre emlékeztető szavak és szólások még mindig élnek a 
nép nyelvében. Aki túl van valaminek a nehezén: mos mán parton van. Akinek 
nehéz a sorsa: olyan az élete, mind a hajóhúzó lóé. A nagyon éhes ember úgy 
eszik, mind a hajóhúzó ló. Az erős ellenszélben nem tudott közlekedni a hajó, 
nem dolgozhatott a halász: szelet hevert. Az ilyen napot szent Heverdel napjá
nak is hívták. Ezzel kapcsolatos a vidékünkön igen használatos dángnbázás is, 
amit most már munkát nem kedvelő emberre vonatkoztatnak. (A szláv össze
tett szó, a dán giibiíi = napot veszteni arról tanúskodik, hogy a hajósok között 
magyarok és szerbek is voltak.) A hajó, ladik deszkáit összefogó iszkábát 
nálunk is használták. Ha a hajó, ladik készítése közben minden szanaszét 
hevert, azt mondták: van ott iszkába is, tehát minden, s vigyázni kell a mezít
lábas talpra. Megjegyzendő, hogy halászaink megkülönböztették az egy rönk
ből készült csónyikot és a deszkából készült ladikot. A hajóvontatóknál mindig 
volt kéznél fészém (félszem), szétnyitható karika, amellyel az elszakadt láncot 
összekapcsolták. A lánccal kapcsolatban találóskérdést is tettek föl: ha fővé
szed ríl, ha létészéd ril -  mi az? Még egy hajós kelléket kell megemlíteni: a 
balom az összeütközést enyhítő parafa vagy kötélfonat volt. Talán az egyszeri 
esetekhez sorolható, de itt is megemlíthető egy történet. Olajos Ignác zentai 
hajóács hirtelen meghalt, amire Megadja Péter vízimolnár a következőt mond
ta: ilyen marhaságot nem csinát még.

Már említettük, hogy a Tisza-parti ember a Tisza-vizct használta ivásra, 
főzésre. A halász a szapolyból ivott, s mélyről merített, hogy tisztább legyen. A 
sok vízivást azonban nem ajánlották. Aki bor helyett is vizet iszik, annak nád 
terem az órába, s gyakran hozzátették: oszt belejántnk szarni. A  víziélctrc utal
nak a gyékénnyel kapcsolatos szólásaink is. Az egyet akaró jómadarak égy 
gyikínyen áríinak. Itt említjük meg, hogy a piacot befejező halászok, halkofák 
nálunk elánikodtak. Kizárólag a halottra mondták: kirántották alula a gyikínt 
vagy gyíkín-ponyvát.

A  madarászat és vadászat köréből származó szólások: tőrt vet; lépre csal; 
lépre mén; kelepcébe csal; verembe esik; féli az irhájját; kiugrassza a nyulat a 
bokorbú. A  túlságosan bizakodó emberre mondták: még sé fogtad, oszt már 
kopasztod. Előbb meg kell fogni a madarat: nem azé a madár, aki eszalajcsa, 
hanem aki mégfogja. A  sikernek korán örülő ember előre iszik a medve bőrire. 
Aki hirtelen eltűnik, annak csak hűit helit tanájják, s már bottal üthetik a 
nyomát. Aki bosszút akar állni, de az is, aki megkíván valamit: fényi a fogát 
valakire vagy valamire. Aki meghalt: észámót a bőrive. A  meghunyászkodó 
behúzza fiUit-farkát. A  hízelgő csóvájja a farkát. A  pazarló a farkára hág 
valaminek. A betegnek leáll füle, farka.
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A Tiszamenti kubikos (nálunk kubikus) életére vonatkozó szálásokból ket
tőt jegyeztünk föl. Az ok nélkül büszkélkedő ember kínyes, mer az apja kiibi- 
kuscsikó vót. A nehéz helyzetből kilábaló ember ezen is túl van, mind a gubis 
ember a talicskán, ti. átesett rajta. (A kubikust giibisnak is hívták, s a kihordott 
homok helyén maradt mélyedéseket giibigödrök-nek nevezték.) Kanizsai kubi
kust meg cseh trombitást mindenütt tanáni (Zenta). A keserves munkára egyes 
szavak is emlékeztetnek. Kiibikuscsikó vagy csikó volt a gyerek, aki a homokkal 
megrakott talicskát a nyakló segítségével húzta. A nyaklóba vasvesszőt akasz
tottak, amely kampóval, gamóva\, kacskával végződött, ez csatlakozott a talics
kán levő vaskarikához.

FÖLDMŰVELÉS, JÓSZÁGTARTÁS

A sorrendet meg is fordíthatnánk, előre vehetnénk a jószágtartást, amely 
bizonyára egyidős a településekkel. A vidék nagykiterjedésű legelőin a legutób
bi időkig (a XIX. század második feléig) ezrével tartottak lovat, szarvasmarhát 
és juhot. Zenta határában, a kanizsai Nagyréten és Észak-Bánát szikesein szilaj 
ménesek, csordák és nyájak legeltek. A földművelés is virágzásnak indult azon
ban, már a török uralom előtt. Az 1494-ben Zentán járt II. Ulászló fejlett 
települést láthatott, s a mezővárosból szabad királyi várossá lett Zenta címe
rébe nem véletlenül került a virágzó búzakalász. A török uralom azonban egy 
időre visszaszorította a földművelést. Mindenesetre a két mezőgazdasági ág 
több százados múltra tekinthet vissza. Nyelvi emlékeink és szólásaink gaz
dagsága is erről tanúskodik.

A főd, termőfőd, anyafőd elnevezés nálunk is ismert. Őregfőd volt az örök
lött s nem szerzett birtok. Az etart a főd; minnyájunkat etart a főd; mindent 
megad a fő d  a biztonságérzés hangoztatása, biztatás, hogy nem kell a család 
szaporodásától félni. Hasonlóképpen: az anyafőd minnyájunkat etart, aztán meg 
betakar. Nem túl bizakodó viszont: megélünk mink, csak legyén mit énni. Aki 
elesik vagy földhöz vágják: mégcsókójja az anyafődet.

Az örökségnek nyilhúzás útján való fölosztása szintén hagyott emléket. A 
hasonló értékeket: földeterületet, talpon álló vetést, kaszálót úgy osztották el, 
hogy szalmaszálat húztak. A leghosszabb jelentette a viszonylag értékesebbet, a 
legrövidebb a kisebb értékűt. A közelmúltban a nyilhúzást már csak a gyerekek 
közötti apróságok szétosztásakor alkalmazták. Pálcikákat, illetve gyufaszálakat 
húztak a gyerekek. A hosszabb nagyobb ajándékot, de a munka elvégzésénél is 
a többet jelentette. Elterjedt szólás a rövidebbet húzza és kihúzzza a rövidebbet: 
rosszul jár, megházasodik, elverik {elverik rajta a port).

A földet természetesen jól meg kell munkálni, nem szabad parlagon hagyni. 
A paraszti munka nehéz, de hasznos. Erre szólások is utalnak. Ha a paraszt 
nem szarik, az úr nem észik. Az orvos meg a paraszt munkája közti különbség: 
amit az orvos elront, azt a fő d  etakarja, amit a paraszt eront, azt a fő d  kihozza.
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Mélyen szánt: keresi a fődnek az ajját vagy fenekit. Nem egyszerre húznak az 
igába fogott ökrök: szögre húz a jószág vagy csára húz.

Közismert: ki mint vet, úgy arat; aki nem vet, nem arat; ritka vetésnek kevés az 
aratása; sűrű búza, ritka kukorica (ad jó termést); aki ocsút vet, gazt arat. Gond, 
baj azonban mindig van: nem köll a bajt vetni, kikel az magátú is; terem a baj, ha 
nem vetik is; a rosszat nem kő vetni, megterem úgy is. (Értelme ugyanaz, csak 
nem a földhöz kapcsolódik: nem kő a szomszédba menni a bajé; több a baj, 
mind a vaj; máj hónap má itt is táncótatik a medvét -  lesz baj itt is.) Fogalma 
sincs róla: asse tuggya, /7ii fán terem. A kaszának élesnek kell lenni: vagy a 
kasza, vagy a kő. A  parasztember előbb megfeni a kaszát, aztán teszi le, de 
mielőtt folytatja a munkát, ismét megfeni. Kissé erős szólás: fenjük meg a 
kaszát, hogy az ördög hozzá ne fénnyé a f..á t. Gabonaszálak maradnak levágat- 
lanul az arató után: katonát hágy; huszárok marannak utánna. Érdekes a búza
szál és a katonák társítása. A háborúban sem hal meg mindenki: a kasza is vág
ja a búzát, mégis marad utánna. A  gyenge kaszás magas tarlót hagy: nyakai. 
Erre mondják: kiszúrja a liba szémit; kiszúrja a ló hasát; nem viszed el a 
részszalmát; nyújtófát nyelt a kaszás. A  kaszálás az igazi munka, a marok- 
verésről szólást is csak egyet sikerült följegyezni: visszamaradt, mind Cica Pista 
a marokvetéstü.

Cica Pista vagy Tisza Pista (mind a kettő ragadványnév) a Tisza-part nagy 
hírű legénye volt a század elején. Valami mesterséget is tanult, de nem vette be 
a munka. Inkább a fehérnép után járkált. Egy esetét lejegyeztük: A Tisza-par- 
ton ültek az asszonyok, és fontak, amikor Pistát látták közeledni, aki sokáig 
nem mutatkozott. Már előre is mosolyogtak, mert igen értett a nyelvükön. 
Akkor azonban tisztes távolban állt meg, s a következőket mondta: "Én vagyok 
a Tisza Pista, felcsígcm Kökin Treszka. Fére tavalyi kurvák!” így hozta az 
asszonyok tudomására, hogy közben megnősült.

Tudja, mit cselekszik, az elevenjére tapint: tudja Pál, mit kaszál. A  búza- 
kereszt megnevezett kévéi: a legalsó a tolvaj ki ve, a két fölső a válik íve, a leg
utolsó a papkíve. Rendes munkát végzett: főiette a papkívít. Elrontott valamit: 
jófőtétte a papkívit. Hasonló: etörte a kaszakövet.

Mindenki viszi, húzza, gazdátlan: Csáki szalmája. Rendetlen: olyan, mind a 
Csáki szalmája. (Hasonló a szerb nyelvben az Alaj begova slama). A bajban 
levő ember mindén szalmaszálba belekapaszkodik; a szalmaszálé is kapkod. •A 
lusta, dologkerülő ember égy körösztű szalmaszálat se tesz. Valamiből sok van: 
annyi, mind a péva (Zenta) vagy polyva (Csóka). Annyi a píze, mind a péva, 
csak nincs kazalba rakva. A  szalmakazal tetejét szépen eldolgozták, hogy ne 
ázzon be: úgy tetőzte bé, hogy a madárnak kivágta a hasát. A  jómódú gazda mel
lett megszedi magát: a nagy kazal mellett szémet tanál; az osztagnál szemet tanál; 
az asztag mellett könnyű kalászt szénni Léderer (a nép nyelvén Léder) Artúr 
csókái nagybirtokosról mesélik, hogy az egyik bérese vagy harminc évi szolgálat 
után fogatot kért, hogy elköltözzék. Léderer uraság erre állítólag azt mondta: 
"Ha harminc év alatt nem szörözté kocsit, lovat, nem érdemölsz sömmit". A 
dicsekvő embernek mondják: majd evállik, hán zsákká terem vagy tellik.
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A széna-szalma közti különbség a jót és a rosszat jelenti. Mondják, hogy az 
osztrák-magyar hadseregben úgy tanították a bakákat lépni, hogy a bal lábukra 
szénát, a jobbra szalmát kötöttek. A bal-jobb vezényszóra előbb a szénás, aztán 
a szalmás lábbal kellett lépni. Jól megy a sorsa: rendbe van a szénája; rendé van 
a szénája.

Néhány olyan kifejezést és szólást is lejegyeztünk, amelyet nem lehetett az 
előbbi fejezetekhez sorolni. Messze a városon kívül van: kint a juhszélcn. 
Gyáván meglépett: eladta a babfődet. Kegyetlen valakivel: vágja, mind a répát. 
A rendetlen, de jómódú gazdára vonatkozik: ganéba terem az arany.

Vidékünkön is sok a szikes talaj (a kanizsai Nagyrét, Észak-Bánat), amely 
csak legeltetésre jó. Megművelésre nem alkalmas föld: ebbe csak bukfencét 
léhet vetni. A  mélyebb helyeken tavak keletkeztek a szikesen (Kerekszék, Sóstó 
Zenta határában). A szék némi hasznot azzal is hozott, hogy száraz időben 
összesöpörték a széksót, és szappant főztek vele. A század elején kocsival 
hordták faluról-falura, és árulták. Használata a második világháború alatt 
ismét visszatért.

Az állattartással kapcsolatos szólásmondások száma még nagyobb.
A jószág számbavételét idézi a sok van a rováson: valaki többször vét. A 

beteges (ember, állat): dögrováson van. A jószágot a pásztor két botra jegyezte, 
rótta: az egyikre, amit elvittek, a másikra pedig az elhullottat. Átvitt értelem
ben: rój ja a várost vagy határt.

Valakit rossz cselekedetre biztat: lovat ád alá. Semmit se ér: annyit ér, 
mind a döglött lovon a patkó. Durván beszél valakivel: úgy beszél vele, mind a 
kocsis a lovává. Az okoskodó, kötözködő emberrel csak lóhátrú léhet beszéni. 
Nagyot tart magáról: lóra ül. Jól megy neki: fölíít a lóra; szalad vele a ló (de 
mögáll éccé.) A  dolgos embert nem kell biztatni: jó lónak nem ki1 ustor; nem 
köll a nyakába abrokos tarisznyát kötni. A  szép asszony szeretőt tart, s be
szélnek róla: jó  ló után porzik az út. A  dologtalant hajtani kell: rossz lónak 
ustor az abrakja. A  dolgos embert hajtják: azt a lovat ütik, amik húz. Izzad vagy 
f-.gik, mind a szakait ló. Izzad, mind a hajóhúzó ló. Izzad, mind a fiákeros ló. 
Everte, mind a szódás a lovát. Ha baj éri az embert, de beletörődik, akkor 
mondja: ögye mög a fene a Virág Miska lovát. Ha valaki társaságban elalszik, 
rászólnak: zabba ménnek a lovak. Hiábavaló dolog: asszonnyá beszéni, lóvá 
imádkozni. A  magányosan járó ember: éggyesbe jár. Megszorítalak ám én 
téged: hajtalak én még téged éggyesbe. Közismert: nyomtató lónak nem léhet 
békötni a száját. Szélle él, mind a Teleki lova. Szémme tartja a lovát (nem zab
bal). Leszokik az evésrű, mind a ágán lova (mire leszokik, megdöglik). Nagy
vérű, mind a Recsó lova, kocsin gyütt haza a vásárbú (mert közben meg
döglött). Közismert: mindén ágán a maga lovát dícsíri. Jó ló ez, fára nem 
mászik, vasat nem észik: hídra nem megy, a zablát nem veszi be. A lusta em
berre mondják: nem szaggatja az istrángot; nem töri a hámfát. A lassú ember a 
hámfára szarik. Rosszabbra fordul a sorsa: lórii szamárra száll. Rosszul jár: 
elcseréte a lószart tehénszaré. Közismert: ha ló nincs, a szamár is jó. A  férfi és a 
nő kapcsolatára vonatkozik: a szérű állja, csak a nyomtató ló birja. Annak
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mondják, aki nagy lendülettel, de meggondolatlanul cselekszik: Hübele Ba
lázs, lovat ád az Isten. Tévedni emberi dolog: a lónak is négy lába van, mégis 
megbotlik. Egy tréfás vers: A lónak négy lába van, / ötödik a farka. / Farka alatt 
a duda / fújja fő  a gazda. Legjobb óvatosnak lenni: agyonrugta, mind a 
kovácsot a döglött ló. Közismert: ajándék lónak né nízd a fogát vagy kötőfíkjit. 
A közös tulajdonnal senki nem törődik: közös lónak túrós a háta. Gondoskod
ni kell arról, ami van: ló elli a csikót, de abrak az anyja. Gyorsan távozik, 
meglép: ódára vagy szénire köti a derest. Egy ember két munkát nem végezhet: 
égy segge két nyerget nem léhet mégiíni. Az idős embernek mondják, aki szor
gosan tesz-vesz, de láb alatt van: fére öreg, mégtiiga csikó. S ha idős ember fia
tal asszonyt vesz feleségül: vigyázz öreg, mégrúg a csikó. Nem fiatal már, 
megérhetne, férjhez mehetne: ehánta mán a csikófogát. Az igába törést idézi, 
de ma már általában hajlandóságot vagy visszautasítást jelent, különösen a 
fehérnépre vonatkozik: kötélnek áll; nem áll kötélnek. Nem tűri a korlátokat, 
félre lép: kin'ig az istrángbú. Összevesznek: lőcsöt akasztanak. Népünk igen 
szabad szájú, s gyakran emlegeti a ló nemi szervét, méghozzó gazdag válto
zatokban, ezek azonban a káromkodások kategóriájába tartoznak.

A bika vidékünkön is az erőt, férfiasságot jelképezi. Az emberre azt mond
ják, hogy erős, mind a bika. A szoknyás férfi bikás. Bikapíznck nevezték a 
fehérnépnek adott pénzt, de azt is, amit koros, nem hódító nőszemély fizetett 
fiatal udvarlónak. A telhetetlen ember a bika alatt is bomyút keres. A  dühös 
ember főbikásodik; duj-fuj, mind a bika.

A  kiherélt fiatal bika a tinó. A  nehézfejű gyereknek mondják, kissé lemon
dóan: tanújj tinó, ökör lész beliiled, vagy: tanújj tinó, hogy ökörmarha léhessén 
beliiled. A  más keze-lábától kérdezik: hát kend ki ökre? A  buta ember olyan, 
mind a hatökör. A  lusta ember lassan jár, mind az uraság ökre, vagy: olyan las
san jár, mind az ökör. A  görbe, cikk-cakkos: igenyés, mind az ökörhugyozás. A  
mereven néző ember bámul, mind az ökör. Aki vízből nagyot iszik: ökörkortyot 
húz. A  tolvaj kicsivel kezdi, de naggyal folytatja: aki égy tűt lop, az az ökröt is 
mégpróbáli. Bánjunk rendesen másokkal: szőre méntibe simogassuk a barmot A  
gulya legelni kezd: szétterül a marha. Nem hibátlan asszony, aki másokról min
dig rosszat beszél: olyan, mind a szaros tehén, a többit is lécsapkodi a farkáva. 
Kitartóan kór, követel valamit: kikérné a bomyút az anyjábú. Kend kicsoda: hát 
kend ki tehene vagy bomya? Bután néz: bámul, mind boniyú az új kapura. 
Nékiesétt, mind bolond bonxyú az anyjának. Jól mellé fogott: etanáta a szarva 
közt a tőgyit. Adja még alább is: máj mégellik az még kisebb tőggye is. Jámbor, 
mind a Kéglovicsék tehene, heten fogták, oszt mégis bemént a templomba. Vala
mi nagyon biztos: hótt biztos, mind az, hogy a tehénszar lapjára esik.

Az említett Léderer Artúr csókái földbirtokosról maradt fönn a nép száján 
egy történet. Mindig szöges bottal járt az öregúr, s ha megbeszélt valamit az in
tézővel, cselédekkel, a bottal a földet verte, s azt mondta: "ebbe maradunk". 
Egyszer egy tehénlepény mellett állt, és szintén verte a botot. Azóta Csókán és 
Zentán, ha azt mondják, hogy "ebbe maradunk”, sokan ezt értik: a szarba 
maradunk.
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A szégyent nem ismerő embernek bivalybűr van a pofáján. Elterjedt: erős, 
mind a bivaly. Érthetetlen: világos, mind a bivaly segge. Nagyon sötét van: sitit 
van, mind a bivaly seggibe.

A  szamarat gyakran emlegeti a nép. Csacsinak, Isten lovándk is hívják. Az 
öreg szamár a csilás. Idős ember, aki még a fehérnép után jár: vín csilás. 
Álmélkodva álldogál: áll, mind a szamár a hegyen. Meredten néz: bámul, mind 
a Bálám szamara. Aki sok terhet cipel: olyan, mind a terhes szamár. Közis
mert: csökönyös, mind a szamár. Mindenkinek van gondja-baja: minden sza
már a maga terhit érzi. Közismert: az okos enged, a szamár meg szenved. A  
buták között ő a legokosabb: ű a birkák közt a szamár. Nem illik neki a díszes 
ruha: illik, mind szamárra a bárson nyereg. Észrevétlenül eltűnt: eltűnt, mind 
szürke szamár a ködbe. Nem kell félni a szapulásától: szamárordítás nem hal
latszik az égbe. A  názáreti szent szamarat mérgében emlegeti az ember. Egy 
ismert mondát is lejegyeztünk a bibliai szamárról Csókán. A szent család 
szamáron menekült Heródes elől. Nádon keresztül mentek, a szamár éhes 
volt, és bele-belekapott a nádba. Azóta minden nádlevélen ott van a foga 
helye.

A kecske vidékünkön is a szégínyembér tehene. A  fehérnép után járó öreg 
ember: vín kecske. Nem veti meg a fehérnépet, ha öreg is: a vín kecske is m eg  
nyalja a sót. Idegenkedik, fél tőle: szereti', mind kecske a kést. Izeg-mozog: pat
tog mind a kecskeszar a deszkán. A  kecsketiini térddel fenéken rúgás, a gyere
kek játéka. Kérdezik: köll-e kecsketúni?, vagy mondják: kűdött öreganyád kecs- 
ketúríit, aztán megfogják társuk mindkét vállát, és térddel fenéken billentik.

Közismert szólások: aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók; éhes 
disznó makká álmodik; sok lúd disznót győz. A  bizalmaskodót így utasítják 
rendre: nem őriztük együtt a disznót. A lapuló bűnösre mondják: hallgat, mind a 
süket disznó a búzába A  részeg ember olyan, mind a disznó. Aki nagyon 
elhízott: kövér, mind a disznó. Aki csúnyán beszél: olyan a szája, mind a 
disznóvályú. Nem kell túl sokat törődni a tisztálkodással: a disznó se mosdik, 
mégis meghízik. Akik barátságban vannak, összebújnak (főleg gyerekek): össze
bújtakt mind a koszos malacok. Hallgat, amikor korholják, szidják: állja a 
szidást, mind a koszos malac a vakarást. A  magasabb rendűekhez húzódik: 
dörgölődzik, mind a koszos malac. A  gyerek, aki mindig vakaródzik: vakaródzik, 
mind a rühes malac. A  gazdagot játszó szegény: mennél tefresebb a malac, anná 
jobban vakaródzik vagy rühelődzik. Hasonló értelmű: rühelődzik, mind a kraj- 
cáros malac a garasos kötélen. Mindenki megtalálja a párját: mindén koszos 
malac talál magának dörgölődző karót. Nem szereti: szereti, mind a fene a 
malacot -  a farkárú kezdi enni. Nem eteti rendesen: szémme tartja a hízót. 
Használj ki minden alkalmat, lehetőséget: ahun malacot emlegetnek, ott zsákká 
forgolódj. Összeszedi magát: pöndiil, mind a malac (Csóka). Egy állapotban 
van: pétidül, mind a Gazsi bácsi malacca. A  történet már-már elmosódott 
ebben a szólásban is: emént világiak, mind a Miskei malacca. A  ravasz emberre 
mondják: csavaros az esze, mind a kan f..a . Csak a pofozásra gondolnak,
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amikor ezt mondják: főpofozta, mind Kálmán a malacot (Oromhegyes). Más 
értelemben: főpofozta, mind Bagi a malaccát, és hozzáteszik: mer döglődött.

A szomszéd községek lakói a zentaiakat malacpofozóknák csúfolták. Ennek 
a történetét Zcntán így magyarázzák: A vékonypénzű zentai ember malacot 
vett. Amikor hazavitte, enni adott neki a vályúba, de az olyan nagy volt, hogy a 
malac nem érte el. A gazdája úgy akart segíteni rajta, hogy cigarettapapírt tett 
a lába alá. A malac még mindig nem érte el a vályút, mire az ember mérgében 
fölpofozta.

Nem kell félni a gyerekáldástól: ha az Isten ád báránkát, ád filmecskét is 
(Zenta). De a gyereket el kell valamiből tartani: ha az Isten adott báránt, akkó 
legelőt is adjon hozzá (Csóka). Nagyon ártatlan: ártatlan, mind a ma született 
bárán. Tréfásan, s nem ártatlan értelemben: ártatlan, mind a ma született birka. 
Nem ártatlan, de csendesen viselkedik: ártatlan, mind a ma született bárán -  má 
égy hete nem mekég. A furcsa észjárású embernek motoz a fejibe valami; bogár 
van a fejibe. Nem nagyon értelmes ember: motoz valami a fejibe, mind a kába 
birkának. A furcsa dolgokat művelő emberre mondják: bolond birka; kerge 
birka; mégkergilt, mind a birka. Nagyon sír: bőg, mind a bolond birka. Elmarad a 
többitől: hátú van, mind a juh segge. A szegénytől nincs mit elvenni: kopasz 
birka nem fél a nyírásul

Semmit sem ért hozzá: annyit ért hozzá, mind tyúk az ábécéhő. A  tyúkot né
pünk nem tartja okos állatnak. A gyenge észjárású emberre mondják, hogy 
tyúkeszü. A  nem ellenkező lányra, menyecskére mondják: úgy lapul, mind a 
tyúk. Hasonló: a szelíd tyúk még a cséndés Ián hatna méglapul Nincs nyugta, 
izeg-mozog: olyan, mind a sósseggíí tyúk. A  dicsekvő asszonyra mondják: na
gyobbat tojik a tyúkja, mind másnak a hídja. Akinek van, tovább gyarapodik: a 
tyúk is oda tojik, ahun polozsát tanál (Zenta), vagy: a tyúk oda tojik, ahun van 
polozsna (Oromhegyes). Aki sokat beszél, keveset tesz: amik tyúk sokat kárál, 
keveset tojik. Sokat beszél: kárál, mind a tyúk. Ne beszélj annyit: né kodájjl 
Tréfásan: amik tyúk este kárál, annak büdös a tojása. Korán fekszik: a tyúkokká 
fekszik; a tyúkokká ül é. Gyenge, érzékeny: olyan, mind a hintés tojás. Majd ki
derül az igazság: máj mégtudja, hogy két tyúk lián pár. A  fiatal nem tudhat 
többet, mint a tapasztalt öreg: a csirke többet akar tunni, mind a tyúk, vagy: a 
csirke akari vezetni a tyúkot. A  fiatal azonban sokat tanulhat, tudhat: többet tu d . 
mámmá a csirke, mind máskó a tyúk. Mindenki úr a maga portáján: a kakas is 
úr a maga szemétdombján.

Ha vállaltuk, adjunk bele mindent: ha mán lúd, légy'én kövér. Mindenkivel 
történhet baj: a lúd is elesik a jégén. Kár rá pazarolni, fölösleges: nem kő vesz
tégetni a hídra a szénát. Elbolondít, rászed: Iáddá tész. A  hangoskodó asszony 
gágog, mind a liba. A  nem kapós lány, akinek mégis sikerül férjhez menni, a 
többi asszonynak mondja: köszönjeték hidak, és is asszon vagyok!

A  sokat fecsegő asszonynépre mondják: úgy jár a szája, mind a kácsa segge. 
Mohón falja az ételt: nyeli, mind kácsa a nokédlit.

Nagyon szeplős az arca: szeplős, mind a pulykatojás; olyan a képe, mind a 
pulykatojás.
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Ne várd a készet: ne várd, hogy a sütt galamb a szádba szálljon! Nem találja 
a helyét: toporog, mind a tojógalamb. A nyárig eltartott kolbász: galambszaros 
kóbász.

(1974) Tripolszky Géza
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TALÁLÓSOK

DRÁVASZÖGI MAGYAR TALÁLÓSOK

1. A KÖNYV* CÉLJA

A Drávaszög népköltészetének feltárásában befejezettnek tekinthető a me
sék összegyűjtése (Katona 1972.), a balladák feldolgozása (Katona-Lábadi 
1980.), továbbá a szólások és közmondások, a táncszók (feldolgozás alatt) 
összegyűjtése. A további kutatások eredményei e műfajoknál nam valószínű, 
hogy lényegesen módosítanák az eddigi megállapításokat. Az ígéretes és zavar
talan indulás, a biztató eredmény sürgette az egyéb népköltési műfajok, kü
lönösen a kisepikaiak gyűjtését, illetve feldolgozását is, mert távolabbi cél a 
Drávaszög népköltészeti monográfiájának megírása. így került sor az egész 
Drávaszög magyarlakta falvaira kiterjedő találós-gyűjtésre.

A magyar népköltészet kutatói a múlt század óta számon tartják e nagy 
népszerűségnek örvendő műfajt, amely a reneszánsz óta vált különösen ked
velné. A humanizmus és Mátyás király udvara igen kedvezett az okosság- 
próbák, a találósok elterjedésének. Az egyik legkorábbi magyar nyelvű találós 
lejegyzése 1513-ból vagy 1514-ből származik, s a Ráskai Lea által másolt kéz
iratban, a Comides-kódexben olvasható (Codices Hungarici 1967, 137-138.), 
majd az 1629-ben Lőcsén megjelent Mesés könyvecske is publikált találós kér
dést, amelyet Voigt is idéz (Voigt 1979, 294.), amely máig népszerű, és vi
dékünkön is előfordul: "Egy igen szép mező, igen jól bé vettetett és sok ember 
mégyen mellőle, és nem tudgya sok ember, mit vetettek abban. (A könyv avagy 
pappiros, az amellyen írás vagyon.)" Ezidáig a folkloristák körében a találósok 
mostohagyermekeknek számítottak; csak ritkán gyűjtöttek nagyobb mennyi
ségű találós kérdést. A legkorábbi lejegyzések közé tartozik Kálmány Lajosé 
(Kálmány 1881., 1882., 1891.), aki 110 találóst gyűjtött az Alföldön. A legje
lentősebbek közé sorolható Berze Nagy János és munkatársainak anyaga (Berze 
Nagy 1940.), akik a szomszédos Baranya megye (Magyar Népköztársaság) terü-

* Hold letette, Nap felkapta. Drávaszögi magyar találósok. Eszék, 1982.
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létén 23 faluból 342 találóst jegyeztek le. Egy másik kutató, Mándoki László 16 
baranyai kérdőponton 788 találóst gyűjtött (Mándoki 1979.). Figyelemre méltó 
Szendrey Zsigmond nagyszalontai gyűjteménye: a kutatómunka eredménye 578 
találós (Szendrey é. n.). Kriza János székely népköltési publikációjában (Kriza 
1975.) 116 "találós mesét" ad közre. Voigt Vilmos Mezőcsáton 154 találóst 
rögzített gyűjtése során (Voigt 1974.). A jugoszláviai magyarság körében mind
eddig nem történt szervezett és nagyobb jellegű találós-gyűjtés, csak Virág 
Gábor foglalkozott ilyen kutatómunkával (Virág 1973.). Kishegyesen diákjaival 
361 találóst gyűjtött. Matijevics Lajos három bácskai településről 9 találós 
kérdést tett közzé (Matijevics 1976.7-9.).

Az eddigi feltárómunka ismeretében eredményesnek ígérkezett a dráva
szögi találósok összegyűjtése és feldolgozása. Egy szűkebb tájegységre korlá
tozódó munkával tíz helységből, amelynek nyelve, szokásai, hagyományai sok 
rokonvonást mutatnak, 4842 találóst sikerült összegyűjteni részben általános is
kolai tanulók és tanáraik segítségével.

A szaporodó néprajzi közlések mellett e találós-gyűjtemény is szeretne hoz
zájárulni, hogy gyarapodjanak ismereteink a Drávaszög sok vonásában régisé
geket, népköltészeti tekintetből is érdekességeket megőrző műveltségéről.

2. A TALÁLÓSOK GYŰJTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI ÉS MÓDSZERE

A találósok nagy részét az utóbbi öt esztendőben gyűjtöttem. Nagy segít
ségemre volt a Magyar Képes Újság néprajzi gyűjtőpályázatára érkezett anyag, 
amelyet általános iskolások küldtek be (MKÚ 1976. 19., 1977. 20.). A tanulók 
feladata az volt, hogy gyűjtsék össze helységük találós kérdéseit. Könnyítésül 
útmutatót készítettem, amelyben a gyűjtés során adódó legfontosabb körül
ményekre hívtam fel a figyelmüket: jegyezzék le az adatközlő nevét, életkorát, 
pontos címét stb. A baranyai magyar tannyelvű általános iskolák diákjai (nevük 
külön mutatóban olvasható) és magyartanáraik (itt köszönöm meg Lábadt 
Klára, Segota Márta, Zamecsnik Márta, Zima Anna szíves segítségét és értékes 
közreműködését) irányításával értékes előgyűjtést végeztek -  több kiváló adat
közlőt találtak falujukban, s annyi találóst gyűjtöttek össze, hogy érdemes volt 
további rákérdezéssel és ellenőrzéssel folytatni a kiegészítő gyűjtést, az ellen
őrzést, az önálló kutatást és lejegyzést.

A hasonló elveken megszervezett találósgyűjtésnek már vannak előképei. 
Sebestyén Gyula írja a nagyszalontai gyűjtés előszavában (Szendrey 1924. VI.): 
Szendrey Zsigmond rájött, "hogy a lappangó és ismeretlen adalékok és értékes 
változatok felkutatására fölöttébb alkalmas diák-gyűjtők lejegyzéseit, különö
sen a tájnyelvi pontossággal történő lejegyzést" érdemes felhasználni megfelelő 
ellenőrzéssel. Maga Szendrey is beszámol a gyűjtés módszertanának ilyen jel
legű tapasztalatairól (Szendrey 192071.44-61., 1920./II.), s megállapítja, hogy "a 
középiskolás tanulók... már az első osztálytól kezdve önálló gyűjtésre is nagy
szerűen felhasználhatók". A majd hetven esztendővel ezelőtti nagyszalontai
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gyűjtési gyakorlat a Dávaszögbcn is jól bevált. De van közelebbi példa is a 
találósgyűjtés kollektív megszervezéséről: a szomszédos Baranya megye Bara
nyai Néprajzi és Nyelvjárási Gyujtőpályázataira is jelentős számú szöveg érke
zett (Mándoki 1979. 319-320.), vagy Virág is említhető (Virág 1973.), aki diák
jaival gyűjtött eredményesen.

A Drávaszögbcn lejegyzett anyag igen sokrétű, változatos, több szempont és 
egységes elv alapján gyűlt össze, mégis óhatatlanul előfordulnak kisebb átfe
dések.

A gyűjtés során külön hangsúllyal használtam fel a szomszédos területeken 
lejegyzett találósokat (Berze Nagy 1940., Mándoki 1979.), mivel eddig még nem 
készült egy tájegységre kiterjedő gyűjtési útmutató. A rákérdezésnél nem nél
külöztem a többi gyűjtést és kiadványt sem (Kálmány 1881., 1882., 1891., 
Szendrey 1924., Virág 1973., Voigt 1974., Kriza 1975., Varga 1975., Katona-Or- 
tutay 1975., Matijevics 1976.). Gyűjtéskor igyekeztem minden esetben adatokat 
szerezni az adatközlők nevének, életkorának, lakhelyének lejegyzése mellett a 
találósok előadásának és tanulásának, keletkezésének körülményeiről is. A 
lejegyzés köznyelvi alakban történt, mivel az adatközlők többsége ilyen formá
ban mondta a találós kérdéseket, csak kisebb részük használt tájnyelvet. A ket
tősség sok következetlenséghez vezethetett volna. A tájszavak és néhány nyelvi 
jelenség, amelyre a későbbiekben még visszatérek, érintetlenül maradtak.

3. A GYŰJTŐTERÜLET, A TALÁLÓSOK FALVANKÉNTI MEGOSZLÁSA

A találósokat tíz drávaszögi faluban gyűjtöttem:

Helység Típus Változat Összes
találós

Bellye (Bűje) 105 106 143
Csúza (Suza) 225 244 372
Hercegszöllős (Kneževi Vinogradi) 144 152 273
Karancs (Karanac) 185 202 393
Kopács (Kopačevo) 353 387 745
Kő  (Kamenac) 164 176 357
Laskó (Lúg) 310 358 743
Sepse (Kotlina) 200 222 608
Várdaróc (Vardarac) 301 320 569
Vörösmart (Zmajevac) 314

Összesen:
339 639

4842

A táblázatból kitűnik, hogy a gyűjtés nem egyenletes: öt faluból nagyjából 
azonos számú találós került a gyűjteménybe, a másik ötből jóval kevesebb, de
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egymáshoz viszonyítva itt is majdnem azonos. Ennek oka abban rejlik, hogy a 
kutatópont-hálózatban Kopúcson, Laskón, Scpsćn, Vúrdarócon és Vörösmarton 
a lakosság zöme magyar nemzetiségű, míg a többiben, Bélivén, Herccgszöllősön, 
Karancson és Kőben vegyes, azaz a bilingvizmus jobban érezteti hatását, s ezért 
kevesebb adatközlőt választottam a lakosság arányában a nemzetiségi össze
tételnek megfelelően. Egyedül Csúzán lehetett volna még alaposabb gyűjtést 
végezni, ahol a lakosság magyar ajkú.

Szembetűnő, hogy az Alfalukban -  Kopúcson, Vúrdarócon és Laskón -  
került elő a legtöbb találós, részben az arányos adatközlő-megválasztás ered
ményeként, másrészt a műfaj ezekben a falvakban a legelterjedtebb és leg
népszerűbb. E három faluhoz Vörösmart és Sepse is felzárkózik. Amelyik 
helységben a legtöbb találós került elő, a típusok és változatok száma is ott a 
legnagyobb. Talán csak Csúza jelent kivételt: a 372 találósnak 225 típusa és 244 
változata fordul elő, jóval több, mint a 608 adatot szolgáltató Scpsén> ahol a 
típusok száma csak 200, a változatoké 222.

A három leggazdagabb találóskinccsel rendelkező drávaszögi település, Ko- 
pács, Vörösmart és Laskóf nemcsak e műfajban őrzi elsőbbségét. Kopács példá
ul a mesékben {Katona 1972.) és balladákban {Katona-Lábadi 1980.) is első 
helyen áll. Ha a három drávaszögi település találósmennyiségét összehason
lítjuk más településekével, akkor csak a kishegyesx gyűjtés előzi meg őket. Igaz, 
a nagyszalontai gyűjtés 578 találós kérdést hozott felszínre, ám az egyes válto
zatok gyakran külön szám alatt szerepelnek, én pedig csak a típusok számát 
hasonlítom össze:

Nagyszalonta 
Kishegyes 
Kopács 
Vörösmart 
Mezőcsát
Mecsekszabolcs {Mándoki 1979. 321.)
Hegyszentmárton {Berze 1940. II. 5-33)

Ha az adatokat összevetjük más vidékek eddigi gyűjtéseivel, akkor a Dráva- 
szögre nézve igen kedvező a helyzet:

A táj neve A községek száma A találósok típu
sainak száma

Alföld {Kálmány 1881., 1891) 110
Erdély {Kriza 1925.) 2 116
Baranya (Berze Nagy 1940.) 23 342
Baranya {Mándoki 1979) 16 788
Drávaszög 10 856

578 találós kérdés 
361 találós-típus 
353 találós-típus 
314 találós-típus 
154 találós-típus 
145 találós-típus 
76 találós-típus

A gyűjtésben feltűnően kis számban szerepelnek laskói, várdaróci és kopácsi találósok is.
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Ha a találós-típusokat ćs -változatokat tájegységenként vizsgáljuk, a Dráva
szög 4842-es adatával megelőzi a többi vidéket. Ezek az adatok azonban vi
szonylagosak és változtathatók, mivel eddig nem történt következetesen egy 
tájegységre kiterjedő találós-gyűjtés, s a megbízhatóbb összehasonlításokat ké
sőbb újra el kell majd végezni.

4. A TALÁLÓSOK KÖZLÉSÉNEK ELVI-GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A találósok gyűjtése a múlt században kezdődött. Nagyobb mennyiségű 
találóst, 116-ot, először Kriza János publikált a székely népköltési gyűjtemé
nyében (Kriza 1975, 272-287.). Találós mesék elnevezés alatt közli a háromszéki 
és udvarszéki találós kérdéseket, jegyzeteiben azonban néptalányoknak is neve
zi őket. Nem végez semmiféle csoportosítást, közlésénél valószínűleg a gyűjtés 
sorrendjét veszi alapul.

Valamivel később, 1881-től kezdi publikálni Kálmány Lajos az alföldi talá
lós kérdéseket. Szerinte "A találgatós mese a nép gondolkozó tehetségének fej
lesztője, többször meglepő találóságának bizonyítványa, és így egyúttal a nép is
mertetője is” (Kálmány 1882. 230.). Közreadáskor csoportosítja a nép körében 
lejegyzett találósokat. A tárgyat leírók a legnehezebbek közé tartoznak. Ezek
nél "a tárgyat képekben írják le” (Kálmány 1891. 311), pl.:

Elü mögyen nédula 
Keze-lába korcsoja,
Szőr maga 
Szőr nadrágja,
Szilágyi bárson szakálla?

(Kecske)"

A tárgyat leírókhoz sorolja még azokat, "melyekben a tárgy jellemző vonásait 
látjuk egymás mellé állítva, leírva" (Kálmány 1891. 311.). Pl.: "Mög is sütik, mög 
is főzik, mék se öszik mög? (Hurkának a ezüvekje.)" A tárgyat elmondók 
alkotják a másik csoportot. Megfejtésük könnyebb. Ezek a "feleletet a kérdés
ben a hangzók rövidítésével adják meg". Pl.: "Tónaludátusz? (Tón a lúd át 
úsz)". (Kálmány 1891. 311.). A tárgyat elmondókhoz sorolja azokat is, "melyek
ben a megfejtésnél nem az egész kérdésre, csak egy szóra kell gondolnunk, 
mert ezen fordul meg a kérdés, ezeket szón fordulóknak nevezzük”. Pl.: "Mé 
csinálták észt a templomot? (Pézé).” (Kálmány 1891. 311.) Ezenkívül ide sorol
ja azokat a "tanálgatósokat" is, "mellyekbe a tárgynak csak egy jellemző vonása 
van belefoglalva” (Kálmány 1891.312.).

Először Szendrey Zsigmond kísérelte meg az alaposabb és részletesebb cso
portosítást (Szendrey 1921., 1923.). Felosztásába igyekezett beépíteni a nemzet
közi kutatás elgondolásait is. Két fő csoportot, a találósmesét és a találóskérdést 
különbözteti meg. Az előbbi mindig kérdő forma nélkül áll, míg a második



42 LÁBADI KÁROLY

kérdő formával. Ezen belül igen nagyszámú és nem mindig indokolt alosztályt 
különböztet meg aszerint, hogy hány elem van a találósokban, s ezek hogyan 
kapcsolódnak össze. Rendszere, sajnos, nem követhető, ugyanis a találós mese 
módosítható pl. kérdő formára, vagy a kérdőszóval kezdődők sem alkotnak 
önálló csoportot, tartalmi és formai jegyek alapján máshova is beoszthatok. Ez 
igazolódott a mezőcsáti és a drávaszögi gyűjtésnél is. Kisebb részletek megvál
toztatásával a magyar kutatás elfogadta Szendrcy felosztását, aki a Magyarság 
Néprajza számára is írt összefoglalót (Szendrcy é. n. III. 333-335.). Fő kate
góriája a néptalány, ehhez tartozik a találós kérdés, a rejtvény és a találósmese. 
Csak az elsőt tekinti valódi népi műfajnak, amelynek megoldása egyetlen szó. 
A másik kettő nem népi eredetű. A találós kérdéseknél több alosztályt külön
böztet meg: tartalmuk szerint lehetnek tiidáspróbák és tréfás kérdések. A tudás
próbák bibliai kérdésekre és számtani tudáson alapuló kérdésekre bonthatók. A 
tréfás kérdések vagy szójátékon alapulnak, vagy csalogató kérdésen. A találós 
kérdések külön csoportja a leíró találós kérdés, melyben "a mag képbe van 
burkolva". Beosztása egyáltalán nem felelt meg a találósok csoportosítására.

Újabb szempontok jelentkeztek a magyar népköltészet egyetemi tankönyvé
nek találósokat tárgyaló fejezetében (Dömötör-Katona-Ortutay-Voigt 1974. 
183-185.), ám itt is hiányzott a felosztási javaslat.

Voigt Vilmosnak 1971-ben jelent meg mezőcsáti gyűjtése (Voigt 1971. ), 
amelynek felosztása a nemzetközi kutatások eredményeit vette figyelembe. 
Csoportosításánál az 1963-ben megjelent szerzőpáros, Georges és Dundes ta
nulmányában közölt strukturalista szemléletet fogadta el némi módosítással 
(Georgcs-Dundcs 1973.). A két amerikai folklorista felosztása abból indul ki, 
hogy a találósok szövege hordoz-e ellentmondást vagy sem. A nem ellentétes és 
ellentétes találós kérdések fő csoportjain belül újabb alcsoportokat különböz
tetnek meg. Az előzők lehetnek szó szerint veendők és metaforikusok, az utób
biak autentikus, megfosztó és ellentmondáson alapulók.

A hetvenes években Mándoki László csak általános felosztást javasolt 
(Mándoki 1979.). Balassa és Ortutay Magyar néprajz c. munkájukban csak a 
találósok általános jellegzetességeit tárgyaláják, felosztást, csoportosítást nem 
javasolnak (Balassa-Ortutay 1979.). A jugoszláviai magyar kutatók közül Virág 
Gábor Szinnyei útmutatásait próbálja követni, ám az ő felosztása is sok kíván
nivalót hagy maga után (Virág 1973.).

A mezőcsáti gyűjtés és tanulságai szolgáltak alapul a Magyar Folklór egye
temi tankönyv Találósok c. fejezetének megírásához (Voigt 1979.), amelyben a 
szerző javaslatot tesz a magyar találósok korszerű csoportokra bontására.

A drávaszögi találósok csoportosításánál némi módosítással én is ezt a mód
szert követtem. Teljes műfaji rendszerezést ez a felosztás sem biztosít, mégis a 
legalkalmasabb arra, hogy feldolgozzuk egy nagyobb közösség, tájegység talá
lósait. A rendszer arra is alkalmas, hogy a részben nagyon hasonló két felosztás
-  a mezőcsáti és a drávaszögi -  alapján jól értékelhessük a csoportok egymás 
közti arányát, emellett a jövőben hasonló elveken történő gyűjtések számára is 
használható lehet, s különösen alkalmas arra, hogy megállapítsuk a találósok
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típusainak és változatainak arányát csoportonként vagy az egész anyagra ki
terjesztve.

A Drávaszög találósait a következő műfaji csoportokba soroltam:

I. Nem ellentétes találós kérdések

A) Metaforikus találós kérdések
a) megállapító forma
b) kérdő forma

B) Szó szerint veendő találós kérdések
a) megállapító forma
b) kiszámítandó forma

1. valós számításon alapuló
2. beugrató számításon alapuló

c) változásra utaló forma
d) továbbfejlesztett vagy beugrató forma
e) kérdő forma

1. valódi kérdések
2. szójátékon alapuló kérdések

C) Betű- és szórejtvények

II. Ellentétes találós kérdések
A) Ellentmondásos (antitetikus) ellentmondáson alapuló találós kér

dések
B) Megfosztó ellentmondáson alapuló találós kérdések
C) Kövctkezménybcli ellentmondáson alapuló találós kérdések

III. Vegyes és összetett fonnák
A vegyes és összetett formákhoz azok a találósok kerültek, amelyeknek 

eredete nyilvánvalóan nem népi. Már Kriza is észrevette, hogy pl. Gáspár, 
Merényi és Arany László stb. könyveiben is megjelent néhány találós mese, 
amelyeket a nép is ismert "némi szó és kifejezésbeli különbséggel" (Kriza 1975. 
478.). Kálmány is megállapítja, hogy a találósok között van több nem népi vagy 
csak félig népi eredetű. Ezek könnyen felismerhetők, olyan a tárgyuk, amit a 
nép nem ismer (Kálmány 1882. 230). A Drávaszöigben is a népi eredetűek mel
lett előkerültek iskolai és irodalmi színezetűek is. A gyűjtésnél Kálmány Lajost 
követtem, aki másutt azt mondja, hogy óvakodjunk, nehogy saját ízlésünk 
alapján mutassuk be a népet és költészetét (Kálmány 1954. 10.), s ezért ke
rültek a gyűjteménybe mindazon találósfélék, amelyeket az adatközlők ismer
tek. Egyszóval a találós fogalmát a lehető legtágabban értelmeztem. A gyűjte
ményből a csonka formák sem maradtak ki, amelyek ugyanúgy, mint a többi 
népköltészeti műfajnál, a kopást, az egyszerűsödést példázzák (1. 51.c. 129.b, 
314.a, 776. stb.).
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A felosztásban a III. csoport mellett is vannak nem népi eredetű találósok, 
de ezek felépítése közel áll a népiekéhez, ezért kerültek más csoportokba (1. 
98. c, 828. stb.). Az átfedéseket más szempontból sem sikerüli teljesen kikü
szöbölni, ugyanis több találós esetében nem volt egyértelmű a csoportbeli beso
rolás (pl. a 736. nem tiszta ellentét, az 540.a, 540.b. egyúttal kérdő formájúnak, 
beugratónak és szójátékon alapulónak is értelmezhető stb.). Az efféle műfaji 
csoportosítás hiányosságait próbáltam elkerülni, amikor elkészítettem a talá
lósok és megoldásaik tartalmi csoportosítását, azaz a fogalom-, tárgy- és élő
lénymutatót is. Emellett néhány ismétlődés, sorrendi elcsúszás is előfordul, ill. 
a változatok, valamint a besorolás miatt van átfedés (pl. 90.a-b, 93.a-b-c, 105.,
472., 479., 681., 683., 789. vált.).

A magyar folklorisztikában a találósoknak, tágabb értelmezésben rejtvé
nyeknek két formáját lehet megkülönböztetni: a találós kérdések csak egy 
kérdést tartalmaznak, a találós mese leírást ad elő kérdő formula nélkül, s meg
fejtése is önálló. A két csoport közül az utóbbit tekintjük régibbnek, hisz neve 
és tartalma is erre utal. Mese szavunk a XIV. században még jelképes, aenigma 
értelmű, a szó valószínűleg ősi örökség, az ugor korból származik, s így felté
telezhető, hogy a találósok eredete egészen a honfoglalásig nyúlik vissza. A 
találósmesetípusok a Drávaszögbcn többnyira kopás következtében megrövi
dültek. A műfaj fenti szempontú vizsgálata a tíz kutatópontról származó anya
gon ekképp alakult:

Az elemzett típusokból hiányzik 45, amely a vegyes és összetett típusú 
csoporthoz tartozik. Ezek eredete nyilvánvalóan nem népi. Kutatópontjaimon 
szinte egyforma arányban találhatók régibb és újabb, irodalmi hatásra létrejött 
találósok. Az adatközlők az "újat" is befogadják, de őrzik és ismerik a hagyo
mányosat is.

5. A drávaszögi találósok összetétele, jellemzése

Hány típus 
404 
407 
811

Százalékban
Találós mese 
Találós kérdés 
Összesen

49,81
50,18
99,99

A Drávaszögben gyűjtött találósok műfaji rendszerezése után a következő 
táblázatot adhatom:
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Csoportok Típusadat Százalékban
I. Nem ellentétes találós kérdések 702 82

A) Metaforikus találós kérdések 27,57
a) megállapító forma 212 24,7
b)kérdő forma 24 2,8

B) Szó szerint veendő találós kérdések 53,85
a) megállapító forma 66 7,7
b) kiszámítandó forma

1. valós számításon alapuló 11 1,2
2. beugrató számításon alapuló 9 1

c) változásra utaló forma 8 0,93
d)továbbfejlesztett v. beugrató

formák 130 15,1
e) kérdő formák

1. valódi kérdések 24 2,8
2. szójátékon alapuló kérdések 213 24,8

C) Betű- és szórejtvények 5 0,58

II. Ellentétes találós kérdések 109 12,7
A) Ellentmondásos (antitetikus) ellentmondáson alapuló találós

kérdések 54 6,3
B) Megfosztó ellentmondáson alapuló

találós kérdések 4 0,46
C) Következménybeli ellentmondáson

alapuló találós kérdések 51 5,9

III. Vegyes és összetett formák 45 5,2

Legnagyobb számban a nem ellentétes találós kérdések szerepelnek, ilyen 
az összes adat 82%. Voigt úgy látja a mezőcsáti gyűjtésének feldolgozása után, 
hogy a találósoknak kb. 60%-a nem ellentétes (Voigt 1979. 295.). A becslés csak 
154 típus alapján történt, ezért következhetett be az, hogy nagyobb, 856 típus 
esetében jelentősen módosult a százalékos megoszlás. A csoporton belül a Drá- 
vaszögben a megállapító formájú találós kérdések száma növekedett, a kérdő 
formájúaké majd a felére csökkent Mezőcsáthoz viszonyítva. A szó szerint 
veendő találósok száma gyűjtőpontjaimon kétszer annyi (53,85%), mint a meta
forikus találósoké. A megállapító formájúak jelenléte nagyobb, mint Mező- 
csáton, míg a kiszámítandó formáé azonos. A változásra utaló forma mindkét 
helyen kis számban szerepel, s majdnem azonos százalékban. A valódi kérdé
sek százalékaránya megegyezik, ellenben a szójátékon alapulóké a Dráva- 
szögben jóval nagyobb, 24,8%, míg Voigt becslésében csak 16%. A betű- és 
szórejtvények száma gyűjtésemben jóval kisebb, mivel ezek ismerete inkább 
műveltebb, városi környezetben terjedt el, az 1%-ot sem érik el, míg az idézett 
becslésben az arányuk 3%. A legszembetűnőbb eltérés az ellentétes találós
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kérdéseknél mutatkozik. Gyűjtésemben az összes típusnak csak 12,7%-a ilyen a 
kb. 34%-ra becsülttel szemben. így tehát itt az alcsoportoknál is arányosan 
csökken a százalékarány: az ellentmondásos 6,3% a 18%-kal szemben, a követ - 
kezménybeli ellentmondáson alapulóknál 5,9% a 13%-kal szemben, a meg
fosztó ellentmondáson alapuló 0,4% az 1-2%-kal szemben. A vegyes és össze
tett formák aránya megközelítőleg egyforma: az általam vizsgált tíz településen 
5,2%, Voigt Vilmosnál kb. 7%.

A táblázat és az elemzés alapján úgy látom, hogy a magyar találósoknak 80- 
82%-a nem ellentétes, kb. 12-13%-a ellentétes, míg 5-6%-a a vegyes és össze
tett formákhoz sorolható. Az alcsoportok százalékaránya is nagyjából azonos 
lehet a Drávaszögbcn megállapítottakéval.

Tematikai szempontból is vizsgáltam a találósokat, mégpedig tárgykörök 
szerint csoportosítottam őket. A rendszerezésnél mind a kérdés, mind a megol
dás szavait felvettem a fogalom-, tárgy- és élőlénymutatóba, hogy minél tel
jesebb képet nyerhessek arról, mire is irányulnak a találósok, mely tárgykö
rökkel foglalkoznak leggyakrabban. Némely találós besorolása önkényes volt, 
mert a tárgykörcsoportok számát a könnyebb áttekinthetőség érdekében nem 
kívántam tovább szaporítani, ezért fordult elő, hogy egy-egy találós nem került 
mindig a legmegfelelőbb osztályba. Csoportosításom a következő:

Tárgykörök Adat %-ban
Vadállatok és testrészeik 8 0,9
Kisebb kártékony állatok 22 2,3
Madarak 22 2,3
Víziállatok és testrészeik 9 0,9
Összes háziállat és testrészeik 42 4,5
Gyümölcsfák, gazdasági, kerti és vadontermő

növények, élelmiszerek 130 114
Különböző korú, nemű és foglalkozású emberek,

különböző testrészek 170 18,3
Ruhaneműk, pipa, óra 57 6,1
Ház és részei, bútorok 55 5,9
Konyhai és gazdasági eszközök, ipari termékek,

közlekedési eszközök 166 17,9
Év, égitestek, eső, hó, harmat 50 5,3
Folyók, tavak, tengerek, falvak, városok, földrészek 56 6
Emberi építmények 31 3,3
Elvont dolog és cselekvés 108 11,6

A táblázatból kiderül, hogy a kérdésben, vagy a megoldásban legtöbb talá
lós az emberhez, testrészeihez kötődik. Népszerűségben követi a konyhai és 
gazdasági eszközök, ipari termékek, közlekedési eszközök csoportja, majd a 
gyümölcsfák, gazdasági, kerti és vadontermő növények, élelmiszerek csoportja 
következik. Nem véletlenül lehet e tárgyköröknek ekkora népszerűsége, hisz
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közvetve vagy közvetlenül mindegyik az ember, az emberi élet nélkülözhetetlen 
része.

A vizsgálódást tovább szűkítettem, hogy megtudjam, mely fogalmak, tár
gyak és élőlények fordulnak elő leggyakrabban a találósokban, s az eredmény a 
következő:

A fogalom, tárgy, élőlény neve Előfordulási száma

ló 77
ember 63
láb 57
víz 52
fa 47
ház 38
szem 33
fej 29
föld 25
macska 25

A tíz leggyakrabban előforduló szó vizsgálatakor látszik, hogy 77 előfor
dulással a ló került a leggyakrabban használt szavak listájának élére. Követi az 
ember, de hozzá kapcsolódik még három adat: a láb, a szem és a fej, tehát a tíz 
adat közül négy az emberre vonatkozik. Benedek Katalin etikai megközelítéssel 
vizsgálta a kisepikai műfajokat, többek között a találós kérdést is, s meg
állapította, hogy ilyen szempontból is egyik legkidolgozottabb az asszony
ember szerepkör (Benedekl91G. 589.).

Két adat háziállatra, míg három az ember természetes életterének elemeire 
vonatkozik: a vízre, a fára, a földre, egy pedig lakóhelyére, a házra.

Az akkulturizáció, a technológiaváltás ugyanúgy kihatott a találósokra is, 
mint más népköltészeti műfajokra. Tehát a nép nem marad meg régi tárgyköre 
mellett, mint azt Szendrey állította (Szendrcy é. n. 335.). Az akkulturizáció 
hatására új típusok jöttek létre, vagy a meglevők tartalma alakul át a váltás 
következtében beállt új helyzetnek megfelelően. A találósokba így került be az 
autó (662.), a rádió (510., 511., 815.), a rágógumi (826.), a tévé (845.) stb. Tehát 
a találós nyitott és élő műfaj, hisz szinte még napjainkban is keletkezhetnek 
típusok, változatok.

NÉPSZERŰ TALÁLÓSOK A DRÁVASZÖGBEN, TÍPUSOK, VÁLTOZATOK

Elemeztem a tíz legnépszerűbb találóst:
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Népszerű- A találós A találós
ségi sorszáma
sorrend

Előfordulási
szám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

683.

323.

101.

39.

675.

717.

791.

10.

762.

678. a

Melyik várban nincsenek katonák? 61
(Lekvárban)

Ha feldobják, fehér, ha leesik, sárga 58
(Tojás)

Zöld istállóban fekete lovak 
piros szénát esznek 56

(Görögdinnye)
Elöl megyen fényeske, 52
Utána megy fehér ke 
Föl van a farka kötve.

(Tű, cérna, csomó)
Melyik tököt nem lehet megenni? 48

(Csütörtököt)
Folt hátán folt, tű benne sose volt. 48

(Káposzta)
Se keze, se lába, mégis felmegy a padlásra. 46 

(Füst)
A világot átéri, mégis egy tyúk átlépi. 45

(Kerékvágás)
Kerek, de nem alma, 44
Piros, de nem rózsa,
Rétes, de nem bélés,
Kóstoltam, de nem édes.

(Hagyma)
Melyik út nem porzik? 42

(Tejút)

Mind a tíz találóst ismerték minden gyűjtőponton. A tíz közül 7 találós me
se, azaz régebbi eredetű, tehát a legnépszerűbbek régibb eredetűek. Három 
pedig találós kérdés. A népszerűség magas fokát igazolja, hogy a tíz találós 
összesített előfordulási száma a gyűjteményben szereplő 4842 adatnak a 
10,3%-a

A típusok számának alakulását is vizsgáltam. Az összes típus száma 856. 
Átlagosan 5,6 adatra jut egy típus. A változatképződés igen kicsi, összesen 
1010, azaz mindössze 4,7 adatra jut egy változat, azaz a típusok alig 10%-ának 
van változata. Leggyakrabban az egy változat fordul elő (43-szor), két változata 
19-nek van, három változata 10-nek, négy változata 2-nek, öt változata 4-nek, 6 
változata 1-nek, nyolc változata ugyancsak 1 találósnak. A műfaj tömörsége, 
rövidsége nem kedvez a változatok kialakulásának.
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7. Az adatközlők ismeretanyaga, kor és nem szerinti megoszlása

A folkloristák több népköltési műfaj esetében vizsgálták az adatközlők kor 
és nem szerinti összetételét, továbbá repertoárjuk nagyságát is. A találósoknál 
ezeket a megfigyelési szempontokat még nem alkalmazták.

A Drávaszögbcn a nemek szerinti megoszlás vizsgálatakor kiderült, hogy a 
találósok ismereténél bizonyos "elnőiesedés" figyelhető meg, az adatközlőknél a 
nők szerepelnek nagyobb számban. Adatközlőim falvankénti megoszlása ek
képp alakult:

Helység Férfi Nő Össz.

B 2 5 7
Cs 4 1 5
H 2 7 9
K 2 5 7
Köp. 5 7 12
Kő 2 6 8
L 5 4 9
S 4 7 11
Vár. 8 8 16
Vör. 5 3 8

Összesen 39 53 92

A női adatközlők ilyen irányú eltolódása a Drávaszögbcn vizsgált más nép
költési műfajoknál is tapasztalható: pl. a balladák énekeseinek többsége is a 
nők közül kerül ki (Katona-Lábadi 1980. 29.), ami még nem zárja ki annak 
lehetőségét a találósoknál, hogy a férfiaknak is megközelítően hasonló legyen a 
repertoárjuk.

A korcsoportok szerinti vizsgálat fényt derített az egyes korosztályok 
közötti arányokra is:

Korcsoport Férfiak Nők Össz.

9-20. év 6 20 26
21-30. év 3 1 4
31-40. év 7 11 18
41-50. év 11 10 21
51-60. év 7 4 11
61-70. év 4 6 10
71-80. év 1 1 2

Összesen 39 53 92
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S7xmbctűnő, hogy a legtöbb adatközlő három korcsoportból kerül ki. A 
legszámosabb a 9-20. év közötti, összesen 26 adatközlő, a 41-50. és a 31-40. 
korcsoportok követik. Ha az adatszolgáltatók számát vesszük alapul, kiderül, 
hogy a legfiatalabbak, a gyermekek és ifjak, és a középkorúak körében nép
szerűbb a műfaj. Ha ehhez még hozzávesszük a találósok általuk ismert számát 
is, összehasonlításom eredménye így alakul:

Korcsoport Férfiak által
ismert
találósok

Nők által
ismert
találósok

összesen %-ban

9-20. év 294 696 990 20,44
21-30. év 76 14 90 1,85
31-40. év 434 537 971 20,05
41-50 év. 841 452* 1293 26,70
51-60. év 362 267 629 12,99
61-70. év 308 484 792 16,35
71-80. év 31 46 77 1,59

Összesen 2346 2496 4842 99,97
Százalékban 48,45 51,54 100 -

Az előző megállapításban 2. helyen álló korcsoport, a 41-50. évesek is
merték a legtöbb találóst: 1293-at, azaz a összes adat 26%-át. Ezt követi a 9-20. 
évig terjedő korcsoport 990 adattal, majd a 31-40. éveseket tömörítő csoport. 
Gyakorlatilag a három csoport tagjai szolgáltatták az adatok 67%-át. A többi
hez tartozó adatszolgáltató száma nincs arányban a 3 kiemelt csoport adat
közlőinek számával, ezért is kisebb az általuk ismert találósszám.

Ha az összes adatot vesszük alapul, azt tapasztaljuk, hogy a nemek közötti 
tudásszint majdnem kiegyenlítődik -  a nők 2496 (51,54%), a férfiak 2346 
(48,45%) találóst ismertek annak ellenére, hogy az adatközlők között a nők 
jóval nagyobb számban képviseltek.

Az adatszolgáltatók átlagosan 52 találóst ismertek, a legnagyobb reper
toárral rendelkezők ennek majd háromszorosát, 154-ct. Kilencen ismertek 100- 
nál több találóst (7 férfi és 2 nő), tehát sok a nagy tudású adatközlő, 50-ncl 
többet 35 adatközlő és 50-nél kevesebbet 48 adatközlő ismert.

Vizsgálódásaimkor kiderült, hogy találósokra úgyszólván minden korosz
tálynál számíthatunk. 50 évig különösen népszerű a műfaj. Mind a nők, mind a 
férfiak tudásszintje aránylag magas, hiszen mindenki több tucatnyi találóst 
ismer. Bátran állítható, hogy a találós a tömegek műfaja, s kor és nemre való 
tekintet nélkül népszerű és kedvelt.
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8. A találósok funkciója, tanulása, előadási alkalmai

A moldvai csángók körében csiimiil szóval fejezik ki a találós kérdés feladá
sát, ill. megfejtését. A leírásokból kitűnik, hogy Erdélyben közösségi mulattató 
szerepe volt. A társaságban valaki elkezdte, "Csümő, csümő, mi az?”, majd fel
adta a rejtvényt. A megfejtést újabb rejtvény feladása követte, és így ment to
vább. Kálmány az Alföldön azt figyelte meg, hogy a találósokat "kötekedő kedv
ből adják fel", s "megfejtésükkel sokszor ugyancsak foglalkoztatják az ént" (Kál
mány 1891. 311.). A Drávaszögben a találósok funkciója részben abban nyil
vánult meg, hogy a kérdező a kérdezettet tréfás okosságpróba (pl. 406., 421. 
stb.) megfejtése elé állította. A humoros, vicces tartalmúak a viccet helyet
tesítették, a társaság mulattatására szolgáltak. A fő funkciója, mint a viccnél 
(Katona 1980. 9.): a nevettetés. A műfajok átfedése is megfigyelhető, elég csak 
azokat a vicceket említeni, amelyek a Mi a különbség... kérdőformulával vagy a 
Ki az abszolút... stb.-vei kezdődik. Az erotikus jellegű találósok leginkább a női 
hallgatók zavarba hozására szolgáltak, vagy a fiatalabbak ezek előadásával 
hívták fel társaik figyelmét, hogy nekik már "szerelmi" ismereteik is vannak. Az 
ilyen típusú kérdések (129.a, 129.b, 177., 199., 218., 428. stb.) hatása kétér
telműségükben rejlik: a várt sikamlós válasz helyett ártatlan a megoldás.

A közösségi alkalmak adtak lehetőséget arra, hogy egy-egy előadó el
mondhassa találósát, mások meg megtanulhassák. Adatközlőim emlékezete 
szerint társas összejöveteleken, mulatságokon, bálokban, közös munkák vég
zésekor, lakodalmakban, játék közben, azaz majdnem minden helyzetben el
hangozhatott találós. Tanulására az iskola is nagyon alkalmas volt, hiszen a 
diákokat a tankönyvek is arra ösztönözték (találósokat közöltek), hogy minél 
több találós kérdést ismerjenek meg.

Rákérdezéskor egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy az adatközlő a 
műfaj önálló előadását említette volna, azaz egy kérdező és válaszadó találós 
kérdéseket mondott volna, de ha elhangzott egy, az bizonyos volt, hogy több is 
követte, s máig is követi. Mint a viccmesélésnél, e műfajnál is afféle verseny 
alakul ki, hogy ki tud több és csalafintább, nehezen megfejthető találós kérdést 
mondani. A fenti megfigyelések természetesen nem derítenek fényt a műfaj 
létrejöttére és teljes funkciójára sem, hiszen a találós olyan műfaj, amelynek 
alkalmi előadását, létrejöttét nagyon nehéz nyomon követni és tetten érni.

(1982) Lábadi Karoly
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EPIKUS GYERMEKFOLKLÓR

1. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR MONDÓKÁK

"A népköltészet rendkívül gazdag és változatos: végigkíséri a társadalomban 
elő egyén egész életét a bölcsőtől a koporsóig. Már a kisgyermek is verses 
mondókákkal kezdi a játékot..." -  mondja dr. Katona Imre.1 Tehát a népi 
mondókák is, mint a népköltészet termékei általában, életünk állandó kísérői. 
Nincs olyan ember, aki életében legalább egy mondókát ne hallott vagy ne 
mondott volna. Míg kicsinyek vagyunk, bennünket szórakoztatnak velük, ha 
felnőttünk, mi szórakoztatjuk gyermekeinket az eltanult mondókákkal. És ép
pen azért, mert annyira belénk rögződtek ezek az egyszerű, könnyen meg
jegyezhető szövegek, nem is figyelünk fel tartalmuk szépségére, szövegük dal
lamosságára, a bennük megbújó társadalmi, történelmi, nyelvi értékekre, s arra 
sem gondolunk, hogy a népköltészet e termékei mennyi igazságot tartalmaz
nak, észrevétlenül is mennyi érdekességre tanítanak meg bennünket.

Ezeknek a rejtett szépségeknek java részét igyekszik feltárni e gyűjte
ményünk. Vajdaság, azaz Bácska, Bánság és Szerémség különböző helységei
ben gyűjtöttük. Legtöbbjük ma is él, gyakran hangzik fel gyermekek, szülők, 
nagyszülők, mókázók, tréfálkozók, mesemondók, mondókások vagy a népi szö
vegeket kedvelő és értékelő óvónők, tanítónők ajkán. Akad azonban olyan ver
sike is közöttük, amely már-már a feledés homályába merült, felmondója azóta 
meg is halt, s ha nem jegyeztük volna le talán az utolsó órában, mindörökre 
elvész az utókor számára.

Hogy a népi mondókák mindig kedveltek voltak vidékünkön, arról a Magyar 
Nyelvőrben megjelent cikkek2 és a monográfiákban írt utalások is tanúskod
nak.3 Gyűjtésükre mégsem sokan vállalkoztak.

Az utóbbi években azonban örvendetesen megnövekedőit azoknak a gyűj
tőknek a száma, akik hagyományaink iránt érdeklődnek, s a népmesék, a

Tíz, tíz, tiszta víz. Jugoszláviai magyar népi mondókák. Fórum, Újvidék 1976.
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népballadák, a népdalok, a mondák és anekdoták gyűjtése közben a gyer
mekjátékokat és a népi mondókákat is örömest papírra vetették vagy hang
szalagra vették, sőt olyanok is akadtak, akik csupán a mondókákat gyűjtötték 
egybe4. így az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi 
Tanszéke, valamint a Hungarológiai Intézet archívumában is elég sok, mos
tanában szalagra vett vagy lejegyzett mondókát találunk. Az érdeklődés tehát 
megvan, a gyűjtés megindult, csak a kiértékelés, az igényesebb és tudomá
nyosabb feldolgozás várat még magára.

Az e kötetben megjelent 280 mondókát tízévi gyűjtőmunka (1964-1974) 
anyagából válogattam össze. Egy részüket magam gyűjtöttem egy-egy dialek
tológiai kutatómunka alkalmával, más részüket pedig magyartanárok szíves 
közreműködésével. Lelkesen segítettek azonban az általános iskolai diákok is; 
megszólaltatták falujuk öregjeit, hogy emlékezetükből előcsalják a régi, már 
nemigen hallható mondókákat, s elősegítsék a gyűjtemény gyarapítását5. Az 
ellenőrzést magam végeztem, s azokat a szövegeket igyekeztem kiválogatni, 
amelyek ma is használatosak. Az ilyen népszerű és közkedvelt mondókák mellé 
azonban nagyon jól illenek a régebbiek is, ezeknek is helyet szorítottam hát a 
kötetben. (A változatokat helyszűke miatt nem közölhetem, de ezek különben 
is részletesebb feldolgozást igényelnek, hiszen van olyan népi mondókánk, 
amelyik száznál több változatban is él ugyanabban a községben!) Adatközlőim 
közül csak néhányat említek meg6, mégpedig azokat, akik valóban igaz kútfői e 
szövegeknek, mert sorsuk, életük úgy alakult, hogy unokákat, dédunokákat 
nevelgettek és szórakoztattak népi mondókákkal, vagy felnőtt társaiknak mon
dogatták alkalomadtán. E vérbeli mondókások képzelőcreje, mondókateremtő 
és -variáló képessége nemegyszer ámulatba ejtett. Mondókáik közül elég sok 
be is került a gyűjteménybe.

Kodály a kiolvasókat a gyermekdal dallamtalan oldalhajtásának nevezi: "A 
gyermeki forma alapképlete az ütempár, két lépésnek megfelelő idő, mialatt 
mindegyik láb kétszer érinti a földet, a súlyos-súlytalan viszony kétszer ismét
lődik. Két 2/4 ütem lesz a kótaképe. Ez megvalósulhat 3-9 fázisban (szótag
ban). A lépés tempója 108-126 között mozog percenként. Ez a formája a kiol
vasónak is, ami a gyermekdal egy rendszerint dallamtalan oldalhajtása."7 Álta
lában nemcsak a kiolvasókra érvényes ez az állítás, hanem mindegyik mon- 
dóka-válfajt ez a forma jellemzi. Katona Imre a népköltészet kisebb, alkalmi 
műfajának tekinti őket. "A mondókák, rigmusok általában rímes, ritmusos 
szerkezetűek, dallamuk azonban nincs" -  állapítja meg8. Ha dallamuk nincs is, 
dallamosságuk van, ezt sohasem veszítik el. Dallamosságuk rögzítése, pontos 
bemutatása azonban nagyon nehéz lenne, mert sok mondókát csoportosan 
mondanak fel, s a szótagok rövidsége, hosszúsága sem arányos állandóan, 
hanem változhat, mivel a szövegeknek sem az értelme, sem a meghatározott 
dallamossága nem tudatosodik mindig pontosan a mondókásokban. Ezt jól 
mutatja a sok elferdített szöveg, a sok értelmetlen sor és rendszer nélküli gon
dolatmenet. Ezért dallamuk nélkül közöljük a mondókákat. Nem jelöljük meg
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nyelvjárási sajátosságaikat sem, mert célunk ez alkalommal nem a nyelvjárási 
szövegek, illetve a táj nyelvi sajátosságok mondókabcli jellemzőinek a bemuta
tása. A tájnyelvi kiejtéshez ragaszkodó írásmódot azért is mellőztük9, mert úgy 
véljük, mondókáink nagyon alkalmasak a hangképzésnek, a hanglejtésnek és a 
szavak értelmes ejtésének gyakorlására, s általában a nyelvápolásra, a nyelv- 
csiszolgatásra. Ezért nem vettük be gyűjteményünkbe a hosszabb idegen nyelvű 
sztereotípiát tartalmazó szövegeket sem.

Anyagunk csoportosítása közben a mondóka funkcióbeli sajátsága volt az 
elsődleges szempont, s ennek alapján az azonos cselekedetre, egyazon feladat
ra felszólító, hasonló tartalmú mondókákat soroltuk egy-egy csoportba. E 
csoportosítás eredménye a tizenhét féle típusú mondóka. A kötetet a legegy
szerűbb, a legkönnyebb mondókákkal kezdtük, és így haladunk a nehezebb, az 
összetettebb szövegek felé. A csoportokon belül szintén ezt az elvet alkalmaz
zuk, tehát a rövidebb, a fonetikailag könnyebb, a tartalmilag egyszerűbb szöve
gekkel kezdjük, és fokról fokra haladva közöljük a bonyolultabbakat. Felté
telezzük, hogy az ilyen szerkezeti felépítés folytán az egyívású, de különböző 
fogékonyságú és felfogású gyermekek egyaránt megtalálják a nekik megfelelő 
mondókákat. Arra is ügyeltünk, hogy olyan mondókák kerüljenek a kötetbe, 
amelyekben szembetűnő a játszi szóképzés, a játszi szóferdítés, a rokonértelmű 
szavak ötletes használata, a hangutánzó szavak halmozása, az ikerítés, vagyis 
mindazon nyelvi jelenségek, amelyekkel a mondókás élhet.

Meg kell állapítanunk azt is, hogy nagyon sok mondóka a népköltészeti és 
nyelvi elemek tudatos felhasználása folytán olyan utánozhatatlan tömörségű 
szöveggé formálódott, amely mély tartalmi vonatkozásokra hívja fel a hallgató 
figyelmét. Finom tréfák útján juttat el bennünket az igazi humorig, árnyalatnyi 
különbségeket domborít óriásivá, könnyed fordulatok, pajkos igazmondások 
közepette csillogtatja meg a legkomolyabb gondolatokat, életfontosságú kérdé
seket, s könnyűnek látszó, de nehezen megfejthető tények felderítésére ösztön
zi a felnőtteket és a gyermekeket egyaránt.

pl.:

Egyszer volt, hol nem volt,
Volt egyszer egy asszony,
Annak sok lánya volt,
Mondd meg, hány fia volt!

vagy:

Volt egy Lipót,
Csinált kőből koporsót.
Vitte, vitte, majd letette.
Mondjam-e még tovább?
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A mondókákban szereplő tárgyak -  fűrész, korsó, mángorló, sótartó, talics
ka, tányér -  a legközvetlenebb környezetet idézik, de erre utalnak az egyszerű 
ételek is, mint például a kukoricagríz, a máié, a pogácsa. Néhol a mondókásból 
feltör a szegénységgel együttjáró keserű igazság:

Ha úgy volna zsírom,
Mint ahogy nincs lisztem...

A kubikostalicska figyelmeztetése pedig:

Ha nem eszel szalonnát,
Nem tolod a talicskát!

-  egyben a szegényember panasza is. Társadalmi ellentétekre épül a harangok 
beszédét idéző mondóka, amelyben a valóságot, a szegény és a gazdag közli 
örök ellentétet zúgják a harangok.

Van pénze, van!

-  halljuk, ha a halott gazdag ember, mert a halálában is fölötte áll a nincstelen
nek, utolsó útjára is nagy, szépen bongó harang szava kíséri cl, hiszen jól meg
fizethettek érte, a szegény halottnak viszont a temetése is egyszerű, be kell 
érnie a legkisebb harang szavával, ez pedig egyre csak ezt hajija:

Ringy-rongy
Ringy-rongy!

-hiszen csak kis pénzzel -  "ronggyal" -  fizettek a harangozónak.
Az állatok szintén a közvetlen környezetből lépnek a mondókákba. Túl

nyomó részük háziállat, de van elég a közismert erdei, réti, mezei, vízi állat- 
seregből is. Az állatmcsékből ismert jellegzetes tulajdonságaik itt is változat
lanul megvannak: a róka a mondókában is ravasz, a hangya szorgalmas, a 
macska torkos. Tárgy is, állat is egyenrangú egymással, illetve a mondókában 
szereplő személlyel; bármelyikük beszélhet, mozoghat, cselekedhet.

A mondókának a csúfolódás, az incsclkcdés, a kipcllcngérezés is lehet fő 
tartalmi jellemvonása. Ebben azonban sem durvaság, sem bizarrság, sem pedig 
gorombaság nem nyilvánul meg. Inkább egy kis ravaszság, okossággal páro
sítva. Általa a mondókás nagyobb hatást is ér el, nincs szüksége gorombáskod- 
ni. Mennyi élcelődés rejtőzik például az imént említett "Volt egyszer egy 
Lipót..." kezdetű szövegben a szerencsétlen Lipót rovására, aki kőből készíti cl 
koporsóját, és azt cipclgcti. Vagy milyen finoman figurázza ki a hentesek ügyet
lenségét a Három hentes bolhát vágott című mondóka, hiszen a három hentes
nek együttes erővel sem sikerült levágni a pici tplhát!
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A gyengédség, a líraiság sem hiányzik e népköltészeti műfajból. PL:

Egy tábla búza,
Két tábla búza,
Három tábla búza,
Közte rejtve egy kislány.

vagy:

Volt egyszer egy szarvas,
Szarvasnak az apja,
Apjának az apja.

Mindezeket a tulajdonságokat mondókáinkban átszövi egy szembetűnő vo
nás: a gondolatmenet fokozása. A gondolatok az egyszerűtől haladnak az 
összetett felé, a tréfálkozás, a játékosság, az élcelődés, a nevettetés fokozatosan 
nő a sorok, a gondolatok között, mígnem a végén -  a feszültség csúcspontján -  
csattanóval zárul.

Említsük még meg, hogy kötetünk anyagát olyan mondókákból állítottuk 
össze, amelyek (a Függelék kivételével) nyomtatásban még nem jelentek meg 
sehol.

Mondókáink iránt régebben is volt érdeklődő, s ha nem csupán az ilyenfajta 
szövegek vonzották is, nem restellte a fáradságot, hanem lejegyezte őket a töb
bi népköltészeti termékkel együtt. Nekik köszönhető, hogy ezek a versikék 
megmaradtak az utókor számára. Nélkülük nem lenne teljes sem a jugoszláviai 
magyar mondókaanyag, sem a magyarság mondókáinak a bemutatása. A Füg
gelék c. fejezet megjelentetését egyrészt ezért, másrészt pedig a mondóka 
továbbélésének, a szöveg minőségi és mennyiségi változásának a kimutatása 
céljából tartjuk szükségesnek. Az említett szempontokon kívül arra is ügyel
tünk, hogy Függelékünk anyagát azokból a helységekből válogassuk össze, 
ahonnan kötetünkbe kevesebb mondóka került, vagy ahol egyáltalán nem is 
végeztünk gyűjtést.

Nagyobbrészt Kálmány Lajos gyűjtéséből közlünk, neki sikerült vidékünkön 
a legtöbb mondókát megmentenie, de későbbi gyűjtőktől, falukutatóktól is 
átvettünk néhány mondókát, hogy bemutatott forrásanyagunk minél színesebb, 
gazdagabb, hitelesebb legyen. Sajnos, még így sem a teljes szöveg-anyag kerül 
az olvasó elé. Csak éppen annyi fér ide, amennyi kitűzött céljaink eléréséhez 
többé-kevésbé elegendő.

A Függelékben szereplő mondókákat, akárcsak kötetünk teljes anyagát, 
funkcionális szempontból csoportosítottuk, és a már kialakított típusok szerint 
mutatjuk be. Válogatásunk gyűjtemények és Icisebb tanulmányok anyagából 
készült.10
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A MONDÓKÁK JELLEGZETESSÉGEI

Tekintve, hogy a legrövidebb mondókánk is befejezett, kerek alkotásnak 
számít, tartalmi és formai szempontból egyaránt el kell bírálnunk, mert csak a 
formai és a tartalmi jegyek egyidejű vizsgálatával deríthetjük ki, melyik típus
hoz tartozik, ami nem utolsósorban fontos a tanulmányozáshoz. Ha nem vég
zünk is messzemenően részletes kutatást, s ha nem mulatjuk is be az összes 
típuslehetőséget, a legfontosabbról mégis érdemes lesz szólnunk néhány szót.

A mondóka legszembetűnőbb jegye a ritmus. Ritmus nélküli mondóka 
nincs. Vagy a hanglejtés, vagy a szótagszám aránya, vagy az ütemek válta
kozása, vagy a nyelvi tagolás, vagy a szünetek aránya adja meg ritmusát, 
szabályos lüktetését. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy mondókáink rit- 
musközpontúak, azaz állandó jegyük a ritmus. A többi elem vagy mind ezt 
hivatott szolgálni, vagy ehhez kapcsolódik, eköré csoportosul. Ezeknek a jel- 
legezetes jegyeknek a minőségétől és egymáshoz való viszonyától függ a mon
dóka típusa. A szövegek ilyen szempontok szerinti elemzése azt mutatja, hogy 
rendszerint a következő elemek épülnek a ritmus köré:

I. Nyelvi jegyek
II. Tartalmi jegyek
III. Kölcsönzött jegyek

I. NYELVI JEGYEK

A mondóka nyelvi jegyei elég szembetűnőek, könnyen felismerhetjük őket. 
A mondókás az anyanyelv adta fonetikai vagy morfológiai lehetőségeket hasz
nálja ki, de ugyanígy egy idegen nyelv ilyenfajta adottságaival is élhet. Az 
összetettebb formákhoz a mondat értékű elemek tartoznak. Ezek többnyire 
felszólító mondatok, kérdések és feleletek, illetve ezek variációi. A legtöbb 
mondóka az alábbi jellemző nyelvi jegyeket hordozza:

1. HANGZÁS
a. Azonos hangok: öt tököt fölöstökömözött; urrraknak; beleestem a verembe;
b. Alliteráció: földet füstöl; kis kaszárnya kellős közepén; Makai mészáros 

mondta minekünk;
c. Szóismétlés: cselő, cselő, szök, szök, szök; Szab, szab, szab; Hát, hát, hát;

ropp, ropp, ropp.
d. Szószakítás: lege, lege, legelső; béka, békanyúzó; Papucsot, csőt, csőt, csőt;

kon, kon, kondérom.

2. BETÉT
a. Hangutánzó szó: kopp!; bumm!; sisorog, süty, csupp.
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b. Ikerszó: encscm-bcncscm, tír-túr, zsip-zsup, Anna-Banna, csitt-csatt, Ödöm-
Bödöm, csír-csár, szil-szál, pinty-ponty, szarka-barka.

c. Játszi szóképzés: kukucsi (ablak), fényeske (tű, pénz), fchérkc (cérna), vé
reske (vágott csirke), forom (forog), gugguska (guggolás), keringeli (kerek, 
gömbölyű).

d. Kicsinyítő képzővel derivált szó: búzácska, kórócska, varjúcska, Dunácska.
e. Értelmen túli kifejezés: cselebuki, ecki, kerecki, titijom, didella, csincsirincsi,

galaguci, lifityári, táliber.
f. Furcsa hangzású tulajdonnév: (helynév, vezetéknév, utónév); helynév: Bük

köny, Kukutyin, Piripócs, Suttyón; vezetéknév: Sajdáné, Bodzáné, Bíbici, 
Rákezdi, Pankó; utónév: Csiripáni, Henrik.

3. MEGSZÓLÍTÁS
a. Személyek megszólítása: Gyere ki, Palcsi!; Vigyázz, Sanyi, a kezedre!; Te 

vagy, aki kapálta; Eredj, pajtás, te humjál!
b. Állatok megszólítása: Héja, héja, lakatos!; Bika, bika, bölömbika!; Megállj,

ürge, kileslek!
c. Tárgyak, dolgok megszólítása: Járd ki, lábam, járd ki most!; Hopp, liliom!
d. Természeti jelenségek megszólítása: Ess, eső, ess! Süss fel, Nap!
e. Monológ: Pesten jártam iskolába; Itt ültettem egy szem borsót; Szaladok a

nagy fának; Elmentem én az erdőbe; Ha úgy volna zsírom.
f. Párbeszéd:

Ki van itt a szép szobában?
Császár-királynak a lánya.

Ki leányát vetted el?
A kis Kocsinéét.

II. TARTALMI JEGYEK

A mondóka szövegéből kikövetkeztethető tartalmi elemek úgyszintén elég 
könnyen felismerhetők. A hallgatóságot, a részvevőket rendszerint valamilyen 
cselekvésre szólítják fel, esetleg kiválasztják, azaz feladattal bízzák meg. Mint
hogy a cselekmény mozgással jár, a felszólításban gyakran sajátos nyelvi jegyek
kel párosulnak e tartalmi jegyek. Ezek a sajátos nyelvi jegyek nagyobbrészt 
mozgást kifejező igék, illetve a cselekvéssel kapcsolatos módosítószók, s rend
szerint a szöveg végén vannak. Mélyebb, összetettebb formák a hiedelemből, a 
szokásból sarjadnak, ennélfogva az ilyen tartalmi elemmel rendelkező mon
dóka a közlő és a hallgató számára egyaránt mágikus erejűvé válik. Egy-egy tar
talmi jegy néha olyan erős, hogy a mondóka átcsap az egyszerűbb népi játék 
kategóriájába. Jellemző tartalmi jegyek a következők:
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1. ALKALOM
a. Tánc: Táncolj velem!; Ugorj ki belőle!; Riccs-roccs, csavarodj!
b. Kiolvasás: Te vagy az a jó kergető!; Szálljon ki az ifiúr!; Te vagy odakint!
c. Tréfálkozás:

Annak sok lánya volt,
Mondd meg, hány fia volt!;

Fáj a kutyámnak a lába,
Megütötte szalmaszálba.

d. Játék:
Hány az alma?
Hat az alma.

2. MOZGÁS
a. Hintáztatás, ringatás: Ring a baba, ring; Hinta, Kata, hinta.
b. Guggolás: Mind leguggolják!; Egy kis dombra Iccsücsülünk.
c. Ugrálás: Erre kakas, arra tyúk!; Hogy velem is ugorj egyet!
d. Futás: Fuss!

3. SZOKÁS
Fecskét látok, szeplőt hányok.

Ili. KÖLCSÖNZÖTT JEGYEK

Ezek az elemek beékelődtek ugyan a mondókába, és idomultak szövegéhe/, 
ritmusához, de előfordulnak más nyelvű mondókákban, más népköltészeti, il
letve műköltészeti szövegekben is. Feltételezhető, hogy a mondókás azokból 
kölcsönözte őket.
1. Idegen nyelvből kölcsönzött elem: Ám-tám, tebe, tó (tebe = léged -  szerb-

horvát, to = ez, ezt -  szerbhorvát)
Ábécédé, macska prédé (prede = dorombol -  szerbhorvát)

2. Műköltészeti alkotásból kölcsönzött elem: Gyí, te Szürke, gyí te, Fakó!
3. Más népköltészeti műfajból kölcsönzött elem: Elment az én kiskutyám 

Szanádra, Szanádra (népdal);
Egyszer volt... (népmese)
A szöveg a felsorolt elemektől válik mondókává, ezek mennyisége, fel

sorakoztatása és kombinációja adja a mondókatípusokat. Vizsgálatukból arra a 
megállapításra juthatunk, hogy a nyelvi jegyek előfordulása a leggyakoribb. 
Általában a hangzás, a betét és a megszólítás épül legszorosabban a ritmushoz. 
A mopdókalípusok többségében ezeknek az elemeknek a jelenléte, egymás 
közötti kapcsolata mutatható ki. Gyakori jelenség az is, hogy a mondóka e 
jegyek mindegyikéből épül fel.
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Madarak voltunk Bükkönyben ritmus + betét
(tulajdonnév)

Bőrt vittünk Suttyómba, ritmus + betét
(tulajdonnév)

Suttyóm előtt egy nagy fa, ritmus + betét
(tulajdonnév)

Abban lakik egy varga. ritmus
Varga, varga, csavarga, ritmus + hangzás

(szóismétlés)
Csapd a fejed egy fába! ritmus -I- megszólítás

(személy)
A tartalmi jegyek kapcsolata jóval lazább, mint a nyelvi jegyeké, sőt, ezek az 

elemek néha annyira távol állnak egymástól, hogy a mondókák között éles tar
talmi határ képződik. Ez a távolság elsősorban a mozgásokra, azaz a mozgási 
elemekre épült mondókában jelentkezik, és nagyon sok esetben éppen ez adja 
a mondókák funkcióbeli csoportosítását. A tartalmi jegyek és a nyelvi jegyek 
összekapcsolása,, váltakozása egy-egy mondókán belül elég gyakori.

PL:
Anna-Banna ritmus + betét (ikerszó)
Kuka, manna ritmus
Egyet-kettőt ritmus + betét (megszólítás) + mozgás
Ugorj, Anna,
Hopp, hopp! (ugrálás) + betét (szóismétlés)

A  kölcsönzött jegyek ritkábban fordulnak elő a mondóka megkülönböztető 
jegyeként. Keveredhetnek egymással is, de gyakran a tartalmi és a nyelvi 
elemekkel vegyülnek.

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy mondókáinkban egyaránt előfordulhat
nak mindezek a jellemző jegyek, egyenként is, vagy kombináltan kötődve a rit
mushoz. A mondóka hosszúsága ezeknek az elemeknek az előfordulási számá
tól függ. A legrüvidebb mondókában a ritmushoz csak egyetlen elem kapcso
lódik, a leghosszabb szövegben pedig ismétlődnek az elemek.

A leggyakoribb mondókatípusok a következő elemekből épülnek:
1. ritmus + hangzás
2. ritmus + hangzás + betét
3. ritmus + hangzás 4- betét + megszólítás
4. ritmus + hangzás + betét + megszólítás + alkalom
5. ritmus + hangzás + betét + megszólítás 4- mozgás

A MONDÓKÁK FUNKCIÓ SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA

Szövegeinket az azonos célú és azonos tartalmú mondókák csoportosítása 
alapján rendszereztük. Ennélfogva a mondókacsoport neve is a mondókák 
funkciójából következik. Az egy-egy csoportra jellemzők leírása, ismertetése
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után felsoroljuk a csoporthoz tartozó mondókák címét11, utána pedig kerek 
zárójelben a gyűjtés helyének magyar, illetve szerbhorvát nevét. Ezt követi a 
gyűjtés éve, majd pedig a mondókás nevének kezdőbetűi. Amelyik szöveget 
többen ismerik, amögül elhagytuk a mondókás nevét12. Mivel elég sok mondó- 
kánk népi játékból szakadt ki, más népköltészeti terméknek mondókává átala
kult változata és szerves része a magyar népi mondókaanyagnak, szövegeinket 
öszszevetettük a Magyar Népzene Tára I. kötetének anyagával, azaz a Gyer
mekjátékok minden egyes játékával. Szögletes zárójelben "Gy" jelöléssel azokat 
a mondókákat láttuk el, amelyek a Gyermekjátékok c. kötetben valamelyik 
játékkal összevethetők. Ha teljesen azonos szövegről vagy nagyon hasonlóról 
van szó, a Magyar Népzene Tárában szereplő szám áll a mondókánk mellett, 
ha viszont egyazon típusúak, de a vajdasági szöveg nagyon eltér a Magyar 
Népzene Tárában levőétől, akkor V-szel jelöljük meg gyűjtésünket. A jelleg
zetes mozdulatokkal együttjáró népi mondókáknál kitérünk e mozdulatok le
írására is.

I. TALÁLÓS VERSIKÉK
Rendszerint az idősebb gyermekek vagy a felnőttek mondják fel a kiseb

beknek. Ezek a versikék a kérdéses tárgyat vagy személyt és jellemző tulaj
donságaikat, cselekedeteiket írják le. Ennek alapján kell megtalálni a helyes 
választ. A felmondók olykor ismeretlen szavakat, számokat is a versbe szúrnak, 
hogy megnehezítsék a feladatot, illetve érdekesebbé tegyék a mondóka tar
talmát és hangzását. Rendszerint a választ is a kérdező adja meg.

II. HINTÁZTATÓK ÉS RINGATÓK
A kicsinyek ringatása, illetve hintáztatása közben szokás mondani őket. 

Mivel a kicsit bölcsőben ringatják, a mondóka ritmusa ennek mozgását, ringá- 
sát igyekszik visszaadni. A hintáztatás többféleképpen is folyhat, néha a hintán 
való lendületes mozgást is mondóka kíséri. A szöveget a tartalmának meg
felelően mondhatja a hintázó vagy a hintáztató. Előfordul az is, hogy egyszerre 
többen felmondják, és ezzel is serkentik, ütemesebbé teszik a mozgást.

III. ÁLLATOK BESZÉDE
Rendszerint az állatok hangját idézik, némelyek azonban egy-egy állat tulaj

donságát is bemutatják. A sok hangutánzó szó, a sok hangismétlés nemcsak 
szemléletessé, hanem játékossá is teszi őket. Kellemes hangzásuk nagyon tet
szik a gyermekeknek, könnyen eltanulják a szöveget, a hangutánzást.

IV. TÁRGYAK BESZÉDE
A körülöttünk levő tárgyak különféle hangokat hallatnak. Ennek érzékel

tetésére a mondókákban egy-egy hang számtalanszor elhangzik, hogy minél 
jobban érzékeltesse a tárgynak, illetve fogalomnak a jellemző hangját. A párbe
szédek valamivel kötöttebbek, mint az állatok beszédét idéző versikékben,
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ezért gyakran egymásnak adva a szót, közösen mondják fel a kicsinyeknek, hogy 
még szemléletesebbé, még érdekesebbé tegyék a szóban forgó tárgyat, fogalmat.

V. KIOLVASÓK
A legtöbb népi játék kiolvasó mondókával kezdődik. A mondóka és a vele 

járó mozdulatok tulajdonképpen a játék kezdetét jelzik. Egy-egy ilyen versike 
arra szolgál, hogy a játszani készülő csoportból -  kieséses rendszer alapján -  
egyenként elkülönítse a játékosokat, és az utoljára maradottra feladatot bízzon, 
vagy pedig előszöri felmondása után nyomban kijelöljön egy fiút vagy leányt a 
meghatározott szerepre. Rendszerint a fogócska, humócska, szembekötősdi 
nevű játék kezdődik kiolvasóval, mert e játékok során egy-egy játékos a többi
vel szemben ellentétes feladatot teljesít, nehezebb szerepet kap. A kiolvasó 
mondókát az úgynevezett kiolvasó vagy mondókás mondja fel (a hosszabb 
szavakból álló szövegeket szótagolva). Az elkülönített játékos a kiolvasott vagy 
kiesett, a feladatra kijelölt pedig a fogó, a cica, a macska vagy a humó,

A játékosok mindig valamilyen mértani alakban helyezkednek el, akár egy 
sorban, akár körben, ellipszis formában vagy félkörben. A főhelyre, azaz a 
középpontba a mondókás áll, hogy mindannyian lássák és hallják. A játékosok 
kezüket, öklüket előrenyújtják, hogy a kiolvasó minden méretegységre -  egy- 
egy negyedre -  sorra megérinthesse őket, a saját öklét is beleszámítva. Néhol 
az a játékszabály járja, hogy a mondókásnak a játékos keze helyett az állát kell 
megérintenie. A feladatot az kapja, vagy az esik ki, akinek kezére, öklére az 
utolsó szótag jut. Ilyenkor a mondókás fölemeli a hangját, hogy jelezze a 
"veszélyt", figyelmeztesse a játékost.

VI. UGRÁLTATÓK
Közel állnak a táncmondókákhoz, de egyszerűbbek, mert csak ugráláshoz 

kellenek. Két-három gyerek összekapaszkodik és ugrándozó lépésekben ha
ladnak előre. Mondókájuk rendszerint ugrásra, ugrálásra felszólító szóval 
("hopp") végződik, s a gyermekek ilyenkor nagyot ugranak. Néha megállnak 
pihenni, hogy azután újrakezdhessék a játékot. A mondóka ritmusa a lépések, a 
szökkenések ritmusát követi, s pattogós, ütemes. Könnyen ejthető szavakból 
áll, nem hosszú szöveg, nehogy a játék kifárassza a gyermekeket.

VII. SERKENTŐK
A felnőttek és gyermekek egyaránt mondják ezeket a szövegeket. Ha a 

gyermek nehezen mozdul a parancsszóra, vagy sürgősen el kell végeznie vala
mit, ilyen mondókával serkentik a szülei, nagyszülei. A gyermekek maguk 
között akkor mondják, ha üldögélnek, unatkoznak. Rendszerint egyikük gyor
san és jó hangosan elmondja a versikét, és az utolsó szónál vagy mindannyian 
szétszaladnak, vagy pedig a már előre kijelölt társuk fut el. A serkentő szó min
den ilyen mondókában megtalálható, általában a végén áll, s a mondókát is itt 
kell a leggyorsabban mondani, hadarni.
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VIII. GUGGÓCSKÁK
Az ugráltató mondókákra és a táncmondókákra hasonlítanak. A játékhoz 

legalább két gyerek kell, de rendszerint jóval többen vannak. Egymás kezét 
fogva kört alkotnak, és körbe-körbe járnak, keringenek mindaddig, amíg cl 
nem hangzik a guggolásra, csücsülésre felszólító kifejezés ('guggócska","csüccs” 
stb.). A felszólításra mindannyian leguggolnak. Más esetekben nem kört, ha
nem láncot alkotva vagy szétszóródva haladnak futólépésben a szövegmondás 
közben. Kezüket ilyenkor keresztbe is fonhatják. Az ilyen alakzat nélküli szök
décselés, gyors lépkedés közben rendszerint a rövidebb mondóka hangzik cl. A 
szöveg követi a lépés, a szökdécselés ütemét, csak a guggolásnál nyúlik meg, és 
itt felemelkedik a gyermekek hangja is. Az egyszerűbb gyermekjátékok közé 
sorolhatjuk e mondókacsoportot.

IX. TÁNCMONDÓKÁK
A felnőttek is, a gyermekek is egyaránt kedvelik e mondókákat, s vagy 

mindnyájan, vagy pedig csak egyikük mondja a szöveget. Leginkább körbe áll
nak, s egymás kezét fogva forognak. Ha a mondókában táncszó is van, elhang
zásakor meggyorsítják a forgást, esetleg dobbantanak, dobognak is. Sokszor 
csak a gyermekek táncolnak, s a felnőttek mondják nekik a mondókát. Ha a 
versikében kiállásra, kifordulásra felszólító szó vagy sor van, ezt lassabban 
mondják, és mozgásukat, forgásukat is lelassítják. Előfordul az is, hogy csak 
ketten forognak, táncolnak. Egy-egy ilyen mondóka párbeszédre is épülhet. 
Ilyenkor az egyik csoport kérdez, a másik felel, ha pedig az egész szöveget egy 
valaki mondja, akkor változtat a hangján. Általában a mondókát hangosabban 
skandálják, hogy mindannyian hallhassák, s hozzáidomíthassák lépteiket, forgá
sukat, a kiállást, a kifordulást. E tekintetben ez a mondókatípus is nagyon 
emlékeztet a népi gyermekjátékokra.

X. TRÉFÁS MONDÓKÁK, MONDÓKAMESÉK
Egyaránt közkedveltek a felnőttek és a gyermekek körében. Rendszerint 

akkor mondják fel őket, ha a gyermekek meséért könyörögnek, és az idősebb 
testvérnek, a szülőnek vagy a nagyszülőnek nincs ideje, nincs kedve hosszabb 
mese elmondására. Szövegük lehet hosszabb is, rövidebb is, és a sorvégi rímek 
összecsengése is különböző típusú. Vagy a bennük elmondott esemény által 
válnak tréfás mondókává, vagy pedig a szavak összevisszasága, rendszertelen
sége, illetve a furcsa, különleges kifejezések alkalmazása teszi őket ilyenné. 
Tartalmazhatnak füllentést is, ellentétekre felépített szókapcsolatokat vagy kö
vetkeztetést, de megtörténik az is, hogy vég nélkül lehet őket mondani, soha
sem fejeződnek be. Amellett, hogy szórakoztatnak, elgondolkoztatják a gyer
mekeket. Egyes szövegekre jellemző a fokozatos felépítés, a gondolatok lánc
szerű egymásutánja, az események lépcsőzetes kibontakozása. Egyes sorok 
vagy szakaszok meg is ismétlődhetnek.
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XI. CSÚFOLÓK ÉS JÁTÉKSERKENTŐK
A  fogócska vagy zavarócska nevű közismert játék közben hallhatjuk e mon- 

dókákat. A fogót, a zavarót, a macskát, a cicát csúfolják vele, ha leáll pihenni. A 
játékban többen is részt vesznek, de a szöveget rendszerint csak egy mondja, 
kiabálja. Ha a játékosok a már előbb pihenésre kijelölt /itfz-ban, vár-bán csü
csülnek, a fogó is mondókával űzi ki őket innen, hogy a játék le ne álljon.

XII. ÁLLATM ONDÓKÁK- HÍVOGATOK, RIASZTÓK, CSÚFOLÓK
A kedveltebb, a kedvesebb állatokat csalogatják velük, a csúnyábbakat,

vadabbakat viszont csúfolják, űzik. Mindegyikhez más és más mozgás fűződik. 
Ha párbeszéd is van a szövegben, akkor vagy a felmondó változtatja meg 
hangját, vagy pedig bekapcsolódik társa, és ketten mondják a versikét. Mindig 
hangosan, szinte kiabálva kell mondani, különösen a kergető mondókákat, 
hogy az állatok meghallják.

XIII. FELELGETŐS MONDÓKÁK
Rendszerint ketten mondják, de ha csak egy valaki szórakoztatja vele a töb

bit, akkor a mondókában szereplő személyek, állatok jellemző hanghordozá
sához híven változtat a hangján. A párbeszéd háttérbe szorítja a mozgást, ezért 
a mondókák e csoportjához nem tartoznak lényegesebb kísérő mozdulatok. 
Vagy felnőtt mondja a szöveget egy, illetve több gyermeknek, vagy pedig 
valamelyik gyermek mondja fel pajtásainak.

XIV. NYELVTÖRŐK
Olyan szavak, szókapcsolatok, szócsoportok, amelyeknek kezdő hangjai 

azonosak, vagy a szavakban ugyanazok a magánhangzók ismétlődnek. Állhat
nak olyan kifejezésekből is, amelyeket nehéz egymás után kiejteni, s a gyerme
kek csak nehézkesen, botlásokkal képesek mondani. Ennélfogva -  amellett, 
hogy tréfálkozásra, szórakozásra szolgálnak -  nyelvtani kiejtésbeli szerepük is 
értékessé teszi e rövid mondókákat, mert a gyermekek többször is elismétlik 
őket, hogy hangzásuknak, értelmüknek megfelelően ejtsék ki a bennük sora
kozó szavakat.

XV. SZÁMOLÓSDIK
Mindegyik ilyen mondóka valamilyen számokkal kapcsolatos és velük ríme

lő szót, szószerkezetet tartalmaz, s a tréfálkozás, szórakoztatás mellett néha 
gondolkodásra is készteti a gyermekeket. Rendszerint a felnőttek, illetve az 
idősebb gyermekek mondják fel őket a fiatalabbaknak. Tulajdonképpen a 
lehető legegyszerűbb módon, játszva vezetik be a gyermekeket a számok világá
ba, a könnyebb számtani feladatok megfejtésébe.

XVI. MONDÓKÁK A NAPHOZ, A HOLDHOZ ÉS AZ ESŐHÖZ
A Nap csalogatására, az eső hívogatására mondják őket, valamint a Hold 

megjelenésekor. Hangosan, kiabálva kell mondani a szöveget, mert csak így
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lesz hatása. Rendszerint többen mondják egyszerre, s mindegyik mondókához 
jellegzetes mozdulatok kapcsolódnak.

XVII. ALKALMI MONDÓKÁK
Rendszerint sajátos alkalomkor, vagy pedig valamilyen cselekvés közben 

mondogatják, hogy eltereljék a gyermek figyelmét a nem éppen kedvére való 
evéstől, tornától stb. Egyúttal lendületet, ritmust adnak a szóban forgó cselek
ménynek. Az ilyen mondóka tartalma általában összefüggésben áll a kísért 
cselekvés jellegével, lényegével. Mivel egyik versike sem hosszú, többször is fel
mondják a kisebbeknek.

(1976) Matijevics Lajos
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Gyula, Haraszti Gyula, Révész Ernő.

3. Dr. Borovszky Samu: Bács-Bodrog Vármegye I., Bp. 1909, 348. old.
4. Tőke István: Zenta környéki népi gyermekjátékok. A Községi Közművelődési Közösség 

Közlönye, Zenta, 1976. 6., 83-106. old. -  Burány Béla: A mi utcánk játékai. A Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményei, IV. évf. 1972. 11-12. sz., 147-215. -  Bóna Júlia: Néphagyomá
nyok, u.o. 231-251. -  Székely Mária közlései a Magyar Szó Dunatáj c. mellékletében. -  Matijevics 
Lajos: A kishegyesi kiszámolók. Tanulmányok, Újvidék 1969.187-221.

5. A gyűjtés kérdőív nélkül folyt, jegyzeteléssel vagy hangfelvétellel.
6. Szabolcski Julianna, háztartásbeli, 1910-ben született Capárfalván (Román Népköztársa

ság), 12 éves korában Jugoszláviába került, Pirosra. Ma is ott él. -  Horváth Erzsébet, háztar
tásbeli, 1887-ben született Tompán (Magyar Népköztársaság). Fiatalon került Szabadkára. 1972- 
ben meghalt. -  Matijevics Teréz, háztartásbeli, 1906-ban született Kisszálláson (Magyar Népköz- 
társaság). Szabadkára ment féijhez, ma is ott él. -  Diener Ilonka, háztartásbeli, 1904-ben született 
Kishegyesen, ma is ott él. -  Dobsai András, földműves, 1892-ben született Gomboson. Ma is ott 
él.

7. A Magyar Népzene Tára I., Gyermekjátékok, Bp. 1957., 15. old.
8. Útmutató a népköltészet gyűjtéséhez, i.m.
9. Ettől az elvtől a Függelékben eltértünk, mert a szövegeket hitelesen, a szerzők által lejegy

zett írásmódban kívánjuk bemutatni.
10. Bóna Júlia: Néphagyományok. IIITK, III. évf. 1971. 7. sz. 91-101. Uő.: Néphagyományok. 

Szlavóniai nyelvjárású falvak. IIITK, IV. évf. 1972.11-12. sz. 231-251. -  Burány Béla: A mi utcánk 
játékai, i.m. -  Demjén Kálmán: Gyermekmondókák. Magyar Nyelvőr XVII. 1888. X. füzet, 472. -  
Fisher Ernő: Gyermekversikék. Magyar Nyelvőr V ili. 1879. V. füzet, 237. Uő.: Mondókák. Ma
gyar Nyelvőr V ili. 1879. VII. füzet, 334. -  Kálmány Lajos: Dajka nmek, gyermek versikék, dalok s 
játékok. Szeged népe II. -  Temesköz népköltése, Arad 1882, 74-95. Uő.: Tanálgatós mesék. Sze
ged népe II., i.m. 156-162. Uő.: Tréfás versek és versikék; Dajka rímek, gyermek versikék, dalok s 
játékok. Szeged népe III. -  Szeged vidéke népköltése, Szeged 1891, 81-84. és 85-121. -  Penavin 
Olga: A szlavóniai szigetmagyarság. Híd XV. 1951,1. sz. 62-69. old. -  Uő.: Az Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke archívumának anyagából, Újvi
dék, 1960-as gyűjtés, az FI., F2., FII. magnetofonszalagról. -  Révész Ernő: Kiolvasás. Magyar
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Nyelvőr XXXVII. 1908. II. füzet, 95. old. Uő.: Tánczmondókák. Magyar Nyelvőr XXXVII. 1908. 
VIII. füzet, 383. -  Sinkovits Ferenc: Csantavéri mondókák. Kéziratos gyűjtemény az Újvidéki 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke archívumában. -  
Székely Mária: Tájak, énekek. A Magyar Szó Dunatáj c. mellékletében. -  Szente Amold: Rímes 
mondások. Magyar Nyelvőr XXVII. 1898. II. füzet, 94. -  Tőke István: Zenta környéki népi gyer
mekjátékok. Zenta, 1967, III. kötet, 6. sz.

11. A mondókák címe rendszerint a szöveg első sora.
12. Gyűjtésünk során megtörtént, hogy ugyanazt a szöveget kisebb-nagyobb eltéréssel a kö

zösségnek csaknem minden tagja ismerte, sok iskolás felmondta. Nem tartottuk szükségesnek va- 
lamennyiüket felsorolni, mert néhol háromszáz, sőt nyolcszáz nevet is le kellett volna jegyeznünk.
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2. KISHEGYESI FONOREJTVÉNYEK 
(Értelmetlen szövegek értelmezése)

1. A kiolvasó (vagy kiszámoló) folkór műfaj, gyermekjátékaink gyakori kez
dete. Szavanként vagy szótagonként mondott mondóka, amelynek végén az 
utolsó nyelvi egséggel jelölik ki a játék valamely kitüntetett szereplőjét (fogó, 
hunyó stb.) Gyermekjátékgyűjteményeink összeállítói, folkloristák, és a szöve
get vizsgáló nyelvészek egyaránt foglalkoztak vele,1 mindazáltal még igen sok a 
tisztázatlan kérdés e téren. Voltaképpen hiányzik az egész magyar nyelvterü
leten ismert műfaj részletes leírása, a szövegek antológia formájában történő 
összeállítása." Az eddigi nyelvészeti kutatás csak egyes részkérdésekkel foglal
kozott. Kelemen József disszertációja3 szerint cgy'cdem-bc$'cdcm... kezdetű ki
olvasóink a magyar nyelvből származnak, a nemzetközi szövegösszefüggéseket 
tagadja. A nemzetközi folklór kutatás már a múlt század végén gazdag anto
lógiát tett közzé,4 legújabban pedig az a gondolat is felmerült, hogy a kiol
vasókban más nyelvi számolás nyomai fedezhetők fel.5 Ma azt mondhatjuk, 
hogy e folklór műfaj nemzetközi jellegű, és tüzetes vizsgálata még igen sok 
folklorisztikai és nyelvészeti eredménnyel járna. E helyütt csak egy részlet
kérdést érintünk, ún. "értelmetlen" szövegeink értelmezési lehetőségeire kívá
nunk utalni. Anyagunkat Matijevics Lajos kishegyesi gyűjtéséből vesszük.6 Ma
tijevics 1964-ben 73 szöveget jegyzett fel, leírta a kiolvasás gyakorlatát, és 
néhány nyelvészeti megjegyzést is tett anyagával kaocsolatban. A kiolvasókat 
két csoportra osztotta: 65 magyar nyelvű és 8 "értelmetlen, jelentés nélküli" 
szöveget említ, amely "értelmetlen vagy idegen szóval kezdődő kiszámoló". 
Néhol egyéb szövegeiben is előfordul néhány "értelmetlen" vagy ahhoz hasonló 
rész. Mivel gyűjtése és adatközlése a legteljesebb magyar publikáció e műfaj
ból, a következőkben csupán ennek adatait használjuk fel, legfeljebb párhu
zamként említünk más közléseket. E helyen nem feladatunk a kishegyesi kiol
vasók eredetének eldöntése, a szövegek összevetése más magyar vagy délszláv 
kiolvasókkal. E feladatot sokkal nagyobb, rendezett anyag alapján lehet csak 
elvégezni. Célunknak tartjuk viszont néhány általános összefüggés megálla
pítását, amely a magyar (és a nemzetközi) kiolvasók szövegeinek felépítését 
befolyásolja. Mivel nem genetikus-nyelvtörténeti vizsgálatokat végzünk, a nem
zetközi párhuzamokat Barry idézett munkájából vesszük. Ezt nem tartjuk a
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kishegyesi kiolvasók forrásának, a feltűnő azonosságok azonban annál inkább 
igazolják, hogy milyen fonetikai törvényszerűségek meglétével kell számolnunk.

2. Más helyen megkíséreltük kimutatni,7 hogy a magyar kiolvasókban né
hány sajátosság figyelhető meg. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

2.1. A kiolvasok számsora nem egyezik a magyar természetes számok tízzel 
végződő sorozatával. Gyakran az egyes indoeurópai nyelvekben megtalálható 
12 szám rendszerének (nem egyes számainak!) nyomát fedezhetjük fel.

2.2. Az egyes számokat a kiolvasóban a valódi nyelvek természetes számai
nak megfelelő fonetikai tulajdonságokkal jellemzik.

2.3. E fonetikai tulajdonságok alapján számpárokat állítanak össze (pl. 
magyar hat -  hét, német elf -  zwölf stb.), amelyek fonetikai vonásai megfelelő 
helyen levő kiszámoló-számpárokban is visszatükröződnek.

2.4. Gyakori a természetes számok fonetikai eltorzítása (a gyermeknyelv, 
madár nyelv stb. törvényszerűségeit követve).

2.5. Nyelvi elemek utalnak a kiszámolás tényére (ez a számsor végén sze
replő kiszámoló, ráütő szó esetén a legjobban megfigyelhető).

2.6. Egyéb nyelvi jelenségek (ikerszó, kicsinyítés stb.) a fenti keretben 
érvényesülnek, és azt tovább befolyásolják.

2.7. Mindezek a jelenségek a legtisztábban az un. értelmetlen kiolvasókban 
jelentkeznek, de metrikai vagy egyéb vonásokká válva az értelmes kiolvasók 
részeiben vagy egészében is megfigyelhetők. Terjedelmi okokból e jelenséggel 
most nem foglalkozhatunk.

3. Az alábbiakban a Matijevics által értelmetlennek nevezett kiolvasókat 
vesszük sorra, az általános következtetéseket később vonjuk le. Az áttekint
hetőség kedvéért az egyes szavakat ott értelmezzük, ahol ez a leginkább kézen
fekvő. Más esetben csak utalunk az elemzés helyére. Ugyancsak az áttekint
hetőség kedvéért előbb a teljes szövegeket vesszük ábécé-sorrendben, majd az 
után térünk ki egyéb adatokra. Ez ugyan megnehezíti az egyes szövegek értel
mezését, mégis bemutatja, meddig jutott el fonetikai interpretációnk. Az egyes 
szövegeket pontosan abban a formában közöljük, ahogy ez publikálódott. Itt 
jegyezzük viszont meg, hogy kiolvasók pontos közzétevése nem egyszerű fel
adat. A kiolvasás során hol szótagonként, hol szavanként számolnak, és ennek 
pontos feltüntetése a szóhatárok megállapításánál fontos lehet. Ahol a szöve
gek alapján a tagolást megváltoztattuk, ezt külön jelezzük.

4. Teljes példáink a következők:

4.1. Akáfuká fundáluká firndá kávé kévénduká

1 2 3 4 5

ák fűk  fundá luk fundá kávé kévénduk

6 7 8 9 10 11 12
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Tizenkét elemű kiolvasó, többszörös belső rímekkel, rímes tagolása így 
írható fel: ákáfuká / fundúluká / fundá kávé kévénduká / ák fűk  / fundá luk / 
fundá kávé kévénduk //. Ez, valamint a -fuká, -luká végződések, a fundá előtag 
ismétlődése, valamint teljes és rövid alakok váltakozása (fuká -  fűk; luká -  luk; 
kévenduká -  kévénduk) egyéb kiszámolóinkban ismeretlen. Az országosan is
mert kiszámoló egyébként is a legnehezebben magyarázható változat. Talán a 
fuka, luka, sőt a funda és a kávé is gyermeknyelvi, madárnyclvi formák. Egyet
len szavát sem tudjuk bármilyen számnévvel azonosítani. A kiolvasó volta
képpen ismétlés, benne négy "számnév" fordul elő előbb tővéghangzós, majd 
anélküli alakban:

ákáfuká ...A luká

...B /kévén Iduká

ák fűk  ...A luk

...B /kévén/duk

Ilyen számrendszert sehonnan sem ismerünk. Ha e szavakban számok vissz
fényét véljük, valószínűleg VCV jellegű, középen -k- hanggal rendelkező szótö
vekre gondolhatunk. A z/- — 1. — d- — <l>- protézis sem ad vélhető nyelvi kiin
dulópontot. A számolás elve *1’ + ’2’ + ? + *4’ vagy T  + ’2’ + ’3’ lehet. Ez 
igen archaikus jellegű, a legtöbb primitív nyelv is fejlettebb számrendszert 
használ. (Például a pápua nyelvekben használatos csak, hogy elemi számnevek 
T  és ’2’ értékűek, az összes többi számot összetétellel képzik.8) Mindez együtt
véve egyik legrejtélycsebb kiolvasónkká teszi e szöveget. Persze, lehetséges, 
hogy eredetileg nem számsort takar, és értelmezése valamely váratlan felis
merés fényében egyszerűnek bizonyul.

4.2. Antánténusz szórákáténusz szóráká tiká tiká 

1 2 ?  4 ?  4 8  9

álá bálá bámbuszká

11 12 záró szó

An-tán T  -  *2’nem ikerszó, hanem szópár, amely az indoeurópai V + n T
-  t + ugyanaz ’2’ (pl. ein — zwei, one—two stb.) természetes számnevekből 
származik. Kiolvasóink ikerszó kezdetei (pl. atala -  batala, egyedem -  begyedem 
stb.) a második tagban labiálissal kezdődnek. A tan ezért nem ikerszó.

-  ténusz T  talán latinosító végződés, ezért ismétlődik, számnévvel való 
azonosítását semmi sem indokolja.

szóráká ’4’ indoeurópai számnév, pl. görög tettaresz ~ tesszaresz, fonetikai 
jellemzője az indoeurópai T  és *2* számnevekkel szemben nem egyszótagos, 
hanem három szótagos, benne szibiláns és tremuláns fordul elő. A magyar kiöl-
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vasókban értelmes és nem értelmes szövegekben egyaránt rendkívül sok válto
zatban fordul elő, amelyek mind (bár olykor áttételesen!) utalnak erre a foneti
kai sajátosságra. Néhány példa: egyédem begyedem keszkenőbe,, Égyedem be
gyedéin tengertánc, Égyedem begyedem tikválára, Ödöm bödöm öt mázsára, 
Ekete bekéte cukkor bé, Égyedem begyedem klikkér bé, Éttyem pettyem pity- 
palára, Ödödöm bödödöm cickon bödödöm, sőt Écc pecc kiméhetsz vagy 
Zsipp zsupp kenderzsupp és más hasonló "értelmes” kiolvasók is ezt a prozódiai 
rendszert követik. Amint egy-egy ’4’ jelentésű vagy helyen álló szóról nehezen 
hinnénk el, ebből a sorozatból jól látszik a fonetikai megfelelés az indoeurópai 
’4’ számnévvel. Fentebb (2.3. pontban) említettük, hogy a kiszámolókban szó
párokat találunk. Ez magyarázza, hogy az etimológiailag ’4* jelentésű alak a *3’ 
szám helyén is állhat.

-  ténusz talán latinosító végződés. Az ismétléshez számos metrikai pár
huzamot idézhetünk, rímmel: Abrakadabra / ügyelj a szavamral, Ó ó ó / 
tündérkaszi/ió, Szál szál / szalmaszrf/, Zsipp zsupp / kenderzsupp stb.

szóráká ’4* ismétlés, etimológiáját és az ismétlődésre példákat lásd feljebb. 
A tettarasz ~ szóráká fonetikai fejlődéshez vö. szórók ’40\

tiká tiká valószínűleg tiká taká ’8’ -  ’9’ f-kezdetei miatt nem ikerszó, hanem 
szópár. Az itt az ’5’ -  ’6’ helyett álló szópár eredeti jelentése valamely más 
számpár lehetett, leginkább valószínűen a következő számok valamelyike. A 
magyarban az öt, hat, hét számnevek fonetikailag egymással azonosíthatók, 
ennek nyomát a kiolvasókban is megtaláljuk (lásd alább a 4.9. példa szú sza szó 
elemét). Erre az itteni példa nem hasonlít. Esetleg elképzelhető, hogy az in
doeurópai kiolvasókban (de nem a természetes számnevekben) használt fip  -
slar, pitts -  tayter, mint -  slater stb. szópárok10 -/------a- váltakozása magyar
szópárban, ezt azonban bizonyítani kellene, és a felhozott szavak igen külön
böznek fonetikailag. Általában is az '5’ -  ’9’ szavak pontos számhoz kötése a 
kiolvasókban a legnehezebb. A későbbi szavakat a kiolvasók végéről számolva 
tudjuk számértékekkel azonosítani, a korábbiakat a kiolvasók elejéről. Itt, 
középen, a legtöbb a bizonytalanság, mivel -  mint példánk is mutatja -  más az 
egyes szavak etimológiai számértéke és helyi számértéke.

álá bálá ’ll* -  *12’ az indoeurópai természetes számnevek megfelelő szám
neveinek tükröződése. V +14- félmagánhangzó *W  és t + ugyanaz y\T  (pél
dául angol eleven -  twelve stb.) Hasonló hangalakok más magyar kiolvasókban 
is megtalálhatók.11

bámbuszká ’zárószó*. Amint ezt fentebb (2.5) említettük, a kiolvasók záró 
szavai általában hangutánzó jellegűek, a kijelölt személyre rámutatás, ráütés 
kifejezése. Igen sok változatban ismert ilyen szó (pl. ham, huss, bim-bam, jaj, 
hopp, precc, kukk, lotty, puff, pijf-puff, bum, bokk stb.), ezek között a nem 
egyszótagú általában ritka, a bámbuszká három szótagjával pedig igazán kivé
telnek számít. Esetleg e miatt gondolhatunk arra, hogy ezt a szót is számként 
értelmezzük. A természetes számok között azonban ilyen alakot nem találunk. 
Ha összetett számnak vesszük, az elemek közül a bám- és a busz- jöhetne 
számításba, de ezeket sem tudjuk kellőképp értelmezni. (Megjegyezhetjük,
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hogy Angliában ’15’ jelentésben bum, bumfit, bumper, pumpits és hasonló 
változatok ismertek. Ezek azonban a kymro pymtheg köznyelvi '15* számnév 
változatai, és a német fünfzehn hangalakkal egyeztethetők, a magyar kiolvasó 
bámbuszká alakjával nem kapcsolhatók össze.)

4.2.1. Változata: Ántánténusz szórákáténusz 

1 2 ? 4 ?

trijf, trajf, truff, Amériká buff!

5 6 7 ? záró szó

trijf, trajf, truff: hangutánzó szavak, rímes kapcsolatban a záró buff szóval, 
esetleges számértékét a magyarban fonetikai sort alkotó öt -  hat -  hét analó
giájaként képzelhetjük el (vö. 4.9. szú, sza, sző alatt).

Amerika: helynév, ha esetleg van számnévi értelme, az a- kezdet és a 4 
szótag valószínűleg az antanténusz hatására. Kiolvasóinkban nem általános.

buff: záró szó.

4.3. Egyedém, begyedém, íbor, nábor 

1 2 3 4

ökör, bika, lengyel vászony

5 6 7 8

Karika Péter, Túrús Tamás precc!

? ? ? ? záró szó

egyedem begyedem T  -  T : kiolvasóink legismertebb kezdete, amint az ed
digi kutatás kimutatta,13 tulajdonképpen magyar ikerszó ,egy-ecsk-ém\ Lehet
séges azonban, hogy az egy-ed-em két hátsó fele nem is annyira értelmezhető 
kicsinyítő képző és birtokos személyrag, mint inkább az egy szó játékos, gyer
meknyelvi továbbformálása. Az igen sokféle hasonló változat (pl. egyeden be
gyeden, egyerem begyerem, edrem bedrem, igyrem bigyrem, egede begede, egden 
begden, ögyedöm bögyedöm, ögyötöm bögyötöm, akadom bakadom, egyedelem 
begyedelem, ögyedezi bögyedezi, igyerédi bigyerédi, egyed begyed, egyem begyem, 
etyem petyem, eten peten, ököm bököm, ecem pecem, ece pece, ellem beliem, ele 
bele, ellán pellán, illán pillán, ec pec, hec pec, ecs kecs, egybe megybe, egybem 
begybem, egybe kegybe, egy megy, egyre begyre stb.) inkább azt sejteti, hogy 
bármiféle képzés kapcsolódhat az T  szóhoz. Arról, hogy a két egymást követő 
szám helyett valamelyik számot változással megismétlő szópár áll, számos ‘más 
példát is idézhetünk.



KISIIEGYESI FO NO REJTVÉNY EK 75

íbor nábor ’3* -  ’4’: voltaképpen a magyar három -  négy számpár leszár
mazottja. Az alábbi (4.3.1. és 4.3.2.) példák hábor német és iber búbor adatai 
jelzik a három > hábor alakváltozást, majd a négy szókezdő /i-jének átvételével 
keletkezik a nábor alak. Ez éppen a szókezdő hang miatt nem ikerszó, hanem 
egy szópár egyik fele. Ikerszó-alakú viszont az említett iber búbor forma.

ökör bika ’5’ -  ’6’: a magyar öt szókezdő hangjából elvont szópár, a két tag 
között jelentésbeli összekapcsolással, ami egyébként elég ritka a kiolvasók 
között.

lengyel vászony 'T  -  *8’ esetleg *8* -  *9*: az értelmes szavak esetleg a nyolc és 
kilenc magyar számnevek laterális, nazális, palatális hangját utánozzák. (Más 
példa, mint a 4.7.-ben idézendő csingilingi az affrikátát is jelezheti). A meg
lehetősen ritka formát a 4.3.1. Lengyelország szava fonetikailag jobban közelíti a 
természetes magyar számnevekhez.

Karika Péter Túrás Tamás: mondókákban gyakori, esetleg a Karika név 
kapcsolatban állhat a 4.3.1. karika ’6' szavával. A nevek pozíciójukat illetően a 
*9* -  ’IO* -  *11* -  ’12’ számok helyén állnak. így kiolvasónk is példája az in
doeurópai 12 természetes számot szerepeltető formáknak (2.1.). Azonban az 
itteni négy szó fonetikailag nem egyeztethető nemzetközi vagy magyar számok
kal.

precc: zárószó (vö. 4.2.)

4.3.1. Változatként ugyanitt közölt forma:

Éggyem, kettem, hábor; német, ökör, karika 

1 2 3 4 5 6

Lengyelország birbic, klikk!

8 9 záró szó

Kivétel nélkül a magyar számokra épülő valóságos fonorejtvény. A már 
érintett magyarázatokat nem ismételve, csupán arra utalhatunk, hogy az T ,  *2’ 
és valószínűleg a *3’ (hármam), *4’ (négyem), ’5’ (ötöm), *6* (hatom) szavak bir
tokos személyraggal fordulnak elő.

Karika: a magyar hat tőmagánhangzójának analógiája ’hatom*.
Lengyelország: a laterális, palatális, nazális a nyolc szót általában utánozza. 

Ez esetben egy szónak kell tartanunk. Ha hét részre bontjuk, a lengyel birtokos 
személyragos T  (hetem), az ország a nyolc laterális-tremuláns vonásait és az o 
magánhangzót tükrözi.

birbic: ritkán előforduló alak, a kilenc fonetikai felépítését (két szótag, záró 
-c, közbülső -r- -  -/-) igen pontosan tükrözi.

kukk: záró szó.
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4.3.2. Egy másik kiolvasó14 jegyzetében fordul elő az íberbúbor alak, köze
lebbről meg nem határozható szám helyett. A fentiek (4.3.) értelmében ez leg
valószínűbben *3* -  ’4r lehet.

4.4. Égyedém, bégyedém, tikválára,

1 2  4

szól a rigó rigoncára.

? ? ? 4

Cémárú csörgőre Széket Kata, komé dija,

6 7 8 9 ?

Adrija, dórija Arany János lotty!

8 9 ? ? záró szó

Égyedem, bégyedém, tikválára: magyar T  és ’2’, indoeurópai ’4’, ma
gyarázatot lásd fentebb (4.3. és 4.2).

szól a rigó rigoncára: a sor eleje értelmes, a rigoncára szó nyilván ’rik- 
kantásra, rikkantássaP értelmű és két forrásból származik. Egyrészt a tifafálára 
’4* rímes párhuzama, fonetikailag ugyanúgy egy háromszótagos számnév rigón- 
ca ragozott alakja, fonetikai vonásai alapján az indoeurópai 9 4* megfelelőjét 
látjuk benne. Ebből visszafelé formálódott ki a rigó ~ rigonca párhuzam, amely 
az értelmes rész megszövegezését befolyásolta. Ez a rész azonban éppen értel
mes és értelmetlen voltánál fogva sokféle változtatásnak esett áldozatul. (4.4.1. 
és 4.4.2. rikoncára és virgoncára, más magyar változatokban rakoncára és ri- 
koncáro.15 A közös vonás mindenütt az, hogy az első 94’ szóval rímeltetik). A 
rigó ‘madár’ volta összefügg a későbbi ’6 -  *7* cinegét szerepeltető változataival, 
amelyek később a madarat szó szerint emlegetik.16 Ez a megoldás értelmes 
kiolvasóinkban általános, ahol az elmondott történet annyiban áll, hogy valami 
állatot emlegetnek, és ezt a záró szó hessenti vagy űzi valahová. A kiolvasók 
gyűjtői elfelejtették feljegyezni, hogy ez a szűzsé egybevág-e a kiolvasó céljával: 
pl. fogó vagy hunyó lesz-e a kiszámolt.

cérnám csörgőre: indoeurópai *6’ -  9T  (pl. latin sex-t septem stb.), amelynél a 
magyar c- és cs- a szibiláns szókezdetet, az -m- és -rg- hangkapcsolat a szóbel- 
seji összetett mássalhangzókat (-ks, -pt-) utánozza. Más változatok (4.4.1. cér
nám cérnára, 4.4.2. ugyanaz, egyéb helyen cémárú cinegére stb.) is ezt a fonetikai 
megoldást képviselik.

Széket Kata: helyzeténél fogva *8* -  *9’ lehet, közeli változatai (4.4.1. Siivek 
Kata, 44.2. Szeged Kata) ugyanezt a fonetikai mintát képviselik. Közvetlen 
magyar vagy más természetes számmal nehéz összekapcsolni. Két lehetőség 
kínálkozik mégis: az indoeurópai *7* (pl. angol seven) s-V -C -V -C  formái, il-
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íbor nábor ’3’ -  ’4’: voltaképpen a magyar három -  négy számpár leszár
mazottja. Az alábbi (4.3.1. és 4.3.2.) példák hábor német és iber búbor adatai 
jelzik a három > hábor alakváltozást, majd a négy szókezdő/i-jének átvételével 
keletkezik a nábor alak. Ez éppen a szókezdő hang miatt nem ikerszó, hanem 
egy szópár egyik fele. Ikerszó-alakú viszont az említett iber búbor forma.

ökör bika ’5* -  ’6’: a magyar öt szókezdő hangjából elvont szópár, a két tag 
között jelentésbeli összekapcsolással, ami egyébként elég ritka a kiolvasok 
között.

lengyel vászony T  -  '8’ esetleg *8’ -  ’9’: az értelmes szavak esetleg a nyolc és 
kilenc magyar számnevek laterális, nazális, palatális hangját utánozzák. (Más 
példa, mint a 4.7.-ben idézendő csingilingi az affrikátát is jelezheti). A meg
lehetősen ritka formát a 4.3.1. Lengyelország szava fonetikailag jobban közelíti a 
természetes magyar számnevekhez.

Karika Péter Túrús Tamás: mondókákban gyakori, esetleg a Karika név 
kapcsolatban állhat a 4.3.1. karika ’6* szavával. A nevek pozíciójukat illetően a 
’9’ -  ’IO’ -  ’l l ’ -  ’12’ számok helyén állnak. így kiolvasónk is példája az in
doeurópai 12 természetes számot szerepeltető formáknak (2.1.). Azonban az 
itteni négy szó fonetikailag nem egyeztethető nemzetközi vagy magyar számok
kal.

precc: zárószó (vö. 4.2.)

4.3.1. Változatként ugyanitt közölt forma:

Éggyem, kettem, hábor; német, ökör, karika 

1 2 3 4 5 6

Lengyelország birbic, kukk!

8 9 záró szó

Kivétel nélkül a magyar számokra épülő valóságos fonorejtvény. A már 
érintett magyarázatokat nem ismételve, csupán arra utalhatunk, hogy az T ,  ’2* 
és valószínűleg a ’3’ (hármam), *4’ (négyem), ’5’ (ötöm), ’6’ (hatom) szavak bir
tokos személyraggal fordulnak elő.

Karika: a magyar hat tőmagánhangzójának analógiája ’hatom’.
Lengyelország: a laterális, palatális, nazális a nyolc szót általában utánozza. 

Ez esetben egy szónak kell tartanunk. Ha hét részre bontjuk, a lengyel birtokos 
személyragos 'T  (hetem), az ország a nyolc laterális-tremuláns vonásait és az o 
magánhangzót tükrözi.

birbic: ritkán előforduló alak, a kilenc fonetikai felépítését (két szótag, záró 
-c, közbülső -/*- — -/-) igen pontosan tükrözi.

kukk: zátő szó.
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4.3.2. Egy másik kiolvasó14 jegyzetében fordul elő az íberbúbor alak, köze
lebbről meg nem határozható szám helyett. A fentiek (4.3.) értelmében ez leg
valószínűbben ’3’ -  ’4r lehet.

4.4. Égyedém, bégyedém, tikválára,

1 2  4

szól a rigó rigoncára.
? ? ?  4

Céntárú csörgőre Székét Kata, komódija,

6 7 8 9 ?

Adrija, dórija Arany János lotty!

8 9 1 1  záró szó

Égyedem, bégyedem, tikválára: magyar T  és y2\ indoeurópai ’4’, ma
gyarázatot lásd fentebb (4.3. és 4.2).

szól a rigó rigoncára: a sor eleje értelmes, a rigoncára szó nyilván ’rik- 
kantásra, rikkantással’ értelmű és két forrásból származik. Egyrészt a tikválára 
*4’ rímes párhuzama, fonetikailag ugyanúgy egy háromszótagos számnév rigon- 
ca ragozott alakja, fonetikai vonásai alapján az indoeurópai ’4’ megfelelőjét 
látjuk benne. Ebből visszafelé formálódott ki a rigó ~ rigonca párhuzam, amely 
az értelmes rész megszövegezését befolyásolta. Ez a rész azonban éppen értel
mes és értelmetlen voltánál fogva sokféle változtatásnak esett áldozatul. (4.4.1. 
és 4.4.2. rikoncára és virgoncára, más magyar változatokban rakoncára és ri- 
koncáro.15 A közös vonás mindenütt az, hogy az első ’4* szóval rímeltetik). A 
rigó ’madár’ volta összefügg a későbbi ’6 -  yT  cinegét szerepeltető változataival, 
amelyek később a madarat szó szerint emlegetik.16 Ez a megoldás értelmes 
leolvasóinkban általános, ahol az elmondott történet annyiban áll, hogy valami 
állatot emlegetnek, és ezt a záró szó hessenti vagy űzi valahová. A kiolvasók 
gyűjtői elfelejtették feljegyezni, hogy ez a szüzsé egybevág-e a kiolvasó céljával: 
pl. fogó vagy hunyó lesz-e a kiszámolt.

cémárú csörgőre: indoeurópai ’6’ -  ’T  (pl. latin sex-, septem stb.), amelynél a 
magyar c- és cs- a szibiláns szókezdetet, az -m- és -rg- hangkapcsolat a szóbel- 
seji összetett mássalhangzókat (-ks, -pt-) utánozza. Más változatok (4.4.1. cér
nám cérnára, 4.4,2. ugyanaz, egyéb helyen cémárú cinegére stb.) is ezt a fonetikai 
megoldást képviselik.

Széket Kata: helyzeténél fogva ’8’ -  ’9* lehet, közeli változatai (4.4.1. Siivek 
Kata, 44.2. Szeged Kata) ugyanezt a fonetikai mintát képviselik. Közvetlen 
magyar vagy más természetes számmal nehéz összekapcsolni. Két lehetőség 
kínálkozik mégis: az indoeurópai *T (pl. angol seven) s-V -C -V -C  formái, il-



KISHEGYESI FONOREJTVÉNYEK 77

lctvc hasonló helyeken megtalálható magyar ikii -  pikii, cíber -  bíbér (vö. 4.5. és 
4.11.) alakokból elvonható i-C-V hangsor. Ez utóbbi távolabb áll, az előbbit 
más adatok nem támogatják. Mindkét feltételezés elfogadásakor a Széket ala
kot vesszük eredetinek, ehhez a keresztnév (Kata) valószínűleg a -g- vagy -k- és 
a -h- azonosítása útján társult. Kiolvasókban gyakoriak a személynevek (pl. Bíró 
Matyi, Karika Péter; Túrás Tamás, Arany János, Hajdú sógór, Mikii Jancsi, Péter 
bácsi, Kopasz Péter; Paprikajancsi, sok esetben csak keresztnevek, néha több
ször is váltogatva: Simi, Samu, Sámujel, Dini, Dani, Dánijel), a példák tanúsága 
szerint elsősorban metrikai és fonetikai funkcióban. Ha tehát a Széket szóból 
indulunk ki, a Kata név fonetikai párhuzamként értelmezhető. Fordított eset
ben (ha a Kata névből indulunk ki), ez az összefüggés bonyolultabb. Egyébként 
is a Kata nevet nehezen egyeztethetjük valódi számnévvel. A magyar hat, indo
európai quattuor ’4’ számításba jöhetne, de konkrét bizonyítékunk egyetlen ma
gyar személynévnek számnévvel való egyeztetésére sincs kiolvasóinkban. A Ka
ta a kiolvasóban hátrább is van, hogy ’4’ legyen a jelentése. Ha mégis a magyar 
hat származékának nevezzük, egyetlen ilyen fono-név-rejtvény jellegű példánk.

komédija: rímel a 2 + 2 szótagos Széket Kata névre (és változataira), vele vi
szont a .következő adrija dórija szavak (és változataik) rímelnek. A szó ön
magában számnévvel nem egyeztethető, esetleg az utána következő szavakkal 
összefüggésben mégis erre utalhat. (Lásd alább.)

Adrija, dórija (4.4.1. és 4.4.2. dórija, dórija) valószínűleg az indoeurópai 
kiolvasókban *9* helyen igen gyakori dove, dovery, dova, dover, douver, dovera, 
devera, dovas, danver, dobéra, dathera, dojfra, dabbera, defra, dowr, debera, 
dara, dickera, daither, defri, debber, dather, stb. leszármazottja. Ezt erősíti m eg, 
hogy éppen ezt a formát (dórija) ismétlik kiolvasóink és a komé-dija szó 
második fele is erre rímel. Mivel e számnév d-r töve visszatér a magyarban, nem 
kereshetjük benne az indoeurópai természetes ’IO’ számnév -d  kezdetű elemeit 
(pl. decem, dix-, stb), illetve ennek valamilyen származékát.

Arany János: az egyébként népszerű költő-név szerepeltetése a kiolvasók
ban szokatlan. 4.4.1. változata ara János lottyf tulajdonképpen 'arra, János 
kifelé!* értelmében, ebből elvben fejlődhetett félreértéssel Arany János alak, azt 
viszont nem tudjuk igazolni, melyik az eredetibb forma. 

lotty: záró szó 
Változatai:

4.4.1. Égyedem begyedem tikválára, szól a rigó rakoncára 
1 2 4 ? ? ? 4

Cémárú cérnára Süvek Kata, komédija,

6 7 8 9 ?

dórija dórija ára János lottyf 

8 9 záró szó ? záró szó
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(Részletes magyarázatát lásd 4.4 megfelelő szavainál.)

4.4.2 Ödöm, bödöm öt mázsára szól a rigó virgoncára 

1 2 5 4 ? ? ? 4

Cérnám cérnára, Szeged Kata, komédija,

6 7 8 9 ?

dórija, dórija, Arany János lotty!

8 9 ? ? záró szó

öf mázsára: az ör az ödöm bödöm -ö- hangjai miatt került ide. (Egyéb 
szavainak részletes magyarázatát lásd 4.4. megfelelő szavainál.)

4.5. Ekéte, békéié, cukkor, bé 

1 2  3 4

Áberf fábér doniiné

5 6 7

Iku-pikii, csóra piknt puff!

8 9 10 záró szó

Ekéte bekete: ’V -  ’2’ magyar egyedem begyedem.
cukkor: indoeurópai *4’, lásd 4.2. és 4.4. A kiolvasók szópárjainak jellemző 

vonása, hogy a két szám bármelyikének helyén állhat bármelyik.
bé: etimológiailag egyedül az indoeurópai ’5’ (pl. görög pente) hozható vele 

kapcsolatba, talán a reduplikációnak érzett formák (latin quin-que, gallpem-pe 
stb.) egyszerűbb egyik fele. Ennél sokkal valószínűbb, hogy csak morfológiai 
okokból létrejött alak, az előző szó háromszótagossá tevése (icukkorbé), a 
következők egyikével rímclés (domine) és az egyszótagos záró szó (puff!) alaki 
párhuzama hozták létre. Hasonló felépítésű első sorok több kiolvasóban talál
hatók: Cirmos cica haj, Dunába úszik éty pék, Égyedcm begyedem tenger tánc, 
Falu végin van ety ház, Kis utcába süt a nap, Német asszony tráj, Temerimbe 
vót eggy bót, Vékony cérna kender hám stb. mindegyikben négyütemű sorrit
mussal 3-2 / 3-2 / 1-2 / 1 alakban. Ez a ritmikai magyarázat önmagában is 
kielégítő, az etimológiai magyarázat nem feltétlenül szükséges.

Áber fáber: indoeurópai szópár, vagy a fentebb (4.2.) már tárgyalt ala bala 
’i r  -*12’, vagy a fentebb (4.4.) már említett adrija dórija ’8’ -  ’9’ hove -  dovbe, 
hovery dovery, over -  dover, óva -  dova, hovera -  dovera, sovas -  dovas, anver -  
danver, hovera -  povera, overro -  coverro, quoather- quaather, cobera -  dobéra,
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rover -  dover, othcra -  dathera, avera -  cavcra, offra -  doffra, honty -  komy, pat
téra -  covera, seckera -  leckera, lowra -  dovvra, cother -  quaíhcr; -  dara,
obera -  dódéra, korther -  daither, gother -  dather stb. kiolvasók számjainak min
den nehézség nélkül megfelel.

dominó: valószínűleg a dominusz szó vocativusa, jelentése ,uram!\ Termé
szetes vagy kiszámoló számnévvel való egyeztetése sikertelen. Rímel az előző 
két bé szóval. Nagyon valószínűtlen, hogy a faber szóval együtt latinul'volna 
értelmezendő.

Iku-pikii csóra pikii: az iku-pikii (4.1.), aka-fuka (4.2.), tikataka (4.4.) és 
rokonaik szópárjaival azonosítható, voltaképpen egy i + k + V szótő ismétlése, 
olyan formában, ahogy ezt az előbb (4.1.) az aka fuka  ... luka formákban meg
találtuk. E z a 2 / 2 / 2  +2  szótagos felépítés igen kezdetleges számolási elvet 
tükrözhet, ugyanakkor metrikai és ritmikai sémaként ismeretes a kiolvasókban 
és más mondókákban is (Pl. inc / princ / te vagy odakint! //; Ety kettő három / 
Nincsen nekem párom / Fogaggyunk eggy icce borba, hogy ez tizenhárom! //; 
Fű fű fu  / Szép ződ fű  / Erety ki te natyfülű //; Bóha itt / bóha ott / biz a bóha 
megugrott //; BudáZw / Bécsbe / jukas kemencébe//; Kik / búk / békaluk //; Lap 
lap lap / levelező/#/? / rá van írra nagy betűve, hoty te szamár vagy //; stb, stb.) 
Ezt általában N X A i  4- N X A2 + 2N X A3 alakban írhatjuk fel, és a példák 
szerint 1 + 1 -l- 2 szótagtól elvben akár 8 + 8 + 16 szótagig terjedhet. Ennek 
alapján a csóra- szó olyan bővítés, amelynek konkrét (számnévi) jelentése nem 
valószínű, és ezért az iku szónak is absztrakt számjelentést tulajdoníthatunk. Itt 
»8’ -  *9’ -  *10’ pozíciókban fordul elő, a párhuzamul idézett hasonló példák vi
szont T  -  *2’ és ’8’ -  ’9’ értékűek. Ezért valószínű, hogy eredetileg különböző 
értéke lehetett. Közvetlenül természetes számmal, de valamely kiolvasó sajátos 
számaival azonosítása nem egyszerű. Mivel a kiolvasó végén található, nagyobb 
számértéket tulajdoníthatunk e formának. Biztosan nem a magyar számne
vekből származik, pontos eredetét egyelőre nem tudjuk kimutatni.

puff: záró szó.

4.5.1. Változata: Égyedem, bégyedem, klikkér bé.

1 2 3 4

Ábel, fábel dominó!

5 6 7

Iku-piku Sári miku, buff!

8 9 10 záró szó

(Az egyes szavak értelme pontosan megegyezik a 4.5. szövegével.)
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4.6. Énedem, benedem, Tibor, tábor.

1 2 3 4

Csúza búza be.

5 6 ?
Énedem benedem: T  -  *2’ magyar egyedem begyedem.
Tibor tábor: szópár, itt *3’ -  ’4’ értelemben, talán a magyar három termé

szetes számnév nyomán is. (Vö. 4.3. íbor nábor, 4.3.1. és 4.3.2. eltérő alakokkal 
is.) A Tibor személynév és a tábor köznév utólagos értelmesítés eredménye.

Csúza búza: itt *5’ -  ’6* helyén, talán a magyar öt-hat fonetikai szópárja is 
hatott kialakulására, de közvetlen számértékét kimutatni igen nehéz. (Vö. 4.7. 
gúcse vúcse és az ott kifejtett magyarázat.) Ehhez képest a búza köznyelvi szava 
utólagos értelmesülés, eredeti a jelentés nélküli -  úza ~ úcse alak lehetett.

bé: a nehezen értelmezhető szó (itt talán csak zárószó?) magyarázatát lásd
4.5. bé szavánál. A 2 + 2 + 1 szótagos végződés általános a mondókáinkban és 
kiolvasóinkban. Az egész kiolvasó igen rövid, mivel azonban még rövidebb 
szövegeket is használnak kiolvasásra (pl. Ádám, Éva, éde szilva, ham!! Éty, 
kettő, három, te vaty ki; Kik-buk békaluk; Kis tuskó, natytuskó, bum! Szál, szál, 
szalmaszál, erety ki te nagyszamár! stb.), ezt nem tarthatjuk töredéknek, hanem 
teljes értékű kiolvasó szövegnek.

4.7. Enége, benége, gúcse, vúcse,

1 2  3 4

szaszmalanga, csingilingi.

5 7 5-6 1 6 ? 7-8 ?

Dáválá dáválá diksz!

8 9 10

Enége benége: T  -  ’2* magyar egyedem begyedem.
gúcse viicse: kapcsolatban a fenti (4.6.) ’5’ -  ’6’ értelmű csúza búza alakkal, 

valamint az alábbi (4.8.) azonos helyen előforduló tincsi tancsi ’3’ -  *4’ formák
kal, legalább háromféle magyarázatot kísérelhetünk meg. Ha a szópárok -cs-V 
~ ncs-V  elemeit tartjuk eredetinek, akkor mindhárom szópárt együvé tar
tozónak vélhetjük. A magyar ikerszavak természete miatt alakulhatott ki az -i, - 
a - u -  vokális hármasság, a v- -  g- és b- cs- szókezdet, valamint az ugyancsak 
háromféle szóvégző magánhangzó különbsége: e-, -a, Ez esetben bonyolult 
nyelvfejlődést és fonetikai változást kell feltételeznünk, és a kiinduló számnevet 
mégsem tudjuk megnevezni. Ha a tincsi tancsi alakot elválasztjuk a többitől 
(lásd ezt a megoldást 4.8.), a már említett -úza -  úcse alakból kell kiindulnunk.
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Ehhez egyetlen lehetőségként az indoeurópai s-iks, s-iz és rokonai (pl. 
német sechs, orosz seszty stb.) valamilyen leszármazottját kapcsolhatjuk. Végül 
a következő szavak (,szaszmalanga» csingilingi) jelentését és hangutánzó voltát 
figyelembe véve a mostani szópárt is jelentés nélkülinek nevezhetjük. Egyik 
sem megnyugtató megoldás.

szaszmalanga: már tagolása sem egyértelmű, lehet akár két számnév is, min
denképpen erős hangutánzó színezettel. Első fele talán kapcsolatba hozható az 
indoeurópai *T (pl. septem, szem* stb.) néhány, sz- és -m elemet tartalmazó 
változatával. A külön vett második fél (-langa) ugyanúgy értelmezhető, mint a 
következő szó (csingilingi), a szópár veláris -  palatális váltakozását nem könnyű 
akár a sechs -  sieben analógiájára is magyarázni.

csingilingi: magyar hangutánzó szó, a -ng- nazális palatoveláris vonatkozásai 
miatt esetleg a magyar természetes szám ’8’ származékaival hozható kapcsolat
ba. (Vö. a 4.3. lengyel szavához fűzött megjegyzéseket). Az affrikáta is ezzel 
függhet össze, bár lehet a később (4.8.) értelmezendő tincsi tancsi analógiája. E 
szó is lehet egy vagy két szám értékű, tagolásának megfelelően.

dáválá dáválá diksz!: indoeurópai kiolvasó ’8* -  ’9’ -  ’IO* szavai, igen sok 
változatban ismert Cv-v-VCV alakban az első két számra, a ’IO* voltaképpen az 
indoeurópai természetes *10’ szám (pl. latin decem) átalakítása. Néhány példa 
a három számra:17 hovery dovery dik, over dover dik, cother quather dix, hovera 
dovera dick, howvas dowvas dik, hevera devera dick, sowva dowva dik, anver 
danver dic, hovera povera dick, overro coverro dicks, overa covera diks, rover 
dover dick, avera cavera dicks, obhera cobbera dix, offra doffra dicks, hovera 
govera dix, cauvera dabbera dick, hovera covera dikj gother dather dix stb., stb. A 
magyarban a ’9* d- forma egyszerű megismétlésével adják az első szópárt. A 
diksz! felkiáltásszerű hangalakjával egyszersmind a záró szó szerepét is betölti.

4.8. Enége, benége, tincsi, tancsi

1 2  3 4

Hajdú sógor Mikii Jancsi.

1 1 1  1

Kunt kum Péter bácsi, kukurijá vász.

1 1 1 1 1  1 záró szó

Enége benége: T  -  ’2’ magyar egyedem begyedem.
tincsi tancsi: ikerszóként képzett szópár, kapcsolatait más formákkal lásd 

(4.8.) gúcse vúcse. Ha önálló szópárnak tekintjük, egyedül az indoeurópai 
természetes szám ’5’ C-i-m-CV alakjából (pl. német fiinf, kelta pempe, latin 
quinque stb.) magyarázhatjuk. Ez esetben a magyarban az -i- forma az ere
detibb. Ehhez a legközelebb áll a román cinci ’5y természetes számnév. A kiöl-
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vasó szópárja az említett párhuzamok alapján is lehetett eredetileg ’5’ -  ’6’ 
jelentésű, a jelen szövegben előbbre került a *3* -  ’4’ helyére. A tincsi tancsi 
asszonáncot alkot a következő sor két szavával (Mikii Jancsi), és az amúgy 
nehezen értelmezhető személynév fonetikai kialakításához is hozzájárult.

Hajdú sógor Mikii Jancsi: voltaképpen értelmezhető szöveg, nem számne
veket tartalmaz. Az egyes szavak idekerülésekor talán figyelembe veendő a *6’ 
pozíciójú sógor szókezdő s- hangjának az indoeurópai természetes számnévvel 
(’6’ sex) való közelsége. A fentebb (4.3.) már említett *7* -  ’8’ szópárban előfor
duló nazális + affrikáta (vö. magyar nyolc) valamilyen mértékben befolyásol
hatta a ’8’ pozícióban szereplő Jancsi kiválasztását.

Kum kitm Péter bácsi, kiikiirijá vász: voltaképpen értelmezető szöveg, nem 
kizárt, hogy bennük szerbhorvát szavak (kuni, ’koma’, kukurekati, ’kukorékoP, 
vasz ’többes szám 2. személyű személyes névmás genitivusza’), illetve az azonos 
jelentésű magyar szavak (koma, kukorékol) szerbhorvát hangalakjának nyoma 
is megtalálható. Az egyes szavak külön nem egyeztethetők természetes vagy 
kiolvasó számnevekkel. Ez számításba jöhetne a Péter névnél (lásd a cother 
quather ’8’ -  ’9’ alakokat fentebb, a 4.7. dáválá dáválá szavainak párhuzamai 
között), de voltaképpen legfeljebb másodlagos egyezésre gondolhatunk. A 
kukurijá vász a kiolvasó záró részeként is megáll. (Ehhez vö. a 4.2. bámbuszká 
szavához fűzött magyarázatot.)

4.8.1. Változata: Égyedem, begyedem, tincsi, tancsi.

1 2 3 4

Rag lé sógor Midi Jancsi

1 1 1 1  1

Kuni, kum, kukurá, vász!

1 1 1 1

Megegyezik a (4.8.) szövegének szavaival. Egyéb megjegyzések:
Rag lé: a fenti Hajdú helyett, valószínűleg egy pozíció.
Mitli: fenti Mikii, a szóközépi hangtorlódás -A7-, -ti- nem valószínű, hogy 

összefüggésbe hozható az indoeurópai természetes számnevek hasonló hang
torlódásaival (pl. latin quattuor — -ttv-, quinque = -nkv-, amelyek éppen a ’4’ -  
’5’ pozícióban vannak).

Kum kum kukurá vász: az eltérés a fenti (4.8.) formától abban áll, hogy az 
ott a rím (tancsi -  Jancsi -  bácsi) által is erősített betoldás (Péter bácsi) itt 
kiesett. Ez a körülmény is bizonyítja, hogy aligha volt következetes számértéke. 
A kukurá — kukurijá alakok különbsége nyelvi tény, nem a kiszámolás funk
ciójából magyarázható.
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4.9. Hirgi, birgi, harga, nyarga

1 2 3 4

Szú, sza, szó, bek, kivagy!

5 6 7 ? záró szó

Az első négy szó madárnyelvi formájú, a számok első szótagjaihoz -rgV tol
dalék járul.

Hirgi birgi: magyar szópár, az T  -  ’2’ valamilyen egyszótagos kiszámolóbeli 
változatához (mint amilyen az ec-pec) hozzáadott madárnyelvi toldalékkal: hi 
+ rgi -  bi + rgi. Egyébként nemzetközi anyagban is előfordul az ’l ’ -  ’2’ ilyen 
rövidített változata (vö. 4.2. antan-) pl. i -  ti alakban. A magyarban ily módon 
egy eredeti ibi szópárt tehetünk fel, amely a számolás igazán egyszerű formája. 

harga: magyar három első szótagja, madárnyelvi képzéssel: ha 4- rga. 
nyarga: magyar négy kezdete, madárnyelvi képzéssel; a harga alakkal szó

párba állítva: ne + rga > nya 4- rga.
szú sza szó: két fonetikai rendszer tükrözése. A magyarban az ö t -  hat -  hét 

fonetikailag összecseng (K+f), az indoeurópaiban viszont a szókezdő s- figyel
hető meg (pl. angol six, seven ’ó* -  T ) . A magyar számnevek egyszótagosak, 
több indoeurópai nyelvben a ’6’ -  T  is azok (pl. francia six -  sept), de például a 
délszlávban nem (scdam ’7’). Ezért valószínűbb, hogy a magyarból indult ki a 
három számnév ilyen megformálása. Arra a kérdésre, miért nem folytatják itt is 
a madárnyelvi képzést, nem tudunk magyarázatot adni. A két sor még párhu
zamos is lenne, ha követnék a madárnyelvi képzést.

bek: pontosan értelmezhetetlen (vö. 4.5. bé magyarázatát), itt is befejez egy 
sort.

kivagy: "kint vagy!" záró szó.

4.10. Ödödöm, bödödöm, cickon, bödödöm,

1 2 3 4

cár, cuppá, vmyá luká, cíbért bíbért bokkl

5 6 ? ? 9 10 záró szó

Ödödöm bödödöm: ’V -  yT  magyar eredem  begyedem. 
cickon bödödöm: a bödödöm ismétlést yT  és ’4* pozíciókban lásd (4.2.) an-

tanténusz -  szórakaré/iw$z. A cickon indoeurópai *4* párhuzamait (szóráká, cuk-
kor9 klikkér stb.) lásd ugyanott.

cár cuppá: közvetlen párzhuzam nélkül, esetleg mégis (4.4.) cémárú csörgőre 
indoeurópai ’6’ -  T ,  különös tekintettel a szókezdő 5- ~ c- kapcsolatára. Eset
leges egyéb kacsolatát lásd a következő szónál.
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vmyá luká: közvetlen számjelentése ismeretlen. Vagy szerbhorvát átvétel 
(emellett szól a szókezdő mássalhangzó-torlódás), ezcsetben talán vrh Inka 
,magas liget’ vagy valamilyen hasonló szószerkezet lehetett a kiinduló pont. 
Elképzelhető az is, hogy a fonetikai párhuzamba állított cár cuppá -  vmyá luká 
(mindkettőben á-r + u-C-á fordul elő) valamilyen módon összefügg az előbbi
ekből már ismert (4.1.) akafuka, funda Inka szavakkal. A különböző szövegű 
kiolvasok csakugyan könnyen befolyásolhatták egymás szövegét.

cíber bíbér: indoeurópai szópár (vö. 4.5. áber fábér, 4.6. ííbor tábor, és 
különösen 4.3. íbor nábor)y az indoeurópai kiolvasókban is különböző helyen, 
gyakran ’8’ -  ’9’ pozícióban.

bokk: záró szó
5. Más kishegyesi kiolvasókban is előfordulnak értelmetlen szavak, szószer

kezetek. Ezeket egyenként kell magyarázni. Csupán ízelítőnek néhány példa. 
I .18 Abrakadabra »varázsszó’, madárnyelvi hangalakja miatt kerülhetett kiol
vasókba (vö. 4.9.) -  5. Ákombákom  eredeti jelentése ,firkálás’, ikerszó, ezért 
került a kiolvasóba. -  7. Atala -  batala szól a harang: hangutánzó, de az 
egyedem begyedem hangalakjával való rokonsága is hozzájárulhatott, hogy kiol
vasó kezdetén szerepel. -  14. Écc, pécc, kimehecc! Hónapután bcgyühecc: 
metrikailag a kiolvasókhoz tartozik, az écc, pécc az eredem  begyedem rövid 
alakja. A következő sor cémárú cinégére szerkezete is kiolvasó-részlet (vö. 4.4.)
-  15. Egénye-begénye szész vész: tulajdonképpen T  -  ’2’ -  ’5’ -  ’6’ magyarázatát 
(4.9.) szú sza szó alatt. -  17. A kiolvasó végén: iber-bűbor (vö. legutóbb 4.10. 
cíber bíbér). -  18. Miklimakli: vö. (4.8.) Mikii Jancsi, (4.8.1.) Midi Jancsi. -  23. 
Inc princ: tulajdonképpen ec pec. -  33. Inc princ: lásd 23. -  34. Éttyem, péttyem, 
pitypalára: tulajdonképpen T  -  ’2’ -  ’4’, magyarázatát lásd (4.4.) É led em  
begyedem tikv’álára alatt. -  35. Inc princ: lásd 23. -  45. Két kis kakas össze
veszett Szédegét bédegét, ugyanez a kiolvasó egy másik változatában: Két kis 
kakas összeveszett, SzédégéU bédédél Huntól, mintái stb.: nyilvánvalóan az első 
két szó az egyedem begyedem hatása alatt, a harmadik lehet,hunytál’ értelmű és 
a kiolvasás tényére utaló, de lehet a harmadik és negyedik szó ’3’ -  ’4’ értelmű 
kiolvasó szópár is. Az utóbbi esetben közvetlen párhuzamot nem találunk. -  47. 
Kik-buk békaluk: esetleges magyarázatát lásd (4.1.) ak fűk fundaluk alatt. -  49. 
Ice bice cibere, neked mondom meny ki te!: az eleje nyilvánvalóan az ec pec 
kimehetsz nyoma. A cibere szónak többféle magyarázata is elképzelhető: ,kimc- 
hetsz’ (lásd 14), ,cinege’ (vö. 4.4.), stb. -  53... utánna a mónár fazekastól stol, 
stol, stol, fazekastól: a szó végének ismétlése általános a mondókákban, hogy 
éppen a stol alak ismétlődik, nem kizárt, hogy (4.9.) stíl, sza, szó mintájára 
eredetileg számértékű. -  55. dí, dá, dú, te vagy az a natyszájú: a kiolvasó 
szövege szerint ez a síp hangjának utánzása, esetleg számokra is utalhat (lásd 
53.) -  62. Ó, ó, ó, tündérkaszinó: nem lehetetlen, hogy a ’4’ kiolvasó szám 
fonetikai analógiájára (vö. 4.2. szórakaténusz). -  66. Inc princ: lásd 23. Ugyanitt 
változatban: pi, pi, pi: a szókezdet ismétlése általános mondókáinkban, min- 
dazáltal éppen ennek a hangalaknak az ismétlése összefügghet az idézett (vö. 
66.) kiszámoló-részlettel. 69. Szál, szálf szalmaszál: a felépítés 1 / 1 / 3  szótagos,
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az utolsó szótag rímel, ez általános a mondókákban, de van kiolvasó változata is 
(vö. 14.) -  71. Töve-böve, aggyá dinnyét!: lehetséges, hogy ez nemcsak a ,din
nyető’ ikerszóvá való továbbképzése, hanem az ödödöm bödödöm (vö. 4,10.) és 
az idézet cíber bíber (lásd 4.10) kiolvasó szópárok V-v-V közepének visszfénye 
is. -  73. Zsipp-zsupp, kendérzsupp: metrikai felépítését, ismétlését lásd 69. A 
zsipp-zsupp fonetikai felépítése utalhat a kiolvasok záró szavának (vö. 4.2. 
bámbuszká) több változatára, pl. huss, hopp, kukk, puff, bum, bokk stb.

6. Általában a következő megjegyzéseket fűzhetjük anyagunk értelmezé
séhez.

6.1. A közzétett több mint 70 kiolvasó-szövegből több mint 10 "értelmetlen” 
kiolvasó egészét vagy részleteit magyarázhatjuk a fenti elvek alapján. Olyan 
"értelmetlen" kiolvasót, amelyben semmi magyarázhatót nem találhatunk, a 
gyűjtött anyag nem mutatott fel. Ebből arra gondolhatunk, hogy kiolvasó szöve
geink általában is értelmezhetők e módon.

6.2. További mintegy 20 szövegben találtunk olyan részeket, amelyek a fenti 
módszerrel elemezhetőnek látszanak. Együttvéve a kiolvasók mintegy felében 
találunk olyan elemeket, amelyek fonetikája magyarázható e módszerrel.

6.3. Az elemzés nélkülözhetetlen előfeltétele, hogy a közölt anyag hiteles és 
lehetőleg teljes legyen. Példáink igazolják, hogy az egyes kiolvasók között van
nak kapcsolatok, ugyanakkor a fonetikai magyarázatok esetenként mások-má- 
sok. Ha a közlő csak egy-két kiolvasót közöl, vagy ezek bármilyen (általa értel
mezhetetlennek vált) csekély részét megváltoztatja, az elemzés tévessé vagy 
egyenesen lehetetlenné válik.

7. Mivel nem foglalkoztunk a fenti elemzésben?
7.1. Egy-egy községben, nyelvjárásterületen a kiolvasók történeti (folklór

történeti, nyelvtörténeti, metrikatörténeti) módon is vizsgálhatók. Ezenkívül 
kutathatjuk az egyes kiolvasók típusait, ezek elterjedését. Ezt egyetlen község 
még teljes anyaga alapján sem végezhetjük el: erre a magyar nyelvterület 
egészére kiterjedő, archívumszerű adattárral kellene rendelkeznünk.

7.2. A kiolvasók nyelvjárási formáit, az idegen nyelvből (jelen esetben 
szerbhorvát, német) való esetleges kölcsönzéseket csak akkor tudjuk érdemben 
vizsgálni, ha rendelkezésre áll a magyar és nem magyar kiolvasok legalább 
antológiaszerű adattára. Számunkra elsősorban a magyar adatok számának 
növelése fontos feladat. Mint példáink mutatták, már egyetlen község teljes 
anyagának elemzése is igen sok tanulsággal járhat. Egy nagyobb terület kiol
vasóinak legalább áttekintő ismerete további kérdések felvetéséhez, esetleg 
megoldásához vezethet.

7.3. A kiolvasók metrikája (ideértve a rímeket, asszonáncokat, alliterációt) 
és poétikája bizonyos fokig önálló témakör csupán. Amint erre elégszer utal
nunk kellett, a mondókákban, és általában a stróíikus lírai dalnál egyszerűbb 
formájú népköltési alkotásokban jelentkeznek az olyan törvényszerűségek, 
amelyeknek az egyes műfaji sajátosságok csak mintegy konkretizálása. Ha is
merjük például egy község teljes mondóka-anyagát vagy gyermekjáték-dal
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szövegkészletét, az már olyan egység, amelyen belül érdemben elvégezhető 
metrikai és poétikai elemzés. Ehhez ismét több gyűjtött anyagra van szük
ségünk.

8. Milyen további tanulságokkal járhat ez az elemzés?
8.1. Elemzésmódunk csak látszólag újszerű. Éppen hasonló műfajok (gycr- 

mekjátékdalok) homályosnak tűnő szövegeinek vizsgálatában folklorisztikánk 
már élt ehhez hasonló módszerrel.19 Úgy látszik, ez a módszer általában 
rögtönzött verses alkotások, játékszövegek elemzésére alkalmas, távolabbról 
rítusdalok, találós kérdések, de akár mesei szereplők nevei, hiedelemlényck el
nevezése is elemezhető ilyen módszerrel -  természetesen műfajonként eltérő 
módon alkalmazva a fonorejtvény kibogozásának módszerét.

8.2. Közvetlenül kiolvasóinkban azt a tanulságot láthattuk, hogy az egyes 
szavak, részek ugyanazon elv alapján (természetes számok, ritkábban más kiol
vasók számjainak fonetikai átalakítása) keletkeznek és magyarázhatók, de ese
tenként igen különböző módon. Egyazon kiolvasóban is a legkülönfélébb mó
don magyarázhatjuk az egyes elemeket. Mindez azonban nem önkénycskedés, 
a megszokott etimológiai módszerek félretevése. Kiolvasóink szavai szándé
kosan fonorejtvények, ezzel szemben a köznyelv legtöbb szavának meghatá
rozott jelentése és hangalakja van, amelyen nem lehet önkényesen változtatni. 
A kiolvasóban a pozíció a fontos, bármilyen szó előfordulhat, gyakori ezek 
szótagolása, a gyerekek olyan korban is játszanak kiolvasóval, amikor a valódi 
számolásról még nincs kialakult ismeretük. A kiolvasó rögtönzött műfaj, változ
tatások (éppen a jelentés sajátos volta következtében) gyorsan kialakulhatnak 
és elterjedhetnek. A fenti szómagyarázatok egyike-másika sosem volt tudatos a 
kiolvasót használók körében, már készen vették át a rejtjelezett hangalakot. 
Másokat maguk a játszók torzították. Mindezt tüzetes, helyi vizsgálattal leg
alább részben fel tudjuk deríteni. Most azonban nem ez volt feladatunk. Álta
lános összefüggésekre kívántunk utalni, ezzel téve lehetővé hasonló további 
vizsgálatok elvégzését. Hogy itt nem egyes szövegek összehasonlítása, hanem 
szövegek csoportjainak egybevetése a célszerű módszer, könnyen igazolhatjuk. 
Alább hozzuk az "értelmetlen" kezdetű kishegyesi kiolvasok T  -  *2* -  ’3* -  ’4’ 
pozícióinak példáját, melléállítva Barry 115 adatából néhány angliai példát. 
Nem az egyes szövegek, hanem a rendszerek hasonlósága feltűnő:

Kishegyes 
/Természetes magyar számnevek: 
egy -  kettő -  három -  négy/ 
(egyszerűsített helyesírással)

Abrakadabra ügyelj a szavamra 
Ádám Éva édes szilva 
Akafuka fundaluka 
Ákombákom szalmazsákom 
Antánténusz szórákáténusz

Angliai példák 
/Természetes angol számnevek: one -  
two -  three -  four; kelta számnevek: un -  
dau/dwy -  tri/tair -  pedwar/pedair/ 
(egyszerűsített helyesírással) 
zid did pam/f! tf/lid 
zitery ditery pamfery leetery 
yinty tinty tethery methery 
zeendi teedni tathery moothery 
yan tyan tethra lethra
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Atala-batala szól a harang 
Cirmos cica haj 
Duna Tisza Dráva Száva 
Ecc pccc kimchctsz 
Egenye bcgenye szćsz vćsz 
Egyedem begyedem ibor nábor 
Egyem kettem hábor német 
Egyedem begyedem keszkenőbe 
Egyedem begyedem tenger tánc 
Egyedem begyedem tikválára 
Ödöm bödöm öt mázsára 
Ekete bekete cukkor bé 
Enedem benedem Tibor tábor 
Enege benege gúcsé vúcsé 
Enege benege tincsi tancsi 
Egyedem begyedem tincsi tancsi 
Én te ő mi ti ők 
Egy kettő három (négy)
Ettyem pettem pittypalára 
Fű fű fű szép zöld fű 
Héja héja vaslapát 
Hirgi birgi harga nyarga 
Kik búk békaluk 
Kissámli nagysámli kiskecske 
nagykecske
Kistuskó natytuskó bum
Lap lap lap levelezőlap
O ó ó  tündérkaszinó
Ödödöm bödödöm cickon bödödöm
Piros kendő pi pi pi
Szál szál szalmaszál
Töve-böve aggyál dinnyét
Vékony cérna kender hám
Zsipp-zsupp kenderzsupp
stb.

een teán tether mether
ean teán thethera methera
hyna tyna para popra
yan tein edderim piderim
yan teán tether /ma/ mether /ma
yaan tyaan tetherum ethemm
iny tyn tethery fethery
haynil paynil para farthera
hayna payna para farthera
yant tant tideri miden
yan teán tither mither
ean /yan teen pearer pepperer
ine/een tine/teen tethera feathera
yain tain eddero peddero
in dai taípedewel
ín dal taípebere
am tani tethera methera
eina peina para/paira pattéra
ee/na tee/deena tethera fethera
onn ion tethera methera
ena tena tethra pethra
hena tena tethera fethera
an tan tethery fethery
yaan daan anitha aditha
yen taen tudder anudder
yan taen tedderte medderte
eina/aina peina para peddera
eina/einer deina/deiner para pepera
iny tiny tethery fethery
unna tina tether wether
ein tein tuthera futhera
eina mina/meina pera peddera
to an-ton taen peder
non tón pan pedar
eini beini bara batri
stb.

A két sorozat jellege nem azonos, mivel az angol kutató csak a "nem- 
természetes” számokat állította össze, különböző forrásokból (kiolvasok, kö
tésnél szemek számolása, juhok és más állatok megszámolása stb.), az értelmes 
kezdetű kiszámolókat, mondókákat nem közölte. Mégis ugyanazt a jelenséget 
láthatjuk a két példasorban: felismerhető fonetikai szabályosságokat, amelye
ket nem magyarázhatunk a véletlennel. Ugyanakkor az egymáshoz képest igen 
sokféle eltérés, változat arra utal, hogy az egyes alakok ez általános szabálysze-
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rűségen kívül még sokféle alaktani, hangtani változásnak voltak kitéve. Mivel a 
magyar kiolvasókban ez utóbbi vonások vizsgálata már megkezdődött20 (és 
amúgy is csak nagyobb anyag alapján lenne folytatható), ezzel a felismeréssel”1 
zárjuk értelmezésünket.

(1975) Voigt Vilmos

JEGYZETEK

1) A  kérdésről áttekintést ad a készülő Magyar Néprajzi és Folklór Lexikon kiszámoló, vala
mint a nemzetközi párhuzamokról a Világirodalmi Lexikon kiszámoló és kiolvasó címszava. (Bp. 
1976, sajtó alatt).

2) Még mindig a legteljesebb anyag Kiss Áron klasszikus kiadványában (Magyar gyermekjáték- 
gyűjtemény. Bp. 1891.) található. A Magyar Népzene Tára I. kötete. (Gyermekjátékok, sajtó alá 
rendezte Kerényi György. Bp. 1951.) elszórtan több kiolvasót közöl, természetesen csak a dallam
mal rendelkezőket. Mivel a kötetnek műfaji mutatója nincs, a "Szavak és kifejezések magyarázata" 
(879. laptól) és a "Dalszövegek mutatója" (911. laptól) című részekben a kezdőszavak alapján 
találhatók meg egyes szövegek. Némi további tájékoztatót ad tudománytörténeti kérdésekben: 
Kresz Mária: A  magyar gyermekjátékkutatás. Bp. 1948. Gyűjtési útmutató: Bakos József-Kerényi 
György: Útmutató a népi énekes-táncos gyermekjátékok gyűjtéséhez. Bp. 1953. Csak néhány met
rikai, stilisztikai, poétikai kérdésre utal: Katona Imre-Simon Zoltán-Varga Imre: A rigmusköl
tészet. Bp. 1955., 75 és 153. Katona Imre-Ortutay Gyula: Magyar népdalok I. Bp. 1970. 140-144. 
(második, bővített kiadása sajtó alatt) antológiájában néhány példa található. Az idézett művek
ben további irodalom található, voltaképpeni összegezés azonban eddig nem készült.

3) Kelemen József: Égyedem -  begyedem. Folklorisztikai és nyelvészeti tanulmány a kiolvasó 
gyermekversek kezdetéről. Szeged, 1937. (Nyelvészeti Tanulmányok: V ili.) Tulajdonképpen kü
lönnyomat a Népünk és Nyelvünk 1937. évi 4. és 5-6. számaiból. Adataira a következőkben gyak
ran külön forrásmegjelölés nélkül hivatkozunk.

4) Bolton, Henry Carrington: The Cöunting- Out Rhymes of Children. London, 1888.
5) Bariy, Michael: Traditional Enumeration in the North Countiy. Folk Life 7 (1969) 75-91. 

Gazdag további irodalommal. A  következőkben adataira és táblázataira gyakran külön forrásmeg
jelölés nélkül hivatkozunk.

6) Matijevics Lajos: A kishegyesi kiszámolók. In: Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke. -  Tanulmányok. Újvidék, 1969. 187-222. és kü
lönnyomat. A következőkben e munkára természetesen külön forrásmegjelölés nélkül hivatko
zunk. Itt köszönöm meg Matijevics Lajos segítségét, amellyel még publikálatlan egyéb gyűjtéséből 
további kiolvasókat is rendelkezésemre bocsátott. Ezeket itt nem elemeztem.

7) Fonetika és fonológia egy folklór műfajban, Nyelvtudományi Közlemények 88 (1976) 2. 
szám. (sajtó alatt).

8) Lásd például: Leont’ev, A. A : Papuaszszkie jazyki. Moszkva, 1974.68.
9) Vasmer, Max: Russishes etymologishes Wörterbuch. Az O. N. Trubacsov által kiegészített 

orosz kiadást használtam: Faszmer, Maksz: Etimologicscszkij szlovar’ russzkogo jazyka. III. 
Moszkva, 1971. 722-723. A "szórók" szóval az oroszban és egyebütt felbukkanó fonetikai különb
ségek éppen az ilyen, a kiolvasókra és mondókákra általában jellemző etimológiai "rend- 
hagyásokra" utalnak.

10) Barry. i. m.
11) Például Matijevics Lajos 1973-as kéziratos moholi gyűjtésében "Ajér bajér bufP alak ta

lálható.
12) Vő. Banyi. m.
13) Kelemen i. m. 28-30. összegezés.
14) Matijevics 21. lap, 17. szöveghez fűzött megjegyzés.
15) Kelemen 8.
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16) Idézi pl. Kelemen 8. V/A, sőt Kelemen 10,VI. is.
17) Barry i. m.
18) A továbbiakban Matijevics közlésének számozási sorrendjében haladunk és erre utalunk.
19) Lásd pl. Vikár Béla tanulmányait az "ispiláng" kezdetű játékról, amelyet ő  németből ere

deztet. (Irodalmát lásd TESz. II. 240). Melich János a hidasjátékkal foglalkozott, legkivált a "haja 
gyöngyöm haja" kezdetű résszel. (A kérdés mai összefoglalását lásd: Ujváfy Zoltán: Varia folk- 
loristica, Debrecen, 1975. 5-13.) A "Fehér liliomszál" kezdetű gyermekdal szövegvizsgálatát lásd: 
Hoppál Mihály-Voigt Vilmos: Strukturális folklorisztika, I-II. Dudapest-Szolnok, 1971.1. 124- 
128.

20) Matijevics 219^222.
21) Az utóbbi években a nemzetközi folklorisztika rendkívül felfokozott figyelemmel fordult a 

mai gyermekfolklór felé. Elsősorban a városi folklór mai formáit vizsgálták. A kutatásokból igen 
sok tanulságos következtetést vonhatunk le a kiolvasók értelmezését illetően is. Mivel azonban a 
most vizsgált anyag hagyományos közösség hagyományos módon gyűjtött folklóija, ezekre a szem
pontokra nem volt szükség külön kitérni.
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TRÉFÁS ÉS HUMOROS PRÓZAMŰFAJOK

A TISZA MENTE ANEKDOTÁI

Közel harminc éve gyűjtögetem már Zentán és környékén (Ada, Mohol, 
Péterréve, Martonos, Adorján, Oromhegyes, Tornyos, Kevi, Bogaras, Felső
hegy, Kispiac, Csóka, Jázova, Szcntmiklós) ezeket a -  talán nem is szigorúan 
vett -  anekdotákat.* Ugyanis a műfaji meghatározás szerint az anekdota sze
mélyhez kötött rövid, vidám történet. Nem föltétlenül hiteles, de a vége mindig 
csattanós. (Vagy ahogyan ezt népi megfogalmazásban egyik anekdotaalanyom, 
az öreg Kalmár Ferenc bácsi mondotta: -  Nem baj, ha nem igaz is, de szépen ki 
van találva! Fő, hogy durranika vége!)

Az általam lejegyzett népi anekdoták viszont nem minden esetben rövid, 
egyetlen epizódú történetek. Akad közöttük terjengősebb és összetettebb is, 
mint a hagyományos értelemben vett anekdota, azonkívül csattanó sem ül min
degyiknek a végén. Inkább talán "vidám históriák” vagy "derűs történetek" el
nevezés fejezné ki szabatosabban a népi humor Tisza menti válfajának lénye
gét, ha egyáltalán fontos a megnevezés... Tárgykörük egyébként mindenben 
megegyezik az anekdotáéval. Legtöbbször egy-egy falu, község, embercsoport 
életének derűs mozzanatait vagy visszásságait adják elő: a rászedést, a másik 
csúffá vagy bolonddá tételét, a zsugoriságot, a mérhetetlen gazdagőgöt, szerel
ni vágyást, a kisember megfelelni tudását, talpraesett helytállását vagy éppen 
együgyűségét... Mikor hogy! Szereplői között megtaláljuk a kiskanászt, bérest, 
napszámost, nagygazdát, kisparasztot, a juhászt, papot, kántort, kereskedőt, 
iparost, ügyvédet, orvost, polgárt, tisztviselőt, fináncot, katonát, a megesett 
lányt, koldust... Röviden: a hagyományos anekdoták jellemző alakjait, de nem 
mint típusokat, hanem élő, megnevezett személyeket. (Akad persze olyan

* L. Tőke István: Mosolygó Tisza mente. Zentai, Zenta környéki élcck, népi anekdoták. Fórum, 
Újvidék 1983.
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anekdota is, amelyben a történet színhelye jelöletlen, vagy amelynek hőse 
csupán a kezdőbetűivel szerepel. Mivel soha és sehol sem a bántás vagy a 
kegyeletsértés volt a célom, hanem mindig a régi néphumor mentésének szán
déka vezetett, az érintett falura vagy családra való tekintettel olykor csak a 
kezdőbetűt alkalmaztam, vagy még azt sem, ha az adott történet nem csupán 
egy helységre vagy személyre volt jellemző.)

AZ ANEKDOTÁK HITELESSÉGÉRŐL

Ismert tény, hogy az anekdota vándortermék, nemzetközi mikroműfaj. Egy- 
egy jó csattanóra épült históriából hamar válik országjáró történet, sőt a poli
tikai határokon túllépve az anekdota gyökeret ereszthet idegen talajban is. 
György Lajos írja és bizonyítja könyvében (Világjáró anekdoták, Bp. 1941), 
hogy a mai anekdoták tetemes része nem más, mint régi, nagy múltú anekdoták 
újra variálása, helyi színekkel gazdagodott átköltcsc. Éppen ezért merészség 
volna olyasmit állítanom, hogy ennek a kötetnek minden története egytől egyig 
hiteles Tisza menti anekdota. Bár könyvem szcmelvényanyagának válogatása 
közben kihagytam azokat a történeteket, amelyeken érződött az idegen íz, vagy 
amelyekben máshonnan olvasott csattanókra véltem ráismerni, akad mégis 
olyan história e gyűjteményben, amelyről -  tájnyelvi sajátság ide, földrajzi 
utalások oda -  a szakember könnyen megállapíthatja majd, hogy valamelyik 
vándoranekdotának helyi színekkel keveredett változata csupán.

Egy bizonyos: közlőim minden esetben "hiteles” történetként mesélték cl 
ezeket az epizódokat, melyeknek hőse valamelyik apai vagy anyai nagyszülő, 
közelebbi rokon, a család régi ismerőse vagy éppenséggel maga az anekdota cl- 
mondója volt.

Ha nem minősíthetők is kizárólag Tisza mentieknek az itt közreadott anek
doták, legyen szabad mégis felhívnom a figyelmet két megkülönböztető sajá
tosságra:

-  Szembetűnő az e tájon összegyűjtött anekdotáknak a bősége. Félezernél is 
több az általam lejegyzett derűs epizódok száma, s ezek közül -  a vándor
motívumok mellett! -  akad Tisza mentinek minősülő történet is bőven.

-  Másik jellemző sajátosság, hogy e történetek java részét a paraszti élet
mód, a cseléd- és részcssors teremtette, és hogy legtöbbjük a béres- és gaz
daviszonyt vagy a nagygazdaréteg fukarságát, szerzési vágyát példázza. Ezek
ben a paraszttörténetekben a lenézett béresek, részes aratók szolgáltatnak 
maguknak igazságot: pirítanak rá, állítják falhoz, teszik nevetségessé az őket 
megrövidíteni akaró nagygazdákat. Leggyakoribb fegyverük a furfang, a lele
ményesség, s ezzel élni úrral, gazdával, finánccal szemben mindig virtusszámba 
megy.

Ennek az éles társadalmi ellentétnek a gyökerei még a múlt század hetvenes 
éveiben lezajlott járásosztásig nyúlnak vissza. Ekkor ugyanis a Zenta város bir
tokában levő hatalmas legelőből 18000 hold elsőrendű termőföld került fölosz
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tásra. Ám ennek során -  csalás, megvesztegetés révén -  a zentai nagybirtokos 
réteg hatósági jóváhagyással semmizhette ki a földhöz jutni akaró nincstelen 
mezőgazdasági munkásságot. A járásosztás körüli kortcskedést és önző ha
szonlesést a kisemmizett szegénység sohasem tudta megbocsátani a nagygaz
dáknak. S habár a változó társadalmi és gazdasági berendezés azóta már 
jócskán összemosta az akkori vagyonkülönbségeket, az idősebb alsóvárosi kis- 
parasztok tudatában még ma is él az egykori szégyenteljes határrendezés 
emléke. Igazságosan, mint járásosztáskor!", "No, az is főtette ám a járásosztó 
kalapot!" -  idézik gúnyosan még most is a régi szólást, ha szövetkezeti vonalon 
vagy tagosítás alkalmával megkárosítva érzik magukat. S még a közelmúltban is 
találkozott olyan hajlott idejű alvégi, aki -  ha lakodalomban úgy hozta a han
gulata -  cldalolta a járásosztásról költött egykori gúnynótát:

Apáink bírtanak nagy legelőt,
Százszor is fölérte a most meglevőt.
De Berci nagy ésszel kigondolta, 
hogy azt a szegény nép ne jussolja.

Kimondta a nagy szót, azt a merészt,
Abból csak gazdagok vehetnek részt.
Mérnökök szeldelték fel a járást,
Sokan kaptak ott egészen új szállást.

Ne hagyj el, ne hagyj el, ó irgalom,
Sok helyütt hibázott a cirkálom.
Tirajla, tirajla, tirajla lom...

Persze, nem kizárólag csak a tűnőben lévő Tisza menti parasztvilág egykor 
élt jeleseit idézik és hozzák emberközelségbe az itt közölt anekdoták. Akadnak 
más témakörből való bohókás történetek is szép számban.

Időben a múlt század nyolcvanas éveiig megy vissza ez a gyűjtés, vagyis 
addig, ameddig a ma élő öregek emlékezete visszarévedni képes. Mert a 
történetek java részét humorral áldott és hagyományőrző öregektől sikerült 
lejegyezgetnem. Gyűjtőmunkámban sietnem kellett. Hiszen az egykori népi 
anekdoták után kutatni ma már mind nehezebb vállalkozás. Nemcsak azért, 
mert az egykori csendes népi humor helyébe a harsány közéleti, szex- és egyéb 
viccek léptek, hanem azért is, mert apadóban már a régi szóbeli költészetnek 
ez a forrása. Az idősek sorra halnak, s minden nappal kevesebb és kevesebb 
lesz a múltról derűvel szólni tudó öregek száma. Kidőlésükkel kivész lassan az 
anekdotázó hajlam is az emberekből, s ma már ízesen beszélő, kedélyes népi 
típusra mind ritkábban lehet rábukkanni.

Szerencsémre, én még találkoztam egynéhánnyal az idősebbjei közül, kik
nek humoros visszaemlékezései nyomán sok régi történetet és jellemző his
tóriát sikerült megmentenem a feledéstől.
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NÉHÁNY MONDAT A GYŰJTÉS MÓDJÁRÓL

Amikor az ötvenes évek elején -  heti 40-45 tanítási óra és egyéb társadalmi 
munka mellett -  anekdotagyűjtésre vállalkoztam, a régi hagyományos úton in
dultam el: ceruzával és füzettel a kezemben kutattam a forrásaim, az adat
közlők után. Kezdetben -  kontár néprajzos módjára -  csak a nagyon csattanós 
anekdotákat jegyeztem le, a közlő személy adatai nélkül. Jóval később, egy zen- 
tai néprajzi szemináriumon talíálkoztam dr. Katona Imrével. Megmutatva neki 
az addig gyűjtött anyagot, az ő tanácsára kezdtem lejegyezni minden hallott 
történetet, ideértve a vándoranekdoták helyi variánsait is.

Jól tudom, hogy korszerűbb és a mai tudományos kutatás követelményeinek 
megfelelőbb a magnós gyűjtés lett volna, de akkor még -  az ötvenes évek kez
detén -  magnetofonnak csak a hírét hallottam. Megvásárolni később sem állt 
módomban, hiszen köztudott, hogy a pedagógiai iparban mindig gyengén fes- 
lett a dinár, és -  szegény ember vízzel főz -  megmaradtam, a legutóbbi időket 
kivéve, a hagyományos gyűjtési mód mellett. Ezt szoktam meg, időm se igen 
akadt a szalagról való lejegyzésre.

Hol gyűjtöttem? Mindenütt, ahol úgy gondoltam, található még ízes szavú 
mesélő, és ahol mód, alkalom kínálkozott: alvégi parasztházaknál, hajdani 
nagygazda-portákon, falusi, községi plébánián, bíróságon, kórházban, tanári 
szobákban, érettségi találkozókon, kocsmákban, borbély- és iparosműhelyek
ben, szövetkezeti otthonban, gyári társalgóban, piacon, alsó Tisza-parti ban- 
dázgató öregek között, lakodalmakban, vendégségben, vonaton, autóbuszban... 
Több száz embert vallattam meg anekdotaügyben: egykori kiskanászt, volt 
kiöregedett bérest, nagyidejű cselédeket, juhászt, kisparasztot, volt nagygazdát, 
iparost, kereskedőt, munkást, tisztviselőt, pedagógust, ügyvédet, bírót, mér
nököt, orvost, patikust, kántort, egyházi méltóságot, nyugdíjast, vadászt, ha
lászt, galambászt, vőfélyt...

A megkérdezettek életkora jórészt hatvan év felett járt, de itt-ott akadt 
néhány fiatalabb évjáratú is. Adatközlőim túlnyomórészt férfiak voltak, de nem 
egy szépszavú női anekdotázóval is összehozott a szerencse.

Az anekdotákat minden esetben szóbeli közlés alapján jegyeztem le. Igye
keztem hitelesen rögzíteni a hallottakat, jegyzés közben többször is elismétel- 
tetve mesélőmmel a történet egy-egy részletét. Ahol lehetett -  csendes szavú 
elbeszélő esetében ott szinte szóról szóra adtam vissza az anekdota elbeszé
lőjének előadásmódját, de ha ez darabos, vagy bántóan pongyola volt, akkor a 
kifejezéseit, szóhasználatának egyéni ízét és fordulatait próbáltam átmenteni az 
anekdota szövegébe. Néha részletekben, többektől kellett összeszedegetnem a 
történetet, mert volt akiben csak a csattanó visszhangzott már, másokban meg 
töredékek éltek... Akadt olyan mesélőm, akinek parttalan, szerteágazó meséjé
ből kellett kihámoznom és egységes egésszé formálnom a széthulló anekdoti- 
kus históriát. Ilyenkor is azon igyekeztem, hogy az átfogalmazás, pontosabban: 
a tömörítés a szöveg javát szolgálja. Az olyan azonos, közkeletű zentai történe-
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tckct, amelyeket különböző ízlésű és kultúrájú egyénektől hallottam, megkí
séreltem egységes stílusba összefűzni és lejegyezni.*

A szövegek bekezdésre való tagolását magam végeztem, s az anekdoták 
címeit is a magam "kútfőjéből” merítettem.

Tekintve, hogy az anekdoták elmondásánál tartalmi hitelességre töreked
tem, ugyanúgy nyelvi téren is hitelesnek kellett lennem -  ez a magyarázata 
annak, hogy helyenként a táj nyelven való beszédet alkalmazom. Mivel azonban 
ez a gyűjtemény elsősorban az olvasóközönségnek szól, a szövegkiejtést csak 
mértékkel jelöltem, de a tájszókat, népi kifejezésmódokat, továbbá a szólásokat 
és egyéb nyelvi fordulatokat meghagytam eredeti formájukban. Szeretnék ily 
módon ízelítőt adni olvasóimnak a ma már csak az idős Tisza mentiek által 
beszélt képgazdag népi nyelvből is (amely, mellékesen, szintén kötetet ér
demelne!).

Könyvemet szeretettel adom közre, "jó lélekkel”, mint egykoron Tóth Béla a 
maga gyűjteményét. Ha nem készült is kizárólagos néprajzi szándékkal, ettől 
függetlenül kicsit néprajz is, mert egy vidék népi észjárásának tükre, s az itteni 
népnyelv színességénck is dokumentuma kíván lenni. Összefoglaló értékelést 
adni róla nem az én feladatom. Ezt az olvasókra, illetve a néprajzot értőkre és 
kedvelőkre bízom. Az én egyedüli célom az volt, hogy a néphagyomány olyan 
területét kutassam fel, amellyel a gyűjtők eleddig (eltekintve néhány székely* 
földi gyűjtéstől) még nemigen vagy csak mellékesen foglalkoztak. Szeretném 
hinni, hogy ez a gyűjtemény nem csupán eggyel több lesz a már meglévő anek- 
dotáskötetek sorában, hanem hoz magával "kiadatlan", írásban meg nem jelent 
hiteles Tisza menti népi anekdotát is.

(1982) Toké István
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többletét, szerzői stilizációit. -  A szerk.
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FOLKLÓR JELLEGŰ ÍRÁSMŰVEK

ÖNÉLETÍRÁS HORGOSRÓL

Zabosné Gelcta Piroska könyve* csak nálunk, Vajdaságban kivételes. 
Egyébként szervesen beletartozik azoknak a paraszti vagy tán tágabb fogalom
mal: "népi" önéletírásoknak a sorába, amelyek az utolsó néhány évtized alatt 
méltán vonták magukra nemcsak a néprajzi érdeklődésű olvasók egyre bővülő 
táborának, de az egész magyar olvasóközönségnek a figyelmét. Ezeknek a naiv 
önéletírásoknak a naiv volta a szerzők ilyen irányú iskolázatlanságára vonatkoz
tatható csupán.

A természetes, mondhatnánk elemi erővel felszínre kívánkozó mondanivaló 
a veleszületett s nem iskolapadban, hanem az élet folyamán nevelődött, érle- 
lődödd írásbeliség, elbeszélőképesség, s mindez mögött a minden alkotások 
létrehozóitól conditio sine qua non-ként megkövetelt emberi fedezet (gon
dolkodásmódban, viszonyulásokban) ezekben az írásokban elégségesnek bizo
nyul ahhoz, hogy a tanult, céltudatos formai idomulások hiányát természetes 
egyszerűséggel hidalja át.

Mi az, ami ezeket az írásokat vonzóvá teszi a mai olvasó számára? Úgy 
tűnik, elsősorban három tényező: 1. az átélt igaz, 2. az őszinte szó elvárása, 3. 
hétköznapjaink egyszerű emberének természetes, izgalmas nyelve. Ez utóbbi 
szempontjából ezek az írások szinte ellenpólusai a modern formai törekvések 
útkereséseinek, amelyek teljes megértése gyakran intellektuális értelmi szintet, 
sőt, sokszor egyfajta bennfentességet igényel.

Magától értetődő: mint bármelyik más korban élő író ember írásai, ezek a 
művek sem mentesek az uralkodó társadalmi rend általános érvényű hatása 
alól számos szempontból, többek között az "átélt igaz" meg "őszinte szó" korlá-

így zajlott az életem. Fórum, Újvidék 1983, 262 p.
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tait illetőleg. Ha a téma engedi, e kettős a természetes népnyelv közös, szép 
varázsa, maradéktalan művészi élmény.

Az "egyszerű” ember társadalmunkban korántsem "naiv" ma már, a szó vi
szonyulásokat, megítéléseket fedő értelmében. Tudatukban számtalan forráson 
nevelt külső és belső tényező munkál, társadalmi, családi vagy személyes (ízlés, 
méltányolás, félelem vagy száz szempontú meggondolás), melyek végső ered
ménye írott szóban a különböző mérvű, ilyen vagy olyan indokú elhallgatás.

Nem tudományos igényű, teljes képre törekvő szociográfiai vagy pszicho
lógiai tanulmányok a naiv önéletírások. Irodalmi igényű művek a művészet 
pozitív és negatív jellegzetességeivel. Eleve "szűrt" alkotások, az éppen aktu
álisan megítélt kiadhatóság igényével formáltak, a személyi, a családi vagy akár 
a társadalmi, politikai, történelmi "átélt igaz” elmondhatónak vélt részei, ami
ben a "mindent elmondtam, úgy, ahogy volt” illúziója csak c sok számos meg
gondolás korlátain belül érvényesül -  inkább a szerzőre, mint a kortárs olva
sóra is megnyugtatóan.

A naiv alkotók munkáiban, épp szakmabeli jártasságuk híján, ezek az el
hallgatások gyakran előbb észrevehetők az olykor elgondolkoztató, sőt meg
döbbentő aránytalanságok tükrében. (Önéletrajzokról van szó!) Ez alól Zabos- 
né Gelcta Piroska sem kivétel. Önéletírásának legelső változatában például 
asszonnyá válásának életre szóló élményét előbb egy mondatban idézte fel: 
"Akkor férjhez mentem, mint a többi falusi lány." Ugyanakkor egyik-másik 
népszínmű rendezését, szerepét, egyáltalán lebonyolítását tíz oldalakra menő 
részletességgel érezte fontosabbnak (talán a "magánügy" -  "közügy” jó meg
érzésével?)

Zabosné esetében a pontos társadalmi hovatartozás sem egyszerű és egy
behangzóan eldönthető. A bácskai falu aktuális átalakulásai, amelyek gyakran 
több generáción keresztül alakulnak élesebben is elhatárolható kategóriákba, 
úgyszólván állandóan a földközclség jegyében bonyolódik. Gelcta Piroska ese
tében a nagyszülők a kimondottan földművesek. Apja, férje s jómaga csak 
rövid időszakokra szakad el a földműveléstől, aztán újra meg újra visszatér 
hozzá. De ez a földművelés nem a klasszikus, bácskai, búza -  kukoricatermelő, 
szűkebb értelemben vett földművelés. Ez már a nagymamától kezdve (azt is 
beleszámítva), szűkebb pátriájára, Horgosra jellemző jegyekkel paprikater
melő (iparos és ipari termeléssel). Meg itt van hozzá a szőlő.

Azt mondják, Vajdaságban azért nincs fejlett urbánus kultúra, mert a városi 
családi hagyományozás rövid életű. Az értelmiségi városi lakosok hatalmas 
hányada nagyszülői ágig még paraszt. A városban gyökerezett értelmiségi lét 
aztán egy, legfeljebb két generációig tart, egy-egy, esetleg két gyerekkel gene
rációnként, akik aztán vagy ivadék nélkül halnak ki, vagy nagy központokba, 
esetleg országon kívülre vándorolnak. Honnan lenne hát urbánus kultúr-ha- 
gyományozás? De a földközelség élménye állandó jellegű, az itt élők minden 
kategóriájában. Egy-egy értelmiségivé lett vajdaságit számtalan családi, közvet
len vagy közvetett érdek, meg sokfajta egyéb szál fűz a földhöz generációk 
hosszán, néha jobban, néha kevésbé kifejezetten.
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Zabosnć önéletírásából egyszer egy részletet (előzetes engedélyével) be
mutatóként újságba adtam. A cím alá azt írtam: "Zabosné Geleta Piroska 
parasztasszony." A megjelent munka fölötti őszinte örömön túl egy sértődött 
arc várt. Zavart, kétellyel teli pírral vegyített ugyan, -  de -  háborgás. A paraszt 
titulusa miatt.

Megdöbbentett ez a nem várt hatás. A bácskai falu kasztosodásának ilyen 
finom, vagy belülről nézve tán már nem is annyira finom árnyalataira való ek
kora érzékenység. Mert meggondolandó: az, hogy évek, évtizedek óta alap
fokon a földből él, az mit sem változtat azon, hogy már az apja is cipészmester, 
aki a század elején mozit csinál és vezet, az elsőt a faluban, s ebből a státusból 
errevalósi szemmel jogos, temészetes és indokolt az életre szólóan mélyre 
temetett "tanítónő szerettem volna lenni" álom; a férje meg cséplőgépgazda, 
mondjam tán így: "cséplőgép-tulajdonos", meg együtt kocsmárosok, -  szóval 
iparos, azaz akárhogy vesszük, nem paraszt. Hogy közben egyik lábbal földmű
vesek is, az összes foglalkozások közül a legfolyamatosabban, meg fejadagért 
dolgozó szövetkezeti tagok is egy időben? (Igaz, nem sokáig.) Zabosné öntu
datában mégis a földművesi státus az ideiglenes, a mellesleges. A fclkapasz- 
kodottság megszerzett joga vitán felüli.

Míg a parasztság, a "népi" fogalmának szélesebb értelmével nyugtattam 
meg, egyébként könnyen, mint ennek a fogalomnak a szerelmesét, magamban 
elismertem falujából és korából gyökerezett igazát. Azét a korét, amelyik 
szülte, nevelte társadalmi öntudatát.

A mondanivaló és a stílus, épp e műfaj jellegzetességeként, jegyeiben néha 
nehezen szétválasztható. Mert a falusi, kendős fejű öregasszony fogalmához 
(kézenfekvő példaként) mosoly nélkül tán nem is köthető a képsor, amelyben 
ez az öregasszony a televízió előtt egy "remekbe szabott", labdarúgó-világbaj- 
noksági gól hevében, mindkét kezét a levegőbe csapva, önfeledten ordítva 
ugrik a fotel tetejére, aztán úgy ölelkezik "sportrajongó" vejével, mintha a 
százezres hangorkán szerte a lelátókon meg a világ sok képernyője előtt az ő 
személyes sikerét ünnepelné. Korosztálybéli asszonytársai ilyenkor kintről mo
solyogják meg a bolond férfiakat. Ő a világért sem hagyna ki egy ilyen meccset.

Stílusa a mi világunk tükre. Azé a mai északbácskai, horgosi világé, ami 
nemcsak mondanivalójában, de gondolkodás- és írásmódjában is megtalálja 
helyét a tarnabodi Berényiné hömpölygő, jóízű, szinte üdítő paraszt-epikája 
meg a döbröközi hírversíró Nagy Kovács István külön érdekességű önéletírása 
között, az egyre nagyobb számú hozzá hasonló írások társaságában. Sok-sok 
szempontból kézbe és észbe vehető útjeleként a változó idő változó emberének.

(1984) Burány Béla
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KURJANTOK

CSANTAVÉRI FALUSI LAKODALOM A KURJANTOK 
TÜKRÉBEN

Az emberi élet általában három nagy sorsfordulón megy keresztül, három 
nagy eseményen, melyek az ember létét teljesen új irányba terelik. Ezek a 
születés, a házasság és a halál. Aki átélte az elsőt, előbb-utóbb Töltetlen megéri 
a harmadikat is; ezzel szemben a második nem föltétlen velejárója életünknek, 
ilyen vagy olyan ok miatt (haláleset, súlyosabb testi vagy szellemi fogyatékosság 
stb.) esetenként kimaradhat az emberi életből. Míg a másodikat az ember testi 
és szellemi énjének minden sejtje átéli, addig az első és harmadik eseményben 
csak tehetetlen testével van jelen. Annál nagyobb odaadással, teljes átéléssel és 
tudatos akarattal vesz részt a második eseményben. Kétségtelen: életünk leg
szebb órái ezek. Rokonok és jó barátok meghitt társaságában, vidám és mégis 
komoly hangulatban éli át az ember ezt az életeseményét. Családi esemény, 
mégis "hetedhét országra szóló". (Olykor még a hírlapokban is közzétesszük!) 
Életének legnagyobb lépését teszi meg itt az ember, s ez a lépés igen hangos: 
meghallja az egész falu. Sőt, már akkor tudomást szerez róla, amikor meg
történik az eljegyzés.

♦

Eljegyzéskor -  csantavéri szokás szerint -  a két érintett család hivatalosan is 
megállapítja az esküvő pontos dátumát. Ezután következik a két család gyorsí
tott készülődése, majd cgy-két héttel az esküvő előtt a vendégek hívogatása. 
Hogy a készülődés és hívogatás miként zajlik le, nem részletezzük. Nem tcsz- 
szük ezt a lakodalmi ceremóniával sem, mert a teljesség bemutatása nem célja 
c dolgozatnak; célunk csupán annak a bemutatása, hogy mi és miként tükrö
ződik az esküvő napján a lakodalmi kurjantókból. (A továbbiakban c kifejezés 
jelenteni fogja a kurjongató személyt is, az clkurjantott szöveget is). A múlt és 
jelen lakodalmának markánsabb különbségeire azonban röviden rámutatunk.
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Régebben ősszel tartották a csantavéri lakodalmakat, főleg szeptemberben 
és októberben, a mezőgazdasági munkák befejeztével, hogy a megtermett és 
betakarított télirevalóval, a szülőktől kapott részükkel kezdhessék életüket a 
fiatalok. Ez kb. a harmincas évek derekáig tartott. Azóta egyre inkább a 
tavaszi időt (május) veszik igénybe lakodalmi célokból. A szokásos esküvői 
nap kedd volt -  Csantavér védszentjének, Szent Antalnak a kilencedét a 
névnap előtti kilenc kedden végzi a katolikus egyház -, ma már a szabad 
szombat a legalkalmasabb idő. Akkoriban föltétien gyalog ment a násznép 
esküvőre (a tanyasiak bérkocsin, fiákeron), ma már igen gyakran látható au
tókaraván is. Ma már a szokásos nászajándék is más: a vájdlingot, lavórt, tálat 
stb. felváltják a háztartási gépek és kellékek (porszívó, mosógép, hűtőszek
rény, szőnyeg stb.). Ezek rendszerint társuló vendégek ajándéka, szemben a 
régeni, főként egyéni ajándékokkal. Régebben az esküvő napjára délután 1-2 
órára hívogatták a vendégeket, ma viszont már délelőttre, mert ebédet is kap 
a násznép.

Az esküvő napjára általában délelőtt 10-11 órára hívogatják a vendégeket 
mindkét házhoz. (Ritkábban az is előfordul, hogy a két násznép közös lako
dalomban van a menyasszonyos vagy vőlegényes háznál, vagy a szülők által egy 
közösen bérelt nagyobb teremben). Délelőtt 10-kor, de inkább előbb, már a 
helyszínen vannak a zenészek. Elsőként kell megérkezniük, hogy a vendégeket 
zenével fogadhassák. Utánuk a násznagynak illik megjelennie, majd a vőfé
lyeknek -  a család szűkebb körének tagjai már előbb is ott vannak - , hogy 
illően és vidáman fogadják a többi érkezőt. A gyerekek rendszerint a kitárt 
nagykapuban őrködnek, és "gyünnek!" felkiáltással jelzik a meghívott család 
vagy fiatal koszorúspár érkezését. A zenekar az udvarban felállított sátorból a 
kapuba megy, és vidám nótába kezd, a násznagy, a vőfélyek és a szűkebb család 
tagjai pedig borosüveggel a kezükben és töltött pohárral (a nők süteménnyel) 
kínálják az érkezőket. A vendéggyerekeket persze csak süteménnyel (újabban 
hűsítővel) fogadják. A később jövők fogadásához már csatlakozik a megér
kezettek egy része is. Közben leülnek a sátor alatt az asztalokhoz, csoportok
ban beszélgetnek, vagy éppen apró-cseprő dolgokban segédkeznek, és várják a 
többi meghívott érkezését, hogy legkésőbb délben ebédelhessenek (rendszerint 
a lakodalomra levágott sertésből készült hurkát és kolbászt), utána meg sora
koznak, készülődnek az esküvőre.

A vendégek fogadásakor a zene és nótázás távolról sem elég. Ez más alka
lommal is (névnap, eljegyzés stb.) megtehető. Most érthetően tudtára kell adni 
a világnak, hogy lakodalom van. És ennek remek módja a kurjongatás. Már ek
kor, fogadás közben is el-elkurjanthatja magát egy-egy bátrabb és nagyobb 
hangú nő: "Jaj, de jó lesz minekünk, lakodalomba megyünk, ijju-júúú", vagy: 
"Fehér kendő a zsebemben, borosüveg a kezemben, ijju-júúú!" Most még senkit 
sem bánt a kurjantó, csupán a már meglevő (vagy színlelt és csak leendő) jó 
kedvének akar nyomatékkai hangot adni. A tréfálkozó, csipkelődő kurjongatás, 
a kurjantással történő és senkit sem kímélő (mert a lakodalom hagyományos 
szokásai szerint senki sem kímélhető) oldalba csípés csak később kezdődik,
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amikor elindul a násznép esküvőre. A kurjantásnak ui. az utca az igazi szülőott
hona.

Falusi lakodalmainknak törvénye az, hogy indulástól a hazaérkezésig lehe
tőleg mindig más utcán kell végighaladni a vendégkoszorúnak: a szép meny
asszonyt és a csinos vőlegényt minél több utcában meg kell mutatni, hadd 
lássák, milyen szép a ruhájuk, és milyen csinosak maguk is. Otthontól az 
anyakönyvvezetőig, majd innen a menyasszonyos házig a két násznép külön 
utcákon halad. Egymás után, egy utcában csak kényszer-esetben (közös utca, 
zsákutca stb.) haladnak. Esküvő után a menyasszonyos háztól már csak a 
vőlegény vendégei sétálnak hazafelé, és viszik magukkal a menyasszonyt. A 
menyasszony és a vőlegény megmutatását szolgáló és előre megbeszélt haladási 
irány ui. kapcsolatban van a kurjantások egyik jellemzőjével, azzal, hogy merre 
haladva, melyik kurjantást lehet (illik, alkalmas) hallatni.*

És most nézzük, milyen típusú kurjantok kerülnek sorra attól a pillanattól, 
hogy az esemény két főszereplője külön-külön elindul otthonából, hogy az 
anyakönyvvezető előtt is kimondja az "igcn"-t, egészen addig, amíg a meny
asszony kikérése után az ifjú pár együtt halad a vőlegényes házhoz, hogy ott 
egymás mellett ülve a sátor fő helyén, hozzáfogjanak a násznéppel együtt az 
ünnepi vacsorához!

A vendégek megérkezése után -  mindkét háznál -  legkésőbb délben ebé
delnek, majd felsorakoznak az induláshoz. A külön-külön történő indulás ideje 
attól függ, ki milyen messze lakik az anyakönyvvezetői hivataltól. Az esküvő 
íratlan törvénye az is, hogy a vőlegénynek kell előbb megérkeznie, neki kell (ha 
kell) várakoznia, nem a menyasszonynak. (Közvetlenül esküvő előtt vagy után a 
fényképésznél is időzni szokás, közösen). Indulás után -  mindkét háznál - , 
mikor már a zenészek is az utcán vannak, fel-felhangzik az édesanyának szóló 
kurjantás:

Édesanyám, csukd be kapud, 
kihoztuk a gyöngyharmatod, ijju-júúú!

A bátrabbakból és nagyhangúbbakból ezután elindul az áradat. A kur
jantásnak majdnem minden fajtája (1. alább) hallható. A kurjantó vendég most 
már senkit sem kímél. Szinte "névsor szerint” mindenki sorba kerül az utcán. 
Megcsipkedi kurjantásával az öröm- és bússzülőket, belecsíp a menyasszonyba 
(dicséri is!) és vőlegénybe, az őket -  persze külön utcákon -  vezető nász
nagyokkal együtt; nem hagyja ki a komát, vőfélyeket és zenészeket sem; egy
másra is rákurjantanak a vendégek, és fullánkjuk nem kíméli az utcai kíváncsis
kodókat sem; viszont minden csipkelődés nélkül, vagy enyhe csípéssel, enyhén 
tréfálva adnak hangot a saját, féktelen jókedvüknek is. A csípés fullánkja hol

* Az eredeti közlés (i. h. 85.) ezt grafikai ábrával is szemlélteti. -  A szerk.
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sekélyebben, hol mélyebben éri a célba vett személyt; mérge hol hígabb, hol 
töményebb. Belccsipkednek a násznagyba:

Násznagy urunk olyan szép, 
mint a háromlábú szék, ijju-júúú!

Öreg tehén valaga
násznagy urunk kalapja, ijju-júúú!

Násznagy urunk azért görbe, 
sokat hágott a gödörbe, ijju-júúú!

A násznépet kísérő, kiváncsi nézőket csakis az utcán szokás megcsipkcdni:

Aki kiáll az utcára,
úgy látszik, hogy nincs munkája, ijju-júúú!

Aki minket nem néz jónak, 
teremtse az isten lónak, ijju-júúú!

Aki minket kinevet,
egye meg az egeret, ijju-júúú!

Három tepsi túróslcpény, 
málészájú borbélylcgény, ijju-júúú!

Ugye Pista, fáj a szived,
hogy a Panni nem a tied, ijju-júúú!

Aki fához támoszkodik, 
bőgősére kívánkozik, ijju-júúú!

Aki kiáll a kapuba,
seggen csúszik a pokolba, ijju-júúú!

Nemcsak csipkedik a nézőket, meg is köszönik, hogy kíváncsian megtekin
tik, nézik és kísérik őket:

Jaj, de sokan néznek minket, 
áldja meg az isten őket, ijju-júúú!

A nézőkön kívül a lakodalom részesei is sorrajönnek, mint pl.:
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Szülők:
Sűrű felhők az égen,
nem ettünk mi a héten, ijju-júúú!

Koma:
Három ágú vasvilla, 
kukorékol a koma, ijju-júúú!

Vőfély:
Körül fodros a kötőm, 
vőfély úr a szeretőm, ijju-júúú!

Prímás:
Azt hallottam a prímásról, 
jó a farka fogfájásról, ijju-júúú!

Bőgős:
Elszakadt a negykendőm, 
nagybőgős a szeretőm, ijju-júúú!

El kell mondaniuk azonban azt is, hogy most már jó hangulatban vannak, 
azaz világgá kiáltják a saját jó kedvüket is:

Kútágason van a horog,
ez kell nekünk, nem a dolog, ijju-júúú!

Aranyóra a farom,
rázom, ahogy akarom, ijju-júúú!

Mákos tészta túróval, 
nem bírok a fúróval, ijju-júúú!

Ilyen és hasonló kurjantókat egyaránt kiabálhat az utcán mindkét násznép. 
Viszont ha a menyasszonyról vagy a vőlegényről kurjantanak valamit, akkor 
nagyobb különbség észlelhető. A menyasszonyt a saját vendégei inkább dicsé
rik, szépet mondanak róla, belccsípés alig észlelhető, annál cifrábbakat hallat
nak persze a vőlegényről. A vőlegényes csoportnál kb. ugyanaz a helyzet, 
csakhogy az érem másik oldala látszik. (Itt azonban inkább csípnek, mint 
dicsérnek.) A menyasszonyos csoport dicséri menyasszonya szépségét, ame
lyért még a rózsák is letiporhatók:

Ez az utca bazsarózsa,
mégis végigmegyünk rajta, ijju-júúú!
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Egy másik kurjantással pl. a menyasszony erényét hangsúlyozzák, miközben 
belecsípnek a vőlegénybe:

Menyasszonyunk nagyon hű, 
vőlegényünk nagyfülű, ijju-júúú!

A vőlegény vendégei pedig, mintha csak hallanák ezt -  bár legtöbbször a 
hallóhatáron túl vannak rákontráznak: a vőlegény helyességét dicsérik, a 
nézők között álló nagylányra hivatkozva:

Ez a kislány, jaj, de nézi, 
menyasszony szeretne lenni, 
vőlegényünk párja lenni, ijju-júúú!

Dicsérő kurjantás azonban kevés hallatszik a vőlegényről, még a saját ven
dégeitől is. A vőlegénnyel szemben szabad enyhén-erősen tréfálkozni, neki a 
tréfa tüskéje nem árthat, sőt nem egy kurjantóval még a férfiasságát (múltját és 
jelenét) is kikiálthatják. Róla kevés szépet mondanak, inkább tréfás, goromba, 
pikáns vagy erotikus tartalmút:

Ez az utca nagyon rendes, 
vőlegényünk térdig retkes, ijju-júúú!

Vőlegényünk liliom, 
benne tetű millióm, ijju-júúú!

Vöröshagyma haja nélkül, 
vőlegényünk gatya nélkül, ijju-júúú!

Vőlegényünk azért görbe, 
sokat b.... tt a gödörbe’, ijju-júúú!

Természetesen tudatni is kell egyet-mást a faluval -  minden fullánk nélkül, 
amolyan "Közhírré tétetik..." módon -, és a két násznép ezt is megteszi a kur- 
jantásaival:

Kisujjamon a köröm,
Farkaséknál az öröm, ijju-júúú!

(Mármint a menyasszony, illetve a vőlegény családjában.)

Ritka árpa, ritka rozs, 
esküvőre megyünk most, ijju-júúú!
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Ugyanakkor a menyasszony barátnői sem hagyják magukat, ők is elmondják 
a közölnivalójukat:

Selyem suba, aranysujtás, 
menyasszony a leánypajtás, ijju-júúú!

És esküvő után, még az anyakönyvi hivatal előtt közlik a világgal a nagy 
eseményt:

Itt az öröm, itt a haszon,
Megesküdött a menyasszony, ijju-júúú!

Az előbbiek és hozzájuk hasonlók továbbra is hallatszanak. Mivel most már 
a menyasszonyos ház felé tart a menet, hogy a vőlegény számára kikérjék a 
menyasszonyt, kiálthatok az ilyenek is (persze a vőlegény csoportja részéről):

Aranybárány, aranykos, 
menyasszonyért megyünk most, ijju-júúú!

Faluvégre megyünk lányért, 
elkapjuk egy kéve szárért, ijju-júúú!

Szintén ekkor kiálthatja mindkét csoport:

Aranybárány, aranykos, 
esküvőről jövünk most, ijju-júúú!

Ica, cica, szilvalé,
Jancsi lett a Rózsáé, ijju-júúú!

Kukorica szárastul, 
menyasszonyunk párostul, ijju-júúú!

Az ebéd utáni indulástól közben sok idő eltelt már, ezért figyelmeztetni illik 
a menyasszonyos csoportot, és a csoport egyik tagja meg is teszi ezt annál 
inkább, mert most már (a lakodalmi szokástörvények szerint) maguk is meg
megcsíphetik menyasszonyukat:

Álljatok meg ott a sarkon,
hadd pisáljon a menyasszony, ijju-júúú!

És ahogy közelednek a menyasszonyos házhoz, egyre nagyobb erővel törnek 
ki a kurjantások különféle fajtái, köztük egy újabb típusú is:
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Nyisd ki, anyám, a kapudat, 
engedd be a magzatodat, ijju-júúú!

A menyasszonyos házhoz (ismét egy íratlan törvény alapján) esküvő után a 
menyasszonynak és vendégeinek kell előbb megérkezniük. De hamarosan ott 
van a vőlegényes csoport is. Borral és süteménnyel fogadják őket, majd egy 
közös tánc után (amelyhez mindig a menyasszony zenekara szolgáltat muzsi
kát) megkezdődik és lebonyolódik a menyasszonykérés. A menyasszony nász
nagya tréfás hangú és kétértelmű (olykor pikáns), de igen egyszerű, három 
találós kérdést ad fel kollégájának, és a megfejtés ellenében elkapják a meny
asszonyt. (A vőlegény csoportja súgással segíthet násznagyán.) Ez a mozzanat 
azonban ma már mind gyakrabban elmarad, sőt: alig fordul elő. Ha mégis van, 
utána a vőlegény öregvőfélye szívhez szóló rigmusban búcsúzik cl a leány 
nevében annak szüleitől, majd muzsika, nótaszó és tánc küzben elindul haza a 
vőlegényes csoport. A vőlegényt eddig násznagya vezette, aki most elmarad 
mellőle, és a vőlegény átlép a menet bal oldali sorába, hogy jobb kézzel karol
hassa menyasszonyát, és vezethesse szülei házához.

Az így megváltozott helyzet az utcán újabb fajta kurjantókat hoz létre. A 
menyasszony otthon maradt násznépe most már főleg a jó kedvét közlő kur- 
jantásokat hallatja, míg a vőlegény násznépe, útban hazafelé, nemcsak csipkedi, 
védelmezi is a menyasszonyt:

Kisutcába mentünk lányért, 
kaptunk is egy kéve szárért, ijju-júúú!

Kovácséknál voltunk lányért, 
el is kaptuk egy rózsáért, ijju-júúú!

Menyasszonyunk aranyos, 
vőlegénye vén taknyos, ijju-júúú!

Most már utal a násznép az ifjú pár utódjára is:

Ma menyasszony, holnap asszony; 
holnapután komámasszony, ijju-júúú!

De a csoport mintha már elfáradna a fél napos sétában, hiszen a lassúságra 
utal az ilyféle felkiáltás:

Egy szem búza, egy szem árpa, 
majd csak hazaérünk márna, ijju-júúú!

Mire a másik stílszerűen, esetleg a házigazda számlájára válaszol:
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Apró, piros pogácsára, 
hazaérünk vacsorára, ijju-júúú!

Mire hazaérnek, gyakran alkonyodni kezd, így biztatják hát az örömanyát:

Örömanya, gyújts világot,
itt hozzuk a gyöngyvirágod, ijju-júúú!

Niysd ki, anyám, a kapudat, 
hozzuk már a magzatodat, ijju-júúú!

Majd odabenn az udvarban:

Édesanyám, csukd be kapud,
Behoztuk a gyöngyharmatod, ijju-júúú!

Ha esetleg késnek a vacsorával -  mert útközben jól megéheznek -, akkor a 
ház urát és asszonyát csipkedi meg a vendég mindkét háznál, és a szakácsokat 
is serkenteni akarja:

Hazaértünk vacsorára, 
apró, piros pogácsára, ijju-júúú!

Ezcl a kurjantási idő legnagyobb és legtermékenyebb szakasza le is zárul. 
Egy újabb kurjongatási hullám mcg-megindulhat a vőlegényes háznál, amikor 
éjfélkor elmennek a másik háztól is az örömszülők, hogy bekössék a meny
asszony fejét (kontyozzanak). Ez azonban inkább a meghatódás csendesebb 
időszaka. Ha mégis hallani kurjongatást, akkor azok inkább a csípőscbbek 
közül valók. Nem csoda ez: tetőzik a hangulat. Utalások ezek a jókedvre, a 
közelgő nászra, az utódra, stb.:

Kicsi nekem ez a ház, 
kirúgom az oldalát, ijju-júúú!

Új a hordó, új a lyuk,
még az éjjel bedugjuk, ijju-júúú!

Sárga ajtó, rézkilincs, 
vőlegénynek farka nincs, ijju-júúú!

Fogadjunk egy liter borba, 
menyasszonyunk ki van fúrva, ijju-júúú!



112 s iN K o v rrs  h -r i -nc:

Lakodalom, szép esküvő, 
nemsokára ring a bölcső, ijju-júúú!

A sorrendben a harmadik (s egyben utolsó), intenzitásban viszont inkább a 
második kurjongatási időszak reggelre, már világosra esik, mégpedig a meny
asszonyos háznál. Ekkor ui. az ifjú pár "átszökik" a menyasszonyos házhoz, 
hogy az ott levő (és most már közösnek tekinthető) vendégeiket is köszöntse és 
körükben is eltöltsön egy kis időt. Megérkezésük általában olaj a már-már 
lankadó tűzre, lelket öntenek a fáradt vendégekbe, és újra fellángol a kur- 
jantásnak minden neme és fajtája.

Az esküvő délutánja, a rá következő éjfél (esetenként!) és a hajnal tehát az 
az időszak, amikor a legtöbb kurjantás hallható. Természetesen ez nem jelenti 
azt, hogy az ezek közötti időben nincs kurjantás. Van, csak nem oly nagy meny- 
nyiségben, mint a három fő időszakban. Kivételt képez persze a vendégek 
közös ebéd- és vacsoraidejc, amikor csak az öregvőfély tréfás rigmusai hall
hatók, halkabb szóváltás meg zene és nótázás.

Láttuk, hogy kb. mikor és hol, milyen típusú kurjantás hallható lakodal
mainkban. Ez is afféle íratlan törvény, amely ellen azonban esetenként vétenek 
is. Előfordul ui., hogy a vendég megtéved, ott és akkor hallatja egyik-másik kur- 
jantását, ahol és amikor arra nincs alkalom. Olykor szándékos a tévedés, mert 
ez is alkalom a hangulat fokozására, a tréfálkozásra és nevettetésre. A nem 
szándékosan botlót azonban olyik esetben meg is feddi a vendégek egyike- 
másika.

*

Az elmondottakból leszűrhető a kurjantások néhány sajátsága. Láttuk, hogy 
zömmel mikor hangzanak el, melyik kit hogyan vesz célba, melyik típusú mikor 
kurjantható, és hogyan hirdetik az esküvői ceremónia fejlődésének egy-egy 
fázisát. De a kurjantók -  természetüknél, alkatuknál és tartalmuknál fogva -  
még számos közös vonásra hívják dél figyelmünket. A kategorizált példatárból 
ezek mind kitapinthatok. Nézzünk e jellemzők közül néhányat!

a) Fogalmi jellemző
1. Mi a kurjantó valójában? -  Olyan parasztlakodalmi szokás, amellyel vala

kit (valamit) mindig célba vesz a lakodalmi vendég; a kétsoros versikénck beillő 
mondókával oldalba csípő, enyhébb-keményebb élcelődéssel átitatott felkiál
tás, amelynek célja és feladata a lakodalom hangulati görbéjének emelése, 
fokozása, a tréfálkozás és neveltetés; hangvétele enyhén vagy gorombán tré
fálkozó, gyengén vagy erősen szatirikus, de lehet egyenesen sértő is. (A meny
asszony kivétel. Róla igen sok bókolás is elhangzik, míg másokról alig.)

b) Aktuális jellemzők
2. A kurjantások zöme egyénekre vonatkozik, egyénekre irányul, csoportok

ra kevésbé.
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3. A legtöbb kurjantó a lakodalom tartama alatt mindenhol és mindig 
kikiáltható, míg néhányat az aktualitás szabályoz: időhöz, helyhez és személy
hez köt.

4. A legtöbb kurjantót mindkét násznép kiálthatja, de olyanok is vannak, 
melyeket csak egyik lakodalmas csoportra illik kiáltani.

5. Igen sok kurjantót a bennük rejlő erotika miatt vagy csak női, vagy csak 
férfi vendég kiálthat, a legtöbb azonban ilyen tekintetben is közös.

6. A szokástörvények értelmében egyes személyek nem kurjanthatnak, a 
szülőkhöz ez "nem illik" (bár az örömszülők részéről ma már előfordul); a 
menyasszony, vőlegény és a násznagyok a komoly-ünnepélyes helyzetük miatt 
nem tehetik; a ceremóniamesternck (vőfélynek) a hivatalos, ünnepélyes szere
pe tiltja -  esetleg éjfél után megteheti, ha a kötelezettsége véget ér -; a 
zenészek a muzsikálással és énekléssel vannak elfoglalva, másrészt viszont ők 
nem vendégek, hanem fizetett alkalmazottak, noha ilyen státusuk ellenére is 
kurjantanak olykor, mert fokozni óhajtják a zenéjükre mulató és fizető ven
dégek hangulatát.

c) Variáns-jellemzők
7. Több kurjantónak számos változata van, ennélfogva több személyre is 

alkalmazható, több személy is célba vehető vele.
8. Sok közülük azért alkalmas minden lakodalomban, mert a benne előfor

duló családi és utónév, vagy csak az egyik is, az alkalomnak megfelelően 
fölcserélhető.

9. Konkrét személyek nevére épített kurjantásban egyaránt rátalálhatunk a 
családi névre, a helyette beépített ragadványnévre, az utónévnek az anyaköny
vezett és becézett alakjára.

10. A szülők házával kapcsolatos kurjantásokban a ház színének és anya
gának neve alkalomszerűen változó.

11. Ugyanígy az utca vagy falurész neve is alkalomszerűen változó, és főleg a 
népies eredetű faluföldrajzi névalak szerepel a változatokban.

d)Viszony-jellemzők •
12. A kurjantások nagyobbik részében két személy kerül egymással össze

függésbe, valamilyen viszonyba: a kurjantó a násznép valamely tisztségvise
lőjével vagy az utcai nézővel, vagy pedig utcai néző kerül viszonyba a lakodal
mas csoport valamely tagjával.

13. Számos kurjantásban a vendég önmagát hozza kapcsolatba a célba vett 
személlyel. A csípés fullánkja így is éles és kétirányú: gyengébben a kurjantót, 
erősebben a másik személyt csípi.

e) Verstani jellemzők
14. A kurjantók zöme kétsoros versikének beillő szöveg, élénk rímpárral, 

páros rímmel díszítve. Első sora végén van a rímhívó szó, a kurjantás lényegét 
adó második sor végén pedig a felelő rím. Egysoros, rím nélküli kurjantó kevés 
van, de jobbára még itt is érezhető a belső rím.
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15. A legtöbb kurjantó végén, a felelő rím után hallható a gyermekdalokból 
jól ismert és hozzájuk hasonló, réja-szerű felkiáltás: ijju-júúú! (Éneikül alig van 
kurjantó, de az is ritka eset, amikor vele kezdődik a kurjantás.)

16. A népdalaink elején szokásos természeti kezdőkép a kurjantókban is 
meglelhető: zömében a kurjantott versike első sorát adja, de a második sorát is 
alkothatja.

17. Mivel a kurjantások versikék, verstani jellegzetességek is lelhetők ben
nük: a verssorok zöme a magyaros hangsúlyos verselésre jellemző kétütemű, 
nyolc, illetőleg hét szótagú (4 + 4, 4 + 3, 3 + 4) verssorok mintájára épül föl, 
nem számítva a végén hallható réja-szerű kurjantást.

0  Tartalmi jellemzők
18. A kurjantás tartalmi lényegét legtöbbször a második sor adja, és ilyen

kor a természeti kezdőkép elöl van, de ellenpéldára is találhatunk.
19. A bennük kifejezett gondolattartalom nyíltan vagy burkoltan, gyengébb 

vagy erősebb formában, de jórészt a pikantéria és a szexualitás területén 
mozog, bár ellenpélda is van.

20. A vendég túlnyomóan csipkelődik a kurjantással; dicséret vagy sem
legesség kevesebb kurjantóban található.

21. A gondolattartalmi vizsgálat alapján kimondhatjuk, hogy bár sok kur- 
jantásban egészen jól érezhető a csipkelődés, dicséret vagy semlegesség, végső 
fokon mégis afféle titokszerűség kibcszélése, amolyan "Közhírré tétetik../’ van 
majdnem mindegyikben. Kivétel természetesen ilyen értelemben is akad.

g) Egyéb jellemzők
22. Néhány kurjantó igen régi eredetre utal (Körül csipkés a kendőm, 

hatökrös a szeretőm, ijju-júúú/), de van köztük a mára utaló változat is (Az én 
farom aranymozsár, nyalja ki a vőfély néptárs, ijju-júúú!).

23. Nagyobb részük kéttagú összetett mondat (mellé- és alárendelt egy
aránt), kisebb hányaduk pedig többtagú összetett vagy csupán egyszerű mon
dat.

24. Bár elvégeztünk egy bizonyos csoportosítást, kategorikus határt vonni 
közöttük és egyértelműen besorolni valamely csoportba igen sok kurjantót 
mégis nehéz, részint, mert van benne csipkelődés is, titokszerűség kifejezése is 
(Virágéknál voltunk lányért, elkaptuk egy kéve szárén, ijju-júúú/), részint meg an
nyira burkolt a személyre való utalás, hogy úgyszólván lehetetlen a célba vett 
személyt kitapintani. (Fogadjunk egy liter borba, menyasszonyunk ki van fúr\>a, 
ijju-júúú! -  Itt a menyasszonnyal kapcsolatos személy maradt homályban). A 
vőfélységgel éveken át szinte "szakmaszerűen" foglalkozó alanyaim (Huszár 
Antal, Huszár Ferenc és Muci Antal) sem tudtak sok esetben logikus és el
fogadható magyarázatot adni. Jellemző tehát a kurjantásokra bizonyos tartalmi 
burkoltság, tartalmi homály is.

25. Jellemzőnek éppen nem mondható, de gyakran előfordul, hogy nóta
részletek is bekerültek a kurjantókba (Ritka árpa, ritka rozs, menyasszonyért 
megyünk most, ijju-júúú/), sőt az egészet egy nótarészlct alkotja (Irigyeim sokan
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vannak, mint a kutyák, úgy ugatnak, ijju-júúú; Adjatok egy kanalat, szíven szúrom 
magamat, ijju-júúú/)

26. Az adatközlők névsorából az is kitűnik, és a személyes tapasztalataim is 
azt igazolják, hogy a kurjongatás inkább női, mint férfi szokás.

A felsorolt jellemzőkön kívül más megállapítások is tehetők.
1. Ha a három fő személyről szóló (menyasszony, vőlegény, násznagy) és a 

velük kapcsolatos kurjantásokban azt vizsgáljuk meg, hogy a kurjantó milyen 
nyelvi formával nevezi meg a célba vett személyt abból a célból, hogy kinyil
vánítsa a hozzá (hozzájuk) való tartozását, sőt a birtokláshoz való ragasz
kodását, akkor a birtokos személyragos alakoknak a rag nélküli alakokkal 
szembeni túlsúlyát tapasztaljuk.

-  Gyűjtésünkben a menyasszony megnevezése 176-szor történik valamilyen 
formában. A hozzá való ragaszkodás, a birtoklás érzése (-unk, -ünk személy- 
raggal) több mint a felében, 97 kurjantásban tükröződik, míg 79 esetben a kur
jantó mellőzi a birtokviszonyt.

-  A vőlegénnyel szemben e viszony aránya 89 az 54-hez.
-  A násznagy esetében pedig: 94 aránylik az 53-hoz. A násznagy 147 meg

nevezésének eseteire az is jellemző, hogy túlnyomóan (132-szer) "úr"-nak titu
lálja a kurjantó. És még valami. Amennyire fontos személy a násznagy (a róla 
szóló kurjantások száma, a 137 is ezt tanúsítja), annyira jelentéktelen személy a 
felesége, a násznagyné, akiről mindössze 3 kurjantás került a gyűjteménybe.

A központi személyek megnevezési formái:
1. -unk, -ünk: menyasszonyunk, vőlegényünk, násznagy urunk.
2. "a" -unk, -ünk: a násznagyunk.
3. a...: a menyasszony, a vőlegény, a násznagy úr.
4. más nyelvi formák: név, lány, burkolt megnevezés stb.

1. forma 2. forma 3. forma 4. forma
menyasszony 97 - 41 38
vőlegény 89 - 34 20
násznagy 87 7 45 8

273 7 120 66

2. Másik kérdés, hogy mivel hozza kapcsolatba a kurjantó a célba vett
személyt. Ha csak a 10-nél gyakrabban előforduló fogalmakat emeljük ki, az
alábbi gyakorisági képet kapjuk:

56-szór: utca 15-ször: alma
24-szcr: lakodalom far
22-szer: kukorica kutya
21-szcr: egér 13-szor. asszony

nyúl ll-szer:árok
paradicsom fecske

20-szor: túróslcpény gödör
18-szor: galamb köröm
18-szor: kos vasvilla
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16-szor: bárány 10-szer: szár
fa 
ház 
kendő

Sokkal ćrtćkesebek azonban azok a fogalmak, amelyekkel csak egyszer hoz 
kapcsolatba valakit a kurjantó. Azért értékesebbek az ilyen kurjantók, mert 
kevesebb bennük a változta-lehetőség, tehát önállóbbak, eredetibbek. Afféle 
"hapax lcgomenon"-ok, egyszer mondott kurjantások ezek, és ez adja érték
többletüket. Ilyen fogalmak:

áll (fn.) ki? (mn.)
aranyos koldusbot
árpa ló
baba macska
bazsarózsa madár
borjú máié
bölcső miközénk
cica miránk
csirke nyál
csókol pad
dara pap
domborodik pipaszár
élet pulykatojás
elkeseredés rézkilincs
erdő rosta
eső rózsaszál
fej kötő rőf
feleség ruha
felhő sörösüveg
folyó sütemény
gatyafa (?) száj
görögdinnye szalma
gyújtósfa száratlan
gyúródeszka szél
hagyma szó
harang szőlőlé
haszon szüle
házinyúl tánc
háztető tarló
hoppá! tavasz
hús tejfel
hű torta
ide tökgyalu
ital tökszár
kalács törik
kanál trityi (?)
káposzta udvar
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karika váza
kémény vendég
keménymag virág
kérés víz

Egyébként 170 fogalom fordul elő a 793 kurjantóban és változataikban. 
Ezek az alábbi fogalmi körökbe sorolhatók, és az alábbi mennyiségben fordul
nak elő:

állatok és testrészeik 198 -szór
növények és növényrészek 146 -szór
földrajzi és meteorológiai fogalmak 94 -szer 
ember és testrészei 74 -szer
eszközök és szerszámok 59 -szer
ruházati tárgyak és bútorfélék 58 -szór
étel-és italfélék 47 -szer
építmények és részeik 41 -szer
elvont, gondolati dolgok 30 -szór
egyéb fogalmak és dolgok 46 -szór fordulnak elő

a 793 kurjantóban

A kurjantók csoportosítását a célba vett személyek kiléte szerint végeztük 
el, figyelembe véve azt is, hogy kivel kapcsolatban, kire (mire) utalva, vagy 
éppen utalás nélkül kurjant-e a vendég. így kaptunk néhány főbb és több al
csoportot, típusfajtát. Minden változatot fölvettünk a gyűjteménybe, mert pl. 
egy mondatrag is a két változat közötti nagy különbségre mutathat rá: "Azt hal
lottam a prímásRÓL, jó a farka fogfájásról, ijju-júúú!" és: "Azt hallottam a prí- 
másTÓL, jó a farka fogfájásról, ijju-júúúú!". Az első változatban közvetlen ta
pasztalást beszél ki a kurjantó, a másodikban pedig az ajánlatot beszéli ki. Más 
esetekben viszont a célba vett személy kilétét, nevét, a ház színét, utca nevét 
stb. cseréli föl a kurjantásváltozat, vagy másféle értékkülönbséget ad neki.

Főbb kategóriák a következők:
A) Násznépre -  csipkelődve és dicsérve
B) A nésznépre -  híradásként,
C) A násznépre -  saját jókedvükre, és
D) Az utcai nézőkre irányuló kurjantások.
Ezek az alapkategóriák aztán még kisebb alcsoportokra és típusokra oszla

nak fel.*

(1974) Sinkovits Ferenc

*  Az eredeti közlés (i. h. 97-138.) a négy alapkategóriába s azokon belül számos alcsoportba és 
típusba sorolt csantavéri kuijanlók közzététele után az adatközlők és gyűjtők névsorával, vala
mint a begyűjtött anyag táblázatos/statisztikai áttekintésével zárul. -  A szerk.
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KÖSZÖNTŐK

1. KÖSZÖNTŐK A DRÁVASZÖGI ALFALUKBAN

A köszöntő ünnepek alkalmával énekelt vagy elmondott, verses vagy prózai 
jókívánság az ünnep vagy az ünnepelt tiszteletére. Az alkalmi költészetnek a 
dicsőítő irodalom körébe tartozó válfajaként ősi időktől ismeretes. Kezdetben 
szerencsehozó varázsének volt (Világirodalmi lexikon VI., köszöntő).

A régi ember napjait az ünnepi népszokások tették színesebbé, vidámabbá. 
Majd mindegyik népszokás középpontjában a köszöntés áll. Kodály szerint "a 
jókívánság a civilizált embernek többnyire üres szó, a régi embernek szinte 
varázserejű érték lehetett, amit szívesen viszonzott tőle telhetően". A szóval, 
verssel kifejezett, vallásos vonatkozásokkal színezett szerencsekívánat, amely a 
szó mágikus erejébe vetett hitben gyökerezik, eredetileg tehát nem volt puszta 
udvariassági szólam, mint manapság (Bálint 1976,131).

A köszöntés az Alfalukban (Laskón, Várdarócon és Kopácson), ahol az erre 
vonatkozó adatokat gyűjtöttem, egykor igen divatos volt. Ma már, sajnos, maga 
a szokás kihalt.

Az ünnepi népszokások legtöbbje a téli és tavaszi napforduló időszakára 
esik. így egykor vidékünkön gazdagok voltak az esztendőköszöntés és a név
napköszöntés hagyományai. Munkámban az említett szokásokkal, melyeket 
1979-ben és 1980-ban vizsgáltam, foglalkozom részletesebben.

AZ ESZTENDŐKÖSZÖNTÉS

Az újévi szokásokat igen nehéz elkülöníteni a karácsonyiaktól, mert a XIV. 
századig az újévet karácsonytól számították (Dömötör 1979, 160.). Az újévi 
köszöntésnek és a vele együtt járó ajándékozásnak már a középkorban gazdag 
hagyománya volt. Galeotto Marzio Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mon
dásairól és tetteiről szóló könyvében szemléletesen jeleníti meg a nevezetes
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uralkodó udvarában az újévi ajándékozást: "Újesztendő napján, Krisztus körül
metélésének ünnepén, a magyarok strená-t szoktak adni, vagyis újévi ajándékot 
az újesztendő szerencsés előjeléül... Úgy szokás, hogy az emberek ajándékot 
kérnek a királytól feléje tartott szerszámaikba, aszerint, kinek mi a mestersége. 
A síposok sípjukat, a trombitások trombitájukat, a citerások citerájukat, a sza
kácsok fazekaikat és pecsenyeforgató villáikat, mások egyéb megfelelő mester
ségbeli szerszámukat viszik elébe. A király a fazékba néhány aranyat tett, s a 
sípba, trombitába és egyéb dolgokba is megfelelő ajándékott dobott...” (Galeot- 
to 1979, 71-72.). A földesuraknak pedig a jobbágyok vittek ajándékot. Ennek 
folytatásaként századunk első felében újév reggelén a gyermekek ellátogattak a 
módosabb gazdákhoz, ahol énekkel vagy verssel kívántak minden jót a ház 
népének.

Az újévi köszöntést az Alfalukban kántálásnak hívták. Két szakaszát külön
böztetjük meg: a szilveszterestéik és az újév reggelit. A szilvesztcrcsti kántá- 
lásra már csak nagyon kevesen emlékeznek pontosan. Kőgyesi János nyolc
vanéves laskói földműves adatai alapján az év utolsó napján sötétedés után in
dulhattak a kántálók. Főleg gyerekek kettesével, több csoportban, néha idő
sebb férfiak is vagy asszonyok. Ilyenkor a gyerekek az ablak alatt tisztesség- 
tudóan engedelmet kértek a bebocsáttatásra:

Szerencsés jó estét kívánok kigyelmetöknek,
Valamennyi nagy áldást a ház népének,
Kik a nagy udvartokban élnek,
Szép békességet kívánunk e/eknek.
Egy pár verssel, énekkel tiszteletet tennénk,
Ha a házigazdának terhére nem lennénk.
Tetszik-e vagy nem?

Majd elénekelték az Új esztendő, vígságszerző kezdetű éneket. Ha bebo- 
csáttatást nyertek, bent a szobában a kántálás egy vers elmondásával folyta
tódott, amelyet a gyerekek felváltva mondtak el:

Egy atyának tizenkét fiai valának,
Mind a tizenketten sorba kih*iIának.
Midőn az utolsói sírba eresztenék,
Atyjukat az napon véle eltemették.

A megholt esztendő volt az a vén atya,
Kinek sírjához nem kellett sem ásó, sem kapa.
A tizenkét hónapok voltak a fiai,
A tél, tavasz, nyár és ősz voltak a sírjai.
Már ezeket elhagyjuk, és újakat várunk.
Szívemből kívánom.
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Ha ezt elmondták, a verset egy rigmussal is megtoldották:

Elmondtam a rigmusomat,
Adják meg a hatosomat!

Ekkor a gyerekeknek krajcárt adtak, megkínálták őket kaláccsal, pogácsá
val, dióval, almával.

Ha valamelyik helyen még a bebocsáttatást kérő rigmus után sem engedték 
be a kántálókat, a gyerekek a következőt kívánták a háziaknak:

Aki a kántálót üresen bocsátja,
Segítse az Isten taligatolásra!

Az adatok összevetéséből -  Berze Nagy János és Kiss Lajos baranyai gyűjté
sével (Kiss 1972) -  az következik, hogy a bebocsáttatás -  éneklés -  rigmus el
mondásának egymás után következése megegyezik a Laskón gyűjtöttével. Csak 
a laskói ének sokkal rövidebb, és hiányzik belőle a "Fölső nagy ég, alsó kék ég" 
részlet, az alsó és felső ég kozmogóniai képzete, amely az ősi ugor és altáji 
vallási gondolatközösség maradványa (Berze Nagy 1940, 745.) A különbség 
abban nyilvánul meg, hogy az előbb említett gyűjtésekben nem szerepel az Egy 
atyának tizenkét fiai valának kezdetű vers, amely feltehetően iskolai elsa
játításra utal.

Az Alfalukban az óévet lármázáss.il, durrogatással, lövöldözéssel búcsúztat
ták. Ez a jókívánás negatív módja: a baj elhárítása (Bálint 1976,131). Ugyanis a 
zaj ütéssel akarták a ház népéről, jószágairól a gonosz lelket elriasztani.

Ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódnak szorosan a jóslások is. Dobszai Sán- 
dorné Lakatos Mária 42 éves laskói adatközlő visszaemlékezése alapján a 
lányok szilveszter este papírdarabkákra férfi neveket írtak, azokat gombócokká 
formálták, s forró vízbe dobták. Amelyik gombócot legelőször vetette fel a víz, 
olyan nevű férje lett, amely a papíron szerepelt. Ferenc Józsefné Balázs Mária 
72 éves várdaróci adatközlő szerint újév estéjén tollas pogácsát sütöttek, ugyan
is a pogácsába mindenki egy-egy tollat szúrt. Akinek a tolla elégett, a jóslás 
szerint abban az évben meghalt.

Újév reggelén a kántálók, főleg gyerekek, újra házról házra jártak, és rig
musokat mondtak. Ajándékul pénzt, kalácsot vagy gyümölcsöt kaptak.

Az összegyűjtött köszöntők egy része mindenkire vonatkozó általános jókí
vánságokat tartalmaz, mint az alábbi is:

Adjon Isten jó napot,
Bort, búzát, barackot,
Kurta farkú malacot,
Tarisznyába kenyeret,
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Poharunkba fris  ̂vizet,
Hadd ehessek, hadd ihassak eleget!

(Manó Jánosné Győri Irma 77 é., Várdaróc)

A köszöntők zöme konkrét jókívánságokat tartalmaz, amely a ház népének 
szól:

Bor, búza, békessség szálljon házatokra 
És nagy áldás szálljon jószágtokra!

(Molnár Margit 14 é. Várdaróc)*

Némelyeknél az adománygyűjtő jelleg nyíltan kifejezett:

Sarokba állok, százasra várok,
Szerencsés, boldog új évet kívánok!

(Kovács Katalin 72 é., Várdaróc)**

Akadnak az újévi köszöntők között tréfásak is:

Adjon az Isten ez esztendőben 
Sok bort, búzát,
Hogy a fene el ne vigye 
A ház urát!

(Sztnolenicki Mária 46. é., Laskó)

Névnapköszöntés

Hármat néznek a naptárban: farsangot, ünnepnapot, névnapot -  tartja a 
közmondás.

János-, IstvánJulisJózsef\ Sándor-nap -  mosolyodnak el a mai öregek. 
Hogyne, hiszen zz Alfalukban ezek a napok vígasságra, ünneplésre adtak alkal
mat. Különösen az említett nevűeket ünnepelték, ugyanis névnapjaik télre, tél 
végére esnek, amikor bőven jut idő vendégeskedésre, meg ezek a nevek a legel
terjedtebbek az Alfalukban. Például a laskói tanulók 76 Juliannát számláltak 
meg falujukban (a falu lakosságának száma ezer körüli).

Meghitt, vidám volt egy-egy névnap. Meghívás nem szólt rá, mert a név
napozás megtiszteltetés. A vendégeskedés, nótázás, evés-ivás mellett sok kö
szöntő elhangzott az ünnepelt tiszteletére. Névnapot reggel jártak köszönteni. 
Felnőttek, többnyire férfiak, de nők is. Egyik adatközlőm elmondta, hogy a*

* Az eieded közlés (i.h. 238-239.) még négy ilyen változatot idéz. -  A szerk.
*  * Még két változatot I.: i.h. 239.
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barátok sokszor késő éjjel az ünnepelt háza előtt toporogtak, várva, hogy már 
éjfél után bebocsátást kapjanak. A háziak a vendégeket itallal kínálták, akik 
néha ebédidőig is elmaradtak. Olyankor aztán pecsenyével, kolbásszal, kalács
csal kedveskedtek nekik. Reggel gyerekek is érkeztek, akik köszöntőjük el
mondása után pénzt kaptak. Hogy mennyire jelentősek voltak ezek a névnapok 
a falvak életében, bizonyítja a fúvós hangszeren játszó zenészek megjelenése a 
köszöntöttek házaiban, akik bordalokat, mulatónótákat, tréfás dalokat muzsi
káltak. Laskói adatközlők említik, hogy a zenészek tudták az egyik köszöntő 
dallamát, amelyet a zenekar valamelyik tagja énekelt el. Egyébként ez az egyet
len szöveg, amelynek a dallamára is emlékeznek:

Minthogy (János)* napjára 
Felvirradtunk e mára.
Ezen most örvendezz,
Istenhez esedezz,
Hogy többeket is érhess,
Vígasságban ellökhess!

(Kőgyesi János 80 é. Laskó)

Várdarócon sorbaitatót is énekeltek:

Rutyu-rutyu-rutyutyú,
A jó isten éltesse!
Rutyu-rutyu-rutyutyú,
A jó Isten éltesse!
Elment Szent Péter Romába,
Botját vette a vállára,
Botja végén csutora,
Iszik, mikor akarja.
A mi kedves (Jánosunkat) a jó Isten éltesse!

(Manó János 56. é., Várdaróc)

Legelőször kimondták a nevét annak, akinek a fenti négy sor éneklése alatt 
a poharát ki kell innia. A nótát mindannyian énekelték, s közben a kijelöltre 
néztek vagy mutattak. A befejezés után egymást követték a jelenlevők, amíg 
mindegyikük fenékig ki nem itta poharát.

Az olyan fajtájú köszöntőktől gyűjtöttem a legtöbbet, amelyek ünnepé
lyesen, fennkölten közük az ünnepekhez szóló, testi-lelki jólétére vonatkozó 
jókívánságokat. Ilyen a következő is:

A zárójelben levő név bármelyikkel behelyettesíthető.
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Felderült napodnak ragyogó csillaga,
Melyben meghasad az égnek hajnala.
Hírül adta nekünk az egek postája,
Hogy eljött napodnak a rendelt órája.
Áldott az az óra, amelyben születtél,
Áldott az az óra, amelyben neveltettél.
Fényedre ne hozzon szomorú felhőket,
Jószágodban ne láss soha veszendőket,
És ha eljön életednek vége,
Vigyen fel az Isten az egek egébe!

(Dobszai Sándorné Lakatos Mária 42 é., Laskó)*

Ivásra buzdító az alábbi:

Felvirradtunk e mára 
Több (Ferenc) napjára.
Adja az Isten, hogy több (Ferenc)-napot megérhessünk,
Ne ilyen búval, bánattal,
Hanem több örvendetes napokkal.
Ha valamelyikünket kiszólít az Isten az árnyékvilágból,
Adjon bort, búzát, békességet, holtunk után dicsőséget!
Dicsérjük a Jézus nevét,
Igyák meg a szőlő levét!

(Horvát Ferenc 70 é., Várdaróc)

Igen kedvelt az alábbi rigmus, amelynek kifejezetten adománygyűjtő jellege 
van:

Azért jöttem a fagyon,
Hogy a csizmám kopogjon,
(Julis) napja ma vagyon,
Tyúkot üssenek agyon,
Bor legyen az asztalon,
Hogy a vendég ihasson.
Elmondtam a mondókámat,
Adják meg a dinárkámat!

(Péter Szabolcs 15 é., Várdaróc)

Népszerűek vidékünkön a tréfás köszöntők:

Az eredeti még négy köszöntőt idéz ebből a típusból (i.h. 241-243.)
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(József), a neved napján a boroskancsót érd cl,
Amíg a halál a torkodra nem térdel!

(Péter Szabolcs 15 é., Várdaróc)*

Emellett sok obszcén tréfás köszöntőt is ismernek:

Felviradtunk e mára, (Jani) neve napjára 
Pestről Budára vigyenek kötözve,
A vármegye házát f... d le ijedtedbe,
Valamennyi dongó, darázs van Debrecenbe,
Verjék a fullánkjukat a s...... e!
Az Úr írja föl nevedet egy nagy tökre,
Vigyön föl a Szent Gellért hegyére,
Onnan görgessen le Lökre, hogy neved, hírneved 
Vesszen cl örökre, cbadta nagy ökre!

(Bocskoros Imre 69 év., Várdaróc)

A tréfás köszöntők egy részénél a hatás a jelzők törmörítésében rejlik:
Hála legyen ama nagy Istennek, hogy ezen aranygalléros, bársonnyal bebér- 

lelt, sárga aranyos patkószöggel felvert, szép szent (Imre) napot megérhette 
erőben, egészségben. Kérem a nagy Úristent, hogy ezután is tartsa meg egész
ségét, hogy valamely furcsa betcség ne következzen rá, például hideglelés vagy 
vérhas, vagy ehhez hasonló. Ha pedig elkövetkezik majd életének vége, vigye 
fel az Isten lelkét ama dicsőséges paradicsomba, ahol Abráhám és Jákob és a 
többi megdicsőültetett szentek ama hat cigánylegény hegedűjének égből lere
pülő hangjára járják azt a szép Balaton melléki csárdást!

(Bocskoros Imre 69. é., Várdaróc)

A  hagyományőrzést vizsgálva az esztendőköszöntésnél megállapíthatjuk, 
hogy a nők hagyományőrzőbbek, mert a vizsgált 17 köszöntőből 15-nek nő volt 
az adatközlője. A névnapköszöntés esetében a 16 köszöntő közül 9-nek férfi az 
elmondója. A köszöntés folyamatára is inkább férfiak emlékeztek. Az adatok 
alapján az tételezhető fel, hogy a névnapköszöntők inkább a férfiak körében 
kedveltebbek. A rigmusokra sok gyerek emlékszik még ma is.

A köszöntés folyamatát kevesen tudják fölidézni az Alfalukban, és a szöveg 
is sokszor kopottnak tűnik. A rigmusok nyelvezete régies, sok benne az olyan 
szó, amely kihalt vagy kihalófélben van. Az iskolás és az egyházi hatás igen erős 
bennük. A mai ember számára stílusuk régies, tele archaizmusokkal és fennkölt 
szavakkal.

Az eredeti közlés (i.h. 244.) még három tréfás köszöntőt idéz.
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A köszöntő, amely kezdetben szerencsehozó varázsének volt, megkopott, 
kihalt. Pedig nem is olyan régen még meghittebbé, melegebbé tette az évkezdő 
nap és a névnapok perceit, emberi kapcsolatokat javított, erősített.

(1980) Lábadi Klára

A felhasznált és hivatkozott irodalom

Bálint 1976
Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. Szent István Társulat, Budapest, 
1976 

Berze Nagy 1940
Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok. I. kötet. Pécs, 1940 

Dömötör 1979
Dömötör Tekla: Naptári ünnepek -  ünnepi színjátszás. 2. kiadás. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1979.

Galeotto 1979
Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tet
teiről szóló könyv. Magyar Helikon, Budapest, 1979 

Kiss 1972
Kiss Lajos: Köszöntők a jugoszláviai magyar népzenében (in Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményei, IV. évf. 11-12. szám, 43-84. o.) Újvidék, 
1972.

Világirodalmi lexikon 1979
Világirodalmi lexikon, VI. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.



KÖSZÖNTÖK A ILCiOSZI.ÁVIAI MAGYAR NI l’Z IM  Bl.N 127

2. KÖSZÖNTŐK A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 
NÉPZENÉBEN

A régi ember életét az évszakok változásaihoz kötött ünnepi népszokások 
tették szebbé, emlékezetessé. Hozzáfonódtak az élet majd minden mozzanatá
hoz, és mai töredékes maradványaikban is mélyen bevilágítanak műveltségünk 
történetébe. Az ősi szokások jórészt a téli és tavaszi napforduló régi pogány 
ünnepeinek emlékei, de már a kereszténység által átalakított új formákban. 
Majd mindegyik népszokás lényeges, sokszor központi jelentőségű eleme a 
jókívánságot közlő köszöntés. Kodály szavai szerint "a jókívánság a civilizált em
bernek többnyire üres szó, a régi embernek szinte varázserejű érték lehetett, 
amit szívesen viszonzott tőle telhetően”.1 A mai ember is szívesen fogadja a 
jórészt adománygyűjtő jellegű népszokásokban fennmaradt köszöntések jókí
vánságait, és ez azt bizonyítja, hogy jóleső érzéssel emlékezik a régi, meghitt, 
testvéri, emberszeretőbb népi élet hagyományaira.

Az ünnepi népszokások közül a legtöbb a téli és tavaszi napforduló szinte 
összefüggő időszakára esik. Az ünnepek munkaszünetiéi járnak, és a márciusig 
tartó téli időben amúgyis kevesebb a munka és az is inkább a házkörüli 
tevékenységre korlátozódik, és így bőven jut idő az ünneplésre. A századok 
folyamán meglehetős zűrzavar mutatkozott az ünnepi szokások meghatározott 
napokhoz kötése tekintetében. Régebben évkezdő nap volt a karácsony, és 
felváltva az újév és vízkereszt is.2 Valószínűleg ennek tulajdonítható, hogy a ka
rácsonyi ünnepkör népszokásai alig különböznek egymástól. Mindegyiküknek

A Magyar Népzene Tára (ezentúl MNT) II. köt. Előszó, VIII. 1.
Az ünnepi népszokások történeti áttekintését és hátterét 1. A Magyarság Néprajza II. Jeles 

napok c. fejezetében (269 ssk. I.), valamint Dömötör Tekla: Naptári ünnepek -  népi színjátszás. 
Budapest 1964. A téli ünnepkör c. részben (152. ssk. 1.). A régi rómaiaknál i. e. 153-ig az újév 
március elsejével kezdődött, azután pedig január 1., Kalendae Januariae lett az évkezdő nap, amit 
később Julius Caesar naptárreformja megerősített. A Kalendae névből ered az újév körüli ünnepi 
szokások elnevezése (koledo, colinda, nálunk is koledálás, kórindálás stb.). A kereszténység első 
évszázadaiban -  a IV. sz. közepéig -  december 25. volt az év kezdete. XI. Innocentius pápa tűzte 
ki január elsejét a polgári év kezdetéül, míg az egyházi év ádvent első napjával kezdődött. A keleti 
egyházban az ünnepek 13 nappal eltolódnak, ott a karácsony előtti nap egybeesik a nyugati 
vízkereszt napjával.
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lényeges tulajdonsága, hogy tartalmaznak köszöntéssel közölt jókívánságot, 
amiért jutalom jár.

A régi népszokások ősi szertartásainak emlékei nemcsak a szövegben rej- 
tekeznek, hanem dallamaikban is. Ezek a szokásokhoz járulva azoknak díszes 
ünnepi hátterét adták, de a zene mágikus erejének hitében sokszor a népszokás 
lényegét alkották. Dallamokkal kapcsolódik, és köszöntést tartalmaz a most is
mert népszokások nagy része is. Egyik csoportjuk a meghatározott időponthoz 
kötött "jeles napokéhoz fűződik és jobbára közösségi jellegű, míg a nem naphoz 
kötött népszokások nagy része családi ünnepségekkel kapcsolatos.

A jeles napok dallamokkal egybekötött népszokásai többféle fokozatot mu
tatnak. Némelyikük valóságos népi színjáték (Betlehemezés, Háromkirály-já- 
rás), sokrétű szokás- és dallamanyaggal. Másoknak csak egy-egy fődallama van, 
amely hely, felekezet szerint különbözhet. Eltérnek a cselekvény-, játék- és dal
lam arányában is. Soknak csak egy dallama van, de cselekvcnyben gazdagabb, 
viszont van olyan, ahol valóságos dallam-sorozattal szemben a cselekvény cseké
lyebb mértékű (Szentiváni ének). Jellemző körülmény a legtöbb népszokásra, 
hogy zene és cselekvényhez verses vagy prózában elmondott köszöntés is járul.

Az időponttól független családi ünnepségek közül kiválik a lakodalom, 
amelynek anyaga a népi szertartások, szokások, dalok, táncok valóságos hal
maza. A születés körüli népszokások dallam tekintetében igen szegények. Ez
zel szemben a halotti, temetési szokások dallamanyaga rendkívül gazdag. Min
degyikükben szerepel a köszöntés valamilyen alakban.

Az említett szokások közül tanulmányunkban azokkal foglalkozunk, ame
lyekben jókívánságot dallammal közlő köszöntések vannak. Hogy legtöbbjük 
adománygyűjtő jellege révén maradt fenn, bizonyítja a -  legtöbbször tréfás 
alakban meglevő -  adakozásra való célzás.

A jugoszláviai magyarság népszokásaiban igen sok ilyen köszöntést talá
lunk. Áttekintésüket a téli napforduló, vagyis a karácsonyi ünnepkör szo
kásaival kezdjük. Dallamaik egy részét felsoroljuk, de kottás közlésre csak 
néhány -  főleg zenetörténeti fontosságú -  dallam kerülhetett.*

Karácsony előtti szokás az "ádventölés". Valaha általános lehetett, már Bőd 
Péter is megemlékezik róla:3 "... Nevezetes vólt az, hogy Karátson előtt harmad 
nappal ajtóként járkáltak* s valami verseket éneklettek a* Kristus’ születéséről, 
jó és szerentsés inneplést kivántanak; ’s ekképen magoknak pénzt, gyűmőltsöt 
s’ hólmi enni valókat gyűjtöttek; akarván ebben követni a’ Kristus’ születéséről 
hírt tévő Betlehemi Pásztorokat. Innen maradott a’ mi Nemzetünknél-is az a* 
szokás, hogy Karátson éjtszakáján a' gyermekek, szolgák', ’s akár kik énekel-

* Jelen kötetünkben -  a sorozatnyitó előszónkban kiemelt okok miatt -  e szelektált kotta- 
anyagot sem közölhetjük, ellenben zárójeles utalással feltüntetjük az eredeti közlésben (HITK 
1972. jún.-szept. 11-12. sz. 43-82.) szereplő kotta filológiáját. -  A szerk.

^Bod Péter Szent Heortokrátes. Posony, 1786. 31.1. Közölve: MNTII. 349.1.
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nck, dúdolnak, zcrćpatćlnak ajtóról ajtóra, hogy magoknak valami pénzt és 
cnni-valót gyűjtsenek; mellyet azután elvesztegessenek.” -  Kálmány Lajos több 
adattal is megemlékezik az ádventi szokásról, amelyet a "kántálás" név alá 
foglal. Leírása szerint4 Advent alatt esténként gyermekek, ketten-hárman, jár
nak házról-házra "kántálni". -  Szabad-é kántálni? -  vagy -  Dicsértessék a Jézus 
Krisztus! möghaPgatik-c az anygyali vigasságot? -  s ha szabadságot kapnak, 
akkor elkezdik énekelni:

Ávé Márija! Gráczija pléna!5
így üdvözlé anygyal a szép szűz Máriját,
Krisztusnak választott anynyát.

(Ennek az ismeretes éneknek végeztével tréfás verseket dalolnak:)

Együtünk mink kántálni, kántálni,
Nem köP műnket bántani, bántani,
A’gyanak egy darab kóbászt!
Mink is hosztunk fülit-farkát.

(Szóval mondják):

Eregy szógáló, nészd mög azt a pujkát!
Nem vákta-e el a gujás a nyakát?
Halom, hogy zörgetik a kúcsot, pészt akarnak anni:
Ha piszka fát annak, e fogunk szalani!

(Sziliér)

Egy másik tréfás vers (... az ablakon bekukucskálva "sebössen" mondják):

Betekintők az ablakon,
Máiét Iátok az asztalon,
Nem köl neköm a máié 
Lögyön a gazdájé!

Ide rétes, rongyos!
Ide kalács fontos!
A vőlegény ronygyos,
A mönyasszony konytyos!

(Tobány.)

Kálmány Lajos: Szeged népe, Arad, 1891.1. 97.1.
^A dallam első jelentkezése: Cantus Catholici (ezentúl CC és kiadás évszáma) 1651. 6. 1. 

Közölve: Régi Magyar Dallamok Tára (ezentút RMDT és a kötet száma) II. 30. sz. A dallam "Ave 
Maria" kezdetű népi dallamváltozatát I. MNTII. 312. sz. 351.1.
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Bácskában is megtaláljuk ezt a szokást. Gomboson az "ádventölés" abban 
állt, hogy a fiúk -  kisebb csoportokban -  ádvent minden estéjén az ablakok 
alatt elénekeltek egy-egy régi ádventi éneket. Az utolsó éneket már karácsony 
estéjén mondták el, és akkor kapták meg érte az adományokat. "Utolsó este 
acskót visznek magukkal. Kaptak diót, almát, kalácsot, pézt."

Mivel a szokáshoz tartozó szebbnél-szebb dallamokat nincs módunkban 
kottás közlésben adni, felsorolom az MNT II. kötetében megjelent, és általam 
Gomboson gyűjtött ádventi dallamok kezdősorát és sorszámát: Menj cl siet
séggel, arkangyal Gábriel, 315. sz., Mikor Máriához az Isten angyala, 322. sz., 
Gábriel angyal menyekből, 318. sz., Ébredj, ember, mély álmodból, 320. sz., 
Nincs oly elme, ki fölérje Máriának szent nevét, 324. sz., valamint Kiskőszcgről 
(Batina) Ó, fényességes szép hajnal, 319. sz.

A karácsony megünneplésének fő eseménye a betlehemezés volt. Mint 
templomi misztériumot, amelynek szereplői a papok voltak, Nyugaton már a 
XI. században megemlítik. Később népi színjátékká vált, s mint ilyennek, ná
lunk legrégibb szövege 1692-ből származik. 9 típushoz tartozó rengeteg példája 
ismeretes az összes magyarlakta területeken, így a jugoszláviai magyarság kö
zött is. Mivel köszöntés alig található bennük, nem tartozik szorosan tár
gyunkhoz.

Meg kell azonban emlékeznünk egy kiveszőben lévő másik karácsonyi játék
ról, amely több bácskai faluban napjainkig fennmaradt. Ez a szcntcsalád- 
járásnak érdekes változata: a bölcsőske. A szentcsalád szálláskeresése tkp. bet- 
lehcmes-játék. Bálint Sándor emlékezik meg egy Székesfehérváron feljegyzett 
változatáról,6 amelynek csclckvénye gazdagabb, és bizonyítja, hogy ez a -  
szlovákok közt is ismert -  szokás valaha bővebb és általános lehetett. Több a 
szereplője is: két angyal jelenti a ház népének a szent család érkezését, majd 
Mária és József jön be. Mária leül, és az ölében levő kis bölcsőt, melyben a 
Jézuska szobra fekszik, ringatja. József a háta mögött áll aranyos fejszével. Az 
angyalok énekelnek, majd a pásztorok fejezik ki hódolatukat. Végül Mária 
körülhordozza a bölcsőben nyugvó Jézuskát, akit mindenki megcsókol, és a 
bölcsőbe teszik ajándékukat.

Egyszerűbb ennél a gombosi bőcsőzés, amely már teljesen a gyermekek 
játékává lett. Ádám-Éva napján -  de később is -  fehérbe öltözött kislánykák 
kettesével magukkal visznek egy kis bölcsőt, amelyben parasztosan kikemé
nyített párnák közt Jézuska-szobor nyugszik. A bölcsőt az asztalra teszik, és 
éneklés közben meg-megringatják. Éneklés után ajándékot kapnak. Karjukon 
"slingütt" kendő lóg, abba szedik az ajándékot (diót, almát). A szokás megvolt 
több más bácskai faluban is, így Bczdánban, Bácskcrtcsen, Doroszlón. E re
detileg nagyobbak játszották, amit bizonyít az idősebbek által énekelt és ehhez 
a szokáshoz tartozónak is mondott sok régi karácsonyi ének. A köszöntés ma

^Bálint Sándor Népünk ünnepei, Budapest, 1938. 110.1.
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már elmaradt a szokásból. A szokás és dallamai közlését 1. MNT II. 387. sz., 
572-574.1.

A karácsonyi köszöntők a "karácsonyi tizenkettea" (karácsonytól három- 
királyok napjáig) időszakát töltik ki. Különféle néven szerepelnek, legáltalá
nosabb nevük a "kántálás" (a latin cantatioból), továbbá az említett korindálás, 
kóringyálás. "Az egyházi és népi elemek kölcsönhatásai mutatkoznak bennük, 
és a folklorizáció sok szép példáját említhetjük fel."7 Zenei szempontból sok 
értékes régi dallamot affirmálnak a bennük -  sokszor töredékesen -  fenn
maradt népi énekek.

Ilyen tekintetben zenetörténeti különlegességnek számít egy baranyai refor
mátus karácsonyi köszöntő Sepséről, amelynek más népi változatát nem is
merjük. Néhány idős férfi emlékezett még a dallamára, amelyet 8-10 éves 
korukban énekeltek köszöntésképpen karácsony előestéjén: "béved (bőved) 
este".8 Előbb tisztességtudóan cngedclmct kértek a köszöntésre:

Szöröncsés joestét, uram, kigyelmennek!
Én a kigyelmetek házát megtisztelném,
Egypár vers énekkel a házigazdának 
Terhére nem lennék.

Tetszik-e vagy nem? (A háziak felelik:) -  tetszik! (vagy:) Igen! Ezután 
eléneklik a régi éneket. [Joó József (1892) sepsei énekes 1968 novemberében 
felvett karácsonyi köszöntőjének kottáját vö. i. h. 46-47.].

Az ének után elköszönnek:

Örülj és örvendezz, Istennek serege,
A bűnös Ádámnak maradt csemetéje!
Vesd le gyászruhádat, mejbe vagy öltözve,
Végy örömet most, és ne légy keseredve,
Mert a Jézus Krisztus, e világ megtartója,
Eljött, a bűnöknek megszabadít ója!
Mert, aki az ő nevét hijába nem veszi,
Az egek egébe örökössé teszi.
-  Szivemből kívánom.

Az ének egy XVII. századi dallamot őrzött meg. Az eredeti dallam alapja a 
Cantus Catliolici (1651) 29. lapján megjelent "Beata immaculata" kezdetű kará-

Dömötör Tekla i.m. 158.1.
AP = magnetofonfelvétel Pyral -  (lakk) lemezre áttéve az MTA Népzenekutató Csoportja 

leltárában (6966 g.) Sepse -  Kotlina (Baranya) Joó József (1892), gyűjtötte Kiss Lajos, 1968. XI. 
(Mivel a dallampéldák saját gyűjtésem és felvételeim, a továbbiakban a gyűjtő neve elmarad, és 
csak a felvétel időpontját közlöm). A felvétel végén bemondás: "Karácsonyi köszöntést elmondta 
Jó József hetvenhat éves, Sepse".
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csonyi ének. További kiadásai: CC 1675., 1703., 28.1., CC 1674. Kassa, Szegedi 
Ferenc Lénárd, 106.9

Változatait sárospataki diák-melodiáriumok őrizték meg: a Zemplényi-kéz- 
irat (1775-85) 61 sz. "Szivemnek belső rejteke" és a Szkárosi -  Járdánházi 
melodiárium (1782-92) 123. sz. "Szivem titkos rejtekei" kezdetű szöveggel. -  A 
dallam legrégibb forrása egy 1609-ben Antwerpenben megjelent nHct Pricel Dér 
Gheestelicker Melódiie” című flamand énekeskönyv. Az ennek nyomán német
ből átvett dallam alig tér el a magyar kiadványoktól.10

Köszöntőnk legrégibb szövege Szathmári Mihály kéziratában szerepel 
(1703. 105), utána egy félszazaddal később jelentkezik Szikszai András kézira
tos énekeskönyvében (1750-52) 12. számként.

A két szöveget párhuzamosan közöljük összehasonlításként.

Szatmári Mihály kézirata 105: 
"Cantatio elegáns pertinens ad Na:’

Szivemnek titkos rejteke,
Elmém Csendes helye 
Testemnek belső részei,
Izek inak, erek,
Indulyatok; fordullyatok, 
tagaim minden tetemin!

Mert imé, ki az Egeket: 
teremté a földet,
Napot, holdat Csillagokat, 
minden fele rendet, 
siránkozik, ohajtozik, 
barmok jaszlában fázodik -

Gyenge orczáján fojdogál 
könyve* zokogással,
Kit Maria, testi Annya 
tőrölget gyenge ruhával. 
Panaszképpen fuházkodik, 
Sziveben buskodik 
Világ voltán álmélkodik 
fián Szánakozik,
Hogy Urának, Szent fianak 
Bölcsü helyt jászol adatik.

Szikszai András énckeskönyvc 
Alia Cantio Natalis XII.

Szivemnek titkos rejteke, 
Elmém tsendes hellyé 
Testemnek belső részei 
Izek inak erek 
indullyatok fordullyatok 
Tagaim minden tetemim

Mert imé ki az egeket 
Teremte a földet 
Napot hóidat tsillagokat, 
Mindenféle rendet 
Ohajtozik kívánkozik 
Barmok jaszlában fázódik

Gyenge ortzáján follydogál 
könyve zokogással 
Kit Mária, Testi anja 
Törőlget gyenge ruhával 
Panaszkodik, fohászkodik, 
Szivében bánkódik,
Világ voltán álmélkodik,
Fián szánakozik.
Hogy fiúnak (ég urának) 
Böltső hcllyt jászol adatik.

A dallamot közli: RMDTII. 186. sz. (I. a jegyzetel is 573.1.).
Zemplényi-kézirat (1775-&5) Orez. Széchényi Könyvtár Ms. Mus. 1127a; Szkárosi -  Járdán

házi melodiárium (1787-92) Sárospatak, Tiszáninneni Ref. Egyházkerületi Nagykönyvtár 513. -  A 
kéziratok: Szatmári Mihály kézirata. 1703. Debreceni ref. koll. R. 538.; Szikszai András-énekes
könyv (1750-52) MTA RUI 8r.l37.
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Hol váltok most kćrubimok 
avagy sirafimok 
sok S/ámos sereg Angyalok,
A mcnnycj karok 
lm Uratok, Királyotok, 
fekszik barmok közt, lássátok.

Nosza én lelkem szivemmel,
Indulj sietséggel 
Apolgatni félelemmel 
Uradat ne késsél.
Idvezitőd rengetgessed 
e királyt szép énekléssel.

Népi változatunk töredékes, több szövegferdftéssel; mindez megmagyaráz
ható az ének nagy régiségével, valamint azzal, hogy a köszöntés ez esetben már 
a gyercmekck feladatává lett. így is határozottan megállapítható, hogy a régeb
bi szöveg átvétele. Zenetörténeti értéke miatt szinoptikus táblázaton közöljük a 
dallam négy változatát: I. a Cantus Catholici 1651., II. a Szkárosi-Járdánházi- 
melodiárium, III. a Zemplényi kézirat, a IV. pedig népi változatunk kissé leegy
szerűsített 1. versszakának dallama. [A dallamközlést vö. i.h. 50.]

A latin szövegű I. második sorának vége egy hanggal lecsúszott. Záró- 
hangja, valamint az utolsó sor 5. és 7. hangja //sz1, amelyeket Szegedi F.L. a CC 
1674-i kassai kiadásában / - r e  javított ki. A II. verzió utolsó sora is f l záró- 
hanggal végződik. A ///.-hoz áll közelebb IV. sz. népi változatunk, de az utolsó 
sor frig záradéka mintha az I. frig hatást keltőgl-fiszl kis másodjának emlékét 
őrizné.

A hcrtclcndyfalvi székelyek megkülönböztetik a református és katolikus 
legények kántálását, akik bejárják a lányos házakat és a "lányokat mcgéncklik" 
útközben is, meg a házban is. Az előbbiek foćnckc "Az Istennek szent angyala", 
az erdélyi magyarlakta vidékeken a leggyakoribb kántáló ének. Nem más, mint 
Luther "Vöm Hímmel hoch da komm ich her" kezdetű híres énekének magyar 
fordítása.11 Szokták ezenkívül énekelni a "Szivünk vigsággal ma bétölt" kezdetű 
karácsonyi dicséretet, eredetileg Ph. Nicolai német zeneszerző dallamát az Uj 
Zöngcdező Mennyei Kar (1743) fenti szövegével, amelyet Maróthi György négy
szólamú kórusfcldolgozásban közölt,12 s azóta megvan a református énekes- 
könyvekben.

11 Két népi vált. közölve MNTII. 548-549. sz. A német ősdallam kottás közlését 1. uo. 548-549. 
jegy. 1137.. A közismert dallam népi változata AP 7087 i), Hcrtelendyfalva. A német dallam köz. 
Johannes Zahn: Die Melodicn dcrdeutschcn evangelischen Kirchenlieder, I-VI. Gütersloh, 1888- 
93.8359. sz. (1559-ből).

Magyar közlése Maróthi György. A’ ’Sóltároknak négyes nótájik... Debrecen, 1743. 170-
171.1.

Hol vagytok most, Kérubimok, 
Avagy Scrafimok 
Sok számos sereg Angyalok 
S a Mennyei karok,
Ha Uratok királyotok 
Barmok közt fekszik, lássátok.

Dix.:
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A katolikus legények kántáláskor leginkább a "Serkenj, lelkem, mély álmod
ból" kezdetű énekkel köszöntik a leányokat. A dallam a protestáns Batizi 
András "Jer dicsirjük ez mái napon" kezdetű szövegével katolikus énekeskönyv- 
ben jelent meg a XVII. században, de sokkal régibb eredetű. Már 1570-ből van 
egy frankfurti német változata, sőt még korábbi huszita dallamokkal is kap
csolatba hozható.13 A bukovinai székelyek körében a Kájoni Cantionale Catho- 
licum szövegével általánosan elterjedt. így éneklik a Hertelendyfalván, Szé- 
kelykevén és Sándoregyházán élő székelyek is ezt a méltóságteljesen hömpöly
gő, régies bájú szép dallamot, amely frig hangnemével és gyönyörű cifrázatos 
előadásával szebb a nyomtatásban megjelent dallamnál. Itt közölt változatunk 
Székelykevéről való, a Hadikfalváról 1883-ban áttelepült székelyek utódjaitól 
felvéve [Hompot János (1899) székelykevei énekes 1968 novemberében felvett 
köszöntőjének kottáját vö. i.h. 51-52.]

A kántáláskor énekelt dallamok szinte falunként különböznek. Egy részük 
belekerült a betlehemes anyagba, mások viszont egyéb karácsonyi szokásokhoz 
kapcsolódtak. Sok közülük teljesen népi alkotás, bár majd mindegyikre akad 
valami zenetörténeti analógia. Szebbnél-szebb példáik közül itt kettőt közlünk, 
amelyek sok helyen ma is élnek a jugoszláviai magyarság közt.

Az egyik többféle szöveggel ismeretes, de többnyire a "Vigan zengjetek 
citerák" kezdetűhöz kapcsolódik. Aktualitása révén főleg karácsonyesti köszön
tőként szerepelt. Ez volt a funkciója Bácskertesen is, de ennél érdekesebb, 
hogy -  idős adatközlők szerint -  a templomban is énekelték az éjféli mise, sőt a 
másnapi nagymise előtt is. Az éjféli mise vidám ünnepi hangulata révén ilyen
kor a betlehemezés anyagába tartozó népénekeket is énekelték a templomban. 
Erről Kodály is ír "Régi karácsony éneke" c. közleményében:14

"1911-ben a Nyítra megyei Menyhe községben megtudtam, hogy még ötven 
esztendő előtt, a karácsonyi templomozás vígabb volt, mint manapság. Külö
nösképpen az éjféli mise alatt szokás volt néhány olyan nóta, amilyenre ‘táncol
ni is lehetett volna4. Ahogy pedig az akkori kántor megeresztette hozzá az 
orgonát: tisztára úgy szólt, mint a duda. -  A nótákból már csak egyet találtam 
életben, az itt közölt 1. számút."

Ez a dallam kisebb eltérésekkel azonos a Bácskertesen gyűjtött változat
tal.15 [Gábor József (1899) bácskertesi énekes változatának kottáját vö. i.h. 53.].

A dallam XVII. századi népies táncdallam. Legkorábban a Vietorisz kódex
ben (1680 k.) találjuk szöveg nélkül, majd a XVIII. századi Kulcsár-melodiári-

Dallama először CC (1651) 19. 1. Köz. RMDT I. 66. sz., Id. jegyz. 471.1. -  "Serkenj lelkem 
mély álmodból” kezd. szöveggel 1. Kájoni János: Cantionale Catholicum, 1676. (Az 1719-es 2. 
kiadás szerint 42.1.) Népi vált. AP 7095 c) Székelykeve-Skorenovac (Temes) Hompot-János 
(1899V felvéve 1968. XI. "Énekelte Hompot János székejkevei lakós, hatvan ki le ne éves ember."

Ethnographia, 1916. 221.1., újabban Kodály: Visszatekintés II. 61. 1. (Kodály ebben nem 
tesz említést arról, hogy a dallam a Viet ró rísz-kódex egyik szövegtelen táncdarabja.)

AP 7032 g) Bácskertes-Kupusina (Bács-Bodrog) Vajdaság, Gábor József (1898), felv. 1969. 
I. Változatait I. MNTII. 364-II., 637., 639. sz.
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umban (1775 -  1785) II. 58. "Ritka kertben találsz télen kinyilt virágot" kezdetű 
szöveggel. A Szabolcsi által közölt dallammal16 egyezik az említett Kodály- 
példa első fele, míg a 3-4 sor a bácskertesi népi változattal. A dallam sokféle -  
főleg karácsonyi -  szövege közül a "Vigan zengjetek" legkorábban Kiss Sándor 
kéziratában 48. számként 1839-ben jelentkezik.

Másik példánk általánosan ismert a magyar nyelvterületeken. Legismertebb 
"A karácsony éjszakáján" kezdetű szöveggel, de előfordul más versekkel is, 
mint pl. "A kis Jézus aranyalma" kezdetűvel. Népi alkotásnak látszik, bár 
valamiféle kapcsolatot fölfedezhetünk a Cantus Catholici (1651) 160. 1. "Áldgy 
meg minket Atya Isten" kezdetű dallama második felével. E dallam népi 
hangvételét igazolni látszik az 1-2. sor közötti kvintváltáson kívül a benne 
négyízben előforduló 5/4-cs ritmus is. Népi változataink nagyrészében 5/8-os 
változatlan ritmust találunk. Funkció szerint a népi dallamok a karácsonyi 
kántáláshoz fűződnek, Doroszlón pedig a "bölcsőjárás"-hoz. Muzslyán a "Csor
dapásztorok" dalalmával mentek "kóringyálni", amit egy helyi adatközlő így 
mondott el:17 "Szép régi hagyomány a falunkban, hogy a fiatalság karácsony 
szent estéjén házról-házra ment. Beszólnak az ablakon: 'Meghallgatják az an
gyali vigasságot?4 Ha bcntről kiszólnak nékik, hogy -  Meghallgatjuk - , akkor a 
csoport vagy bement a lakásba, vagy kint az ablak alatt énekeltek. Régi szokás 
szerint a bizonyos ‘tarisznyás‘-nak teliöntötték a tarisznyáját dióval, almával; ő 
gyűjtötte össze meg hát a pénzt is." De a kóringyálásnak másik, gyakoribb dal
lama az alábbi v< >lt.18 [Vö. iji. 54. old., Bécsi Istvánne Szabó Margit (1912) 
előadásában. Az eredetiben u. i. 55. p. egy muzslyai másik változat kezdő 
versszakának szövege is szerepel, 19. sz. lábjegyzet-jelzéssel.].

Doroszlón ugyanígy: 5/8-os ritmusban énekelték idős asszonyok a dallamot 
az első három strófa szövegével.20 Egy háború előtti gyűjtésemből való gombosi 
változata megjelent a Magyar Népzene Tára II. 553. számaként, szintén 5/8-os 
ritmusban, és a fenti szövegekkel. Az 1930-as években közismertté vált Bálint 
Sándor "Kirje, kirje, kisdcdccske" kezdetű változata, de már sima ritmusban, és 
az 1-2 sorban egyszerűbb dallammal.21

A karácsonyi köszöntéskor énekelt egyéb dallamok, amelyek gombosi gyűj
tésemből közlésre kerültek az MNT II. kötetében: Csordapásztorok, 416. sz., 
Dicsőség, dicsőség, 463. sz., (népi vált.), Ó, szerencsés örömidő, 516. sz., Kösd

16 *Szabolcsi Bcncc: A magyar zenetörténet kézikönyve (1947) 36 . sz.
AP 1760 c) Muzslya, Simon Ferenc (1901). Felv. 1968. XII.

1 AP 1750 e) Muzslya-Mužlja (Torontál), Vajdaság. Bécsi Istvánné Szabó Margit (1912), felv.
1968 XII.

AP 7050 d) Bécsi Mihály (1932) Muzslya, 1968. XII. Az előző dallam szövegváltozata, 
kántáló cigányokat utánozva.

AP 7078 m) Doroszló -  Doroslovo, Radics Józsefné Szucs Mária (1890), a másik vált. AP 
7078 n) Horváth Jánosné Kovács Mária (1893), uo. Mindketten a "bölcsőjárás" dallamának 
mondták.

Bálint Sándor: Szeged népe. Új gyűjtés I. Szeged, 1933.4. sz.
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föl, Örzse, ködmönkédet, 525-530. sz., Bárcsak előbb fölébredtem volna, 599., 
602. sz. (Betlehemes pászortánc).

A karácsonyi köszöntések néha több énekből és közben szavalatból állnak, 
és ezzel közelednek a betlehemezés egyszerűbb alakjához: a pásztorjáráshoz. 
Az eltérés, hogy különösebb cselekvényt nem találunk bennük. Két ilyen kán- 
tálást közlünk most, az elsőt a Jugoszlávia keleti részén levő Magyarittabéról. 
Itt a köszöntés láthatólag már csak emléke a régi kántálásnak, és a családi 
köszöntések kategóriájába kerül vissza.[A beköszöntő szöveget és a köszöntés 
dallamát Pataji Sándor (1923), Csüllög Imréné Lénárt Erzsébet (1928), Tari 
Ferencné Sós Rozália (1913), Molnár Imréné Varga Erzsébet (1933) és Varga 
Imréné Pataj Erzsébet (1913) magyarittabéi lakosok előadásában vö. i. h. 55- 
57.].

A köszöntő nyilvánvalóan egy régebbi "pásztorjárás" emléke. A szereplők 
csak énekelnek, szerepük nincs, de a beköszöntő szövegéből kitűnik, hogy 
valaha a szereplő pásztorokkal folytatott párbeszédből idéz.

Érdekes a köszöntés zenei anyaga. A "Csordapásztorok" kezdetű ének egyik 
legrégibb népi énekünk. Szövege olyan, mint valami ősi népballadáé, Mezey 
László XV. századinak véli. Dallama legkorábban csak a XVII. század derekán 
jelentkezik,23 és egyike a leggyakrabban előforduló népénekeinknek, a XVII. 
századi dallamoknak, amelyek élő hagyomány alapján kerültek feljegyzésre. 
Változatai mind a katolikusok, mind a protestánsok egyházi gyakorlatában 
szerepelnek, emellett a karácsonyi ünnepkör köszöntőiben és játékaiban is 
felcsendülnek bevezető-, és "Elindulának" kezdetű versükkel búcsúzó-énekként 
is. Két főtípusa közül az egyik az alföldi, a másik az erdélyi típus. Az előbbi frig 
hangnemű és 4-soros, a másik dór hangnemű és 5-soros. Ezen a két, egy dal
lamcsaládba tartozó típuson kívül a szöveghez egy más, dúr-dallam is kap
csolódik, amelyet elterejedési helyéről dunántúli típusnak nevez népzenetudo
mányunk. Mind a három típus igen sok változattal él a jugoszláviai magyarság 
népzenéjében: mindegyik a típusában jelzett területen; az erdélyi típus pedig az 
aldunai székely falvakban. így a magyarittabéi változatban az alföldi típus egy 
változatát találjuk, összehasonlításul pedig egy erdélyi típusút közlünk Her- 
telendyfalváról,24 ahol majd mindenki így tudja az éneket. [Kovács Júlia (1886) 
változatának kottáját vö. i. h. 58.].

Most az ország nyugati részéről, a szlovéniai Murántúlról mutatunk be egy 
karácsonyi köszöntési formát, amely betlehemes dallamok egymásutánjából áll, 
de a köszöntő személyen kívül szereplők nélkül, akik helyett egymagában 
énekli végig a pásztorok és angyalok dialógusait is. A bevezető ének: "Nagy- 
karácsony éjszakáján" kezdetű, majd a "Csordapásztorok" dunántúli változata 
következik. Az utána felhangzó "Kirje elejszon" arra enged következtetni, hogy

^ C C  (1951) 265.I. Köz. RMDTII. 1. sz. 203.1.
AP 6024 b) Hertelendyfalva -  Vojlovica (Torontál), Vajdaság. Kovács Júlia (1886). "Szent 

Betlehem Vojlovicán". Felv. 1966. IX.
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a karácsonyi mise Kyrie-je is népies jellegű a szokott egyházi dallam helyett. A 
következő két ének -  eléggé szabad alakban -  a pásztorok meglepődését és 
örömét tolmácsolja. -  A befejezés kötetlen köszöntés és jókívánság-közlés.25 
[Vö. Vida Jánosné Horvát Erzsébet (1901) gyertyánosi énekes előadásában: i. 
h. 58-60.].

Karácsony után az első kiemelkedő ünnep újév napja. Bár csak kevés 
köszöntő szöveg maradt fenn, mégis bizonyosra vehető, hogy ez a jeles nap is 
régente együtt járt ünnepi köszöntéssel és jókívánságokkal. Első adatunk ma
gyar verses újévi köszöntőre Ilosvai Selymes Péter lantosköltő -  a Toldi-monda 
feldolgozója -  "História Alcxandri Magni" című éneke (Debrecen, 1574) végén 
levő, három strófából álló csonka bejegyzés:26

Az egek teremptő,
Csillagok építő,
Mennek földnek Istene,
A kit ez világra,
Szabadúlásunkra 
Szép szűz leány szüle 
Ez új esztendőnek,
Ti kegyelmeteknek 
Kezdetit megszentelje

Békösség, boldogság,
Bor, búza, gazdagság 
Házasokat ujétsa!
Isten ellenségtül,
Gyülcvész gaznéptül 
Marhátokat megtartsa.

Mint nagy mély örvénybül 
Víz buzog mely ékessen:
Istennek áldása 
S megszaporétása 
Legyen ily bűségessen 
Marhátok seregén,
S házatok cselédjén,
Szíbül kívánom Ámen.

^ A P  6970 e) 0  g) Gyertyános -  Gaberje (Zala), Szlovénia. Vida Jánosné Horvát Erzsébet 
(1901V felv. 1969. IV. 17.

Közölve: Irodalomtörténeti Közlemények, 1893,252.1.fennek alapján MNTII. 3.1.
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Valószínű, hogy az ilyen verses köszöntők dallammal jártak, hiszen az ilyen 
jókívánságot közlő ünnepi köszöntéseknek velejárója a víg hangulat keltésére 
szolgáló ének. Bőd Péter kifakadása az újévi mulatozás ellen is ezt látszik 
bizonyítani:27

"Az Esztendőnek leg-első napja ez: mellyet a ‘Római Pogányok nagy öröm
ben, sokféle vígasságokkal, áldozatokkal, egymásnak köszöntésekkel, ajándé
kokkal, vendégeskedésekkel, tántzokkal, oktalan állatoknak bőrökben való ől- 
tözésekkel, férjfiaknak aszszonyok‘, ‘aszszonyoknak férjfiak* köntösökben való 
járásába*, s még sok fertelmes vétkekben-is tőltötték-el. A* Pogányok keresz
tyénekké lévén, ez a* meg-rögzött rósz szokás a’ Keresztyének közzé-is bé-jött, 
hogy azt töltötték nagy vígasságban, tántzban, vendégségben, egyik a’ másiknak 
köszöntésekben, ajándékoknak küldözésekben, a’ mellyek mind édesekből, 
mézes tészta neműből, (igékből, malosaszölőkből, állottak. Útzákon nyargalod- 
zottanak, a’ gazdagoknak ajtajokon éneklettek, musikáltak."

Az újévi kántálás máig is élő népszokás. A köszöntés legtöbb helyen egy-egy 
időszerű dallam eléneklésével kezdődik, majd rigmusszerű köszöntéssel vég
ződik. Egyik leggyakoribb ének az "Újesztendő, vígságszerző" kezdetű. Berze 
Nagy János írja róla,28 hogy a magyarság egész nyelvterületén katolikusoknál 
meg protestánsoknál is székében használt köszöntő. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy a "Fölső nagy (vagy "szép") ég, alsó kék ég" a szövegben az alsó és felső ég 
kozmogóniai képzete, az ősi ugor és altáji vallási gondolatközösség marad
ványa.

Az ének szövege legkorábban Beregszászi Tóth Péter kéziratos gyűjtemé
nyében jelentkezik29 a XVIII. század első felében. A dallamnak csak a múlt 
század 70-es éveitől maradt lejegyzése (talán a legkorábbi Arany János népdal- 
gyűjteményében, 1874 előtt, III. I.,30 nyomtatásban Kiss Áron: Magy>ar gyer
mekjáték-gyűjteményében, 1891). Változatait közli a M NTII. 1-16. sz.

A jugoszláviai magyarság körében is sok helyütt ismeretes. Két népi válto
zatát közöljük Baranyából. Az első Sepséről való, és eléggé ép formában őrizte 
meg a már gyermekvilágba került szép szokást. Adatközlőm elmondta, hogy 
Szilveszter-este a gyerekek több csoportban kettesével bejárták a falut. Éneklé
sükért és köszöntésükért mindenütt kaptak pár krajcárt.31 [Joó József (1892) 
sepsei énekes változatát vö. i. h. 62-63.].

^ B od P. i.m. 1784. 34 .1.
Baranyai magyar néphagyományok I.Pécs, 1940. 743. I., ld. Jegyzetét 744-45.1. A "Fölső 

nagy ég, alsó kék ég” sok helyen különböző elferdített alakban jelentkezik. így a MNT II. változa
tai közül: 1. (Nagyszalonta) "Alsó szépek, felső kékek", ugyanígy 9. (Mezőőrs, Győr m.) 4. (Kiss 
Áron gyújt.) 3. (Arany J. gyújt.), 5. (Vésztő), 6. (Ormányság), "Alsó képen, felsőképen", 19. 
(Hajdúszoboszló).

További kéziratos szövegközlés: Szikszai András-énekeskönyv (1750-52). 25a lev., Mólnár- 
énefcskönyv (1784-) 38b lev., Lóskay-kódex (XVIII. sz. vége), 72a-b stb.

Kiadta Kodály Zoltán -  Gyulai Ágost.: Arany János népdalgyujteménye, Budapest, 1952.
AP 6966 f) Sepse -  Kotlina (Baranya), felv. 1968. XI. ".Újévi köszöntőt elmondta Jó József, 

hetvenhat éves, Sepse."
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A másik változat Várdarócról való, alig 30 kilométernyire Sepsétől. Mégis 
nagy eltérés mutatkozik dallamukban: a várdaróci változat első része felcsú
szott, és csak a 3. sorban kerül érdekes fordulattal az alsóbb regiszterbe. Az 
összes ismert magyar változatoktól való eltérése miatt közöljük ezt a csak itt élő 
variánsformát31 [Karakas Pál (1905) várdaróci énekes változatát vö. i. h. 63.].

Előadója az ének után elmondja, hogyan ment végbe a köszöntés: "Ez újévi 
köszöntő, és ijenkor a gyerekek összeverődtek öt, hat, tizen is egy csoportba, és 
aztán mentek házról házra, vót, ahol befogadták, vót, ahol nem fogadták. Meg
keresték az ittas embereket is, azoktul kaptak élig szépen pózt ijenkor. A 
köszöntés reggel korán vót, mert mindenki meg akarta a másikat előzni."

A karácsonyi tizenketted zárónapja Vizkereszt vagy a Háromkirályok nap
ja,32 egyúttal a farsang kezdete. A köszöntés ezen a napon is szokásos, Dél- 
Dunántúlon "Háromkirályjárás" néven a betlehemeshez hasonlatos, és annak 
elemeivel kevert népi színjáték alakjában. Ennek szereplői a három király, He- 
ródes, katona, angyal, hírnök, (valamint helyi alakok: Kelemó, Hetényi pajtás, 
Máté stb.) A hozzá fűződő énekek a "Csordapásztorok" (többféle szöveggel, a 
"Mennyből az angyal" változatokban, valamint "Kicsoda az, ki oly nagyon kiált 
felettünk" ld. 15. sz. jegyz.)33 A szokásról már 1540-ből van adatunk So- 
mogyból. "... Osztán a csillagéneke, ha megvagyon kgdnek, küld alá; ha több 
éneket szerezhetsz, azért is légy érte, mert jó gyermekem vagyon itt egy, jó 
szava vagyon, kit ha meg nem oltalmazhatok, felküldöm kegyelmednek..."

A szokás jellemző éneke a "Három királyok napján" kezdetű. Dallama 
elsőizben a Camus Catholici (1561) 36. I. "Dum Virgo vagientem" szöveggel 
jelentkezik. A "Három királyok napját" kezdetű ének 1674-ben Kassán a Sze
gedi Ferenc Lénárd-félc CC 161. sz. alatt jelent meg. Uo. a 119. számban a dal
lam "Jézus születésének, Örüllyünk szent nevének" kezdetű verssel társul, és 
szól Szent Istvánról, Apró Szentekről.35 A fentiek értelmében énekünk a XVII. 
században már rég elterjedt. Ezt igazolja az is, hogy kéziratos alakban alig van 
nyoma, vagyis nem tartották érdemesnek az általánosan ismert szöveget meg
rögzíteni.

Dallama német eredetű, legrégibb forrása 1604-ben Münchenben meg
jelent nyomtatvány.36

31 * AP 6968 j) Várdaróc -  Vardarac (Baranya), Karakas Pál (1905), felvéve 1969. II.
A Vizkereszt a görög Hagiasmos fordítása; a katolikus országokban Epiphania vagy a 

Három királyok napja elnevezés használatos. L. Dömötör T. i. m. 162.1.
A háromkirály-járás változatait I. a MNT II. köt.: betlehemezésszeruek: 41-52 sz., kántálás- 

félékfcsillagjárás) 53-56. Közülük az 51. (Kalocsa) és az 54. (Gombos) saját gyűjtésem.
Héderváry Lőrinc levele Somogyból, köz. a Magyar Figyelő 1912. III. köt. 62. 1., ennek 

alapján a MNT II. 35.1.
Közölve RMDT II. 155. sz. ld. jegyzetét is, 547. 1. További kiadásai: CC 1675., 1703., CC 

(Szegedi Lénárd, Kassa) 1674. 53. sz., Náray György: Lyra coelestis, Nagyszombat; 1695. 24 sz. stb.
Neue auserlcscne Geistliche Lieder. A XVII. sz. folyamán többször is megjelnik, így W. 

Baumker: Das katholische deutsch Kirchenlied... I-IV. Freiburg, 1883-1891. I. 144. ("Laszt vns 
disz kindlein wiegwn", Köln. 1619.)
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Népi változatai jugoszláviai magyar helyekről: Kálmány L.: Szeged népe II. 
98.1. Három királyjáték. (Török-Becse).

Fehérbe öltözve, vállukon keresztbe kötött szijjal, oldalukon karddal járnak 
házról házra a királyok, hároman. Fejükön csákó van, éspedig a "szerecsöny"-é 
feketés színű, a "napkeletidé sárgás, a ”napnyugoti"-jé pirosas. A "napnyugoti" 
kezében van a csillag. Ahová bemennek, énekelik:

Három kirájok napját,
Országunk egy* istápját 
Dicsérjük énekökke,
Vigadozó stb.

(Az ének végeztével a konyhából a szobába nyit s a követekőket mondja a:)

SZERECSÖN’ KIRÁJ:
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok az első: szerecsön 9 kirój, én gyöttem 

szerecsön* országbú, én hosztam a kis Jézuskának legszöbb ajándékát: aranX 
tömjén ’t és mirhát, egy kis göndör bárán ’kát!

(Ezután belép s a következőket szavalja a:)

NAPKELETI KIRÁJ:
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok a második: napkeleti kiráj, én gyöt

tem napkeleti országbú, én hoztam a kis Jézuskának legszöbb ajándékát: aran X 
tömjén X mirhát, kirájok ajándékát.

(Bejön a:)

NAPNYUGOTT KIRÁJ:
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok a harmadik: napnyugot'i kirájt én 

gyüttem napnyugot’i orszságbú, én hoztam a kis Jézuskának legszöbb ajándékát: 
aranX tömjénX mirhát, (kinyújtja a csillagot) szentöjjük mög Jézuskát!

(Kifelé indulnak s éneklik:)

Elindulának és el-béjutának stb.
(Török-Becse)

Másik változata Kálmány: Szeged népe III. 138-9. 1. 9. sz. Három király 
játékok [Csóka stb.]

(Három gyermek királynak van öltözve, a negyedik, a zsákos közönséges 
ruhába van öltözve, kinek kötelessége elvenni amit adnak, és a királyokat 
őrizni, hogy meg ne harapja őket a kutya. A királyok inget vesznek magukra, 
satyakot nyomnak a fejükbe, kezökben fakard van. Satyakjok színes papirosból 
való és keresztes. Boldizsár királynál a kard helyett csillag van.)

Jó estét, jó uram! társaim kint vannak 
Szép csillaggal, igön nagyon fáznak;
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Nosza uraim, mit mondanak 
Ezön híradásnak;
Tecczik-e csilagunk látványa,
Vagy elbocsájtanak?

Erre belülről felelik: Szabad! mire a három király bemegy s az ajtó mellett 
megáll, és pedig Boldizsár a középen, jobbján Gáspár király, balján a kormos 
Szerecsen király s énekelnek:

MIND:
Három kirájok napján,
Országunk egy* istápján 
Dicsérjük énekökkel,
Vigadozó versökkel

(Boldizsár a csillagot kinyújtja, a másik kettő a csillag alatt összeveri a kar
dot).

Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támadt.

(Ezután mást énekelnek:)

Ó Márija e világra nékünk 
Szent fiját hozá stb.37

BOLDIZSÁR KIRÁLY (szavalja):
Én vagyok Boldizsár kiráj!
Onnan fölül gyüttem,
Azt a hirt hallottam:
Hogy Krisztus Urunk 
Bötlehömbe’ születött,
Sok néptü’ mögmöneködött;
Én vagyok Boldizsár kiráj!

GÁSPÁR* KIRÁLY (szavalja):
Én vagyok Gáspár kiráj!
Onnan fölül gyüttem,
Azt a hírt hallottam:

37Bozóky Mihály énekeskonyvc (1797) 132. sz. "Szűz Mária e’ világra nékünk...” énekének 
változata lehet.
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Hogy Krisztus Urunk 
Bötlehömbe, születött,
Sok néptü’ mögmöneködött;
Én vagyok Gáspár kiráj!

SZERECSÖN KIRÁLY (szavalja):

Én vagyok Szerecsöny kiráj!
Engöm mög ne csudájjanak,
Hogy ij’ fekete vagyok,
Mert én ott születtem,
Ahun a nap fölkel.
Kirántom kardomat,
Elvágom nyakamat,
Amott is egy3 piros almát tanálok,
Azt is a kis Jézusnak ajá’lom; éjjön!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
(Elmennek)

(Csóka, de Szeged-Rókusról ide költözöttek terjesztették el az utolsó pár év 
alatt.)

Jugoszlávia magyarlakta falvaiban a "Háromkirályok" énekét sok helyen ma 
is éneklik. A csillagozás rövid leírásával közli a MNT II. 54. sz. egy Gomboson 
gyűjtött változatomat. A többi változatból itt kettőt közlünk szinoptikus táblán. 
Az I. Doroszlóról, a II. Scpséről való. Mind a kettőben ott lüktet az 5/8-os rit
mus, de már bizonyos lazasággal. Egymás alatt jól megfigyelhető a két példa 
ritmusingadozása. Az I. egyik adatközlője érdekes leírást ad a régi szokásról: 
"Régi doroszlóji népszokásokhoz tartozó dolgok ezek. Igen szép öltözékbe vol
tak a fijatalok fölöltözve hárman; ketten rózsás és ijen slingelt szoknyákba, 
blúzba, piros hosszú püspöksapkában, a harmadik pedig ördögruhában öltöz
ve. Amikor a mondókájukat elmonták, a kezükben lévén egy hosszú nyújto- 
gatószeríí dolog, annak a végén volt egy piros papírból készült skatuja, amejben 
gyertya égett, és ezt nyújtogatták kétszer-háromszor ojankor, amikor a mon
dókájukat elmonták. -  A házbeliek, ahova megjelentek, azok persze megaján
dékozták utána gyümölccsel, aszalt szilvával, aszalt almával, és egy kis pénzzel." 
[Novák István (66), Kocsis Pál (60), Bártól István (62) doroszlói, illetve Kálózi 
Antalné Gyöke Rozália (64) sepsei előadó változatait vö. i. h. 67. p.].

Az I. AP 7073 g) Doroszló -  Dorodovo (Bácska), felvéve 1968. XII. A végén bemondás: 
"Háromkiráji közöntőt elmonta Novák István hatvanhat éves és Kocsis Pál hatvan éves, Dorosz
lón." -  A szokás elmondása után: "Elmontam, Bártol István, hatvankét éves doroszlóji lakÓ6a.

A II. AP 6951 k), Sepse-Kotlina (Baranya), felvéve 1968. X. A. bemondás: "Kálózi Antalné 
Gyöke Rozália énekelte Sepsén, hatvannégy éves."
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Már a tavaszi napforduló közelében van március 12-e, I. vagy Nagy Szent 
Gergely pápa, az iskolák patrónusának napja (az ó-naptár szerint márc. 1.), 
mely nem annyira a szent névünnepének megülésével kapcsolatos, hanem a téli 
iskolai időszak befejezte utáni tanulótoborzó szokással. Egyben bizonyos ado
mánygyűjtés is volt a tanítók részére, és talán ennek révén maradt fenn olyan 
sokáig. A szokás régebben dramatikus gyermekjáték volt, több szereplővel, 
később csak énekléssel -  és kisméretű szokáscselekménnyel -  egybekötött 
köszöntéssé vált.39 Nemcsak nálunk volt szokásos a "Gergely-járás", hanem a 
cseh, szlovák, lengyel, német népnél, és Nyugat-Európa országaiban is. A 
szokás nálunk a XVI-XVII. században kezdődhetett, és ma már alig van nyoma 
népzenénkben. Ezért jugoszláviai népzenegyűjtéseim egyik legmeglepőbb, egy
ben legkellemesebb felfedezése volt, hogy Szlovénia murántúli részének né
hány kis magyar falujában ma is eleven gyakorlatban maradt fenn a szokás. 
Ezzel szemben a MNT II. 102-112. dallamán kívül Zala és Vas megyében 
népzenei gyűjtéseim során 15 évvel ezelőtt már csak a legidősebbek emlé
kezetében élő szokást és dallamot vehettem fel.

A Gergely-köszöntő legrégibb szövegeként mindenütt az Ács Mihály:"Zön- 
gedező Mennyei Karn c. evangélikus énekeskönyv (Lőcse, 1696) 69. lapján 
szereplő éneket említik. Ez volt az első nyomtatott közlése, de kéziratban meg
van már a Csurgai graduál (1630 körül) 53a levelén (kiadta Kálmán Farkas a M. 
Prot. Egyházi Figyelő 1880. 567-68. lapján).40

A szokás ma is él Göntérháza (Genterovci) és Radamos (Radmožanci) 
községekben. Az utóbbi helyen egy idős dalos a következőképpen mondta el.4 
HEzt az énekét Gergőjárásnak szokták mondani. Amikor én gyermég vótam, 
már a bátyám vólt ’Gergő-gyerek’, mert hát abban az időben a tanittók kine
vezték a jobb tanulókat, a jobb tanulók közül négyet. Aztán akkor azok kértek 
a lányoktúl -  persze abba az időbe vöt divatba, hogy a lányoknak hosszú hajug 
vót -  szallagot bclefonyva piros, lila, sok amojan mindén színben s a gyermegék 
elmentek a lányos házhó, ha náluk nem vót. -  Annyi -  pántlikának nevezték -  
pántlikát szedték össze. Akkó a kalaptyukra körösztű ráhúzták innen és onnat, 
úgy hogy a szemük alig látszott, a válukig leért, akkó átkötötték ottan ahol a 
kalapon a szallag van, szinte másik pántlikával. Kis kosarat fogtak, és aztán el
mentek. M^gkeztük fönt, a faluvégen, átmentek Kámházára is innen mitőlünk, 
mert azok idejártak, mink pedig Radamosba, itt, szinte. -  Mikor én is vótam 
gergőgyerök aztán, igy vót. Akkó azt megkeztük itt a m i-------Gergünajíon

IQ
A szokás történeti hátterét, összefüggéseit Id. A Magyarság Néprajza, III. 306-7.1., valamint 

Dömötör T. i.m. 161. skk. I.
to v á b b i kéziratos szövegközlései: Tsorik András-énekeskönyv (1750-51), 212-214. lev. "Sz. 

Gergely napjára való Ének", Nagyenyed. Szabó Dávid-toldaléka (1781-94), a kézirat Maróthi Gy.: 
A’ ’Sóltároknak négyes nótájik (Debrecen 1743) c. könyvhöz kötve 53-56. lev., Lóskay-kódex 
(XVIII. sz. vége) 71b-72a lev. -  Schram Ferenc közli a szövegnek 1822-bői való változatát (Nemes 
György-t oldalé ka) a Néprajzi Közlemények IV. évf. 4. száma 295. lapján. Az Ács-féle szöveg 3., 7. 
és 8. verszaka nélkül.
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házakhoz, házra járást, és kérem szépén adtak tojást, esetleg pénzt, szalonnát 
is, vót olan betyáros embör, aki azoknak szalonnát adott, a zsirba tojás legyen, 
süttettünk tojást akkor. Annyiban megvót, hogy a tanittónál szoktunk ebédölni, 
még ott sütöttük a tojást, mi rántottának mondjunk, hogy megsütötték, aztán 
még közbe kis félliter borocska is jött hozzá. Hát ez vót a gergőjárás. Még ma is 
divatban van".41

Dallamának régi lejegyzése eddig nem került elő. Bizonyos, hogy a 
6,6,4,6,6,4-es strófaszerkezettel szereplő népi változatok egyazon dallamhoz 
kapcsolódnak, amit bizonyít, hogy a legtávolabb eső vidékeken is alig térnek cl 
egymástól. Hogy a szöveg magyar alakulat, bizonyíthatja, hogy Ács Mihály min
den énekének német nótajelzését megadta, de ilyen nincsen a Gergely-ének 
mellett.

A murántúli változatok közül egyet 4 iskolásgyermek énekelt, közülük kettő 
résztvett a március 12-iki gergelyjárásban is42 [Császár István (14), Bence Lajos 
(13), Varga József (13) és Varga Lenke (11) göntérházai tanulók énekének 
kottáját és 12 strófás szövegét vö. i. h. 69-71.].

A köszöntés változatos alakjaiban gazdag regölés tárgyalását el kell hagy
nunk, mert még a Murántúlon sem akadt rá példánk. Hasonlóan a csekély 
számú húsvéti és pünkösdi népszokásban sem találtunk valódi köszöntési for
mulákat, pedig Baranya drávaszögi része a legutóbbi időkig bővelkedett ben
nük. A nagy családi ünnepség :a lakodalom sok fázisában találunk ugyan 
"különleges” funkciójú, szinte szereplőhöz kötött köszöntést, de tárgyalásuk túl 
messzire vinne.

A családi ünnepek közt leggazdagabb a névnapi köszöntők anyaga. Ezek 
eleinte a jeles napok ünnepei közé tartoztak, amelyekhez különleges nép
szokások fűződtek, mint István és János napja, de jelentősek voltak a "fél
ünnepek" is (Sándor, József, György stb. napja), amelyek népi jelesnapok.43 
Dallamaik javarészt a XVIII. század idegenes dallamvilágából valók. Bizonyára 
a nemesi kúriák névnapi ünnepei nyomán kerültek a nép közé, terjesztőik 
diákok, kántorok lehettek. Találunk azonban bennük sok értékes népi elemet 
is, amelyek érdekesen ötvöződnek idegen fogantatású melodikus tartalommal, 
szövegeikben pedig a kort jellemző irodalmi és népköltészeti fordulatokkal. 
További gyűjtésük rendkívül fontos, és meglepő eredményeket várhatunk tőle.

Ma a névnap meghitt családi ünnep az ünnepelt rokonai, barátai jelenlété
vel. Meghívás rá nincs, a névnapozás megtisztelés -  de a ház népe alaposan 
felkészül rá. A vendégeskedés, evés, ivás, nótázás mellett elmaradhatatlan az 
énekelt köszöntés, amelyre igen sok példánk van ma is a jugoszláviai magyarság

AP 7013 a) Radamo6 -  Radmo2anci (Zala), Szlovénia. Felvéve 1969. IV. "Elmondta Biró 
Ferenc, Radamos, hetvennégy elmúltam október húszadikán..."

AP 7015 a) Gontérháza -  Genterovci (Zala), Szlovénia. Felv. 1969. IV. "A Gergőjárást 
énekelték Császár István tizennégy éves, Bence Lajos tizenhárom éves, Varga József tizenhárom 
éves. Varga Lenke tizeneggy éves, Gontérháza."

L A  Magyarság Néprajza IV. kötet. Jeles napok fejezet (Szendrey Zsigmond) 269-285.1.
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közt. Szövegeikbe behelyettesítik a felköszöntött nevét. Néhol még fcl-fclcsillan 
a "hajnalozóval" kezdődő régi szokás emléke, mint Gomboson, ahol egészen 
idős asszonyok tudták a "Most érkeztünk e helyre” kezdetű székely hajnalozót, 
amely -  főleg szövegében -  némileg eltér a marosmenti eredetitől.44 [Pekány 
Istvánné Kálóci Éva (75) hajnalozöját vö. i. h. 71-72.].

Utána énekelték ”Ó, mi kegyes jóbarátunk", majd az "Örvend az ég vigas
sággal" kezdetű énekeket, amelyeket a MNT közöl 979. ill. 974. számként.

Hasonlóan megy a névnapozás Doroszlón is, de a kezdő dallam más. Az 
első dallam ősalakja egy középkori ádventi szekvencia "Mittit ad Virgincm" 
kezdetű éneke45, amely sokféle szöveggel nálunk is elterjedt. Az eredeti dallam 
ötsoros, de több változatunkban 4-sorosra redukálódik, így a múlt századtól a 
legismertebb "Ah, hol vagy magyarok" kezdetű Szent István-énck is. Ennek 
szövege -  dalam nélkül -  szerepel Bozóky énekeskönyvében (1797), és ez 
kapcsolódott a dallamváltozathoz. Népi változatunk is ennek a dallamnak 
verziója^ míg szövege a Kodály kórusfeldolgozásából ismert "Szalontai kö
szöntő" 1 1-2. strófáját idézi. [Babos János (63), Kocsis Pál (60) és Novák 
István (66) doroszlói köszöntőjét vö. i. h. 72-73.].

Utána azonnal éneklik a következő dallamot,47 amelynek változatait meg
találjuk a MNT II. 970-976. sz. alatt. A dallam újabb, eredetét nem ismerjük, 
feltehetően műzcnci termék. Strófaszerkezete azonos a "Vígan zengjetek, cite- 
rák" kezdetűvel, de ritmusban eltér tőle.

Az előbbi két dallamtípus sok helyen attacca egymás után következik, így a 
MNT II. 889-892. számaiban. [Kocsis Pál (60) köszöntő-előadását vö. i.h. 74.].

A köszöntést befejező 3-soros moll-dallam idegen eredetűnek látszik, szö
vege a XVIII. sz. stílusát tükrözi. A két bácskai falun kívül dallamváltozatát 
nem ismerjük 48 [Babos János (63) és Novák István (66) doroszlói változatait 
vö. i. h. 74-75.].

Sok helyen nem egész dal-szvittel köszöntének, hanem csak egy énekkel. 
Ilyen a következő dallamunk Magyarittabéról. A Békés megyéből a XVIII. 
század derekán odatelepült lakosok máig megőrizték a régi szülőföldjükkel

^K öz. Bartók -  Kodály: Erdélyi magyar népdalok, Budapest, 1921. 35. sz. Népi változatunk: 
AP 4107 g) Gombos -  Bogojevo (Bácska), felv. 1961. IX. "Énekelte Pékány Istvánné Kálóci Éva, 
hetvenöt éves."

45CC (1651) 1. I., köz. RMDT II. 149/a, Id. jegyzeteit is 542. 1. A 4-soros alak népi változata 
Gombosról: MNT II. 315. sz. "Menj el sietséggel" kezd. ádventi ének.

AP 7073 a) Doroszló -  Doroslovo (Bácska), felv. 1968. XII. "Névnapi köszöntő Doroszlón. 
Elmondta Babos János hatvanhárom éves, Kocsis Pál hatvan éves, Novák István hatvanhat éves."

AP*7073 c), mint 46). "Énekelte Kocsis Pál hatvan éves, Doroszlón*.
AP 7051 e), mint 46). "Névnapi köszöntő. Énekelte Babo6 János hatvanhárom éves, Novák 

István hatvanhat éves, Doroszlón".
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A köszöntő második dallama a regös- ćs gyermekdalok ütemszerkesztése 
módján szabad szerkezetű. Nagy régiségére vall a szöveg sok szép archaikus 
fordulatán kívül a 2-2 ütemes ismétlődő dallamrészlctek kvintváltása (pl. szo
morúság -  nyomorúság; mert víg napra, úgy mint mára stb.) -  A köszöntő har
madik része az előző moralizáló tartalom után mintegy a jókívánságok össze
gezése. Dallama erősen emlékeztet a "Szalontai köszöntőre", amelynek mintha 
kétszeresre bővült alakja lenne. Az ének végén szavalatszerű verses jókíván
ságot mond a két dalos egyike.53 [Csumak Ferenc (72) és Győri József (72) 
sepsei énekesek változatát vö. i. h. 78-80.].

(1972) Kiss Lajos

^ A P  6%5 m) Scpsc -  Koilina (Baranya), felv. 1968. XI. "Névnapi köszöntőt elmondta 
Csumak Fcrcnc hetvenkét éves. Győri József hetvenkét éves, Sep6e."
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határos Csongrád megyéből való köszöntő dallamváltozatát.49 [Varga Ferenc- 
né Árvái Katalin (83) változatát vö. i. h. 75-76.].

Jugoszlávia nyugati részén, egy kis magyar szórványfaluban, Krestelovácon, 
két érdekes József-napi köszöntőt is talaltunk. Az idegen eredetű dallamokat 
többen is énekelték, "hermonikával" sorra látogatván a Józsefeket. Következő 
példánk friss lendületű, ismeretlen -  bizonyára műzenei eredetű -  népi válto
zat.50 [Matusek Antalné Csuka Lujza (56) és Szalai Józsefné Fehér Rózsa (68) 
énekét vö. i. h. 76.].

A másik dallam játékos, csapongó formájával a XVIII. századi német roko
kó tipikus alkotása. "Mádchen mit den blauen Augen, komm mit mir" kezdetű 
szövege "Ég kékségű szemű szép szűz, jöjj velem" fordításban a Pataki Dal- 
lamtárbdSí jelentkezik először 1798-ban. Több más vershez is fűződik a dallam, 
így Pálóczi Horváth Ádám gyűjteményében egy régebbi vershez "Sóhajtozik egy 
szép nimfa magában" szövegkezdettel. Tóth István már a magyar felvilágosodás 
páratlan művészének: Csokonainak "Énekeljünk Cypriának egyaránt" kezdetű 
versével párosítva közli.51

Az idegenes műdaltípus nem terjedt el a nép közt, egyetlen népi változatát, 
az alábbi köszöntőt, a Somogyból több mint másfél évszázada áttelepült ma
gyar zsellérfalu népe őrizte meg.

Utosló példánk az autochton lakosságú Baranya földjére vezet vissza, ahol 
Sepsén egy igen régi, és a XVII-XVIII. század népi éneklésmódját visszaidéző 
köszöntőt énekeltek a régiek. A három dallamból álló köszöntő első része egy 
protestáns XVII. századi halotti ének applikációja. A dallam magyar alakulat, 
és a Debreceni Halottas (1780) 160. lapján jelent meg "lm" itt fekszem mint 
férgetske" szöveggel. Ez M. Müller énekének (Hier lieg ich armes Würmelein) 
fordítása, és a Kolozsvári Halottaskönyv (1692) 264. számaként jelent meg 52 A 
halottas ének 6x8-szótagos versformájával szemben sepsei népi változatunk 
dallama 8,7,8,7,8,8 szótagos szerekezetű.

AQ
AP 7051 a) Magyarittabé -  Növi Itebej (Torontál), felv. 1968. XII. "Névnapi köszöntőt 

énekeltem Varga Ferencné Árvaji Katalin, nyócvanhárom éves, Magyarittabé." Változata Kiss 
Lajos: Hódmezővásárhely (1927), 84. sz. és innen MNT II. 952.

A: 7006 b) Krestelovac (Pozsega), felv. 1969. III. "József-napi koeszoentoet énekelte Matu
sek Antalné Csuka Lujza oetvenhat éves, Krestelovác; énekelte Szalaji Józsefné Fehér Rózsa hat- 
vaniwólc éves, Krestrelovác."

A német dallam köz. Franz M(agnus) Böhme: Volkstümliche Lieder dér Deutschen im 
XVIII. und XIX. Jahrhundert (1895), 427. sz. változatai Erk-Döhme: Deutscher Liederhort I-III. 
Berlin (1893). II. 644a és c.f 910a. A magyar verzió: Pataki Dallamtár (1898) 5., ill. 146. 1.; Pálóczi 
Horváth Ádám: Ötödfélszáz énekek (1813), sajtó alá rendezte Bartha Dénes -  Kiss József. 111. 
sz.; Tóth István: Áriák és Dallok verseikkel (1832), kzt. I. 30. sz. 17. 1., és II. 28. sz. 112. 1. 
Csokonai Cypria-verse (melytől Tóth I. több helyen eltér): Lilla. II. könyv. "Két szerető dalja". A 
népi rált. AP 7006 c), adatai mint 50).

Szegény férgetske itt fekszem" kezdettel szerepel nóta jelzésként is a Zöngedező Mennyei 
Kar (1696) 229. éneke fölött; a nótautalás a német eredeti más fordításával azono6 "Szegény 
bogárka itt fekszem" kezd. még régebbi énekre (Lőcse. 1629.547. sz.) vonatkozik.



B. Népi színjátszás és párbeszédes 
szokásköltészet
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ÜNNEPI RÍTUSÉN EK

REGÖSÉNEK-TÖREDÉKEK AZ ÉSZAK-BÁNÁTI 
FALVAKBAN

Valamikor lermészeters volt (mondott és játszott, jelekkel jelzett, sőt moz
dulattal sem mondott értelmét is értették), aztán prédikációval és hatalommal 
elfclcjttctték, később a tudományos kutatások segítségével újra bizonyossá vált, 
hogy a téli napforduló népszokásainak egyik csoportja olyan elemeket is tartal
maz, melyek a kétezer éves kereszténységet jóval megelőző korból erednek. 
Mágikus, pogány világképeket idéznek, "igéznek", varázsolnak, régi és még 
régebbi vallások tartalmába csak elegyítik az új vallás, a kereszténység elemeit, 
és ha (s még jó, ha!) ’ új köntösként" használják is az új vallást, mítoszok 
képleteivel és pszeudovallásos hiedelmek képzeteivel díszítik.

Ma mondott szavukat sem értjük sokszor.

"Édös uram, én jó uram, sej, regélők, regélők,
Napot láttam én felkelni, sej, regélők, regélők,
Holdat láttam én lemenni, sej, regélők, regélők,
A kettő közt vadat láttam, sej, regélők, regélők,
Egyik szarva a napba vót, sej, regélők, regélők,
A másik meg a hódba vót, sej, regélők, regélők,
Egyik lába az erdőbe, sej, regélők, regélők,
A másik meg a tengörbe, sej, regélők, regélők,
Jobb oldalán nagy szem (tűz) égött, sej, regélők, regélők,
Bal oldalán köd sötétlött, sej, regélők, regélők,
Szömc előtt hajnal verradt, sej, regélők, regélők,
Utána meg éjjel szakadt, sej, regélök, regélők..."1

Vagy:

"Amott keletkezik 
Az égen egy pázsit,
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Abban legelészik 
Csudafiú szarvas,
Csudafiú szarvasnak 
Ezer ága-boga,
Ezer ága-bogán 
Ezer misegyertya,
Gyújtatlan gyúladjék,
Oltatlan aludjék,
Rőt ökör, régi törvény,
Haj, regö rejtem..."2

Igazi értelmét már rég nem keresve, képeinek súlya alatt, a nagyszerű 
forma, a tökéletes művészi alkotás megérzésével mondjuk: "szép"! (A fogyasz
tói társadalom felszínességével, ürességével "érdekesnek" is mondjuk, ám értel
mi összefüggéseit csak egy-egy részletében értve is: "szédületes".)

A rcgölés a téli napforduló pogány ünnepköréből maradt ránk. Az újra 
fényességet, napot ígérő, megújuló év ünnepe ez, mely a sötétet váltja fel, a csil
lagászati év egyik olyan ("első") napján (december 25.), melybe nyilván nem 
véletlenül plántálta bele az egyház Jézus születése napját. A tömegek átállítása 
(-térítése) így sokkal simábban volt várható; alkalmasabb eszköz volt, mint a 
viaskodás a valós tartalmú fogalomhoz kötődő, bőséget, termékenységet őszin
tén, nagyon, az igézés, varázslás intenzitásával kívánó szokás ellen. A küzdelem 
a pogány tartalommal teli "formaságok" ellen irányult hát a legerősebben, az 
állatszerepű alakoskodás (szarvas, kecske, bika) ellen, hisz pl. a bika, ki tudja, 
honnan eredően, a pogány rómaiaknál is a sötétség jelképe volt, s a magyar 
népmesékben a jó és rossz harca (ma is gyűjthetően még!) olykor bikák 
küzdelmében feszül sorsdöntő fordulattá:

"Vót, ahogy hallottam, vót égy béres. Osztakkó -  alutt mindig. Nagyon 
keveset dógozott, csakhogy a kosztjáé... Mán nem nagyon szerették. De nem 
merték elkűdeni.

Eccer osztakkor aszongya kolégájának:
-  Idehallgass -  aszongya -, testvér! Most -  aszongya délután -  aszongya, 

gyün égy rettentő zivatar. Ősz máj itt az istálló mégétt -  aszongya -  két bika, 
összevesznek. De -  aszongya -  a vörös bikát azt szurkádd, né féjj tülle, mert 
téged nem bánt, nincs hatalma fölötted! A fekete bika én leszek.

Noosztakkó úgy is vót. Emez osztakkó elkeszte szúrni, vágni, vasvellával, 
még ahogy tudta, vágta ezt a vörös bikát. Eccer osztakkó megindúlt a vörös 
bika szaladásnak, emez utánna! Elment."

(Mesélte Zélity Sándor, 73 éves, Mohol, 1979)3

Az új évet köszöntő magyar regösök, szláv, germán, román kolendások 
(koledások) gyakran szarvas, bika, kecske maszkját öltik, ha csak utalva, jelké
pesen is. Ezeket az új évet köszöntő "... állatábrázoló alakoskodókat már a 
középkori egyház prédikációi, zsinati határozatai üldözik. Egy szent Ágoston
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nak tulajdonított, de egy-kćt évszázaddal később készült beszédgyűjteményben 
például az olvasható, hogy ‘mely értelmes lény higgye azt, hogy azok az épeszű 
emberek, akik szarvast játszanak, oktalan állatokká akarnak változni? Mások 
marhák bőrébe bújnak, vagy állatfejeket raknak föl s örülnek, ujjonganak azon, 
hogy vadállatokká alakultak át/ A keleti egyházban (...) már a X. században az 
a büntetésük, hogy két évig kenyéren és vízen éljenek.'

A megjátszott bikát helyenként fából faragott "rőt ökör” helyettesíti.
A regösének zajkcltő kellékei közül a szöges végű láncos bot, mellyel az 

ének ütemére a padlót verték, a mi vidékünkön a betlehemes játékok pásztor
táncainak szinte kötelező kelléke, de ott van a disznótoraink kántálóinak ac
kezében is, medvetáncoltató eszközként. "Lánc vót rajta, hogy csörögjön! Oszt 
verték a fődet, ahogy szokták a násznagyok is!" "Csörgős bot vót. Pléh vót, sok 
rászerelve. Elejibc szög is vót a végin. Később má asse" -  mondják a bet
lehemes játékok adatközlői.6

A zaj rossz szellemet űző szerepére ki gondol ma már, s hogy a szöges bot
tal való földszurkálásnak nem a gazdasszonybosszantás volt az eredeti célja, 
hanem annak "varázserejében még Sebestyén Gyula adatközlői is hittek: leá
nyos szülők örültek, ha regösök mennél jobban feltörték láncbotjuk végével a 
szoba földes padlóját, mert az így fellazított föld mennyisége egyenes arányban 
mutatta leendő vejük gazdagságát"7.

Eredetét illetőleg a regölés talán a legtöbbet vitatott, kutatott téli napfor
dulóhoz fűződő népszokás. Ezért nem véletlen, "hogy Sebestyén Gyula a re
gösének párhuzamait a messze Távol-Keleten is kereste, Vargyas Lajos a fran
cia újévi énekekkel, Trencsényi-Waldapfel Imre ókori görög énekekkel vetette 
őket össze, hogy csak néhánv példát említsünk e páratlanul gazdag iroda
lomból" -  írja Dömötör Tekla.

Kuhač (1901) szerint, ki gyermekdalaink zenéjét még nem ismerte, a regös 
ének zenéje horvát népzene befolyása alatt keletkezett.9

Regus (-regüs) nevűekről már az Árpádok korából szól írás, Heltai Gáspár 
pedig 1552-ben így morfondírozik: "A mi urunk Jézus Krisztusnak születésének 
napja után következik az ördögnek nagy ünnepe, a regölő hét, ottan a fársáng"
-  holott: " A sok duska italnak, a sok regélésnek nincsen semmi vége" -  Kriza 
Kűdrózrá/c-jábanközölt idézete szerint.

"Az is kiderült, hogy az 1626-i gyulafehérvári és az 1642-i lőcsei kalendári
um a vízkereszt utáni hét hétfő napját ‘regélő hétfődnek nevezi, ami nem egyéb 
az ó-naptár karácsony hétfőjénél" -  írja Viski Károly Szily Kálmánra hivatkoz
va.

Sebestyén Gyula a reg-, regös szó értelmét a sámáni révület ("isteni hevü
le téb ő l eredezteti, Vikár szerint pedig a refrén legősibb szerkezetének for
mája:

Rejtekem régi törvény 
haj regül rejtem,
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azaz: "varázslásom régi törvény, haj regül (énekbe) varázsolom".10 
Mai megfogalmazások szerint: "a regölés a télközépi, karácsonyi, újévi 

köszöntés Európában általában ismert szokásának magyar változata."1
Ami a regölés magyar nyelvterületen való elterjedtségét illeti, elsősorban a 

Dunántúl nyugati felén fordul elő összefüggő foltokban, ezeknek a területek
nek egyik jellemző népszokásaként, valmint Erdélyben. "Ismert volt az ava
roknál is. Mivel a Kárpát-medencében az avarok leverettetésük után Nyugat- 
és Délnyugat-Dunántúlon húzódtak meg, a Dráva vidékén, Erdélyben pedig 
kabar-székely határőrök ápolták a hun-avar mondákat, így ezeken a vidékeken 
találhatók a regösénekek is" -  írja Penavin Olga Sebestyén Gyulára hivatkozva.

A jugoszláviai magyarság hagyományanyagából eleddig egyetlen, sajnos dal
lam nélkül lejegyzett, funkciójában biztonságosan regösénekből megmaradt 
gyönyörű töredéket Penavin Olga közölt Kórógyról, Döme Izra hagyatéká- 
ból.1** Ezenkívül még egy régi adat szól a regösének esetleges előfordulási 
lehetőségéről a messzi múltban vidékeinken is; lejegyzése pillanatában már 
más időhöz kötött (farsangi) népszokásba olvadva:

"A regöléshez. A regölés egykori földrajzi elterjedésére, időbeli eltolódására 
és más ünnepi mysteriumokkal való összeolvadására érdekes adatot találtam a 
Nyr. 8. k. lapján egy Bácsbodrog megyében, Bajmokon szokásos gyerekfarsan
golóban. Megtudván, hogy a gazda házánál disznót öltek, Gáspár, Menyhért és 
Boldizsár, a három szent király a jégen csúszva-mászva azonnal odasiettek: 
mondják bejelentőjükben, aztán így folytatják:‘Kejen föl a gázda! száll az Isten 
házára sereg angyalává, vetett asztalává. Hej, retye-rutya, ászt is megengedte a 
nagy Úristenke, hogy ide jöhettünk: aggyon az Úristen nyóc kis ökröt, két 
kisbér est, aranyustort a kezeibe, aranyekét a fölgyibe!" Aztán -  a farsang 
alkalmából -  a házasságról rigmusolnak, hogy nem szegény legénynek való, 
mert sok minden kell hozzá. -  Az idézett rész szó szerint megegyezik a 
dunántúli és székely regösénekek megfelelő soraival, csakhogy itt a megjelenés 
oka a farsang, a hó helyett a jégen csúszkálnak. Szent István szegény szolgái 
helyébe a 3 szent király tévedt, s végül a ‘rőt ökör, régi törvén/ : ‘hej, retye- 
rutyává* értelmetlenedett! A bajmoki farsangoló tehát nyilván egy regösének 
elhomályosult töredéke, s azért is érdekes, mert e tájról Sebestyén nagy mun
kája még halvány nyomokra sem tud hivatkozni."13 (Szendrey Zsigmond)

Az észak-bánáti regösének-töredékek

1.
Aggyon az Úristen 
Ennek a gazdának 
Nyóc, nyóc ökröt, két kis bér őst.
Arany ustort a kezibe,
Bécsi piros zsebkendője.
Lérung a farsang,
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Ötctik az angyalt.
Itt is annak, amit annak,
Egy darab szalonnát,
Vagy egy darab kolbászt.

"Újévre möntek. De möntek azok karácsonyra is, mög újévre is. Inkább 
cigányok jártak evvel. Újévet köszönteni."

(Ágoston Mihályné Gyémánt Katalin, 65 éves, Maj- 
dány, 1977).*

2.
(Kocsis Istvánné Ágoston Mária, 52 éves majdáni énekes 1977-ben előadott 

változatánka szövege azonos a fenti változat szövegével, a dallama viszont 
eltérő. Dallamközlését lásd i. h. 1091-1092. - A  szerk.)

3.

Aggyon az Úristen 
Ennek a gazdának 
Nyöc, nyóc ökröt,
Két kisbéröst,
Arany ustort a kezébe,
Bécsi piros zsebkendője,
Slérungc, farsangé,
Itt nyugszik az angyal.
Itt is annak, amit annak 
Egy darab szalonnát,
Még egy darab kolbászt.
"Cigányok jöttek köszönteni."

(Vörös Frigvesné Farkas Mária, 68 éves, Egyházas- 
kér -  Verbica, 1978)**

4.

Aggyon az Isten 
Ennek a gazdának

*  A z eredeti az ének kottáját is közli (vö. i. h. 1090-1091.)

*  *  A z eredeti közlés sem tartalm az kottát, mivel c változat dallam a megegyezik a 2. sz.
töredék dallamával.
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Nyóc, nyóc ökröt, két kisbéröst,
Arany ustort a kézibe,
Bécsi piros zsebkendője...

"Nem tudom tovább. Nem tudom. Cigányoktul hallottam. Magyaroktul nem 
hallottam. Nem.”

(Sós Mihályné Törköly Erzsébet, 59 éves, Török- 
kanizsa, 1977)*

A dallamot illetőleg Kerényi hét főcsoportra osztja a regösénekeket. Ezek
ből az utolsó kettő "egyéb, más dalokból átvett kezdetek" és "egyéb, idegen dal
lamok az éneken belül".14

Az észak-bánáti regösének-töredékek dallama a II. főcsoport b-alcsoport- 
jához áll közel. (Tulajdonképpeni kezdősorainak hiánya ennek pontos megha
tározását kissé megnehezíti.)**

Második, kettes sorszámú dallamunk kezdődik hasonlóan. Ezzel a dallam- 
kezdettel kapcsolatban Kerényi a következőket jegyzi meg: "Nem énekkezdő 
dallam. Második ütempárnak látszik, amely elől az első ütempár elveszett." -  
Talán nem érdektelen felhívni a figyelmet, hogy az 1977-ben 65 éves Ágoston 
Mihályné Gyémánt Katalin, első töredékünk éneklője, az első két sor dallamát 
fölcserélte, azaz a "második sor" (második ütempár) dallamán vezette be az 
éneket.

Az ötödik-hatodik és a kilencedik-tizedik dallamsor gyerekdalaink sokat 
használt dallamvonalai. (Többek között, mifelénk: "A kemince lángot vetett, A 
zsizsiké táncot vetett", vagy pedig "Szél fújja pántlikáját, Kapd el kislány a 
szoknyáját" szöveggel a "polenázásban").15

A regösénekek szövegének három fő része van. A "Beköszöntő", az "Ének" 
a csatlakozó "összeregöléssel" és a "Záradék". A beköszöntő szövegei vidékek 
szerint változnak. Általában:

"Kelj fel, gazda, kelj fel, 
száll az Isten házadra, 
sokával, seregével, 
szárnyas angyalával, 
vetett asztalával, 
tele pohárával"

Vagy:

"Eljöttünk, eljöttünk,
Szent István szolgái, 
régi szokás szerint..."

* Dallamközlését lásd i. h. 1092-1093.
* * Az eredeti közlés tartalmazza az alcsoport kezdő dallamának kottáját is (vö. i. h. 1093.)
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Vagy csak mondott, dallam nélküli szöveggel:
Megjöttek Szent István szolgái hideg, havas országba. Kinek füle, kinek 

farka, kinek lába clfagyott. Nyomjuk-e, vagy mondjuk?
-  Mondjátok!”
A beköszöntő' szövegei önmagukban nem, csak az utánuk következő ének

hez kapcsolódva jelennek meg.
A regösének szövegének a lényege az "Ének". Két fajtája van: a csodafiú 

szarvasról szóló (ilyen a kórógyi töredék) és a gazdát meg a gazdasszonyt 
felkös/önlő, nekik mindenféle jót kívánó szövegrész. Mind a négy töredékünk 
ezt tartalmazza. Általában ehhez a gazda-énekhez kapcsolódik a mellesleg igen 
fontosnak tartott "össze rcgölő" szövegrész, melyben a ház legényét vagy nagylá
nyát s ennek választott párját név szerint szövegbe fogva összcéncklik:

"Emilt vagyon egy szép legény, kinek neve Jóska, 
cmitt vagyon egy szép leány, kinek neve Rózsi,
Isten meg se mentse, kebelébe ejtse, 
csöngörgessc, pöndörgesse, mind a cica farkát, 
még annál is jobban, mint a mukucs farkát!
Hej, regö rejtem, azt is megengedte 
ez a nagy Úristen."16

Az összcrcgölés után követekzik a záró rész, melynek lényege az ajándék- 
kérés vagy az arra való utalás. Felénk a betlchcmcs játékok tartalmaznak sok 
ilyen szövegrészt, szellemes változatokban, s ilyen a szinte szólássá vált, kará
csonyt köszöntő, kóringyáló szövegzáró két sor is, dallammal (a "Csordapász
torok" dallamán), vagy csak recitálva: "Piros a kabátom, kék a nadrágom, 
Hozzák a diót, mert fázik a lábom!"17

Bár rövidre fogva, a záró rész is ott van az észak-bánáti töredékekben, 
nyilván megmaradt funkciójáról is árulkodva.

Kcrényi szavai szerint: "Állandó szövegrésze csak egy van a regöséneknek: a 
refrén.

Rőt ökör, régi törvény,
Hej, regö rejtem,
Azt is megengedte 
Az a nagy Úristen.”18

Az észak-bánáti töredékekből a refrén hiányzik. Átalakult formában sincs 
jelen.

Nyilvánvaló, hogy a közölt négy rcgösénck-töredék Észak-Bánát három, 
egymáshoz közel cső falujában tulajdonképpen egy és ugyanazon töredéknek a 
jelenlétéről tanúskodik. Úgy tűnik, a nem lényeges eltérések az adatközlők 
emlékezetétől függően alakultak szalagra rögzített formájukig.
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Valamennyi adatközlő szerint cigányok jártak a közölt töredékekkel újévet 
köszönteni, -  alkalmi öltözet s kellékek nélkül. (Az adatközlők rákérdezésre 
sem tudtak ilyesmire visszaemlékezni. "Régen vót, hajjal...")

Az, hogy a cigányok sokszor százados időkön át is megőrzik azoknak a 
nagyobb népcsoportoknak egy-egy hagyományát (szokását, dallamát, öltözé
két), melyekkel együtt élnek, sokszor bizonyított, közismert tény. A cigányok 
vándorló természetéből adódóan azonban egy-egy ilyen, csak cigányok által 
őrzött hagyományrészleg szűkebb tájegységhez kötöttségét, autochton voltát 
bizonyítottnak vélni felszínesség lenne.

Szól-e az észak-bánáti falvakban lejegyzett regösének-töredékcsokor ennek 
a népszokásnak szervesebb jelenlétéről ezen a tájon is valahol a messzibb 
múltban, természetesen továbbra sem lehet bizton állítani, a bajmoki töredék 
figyelembevételével sem. Közleményünk, úgy véljük, elgondolkoztató adalékul 
szolgálhat mégis ennek a népszokásnak az életéhez, jelenlétéhez, ma is össze
függő előfordulási tájegységein kívül is. Ez a jelenlét vidékeinken, több jel 
szerint is, mégiscsak esetlegesnek látszik.

(1979) Dr. Burány Béla
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ÁLLA T-ALAKOSKODÁS

A DISZNÓTORI KÁNTÁLÁSOK ZENTÁN

Bármennyire is hihetetlennek tűnt, végül bele kellett nyugodnunk: a szá
munkra hozzáférhető szakirodalmi anyagban igen kevés az olyan, mely külön a 
disznótorokhoz fűződő, alakoskodó, figurás játékokkal foglalkozna, a tudomá
nyos alaposság, részletesség igényével. A legtöbb esetben csak mellesleg esik 
róla szó. (1, 2.) Sok helyütt a disznótor-komplexum egyéb részleteire összpon
tosul a figyelem, s a disznótorokhoz fűződő alakoskodó játékok kívül maradnak 
ezen a figyelmen, míg más helyütt, ahol maguk az alakoskodó játékok adják a 
feltárás, a tudományos elemzés fő témáját, a disznótorhoz kapcsolódó szere
pük marad kívül a figyelem körén, olyannyira, hogy említés sem esik róluk. (3.,
4, 5, 6. stb.)

Adott körülményeink között nem áll módunkban, hogy biztonságosan el
döntsük, mennyiben oka ennek egy (esetleg csak a disznótorokhoz való kötött
ségében) helyi jellegzetesség, bár ez semmiképp sem látszik valószínűnek, hisz 
döntően szólnak ellene a már jelzett felszínes említések.

Egészen más kérdésnek tartjuk ennek a szokásnak helyreiktatását az crc- 
detkutatás szemszögéből, megnyugtató bizonyossággal. Célul ezt nem vállalhat
tuk. Úgy véltük azonban, hogy a feltárás, mely ennek a munkának alapfokú 
célja maradt, több lényeges szempontból indokolt.

INDÍTÉKOK ÉS MÓDSZER

Mint annyi más esetben, c munkának indítékai is gyermekkori élmény
anyagból táplálkoznak. Abból az élményanyagból, mely egy kisváros, az azt 
környező falvak s a szállások életéhez intenzitásban majdnem egyformán kö
tött; olyan gyermekkorból, melyben a családi gyökerek három társadalmi rété
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get az osztályhatárok kidomborítása nélkül fogtak össze, melyben a sültparaszt, 
a középparaszt, a munkás, a semúrsemparaszt, vagy csak kisúr városi tiszt
viselő, tanító, sőt, szolgabíró, tehát középosztálybeli értelmiség egyforma hang
súllyal ejtett "Jánosunk”, "mi Mengyink”, ”mi Pistánk” névvel volt illetve, nem
csak egymás közti beszélgetés közben, s melyben a rokoni látogatás tisztessége, 
adott alkalmakkor a kasztbéli további eltolódások ellenére is, itt-ott negyed- 
ízigleni leszármazottak közt még ma is kijár. Olyan gyermekkorban, melyben a 
hagyományközelség nem kívülről, sandán szemlélt jelenség, hanem, rítusait te
kintve is, sarkig nyitott szemmel, hittel átélt, kézclfogható valóság volt az 1930- 
as évek végén, a 40-es évek elején is.

Nem csodálni való hát, ha ebben a harsogó egészségű, mindent befogadó 
nagycsaládi levegőben, hajnali tüzükkcl (a számunkra külön élményt jelentő 
”kistűz”-zel), "kenyekedéseikkel", sivalkodásaikkal, nappali s esti hangulatukkal, 
egészen speciális helyet foglaltak el a disznótorok. Ezeknek a disznótoroknak 
pedig természetes része volt mifelénk a kántálás.

Az ismeretanyag tehát nem valmiféle gyűjtői felfedezés szándékából került 
papírra, hanem élő formájában megismert, átélt anyag utólagos feltárása a 
leíró néprajz módszereivel, hogy későbbi tudományos elemzések kérdéseiben 
adalékul szolgálhasson.

Ebben a munkában a disznótorok epizódnyi részanyagával kívánunk fog
lalkozni csupán: a kántálással. A disznóvágások, disznótorok teljes tárgyi és 
szellemi néprajzi anyaga terjedelmében is nagy, külön munkát igényel. Maga a 
kántálás, bár szorosan s ezen a néven Zentán kizárólag a disznótorokhoz tar
tozik, külön is képezheti elemzés tárgyát. Elemeinek részletes feltárása ezt -  
úgy véltük -  szükségessé is teszi.

Az adatgyűjtést interjú formájában végeztük. Itt közölt anyagunk nem "tel
jes anyag”. Céltudatosan választott keresztmetszet csupán.

Kérdéseinket a következő kéréscsoportok köré fontuk:

-  a kántálók
személye,
kora,
neme,
egymás közti (rokoni, baráti) kapcsolatai, 
száma,
összetétele a játékszercpck szempontjából;

-  kikhez mentek kántálni?
rokonokhoz,
ismerősökhöz,
idegenhez?

-  öltözékük,
ruháik,
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emberi, állati maszkírozásaik, 
egyéb játékeszközeik;

-  a játék tartalma,
időpontja, 
megnevezett célja,
részletei, figurái, különös tekintettel a dallamos, 
vagy kötött szövegű anyagra, 
a fogadtatás, 
az időtartam stb.

-  kaptak-e érte pénzt, mást,
a kérés-kapás, adás módja,

-  egyéb.

A kérdéseket nem sorrendben "adtuk fel". Hagytuk, hogy ezt a mesélő 
spontán szabja meg. A beszélgetést inkább "ráterelő jelleggel" vezettük, a 
részletek szabadon való alakulása végett.*

TANULSÁGOK

Interjú-anyagunkkal kapcsolatban, szinte gyűjtői jegyzetként, csak néhány 
dologra kívánunk rámutatni.

Nem tagadható, hogy Zcntán a disznótorokhoz kapcsolódó alakoskodó já 
tékok mindegyike, jobbára mint farsangi játékok, fellelhetők a magyar nyelv- 
terület egyéb vidékein is. Ezek a játékok a farsang tartozékai Szatmárban, 
ahonnan Fcrenczi Imre és Ujváry Zoltán 1962-ben adott ki egy egész kötetre 
valót (3.), valamint az Ipoly mentén, ahonnan Manga János közöl, a miénkkel 
formaságaikban sokban azonos adatokat (1.). Általában a farsang, mely a jeles 
napok közül a leggazdagabb irodalommal bír Európa minden nyelvén, hatal
mas mennyiségben kapcsolja magához a maszkos, az alakoskodó játékok szinte 
számtalan változatát. A farsangi játékok tömeges publikált anyaga ellenére -  
mely formaságaiban sokszor azonos az általunk közölt anyaggal -  nem tartjuk 
könnyen eldönthetőnek a kérdést: a disznótoros kántálások esetében

A dolgozat anyagközlő részében (Híd, 1974/10. sz. 1153-1170. p.) itt az alábbi, jelen közlé
sünkből kihagyott interjúalanyok szokásleírása szerepel: Gyetvai Márton (38 éves zenész, 
Zenta), Ördög Matild (38 éves parasztasszony, Zenta, Gombosfalu), Ördög Vilmo6 (48 
éves pálinkafőző, Zenta, Gombosfalu), Mangurás Ferencné Nagy Annus (69 éves birka- 
nyíró asszony, Zenta), Mangurás Ferenc (72 éves juhász, Zenta), Gyetvai Simonné Mura 
Erzsébet (63 éves, Zenta). Az interjúk 1973-ban készültek. -  A szerk.
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disznótorokba húzódott farsangi szokásokról van-e szó, vagy valamiféle elsőd
leges jelenségről?

A kérdés eldöntése nem lehet felszínes elemzés tárgya. Mindenesetre a far
sang s a disznótori kántálások találkozása, esetleges közös gyökere, hagyo
mányokban s időben nagyon messzire nyúlik vissza.

Lükő Gábor 20 olyan babonás-mágikus szokást jelöl meg az obi-ugor med- 
veölés s a magyar disznóölés között, "melyek nem csak nagy történeti múltra, 
hanem közös eredetre is vallanak.” (7.)

Kétségtelen, hogy a csupán keresztmetszetként közölt játékanyagunk a ben
ne előforduló elemeket tekintve nagyon széles skálát, úgyszólván két világot fog 
át. így szemlélve fellelhetők ebben az anyagban primitív, pogánykori rítusok 
egészen archaikus elemei, de jelen vannak a rögtönzött dramatizálás kizárólag 
szórakoztató célú, szinte "modern" népi játék-elemei is. Úgy tűnik azonban, 
hogy ez a kétfajta anyag -  s ez lényegesnek látszik -  külön van jelen. Meg
jegyzendő ez akkor is, ha a példaként közölt anyag nem képez szélességében és 
mélységében teljes gyűjteményt, hisz egyéb adatközlőktől kaphattunk volna 
számos átmeneti formát is.

Úgy tűnik, az állatalakoskodó kántálási formák (medve, nyúl, majom, sza
már, kecske, de ördög, sőt vasorrú bába is!) szinte maguktól választódnak szét 
a már majdnem színpadi társaság játékaként ható (mellesleg ilyen szempontból 
nagyszerűen elkapott) "család”, "urak" és "apáca" jelenetektől. A kettőt csak 
látszólag kapcsolják össze a régiből levált s önállósult cigány jelenetek, nyilván 
mert ezt maszkírozásában legegyszerűbben meg lehetett oldani, s mert -  végső 
fokon egyedül is lehetett játszani.

A mai farsangi hagyomány gyökere "a tél -  tavasz örök küzdelmének kul
tikus emberi megnyilatkozása". (3.)

"A medvetor a medve lelkének szól eredetileg. Számos részlete a halott 
ember meggyászolására és eltemetésére emlékeztet, melynek szintén az a célja, 
hogy megbékítse, kielégítse a halott lelkét." (8.)

Az állatalakok között disznótorainkon leggyakoribb a medve. Szerepe ko
rántsem cigány (mifelénk általában román-cigány) medvetáncoltatók egyszerű 
utánzása. Gyökereiben a többi állatokkal együtt archaikus, mély hagyományok
ba nyúlik vissza. "A medvének a különböző szokásokban való szerepéhez az 
alapot feltétlenül a medvével kapcsolatos termékenységi képzetek nyújtották." 

(9)"A kecske funkcionális tekintetben abba a csoportba tartozik, mint a med
ve. A néphitben a termékenység állataként szerepel." (10.)

A nyúl, már szaporaságára való tekintettel is, valószínűleg ezekkel rokon. 
Talán figyelemreméltó e tekintetben az általunk közölt egyik táncoltató szö
vege is.

A farsangi álarcok között sokszor előfordul az ördög. "1525-ben húshagyó 
kedden álarcos menet jelent meg az udvarban, melyben elefánt is szerepelt. 
Maga II. Lajos is jelmezesen, ördögálarcban jelent meg az ünnepségeken." (5.)
-  A pogánykori "rossz szellem" keresztény formába öltöztetése ez esetben sem
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lehet ki/árt. A "vasorrú bába" megjelenése a zentai disznótoron ezzel lehet 
rokon.

Az archaikus csoportba tartozó kántálóknak, úgy tűnik, nagyon fontos kel
léke a bot. Bár "kutyaverő botnak" használják, "a botoknak a végibe igencsak jó 
nagy szög vót, asztat jó főfurkátuk..."

A szöges végű bot a rcgölésnck is fontos kelléke. A szoba földjének föl- 
furkálása nem gazdasszony-bosszantási céllal történik a regölésben: amennyi 
földet felvágnak, annyi kincset, jót hozzon a házra az elkövetkezendő esztendő. 
Az sem lehet véletlen tehát, hogy a medve "főkaparja a fődet", hogy erre a célra 
"vikszcs katulát" vittek, mert a kesztyűbe bújtatott kézzel ez nem lenne egysze
rűen megoldható.

A medve "behugyozása" valószínűleg szintén nem jelentéktelen epizód, 
ugyanúgy, mint ennek a túlzott formája, a zsákba öntött kanta víz, ami el
árasztja az egész helyiséget. Úgy tűnik, szintén ebbe a csoportba sorolható a 
következő adat is:

"Szomszédba is vótak eccé kántáni. Noésakkó ki vót kenyve cigánynak, és 
vitt egy üllőt. Vasüllőt. Leverték a szoba főggyibe, mer fődessek vótak akkor a 
szobák, meg vitt egy rossz lábast és kalapáta. (Ilyen bogrács- és fazékcsináló 
cigánynak vót őtözve.) A bocskorokal meg kitömték tollá. S akkor ő verte az 
üllőn a rossz lábast -  mittudomén: csináta többijek meg cigánlánnak vótak 
őtözve, ki vótak kenyve, táneótak körű, és azt a tollat mind kitáneóták a 
bocskorbú! De a vacsora főzve vót, mikó má család össze vót, vacsorázott. 
Rcpűt a toll az égisz szobába! Az asztalra! Az ágyakra! -  De jót cincogtakL. Itt 
történt az Ágó nénijékné, mellettünk." (Zcnta, 1973, Gyura Ferencné Sándor 
Julianna, 50 éves kocsmárosasszony).

Hogy a több esetben visszatérő üllőverés cigány szereplői az archaikus 
mcdvcjátékból váltak ki, bizonyítja az is, hogy "köztudomású, hogy a med- 
vetáncoltatók a kovács-cigányok közül kerültek ki". (7.)

"Az oroszok is szerették a medvetáneoltatókat. Minden házba behívták, 
mert úgy hitték, hogy a rontó szellemek megijednek a medvétől és elhagyják a 
házat" -  idézi Lükő Gábor. (11.)

A valódi mcdvetáncoltatás hangos dobolással, legfeljebb énekkel jár, amint 
az helyenként ma is megfigyelhető utcáinkkon. -  A kántálás alatt a zajkeltés 
nemcsak kíséret, nemcsak mcllcsleges jelenség figyelcmkeltés végett, hanem 
cél is. Az emberek, asszonyok, akik mint vendégek voltak jelen a disznótoron, 
de egyébként maguk is jártak kántálni, a lánccsörgctés, kolomp meg cscnget- 
tyűszó, tepsi és lábasvcréscn túl is segítenek zajt csapni. "Azok értették, hogy 
ilyenkó legnagyobb ricsaj, lármának kő hogy legyen!"

"Mculi K., aki a maszkok legavatottabb kutatója, a maszk egyik leglénye
gesebb eredőjét a halottkultusszal kapcsolatos szokásban látja. A halottakat, az 
ősöket maszkos alakok jelenítik meg" -  idézi Ferenczi -  Ujváry. (12.) -  Vajon 
az a valamennyi adatközlőnk által szinte túlságosan is kihangsúlyozott fon
tosságú cél az öltözet, a maszk kivitelezésénél, "hogy ne lehessen fölösmerni", 
csupán utólag kialakult velejárója az alakoskodásnak?
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Külön érdeklődésre tarthatnak számot a kántálók lopásával kapcsolatos 
adataink.

Az obi-ugor medvetor egyik szokása: "a medveölő is megvédi ‘vendégét4, a 
medvét, az álarcos állatalakoskodók ellen, akik (a magyar disznótor masz
káihoz hasonlóan) csipkedik, ijesztgetik a vendégeket" -  idézi Lükő Gábor. 
(13.) "Az obi-ugorok azért védik a medvét, hogy meg ne haragudjon, és máskor 
is jöjjön el a gazda által rendezett ünnepségre: a medvetorba, vagyis, hogy 
képzelt újjászületése után ismét hagyja magát megölni."

Gyetvai Simonné újszerű játékánál a lopás nem is jön számításba. A régebbi 
játékformával kapcsolatban azért úgy mesél: "Nem loptunk, amikó cigányok 
vótunk is, nem loptunk, mer a cigányokra vigyáztak rájuk." Ha kiment valaki 
közülük, "akkó rögtön mentek utánna háromassáva."

Gyura Ferencné Sándor Julianna közlése szerint: "Édesapám meséte, hogy 
mentek a kántálók kántáni, de a kántálók közű kint maratt egy, és még ott bent 
át a rumli, ű addig -  az az egy -  takarított. Ecsókóta a kocsonnyát, amit kitettek 
a háziak hűni. Oszt a vót benne az érdekes, hogy másnap az üres tányért 
visszahozták."

"Rendes kántáló az nem lopott" -  mondja Mangurás Annus néni, de aztán 
hozzáteszi: "a kinti dógokat ászt őriszték ottan". -  Nyilván nem ok nélkül.

Lényegre utalóak Gyetvai Márton szavai: "Nem lehetett asztat azé lopásnak 
mondani. Rakonni köllött, még -  szömme köllött tartani." -  Hozzátartozott 
tehát tartalmilag is a kántálás szabályaihoz. Fajtánkra jellemző játékos szövőd
mény a lopók megtréfálása -  "csalival".

A tél -  tavasz, az elmúlás, újraszületés szimbolikus farsangi játékai közt 
egész sor vetélkedő, küzdő játék is előfordul. (Cibere vajda és Konc király a 
székelyeknél, stb., vö. 3., 5.). Az obi-ugor medvetoron azonban az álarcos 
állatalakoskodók "csipkedik, ijesztgetik a vendégeket". Vajon a csipkedés, szur- 
kálás, valamint fakanállal, "kavarólapockával" való ütések (és kapások -  hisz a 
vendégek ugyanilyen "szerszámokhoz" nyúltak!) tényleg csak az inkognitó és 
maszképség megőrzését szolgáló, önvédelmi ténykedésnek számíthatók-e? Va
lószínűbbnek látszik, hogy ezek a cselekmények is szerves alkotóelemei a 
nagyon messze múltba visszanyúló eredetű játéknak.

Kötött, specifikus szövegeink -  Gyetvai Simonné új, rögtönzött játékanya
gának valószínűleg lakodalmi vőfényversén kívül, -  valamennyi, félig dalolva, 
félig recitálva, emelt hangon előadott, szélsőségesen pornográf szöveg. Ilyen 
anyagot dalgyűjtés közben, Pádén is lejegyeztünk, "disznótorba szokták csináni"
-  megjegyzéssel.

Az állatalakok valószínűleg valamennyi változata (?) a termékenységi kép
zetek, a párosodási kifejező gondolatok megtestesítői. Ugyanerre mutat (már 
jóval közvetlenebbül) a nadrágnyíláson kiálló sárgarépa, s azok az aktusok, me
lyeket az állatalakok a farsangi játékanyagban különböző vidékeken mímelnek, 
mutatnak, a fonóba összegyűlt társaságok mindig hangosan kinyilvánítandó 
megbotránkoztatására. Mint a népdalszövegekben a képszimbólumok magya
rázatai a versszakok másik felében, úgy hatnak a képletekben beszélő jelenetek
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kísérőjeként ezek a "kimondott" szövegek. A "finomabb" s a bármilyen szem
pontból idomított társadalmi rétegek általában nem bírják füllel. Ezért az 
előadók zaj mögé rejtik. Az adatközlők is sokszor elhallgatják, szalagra pedig 
úgyszólván mindig csak unszolásra éneklik.

Természetes, hogy nem mindenki járt kántálni, mint ahogy vőfénységre vagy 
éppen műkedvelő színpadi szereplésre sem vállalkozik mindenki. Mert "... aki 
nem szereti, hijába! Mer oda is kedvnek kő lenn! Nem az, hogy csak emenünk!"

Vajon honnan kapták Zentán a disznótorokhoz kapcsolódó alakoskodó 
játékok a "kántálás" nevet? Majdányon, a román határ közelében Marucázás- 
nak hívják. "Marucának őtöztek." (14.) Újvidéken s a vajdasági Duna-tájon 
kántálásnak a karácsonyi énekes köszöntőket hívták, -  nyilván több joggal, mint 
a mi esetünkben. A zajtól, zenebonától eltekintve nincs kizárva, hogy a névala
kulásban szerepet játszott az is, hogy sokszor a kántálók szolgáltatták a zenét 
("Vittük az asztaltamburát"), s ezzel a dalt is. Tán erről is vallanak Gyetvainé 
mondatai: "Ott nem jó kántáni, ahun zene van. Ott nem jó. Nem is ménnek 
oda! Nem is mentek annak idejin se!"

Végezetül a disznótoros kántálások szerepével kapcsolatban, saját gyer
mekkori élményanyagunk hiteles adatain kívül, lényegesnek tartjuk úgyszólván 
valamennyi adatközlőnk ezzel kapcsolatos mondatait: "... tuggya, ez olyan na
gyon fölvett vót, hogy nem is vót disznóvágás tán olyan házná, ahun né lett vóna 
kántálás." "... Állandóan, mindég mentünk. Ahun disznót vágtak, akkó mindég 
oda mentünk. Mindég.”

Szerves része volt hát a kántálás a disznótornak, mint lakodalomnak a zene. 
Úgy tűnik, sokatmondóak Gyetvai Márton szavai: "Mer mindég várták! Várat- 
lanú sose nem vót, mer mindég gondolák, hogy valaki meglepi űket! Ahun 
disznótor vót, kántálás is vót."

ZÁRADÉK

Zentán és vidékén a disznótoroknak még néhány évtizeddel ezelőtt is szer
ves része volt a kántálás. Kétfajta alakoskodó játékot értettek s értenek alatta: 
egyik újabb keletű, rögtönzéseken alapuló, szinte "modern" népi színjáték, ahol 
a közönség együtt játszik a szereplőkkel, másik azonban archaikus, pogánykori 
elemekkel vemhes, főleg állatalakoskodókra épített, ősi hagyományanyag. Ez 
utóbbi pontos helyét az eredetkutatás szempontjából nem tartjuk megnyugtató 
bizonyossággal eldöntöttnek.

(1974) Dr. Burány Béla
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ADOMÁNYKÉRŐ ALAKOSKODÁS

GERGELYJÁRÁS GÖNTÉRHÁZÁN

A társadalmi és a műszaki fejlődés, az ember gondolkodásmódjának válto
zása évről évre egyre több régi népi szokást szorít háttérbe vidékünkön is. 
Ezekkel a szokásokkal is úgy vagyunk, mint a régi tárgyakkal: ha nem vesszük 
hasznukat, félredobjuk őket.

A régi használati tárgyak egy részét azonban a múzeumokban megőrizzük, 
és így az utókor is tudomást szerezhet róluk. Más a sorsuk népszokásainknak. 
Ha ezeket valaki nem gyűjti össze, akkor néhány évtized múlva feledésbe 
merülnek.

Ma még bizonyára sokan emlékszünk rá, milyen népszokások fűződtek egy- 
egy naphoz (leánykérés, esküvő, keresztelő, haláleset, húshagyókedd, lucázás, 
gergelyjárás, Borbála-nap, disznóölés stb.). Ezek a szokások a korszerű élet
mód térhódításával lassan feledésbe merülnek.

Lcndva község néhány határmenti falva az úgynevezett hetési földrajzi 
egységhez tartozik. Ezen a területen - már korábbi megállapítások szerint is * 
több egyedülálló népszokás, hagyomány és nyelvjárás van. E terület néhány 
jellegzetességét, a nyelvjárást, személyneveket, földrajzi neveket, népi építé
szetet és népdalokat több hazai és külföldi szakember tanulmányozta. Ezek a 
tanulmányok azonban nem vidékünkön jelentek meg, és ezért az itt élő lakos
ság számára ismeretlenek maradtak.

Ennek az írásnak nem az a célja, hogy részletesen foglalkozzon a fent 
említett kérdésekkel. Hasznos volna, ha valaki vállakozna a gyűjtésre -  ter
mészetesen még idejében.

írásom további részében egy még mindig élő népszokást próbálok megörö
kíteni, amely vidékünkön csak egy faluban, Göntérházán él. Nem is volt elter
jedve. A visszaemlékezésekben Radamosban és Kámaházán bukkantunk nyo
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maira, néhány évtizeddel ezelőtt. Mindez arra enged következtetni, hogy a gcr- 
gelyjárás itt nem volt szokásos.

Ez a régi szokás Gergely-naphoz fűződik, és Göntérházán már több mint 
nyolcvan éve rendszeresen, minden évben megtartják.

Gönczi Ferenc Göcsej és Hetés vidékének és népének összevontabb ismer
tetése című könyvében is olvashatunk e régi szokásról. Többek között ezt írja: 
"Gergely-nap a 10-12 éves gyermekek régebben kemény papírból készített s 
felpántlikázott csákókkal, újabban csak egyszerű pántlikás kalappal a fejükön, 
házról házra mennek Gergely-énekeket mondani:"

Az ének szövege 1901-ből:

1. Szén Gergü doktornak hires tanittuja az ü naptyán
Riégi szokás szerén Mennyünk Isten szerin oskolábo.

2. Lám a madarak is hadd szaporodgyanak;
Máj e gyünnek a sziép kikeletkor sok sziép ünökszuóve zöngedeznyi.

3. Nem juó tudatianyu fönyüőnyi, parasztu e világbó,
Mer igy embersigre nem méhccc tiszcsigre e zországbo.

4. Krisztus urunk riégen, itt e füődön liévén, gyermekkorba,
Ü vién doktorok koszt, tanította ükét a templomba.

5. Aggyatok, aggyatok, minekünk dijakat házotokbu,
Megtanittyuk ükét böcsületre, miéltó javatukbu.

6. Szerelmes öcséim, kik társaim lesztek, gyertek e má;
Juó mesterünk vagyon, kit Isten megálgyon, ki minket vár.

7. Istennek áldáso iés szent ajándiktyo házatokon,
Maraggyon mindviégig, világ viégesztíjig juószágtokon.

Az éneket pap vagy tanító írta. Az iskola útján terjesztették, és ily módon 
vált népszokássá. A Gergely-napot Göntérházán több mint nyolcvan éve rend
szeresen, minden évben megtartják. Ezek szerint ez a népszokás igen régi, és 
megérdemli, hogy néhány adatot közöljünk múltjáról, hogy elmondjuk, mi 
módon történik a gergelyjárás.Az első írott bizonyítéka a göntérházi népszo
kásnak Gönczi fent említett könyvében található. A könyv egy képet is közöl, 
amelyen a még ma is élő Csuka József (85. évében van), Bíró József (Rétes, 
tavaly halt meg, 83 éves korában) és Bíró József (Pali, pár évvel ezelőtt halt 
meg) látható.

Néhány évvel ezelőtt Csuka Józseffel és a tavaly elhunyt Bíró Józseffel 
beszélgettem a Gergely-napról. Megkérdeztem tőlük, mikor készült az említett
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kép. Mindkctlcn azon a véleményen voltak, hogy 1907-ben vagy 1908-ban, mert 
ők akkor jártak az iskola hatodik osztályába (akkor csak hatodik osztályig volt 
kötelező az iskolába járás). Azt hiszem, nem lényeges, hogy a kép egy évvel 
előbb vagy később készült-e, fontos, hogy létezik mint bizonyíték. A további 
beszélgetés során inkább az érdekelt, emlékeznek-e arra, mióta él ez a szokás a 
faluban. Mindketten úgy emlékeztek, hogy ez a szokás akkor kezdődött, ami
kor a faluban megnyílt az iskola, tehát 1895 táján.

A továbbiakban az iránt érdeklődtem, hogy milyen céllal tartották meg a 
Gcrgely-napot.

A Gergcly-napot a kötelező népoktatás bevezetésével hozták kapcsolatba, 
amint ezt néhány évvel fiatalabb emberektől is hallottam. A kötelező népok
tatás bevezetése ugyanis bizonyos nehézségekkel járt. Az egyszerű falusi ember 
nehezen fogta fel az iskola hasznosságát. A szülőktől anyagi áldozatokat is 
követelt az iskola. Ezért a Gcrgely-nap fő célja az volt, hogy házról házra járva 
népszerűsítsék az iskolát, a tanítót és a tanulás fontosságát.

Ezért a Gcrgely-nap megszervezésében a tanító is közreműködött. Ő vá
lasztotta ki azt a csoportot, amely végigjárta a falut. Betanította az éneket is. Az 
énektanulás a kötelező iskolai órákon kívüli időre esett. Az előkészület leg
alább egy hónappal előbb kezdődött. Az éneket hibátlanul kellett tudni, mert 
különben a tanító szégyent vallott volna - könnyen azt mondhatják, hogy 
rosszul tanít. A csoport három - öt gyerekből állt. Az első énekes rendszerint 
jobb hangú és hallású fiú volt, mindig ő kezdte az éneket. Ilyen volt a kezdet, és 
ebből az előadási módból fejlődött ki az, amely még ma is él a faluban.

Amikor a gergelyjárás szokássá, sőt népszokássá vált, kialakult a még ma is 
élő formája. Az első fényképen a kalapok még nem voltak felpántlikázva, csak 
botokkal és kosárral voltak "felszerelve" a gergelyjárók.

A mai előadási forma azt bizonyítja, hogy a népszokás bizonyos válto
zásokon esett át.

A gergelyjárás ma szokásos helyi formája mintegy negyven évvel ezelőtt 
alakult ki. A tanító akkor már nemigen vett rész benne. Nem gátolta, de nem is 
serkentette. Már csak a régi hagyományok, szokások alapján szervezték meg a 
hetedik vagy nyolcadik osztályos fiúk. Az éneket egyedül tanulták, a tanító 
segítsége nélkül. Ez érthető is, hiszen a kötelező oktatás tért hódított, és a 
tanító is biztonságosabb anyagi helyzetben volt, mint a kezdeti időszakban. A 
régi Jugoszláviában a tanító egy időben igyekezett megakadályozni a gerely
járást. Nem tetszett neki, hogy a gyerekek magyar énekkel járják a falut, 
amikor a tanítás kötelezően szlovén nyelven folyt. Később beletörődött, és 
szemet hunyt adolog felett.

A gergelyjárók akkoriban már pántlikás kalapban mentek, és ez a szokás 
megmaradt a mai napig. A pántlikákat a rokon lányoktól kapták. Akinek jobb 
módú rokonai voltak, annak szebb pántlikás kalapja volt. Bizonyára az is 
megtörtént, hogy a lányos mamák eldicsekedtek, hogy az a bizonyos fiú, akinek 
olyan szép pántlikás kalapja volt, az ő lányuktól kapta a pántlikát. Ezzel azt 
akarták mondani, hogy férjhezmenendő lányuknak lesz mit a tejbe aprítani.
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A csoportnak volt egy fából készült kardja, amit rendszerint a csoport 
vezetője vitt. A kardra egy darab paprikás füstölt szalonna volt szúrva. A 
szalonnát egy módosabb fiú szülei adták. A felszereléshez tartozott még a ken- 
gyeles kosár és a bugyeiláris. Ilyen volt a gergelyjáró csoport, és ez a mai napig 
változatlan maradt.

A gergelyjárást rendszerint a falu első házánál kezdték meg, évről évre 
ugyanabban a sorrendben haladva. Minden házhoz betértek, ha volt a házban 
gyerek, ha nem, mondván, ha nincs, majd lesz. Abban a házban, ahol volt fiatal, 
iskolába járó gyerek, vagy olyan gyerek, aki nemsokára iskolába kerül, ott az 
éneket igyekeztek szépen, hibátlanul elmondani, így is bizonyítva, hogy milyen 
jó tanulók. Az ének elmondása után ajándékot kaptak, annyi tojást vagy pénzt, 
ahányan voltak. így mentek házról házra. Azok a gyerekek, akiknek abban az 
évben kellett iskolába indulniuk, a gergelylátogatást úgy tekintették, mint hívást 
az iskolába. Az ének elmondása fáradságos volt, ezért a fiúk néha megpró
báltak csalni, mégpedig úgy, hogy nem mondták el valamennyi versszakot. 
Különösen ott próbálkoztak a csalafintasággal, ahol öregek voltak a háziak. 
Arra számítottak, hogy úgyse jönnek rá. Ha a házbeliek rájöttek a csalásra, 
akkor hajlandónak mutatkoztak javítani, ha ezt a házbeliek megkövetelték. Ha 
azonban sikerült a csel, akkor titokban nevettek rajta.

Volt olyan eset is, hogy valamelyik zsugori család kizárta őket, nem engedte 
be a gergelyjárókat, mert sajnálta tőlük azt a pár tojást. Az ilyen eset hírét a 
fiúk elterjesztették, azt mondták, hogy hiába tettek úgy a háziak, mintha nem 
volnának otthon, mert ők látták, hogy leselkedtek a függöny mögül. Megtörtént 
az is, hogy a gergelyjárókat visszahívták, arra hivatkozva, hogy az előbb nem 
voltak otthon. Az igazság azonban az volt, hogy közben a háziasszony meggon
dolta a dolgot, mert megijedt a szomszédasszony csípős nyelvétől.

A kosarat felváltva hordták, a bugyeiláris azonban a legmegbízhatóbb fiúnál 
volt.

Délben a kapott tojáskokból és a kardra szúrt szalonnából az egyik gyerek 
anyja ebédet készített. A délutáni órákban a fiúk siettek még bejárni a hátrale
vő házakat. Utána elmentek az iskolába a tanítóhoz, és felajánlották neki a be
gyűjtött tojást. Ez a szokás még azokból az időkből maradt fenn, amikor a taní
tó szervezte meg a gergelyjárást. A tanító azonban újabban nem fogadja el az 
ajándékot, és a gyerekek elosztják egymás között az összegyűjtött tojást és a 
pénzt.

Mivel a gergelyjárás során a fiúk némi aprópénzre is szert tettek, az a sza
bály alakult ki, hogy minden évben más-más fiúk kerültek a gergelyjárók cso
portjába.

Az utóbbi negyven évben szinte semmit sem változott a szokás.
Göntérházán ez a szokás tovább él. Évről évre március 12-én a fiúk körül

járják a falut, ugyanolyan pántlikás kalapban, karddal, kosárral, mint régen. 
Nálunk, a falubelieken kívül nemigen tartják nyilván ezt a régi szokást, a 
szomszédos Magyarországon azonban érdeklődnek iránta. A gergelyjáró cso
port néhányszor részt vett különböző szemléken. Az Újvidéki Televízió is
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filmszalagra vette a gcrgelyjárást. A Göntérházán nyolcvan éve élő népszokás 
iránt máshol nagyobb az érdeklődés, mint idehaza, jóllehet szűkebb hazánk 
kulturális életének szerves része.*

(1976) Varga Sándor

* Az eredeti közlés (Naptár ’77 ,108-109.) tartalmaz egy mai "Gergely-járási rigmus-nótát", mely 
köznyelvesített variánsa a Gönczi Ferenc által feljegyzettnek. - A szerk.
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BE TLEHEMES JÁ  TÉK

1. A BETLEHEMEZÉS ZENTÁN ÉS VIDÉKÉN

Szellemi néprajzunk csak elvont értékekben mérhető kultúrkincsei közt 
napjainkban kétségtelenül a jeles napokhoz kötött népszokások a legveszen
dőbbek. Gyorsan változó világunk szellemi fcjlődésutaitól távol esve, a többi 
néphagyományanyag zömétől eltérően, ezek a népszokások helyenként és al
kalmanként különbözően ugyan, de alapfokon természetszerűen, a letisztult 
világnézet, a felvilágosult társadalmi öntudat, a hivatalos álláspont s az erre 
támaszkodó nyilvánosság felé fordított közvélemény rosszalló, tiltó korlátaiba 
ütköznek, vallási manifesztációs jellegükre hivatkozva. A messzi varázslatok, 
rítusok világából visszamaradt ilyen alamizsnagyűjtés pedig, a vallásos kerettől 
függetlenül is, hajói megnézzük, egyenesen törvénybe ütköző.

Viszont a tudomány szempontjából értékük felbecsülhetetlen, s ezt gyorsan 
pusztuló voltuk csak fokozza. "Ismeretes, hogy a keresztény ünnepek ősrégi, 
pogány, természeti ünnepek időpontjaihoz (téli és nyári napforduló stb.) alkal
mazkodtak, s nem tudhatjuk, hogy a vallásosra átfestett külső alatt mennyi 
őspogány elem lappang máig" -  írja Kodály Zoltán. S "a magyar pogányságról 
elenyésző csekély adatunk van".

Bár hatóság és egyház évszázadokon keresztül vállvetve üldözte-irtotta a 
pogány eredetű népszokásokat, néphagyományanyagunk valószínűleg napja
inkban is gazdag tárháza azoknak. Mélyen a néplélekbe ágyazva egy-egy po
gány eredetű népszokás teljességében (szentiváni tűzugrálás stb.) vagy csak 
elemeiben szívósan él tovább a szellemi néprajz egyéb termékei közé bújva, 
vagy éppen az új vallás, a kereszténység ruháiba öltözve, szinte csak külsőleg 
válva kereszténnyé.

Társadalmi szerepük a múlt századokban lényeges. Kodály szavai szerint "a 
sok ünnepi, névnapi köszöntő egy melegebb, barátságosabb, testvéribb, ember- 
szeretőbb népélct emléke. A régi ember életét a népszokások sűrű erdeje vette
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körül. Az élet minden mozzanatát ékesítették. Ösiségükre jellemző, hogy pl. 
Kalotaszeg 20 lakodalmi mozzanatában az egyházi esketés csak egy: a 15-ik."

A történelem folyamán az uralkodó osztályok a különböző népszokásokat a 
saját szempontjukból látták el előjellel, minősítették "rosszának, vagy ' jódnak. 
A keresztény egyház nyílt háborút viselt a pogánykori magyar kultúra vala
mennyi fennmaradt népszokása ellen, a középkortól szinte napjainkig. A pro
testánsok "pápista” voltuk miatt átkozták. A közigazgatási szervek nem egy kor
ban tiltották azokat a "rossz szokás"-okat, melyek alkalmából tömegek gyűltek 
össze (fonó, pünkösdi királyválasztás, szentiváni tűzgyújtás, disznó- s egyéb 
torok, sőt, nagy lakodalmak stb.) erkölcsi normákra, de elsődlegesen a rend
bontás veszélyére hivatkozva. A felvilágosodás századaiban a haladóbb réteg 
látott elmaradottságot, babonát a népszokásokban, épp a konzervatívokkal el
lentétben, akik az ősit, a nemzeti jellegűt vélték felismerni bennük. "A reform
kor nemzedéke volt az első, mely egyesítette a nép iránti politikai érdeklődést a 
népszokások és a népköltészet esztétikai értékeinek felismeréséver' -  írja Dö
mötör Tekla, majd a népszokások lényegét így fogalmazza meg: "Mi tehát a 
népszokás? Voltaképpen egy kultúra hagyományozódásának spontán formája, 
az a keret, melyben a nép ünnepe és hétköznapja lejátszódik. Közösségi maga
tartásmód és cselekvésmód; olyan viselkedési mód, melynek a közöség tagjai 
alávetik magukat, mert megfelel az élő kulturális hagyománynak. Egyszerre il
lemtan, erkölcsi kódex, íratlan törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz 
és mágia."

A jeles napokhoz kötött (vagy azoktól független) énekes, dalos, táncos, 
játékos népszokások jó része tulajdonképpen a népi színjátszás megnyilvánu
lása, annak jellemző formai sajátosságaival. A megjelenítés a néphagyomány- 
beli alakoskodások világában sokszor évezredek különböző műveltségi fokáról 
visszamaradt formák, töredékek egyidejű szerepeltetésével, a művelődéstör
ténet számtalan lépcsőjéről egyszerre ad hírt. A nagyon messzi múlt varázs
latos, kultikus rítusainak eszközei a mai ember számára többnyire eredeti tar
talmukat vesztett díszletek csupán, s csak a tudomány segítségével érthetők. A 
láncokkal, sőt pléh cipőpasztatetőkkel ("vikszeskatulatetőkkel") felszerelt csör- 
gős botok ma alapfokon kutyariasztó célt szolgálnak, aztán a figyelemkeltést 
(MLánc is vót rajta, hogy csörögjön! Oszt verték a fődet, ahogy szokták a 
násznagyok is!"), hogy tánc közben jobban kijöjjön a ritmus. "Rossz szellemet" 
elűző szerepükről használóik sem tudnak, valószínűleg több generációja már, s 
hogy a bot végében a szög nem csupán fegyver, s tánc közben a vele fclszurkált 
szoba földje sem puszta játékos gazdasszonybosszantás, hanem annyi kincs, 
haszon idézése, amennyit a szög fclszurkál, ismeret nélkül ma már csak furcsa
-  "rossz szokás".

A drámai szerkezet néha nagyon is összetett, számtalan mozzanat ötvözete. 
Egy-egy hagyományos lakodalom szabott, szertartásszerű, drámai építményé
ben a könny, a kacagás, a szabott és kötetlen mozgás és szöveg, a mimika, a. 
tánc, a zene, a párbeszéd és cselekvéssorozat, az öltözet, a hely és egyéb 
kellékek, egy meghatározott, részint feszesen kötött, részint szabadon alakuló
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játékban lüktet, sokszor a fél falu részvételével. Más esetben mindössze egy 
mozzanat az egész népszokás, egy színlelt vesszőcsapkodás, s egy két mondatra 
szűkült párbeszéd:

-  Hányán vannak az aprószentek?
-  Száznegyvennégyezren, minden sarokba egy szakajtóval.
Egy-egy ma is élő vagy a gyűjtők számára még fellelhető népszokás nem

csak megannyi kor szokásvilágából állt össze, de magán hordja egy-egy népcso
port ízlésvilágának a jegyét is. A szerteágazó változatok típusokba tömöríthe- 
tők, egy-egy vidék lakosságának hagyományanyagára jellemző sajátságokkal. 
Kultúrtörténeti értékük valamennyi népcsoport esetében felbecsülhetetlen.

A jeles napokhoz fűződő népszokások Vajdaság falvaiban, kisvárosaiban 
helyenként még ma is fellelhetők. Élő népszokásként a legtöbb esetben már 
csak kivételesen, a gyűjtő számára azonban a romlatlan vagy romlott változatok 
sora ma még nem is sok nehézséggel lejegyezhető. Adatközlőik szokásonként 
különbözően, de az egyre öregebb korcsopotok közé esnek, s várhatóan ezek 
kihalásával feledésbe is merülnek. A néhány évtizede még általánosan elterjedt 
népszokások esetében a gyűjtés is könnyebb. így pl. néhány adatközlő szerint 
helyenként még a hatvanas években is folyt betlehemezés. Ettől függetlenül, ma 
főleg a városi gyerekek túlnyomó többsége előtt már a fogalom is ismeretlen. -  
Elvesztésük végleges, pusztulásuk felgyorsult. Gyűjtésük fokozottan indokolt.

A betlehemezés tulajdonképpen csak egy a karácsonyhoz fűződő népszo
kások közül. Pontosabban nem is karácsonykor (december 25-én), hanem az 
adventban ("ádvintkó”), azaz dcccmbcr elejétől karácsonyig jártak a bctle- 
hemesek.

Alapjában véve templomi eredetű játék. Indítéka akkor kezdődött, mikor 
Jézus halála után pár száz évvel a zarándokok azt a hírt hozták Európába, hogy 
Betlehem városában egy sziklabarlangban az arra lakók kegyelettel őrzik a já
szolt, melyben Jézus született. A IV. században ilyen jászolos részlegek a római 
templomokban is megjelennek, míg a VII. században az eredeti is Rómába 
kerül. Ettől kezdve vált általános divattá a templomokban a betlehemi barlan
got ábrázoló sziklabarlangképlet építése, melyekben a személyeket bábok he
lyettesítették. Ez idő tájt jelentek meg olasz földön a misztériumjátékok. Az 
isten-gyermek születésének körülményei: jó téma. A bábukkal ábrázolt képet 
élő személyek jelenítették meg.

A IX-X. században a szokást a germán népek is átvették.
Talán sok mindenre jellemző egyszerre, hogy erős profanizálódása miatt a 

XIII. században egyházi problémává vált, olyannyira, hogy a pápa kitiltja a 
templomokból, ahol ettől kezdve újra csak bábuk, szobrok ábrázolják a bet
lehemi jelenetet.

Az utcára került betlehemes megjelenítés néma vagy szöveges bábtáncolta- 
tás, majd élő alakokkal való megszemélyesítés formájában, különböző variá
ciókban fejlődik tovább, előbb a többi misztériumjáték nyelvén, latinul, majd a 
nép nyelvén. A pogány eredetű téli napfordulót ünneplő pásztortáncok, melyek
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a betlehemes játékban jelen vannak máig, valószínűleg úgy kerültek a már 
népivé alakult játékba, mint sok egyéb "megszelídített” pogány népszokás.

A szöveg s a játék egyes elemeinek a nép ízléséhez való alakítása, a profa- 
nizálás állandó gondja az egyháznak. A kivédés, a parírozás módszerei külön
bözők. Talán a durva tiltásnál is eredményesebb a szelíd ellenőrzés. Némely 
vidéken az a szokás alakult ki, hogy a templomformára épült betlehemet mint 
kelléket a templomban őrzik, s onnan indulnak a betlehemesek. Mifelénk 
pedig:"... a tornyosi paphó, minden héten eccé be köllött menni! Akkó úccsi- 
nátuk az útat, hogy onnan Törökfalubú fő Tornyosra! Komolyan! E köllött 
menni Tornyosra, paphó! Osztakkó mindég e köllött mondani.” (Feltehetően 
nem csupán kultikus okokból, hanem enyhe szakmai ellenőrzés és korrekciók 
végett is.)

A Törökfalun lejegyzett betlehemes játék mentes is minden ”rosszallható 
elemtől” (ami azonban egyéb értékeit nem kisebbíti). Adatközlőjéből, sok évvel 
a betlehemmel való járás után, a lejegyzés céljából való újraélés többször is 
hangsúlyozottan hozta felszínre a több generációba berögzött intelmeket:

"Szöget a (bot) végibe nem szabad vót, hotyhát azé akarhova bementünk, 
hogy tisztéssígéssen!... Mer ez az ember, aki minket tanított, az a Feri bácsi 
megmondta, hotyhát: semmi szemtelensígét né csinájjunk! Minden a legna
gyobb rénbe!”

Vagy:
"Az, hogy kejj fő, Kar időn, mer nagyot ütök a far időn, nekünk észtét nem 

szabad vót, tuggya, mert észtét nékünk, aszmonta az a Feri bácsi, hogy ez, akkó 
má úgy néz ki, mintha kúdúnánk! Mer tanútuk mink észtét űnálla:

-  Mit álmottá, pajtás?
-  Én ászt álmottam, aszongya, hogy a gazdasszony a kúccsa sürgelődik, egy 

aranyat és égy... nem tóm mit, zsebembe akar... vagy a kezembe akar nyomni."
Az "ildomosítás” azonban nem mindenütt és nem mindig sikerült teljesen, 

így a legtöbb esetben a "szent" hangulaton erőt vesz a színház, a játék, a tréfa, 
több esetben szinte a móka válik elsődlegessé, ha máshogy nem, hát két komoly 
arccal fútt, népi eredetű vagy változatú "szent ének" közt, a szövegben villogtat
va fel nem éppen templomi szövegrészeket. Főleg az öreg, süket pásztor játéka 
nyújtott erre igen jó alkalmat:

"- Kejj föl, öreg, Karidon,
Mer nagyot ütök a faridon!
-  Főkenék, de a szakállam beleragatt a macskaszarba."
Ez a csupaszív, egészséges, vidám, tréfára, játékra mindig kapható népi 

szellem olykor a "szeplőtelen fogantatás nagy titkával" is mosolyogva játszik el, 
mint pl. egy 1763-ból eredő kéziratban:

Pásztortársak, új hírt mondok,
Gyertek vélem, csudát láttok: 
egy szép szűz az éjszakán 
fiacskát szült a szénán.
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E ’h  cj> cj
hogy lett szűz emlődben tej?

Az alapélmény e népi játékok szereplői számára tán sohasem volt a desz
tillált áhítat. Ha ez helyenként és alkalmanként, a tőlük sokszor ezt is elkívánó 
otthonokban, a bámulva szemlélő, főleg gyermek családtagok között játékuk 
egy-egy részleténél meg is jelent, a hagyományt továbbvivő izgalmas indító
oknak sokkal inkább ott volt maga a játék, a házról házra vándorló s a minden
nek kapcsán szerzett egyéb élményanyag:

'Tanyavilágba kutyák fogattak! Nagy élményeket szereztünk. Istállóba alut- 
tunk, tehenekné! Vót, hogy a tejet megléptettük, és akkó úgy -  nagyon jó vót! 
Szép élmény vót!"

A betlehemezés eredetileg a felnőttek játéka. A XVII-XVIII. században 
főként diákok művelik. A felnőtt szereplők később gyerekekkel keverednek, 
majd igen sok esetben kizárólag gyerekcsoportok veszik át a betlehemezést. A 
színjátékjelleg ezzel sokat veszít. Az alapcél lassan a koledáló, kántáló alamizs- 
nagyűjtés felé tolódik, elsősorban gyerekszinten. Az ilyen téli kereseti lehetőség 
azonban önmaga is alakít felnőtt csoportokat, sőt asszonycsoportokat is:

"- Kitől tanulták a betlehemezést?
-  Csak mink, magunk közt... Szegyínyek vótunk. Osztakkó úgy gondókosz- 

tunk, hogy cmenyünk. Osztakkó kaptunk lisztet, szalonnát!... Vót négy asszon. 
Én vótam az angyal. Én énekőtem, mindenütt. A másik három is énekőt. Vót 
zsákos, aki meg hoszta jaz alamizsnát. Másik kettő meg mént kérdezni, hogy 
"bceresztik-e a bctlchemösöket?,'. Hát így vótunk. Csak így vótunk fölőtözve 
asszonyossan. Mosmá én nem tóm hány éves v ó ta m .(S z é l Istvánné Szabó 
Julianna, 74 éves, Oromhegyes, 1972.)

A valódi cél itt már nem búvik véka alá, mint a betlehemes játék pász
torszövegeiben az enyhe vagy félreérthetetlen utalás, "csak úgy, mellesleg”, ha 
másutt nem, hát, az ébresztés -  álomlátás elmondásakor. Az asszonyok leegy
szerűsített betlehemezésében a karácsonyesti "kóringyálás" (inkább Bánát) 
vagy másképp "angyali vigasság" (inkább Bácska) keveredik a betlehemezéssel, 
tán elsősorban azért, mert betlchemezni majd egy egész hónapig lehet, a 
kóringyálók pedig csak karácsony estéjén járnak:

"Hát a mi gyerekkorunkba én is jártam kóringyáni, úgy montuk észt a 
karácsony-köszöntést (karácsonyesti köszöntést). Karácsony bőtjin este csiná- 
tuk. Igen. Úgy mongyuk, hogy köszöntöttük a karácsont. És ez úgy kezdődött, 
hogy odaátunk az ablak elé, ahol égött a lámpa, persze ahol nem égött, oda 
nem is mentünk. És avval odaköszöntünk, hogy:

-  Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mökhallgassák-e az angyali vigasságot?
Ha aszmonták, hogy igen, akkor eléneköltük ászt az éneköt, ami nekünk...

meg vót beszéve közöttünk. Menyből az angyal, vagy Csorda pásztorok, A kis 
Jézus mekszületett..., ugye ezek az énekek.

Amikor eléneketük, akkó kiszótak, hogy:
-  Hányán vagytok?! (Hogy mennyi diót hozzonak.)
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Nosztán hoszták a diót, mindenki kapott kettőt, háromat, milyen vót a... 
milyen jószívű vót a gazda. Noámde! Ahun asztán égött a lámpa és asszóták ki, 
hogy nem hallgassuk mög! Akkor mi egy kórusba rárántottuk, hogy:

-  Akkó fúllaggyonak bele a mákosgubába!
És eszalattunk.
Öten, hatan is möntünk. Hároman is. Csak úgy vótunk őtözve, mint mindön 

nap. Csak diót kaptunk. Tulajdonképpen a karácsonnak a szimbóluma a dió. 
Csak dió! Az...

Noosztán vót, ahun aprókrumplit is kaptunk. Noasztán ott mögmontuk a 
véleményünket, hogy:

-  Ilyen diót aggyon az isten kentöknek gyüvőre is!
(Mökfagyott a krumpli, tudod, ősz csörgött. Akkó mikó körűnésztük, mög- 

tapogattuk mingyán, hogy mennyit kaptunk, megláttuk, hogy krumpli...
-  Aggyon az isten gyüvőre is ijen diót maguknak!
Oszt othattuk.
Píszt nem attak. Az husvétkó vót szokás."

Banka János, 53 éves juhász, Csóka 1972.

Helyenként, ha a gazdasszony késett a dióval, így sürgették:

"Kik a kabátom, piros a nadrágom,
Hozzák a diót, mer fázik a lábom!"

Jaksa Mihályné Ágó Julis, 63 éves,
Hódegyháza (Jázova) 1972.

A betlehemes játék szövegtöredékei sokszor jelen vannak a népnyelvben 
akkor is, mikor maga a játék már több éve nem élő népszokás. Természetes ez, 
ha tudjuk, hogy a gyermekénekké vagy szólássá váláshoz sokszor elég egy jó rit
musú szövegszerkezet vagy egy-egy jó rímpár. A pásztorok táncából szinte ma 
is általánosan ismert ez a sorpár:

Hurka, kóbász, szalonna,
Pásztoroknak jó vóna!

Vagy a pásztorébresztő sorok:

Kejj fő, Karidon,
Mer nagyot ütök a faridon!

(Gyermekkoromban kócosán ébredve, apám nemegyszer így adott barac
kot:

- T e  Maksus!
S akkor fogalmam sem volt, hogy a Maksus s a Karidon tulajdonképpen a 

vergiliusi Mopsus és Korydon pásztornevek magyarosított másai, s hogy azok a
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betlehemes versekbe iskolai drámák útján kerülhettek, valahol a barokk ide-
jen )

A jeles napok népszokásai közül egy, a betlehemes játék vidékünkön ma 
már nem élő népi játék. A mellékelt példák szerint* azonban többé vagy 
kevésbé töredékes változatai még gyűjthetők. A bemutatás csak erre kívánja 
felhívni a figyelmet, kizárólag tudományos célokat szolgálva.

(1975) Burány Béla

Az eredeti közlés 17 kottamcllcklet kíséretében két zentai (Gyctvai Márton, 37 éves; 
Tóthorgosi Pálné Reszlcr KJára, 37), továbbá egy-egy törökfalui/utrinai (Joromozovics 
János, 62), horgosi (Varga Zoltán, 29; Kenyeres András, 32; Koncz Ernő, 31) és hód- 
cgyházai/jázovai (Urbán Péter, 57) betlchcmczés-leírást idéz a szerző 1972. évi gyűjtéséből, 
számos szövegbctéttel. (Vö. Híd, 1975/7-8.sz. 722-745.)
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2. A BETLEHEMES JÁTÉK HAGYOMÁNYA 
ÉSZAK-VAJDASÁGBAN

A régi paraszti élet naptárának egyik legjelesebb ünnepköre, a történelmi
leg a téli napfordulóhoz kapcsolódó karácsonyi időszak gazdag hagyomány
világa és szokásrendszere a jugoszláviai magyarság néprajzát sem hagyta ter
méketlenül, és miként az emberi élet állomásaihoz fűződő szokásoknak a 
lakodalom, az év ünnepeinek ez a csúcsmcgnyilvánulása. Még a karácsonyi 
ünnepkörből is kiválik a betlehemes játék, amelyet a közfelfogás az év leg
népszerűbb dramatikus szokásaként tart számon.

A karácsonyi misztérium, a betlehemes játék bibliai történetet dolgoz fel s 
eredeti célja az epikai történet dramatizálása, a misztérium megjelenítése 
(Dömötör Tekla).1 Ezt az eredetileg vallásos jellegű rendeltetést, amely később 
is rituális jellegű maradt ugyan, de a szórakozás és szórakoztatás, sőt az 
ajándékgyűjtés motivációjával színeződött át, már a misztériumok kialakulása
kor, a középkorban is csak eszközként szolgálta a szerepjátszás. Népszerű- 
södésével párhuzasmosan azonban a dramatikus jelleg egyre inkább előtérbe 
kerül, és a játék egyéb jellemzői mellett (a hangszeres zene, énekek, tánc stb.) 
ez vált uralkodó motívummá. Amikor a misztérium hosszú idő után távolodni 
kezdett az őt lérehozó környezettől, és amikor törvényekkel zárták ki az egyház 
gyakorlatából (Magyarországon ez II. József törvényei által történt), lassan a 
népi szemlélet és ízlésforma került túlsúlyba.

A mind nagyobb ütemű folklorizáció a szöveget és egyéb dramatikus eleme
ket az esztétikai mércékkel nehezen értékelhető, de önmagában tökéletes népi 
színjátszás igényeinek megfelelően formálta át. Ezután már a játékalkalom, az 
alakoskodás, a megjelenítési vágy, a közösséggel egybeötvöződött egyéniség 
más közegben megvalósulni nem tudó törekvéseit vezette le abban a "térben és 
időben megvalósuló folyamatban, amelyet ez a teremtő erő saját testén keresz
tül megnyilatkozó közvetlen (a magyar betlehemes játéknak legtöbb esetben 
élő szereplői vannak) vagy idegen anyagokat felhasználó, közvetett (a bábtán

 ̂Dömötör Tekla: Magyar népszokások (Bp. 1972)
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coltató betlehemes) színjátszás révén létrehoz". A megváltozott alapjcllcg új 
tartalmat vont maga után, amelynek lényege, mint Dömötör Tekla írja, hogy a 
szerepjátszás segítségével az embernek és világnak egy kifejezőcselekmény ese
ménysorban sűrített képét adják. A vallásos -  rituális élmény alprétegére tehát 
egy másik, emberibb világ kristályosodik ki, s mint ahogyan kialakulása idején 
magába olvasztotta a római eredetű antik hagyományokat, pl. a szereplők 
neveit, valamint a pogánykori politeista vallások kereszténnyé szelídített ele
meit,3 ugyanúgy a későbbi, XVIII-XIX. századból ránk maradt magyar miszté
riumok, mint Bálint Sándor megállapítja, helyi elemekkel bővülnek,4 orszá
gonként eltérő jellegzetességek és tájegységenként változó típusok keletkez
nek.5 Az eltolódás a kozmopolitizmustól és a népi vonások kihangsúlyozása a 
népi életben való elmélyüléssel járt együtt. Az átalakulás több szempontból 
követhető: amilyen mértékben halványult az egyházi, és egyáltalán a művelts
égi tényezők jelenléte, olyan mértékben érvényesült egy tematikus, mondhatni 
esztétikai szelekció a régen napokig játszott teljes bibliai történet leszűkítésé
ben, amelynek folytán csak a misztérium emberileg is leghitelesebb mozzanatai 
kerültek előtérbe, a szegénység -  gazdagság ellentéte, Heródes mint a zsar
nokság megtestesítője stb. A szigorú vallásosságot és merev szerkezetet bur- 
leszk-szerű elemek oldották fel, a moralitást képviselő allegorikus szereplők,

2
A népi színjátszás beható tanulmányozásával többek között Hont Ferenc foglalkozott. Vö. 

Hont Ferenc: Az eltűnt magyar színjáték (Bp. 1940).
3Már Gyulai Pál is hangsúlyozza a kereszténység előtti vallási elemek jelenlétét a dramatikus 

szokásokban: "Karácsony nemcsak azért tétettett december végére, mert a hagyomány szerint a 
téli napfordulat idejére esik, hanem azért is, hogy a satumaliák keresztény jelentőséget nyer
jenek." In: Magyar Népköltési Gyűjtemény. Szerk. Arany László -  Gyulai Pál. Elegyes gyűjtések 
(Bp. 1872). -  A betlehemes játékban lappangó pogány képzetekkel foglakozva Bálint Sándor 
figyelmeztet, hogy pl. a láncos bot, a pásztorok egyik kelléke, eredetileg a rontó szellemek 
elűzésére szolgált. Vö. Bálint Sándor Az esztendő néprajza (Bp. 1942).4

A helyi elemek, sajátosságok kialakulásával Bálint Sándor egy újabb munkájában találkoz
hatunk: Bálint Sándor Karácsony, húsvét, pünkösd (Bp. 1973). Dömötör Tekla szintén foglalko
zott nagyobb táji csoportokkal. Elhatárolásában az egy-egy tájegység hagyományának kora is 
szerepet játszik, legarchaikusabbak az erdélyi típusok. Az alföldi típusnál a betyárjclenetet, a 
dunántúli típusnál pedig a tréfás pásztoijelenetet emeli ki vezérmotívumként. Dömötör Tekla- 
Katona Imre-Ortutay Gyula-Voigt Vilmos: A magyar népköltészet (Bp. 1969).

5Dömötör Tekla szerint a népi felfogás alaposan megváltoztatta a népi játékok szerkezetét és 
nyelvét. Kölcsönhatások ugyan tapasztalhatók a szomszédos népek karácsonyi játékai között, de a 
különböző területeken a misztérium más-más elemeit helyezték előtérbe. A pásztorjáték pl. a 
nyugati misztériumoktól független hagyománynak látszik és főleg az Osztrák-Magyar Monarchia 
területén volt szokásban, de bizonyos formában a balkáni népeknél is megtalálható. Az orosz, len
gyel stb. területeken viszont az ún. Heródes-játék szokásos. Vö. Dömötör Tekla: Történelmi 
rétegek a magyar színjátszásban, illetve: Naptári ünnepek, népi színjátszás (Bp. 1964).

^Az öreg pásztor vaskos humorú, szókimondó mondókái valószínűleg rögtönzések révén 
kialakult és a gyakorlatban összecsiszolódott párbeszédek, amelyek szervetlenül kapcsolódnak a 
cselekményhez, de mindenképpen a hagyomány profanizálódását jelzik.
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a szcntcsalád mellett, vagy éppen helyettük.7 A munka, a munkamegosztás, 
azaz a játék átalakulása idején oly lényeges szerepet játszó pásztorkodás ob
jektív világa kerül a már-már kitapintható esztétikai élmény középpontjába.

A spontán folyamat különböző állomásai és a mesterséges behatások mély 
nyomot hagytak a betlehemes játék szerkezetén és előadásmódján. E tényezők 
egymásraépülésének állapota, aránya és átszíneződésének árnyalatai teszik 
szükségessé a játékhagyomány térbeli és időbeli összevetését, a tipológiai kísér
letet, az egyes típusok térbeli elhelyezkedésének, kölcsönhatásának, esetenként 
interetnikussá bővülő tanulmányozását. A dramatikus szokásokkal kapcsolatos 
érdeklődés időről időre és esetenként más és más szempontokat vetett fel. 
Kezdetben a szöveg puszta lejegyzésével is megelégedett, majd a dallamot, a 
kísérő gesztusokat, mozdulatokat is vizsgálat alá vette, hogy azután száza
dunkban az előadócsoportok kialakulásának, célkitűzéseinek, munkamódsze
rének, a környezettel való kapcsolatának néprajzi-szociológiai aspektusaihoz is 
eljusson.8

Tájaink jeles napokhoz fűződő és egyre inkább feledésbe merülő szoká
sainak, s ezen belül a betlehemes játékoknak feltérképezése, gyűjtése még min
dig lassú ütemű és elégtelen. A teljes feltárás, ha erre még lesz mód, a jövőre 
vár. A jelen tanulmányban feldolgozott gyűjtéseimet ehhez a megkezdett mun
kához szántam adaléknak, s az eddigi egy gyűjtőpontot kimerítő, illetve több 
település anyagát összevető közlemények között9 képez átmenetet.

Az a tény, miszerint a vajdasági magyar lakosság XVIII. és XIX. századi 
betelepítésének kirajzási pontjai a magyar nyelvterület túlnyomó részét behá
lózzák, arra enged következtetni, hogy dramatikus szokásaink is szinte a teljes 
magyar etnikum struktúráját tükrözik. Ezt bizonyítják az eddig fellelt bet- 
lehemcs játékok is, amelyekben a bábtáncoltató típus kivételével a Magyar

Gyulai Pál a hagyomány változását elemezve rámutat, hogy a moralitást képviselő szereplők 
mellett egy adott típust, jellemet kifejező alakok kerülnek előtérbe. Gyulai Pál, i. m. -  A 
szent családot, mint Katona Imre írja, a magyar nyelvterületen általában nem jelenítik meg, 
helyette templom vagy istálló alakú betlehem kis figurái vannak. Vö. Katona Imre: Jeles napok és 
ünnepi szokások maradványai Észak-Bánátban. HŰK, 1974. június-szept., 19-20. sz.

Egy adott területhez kötődő és a betlehemes játék teljes szokásrendjét monografikusan fel
dolgozó tanulmányként Faragó József és Benedek András munkáját említhetjük. Faragó J.: Bet- 
lehemezők és kántálók Puszta ka maráson (Kolozsvár 1947). -  Ortutay Gyula 1956-ban készített 
kérdőíve kiteljed a dramatikus szokás társadalmi, szervezési problémáira és körülményeinek tel
jes vizsgálatára. Ortutay Gy.: Kérdőív a betlehemes játékok gyűjtéséhez. Etnographia, 1956, I—II. 
sz.

^A Vajdaságra vonatkozó gyűjtések közül Kálmány Lajos munkája mellett egy adott községre 
vonatkozó gyűjtés szempontjából a székely ke vei játékot kell megemlítenünk. Vö.: Botka József- 
Matijevics Lajos-Penavin Olga: Székelykevei betlehemes játék (Bukovinai hagyomány). HITK 3. 
sz., 1970. július. -  A hagyományt nagyobb területen összevető igénnyel Katona Imre vizsgálta meg. 
(Katona Imre, i. m.)
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Népzene Tárában kidolgozott rendszer10 tükröződik. Az is kétségtelen, hogy 
minden magyar település lakossága emlékszik a betlehemezés hagyományára, 
sőt néhány töredéket idézni is tudnak. Mihelyt azonban tovább kutatunk, 
kiderül, hogy csak a passzív szemlélők, azaz a népi színjátszás közönségének 
emlékeire bukkantunk, amelyek néha a 40-50 kilométernyi távolságból jött 
szereplők mondókáit, énekeit őrizgetik. Nyilvánvaló tehát, hogy a szokás eleven 
hagyománya sehol sem volt egysíkú. Ezt a sajátos aspektust, miszerint a hagyo
mánynak voltak aktív és passzív öröklői, nem lehet egyetlen helység játék
hagyományának statikus leírásával bemutatni. Erre egy nagyobb tájegység al
kalmas. mint például ez esetben Észak-Bácska Tisza menti része, vagy Észak- 
Bánát.

Csak több település láncolatában érzékelhető az a spontán ökonómia, hogy
ha egy faluban létezett egy vagy több csoport, akkor ezek más településekre is 
eljártak, ahol viszont a hagyomány sohasem aktivizálódott, vagy ha mindkét 
helyen meg is volt, a külön játésktílust képviselő társulatok egymás lakhelyére is 
ellátogattak.

A fentiekből kitűnik, hogy a játéktípusok vonalszerű vagy bármilyen más 
regionális elhatárolása igen nehéz feladat, mivel ajándék, pénzkereset remé
nyében tíz-húsz falut is bejártak egy község betlchemesei és a jelenséghatárok 
átfedése igen jelentős lehetett. A dramatikus szokást igen aktívan tovább örökí
tő közösségek között újabb eltéréseket figyelhetünk meg. Néha például, mint 
Ortutay Gyula 12 figyelmeztet rá, a pap vagy a tanító által később felidézett, 
könyvből betanított játékról van szó, amelyet a falu népe sohasem érzett igazán 
magáénak.13

A falusi élet felszabadulás után tapasztalható gyors ütemű átalakulása sem 
volt mindenhol egyforma, ezért a szokások eltűnésének, átalakulásának folya
mata sem jutott mindenütt azonos állomásokig. Ez a különbözőség viszont az 
eltérő időbeli és minőségi keresztmetszetek elhatárolását sugallja, s így a továb

*° A Magyar Népzene Tára, szerk. Bartók Béla-Kodály Zoltán. Jeles napok (Bp. 1953). A mű 
cselekmény szerinti rendszerezését véve alapul, csak a különleges típusok hiányoznak tájaink 
népköltészetéből. A tájjelleg alapján osztályozott erdélyi típus, a betlehemes szálláskeresés a 
székely ke vei játékban bukkan fel. Az alföldi és a felsőtiszai, illetve a dunántúli játék átmeneti 
típusai Bácska és Bánát számos községében megtalálhatók.

A betlehemes játék aktív hagyományának a következő helységekben akadtam nyomára: 
Horgos, Bácsszőlős, Martonos, Csantavér, Oromhegyes, Zenta, Ada, Mohol (Bácska), továbbá 
Majdány, Rábé, Verbica, Jázova (Bánát). Az eddigi publikációk szerint Kikindán és Törökbecsén 
is volt, Szajánban és Pádén pedig töredékeiben még ma is fellelhető a betlehemezés. A mes
terségesen felújított és időnként felbukkanó játékok száma és elteijedtsége ettől jóval nagyobb.

Ortutay Gyula i. m.
Adorjánon például a karácsonyi és húsvéti játékok előadásának, amelyek egyházi kez

deményezésre készültek, évtizedes hagyománya van, sőt a szereplők ragadványnevet is kaptak a 
faluban, pl. Bicskei Ferencet Jézus Ferkónak hívják (vö. Papp György: Adóiján ragadványnevei. 
Tanulmányok, 1973.). Életerős népi gyökerű hagyomány mégsem alakult ki.



A BETLEHEMHS JÁITKHAGYOMÁNY ÉSZAK-VAJDASÁGBAN 185

biakban a probléma időbeli és térbeli vonatkozásairól lesz szó. A hagyomány 
térbeli kiterjedését, jelenlegi állapotát a következő csoportosítás tükrözi.

1. A betlehemes játék teljes hagyományköre 1971-ben, amikor a gyűjtést 
elkezdtem14, már sehol sem létezett. A teljes hagyománykört úgy kell értel
meznünk, hogy élő gyakorlatról van szó, amikor megfelelő korú, megfelelő 
számú szereplő az adott időben, tehát decemberben a játékot be is mutatja egy 
olyan közösségnek, amelynek "életét... főbb mozzanataiban a közösség törvé
nyei irányítják" (Ortutay Gyula), és a "népszokások a közösség meghatározott 
viselkedésrendjét jelentik, amelynek mindenki alárendeli magát, aki az adott 
közösséghez tartozik". Ebben a közösségben "a viselkedésmód, a szöveg készen 
áll, csupán alkalmazni kell az adott szituációhoz" (Dömötör Tekla).

Erről az érintetlen régi társadalomról pedig már régóta nem lehet jelen- 
idoben beszélni. Az átalakulás viszont éppen a külsőséges megnyilvánulá
sokban gazdag népköltészeti műfajokat érintette leginkább, így a közönséget 
igénylő és e nélkül elsorvadó népi színjátszást gyorsan elhalványította. A hidel- 
meket, szokásokat feltétlenül elfogadó társadalmi rétegek felbomlásával meg
szűnt az eredeti közönsége, rituális rendeltetése kiszűrődött és az elhaló, kö
zegét vesztett hagyományból az ajándékkérés most már pejoratív vonásai tüne- 
deztek elő. Az idő tehát megtette a magáét, s a mai gyűjtőre csak az a feladat 
vár, hogy az egykori szereplők, rosszabb esetben az egykori hallgatók emlé
kezetét aktivizálva lejegyezze a szövegeket, szövegtöredékeket s a játék fenn
maradt körülményeit.

2. A betlehemezés egész előadást tükröző szövege legteljesebben Horgoson 
maradt fenn, és szigorúbb mércével vizsgálva ezt is inkább pásztorjátéknak 
minősíthetjük szűkre szabott, hiányos cselekménye miatt. A játék már itt sem 
élő gyakorlat, azonban bármikor rekonstruálható az eredeti (de nem eredeti 
korú) szereplők hagyományos csoportjának bemutatásában, dallamában és 
szövegében egyaránt.

Horgos népi világa, néprajzi jellegzetességei viszonylag korán, már a múlt 
század második felében és a századfordulón ismertté váltak, s ebben egyetlen 
szomszédos település sem vetekedhet vele. Ennek okát a hagyományok gaz
dagsága mellett Horgos kedvező földrajzi helyzetében kell keresnünk, abban a 
tényben, hogy a nagy kulturális központhoz, Szegedhez közel esett, s azzal 
Csongrád megyében közigazgatásilag is együvé tartozott. A Szegeden élő vagy 
ott tartózkodó néprajzkutatók meg-megújuló érdeklődése többször fodult a 
falu felé. Már az 1872-ben megjelent Magyar Népköltési Gyűjteménybe 15 is 
bekerült egy horgosi "karácsonyi mysterium", a ma is meglevő játék őse. 1906-

A jeles napokhoz fűződő szokásokat és betlehemes játékokat is 1971 nyarán kezdtem 
gyűjteni és a felgyújtott anyag egy része az Újvidéki Rádió jugoszláviai magyar népköltészettel 
foglalkozó sorozatában (szerk. Bori Imre) hangzott el Jeles napok feledésbe merülő szokásai 
címeit

A Magyar Népköltési Gyűjtemény 7. számú játéka vonatkozik Horgosra.
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bán Bartók Béla és Balázs Béla tartózkodott tíznapos népdalgyűjtésen Hor
goson,16 1913-ban pedig Móra István jelentetett meg egy szokásgyűjteményt,17 
többek között erről a faluról is. Az érdeklődés később sem lankadt, elég ha 
Hegedűs Lászlónak a horgosi lakodalmas szokásokról írt tanulmányát18 említ
jük, vagy a legújabbal, Kiss Lajos 1974-ben megjelent Horgosi népdalok című 
gyűjteményét, amelyben egy horgosihoz hasonló "betlehemes kántálást" is talá
lunk a dallamok lejegyzésével együtt.19

A több mint százéves ívű összehasonlítást lehetővé tevő régi betlehemes 
játék lejegyzője Csapiár Benedek, a Szegeden élő paptanár és tudós volt, aki 
feltehetően 1870-ben járt Horgoson. Lejegyzése igen becses, mert egy olyan 
szöveg korábbi állapotát örökítette meg, amely horgosin kívül több más bet
lehemes szöveg őse, motívumai pedig a Kálmány Lajos által lejegyzett verbicai 
szövegével20 is megegyeznek. Sajnos, gyűjtőútjának egyéb vonatkozásairól, a 
pontos időpontról, az adatközlőkről, a szereplőkről semmit sem tudunk, mi
után ennek leírását a kötet szerkesztési elvei nem tették szükségessé. Csapiár 
Benedek a szöveget valószínűleg élő előadás alapján jegyezte le, mivel a sze
replők beszédmodorára, mozdulataira, az előadás stílusára is tesz utalást, a 
kellékekről, jelmezekről viszont vajmi kevés említés történik.

1971-ben már a Csaplár-féle anyag ismeretében kezdtem meg a gyűjtést 
azzal a hipotézissel, hogy kifakultan, átalakulva bár, de fellelem a régi szöveget. 
Móra István megjegyzése ugyan ilyen feltevésre nem nagyon bátorított, ő 
ugyanis már 1913-ban a következőket írta: "A karácsonyos időkben se, mint az 
egész Ádvintban se járnak már a bellchemesck. Legföllebb csak gyerekek." 
Nos, Horgoson azelőtt is és azután is 10-15 éves gyerekek voltak a szereplők, a 
dramatikus szokás pedig folyamatosan öröklődött, és az 1910-cs években, mint 
azt az akkori csoportok játékából megmaradt töredékek is bizonyítják, a játék
kultusz virágkorát élte, és folyamatos volt egészen az utolsó horgosi csoportig. 
Ez az együttes az 1950-es években szerveződött, tehát a horgosi hagyomány 
jóval túlélte a királyhalmit, amelyről Kiss Lajos azt írja, hogy körülbelül 1924-ig

16Bartók Béla 1906-ban Balázs Bélát látogatta meg Szegeden és vele együtt indult Horgosra. 
A mintegy tíz napnyi idő alatt Bartók számos, azóta már közkinccsé vált népdalt jegyzett le.

Móra István: Jeles napok. A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának értesítője (az 
Ethnographia melléklete, 1913). Móra István e munkájában Horgos, Zenta és Kiskunfélegyháza 
szokásaival foglalkozik.

Hegedűs László: Horgosi lakodalom (Kalangya, 1942).
Kiss I^jos: Horgosi népdalok (a Zentai Múzeum kiadása, 1974). A gyűjteményben egy 

'betlehemes kántálás" leírása is szerepel Királyhalomról, illetve Bácsszőlősről, amelyet egy vízke
reszti játékkal együtt Tukacs István 65 éves földműves mondott el. A játék szövegei és dallamai 
nagyon hasonlítanak a horgosi változathoz, tehát azonos eredetűek, de az is észrevehető, hogy 
már régen függetlenek egymástól, mert szerkezetük igen eltérő. A leírás a betlehemezés körül
ményeivel nem foglalkozik. A dallamok lejegyzése viszont megtalálható, s így kiegészítik egymást. 
A betlehemezéssel kapcsolatban a szerzőnek más jugoszláviai vonatkozású tanulmánya is van: 
Kiss Lajos: Köszöntők a jugoszláviai magyar népzenében. HITK 11-12. sz. (1972. június-szept.)

Kálmány Lajos verbicai gyűjtése a Szeged népe III. kötetében jelent meg. A játéknak 
szintén négy szereplője van. A pásztorok mókái szószerint megegyeznek a horgosival.



A BETU-HI-Mr-S JÁlíiKIIAGYOMÁNY HSZAK-VAJDASÁGBAN 187

tartott. Ennek a csoportnak tagjai Koncz Ernő (34 éves), Varga Zoltán (32), 
Kenyeres András (34) és Kenyeres János (29) voltak. Velük egyidőben több, 
néha 8-10 csoport is létezett és majdnem azonos szöveget játszottak. Ide 
kívánkozik viszont az a megjegyzés, hogy a szokás intenzitása nem volt mindig 
egyenletes. Elhalványult vagy felerősödött, de általában a legínségcsebb, leg
nehezebb években újult meg, így századunkban először az első világháború 
alatt, azután az 1930-as évek nagy gazdasági válsága idején, végül pedig a 
második világháború éveiben és az ezt követő időszakban. Megkockáztathatjuk 
tehát azt az állítást, hogy a vallás és a szórakoztató célzat mellett a vállalkozás 
anyagi érdekeltsége sem lehetett mellékes, amit az is alátámaszt, hogy kizárt 
dolog volt akár Horgoson, akár máshol, hogy a módosabb szülők, a tehetősebb 
gazdák gyerekei is betlehemezni járjanak, még ha erre kedvük is támadt vol
na.21 Az itt bemutatásra kerülő csoport -  a többiekhez hasonlóan -  a szegé
nyebb sorsú emberek gyerekeiből toborzódott, sőt az is törvényszerűnek lát
szik, hogy a falu ugyanazon részéből, sőt azonos utcájából kerültek ki.

A csoportnak egy vezetője volt, Koncz Ernő, akié az úgynevezett kisbet- 
lehem volt -  ez minden csoportnál vezető szerepet biztosított a tulajdonosnak, 
de az ő esetében ehhez rátermettség is járult. Az idősebbek után járva ő leste el 
a tudományt, hogy hogyan kell betlehemezni, és 1955 körül kialakították a 
csoportjukat. A szervezőmunka megfigyelésre és szerkesztési feladatokra osz
lott. A játék formuláit, szövegét, gesztusait, a táncot, a hagyományos énekeket 
megfigyeléssel örökítették át, a vallásos énckbetétek nagy részét viszont a 
hagyományokhoz híven könyvből vagy régi leírásokból sajátították el. Az éne
kek elhelyezése a szövegben, az összeállítás viszont minden csoport önálló 
ízlését tükrözte, és a szerepjátszás hatásfokának növelésére irányult.

A csoport kialakulása a gyermekkori barátság, nem pedig a szerepekre való 
alkalmasság kritériumai szerint történt, de a négy-öt tagból álló (ez a szám 
igen változékony volt, néha a nyolc-tízct is elérte) kereten belül már több 
szempontú válogatás döntötte el az adott szerepre való viszonylagos alkalmas
ságot, pl. a hagszín, a termet és nem utolsósorban a színészi hajlam. Legössze
tettebb szerepnek az öreg komédiázó pásztorét tartották, ezután sorrendben a 
második pásztor, az első pásztor, végül az angyal következeit. Énekelni viszont 
mindegyiküknek jól kellett tudnia. A szereposztást gyakran változtatták az élet
kor és más praktikus meggondolások szerint; az angyalból később pásztor lett, 
míg végül 14-15 éves korukban "kiöregedve" végleg abbahagyták, restellve a 
játék ajándékot "kunyeráló" vonatkozását. A széthullás persze lassan, fokoza
tosan ment végbe, a szereplők egyenként, nagyobb időközökben váltak ki, a 
megmaradók átvették az ő szerepüket is, esetleg újakat próbáltak keresni. 
Végül, mint Koncz Ernő meséli, már csak ketten maradtak, és a felragasztható 
bajuszt az angyalsüveggel váltogatva, ketten játszották el mind a négy szerepet.

Csóré Sándor 77 éves horgosi földműves igen módos szülők gyereke volt, és édesapja eltil
totta a "koldulástól", mondván, ez nem illik az Ő családjukhoz.
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Egyikük, Varga Zoltán azonban hosszú szünet után újabb csoportot toborzott 
és ismét bejárták a Horgos körüli tanyákat és apró termetű lévén, felnőtt kora 
ellenére maga is játszott, még 1968-ban is.

A játékstílust nem érték idegen műveltségi hatások, nem szólt bele sem a 
pap, sem a tanító, a betlehemezésre vonatkozó általános erkölcsi normákon 
belül a szerkezetet és stílust maguk formálták ki a hagyományok alapján. Az 
első évben, de később is először szövegpróbát, majd énekespróbát, végül pedig 
mozgópróbát tartottak. Az új játékosok betanítása ugyanígy történt. A bet
lehemjárást december első hetében kezdték, de az iskolai elfoglaltság miatt 
csak este és ünnepnapokon folytatták. Először a külterületekre, Kispiacra, 
Szalatornyára, Királyhalmára látogattak, és csak később tértek vissza a faluba. 
Közönségüket már az első évben kitapasztalták ajándék és hajlandóság tekin
tetében, s utána csak a bejáródott helyekre látogattak el. Az ajándék nagy
ságától és az elfoglaltságtól függően alakították a szöveg terjedelmét, szer
kezetét, kihagytak vagy még betoldtak rögtönzéseket. A bemutatókra nemcsak 
házaknál került sor, hanem alkalomadtán kocsmákba, vendéglőkbe, sőt szom
batonként a borbelyműhelybe is behívták őket. Olyan is megtörtént, hogy a 
kíséretüktől követve (a "mesterséget" elsajátítani akaró kisebb gyerekek nagy 
csoportja ment utánuk) kérésre az utcán is bemutatták a játékot.

A faluban több csoport működött, így elkerülhetetlen volt a versengés, ki ér 
előbb a bő ajándékkal kecsegtető házakhoz. A konkurrencia gyakran vereke
déssé, egymás kellékeinek szétrombolásává fajult, ha egy csoport nem tartotta 
be a megegyezés által megszabott határokat, amelyek egy-egy falurészre vonat
koztak.

A játék ellenszolgáltatásaként kapott ajándékokat a legkülönfélébb dolgok 
képezhették, úgymint: kalács, kolbász, szalonna, cigaretta, gyümölcs, a tanyán 
éjjeli szálás, és az, amire az ajándékkérő formulák leglelkesebben célozgattak, 
a pénz. Az ajándékokat az öreg pásztor gyűjtötte be az angyal papírsüvegébe, 
nyilván azért, mert ő volt szerepe alapján a legnépszerűbb, azután közösen 
osztozkodtak, mindenki egyenlő részt kapott, attól függetlenül, hogy milyen 
szerepe volt, vagy kié volt a betlehem.

3. A horgosi betlehemes játékhoz négy vagy öt szereplő kellett: egy vagy két an
gyal (számuk tetszés szerint növelhető volt statisztákkal), az első pásztor vagy 
első Makszus,22 a második pásztor vagy második Makszus, az öreg pásztor, akit 
régebben öreg Makszusnak, később pedig csak öregnek neveztek. Az egyes 
szerepeknek voltak némi alkalmassági követelményei is.

Az angyal általában a többiekhez képest fiatal, lányos hangú, csinosabb arcú 
fiú volt.

22Csóré Sándor közlése szerint az első pásztort első Makszusnak, a második pásztort máso
dik Makszusnak, a harmadikat pedig öreg Makszusnak is nevezték. Tehát az egykori pásztomév, 
amely voltaképpen egy személyre vonatkozott, funkciójában megváltozott. Előfordultak olyan 
csoportok is, amelyeknél a pásztorok neve helyett Menyhárt, Gáspár, Boldizsár neve szerepelt.
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Az első pásztornak idősebb fiúnak kellett lennie.
A második pásztor mélyebb hangú, termetesebb fiú volt. Őrá tartozott, hogy 

a házanként változó térviszonyokhoz szabja a játék térszínét, mozgási lehe
tősegeit, a többiek azután őhozzá tartották magukat.

Az öreg pásztor szerepét a legmélyebb hangú, legmagasabb, legjobban ját
szó fiú kapta, mivel a játék sikere főleg rajta, humoros rögtönzésein múlott.

A szereplők jelmeze: az angyal hosszú fehér vászoningben volt, amely álta
lában otthonról került ki. Fejére kartonpapírból készült hegyes süveget tett. Az 
első pásztor többnyire saját öltözékében volt, régebben pedig fehér gatyában. 
Erre vette fel a kifordított subát, ritkábban szűrt, fején kucsma volt, lábán 
pedig csizma. Arca nem volt ugyan befestve, de orra alatt hatalmas subadarab
ból készült bajusz ékeskedett. A második és az öreg pásztor öltözete meg
egyezett az első pásztoréval.

A játék tárgyi eszközeinek bemutatását a kisbctlchcmmel kell kezdenünk. A 
mindmáig megőrzött építmény fából készült, de készülhetett kartonpapírból, il
letve fa és papír kombinálásával. Az adott csoport építményét Koncz Ernő 
édesapja készítette. Hagyományos jegyeit a horgosi "parasztvégű" házhoz ha
sonló, tehát téglalap alaprajzú szerekezetben és a tető elülső részén levő, a falu 
templomának tornyát mintázó tornyocskában ismerhetjük fel. Régebben két 
rúd volt az oldalára szerelve, ezeknél fogva vitték az angyalok szerepét játszó 
fiúk, de a más csoportokkal való gyakori összetűzés miatt, amelyeknek gyakran 
futás lett a vége, leegyszerűsítették a szállítást, szíjat kötöttek rá, vagy éppen 
anélkül vitték tanyáról tanyára.

Botja csak a három pásztornak volt. Ezek körülbelül 150 cm hosszúak vol
tak, kéz felőli végükre láncot, vaskarikákat, a későbbi időben cipőkrémes 
dobozokat szegeztek, de olyan lazán, hogy a botot a földre leütve csörgetni 
lehessen őket, mivel ezek szolgáltatták a pásztortánc kísérőzenéjét. A bot 
másik felében hosszú, hegyes szög volt, de ezt csakhamar elhagyták, mert ez 
miatt sok helyre nem engedték be őket. Kellettek más apróbb kellékek is, mint 
a tarisznya stb.

4. A  horgosi betlehemes játék elemzéséhez és típusának megállapításához 
nem sok támpontot nyújt a Vajdaságra vonatkozó, eddig közölt szakirodalom. 
Az egyébként igen értékes publikációk ugyanis gyűjtési idejük, helyük szerint, 
és felfogásukban is alig rokoníthatók egymással. A Magyar Népköltési Gyűj
teményben szereplő legközelebbi gyűjtőpontok Szeged és Kikinda voltak, ám 
az előbbi szöveg csak szereplőinek nevében, az utóbbi pedig még ebben sem 
hasonlít a horgosira.23

Az eredeti közlés (Tanulmányok, 197S. 8. fűz. 101-107.p.) itt részletes játékleírást ad s az 
előadott/énekelt szöveget is idézi Varga Zoltán (első pásztor, 32 é.), Koncz Ernő (második 
pásztor 34 é.), Kenyeres András (öreg pásztor, 34 é.) és Kenyeres János (angyal, 29 é.) horgosi 
lakosok 1971 júliusi előadása alapján.

23A Török Károly által gyűjtött kikindai játéknak egyik főszereplője a katona.
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Az egyetlen hasonló típusú játékot a Kálmány Lajos által gyűjtött verbicai 
változatban ismerhetjük fel. A Kalangyában közölt, A bácskai székelyek kará
csonyi szokásai 24 című gyűjtés térben túlságosan távol esik, s csak az általános
nak mondható dalbetétek és az ajándékozó formulák megléte mutatnak hason
lóságot.

Bánó István Karácsonyi népszokások Zentán 25 című tanulmánya is tartal
maz egy rövid betlehemes játék-ismertetést, amelynek juhászok a szereplői, de 
még ebből a röpke bemutatásból is kitűnik, hogy teljesen eltérő szövegről és 
szokásrendről van szó. Az egyéb gyűjtésekben felbukkanó kántálás (korin- 
gyálás, koledálás), a karácsonyi marucázás26 szerkezetében és funkciójában is 
eltér ettől a hagyománytól, ami a karácsonyi ünnepkörrel összefüggő három- 
király-járásra is vonatkozik.

A játék szerkezetéből, motívumaiból ítélve a horgosi betlehemes nem tiszta 
típust őrzött meg (tiszta típus meglehetősen kevés van). A Magyar Népzene 
Tárában található rendszerezés alapján leginkább a dunántúli típushoz hason
lítható, amelynek gerince a pásztorok álma, ébredése, az öreg pásztorral való 
évődés és az ajándékok jelképes átadása a betlehem előtt. Az újabb változat 
sok eltérő vonást tartalmaz a régihez képest. A bemutatkozó formulák pl. 
Csapiár Benedek szövegéből teljesen hiányoznak. Ez arra enged következtetni, 
hogy szájhagyomány, azonban még valószínűbb, hogy ma már ismeretlen, de 
régen közkézen forgó "szövegkönyv” közvetítésével egy másik játék elemei 
ötvöződtek össze a régivel, és ez a kontaminálódás még ma is mozaikszerűen, 
sőt szervetlenül egymásra rétegeződött szöveget eredményezett. Erről az inter
ferenciáról a játékot végig kísérő nyelvi logikátlanságok, ellentmondások szol
gáltatnak bizonyítékot, hiszen a mondókákban a köznyelvi kiejtés folyamatosan 
keveredik a horgosi tájszólással, kiejtéssel. Maga a játék versbe szedett, tehát 
rímelő és kötetlen próza (az itt—ott felcsendülő rímek arra mutatnak, hogy ezek 
is kötött rigmusok voltak) és énekbetétek laza, lineárisan összeálló szövevénye. 
Azonban a prózai és énekes részek az egyébként igen vérszegény cselekmény 
szempontjából elválaszthatatlanok, mert ennek nehézkes kibontakozását fel
váltva segítik. A cselekmény mozzanatai lényegében a következők: megjelen
nek a pásztorok, alakjaik mögött az ajándékozó napkeleti királyok scjlcnck fel, 
bemutatkoznak, megajándékozzák és köszöntik a szentcsaládot, lefekszenek, 
majd táncokkal szórakoztatják őket, végül pedig maguk is ajándékot kérnek. 
Ezt az elvi színjátéktervet a szöveg és az énekek váltakozva realizálják.

24Bodroghy Szabolcs: A bácskai székelyek karácsonyi szokásai. Kalangya, 1942. 12. sz. 
lianó István: Karácsonyi népszokások Zentán. Kalangya, 1942.12. sz.

^ 4 in t  Katona Imre idézett tanulmányában olvashatjuk, Verbicán maricáknak hívják a sze
replőket, Majdányon és Rábén viszont a "marucázás" alak használatos.
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SZÖVEG ÉNEKEK

1. Bckćredzkedćs, beköszöntés (az 
alakítandó szerepek jellemzése)

3. Bemuatkozó formulák, beszélgetés 
a pásztoréletről (a pásztorélet 
megjelenítése)

5. Köszöntő, ajándékozó formulák 
(Lefekszenek)

7. A felkeléssel kapcsolatos tréfálkoz
ás (a hangulat fokozása)

9. Ajándékkérő szövegek

2. Mennyből az angyal... (hangulat- 
keltés, s az ünnepi szituáció érzé
keltetése)

4. Csordapásztorok (A vallásos tör
ténetet, Jézus születését idézi 
fel.)

6. Keljetek fel pásztorok, Pásztorok 
keljünk föl (a cselekményt ma
gyarázza meg)

8. Ugráljunk, táncoljunk (a játék új 
elemével, a tánccal fokozzák a 
hatást)

10. Házigazda, gazdasszonyunk, A d
jon isten jó éjszakát (az ajándék 
megköszönése, búcsú a háziak
tól)

A beköszöntés az újabb szövegben igen szegényes és kidolgozatlan. Bő
vebbé csak ott vált, ahol attól tartottak, hogy a háziak nem engedik be őket. 
Ekkor egy ma már töredékké fakult éneket adtak elő:

Csorda, csorda lik, lik, lik,
Zöld a mi nadrágunk,
Eresszenek be,
Mert lefagy a lábunk.

Elmondta Koncz Ernő, 34 éves

Csapiár Benedek szövegében ezt a funkciót a jókívánságot kifejező "Bor, 
búza, áldás szálljon a fejünkre" töltötte be, amely a más ünnepekhez, így az 
újévhez fűződő rigmusokban mindmáig fennmaradt.

A 2. számú dalbetét nem horgosi sajátosság, mert szinte minden változat
ban benne van. Némileg átalakult szövege azt bizonyítja, hogy az egymást 
követő csoportok egymást figyelve tanulták meg.

A bemutatkozó és a pásztorokat hívogató formulák az expozíció mellett a 
humoros hatást szolgálják. A régi szövegtől eltérően, amelyben csak az öreg 
pásztor évődött, mindhárman "nagyothallanak".

A pásztorkodás konkrét formáját csak az első pásztor mondókájából lehet 
pontosan meghatározni, azaz ő csikósként mutatkozik be, de az alföldi játék
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típus betyárja is feltűnik alakja mögött. A második és az öreg pásztor szöve
gében ez a motívum meg sem jelenik.

A szereposztásként is elfogadható első pásztor, második pásztor-ié\c nevek 
újabb keletűek lehetnek, mert a szövegbe még nem épültek bele. Mellettük a 
már funkciót vesztett antikizáló latinos nevek is megvannak. így a régi változat
ban:

Titire, Titire!
Te menj be előre,
Térdet, fejet hajtunk,
Néked áldást mondunk.

Az 1910 körül szerveződött csoport fennmaradt szövegtöredékében ezt 
megváltozott formában látjuk viszont:

Ti-li-li, vén Makszus,
Gyere be előre!
Térgyet, fejet hajtani,
Kis Jézusnak áldást mondani.

Elmondta: Csóré Sándor, 77 éves, Horgos

A hívogató két változatában tetten érhető a régi Titere név kihalása, fel
bomlása; a későbbi szövegben már a teljes szövegkörnyezet eltűnt. A régi 
Makszus és Koridon (Karidon) mellett olyan magyaros népies pásztornevek is 
feltűnnek, mint a Pista, Gyurka (Gyurkó) stb.

Az ajándékátadás és a köszöntők rigmusai nagy vonalakban a régi hagyo
mányt követik. Csapiár Benedek jellegzetesen horgosi vonásnak tartja, hogy a 
pásztorok ajándékot adnak: "Az is feltűnő, hogy míg az előző mysteriumokban 
a pásztorok csak készülnek... ajándékot adni, itt a betlehem elé járulnak, s naiv 
üdvözlettel adják át ajándékaikat." Arra viszont már ő is felfigyelt, hogy a múlt 
században is néha a "Majd jó lesz a sovány böjtre" sor helyett így mondták: "De 
nem eszel belőle". A fennmaradt változatban, jelképesen is, csak az öreg 
pásztor ad át ajándékot.

A pásztorok felkelését kísérő párbeszéd vaskos humora, amelyben az öreg 
pásztor szerepe kerül túlsúlyba, a hatást tovább fokozó tánc és a dalbetétek a 
játék hantgulati tetőpontját képviselik, amit a kezdetleges, de jól összehangolt 
zenekíséret tovább fokoz. Sajnos, a táncot kísérő dal (Ugráljunk, táncoljunk a 
betlehem mellett...) igen hiányos, de ismert egy korábbi, teljesebb, vagy leg
alábbis a mait kiegészítő variáns is:

Ugrájjunk, táneójjunk a betlehem mellett,
Cak úgy csattogtassuk,
Hogy a szőrös bocskorunkat szétrugdossuk!
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Tisis, Gyurka, térítsd vissza a nyájakat,
Hogy a farkas el ne vigye a jobbikat!

Hipit-hopp, Gyurka,
Minden ember ugorjon,
Sánta varnyű maradjon!
Csak az maradjon!

Hipit-hopp, Gyurka,
Füstölődik a hurka,
Ha a gazdasszony anna,
Az jó vóna.

Elmondta: Csóré Sándor, 77 éves, Horgos, 1971. 
február

A horgosi betlehemes játék mozgásban igen szegény. A szereplők ritkán 
változtatják helyüket, és a játék képe, térszínrajza igen statikus.

Végezetül a népi színjátszás másik tényezőjéről, a közönségről is essék szó! 
A nézők játékban betöltött szerepe eléggé passzív volt, és a játék bemutatását 
engedélyező vagy megtiltó kötetlen mondatokban ki is merült, mert hagyo
mányos kötött szöveg nem maradt fenn.27 A játék legérdekesebb részleteit 
együtt énekelték és szavalták a szereplőkkel, mivel ezeket maguk is fejből 
tudták. A legigényesebb színházi közönséghez hasonlóan az adott csoport által 
képviselt sajátos megjelenítési mód, az egyéni találékonyság tarthatott érdek
lődésükre számot.

Ma már mindez a múlté. Csak néhány gyerekijesztő mondóka ("Ne rosszal
kodj, mert elvisz a vén Makszus a subája alatt!”), vagy a munkára ösztökélő 
szólás-mondás ("Kelj föl, Karidon, mert nagyot ütök a farodon!”) idézi fel az 
egykor oly népszerű szokást.

*

A betlehemes-töredékek terjedelmük és minőségük szerint a szövegromlás 
különböző stádiumában vannak. Azok a legmegőrzöttebbek, amelyeket a haj
dani csoportok még életben levő tagjai idéztek fel. Az összefüggő dialógusok 
így is már csak helyenként örökíthetők meg, mert a néhai szereplők csak saját 
szövegüket, s esetleg a partnerét tudják.

Egyik viszonylag jól rekonstruálható játék Adán terjedt el az 1920-as évek 
elején. Az Adán, Moholon, Gunarason játszó csoport ma is életben levő utolsó

Az eredeti közlés (i.h. 111.) ezt grafikai ábrával is szemlélteti.

^ A z idősebb horgosiak úgy emlékeznek, hogy a századfordulón még a gazda is mondott 
valamilyen köszönő mondókát, de ez nem maradt fenn.
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tagja Joromozovics János, 65 éves juhász, aki Adán született, s családjukba a 
juhászság hagyományként öröklődött. Ő jelenleg Oromhegyesen él. Érdekes, 
hogy maga a betlehemes játék szintén erről a vidékről, egy Horgos melletti 
faluból, Martonosról származik, és egy idős betlehemes játék-betanító28 révén 
került Adára, aki 1920 körül költözött a faluba. Ő készítette el a játék kellékeit, 
és ő tanította be a 12-13 éves gyerekek csoportját.

A martonosi játéktípusnak általában hat szereplője volt: két angyal (Joro
mozovics János játszotta az első angyal szerepét, amely a hagyomány szerint a 
kellékek tulajdonosát illette meg) és négy juhász. Az angyalok ruházatát Adán 
is fehér vászoning képezte, oldalukon pedig fakard volt. Ők vitték és őrizték a 
betlehemet. A juhászok öltözéke subából vagy szűrből és kucsmából állott, fő 
kellékük pedig egy-egy láncos bot volt.

Joromozovics János hiányos szövege annyit elárul, hogy a horgosihoz ha
sonló típusból maradt meg, igazán eltérő vonást csak a dalbetétekben találunk.

Elég jó állapotban levő, összefüggő szöveget sikerült feljegyeznem Maj- 
dányon, 1971 nyarán Papp András, 73 éves földművestől, aki csoportjával Maj- 
dán, Rábé, Oroszlámos (Banatsko Arandjelovo), Törökkanizsa, Gyála és Ke- 
resztúr környékén járt. A következő években pedig sikerült hozzájutnom egy 
tanítványom, Urbán Lajos révén egy másik hiányos szöveghez, amely a jázovai 
betlehemes játékból édesapja, a 47 éves Urbán Péter emlékezetében maradt 
meg. Ez a csoport Jázován (Hódegyháza), Szajánban, Pádén, Tiszaszentmik- 
lóson járt betlehemezni. A két szöveg szinte mondatra megegyezik, itt—ott 
pedig ki is egészítik egymást. A népi színjátéknak 7 szereplője volt: a nap 
(Majdánon vezérnek nevezték), két arkangyal, akik a betlehemet vitték, 9 a 
csikós, a juhász, a gulyás és az úgynevezett zsákos, akinek a dolga csak az 
ajándék begyűjtése volt. Az angyalok fehér ingben jártak, fejükre pedig a 
dicsfényt utánzandó, fényesre csiszolt, vagy színes papírral bevont drótkarikát 
erősítettek, a többi szereplő bő gatyát, bőujjú inget, csizmát és kucsmát viselt.

Ebben a játékban, amely Észak-Bánátban közismert lehetett, éppen a bib
liai történet mozzanatai tűntek el és csak itt—ott egy-egy mondóka erejéig sej- 
lenek fel. Igen élénken él viszont a pásztorok bemutatkozásának, a pásztorság 
dicséretének szövege. Ezenkívül talán csak a hangulatilag legcmelkedettcbb 
rész, a táncot kísérő dal maradt meg töretlenül, amelyet sarkantyúpengetéssel 
kísértek. Bár mindegyik pásztor saját foglalkozását említi a dal kezdetén, a dal
ban mégis inkább az alföldi típusra jellemző betyársors jelenik meg. Majdánon 
búcsúzáskor egy jókívánságot kifejező dalt is énekeltek:

joromozovics János játékleírását és szövegidézeteit vö. az eredeti közlés 112-114. lapján.
A játék megmaradt elemeit s az Urbán Péter által elmondott játéktól való eltéréseit Papp 

András elbeszélése nyomán lásd az eredeti közlés 115-117. lapján.

^ A  játék betanítójának teljes nevét Joromozovics Jáno6 sem tudta felidézni. Beszéd közben 
Feri bácsinak nevezte.

A betlehem szó helyett kápolna kifejezést is használtak.
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"Isten áldja meg e háznak gazdáját,
Ökrét, szamarát és minden jószágát!"

A betlehemezésnek mély gyökerei voltak Oromhegyesen is. Ebben a kani
zsai községhez tartozó faluban a családok túlnyomó többsége külterjes állat- 
tenyésztéssel, elsősorban a juhászattal foglalkozott vagy foglalkozik még ma is. 
Ahogy ez lenni szokott, ezzel a foglalkozással a hagyományok fokozottabb 
tisztelete, a régi életforma és naprajzi vonások megőrzése jár együtt. Ez a vi
szonyulás a jeles napokhoz fűződő szokások terén is tükröződik, hiszen a 
községben még mostanában is előfordul, hogy farsangi, álarcos felvonulásokat 
rendeznek.

Oromhegyesen a betlehemezést mindenki ismeri, több csoport működött, 
de aktív kultuszának privilégiuma legtartósabban mégis a Cérna családé volt, 
amelynek több generációján keresztül apát a fia követte egy-egy szerep ala
kításában. Az öt szereplő közül (két angyal, három juhász) négy ebből a 
családból került ki, így Cérna János és mostohafiai, Bognár Gyula és Bognár 
Lajos, valamint fivére, Cérna Mihály. Az ötödik személy gyakran változott, de 
legtovább Horváth Lajos újfalusi földműves járt velük, körülbelül hét évig.

A csoport legaktívabb korszaka mintegy tíz évet telt ki és körülbelül 1931- 
től 1940—41-ig tartott. A szereplők közül ma már mindössze ketten élnek, a 70 
éves Horváth Lajos és a 62 éves Bognár Lajos. Viszont elfogadhatjuk adat
közlőként Cérna János feleségét, a 80 éves Cselédes Ilonát, akit a faluban csak 
ragadványnevén, Lctona Ilkaként ismernek. Ő ugyanis férje mellett a fiatalok 
betanításával foglalkozott. Az elmúlt harminc év alatt azonban a játék jó része 
menthetetlenül eltűnt, s ami fennmaradt itt, csak négy adatközlő segítségével 
(ezek közül egyik csupán nézője volt a játéknak: Pósa Etel, 70 éves tótfalusi 
asszony) lehet mozaikszerűen összeilleszteni.

Az oromhcgycsi betlehemezés egy vonatkozásában egyedülálló a környé
ken: szereplői kizárólag felnőtt férfiak lehettek, és az angyalok szerepét játszó 
fiúnak is legalább 17-18 évesnek kellett lenni. A pásztorok között megvolt a 
megfelelő korkülönbség és az öreg pásztort alakító személy valóban idős ember 
volt. A csoport vezetője, Cérna Mihály birtokolta a betlehemet, amely mintegy 
egy méter magas és ugyanilyen széles építmény volt, olyan toronnyal, mint az 
oromhcgycsi templomé. Az építményt asztalossal csináltatták. Az ő nevére 
szólt a kanizsai rendőrkapitányság engedélye, a betlchemezésrc ugyanis külön 
engedélyt kellett kérni, mivel felnőttek voltak.

Az angyalok hosszú, fehér vászoninget viseltek, amelyet külön erre a célra 
csináltattak. Vállukon kék szalag volt, fejükre pedig kék kereszttel díszített 
fehér sapka került. A juhászok öltözetét kifordított suba és kucsma alkotta, 
kezükben "gamós" juhászbotot vittek, oldalukon pedig ládika lógott a pénz
adományoknak.

Ha a csoport november 25-én indult útnak (munkája egyiküknek sem akadt 
és így ráértek), ezt a szereposztás és a próbák előzték meg, amelyek Cérna 
Jánosné felügyeletével folytak. Oromhegyesen kevés házhoz jártak, mivel
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felnőtt létükre szégyellték a házról házra járást. Inkább más településekre men
tek el, ahol nem ismerték őket. A csoport mozgási területe, hatásköre igen 
tekintélyes, főleg ha tudjuk, hogy mindezt gyalog járták be. Első útjukon be
járták Tótfalut, Völgyest, Oromot, Kishomokot, Kispiacot, Csantavért, Bács- 
szőlőst, Hajdújárást, Palicsot, sőt néha Szabadkára is bemerészkedtek. Ezután 
hazatértek és újra elindultak, ellátogatva Adorjánra, Kevibe, Tornyosra, Zen
tára, innen át Csókára, és egy-egy faluban megszállva eljutottak Jázovára, Crna 
Barára (Feketetó), Verbieára, Padéra, Szajánba, sőt Podlokanj szerb lakossága 
is befogadta őket. Erről a területről északnak indultak és bemutatták játékukat 
Oroszlámoson, Majdányon, Rábén és Törökkanizsán, innen pedig Kanizsán 
keresztül hazatértek december 24-ére és itt fejezték be a betlehemezést.

Az oromhegyesi betlehemes játék a töredékeiből ítélve hasonló vagy éppen 
azonos eredetű, mint a horgosi. Néhány olyan elemet is megőrzött, amely 
Csaplár Benedek lejegyzésében még megvan, de a későbbi változatokból kima
radt, amilyen például a "Kösd be, Kató, fejecskéd...” kezdetű dalbetét. Leg
kidolgozottabb, vagy talán legmegőrzöttcbb rész a pásztorok álma, ébredése és 
a pásztortáncot kísérő dal, amelynek szövege és dallama ismeretlen Észak- 
Vajdaság más településein.

A betlehemes szövegek töredékes jellege a hagyomány eltűnését és annak 
mértékét bizonyítja. Nem véletlen ugyanis, hogy milyen motívumok, szerkezeti 
elemek merültek feledésbe az egymást követő nemzedékek átörökítése során. 
Leghalványabban maga a bibliai történet maradt fenn, amely eredetileg a népi 
színjáték központi magva, cselekménye volt. A pásztorélet elemei jóval érintet
lenebbek, színesebbek, tehát tovább is éltek, mint az előzőek. Legtovább, vagy 
éppen kizárólagosan a humoros mondókák, az ajándékkérő és az ajándékot 
megköszönő formulák maradtak meg, amiből az is kiviláglik, hogy a szokás 
életének, meglétének utolsó stádiumában a szórakozva szórakoztatás és aján
dékkérés már háttérbe szorították a dramatikus szokás egyéb motívumait. A 
Kálmány Lajos által ismertté vált verbicai betlehemes játékból is ilyen aján
dékköszönő ének a legismertebb (Katona Imre és Tóth Ferenc más töredé
keket gyűjtöttek Verbicáról):

Jobb ez a gazda, mind a másik vót,
Mer az csak savóvá, máiévá tartott.
_____________________’_______________________ 30

De ez a gazda asztalt terítött,
És mellé húst, bort készítőit.

Az oromhegyesi betlehemezés játékleírását és szövegidézeteit lásd az eredeti közlés 119-121. 
lapján.

“V)Az ének hiányzó két sora Verbicán nem maradt fenn, a martonosi, pontosabban az adai 
játékban viszont igen.
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Igyál Titörc, még mög nem ázol,
Igyál, Karidon, még mög nem fázol,
Még egy kicsi maradt is benne,
Meg szárazon senki se gázol.

Farkas János, 65 éves, 1972. február, Verbica.

Az egy-két rigmusra, dal- és párbeszéd-töredékre kiterjedő szövegek sok 
helyen élnek még. Általuk azonban sem a játék típusát, sem pedig terjedelmét, 
szerkezetét felidézni nem tudjuk. Észak-Bácska és Észak-Bánát gyűjtés által 
érintett területének minden településén tudnak idézni néhány mondat erejéig a 
régen hallott játékokból. Az sem lehetetlen, hogy valahol jól megőrzött, össze
függő játék lappang, amelynek felkutatása, feldolgozása a jugoszláviai magyar 
néprajzkutatás eljövendő feladatai közé tartozik. Jelen munkámban, nem a 
tipológiai rendszer monografikus igénye vezérelt. Ehhez a rendelkezésemre 
álló eszközök és a gyűjtőterület is elgégtelenek, de arra elegendők, hogy a 
hagyomány mai állapotáról, időbeli és térbeli kölcsönös egymásra rétegeződé- 
séről, behatásáról képet alkothassunk.

(1975) Papp György
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III. FOLKLÓR EPIKA

C. Kisepikus folklór műfajok

Proverbiumok

1. Feketicsi szólások és szóláshasonlatok. -  Feketicsi szólások címen vö.: 
HITK III. évf. 1971. szept., 8. sz. 133-141. p. -  Mivel e közlemény anekdotákat 
is tartalmaz, vö. a Tréfás és humoros prózaműfajok alfejezetével is.

2. Szólások és szóláshasonlatok a Tisza mentén. -  HITK VI. évf. 1974. 
június-szeptember, 19-20. sz. 229-244. p. -  Az eredeti közlés egyéb prover- 
biumokat és kisepikus alkotásokat is tartalmaz az egyes fogalomkörökkel kap
csolatban (természet, víziélct, stb.)

Találósok

Drávaszögi magyar találósok. -  Bevezető a Hold letette, Nap felkapta. Dráva
szögi magyar találósok c. gyűjteményhez (Tanulmány és jegyzetek kíséretében 
közzé teszi Lábadi Károly. Kisepikai prózaműfajok I. Megjelent a Magyar 
Képes Újság kiadásában, Eszék 1982., 173 p.). A bevezető tanulmány utolsó 
fejezetét (”A kötet használata”) itt elhagytuk s csatoltuk helyére a könyv Iro
dalomjegyzékét.

Epikus gyermekfolklór

1. Jugoszláviai magyar mondókák. -  Három egybevont fejezet a szerző mon- 
dókagyűjteményének utószavából (Tíz, tíz, tiszta víz. Jugoszláviai magyar népi 
mondókák. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte, az utószót írta és a jegyzeteket készí
tette Matijevics Lajos. Hagyományaink VII., Fórum, Újvidék, 1976., 298 p.) Az 
itt újraközölt harmadik utószó-fejezetből ("A mondókák funkció szerinti cso
portosítása”) elhagytuk az egyes csoportokba tartozó mondókák felsorolását.

2. Kishegyesi fonorejtvények. -  HITK VII. évf. 1975. június-szeptember, 23- 
24. sz. 169-187. p.

Tréfás és humoros prózaműfajok

A  Tisza mente anekdotái -  Beköszöntő címen vö. a szerző Mosolygó Tisza 
mente. Zentai, Zent a környéki élcck, népi anekdoták c. kötetében (Fórum,
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Újvidék 1983., 285 p. Az előszót Szeli István írta.). -  Jelen közlésünkben el
hagytuk a szöveg önéletrajzi bevezetőjét.

Folklór jellegű írásművek

Önéletírás Horgosról. -  Vö. Burány Béla: A földközelség élménye. Zabosné 
Geleta Piroska: "így zajlott az életem" című könyvéről -  utólag, a sajtó alá ren
dező szemével. Magyar Szó, 1984. ápr. 7., 15. p. -  Itt elhagytuk a cikk bevezető 
részét.

IV. A NÉPSZOKÁSOK KÖLTÉSZETE

A. Mondott rítus

Kurjantok

Csantavéri falusi lakodalom a kurjantók tükrében. -  HITK VI. évf. 1974. 
június-szeptember, 19-20. sz. 83-138. p. Itt elhagytuk az eredeti gazdag anyag
közlését (i. h. 97-138. p.)

Köszöntők

Köszöntők a drávaszögi Alfalukban. -  Köszöntők az Alfalukban címen vö. 
Évkönyv 2. Kiadja a Horvátországi Magyarok Szövetsége, Eszék 1980., 235- 
245. p. -  Az anyagközlő részeket itt valamelyest megrövidítettük s erre szer
kesztői lábjegyzetben utalunk.

B. Népi színjátszás és párbeszédes szokásköltészet

Ünnepi rítusének

Regösének-töredékek az észak-bánáti falvakban. -  Híd, XLIII. évf. 9. sz. 
1979. szept., 1086-1095. p. -  Az eredeti szövegközlést szelektáltuk, a dal
lamközlést pedig elhagytuk; erre szerkesztői lábjegyzetben utalunk.
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Állat-alakoskodás

A disznótori kántálások Zentán. -  Híd, XXXVIII. évf., 1974. okt., 10. sz. 
1151-1175. p. Az eredetiből elhagytuk az anyagközlő részt (i. h. 1153-1170. p.)

Adománykérő alakoskodás

Gergelyjárás Göntérházán. -  Gergelyjárás címen vö. Naptár 77. A szlovéniai 
magyarok szemléje. Pomurska založba, Murska Sobota 1976., 101-109. p.

Betlehemes játék

1. A betlehemezés Zentán és vidékén. -  Adalékok a jeles napok népszo
kásainak megismeréséhez főcímmel vö.: Híd, XXXIX. évf. 1975. júl.-aug.f 7-8. 
sz. 717-745. p.

2. A betlehemes játék hagyománya Észak-Vajdaságban. -  Tanulmányok jStu- 
dije, 8. füzet, 1975., 93-122. p. A dolgozatból elhagytuk a folklór interjúalanyok 
hosszabb játékleírásait; ezekre lábjegyzetben utalunk, a filológiai apparátust 
pedig a kihagyásokhoz idomítottuk.
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NÉVMUTATÓK

I. TÁJEGYSÉGEK, HELYSÉGEK 
ÉS MÁS FÖLDRAJZI NEVEK

A
Ada 91, 184,193, 194,196 
Adorján 21-36, 91,184, 196 
Alfaluk (Kopács, Várdaróc, Laskó)

40,119-126, 202 
Alföld 37, 40, 41, 51, 136, 182,184, 

191,194 
Amerika 15, 74 
Anglia 74, 86-87 
Antwerpen 132 
Arad 52, 68,129

B
Bács-Bodrog vármegye 68, 134,154 
Bácska 38, 55,98,99,130,142,145, 

177,184,190
Észak-Bácska 99,184,197 

Bácskertes/Kupusina 130,134 
Bácsszőlős/Baéki Vinogradi 184,

186, 1%
Bajmok 68,154,158 
Bajsa 17 
Balaton.125 
Balkán-félsziget 182 
Bánát/Bánság 55,177,184

Észak-Bánát 30,32,151-158,183, 
184,194,197, 202 

Baranya megye (Magyar NK) 37,39, 
40,52,126 

Bécs 79
Békéscsaba 166 
Békés megye 145

Bellye/Bilje 39-51 
Berlin 146 
Betlehem 175 
Bezdán 130 
Bogaras 91 
Breslau 166
Budapest 51, 52, 53,68,88, 89,92, 

95,126,127, 130,138, 145,158, 
166,181, 182, 184 
Buda 27, 79,125 
Pest 61,125 

Bukarest 52 
Bukovina 134,183

C
Capárfalva 68

Cs
Csantavér 69,103-117,184,196, 202 
Csésztó/Chechto 27 
Csóka 21-36,91,140,142,178,196 
Csongrád megye 146,185 
Csúza/Suza 39-51,68

D
Debrecen 89,125,133,137,143,146 
Doroszló/Doroslovo 130,135,142, 

145,
Dorozsma 27 
Döbrököz 99 
Dráva 87,154
Drávaszög/Baranya (JSZSZK) 37-

53,119-126,131,138,139 144, 
146,147, 201, 202
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Duna 61, 78, 87 
Al-Duna 136,

Dunántúl 136,154,182,184,190 
Dél-Dunántúl 139 
Délnyugat-Dunántúl 154 
Nyugat-Dunántúl 154 

Duna-táj 165

E
Egyházaskér/Verbica/Vrbica 155,

184,186,190,196,197 
Erdély 40, 51,133,136,145,154,182, 

184
Eszék/Osijek 37,201,202 
Európa 161,175

Nyugat-Európa 143

F
Fekete szirt 27 
Feketetó/Crna Bara 196 
Feketics 11-20,201 
Felsőhegy/Gornji Breg 21-36,91 
Frankfurt 134 
Freiburg 139

G
Gellért-hegy 125 
Gelse 158
Gombos/Bogojevo 68,130,135,139, 

142,145 
Göcsej 168
Göntérháza/Genterovci 143,144, 

167-171, 203 
Gunaras 193 
Gütersloch 133

GY 
Gyála 194
Gyertyános/Gaberje 137 
Győr megye 138 
Gyulafehérvár 153

H
Hadi kialva 134

Hajdújárás/Hajdukovo 196 
Hajdúszoboszló 138 
Háromszék 41 
Hegyszentmárton 40 
Hercegszolos/Kneževi Vinogradi 39- 

51
Hertelendyfalva/Hertelend/Voj- 

lovica 133,134,136 
Hetés 167,168
Hódegyháza/Jázova/Jazovo 91,178,

179,184,194,196 
Hódmezővásárhely 146 
Horgos 21,97-99,179,184-194,196, 

202

I
Ipoly mente 161,166 

J
Jugoszlávia/JSZSZK 38, 53, 55, 59, 

68,127-147,169,181,186, 201

K
Kadas szirt 27 
Kalocsa 139 
Kalotaszeg 174 
Kámaháza/Kamovci 143,167 
Kanizsa/Kanjiža 30,32,195,1%  
Karancs/Karanac 39-51 
Kárpát-medence 154 
Kassa 132,133,139 
Kerekszék 32
Keresztúr/Bácskeresztúr/Ruski 

Krstur 194 
Kevi 91,196 
Kikinda 184,189 
Királyhalma 186,188 
Kishegyes/Mali Iđoš 38,40,68,70- 

89,201 
Kishomok/Mali Pesak 196 
Kiskőszeg/Batina 130 
Kiskunfélegyháza 186 
Kispiac/Male Pijace 91,188,196 
Kisszállás 68
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Kolozsvár 146,183
Kopács/Kopacevo 39-51,119-126
Kórógy/Korodj 154
Kő/Kamenac 39-51
Köln 139
Krestelovac 146
Kula 17

L
Laskó/Lug 39-51,119-126 
Lendva/Lendava 167 
Lengyelország 75 
London 88
Lőcse 37,143,146,153 
Lök 125

M
Magyariltabé/Itabé/Novi Itebej 68,

136,145,146 
M agyar ország/Magyar

Népköztársaság 37-38, 68,170, 
181

Majdány/Majdan 155,165,184,190, 
194,1%

Maros mente 145 
Martonos 91,184,194,196 
Mecsekszabolcs 40 
Menyke 134
Mczőcsát 38,40,42,45, 53 
Mezőőrs 138
Mohol/Mol 91,152, 184,193 
Moldva 51 
Moszkva 89 
Murántúl 136,143,144 
Muraszombat/Murska Sobota 203 
Muzslya/Mužlja 135 
München 139

N
Nagybecskerek/Becskerek/Zrenja- 

nin68 
Nagyenyed 143 
Nagyrét 30,32
Nagyszalonta/Szalonta 38,40,53,

138.145.147 
Nagyszombat 139 
Názáret 34

NY
Nyitra megye 134 

O
Ormányság 138 
Orom 196
Oromhegyes/Sencanski Trešnjevac 

21-36,91,177,184,194,195,196 
Oroszlámos/Banatsko Aranđelovo

194,196
Osztrák-Magyar Monarchia 182 

P
Padé/Padej 164,184,194,196 
Palics 196
Pécs 52,91,126,138 
Piros/Rumenka 68 
Podlokanj 196 
Porvoo 166 
Pozsega megye 146 
Pozsony 128 
Pusztakamarás 183

R
Rábé 184,190,194,196 
Radamos/Radmožanci 143,144,167 
Róma 175
Románia/Románia Szocialista 

Köztársaság 68

S
Sándoregyháza/Ivanovo 134 
Sárospatak 132
Sepse/Kotlina 39-51,131,138,139,

142.146.147 
Somogy 139,146 
Sóstó 32

SZ
Szabadka 68,196
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Száján 184,194,196 
Szalatornya 188 
Szanád 62 
Szatmár 161,166 
Száva 87
Szeged/Szeged és vidéke 13, 21,28, 

52,68,88,129,135,140,142,185,
186,189

Székelykeve/Skorenovac 134,183, 
184

Székesfehérvár 130 
Szentendre 166 
Szentmiklós 91 
Szenttamás/Srbobran 16 
Szerémség/Srem 55 
Sziliér 129 
Szlavónia 68
Szlovénia/Szlovén SZK136,137,143,

144,203 
Szolnok 89

T
Tarnabod 99 
Távol-Kelet 153 
Temerin 78 
Temesköz 52,68 
Temes megye 134 
Tisza 27,28,29,87 

Felső-Tisza 184 
Tisza mente 21-36,91-95,184,201 
Tiszaszentmiklós/Szentmiklós/Os- 

tojićevo 91,194 
Tisza-vidék 22,25,27 
Titel 21 
Tobány 129 
Tompa 68
Tornyos 91,176,196 
Torontál megye 135,136,146 
Tótfalu/Totovo Selo 195,196 
Törökbecse/Becse/Novi Bečej 68, 

140,184 
Törökfalu/Utrina 176,179 
Törökkanizsa/Novi Kneževac 156,

194,196

Túra 166 

U
Udvarszék 41 
Újfalu 195
Újvidék/Novi Sad 7,13,19, 52, 53,

55,56,68,69,88,91,97,165,170, 
185,201,202

V
Vajdaság/VSZAT 55,64,97,98,134,

135,136,158,165,175,183,189 
Észak-Vajdaság 181-197,203 

Válity puszta 16
Várdaróc/Vardarac 39-51,119-126, 

139
Vas megye 143
Verbász/Titoverbász/Titov Vrbas 18 
Vésztő 138 
Völgyes/Doline 196 
Vörösmart/Zmajevac 39-51

Z
Zala megye 137,143,144,158 
Zenta/Senta 21-36,68,69,91,92,93, 

94,95,158,159-165,184,186,
190.196.201.203 
Zenta-Gombosfalu 161 
Zentai szállások 21-36
Zenta és vidéke 91,158,165,173-
179.201.203 
Zyntharew 27

II. SZEMÉLYNEVEK
NÉPKÖLTÉSZETI
ALKOTÁSOKBAN

A, Á
Ábrahám (Bibi.) 125 
Ádám (Bibi.) 80,86,131 
Ágoston 19 
Alaj bég 31 
Arany János 76,77,78
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B
Bagi 35,
Bálám 34 
Balog 17 
Balog Mihály 16 
Balog Sándor 15 
Banbach 12,19 
Bányai István 19 
Bcncsiknć 15 
Berci 93 
Bíbici 61 
Bíró Matyi 77 
Bodzánó 61
Boldizsár király 140 141,154,188 
Bordás/Bordás Ferenc 14,19 
Braskó 13 
Bugyi Fehír 13

C
Cibere vajda 164 
Cica Pista/Tisza Pista 31 
Cigler 15

CS 
Csáki 31 
Csete 15 
id. Csürkös 15 
Csürkös Kóbi 15 
Dávid(ék) 16 
Dóciná 18 
Dorkó 19

E, É 
Éva (Bibi.) 80,86

F
Fehér/Fehér József 16,18 

G
Gábriel (Bibi.) 130 
Gajber 13
Gáspár király 141,142,154,188

GY
Gyarmati János 11,13,14 

H
Hajdú sógor 77,81,82 
Hajmás Marcsa 16 
Harkai 17
Heródes 34,139,182 
Hctényi pajtás 139

J
Jákob (Bibi.) 125 
Józsa Ferenc 17 
Jung Károly mészáros 13

K
Karika Péter 75, 77 
Kasza 18 
Keglovics 33 
Kelemó 139 
Király Ferenc 18 
Kis Bán 15 
Kocsiné 61 
Konc király 164 
Kónya Jábes 16 
Kopasz Péter 77
Korydon/Koridon/Karidon 176,178,

192,193,197 
Kozma 18
Kökény/Kökin Treszka 31 
Kuntics József 19

L
Léderer Artúr 31,33 
Lengyel 12
Ludmon/Ludmon Johanka/Jánoska 

12

M
Majtényi Lajos 16 
Makai 60 
Margit József 18 
Mária Terézia 13 
Megadja Péter 29
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Menyhért/Menyhárt király 154,188 
Mikii Jancsi/Mitli Jancsi 77,81, 82, 

84
Miskei 34
Mopsus/Makszus 178,188,192,193 

N
Nagy Mihály 19 
Napkeleti király 140 
Napnyugoti király 140

O
Olajos Ignác 29 
Orosz Péter 17

P
Pál Miklós/Miklósné 11,13 
Pankó 61

R
Rákezdi 61 
Recsó 32 
Rózsa Sándor 16

S
Sajdáné 61
Schuckert Ádámka 12 
Ser Ádám 18 
Sováp 15
Stájnic Dotyi 15-16 
Süblcr Lajos 13 
Süvek Kata 76,77

SZ
Szabacsi János 18 
Szarka Pál 20
Szeged Kata/Szeket Kata 76,77,78
I. István, Szent 139,145,154,156, 

157
Szent József (Bibi.) 130 
Szent Péter (Bibi.) 24,123 
Szerecsön király 140,141,142 
Szilágyi Ferenc 16 
Szilágyi János 15

Szilágyi Károly 14,15 
Szógáék 11,19
Szűz Mária (Bibi.) 129,130,132,141 

T
Teleki 32 
Terebesi 15
Titere/Titirc/Titöre 192,197 
Tóth 19-20 
Tóth Samu 13 
Túrús Tamás 75,77

U
Ubornyi József 14

V
Varga 19 
Vezes 12
Vezse Harangozó 14 
Virág Miska 32

III. MONDÓKÁSOK, 
KURJANTOK, KÖSZÖNTŐK, 
KÁNTÁLÓK, BETLEHEMESEK, 
EGYÉB ELŐADÓK ÉS 
ADATKÖZLŐK

A, Á
Ágoston Mihályné Gyémánt Katalin 

155,156

B
Babos János 145
Balázs István 22
Balázs Istvánné Dávid Etel 22
Balázs Mátyás 22
Banka János 178
Banka Mihály 22
Banka Mihályné Hecskó Erzsébet 22
Bártol István 142
Bécsi Istvánné Szabó Margit 135
Bécsi Mihály 135
Beder István 22
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Bcncc Lajos 144 
Bicskei Ferenc 184 
Bíró Ferenc 144 
Bíró József (Pali) 168 
Bíró József (Rétes) 168 
Bocskoros Imre 125 
Bodor István 22,24 
Bognár Gyula 195 
Bognár Lajos 195 
Burány Béla 22

C
Cérna János 195 
Cérna Jánosné Cselédes 

Ilona/Lctona Ilka 195 
Cérna Mihály 195

CS
Csábi Mihály 22
Császár István 144
Csóré Sándor 187,188,192,193
Csuka József 168
Csumak Ferenc 147
Csüllög Imréné Lénárl Erzsébet 136

D
Diencr Ilonka 68 
Dobsai András 68 
Dobszai Sándorné Lakatos Mária 

121,124

F
Farkas János 197
Ferenc Józsefné Balázs Mária 121

G
Gábor József 134 
Gulyás István 22

GY
Gyetvai Márton 161,164,165,179 
Gyetvai Simonné Mura Erzsébet 

161,164,165

Győri József 147
Gyura Ferencné Sándor Julianna

163.164

H
Hompot János 134
Horváth Erzsébet 68
Horváth Ferenc 124
Horváth Jánosné Kovács Mária 135
Horváth Lajos 195
Huszár Antal 114
Huszár Ferenc 114

J
Jaksa Mihályné Ágó Julis 178 
Joó József 131,138 
Joromozovics János 179,194 
Józsa Ferenc 12

K
Kalmár Ferenc 91
Kálózi Antalné Gyöke Rozália 142
Karakas Pál 139
Kenyeres András 187,189
Kenyeres János 187,189
Kenyeres Zoltán 179
Kiss Sándor 12
id. Kiss Sándor 12
Kocsis Istvánné Ágoston Mária 155
Kocsis Pál 142,145
Koncz Ernő 179,187,189,191
Kovács Júlia 136
Kovács Katalin 122
Kőgyesi János 120,123

M
Mangurás Ferenc 22,161 
Mangurás Ferencné Nagy Anna 22,

161.164 
Manó János 123
Manó Jánosné Győri Irma 122
Matijevics Teréz 68
Matusek Antalné Csuka Lujza 146
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Molnár Imréné Varga Erzsébet 136 
Molnár Margit 122 
Muci Antal 114

N
Novák István 142,145 

Ö
Ördög Matild 161 
Ördög Vilmos 161

P
Papp András 194
Patyi Sándor 136
Pekány Istvánná Kálód Éva 145
Péter Szabolcs 124,125
Petrovics Mihály 22
Pósa Etel 195

R
Rácz Vince 22
Radics Józsefné Szűcs Mária 135 

S
Simon Ferenc 135
Sós Mihályné Törköly Erzsébet 156

SZ
Szabó József 12 
Szabolcski Julianna 68 
Szalai Józsefné Fehér Rózsa 146 
Szél Istvánné Szabó Julianna 177 
Szitás Sándor 12 
Szmolenicki Mária 122

T
Tari Ferencné Sós Rozália 136 
Tóthorgosi Pálné Reszler Klára 179 
Tukacs István 186

U
Ubornyi József 12 
Urbán Lajos 194 
Urbán Péter 179,194

V
Vajda Julianna 12 
Varga Ferencné Árvái Katalin 146 
Varga Imréné Pataj Erzsébet 136 
Varga József 144 
Varga Lenke 144 
Varga Zoltán 179,187,188,189 
Vida Jánosné Horvát Erzsébet 137 
Vörös Frigyesné Farkas Mária 155

Z
Zélity Sándor 152

IV. FOLKLORISTÁK, SZAKÍRÓK 
ÉS MÁS SZEMÉLYEK NEVEI

A
Ács Mihály 143,144 
Szt. Ágoston 152-153 
Arany János 138 
Arany László 43,182

B
Bakos József 88 
Balassa Iván 42, 51 
Balázs Béla 186
Bálint Sándor 21, 22,119,121,126, 

130,135,182 
Balogh Lajos 53 
Bánó István 190 
Bartha Dénes 146 
Bartók Béla 145,184,186 
Barry, Michael 70,86,87,88,89 
Batizi András 134 
Báumker, W. 139 
Benedek András 183 
Benedek Katalin 47,51 
Beregszászi Tóth Péter 138 
Berényiné 99
Berze Nagy János 37,39,40,52,121, 

126,138 
Bőd Péter 128,138 
Bodroghy Szabolcs 190
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Bolton, Henry Carrington 88 
Bóna Júlia 68 
Bori Imre 185 
Borovszky Samu 68 
Botka József 183 
Bozóky Mihály 141,145,
Böhme, Franz Magnus 146 
Burány Béla 68,99,158,165,179, 202

CS
Csapiár Benedek 186,190,191,192, 

196
Csokonai Vitéz Mihály 146 

D
Demjén Kálmán 68 
Döme Izra 154
Dömötör Tekla 42,53,95,119,126, 

127,131,139,143,153,158,166,
174,181,182,185 

Dugonics András 22 
Dundes, Alán, 42,52

F
Faragó József 183 
Ferenczi Imre 161,163,166 
Fischer Ernő 68

G
Galeotto, Marzio 119,126 
Gáspár 43
Georgcs, Róbert A. 42,52
I. Gergely pápa 143 
Gönczi Ferenc 168,171 
Gunda Béla 168

GY
György Lajos 92,95 
Gyulai Ágost 138 
Gyulai Pál 182,183

H
Hancz Gyula 68 
Haraszti Gyula 68

Haase, Félix 166 
Hédcrváry Lőrincz 139 
Hegedűs László 186 
Heltai Gáspár 153 
Hont Ferenc 182 
Hoppál Mihály 89

I
Ilosvai Selymes Péter 137 
XI. Innocentius pápa 127 
Iulius Caesar 127

J
II. József 181 

K
Kájoni János 134 
Kálmán Béla 166 
Kálmán Farkas 143 
Kálmány Lajos 37,39,40,41,43,51, 

52,59,68,129,140,183,186,190, 
196

Kannisto 166 
Karjalainen, K. F. 166 
Katona Imre 37, 39,40,42,49, 51, 52, 

53,55, 56,88,94,95,182,183,
190,196 

Kelemen József 70,88,89 
Kerényi György 88,156,157 
Kiss Áron 88,138 
Kiss József 146
Kiss Lajos (Hódmezővásárhely,

1881) 146 
Kiss Lajos (Zombor, 1900) 121,126, 

131,147,186 
Kiss Sándor 135
Kodály Zoltán 56,119,134,135,138, 

145,173-174,184 
Kresz Mária 88
Kriza János 38,39,40,41,43,52,153 
Krupa András 166 
Kuhač, Franjo 153



214

L
Lábadi Károly 37, 40, 49, 51, 52
Lábadi Klára 38,126
II. Lajos király 162
Leont’ev, A. A. 89
Liimola 166
Luther Márton 133
Lükő Gábor 162,163,164,166

M
Mackensen, L. 166 
Mándoky László 38, 39, 40, 42, 52 
Manga János 161,166 
Maróthi György 133,143 
Matijevics Lajos 38, 39, 52, 68, 70, 

71,88,89,183 
Mátyás király 37,119,126 
Melich János 89 
Merényi László 43 
Meuli, K. 163,166 
Mezey László 136 
Móra István 186 
Munkácsi Bernát 166 
Müller, M. 146

N
Nagy Kovács István 99 
Nagy Olga 95 
Náray György 139 
Nemes György 143 
Nicolai, Ph. 133

O
Ortutay Gyula 39,42,51, 52, 53,88,

95,182,183,184,185

P
Pais Dezső 158 
Pálóczi Horvát Ádám 146 
Papp György 184,197 
Pennavin Olga 52,68,154,158,183

R
Ráskai Lea 37

Révész Ernő 68, 69 
Riedl Frigyes 11

S
Sárosi Bálint 158
Sebestyén Gyula 38,153,154,158
Segota Márta 38
Simon Zoltán 88
Sinkovits Ferenc 69,117
Schram Ferenc 143,166

SZ
Szabó Dávid 143
Szabolcsi Bence 135
Szathmári Mihály 132
Szegedi Ferenc Lénárd 132,133,139
Székely Mária 68, 69
Szeli István 202
Szendrey Zsigmond 38, 39, 41, 42,

47, 53,144, 154 
Szente Arnold 69 
Szikszai András 132,138 
Szily Kálmán 153 
ifj. Szinnyei József 42

T
Tóth Béla 95 
Tóth Ferenc 1%
Tóth István 146 
Tőke István 68,69,91,95 
Tömörkény István 22 
Török Károly 189 
Trencsényi Waldapfel Imre 153 
Tripolszky Géza 36 
Trubacsov, O. O. 88 
Tsorik András 143

U
Ujváry Zoltán 89,161,163,166
II. Ulászló 27, 30

V
Vajda S. Zsuzsanna 20 
Varga Ferencné 39, 53
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Varga Imre 88
Varga Sándor 171
Vargyas Lajos 153
Vasmer, Max/Faszmer, Maksz. 88
Vergilius 179
Vikár Béla 89,153
Virág Gábor 38, 39, 42, 53
Viski Károly 153, 158

Voigt Vilmos 37, 38, 39, 42, 45, 46, 
53, 88, 89, 95,182

Z
Zabosné Geleta Piroska 97-99, 202 
Z ahn,Johannes133 
Zamecsnik Márta 38 
Zima Anna 38








